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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
         
জাতীয় পযােয় Narcotics Information Management System (NIMS) বা বায়েন
‘ ক ীয় NIMS বা বায়ন কিম ’ িন বিণতভােব গঠন করা হেলাঃ

১. মহাপিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা                                 সভাপিত
২. অিতির  মহাপিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা                       সদ
৩. পিরচালক ( শাসন),মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা                            সদ
৪. পিরচালক (িনেরাধ িশ া), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা                    সদ
৫. পিরচালক (অপােরশন ),মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা                       সদ
৬. পিরচালক (িচিকৎসা ও নবাসন), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা           সদ
৭. অিতির  পিরচালক (সকল), মাদক  িনয় ণ অিধদ র                                              সদ
৮. সহকারী পিরচালক ( শাসন), মাদক  িনয় ণ অিধদ র                                             সদ

          ৯. সহকারী া ামার, মাদক  িনয় ণ অিধদ র                                                        সদ
১০. িসে ম এনািল , মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা                        সদ  সিচব

০২।    উ  কিম  Narcotics Information Management System (NIMS) বা বায়েন েয়াজনীয়
ব া হণ করেব। 

কিম রকিম র   কাযপিরিধঃকাযপিরিধঃ
ক. NIMS যথাযথ বা বায়েন মাঠপযােয় েয়াজনীয় িনেদশনা দান করেব।
খ. NIMS বা বায়েন িত ০৩ মােস কমপে  এক  সভা আহবান কের কমপিরক না হণ ও তা বা বায়ন করেব।
গ. কিম  েয়াজনেবােধ কান কমকতােক সদ  িহেসেব কা-অ  করেত পারেব।
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ফ া : ০২-৪৮৩২২১৮৬
ইেমইল: dg@dnc.gov.bd

ন র: ৫৮.০২.০০০০.০০৫.০০.০০১.২১.৩৬২/১(১১) তািরখ: ২ কািতক ১৪২৮
১৮ অে াবর ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) পিরচালক ( শাসন/অপােরশন /িচিকৎসা ও নবাসন/িনেরাধ িশ া), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়,
ঢাকা/চীফ কনসালেট , ক ীয় মাদকাসি  িনরাময় ক , তজ াও, ঢাকা।
৩) ধান রাসায়িনক পরী ক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ক ীয় রাসায়িনক পরী াগার, গ ািরয়া, ঢাকা।
৪) অিতির  পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িবভাগীয় কাযালয়, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/িসেলট/,
রং র/ময়মনিসংহ/ গােয় া শাখা।
৫) িসে ম এনািল , মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
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) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী , (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১০) অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী , (অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১১) অিফস কিপ।
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