
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
রা  ম ণালয় 

মাদক  িনয় ণ অিধদ র 
শাসন শাখা

মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর ধান কাযালয়সহ মাঠ পযােয়র সকল কাযালেয় NIMS (Narcotics
Information Management System) বহার িবষেয় আেলাচনা সভার কাযিববরণীঃ

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

সভার তািরখ ০৪ আগ  ২০২১ ি :
সভার সময় সকাল ১১.০০ 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। িতিন মহান ি ে  আ দানকারী সকল শিহদেকও াভের রণ কেরন। অত:পর সভায় অিধদ েরর
NIMS বহার ও বা বায়ন িনেয় িব ািরত আেলাচনা হয়।

০২।       সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ সবস িত েম িন প িস া  হণ করা হয়:

২.১ আগামী ৭ (সাত) িদেনর মে  NIMS বা বায়ন কায ম  করেত হেব। এ লে  NIMS সংি  সকলেক
িনেয় এক  সভা অ ি ত হেব। 

২.২  NIMS বা বায়েন অিধদ েরর িসে ম এনািল  জনাব মা াক মা ন খান সািবক সম য় করেবন। অিধদ েরর
সকল অিধশাখা/শাখা এ িবষেয় তােক সািবক সহেযািগতা দান করেব।  

            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 (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ৫৮.০২.০০০০.০০৫.০০.০০১.২১.৫৯ তািরখ: 
০৪ আগ  ২০২১

২০ াবণ ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক ( শাসন/িনেরাধ িশ া/িচিকৎসা ও নবাসন/অপােরশনস), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ঢাকা/চীফ
কনসালেট , ক ীয় মাদকাসি  িনরাময় ক , তজ াও, ঢাকা।
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,
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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) িসিনয়র কনসালেট / মিডেকল অিফসার, িবভাগীয় মাদকাসি  িনরাময় ক , চ াম/রাজশাহী/ লনা।
৬) উপপিরচালক (..........................) মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়/িবভাগীয় কাযালয়/ মে া
কাযালয়/ জলা কাযালয়/িবভাগীয় গােয় া কাযালয়/ টকনাফ িবেশষ জান,...........................................।
৭) িনবাহী ািজে ট, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।
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 )।

 

মাহাঃ িজল র রহমান 
সহকারী পিরচালক
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