
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
রা  ম ণালয়, র া সবা িবভাগ 

মাদক  িনয় ণ অিধদ র 
শাসন শাখা

মাদক অপরাধ দমেন অ া  আইন েয়াগকারী সং াস েহর সােথ িরয়াল টাইম ইনফরেমশন শয়ািরং িবষেয়
শাসিনক কায মেক ত  ি  িনভর কের গিতশীল করার লে  কমপিরক না হণ সং া  সভার কাযিববরণীঃ

সভাপিত মাঃ আিজ ল ইসলাম 
 অিতির  মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)।

সভার তািরখ ২০ সে র, ২০২১ি .।
সভার সময় িবকাল ০৪.০০ ঘ কা।

ান ম অনলাইন াটফম।
উপি িত পিরিশ  ‘ক’ ।
             সভাপিত সভার ারে  সং  সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। িতিন বেলন, মাদক
িনয় ণ অিধদ রেক ত  ি েত অিধক দ  কের গেড় লেত এবং অ া  আইন েয়াগকারী সং ার সােথ স ক
বজায় রাখেত িরয়াল টাইম ইনফরেমশন শয়ািরং অত  ণ। সভাপিত মাদক অপরােধর সােথ জিড়ত গডফাদার,
মাদক চারাকারবারীেদর হাতা ও সহায়তাকারীেদর আইেনর আওতায় িনেয় আসা এবং মাদেকর িব ে  সরকােরর িজেরা
টলাের  বা বায়েন সকল আইন েয়াগকারী সং া ও িতেবশী দশস েহর সােথ এ িবষেয় ত  িবিনমেয়র ওপর

ােরাপ কেরন। 

২।    অত:পর সভায় সকেলর আেলাচনা ও মতামেতর িভি েত িনে া  িস া  হণ করা হয়: 

২.১। শাসিনক কায মেক ত  ি  িনভর করার িবষেয় িস া  হেণর জ  এ িবষেয় অিভ েদর িনেয়          
অিবলে  এক  কমশালা/ সিমনার আেয়াজন করেত হেব। 

২.২। অিধদ েরর সবা হীতা/ লাইেস ী/ অংশীজেনর লাইেস  সং া  ত ািদ সংর েণর যথাযথ ব া হণ করা
যেত পাের।  

২.৩। অিধদ র সংি  ণ অিফস আেদশ/ াপন/পিরপ /িবিভ  কিম  ইত ািদ জ রী েয়াজেন পাওয়া যায় না
িবধায় তা সংর েণ এক  কণার াপন করা যেত পাের। 

৩।         সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ আিজ ল ইসলাম 
অিতির  মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)।

ারক ন র: ৫৮.০২.০০০০.০০৫.০০.০০৩.২১.২৪২ তািরখ: ৬ আি ন ১৪২৮
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২১ সে র ২০২১
অ িলিপ সদয় অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) পিরচালক ( শাসন ও অথ), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।
২) অিতির  পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িবভাগীয় কাযালয়, ঢাকা/ লনা/রং র।
৩) িসে ম এনািল , মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৪) উপপিরচালক ( শাসন/ য়, পিরক না ও উ য়ন), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৫) সহকারী পিরচালক ( শাসন), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৬) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৭) অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী (অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৮) অিফস কিপ।

 

মাহা: িজল র রহমান 
সহকারী পিরচালক ( শাসন)
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