
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
রা  ম ণালয় 

মাদক  িনয় ণ অিধদ র 
শাসন শাখা

...

সভাপিত মাঃ আ স স র ম ল, িপএএ 
 মহাপিরচালক

সভার তািরখ ২০ জা য়াির ২০২২
সভার সময় সকাল ১১:০০ ঘ কা

ান অিধদ েরর সে লন ক
উপি িত পিরিশ -‘ক’ 

সভাপিত উপি ত সকলেক েভ া জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম উপপিরচালক ( শাসন)  জানান য,  ,  ২৩
িডেস র,,  ২০২১ তািরেখ অ ি ত মািসক সম য় সভার কাযিববরণী ইেতামে  সকেলর িনকট রণ করা হেয়েছ। উ  সভার কাযিববরণীর
উপর কান সংেশাধনী বা সংেযাজনীর াব না থাকায় তা ঢ়ীকরণ করা হয়। 

০২০২।।  অত::পর িবগত সভার িস া স েহর বা বায়ন অ গিত সভায় পযােলাচনা করা হয় এবং আেলাচ িচ অ যায়ী িন বিণতভােব
আেলাচনা ও িস া  হণ করা হয়::

ম আেলাচ  িবষয় আেলাচনা                           
 িস া

বা বায়নকারী ক প

০১। অিধদ েরর কমকতা-
কমচারীেদর িশ ণ।

(ক) অিধদ েরর 
কমকতা-কমচারীগণ 

িশ ণ শেষ দা িরককােয 
কমদ  হেয় উঠেত পাের স 
লে  িশ ণ অ াহত 
রাখেত হেব এবংবাৎসিরক 

িশ ণ কমপিরক না 
অ যায়ী িশ ণ িনি ত 
করেত হেব। িশ েণর 
সকল ত  ডাটােবেজ 
সংরি ত থাকেব। 

ক(১) বািষক 
কমস াদন ি  ও 

িজববেষর সংি  
কমপিরক না বা বায়েন 
যথাযথ িশ ণ 
অ াহত রাখেত হেব। 

ক(২) কমকতা/কমচারী 
িত ৬০ ঘ ার 
িশ েণর ক ােল ার 

মাতােবক িশ ণ 
অ াহত রাখেত হেব।

পিরচালক( শাসন, অথ ও 
উ য়ন)/

িচিকৎসা ও নবাসন)/ সহকারী 
পিরচালক কমন সািভস)।
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(খ) মাদক  িনয় ণ 
অিধদ েরর সকল কাযালেয় 
কমরত পাষাক 

ািধকার  কমকতা-
কমচারীেদর ন ন পাশাক 
পিরধান িনি ত করেত 
হেব। পাষাক িকউরেম  
সময়মত করেত হেব। 
পাশাপািশ ন ন পাশাক 
িবিধমালা অ যায়ী 

ািধকার  কমকতা-
কমচারীর িশ ণ দান 
করা যেত পাের।

খ(১) মাদক  িনয় ণ 
অিধদ ের কমরত 
পাশাক ািধকার  

কমকতা-কমচারীেদর 
আগামী ২৬ ন, ২০২২ 
ন ন ইউিনফম পিরধান 
করেত েয়াজনীয় 

ব া হণ ও এ িবষেয় 
যথাযথ িশ ণ দান 
িনি ত করেত হেব।

খ(২) পিরচালক 
( শাসন, অথ ও 
উ য়ন) এর ত াবধােন 
পাষাক িকউরেম  
ত িনি ত করেত হেব, 
েয়াজেন আউটেসািসং 

এর মা েম িকউরেম  
করেত হেব।  

পিরচালক ( শাসন, অথ ও 
উ য়ন)/

পিরচালক (িচিকৎসাও 
নবাসন)/

অিতির  
পিরচালক (সকল)/উপপিরচালক 

(সকল)/সহকারী পিরচালক 
(সকল)।

গ) অিধদ েরর মাঠ 
পযােয় কমরত কমকতা-
কমচারীেদর িবভাগীয় মামলা 
দােয়র, তদ  কায 
পিরচালনা িত িবষেয় 
পিরদশক ও ত  
পযােয় কমকতাগণেক 

িশ েণর ব া হণ 
করেত হেব। পিরদশক ও 
ত  কমকতাগেণর সম েয় 
৪০ জেনর এক  কের প 
তির করেত হেব। দ  
িশ েকর মা েম িশ ণ 
দান করেত হেব এবং 
িশ েণ শেষ 
িশ ণাথ েদর মােঝ পরী া 

নয়া যেত পাের। 

 (গ) িবভাগীয় মামলা 
দােয়র, তদ  কায 
পিরচালনা িত িবষেয় 
পিরদশক ও ত  
পযােয় কমকতাগণেক 

িশ েণর ব া হণ 
করেত হেব। িশ ণ 
শেষ িশ ণাথ েদর 

মােঝ পরী া হণ 
করেত হেব। 

পিরচালক( শাসন, অথ ও 
উ য়ন)/

পিরচালক (িচিকৎসাও 
নবাসন)/সহকারী 
পিরচালক(কমন 

সািভস/িচিকৎসাও নবাসন)।
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 (ঘ) মাদক  িনয় ণ 
অিধদ েরর সকল কাযালেয় 
কমরত কমকতা-
কমচারীেদর সকল কায েম 
দ  িহেসেব তির করেত 
এবং গিতশীলতা আনয়েন 

েয়াজেন বািহর হেত 
এ পাট লাক এেন িশ ণ 
দয়া যেত পাের। ক  

উ য়ন করেত ppp-র 
মহাপিরচালক মেহাদয়েক 
িনেয় EGP িবষেয় 

িশ ণ নয়া যেত পাের। 
পাশাপািশ েম িশ ণ 
আেয়াজন করা যেত পাের।

(ঘ) মাদক  িনয় ণ 
অিধদ েরর সকল 
কাযালেয় কমরত 
কমকতা-কমচারীেদর 
সকল কায েম দ  
িহেসেব তির করেত 
এবং গিতশীলতা 
আনয়েন েয়াজেন 
বািহর হেত এ পাট 
লাক এেন িশ ণ 

িদেত হেব। ক  উ য়ন 
করেত ppp-র 
মহাপিরচালক 
মেহাদয়েক 
িনেয় EGP  িবষেয় 

িশ ণ িনেত হেব। 
পাশাপািশ েম িশ ণ 
আেয়াজন করেত হেব। 

পিরচালক( শাসন, অথ ও 
উ য়ন)/

পিরচালক (িচিকৎসাও 
নবাসন)/সহকারী 
পিরচালক(কমন 

সািভস/িচিকৎসাও নবাসন)।

 (ঙ) মাদক  িনয় ণ 
অিধদ ের কমরত সকল 

ণীর কমকতা-কমচারীেদর 
িশ ণ দান করা হেলও 
লনা লকভােব ২য় ণীর 

কমকতােদর িশ ণ কম 
হওয়ায় তােদর িশ ণ 
দয়া েয়াজন। অিধদ ের 

কমরত িবিভ  পযােয়র 
কমকতা-কমচারীেদর 

মা েয় িবষয় ও 
রিভি ক বেদিশক 
িশ েণ মেনানয়ন দান 

করেত হেব। এ িবষেয় এক  
কমপিরক না উপ াপন 
করা যেত পাের। পাশাপািশ 
জা য়াির/২০২২ এর মে  
বেদিশক িশ েণ 

মেনানয়ন স  করা যেত 
পাের।

 (ঙ) মাদক  িনয় ণ 
অিধদ ের কমরত 
িবিভ  পযােয়র 
কমকতা-কমচারীেদর 

মা েয় িবষয় ও 
রিভি ক বেদিশক 
িশ েণ মেনানয়ন 
দান করেত হেব। এ 

িবষেয় এক  
কমপিরক না উপ াপন 
করেত হেব। পাশাপািশ 
জা য়াির/২০২২ এর 
মে  বেদিশক িশ েণ 
মেনানয়ন স  করেত 
হেব।

পিরচালক( শাসন, অথ ও 
উ য়ন)/

পিরচালক (িচিকৎসাও 
নবাসন)।

০২। মাদক মামলা 
/অিভযান সং া ।

(ক) িনয়িমত মামলা 
দােয়েরর মাপ অজন হে  

নতম পারফর া । এ  
িনি ত করেত হেব। মাপ 
অিজত না হেল ি সংগত 
কারণ উে খ করেত হেব। 
মাবাইল কােট ইয়াবার 

মামলার উপর বশী 
 িদেত হেব। 

(ক) িনয়িমত মামলা 
দােয়েরর মাপ অজ নর 
মা েম নতম 
পারফর া  অজন 
করেত হেব। কায়ািল  
স  মামলা যােত হয় 
স িবষেয় পিরক না 
হণ কের ব া িনেত 

হেব। 

পিরচালক(অপাঃ)/ 
অিতির  পিরচালক (সকল)/উপ 

পিরচালক
/সহঃ পিরচালক, জলা

 কাযালয় (সকল)।
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(খ) িবচারাধীন মামলা 
িন ি র রকড 
হালনাগাদ করা েয়াজন।

খ(১) িসিকউশন 
শাখার মা েম েত ক 
জলা/ মে াঃ/িবভাগীয় 
গােয় া 

কাযালেয়রিবচারাধীন 
মামলা িন ি র রকড 
হালনাগাদ রাখেত হেব। 
পাশাপািশ মািসক 
িভি েত মাঠ পযায় হেত 

হণ করেত হেব।

খ(২) কােনা অ িবধার 
কারেণ আদালেত 
মামলার সা  িদেত না 
পারেল ক পে র 
অ মিত হণ করেত 
হেব। 

খ(৩) সা ীর সমন 
কয়  পেয়েছন এবং 
কয় েত সা  দান 
কেরেছন তা পারফেম  

ায়েন িবেবচনা 
করেত হেব। 

পিরচালক(অপাঃ)/ 
অিতির  পিরচালক (সকল)।

(গ) মাদক বসায়ীেদর 
তািলকা মািসক িভি েত 
হালনাগাদ করেত 
হেব। মািসক িভি েত 
িবভাগীয় পযােয় সভা 
আহবান করেত হেব। 
 পাশাপািশ মাসিভি ক 
তািলকা তির করা যেত 
পাের।

(গ) ক াটাগিরিভি ক 
(১.গডফাদার, 
২. বসায়ী, ৩. 
সরবরাহকারী ও ৪. 
মাদক সবী) মাদক 
সংি েদর তািলকা 
হালনাগাদ কের ধান 
কাযালেয় রণ করেত 
হেব।

পিরচালক (অপাঃ)/ অিতির  
পিরচালক (সকল)।

(ঘ) মাদক বসায়ী এবং 
সরবরাহকারী ও মাদক 
সবীেক শাি র আওতায় 

আনার লে  েয়াজনীয় 
সা  মাণ যথাসমেয় 
আদালেত উপ াপেনর 
িবষেয় সা  দান িনি ত 
করেত হেব। আদালেত 
সা  দান সং া  ন ন 
এক  ফম তির করা 
হেয়েছ এবং সই ফেম 
মামলার সা  দান 
সং া  পিরসং ান 
অ  করা যেত পাের।

(ঘ) মাদক বসায়ী এবং 
সরবরাহকারী ও মাদক 
সবীেক শাি র আওতায় 

আনার লে  যথাসমেয় 
আদালেত সা ীর 
উপি িত িনি ত 
করেত হেব। আদালেত 
সা  দান সং া  
ন ন এক  ফম তির 
করা হেয়েছ এবং সই 
ফেম মামলার সা  

দান সং া  
পিরসং ান অ  
করেত হেব।

পিরচালক (অপাঃ)/ অিতির  
পিরচালক (সকল)। 
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(ঙ) য সকল কমকতা-
কমচারী অবসের গেছন 
তারা সা  িদেত আেসন 
না।যার ফেল অেনক মামলা 
িন ি  হে  না। 
অবসর া  কমকতা-
কমচারীেদর সা  দােনর 
জ  কান ভাতা দােনর 

ব া করা যায় িকনা। 
িবষয়  আইন ম ণালয় 
সংি । 

(ঙ) য সকল কমকতা-
কমচারী অবসের গেছন 
তারা সা  িদেত আেসন 
না। যার ফেল অেনক 
মামলা িন ি  হে  না। 
অবসর া  কমকতা-
কমচারীেদর সা  

দােনর জ  কান 
ভাতা দােনর ব া 
করা যায় িক’না 
িবিধগতভােব িবষয়  
যাচাই কের আগামী 
সভায় উপ াপন 
করেবন। 

পিরচালক(অপাঃ)/
পিরচালক( শাসন, অথ ও 

উ য়ন)/ উপপিরচালক ( য়, 
পিরক না ও উ য়ন)।

০৩। িচিকৎসা 
ও নবাসন 
সং া ।

(ক) মাদকাসি  িচিকৎসা 
ও িনরাময় ক  
পিরদশেনর জ  জারী ত 
অিফস আেদশ মাতােবক 
পিরদশন অ াহত রাখেত 
হেব এবং পিরদশন 

িতেবদন ধান কাযালেয় 
ছক আকাের রণ িনি ত 
করেব।

(ক) িবভাগীয় ও জলা 
পযােয় গ ত 
মাদকাসি  িচিকৎসা ও 
িনরাময় ক  মিনটিরং 

ম এর সােথ 
সম য় বক পিরদশন 
করেত হেব এবং 
পিরদশন িতেবদন ই-
মইেলর মা েম 

অপােরস  অিধশাখায় 
রণ কের সংি  

কমকতা কথা বেল 
পিরদশন িতেবদন 

াি  িনি ত করেবন। 

পিরচালক (িচিকৎসা ও 
নবাসন)/অিতির  

পিরচালক(সকল)/
উপপিরচালক/সহঃ 
পিরচালক/ জলা 
কাযালয় (সকল)।

(খ) েত ক কারাগাের 
মাদকাস  আসামীেদরেক 

থক ওয়ােড রাখার জ  
এবং ঐ ওয়াড েকই 
মাদকাসি  িনরাময় ক  
িহেসেব ঘাষণা দওয়ার 
উে াগ িনেত হেব। িনজ 
িনজ িবভােগর কারা 
ক পে র সােথ সংি  
অিতির  পিরচালকগণ 
যাগােযাগ করেবন। যসকল 

িবভােগ িস া  বা বায়ন 
করা যাে  না সসব 
িবভাগীয় কমকতাগণ 
িলিখতভােব ধান কাযালেয় 
জানােবন। ধান কাযালয় 
থেক রা  ম ণালেয়র 

মা েম কারা অিধদ ের প  
রণ করা যেত পাের।

(খ) েত ক কারাগাের 
মাদকাস  
আসামীেদরেক থক 
ওয়ােড রাখার জ  
উে াগ হণ করেত 
হেব।

পিরচালক (িচিকৎসা ও 
নবাসন)/অিতির  

পিরচালক(সকল)।

৫



(গ) জলা/উপেজলা িভি ক 
মাদকাস  ি েদর 
সািবক ত  হালনাগাদ 
তািলকা িতমােস আপেডট 
কের তির করা যেত পাের।

(গ) জলা/উপেজলা 
িভি ক মাদকাস  

ি েদর সািবক ত  
হালনাগাদ তািলকা 

িতমােস আপেডট কের 
তির করেত হেব।

পিরচালক (িচিকৎসা ও 
নবাসন)/অিতির  

পিরচালক(সকল)।

০৪। িনেরাধ 
িশ া কায ম।

(ক) দশ াপী মাদেকর 
িতকর ও ভয়াবহ 

পিরণিত স েক 
জনসাধারেণর মে  সবািধক 
সেচতনতা ি র য়ােস 
িবিভ  কম িচ হণ ও তা 
বা বায়েন সি য় িমকা 
রাখেত হেব। িবেবচ  সমেয়র 
ত  এবং উে খেযা  ছিব 
ক াপসনসহ জারী ত 
িনেদশনা মেত িবভাগীয় 
কাযালয় হেত 
সমি ত আকাের 

িতেবদনসহ জলার ত  
ধান কাযালেয় রণ 

করেত হেব।

(ক) দশ াপী মাদেকর 
িতকর ও ভয়াবহ 

পিরণিত স েক 
জনসাধারেণর মে  
সবািধক সেচতনতা 

ি র য়ােস িবিভ  
কম িচ হণ ও তা 
বা বায়েন সি য় 

িমকা রাখেত 
হেব। পিরবিতত 
পিরি িতর সােথ 
সংগিত রেখ কম িচ 

হণ কের তা বা বায়ন 
করেত হেব।

পিরচালক (িনেরাধ 
িশ া)/অিতির  
পিরচালক (সকল)

/উপ পিরচালক/ সহঃ 
পিরচালক, জলা 
কাযালয় (সকল)।

(খ) জলা িভি ক 
গণসেচতনতার ত  
ফস ক, ইেলক িনক 

িমিডয়া, সা াল িমিডয়া, 
ি  িমিডয়া এবং 
অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট 
আপেলাড করেত হেব। 
অিতির  পিরচালকগণ এ 
িবষেয় মাঠ পযােয় িনেদশনা 
িদেবন এবং িনি ত 
করেবন। জলা পযায় থেক 
ছিব াি র িবষেয় ধান 
কাযালেয় িস ম এনািল  
এবং মহাপিরচালক 
মেহাদয়েক অবিহত 
করেবন।

(খ) জলা িভি ক 
গণসেচতনতার ত  
ফস ক, ইেলক িনক 

িমিডয়া, সা াল 
িমিডয়া, ি  িমিডয়া 
এবং অিধদ েরর ওেয়ব 
সাইেট ও জলা ত  
বাতায়েন কােশর 

ব া হণ করেত 
হেব। 

িসে ম এনািল / অিতির  
পিরচালক (সকল)/ জলা 

কাযালয় (সকল)।

৬



০৫। অিধদ েরর জিম 
সং া ।

                
         

(ক) মাদক  িনয় ণ 
অিধদ েরর দখলীয় জিমর 

িম উ য়ন কর/ পৗর কর 
িনয়িমত পিরেশাধ ও 
িমউেটশন স  করেত 
হেব। কান প িতব কতা 
না থাকা অব ায় কােরা িম 
উ য়ন কর অপিরেশািধত 
থাকেল সংি  কমকতা 
দায়ী থাকেবন। েত ক 
িবভাগীয় কমকতাগণেক 

ার িনয় ণাধীন 
কাযালয়স েহর হালনাগাদ 

িম উ য়ন কর/ পৗরকর 
পিরেশাধ সং া  ত  এবং 
িমউেটশনকরণসহ যাবতীয় 
তে র িতেবদন িত 
মােস সভা অ ােনর েব 

ধান কাযালেয় 
সফটকিপসহ রণ 
করেবন। পাশাপািশ ধান 
কাযালয়সহ অিধদ েরর 
সকল কাযালেয়র িনজ  
জিমর রকড সংি  সকল 
ড েম সহ সংি  
কায ম স  করেত হেব।

ক(১) মাদক  িনয় ণ 
অিধদ েরর দখলীয় 
জিমর িম উ য়ন 
কর/ পৗর কর িনয়িমত 
পিরেশাধ ও িমউেটশন 
স  করেত হেব। 
পাশাপািশ ধান 
কাযালয়সহ অিধদ েরর 
সকল কাযালেয়র িনজ  
জিমর রকড সংি  
সকল ড েম সহ 
সংি  কায ম স  
করেত হেব।

ক(২) মাদকাসি  
িনরাময় ক , 
ময়মনিসংহ এর জ  

ািবত জিমর 
িডিজটাল সােভ ত 
স  কের ধান 
কাযালয়েক অবিহত 
করেত হেব। 

পিরচালক( শাসন, অথ ও 
উ য়ন)/
অিতির  

পিরচালক (সকল)/উপপিরচালক
/সহকারী পিরচালক (সকল) জলা 

কাযালয়/
মে া কাযালয়।

(খ) অিধদ েরর বদখল ত 
জিম ন াের কায ম 

হণ করেত হেব। িনয়িমত 
ধান কাযালেয় এে ট 

শাখায় ফেলাআপ িরেপাট 
পাঠােত হেব। জিম সং া  
িবষেয় বা িন  িতেবদন 
িদেত হেব।

(খ) অিধদ েরর 
বদখল ত জিম 
ন াের কায ম হণ 

করেত হেব। িনয়িমত 
ধান কাযালেয় এে ট 

শাখায় ফেলাআপ 
িরেপাট পাঠােত হেব। 
জিম সং া  িবষেয় 
বা িন  িতেবদন 
িদেত হেব।

পিরচালক ( শাসন, অথ ও 
উ য়ন)/

পিরচালক(িচিকৎসা 
ও নবাসন)অিতির  

পিরচালক (সকল)/
সহকারী পিরচালক (কমন 

সািভস)।

(গ) মাদক  িনয় ণ 
অিধদ েরর দখলীয় খাস 
জিমর দখল কান ভােবই 
ছাড়া যােব না। পাশাপািশ 
য সকল জিম মাদক  

িনয় ণ অিধদ েরর দখেল 
আেছ এবং জিমর মািলকানা 

মােণ যথাযথ দািলিলক 
কাগজপ  নই স সকল 

ে  িবক  জিমর াব 
করা যেত পাের। 

(গ) মাদক  িনয় ণ 
অিধদ েরর দখলীয় খাস 
জিমর দখল কান 
ভােবই ছাড়া যােব না। 
পাশাপািশ য সকল 
জিম মাদক  িনয় ণ 
অিধদ েরর দখেল আেছ 
এবং জিমর মািলকানা 

মােণ যথাযথ দািলিলক 
কাগজপ  নই স সকল 

ে  িবক  জিমর 
াব করেত হেব।

পিরচালক( শাসন, অথ ও 
উ য়ন)/

পিরচালক (িচিকৎসা ও 
নবাসন)অিতির

 পিরচালক (সকল)/
সহকারী পিরচালক (কমন 

সািভস)।

৭



০৬। িজববষ পালন 
সং া ।

মাদক  িনয় ণ অিধদ র 
ক ক জািতর িপতা ব ব  
শখ িজ র রহমােনর 

জ শতবািষকী উপলে  ১৭ 
মাচ ২০২০ হেত ১৬ 
িডেস র ২০২১ পয  

িজববষ উদযাপেনর 
কমপিরক না ণয়ন করা 
হেয়েছ। ণীত কম িচস হ 
যথাযথ ভাবগা ীয ও 

ে র সােথ বা বায়ন করা 
হেয়েছ।

মাদক  
িনয় ণ অিধদ র 
ক ক জািতর িপতা 
ব ব  শখ িজ র 
রহমােনর 
জ শতবািষকী উপলে  
১৭ মাচ ২০২০ হেত ১৬ 
িডেস র ২০২১ পয  

িজববষ উদযাপেন 
ণীত কমপিরক নার 

বা বায়ন অ গিত ৩১ 
জা য়াির, ২০২২ 
তািরেখর মে  

মাণকসহ বাইি ং কের 
রণ িনি ত করেত 

হেব।

পিরচালক (সকল)/
অিতির  পিরচালক (সকল)।

০৭। িবভাগীয় 
কমকতােদর অিফস 

পিরদশন।

েত ক িবভাগীয় কমকতা 
বা তা লকভােব মােস 
০২  অিফস ণা  
পিরদশন করেবন এবং 
পিরদশন িতেবদন ধান 
কাযালেয় রণ িনি ত 
করেবন। ধান কাযালেয়র 
সংি  ড  অিফসার া  
পিরদশন িতেবদেনর 
মতামেতর উপর িস া  

হেণর লে  নিথেত 
উপ াপন করেবন। হীত 
িস া  িতেবদন 

রণকারী কমকতােক 
অবিহত করা যেত 
পাের। পাশাপািশ িত 
মােসর ৩০ তািরেখর মে  
স া  মণ িচ ধান 
কাযালেয় রণ করা যেত 
পাের।

৭(ক) েত ক িবভাগীয় 
কমকতা 
বা তা লকভােব মােস 
০২  অিফস ণা  
পিরদশন করেবন এবং 
পিরদশন িতেবদন 

ধান কাযালেয় রণ 
িনি ত 
করেবন। অিতির  
পিরচালকগণ তার 
িবভােগর এতদসং া  
ত  সভায় 
িনয়িমতভােব পশ 
করেবন। পাশাপািশ িত 
মােসর ৩০ তািরেখর 
মে  স া  মণ িচ 

ধান কাযালেয় রণ 
করেত হেব;

৭(খ) িবভাগীয় 
কমকতাগণ ক ক 
পিরদশেন া  
 পযেব ন ও 

পািরশস হ পিরচালক 
( শাসন, অথ ও 
উ য়ন) পিরমাপ 
করেবন এবং 
পিরদশেনর 
িবষয়  follow up 
করেবন। 

পিরচালক ( শাসন, অথ ও 
উ য়ন)/

অিতির  
পিরচালক (সকল)/ সহঃ 

পিরচালক (কমন সািভস)। 

৮



০৮। বািষক কমস াদন 
ি  ও

শাসন সং া  
অ া  কায ম।

মাদক  িনয় ণ 
অিধদ েরর বািষক 
কমস াদন ি , জাতীয় 

াচার কমপিরক না ও 
জাতীয় উ াবন 
কমপিরক না যথাযথভােব 
যথাসমেয় বা বায়ন 
করেবন। িত মােসর ৫ 
তািরেখর মে  িতেবদন 

রণ করেত হেব। এিপএ-
র ল মা া এি ল/২০২২ 
মােসর মে  শতভাগ অজন 
করেত হেব।

মাদক  িনয় ণ 
অিধদ েরর বািষক 
কমস াদন 
ি , জাতীয় াচার 

কমপিরক না ও জাতীয় 
উ াবন কমপিরক নার 

চকিভি ক দািয় া  
ক প /কমকতা 
ল মা া অজন 
যথাযথভােব যথাসমেয় 
বা বায়ন করেত 
হেব। িত মােসর ৫ 
তািরেখর 
মে  িতেবদন রণ 
করেত হেব। এিপএ-র 
ল মা া এি ল/২০২২ 
মােসর মে  
শতভাগ অজন করেত 

েচ া অ াহত রাখেত 
হেব।

পিরচালক (সকল)
/অিতির  

পিরচালক ( গােয় া)/উপ 
পিরচালক (সকল)

/ সহঃ 
পিরচালক (সকল), জলা 

কাযালয়/ ধান কাযালয়, ঢাকা।

০৯। িবিবধ। (ক) মাদক  িনয় ণ 
অিধদ েরর দা িরক কােজর 
পাশাপািশ িবেশষ েয়াজেন 
িবেশষ কিম  গঠন করা 
হেয় থােক। িক  এসব 
কিম র িস া স েহর 
কায ম পযােলাচনা ও 
কােজরসম েয়র কান 

েযাগ নই। এ াপেট 
িত  িস া স েহর 

বা বায়ন ও সম য় 
করা েয়াজন। িত  
কিম র িস া  বা বায়েন 
লস িহেসেব এক  

সফটওয় ার ত করা 
যেত পাের। পাশাপািশ 

আগামী ১০ জা য়ািরর মে  
অ গিত িদেত হেব।

(ক) অিধদ র সংি  
িবিভ  কিম র সভার 
িস া স হ বা বায়েন 
লস িহেসেব এক  

সফটওয় ার েতর 
কাজ ত শষ করেত 
হেব। 

পিরচালক( শাসন, অথ ও 
উ য়ন)/

িসে ম এনািল ।

(খ) মাঠ পযােয়র 
ইনেফাসেম  কায ম 
সােকলিভি ক িবভাজন

(খ) মাদক  িনয় ণ 
অিধদ েরর মাঠ পযােয়র 
ইনেফাসেম  কায ম 
সােকলিভি ক িবভাজন 
কের উপ াপেনর জ  
পিরচালক( শাসন, অথ 
ও উ য়ন) এর 
সভাপিতে  ৩ সদে র 
কিম  গঠন করেত 
হেব। 

পিরচালক( শাসন, অথ ও 
উ ন)।

৯



(গ) মাদক  িনয় ণ 
আইন বই আকাের 

কাশকরণ 

(গ) মাদক  িনয় ণ 
আইন ২০১৮ এবং 
মাদক  িনয় ণ 
(সংেশাধন) আইন, 
২০২০ সমি ত কের 

ক আকাের কােশর 
িবষেয় িবিধিবধান 
যাচাই বক ত 
বইআকাের কােশর 

ব া হণ করা। 

পিরচালক( শাসন, অথ ও 
উ ন)।

০৩। অত:পর আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ আ স স র ম ল, িপএএ 
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৫৮.০২.০০০০.০০৫.০৬.০০১.২১.১১৮ তািরখ: 
২৪ জা য়াির ২০২২

১০ মাঘ ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) সকল কাযালয় ( জ তা মা সাের)

 

মাহা দ মা ন 
উপপিরচালক

১০


