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সভাপিত মাঃ আ স স র ম ল, িপএএ 
 মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

সভার তািরখ ২৯ লাই ২০২১
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘ কা

ান ম অনলাইন াটফম
উপি িত পিরিশ  ‘ক’
সভাপিত সভার ারে  াধীন বাংলােদেশর মহান পিত জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর িতর িত
গভীর া াপন কেরন। অত:পর সভাপিত সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় আগামী ১৫ আগ  ২০২১ তািরখ
রিববার ব ব র ৪৬তম শাহাদত বািষকী যথাযথ মযাদা ও ভাবগ ীর পিরেবেশ পালেনর উপর ােরাপ কেরন।
অত:পর সভাপিতর অ মিত েম পিরচালক ( শাসন) জনাব মা: আিজ ল ইসলাম র া সবা িবভােগর ১৫ লাই
২০২১ তািরেখর ৫৮.০০.০০০০.০১৪.২৩.০০৬.১৭.১৩৬ সং ক প  এবং তৎসং  মি পিরষদ িবভােগর ১৩ লাই
২০২১ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৪১৬.২৩.০০১.২১.৩৮০ সং ক পে র িস া স হ অ কার সভায় পাঠ কের নান। এ
পযােয় সভাপিত জাতীয় শাক িদবস যথাযথ মযাদা ও ভাবগ ীর পিরেবেশ পালেনর লে  সভায় উপি ত সকেলর
মতামত আহবান কেরন। জাতীয় শাক িদবস পালেন িবগত বছেরর অিভ তা ও এ বছর মি পিরষদ িবভাগ ক ক

ণীত কম িচর আেলােক সভায় উপি ত সকেল মতামত দান কেরন।  

০২।       সভায় িব ািরত আেলাচনাে  সবস িত েম িন বিণত িস া স হ হণ করা হয়ঃ

২.১     াধীন বাংলােদেশর মহান পিত জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর ৪৬তম শাহাদত
বািষকীেত জাতীয় শাক িদবেস মাদক  িনয় ণ অিধদ র ও এর আওতাধীন কাযালয়স েহ(িবভাগ ও জলা
পযােয়র) ১৫ আগ , ২০২১ তািরেখ কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) এর কারেণ সামািজক র  িনি তকের

া  সবা িবভাগ হেত জারী ত া িবিধ অ সরণ কের যথাযথ মযাদা ও ভাবগ ীর পিরেবেশ পালন
করেব। 

২.২    ১৫ আগ  ২০২১ তািরখ জাতীয় শাক িদবেস মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর ধান কাযালয়সহ অধীন
সকল অিফেস জাতীয় পতাকা অধনিমত থাকেব। জাতীয় পতাকা যথাযথ মানস ত হেত হেব। কানভােবই
ছড়া বা িববণ পতাকা বহার করা যােব না।

২.৩    ১৫ আগ  ২০২১ তািরখ সকাল ৬.৩০ ঘ কায় ধানমি র ৩২ ন র রােডর ব ব  িত জা ঘের
জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর িত িতেত বক অপণ িবষেয় অিধদ েরর অংশ হণ িনেয়

রা  ম ণালেয়র র া সবা িবভােগর িনেদশনার পর িস া  হণ করা হেব। 

২.৪     ১৫ আগ  ২০২১ তািরখ জাতীয় শাক িদবেস সকাল ১০.০০ ঘ কায় অিধদ েরর সীিমত সং ক
কমকতা-কমচারী ধান কাযালেয় ািপত জািতর িপতার িত িতেত বক অপণ করেবন। 

১



২.৫    অিধদ েরর ধান কাযালেয় ১৫ আগ  ২০২১ তািরখ জাতীয় শাক িদবেস বলা ১০.৩০ ঘ কায়
আেলাচনা সভা ও দায়া মাহিফল অ ি ত হেব। অিধদ েরর িবভাগীয় পযােয়র কাযালয়স হ িনজ

ব াপনায় ও িনজ দািয়ে  আেলাচনা সভা ও দায়া মাহিফেলর আেয়াজন করেত পাের। জলা পযােয়র
কাযালয়স েহ জলা শাসেনর সােথ সম য়কের কম িচ পালন করেব। 

২.৬ মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর ধান কাযালয় ও ঢাকা শহর  কাযালয়স েহর সীিমত সং ক কমকতা-
কমচারী কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) এর কারেণ সামািজক র  িনি তকের া  সবা িবভাগ হেত
জারী ত া িবিধ অ সরেণ জাতীয় শাক িদবেস ধান কাযালেয় অ ি ত  আেলাচনা সভা ও দায়া
মাহিফেল অংশ হণ করেবন। আেলাচনা সভা ও দায়া মাহিফেল পযা  মা  ও হ া  ািনটাইজার এর ব া
রাখেত হেব।

২.৭    জাতীয় শাক িদবেস মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর ধান কাযালয়সহ আওতাধীন সকল কাযালয়
পির ার পির  রাখেত হেব।

২.৮    দায়া মাহিফল পিরচালনার জ  পিরচালক (িনেরাধ িশ া) যেথাপ  একজন ইমামেক দািয়  দােন
ব া হণ করেবন।           

২.৯    জাতীয় শাক িদবস উপলে  ধান কাযালয়সহ মাঠ পযােয়র কাযালয়স েহ য ানার বহার করা
হেব তার ন না পিরচালক (িনেরাধ িশ া) সরবরাহ করেবন।

২.১০   ১৫ আগ , ২০২১ তািরেখ জাতীয় শাক িদবেস অিধদ েরর অধীন  সকল কাযালেয় (িবভাগীয়
কাযালয়, মে া কাযালয়, জলা কাযালয়, িবভাগীয় গােয় া কাযালয় ও অ া ) যথাযথ মানস ত জাতীয়
পতাকা যথাযথভােব অধনিমত রাখেত অিধদ েরর িবভাগীয় অিতির  পিরচালকগণ িনি ত করেবন। 

২.১১   া িবিধ অ সরণ কের জাতীয় শাক িদবস যথাযথ মযাদা ও ভাবগ ীর পিরেবেশ পালেনর জ  রা
ম ণালেয়র র া সবা িবভােগর ১৫ লাই ২০২১ তািরেখর ৫৮.০০.০০০০.০১৪.২৩.০০৬.১৭-১৩৬ সং ক
প  এবং তৎসং  মি পিরষদ িবভােগর জাতীয় শাক িদবস পালেনর কম িচ অিধদ েরর আওতাধীন সকল
কাযালেয় অনিতিবলে  রণ করেত হেব।

২.১২   আেলাচনা সভা ও দায়া মাহিফলসহ জাতীয় শাক িদবেসর সকল কম িচেত জািতর িপতার ছিব
স িলত সকল পা ার ও াগান িনবাচেনর আেগ মহাপিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর স িত হণ
করেত হেব।

২.১৩ জাতীয় শাক িদবস যথাযথ মযাদা ও ভাবগ ীর পিরেবেশ পালন িনি তকরেণ আগামী ০৫ আগ ,
২০২১ তািরখ সকাল ১১.০০ ঘ কায় ফেলাআপ সভা ম অনলাইন াটফেম অ ি ত হেব। 

০৩। সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় জািতর িপতার িত া িনেবদন কের সভায় উপি ত সকলেক ধ বাদ
জািনেয় সভাপিত সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

২



 

মাঃ আ স স র ম ল, িপএএ 
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ৫৮.০২.০০০০.০০৫.০১.০০৯.২১.২৫ তািরখ: 
০১ আগ  ২০২১

১৭ াবণ ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) সিচব, র া সবা িবভাগ
২) পিরচালক ( শাসন/অপােরশনস/িচিকৎসা ও নবাসন/িনেরাধ িশ া, ধান কাযালয়, ঢাকা/চীফ কনসালেট , ক ীয়
মাদকাসি  িনরাময় ক , তজ াও, ঢাকা।
৩) ধান রাসায়িনক পরী ক, ক ীয় রাসায়িনক পরী াগার, গ ািরয়া, ঢাকা।
৪) অিতির  পিরচালক, িবভাগীয় কাযালয়, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/িসেলট/রং র/ময়মনিসংহ/ গােয় া
শাখা।
৫) িসে ম এনািল , ধান কাযালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৬) িসিনয়র কনসালেট / মিডেকল অিফসার,, চ াম/রাজশাহী/ লনা।
৭) উপপিরচালক (..........................), ধান কাযালয়/িবভাগীয় কাযালয়/ মে া:কাযালয়/ জলা কাযালয়/িবভাগীয়
গােয় া কাযালয়/ টকনাফ িবেশষ জান,...........................................।
৮) সহকারী পিরচালক (..........................), ধান কাযালয়/িবভাগীয় কাযালয়/ মে া কাযালয়/ জলা কাযালয়/িবভাগীয়
গােয় া কাযালয়/ টকনাফ িবেশষ জান...........................।
৯) সহকারী া ামার, 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।

 

মাঃ আ স স র ম ল, িপএএ 
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

৩


