
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মাদক  িনয় ণ অিধদ র 

র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয় 
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ারক ন র: ৫৮.০২.০০০০.০০৪.১৪.০২৪.২১.১৪৯ তািরখ: 
১২ অে াবর ২০২১

২৭ আি ন ১৪২৮

িবষয:় ‘‘‘‘মাদকমাদক   িনয় ণিনয় ণ   অিধদ েররঅিধদ েরর   ৪১৪১   জলাজলা   কাযালয়কাযালয় ( ( ১ম১ম   পযােয়পযােয়   ৭৭ ) ) িনমাণিনমাণ ’’ ’’ শীষকশীষক  কে রকে র   অিফসঅিফস
আসবাবপআসবাবপ //য পািতরয পািতর   তািলকাতািলকা   ণয়নণয়ন   ওও  ব াজ ারদরবাজ ারদর   যাচাইযাচাই   কিমকিম   গঠনগঠন।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত মাদক  িনয় ণ অিধদ র ক ক ািবত ‘‘মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর ৪১  জলা কাযালয় (১ম
পযােয় ৭ ) িনমাণ’’ শীষক কে র অিফস আসবাবপ /য পািতর তািলকা ণয়ন ও বাজারদর যাচাইেয়র িনিম  িনে া  কিম
িনেদশ েম গঠন করা হেলা:

    ক। অিতির  পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িবভাগীয় কাযালয়, ঢাকা                     - আ ায়ক
    খ। বাংলােদশ িলশ সদর দ েরর একজন িতিনিধ                                                     - সদ
    গ। উপপিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িবভাগীয় গােয় া কাযালয়, ঢাকা                  - সদ
    ঘ। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ঢাকা মে া (দি ণ) কাযালয়                 - সদ
    ঙ। সহকারী পিরচালক (কমন সািভস), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা        - সদ  সিচব

কিম  েয়াজেন যেকান সদ  কা-অ  করেত পারেব। 

কিম র কাযপিরিধ:
ক। ণীত খসড়া নকশা ও মা ার ান অ যায়ী কে  বিণত অিফস েহর জ  েয়াজনীয় অিফস আসবাবপ /য পািতর তািলকা

ণয়ন;
খ। বিণত কিম  ক ক ণীত অিফস আসবাবপ /য পািতর তািলকা অ যায়ী বাজারদর যাচাই করা।

০২। এমতাব ায়, বিণত কিম েক মাদক  িনয় ণ অিধদ র ক ক ািবত ‘‘মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর ৪১  জলা কাযালয়
(১ম পযােয় ৭ - বিরশাল, পাবনা, িম া, নও া, ফিরদ র, ক বাজার ও লালমিনরহাট) িনমাণ’’ শীষক কে  ণীত খসড়া নকশা ও
মা ার ান অ যায়ী েয়াজনীয় অিফস আসবাবপ /য পািতর তািলকা ণয়ন ও বাজারদর যাচাই বক আগামী ২৬ অে াবর ২০২১
তািরেখর মে  মহাপিরচালক মেহাদয় বরাবর িতেবদন দািখল করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১২-১০-২০২১

িবতরণ :
১) মহা িলশ পিরদশক, বাংলােদশ িলশ। . আ. অিতির  
মহা িলশ পিরদশক ( শাসন),  (একজন উপ  িতিনিধ 
মেনানয়ন বক রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
২) অিতির  পিরচালক,  মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িবভাগীয় 
কাযালয়, ঢাকা।

( মা: হািম র রশীদ)
উপপিরচালক

ফান: ৪৮৩২২১৯৫
ইেমইল: ddppd@dnc.gov.bd
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৩) উপপিরচালক,  মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িবভাগীয় 
গােয় া কাযালয়, ঢাকা।
৪) সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ঢাকা মে া 
(দি ণ) কাযালয়, ঢাকা।
৫) সহকারী পিরচালক, কমন সািভস, মাদক  িনয় ণ 
অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।

ারক ন র: ৫৮.০২.০০০০.০০৪.১৪.০২৪.২১.১৪৯/১(৬) তািরখ: ২৭ আি ন ১৪২৮
১২ অে াবর ২০২১

অ িলিপ: 
১) অিতির  সিচব (উ য়ন অ িবভাগ), র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) অিতির  সিচব (মাদক অ িবভাগ), র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) পিরচালক ( শাসন), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৪) মহাপিরচালেকর ি গত সহকারী (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৫) অিতির  মহাপিরচালেকর ি গত সহকারী (অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৬) অিফস কিপ।

১২-১০-২০২১
( মা: হািম র রশীদ) 

উপপিরচালক
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