গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
রা ম ণালয়
মাদক িনয় ণ অিধদ র
ধান কাযালয় ৪১, স নবািগচা, ঢাকা-১০০০।
মাদক

িনয় ণ অিধদ েরর জাতীয়

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

াচার কৗশল কমপিরক না ২০২১-২০২২ এর কমস াদন চক ৩.৩ অ যায়ী
অ ি ত গণ নানী সভার কাযিববরণী

মাঃ আ স স র ম ল, িপএএ
মহাপিরচালক
২৩ জা য়াির, ২০২২ি
বলা ১০.৩০ টা
অিধদ েরর সে লন ক
পিরিশ -‘‘ক’’

সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় গণ নানীর কায ম
কেরন। িতিন বেলন, জন শাসেন দায়ব তা ি
ও নাগিরক সবা দােন
তা ও জবাবিদিহতা িনি তকরেণর িনিম
ািত ািনক গণ নানী মাদক
িনয় ণ
অিধদ েরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না ২০২১-২০২২ এর কমস াদন চক ৩.৩-এ অ
করা হেয়েছ।
িতিন বেলন, দেশ শাসন িত া কের াি ক জনসাধারেণর দারেগাড়ায় সবা ৗেছ িদেয় তােদর জীবনমান উ ত
করার িনিম বতমান সরকার িনরলসভােব কাজ কের যাে । িতিন সরকােরর এ র সারী কায মেক সফলভােব
বা বায়ন করেত সকলেক সমি তভােব কাজ করার আহবান জানান।
অত:পর সভাপিত পিরচালক ( শাসন, অথ ও পিরক না) ক সভার আেলাচ িচ অ যায়ী িবষয়স হ উপ াপেনর অ েরাধ
জানান, িতিন বেলন মাদক িনয় ণ অিধদ র মাদকিবেরাধী কায মেক গণআে ালেন পা র করার লে

িবিভ

িণ পশার মা ষেক স ৃ

কের এক

Action Plan

ত করা হেয়েছ। এ িবষেয় আগামী ২৮

ফ য়াির, ২০২২ তািরখ সারােদেশ মাদেকর িব ে এক ক আপনারা নেত পােবন। Action Plan ড়া হেল
মাদেকর অব বহার অেনকাংেশ কেম আসেব মেম িতিন আশাবাদ

কেরন।

০২।
অত:পর সভাপিত উপি ত কেহা ারগণেক তােদর ব
উপ াপন করার জ
এবং নাগিরক সবার মান ি েত সবা দাতােদর পাশাপািশ কেহা ারগণ এর িডিজটাল ি
ােরাপ কেরন।
০৩।

আহবান জানান
বহােরর িবষেয়

সভায় উপি ত অংশীজন ( Stakeholder) িন বিণ ত মতামত দান কেরন :

ি মাদকাসি িনরাময় ক থেক আগত িতিনিধ বেলন, বসরকাির মাদকাি িনরাময় ক
িনয়িমতভােব পিরদশেনর িবধান রেয়েছ। স িত মাদক িনয় ণ অিধদ র হেত এক িনেদশনা
জাির করা হেয়েছ য, শাসেনর লাকজন সমেয় সমেয় মাদকাি িনরাময় ক পিরদশন করেবন।
িবিভ সময় িবিভ সং ার লাকজন পিরদশন করেত আসার পিরবেত নাডাল এেজি িহেসেব
মাদক িনয় ণ অিধদ েরর কমকতাগণ পিরদশন করেল ভােলা হয়। পিরচালক (িচিকৎসা ও
নব াসন) বেলন, জাতীয় মাদকিবেরাধী কিম র ২য় সভায় এ িবষেয় এক িস া হীত হেয়েছ।
বসরকাির মাদকাসি িনরাময় ক েলা চকিল অ যায়ী মিনটিরং করার জ জলা মাদক
১

িনয় ণ ও চার কিম েক দািয় দয়া যেত পাের। এলে জলা মাদক িনয় ণ ও চার কিম র
কাযপিরিধেত জলা বসরকাির মাদকাসি িনরাময় ক েলা পিরদশন কের অিধদ েরর চকিল
অ যায়ী বা েব িক আেছ/িক নই তা লনা লক এ ানালাইিসস/ াপ এ ানালাইিসস কের িবভাগীয়
মিনটিরং কিম র মা েম িতেবদন দান করেবন মেম প দয়া হেয়েছ।
জনাব উে জা াত, িতিনিধ, ঢাকা আহসািনয়া িমশন বেলন, মাদেকর িব ে জনসেচতনতা তির
সং া মািসক িতেবদন অিধদ ের এেস জমাদান করেত হয়। অিধদ ের না এেস অনলাইেন
িতেবদন জমাদান করা যােব িকনা? এ িবষেয় জনাব মাহা দ উপপিরচালক ( শাসন ও অথ)
বেলন, ইেতামে িবলাতীমেদর া রিজে শন িডিজটাইেজশেনর মা েম কান কেহা ারেক
অিফেস এেস আেবদন না কের সংি িলংেক আেবদন করেল তা ততম সমেয়র মে িন ি করা
হেয় থােক। এে ে কান িতেবদন বা আেবদন অিফেস না এেস অনলাইেন করা যােব।
জনাব কাজী আেবদ হােসন, পিরচালক ( শাসন, অথ ও পিরক না) বেলন, ইেতামে এ ালেকাহল
িনয় ণ িবিধমালা, ২০২২ গেজট আকাের কািশত হেয়েছ। িবষয় সবা হীতাগণেক এবং অিধদ েরর
কমকতা-কমচারীগণেক ওয়াকসেপর মা েম অবিহত করার উপর
ােরাপ কেরন।
৪।

অতপর সভায় িব ািরত আেলাচনাে িন বিণ ত িস া স হ হীত হয় :
ম:
িস া স হ

বা বায়নকারী
ক প

৪.১

বসরকাির মাদকাি িনরাময় ক িনয়িমতভােব পিরদশন এবং চকিল
অ যায়ী মিনটিরং অ াহত রাখেত হেব। অিধদ েরর চকিল অ যায়ী
বা েব িক আেছ/িক নই তা লনা লক এ ানালাইিসস/ াপ এ ানালাইিসস
কের িবভাগীয় মিনটিরং কিম র মা েম িতেবদন দান করেবন।

পিরচালক
(িচিকৎসা ও
নব াসন)

৪.২

মাদকাসি িনরাময় ক স েহ খ কালীন সাইিকয়াি
ে র সােথ পযেব ণ করেত হেব। একই সাইিকয়াি
কে িচিকৎসা সবা দান করেত পারেবন।

৪.৩

মাদকাসি িনরাময় ক স েহর মািসক িতেবদন পরবত সভার েব িতেবদেনর
িবেশষ কােনা উে খেযা িবষয় থাকেল তার ব া হণসহ অনলাইেন/ই- মইেল
জমা দান করেত হেব।

৪.৪

এ ালেকাহল িনয় ণ িবিধমালা, ২০২২ সবা হীতাগণেক এবং অিধদ েরর কমকতাকমচারীগণেক ওয়াকসেপর মা েম অবিহত করেত হেব।

৪.৫

ি কারসর কিমক াল আমদানীর ে ইমেপাট অথরাইেজশেনর সময় অিত া হেয়
গেল যৗি কতা উে খ কের আেবদন করেল সময় ি করার িবষয় িবেবচনা করা
যেত পাের।

পিরচালক
( শাসন,
অথ ও
পিরক না)
পিরচালক
( শাসন,
অথ ও
পিরক না)/
িসে ম
এনািল
পিরচালক
( শাসন,
অথ ও
পিরক না)
পিরচালক
(িনেরাধ
িশ া)

২

/ডা ার থাকার িবষেয়
/ডা ার একািধক িনরাময়

৪.৬

ািত ািনক গণ নানী মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনেদশনামেত আেয়াজন করেত হেব।
গণ নানী অ ান থক থকভােব করেত হেব।

সহকারী
পিরচালক
(জনসংেযাগ)

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

মাঃ আ স স র ম ল, িপএএ
মহাপিরচালক
১১ ফা ন ১৪২৮
তািরখ:
২৪ ফ য়াির ২০২২

ারক ন র: ৫৮.০২.০০০০.০০৫.১৬.০৩২.১৯.৮০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) সিচব, র া সবা িবভাগ, রা ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা [ : আ: অিতির সিচব(মাদক অ িবভাগ)],
।
২) পিরচালক ( শাসন/অপােরশন /িচিকৎসা ও নব াসন/িনেরাধ িশ া), মাদক িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়,
ঢাকা, ।
৩) চীফ কনসালেট , ক ীয় মাদকাসি িনরাময় ক , তজ াও, ঢাকা, ।
৪) ধান রাসায়িনক পরী ক, মাদক িনয় ণ অিধদ র, ক ীয় রাসায়িনক পরী াগার, গ ািরয়া, ঢাকা, ।
৫) অিতির পিরচালক, মাদক িনয় ণ অিধদ র, িবভাগীয় কাযালয়, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/িসেলট/
রং র/ময়মনিসংহ/ গােয় া শাখা, ।
৬) িসে ম এনািল , মাদক িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ), ।
৭) িব িনব াহী ািজে ট, মাদক িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা, ।
৮) িসিনয়র কনসালেট / মিডেকল অিফসার, িবভাগীয় মাদকাসি িনরাময় ক , চ াম/রাজশাহী/ লনা, ।
৯) উপপিরচালক (..........................) মাদক িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়/িবভাগীয় কাযালয়/ মে া
কাযালয়/ জলা কাযালয়/িবভাগীয় গােয় া কাযালয়/ টকনাফ িবেশষ জান,..........................................., ।
১০) সহকারী পিরচালক (..........................) মাদক িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়/িবভাগীয় কাযালয়/ মে া
কাযালয়/ জলা কাযালয়/িবভাগীয় গােয় া কাযালয়/ টকনাফ িবেশষ জান..........................., ।
১১) সহকারী া ামার, মাদক িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা, ।
১২) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), ।
১৩) অিতির মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী (অিতির মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), ।

মাহা দ মা ন
উপপিরচালক

৩

