
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
রা  ম ণালয়, র া সবা িবভাগ 

মাদক  িনয় ণ অিধদ র 
শাসন শাখা 

Website: www.dnc.gov.bd
৪১, স নবািগচা , ঢাকা-১০০০।

ারক ন র: ৫৮.০২.০০০০.০০৫.১৬.৩৮৭.১৬.১৬৫ তািরখ: 
০৭ সে র ২০২১

২৩ ভা  ১৪২৮

িবষয:় মাদকমাদক   িনয় ণিনয় ণ   অিধদ েরঅিধদ ের   ২০২১২০২১--২০২২২০২২   অথবছেরঅথবছের   উ াবনীউ াবনী  উ ে াগউে াগ //ধ ারণ াধ ারণ া //আইিডয়াআইিডয়া   রণরণ ।।

         উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, মাদক  িনয় ণ অিধদ র ক ক দ  সবাস হ জনগেণর
দার গাড়ায় পৗেছ িদেত বািষক উ াবন কমপিরক না ২০২১-২০২২ এর কমস াদন চক ১.১.১ অ যায়ী উ াবনী
উে াগ/ ধারণা/ আইিডয়া িব ািরত কমপিরক নাসহ আগামী ৩০ সে র ২০২১ তািরেখর মে  সং  ছক মাতােবক
ই- মইেল সফটকিপ (adadmin@dnc.gov.bd) এবং হাডকিপ রণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
উে  উ াবকগণেক শংসা চক উপ-আ ািনক প /সনদপ / / র ার দান করা হেব।

সং ি ঃ ০১ (এক) পাতা।

৭-৯-২০২১

অ িলিপ সদয় অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ
রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়):

১) পিরচালক ( শাসন/অপােরশন /িচিকৎসা ও 
নবাসন/িনেরাধ িশ া), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, 
ধান কাযালয়, 

২) ধান রাসায়িনক পরী ক, মাদক  িনয় ণ 
অিধদ র, ক ীয় রাসায়িনক পরী াগার, গ ািরয়া, 
ঢাকা।
৩) অিতির  পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, 
িবভাগীয় কাযালয়, 
ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/িসেলট/, 
রং র/ময়মনিসংহ/ গােয় া শাখা।
৪) িসে ম এনািল , মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান 
কাযালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৫) িব  িনবাহী ািজে ট, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, 

মাহাঃ িজল র রহমান
সহকারী পিরচালক( শাসন)

১



ধান কাযালয়, ঢাকা
৬) িসিনয়র কনসালেট / মিডেকল অিফসার, িবভাগীয় 
মাদকাসি  িনরাময় ক , চ াম/রাজশাহী/ লনা।
৭) উপপিরচালক (..........................) মাদক  িনয় ণ 
অিধদ র, ধান কাযালয়/িবভাগীয় কাযালয়/ মে া, 
কাযালয়/ জলা কাযালয়/িবভাগীয় গােয় া 
কাযালয়/ টকনাফ িবেশষ 
জান,...........................................।
৮) সহকারী পিরচালক (..........................) মাদক  
িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়/িবভাগীয় কাযালয়/ মে া 
, কাযালয়/ জলা কাযালয়/িবভাগীয় গােয় া 
কাযালয়/ টকনাফ িবেশষ জান...........................।
৯) সহকারী া ামার, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান 
কাযালয়, ঢাকা
১০) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী , 
(মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১১) অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত 
সহকারী , (অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় 
অবগিতর জ )।
১২) অিফস কিপ।
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