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র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয় 

মাদক  িনয় ণ অিধদ র 
শাসন শাখা 
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৪১, স নবািগচা , ঢাকা-১০০০।

ারক ন র: ৫৮.০৪.০০০০.০০৬.১২.৭১৫.১৮.৪৪১ তািরখ: 
০২ নেভ র ২০২১

১৭ কািতক ১৪২৮

িবষয:় সরকারীসরকারী  কমকতােদরকমকতােদর   দা িরকদা িরক  কােজকােজ   তত   আদানআদান -- দােনদােন   সরকািরসরকাির   ইই -- মইলমইল  অ াকাউঅ াকাউ   বহ ারবহ ার
িনি তকরণিনি তকরণ ।।

: ১) রা  ম ণালেয়র র া সবা িবভােগর প  ন র-৫৮.০০.০০০০.০১২.৩৪.০০১.১৮.৬৪০, তািরখ: ২৭
অে াবর, ২০২১
২) মি পিরষদ িবভােগর প  ন র-০৪.০০.০০০০.৮৩১.১৬.০০১.২০.১৬৩, তািরখ: ২০ অে াবর, ২০২১

উপ  িবষয় ও  ২নং ারেক মি পিরষদ িবভােগর পে র িনেদশনা িন প: 

‘সরকাির ই- মইল নীিতমালা ২০১৮’ অ যায়ী সকল সরকাির কমকতা-কমচারী এবং িত ান সরকাির
কােজ সরকাির ই- মইল বহার করেব’।

এমতাব ায়,  পে র িনেদশনা মাতােবক অিধদ েরর কমকতা-কমচারীেদর দা িরক কােজ ত  আদান- দােন
ি গত ই- মইল এ াকাউে র পিরবেত সরকাির ই- মইল এ াকাউ  বহার িনি তকরেণর জ  প  িনেদশ েম

এতদসংেগ রণ করা হেলা। 

৩-১১-২০২১

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ
রণ করা হ’ল ( জ তার মা সাের নয়):

১) পিরচালক ( শাসন/অপােরশন /িচিকৎসা ও 
নবাসন/িনেরাধ িশ া), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, 
ধান কাযালয়, ঢাকা।

২) 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 (সকল), মাদক  িনয় ণ 

মাহাঃ িজল র রহমান
সহকারী পিরচালক ( শাসন)

১



অিধদ র, িবভাগীয় কাযালয়/ গােয় া শাখা, ধান 
কাযালয়, ঢাকা।
৫) িসে ম এনািল , মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান 
কাযালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৬) িব  িনবাহী ািজে ট, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, 

ধান কাযালয়, ঢাকা।
৭) িসিনয়র কনসালেট / মিডেকল অিফসার, িবভাগীয় 
মাদকাসি  িনরাময় ক , চ াম/রাজশাহী/ লনা।
৮) উপপিরচালক (সকল), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, 

ধান কাযালয়/িবভাগীয় কাযালয়/ মে া কাযালয়/ জলা 
কাযালয়/িবভাগীয় গােয় া কাযালয়/ টকনাফ িবেশষ 
জান,.............................।
৯) সহকারী পিরচালক (সকল), মাদক  িনয় ণ 
অিধদ র, ধান কাযালয়/িবভাগীয় কাযালয়/ মে া 
কাযালয়/ জলা কাযালয়/িবভাগীয় গােয় া 
কাযালয়/ টকনাফ িবেশষ জান....................।
১০) সহকারী া ামার, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, 

ধান কাযালয়, ঢাকা।
১১) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী 
(মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১২) অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত 
সহকারী (অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় 
অবগিতর জ )।
১৩) অিফস কিপ।

২


