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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
রা  ম ণালয ়

র া সবা িবভাগ 
শাসন-১ শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০
www.ssd.gov.bd

ারক ন র: ৫৮.০০.০০০০.০১২.৩৪.০২৪.১৮.৬১ তািরখ: 
১৭ জা য়াির ২০২৩

৩ মাঘ ১৪২৯

সদয় অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

১৭-১-২০২৩
সখ ফিরদ আহেমদ

উপসিচব
ফান: +৮৮০-২-২২৩৩৫৪৫১৬

ইেমইল: admin1@ssd.gov.bd

ারক ন র: ৫৮.০০.০০০০.০১২.৩৪.০২৪.১৮.৬১/১(৪৯) তািরখ: ৩ মাঘ ১৪২৯
১৭ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সকল কমকতা, র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়।
২) অিধদ র ধান (সকল), র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়।

১৭-১-২০২৩
সখ ফিরদ আহেমদ 

উপসিচব

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয় 

মাদক  িনয় ণ অিধদ র 
ধান কাযালয় 

৪১, স নবািগচা, ঢাকা-১০০০।
Website: www.dnc.gov.bd

ারক ন র: ৪৪.০৪.০০০০.০০৬.০০.০০৩.১৬.৪৯ তািরখ: 
২৫ জা য়াির ২০২৩

১১ মাঘ ১৪২৯

স াল পিকউরেম  টকিনক াল ইউিনট (িসিপ ইউ), িসিপ ইউ ভবন, শর-ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ হেত া

২



প  সদয় অবগিত/ পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম রণ করা হেলা।

২৫-১-২০২৩

১) চীফ কনসালেট , ক ীয় মাদকাসি  িনরাময় ক , তজ াও, 
ঢাকা।
২) ধান রাসায়িনক পরী ক, ক ীয় রাসায়িনক পরী াগার, 
গ ািরয়া, ঢাকা।
৩) অিতির  পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িবভাগীয় 
কাযালয় 
(ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/বিরশাল/রং র/িসেলট/ময়মনিসংহ/ লনা)।
৪) উপপিরচালক/রাসায়িনক পরী ক/সহকারী পিরচালক/ মিডেকল 
অিফসার, িবভাগীয় গােয় া কাযালয়/ মে া কাযালয়/ জলা 
কাযালয়/ টকনাফ িবেশষ জান/মাদকাসি  িনরাময় ক / 
িবভাগীয় রাসায়িনক পরী াগার, --------------------------।

মাঃ আেনায়ার হােসন
উপপিরচালক

ফান: ০২-৪৮৩২২১৯৫
ইেমইল: ddppddmin@dnc.gov.bd

ারক ন র: ৪৪.০৪.০০০০.০০৬.০০.০০৩.১৬.৪৯/১(৬) তািরখ: ১১ মাঘ ১৪২৯
২৫ জা য়াির ২০২৩

অ িলিপ সদয় অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) পিরচালক ( শাসন/অপােরশন /িনেরাধ িশ া/িচিকৎসা ও নবাসন), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়,
ঢাকা।
২) িসে ম এনািল , মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৩) মহাপিরচালেকর াফ অিফসার (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৪) সহকারী পিরচালক (অথ ও িহসাব), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৫) অিতির  মহাপিরচালেকর ি গত সহকারী (অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৬) অিফস কিপ।

২৫-১-২০২৩
মাঃ আেনায়ার হােসন 

উপপিরচালক
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