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১৬ ববশাে ১৪২৮  

িাং-৫৮.০২.০০০০.০০৬.৯৯.০১৮.২০-১৭৮৬               তাররেঃ -------------------

      ২৯ এরপ্রল ২০২১ 

অরিস আখেশ 

 

  মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনিদপ্তরেে বানষ িক উদ্ভাবি কম িপনেকল্পিা ২০২০-২০২১ এে কম িসম্পাদি সূচক ৪.১ 

মমাতারবক উদ্ভাবি ও মসবা সহজীকেণ নবষরয় ০১ (এক) নদরিে কম িশালা আগামী ০৩ সম ২০২১ তাররে সকাল 

০৯:৩০ ঘটিকা হখত রেিব্যারি অিলাইরি জুম প্লাটিখম য অনুনিত হরব। উক্ত কম যশালায় প্রিাি আখলাচক রহখসখব 

উিরস্থত থাকখবি অরিেপ্তখরর সম্মারিত মহািররচালক জনাব ম াহাম্মদ আহসানুল জব্বার  হহাদয় এবং মূল প্রবন্ধ 

উিস্থািি করখবি ড. তরুণ কারি রশকোর, অরতররক্ত সরচব (প্রশাসি ও অথ য অনুরবভাগ), সুরক্ষা সসবা রবভাগ ও চীি 

ইখিাখভশি অরিসার, সুরক্ষা সসবা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আখলাচক রহখসখব আখরা সাংযুক্ত থাকখবি জনাব ম া: 

আব্দুল  ান্নান, অতিতরক্ত  হাপতরচালক,  াদকদ্রব্য তনয়ন্ত্রণ অতিদপ্তর; জনাব ইসরাি মচৌধুরী, অতিতরক্ত সতচব ( াদক 

অনুতবভাগ), সুরক্ষা মসবা তবভাগ; জনাব মু. নুরুজ্জা ান শরীফ এনতিতস, পতরচালক (তনহরাি তশক্ষা),  াদকদ্রব্য তনয়ন্ত্রণ 

অতিদপ্তর; িা: সসয়দ ই ামুল মহাহসন, চীফ কনস্যালহেন্ট, মকন্দ্রীয়  াদকাসতক্ত তনরা য় মকন্দ্র; জনাব কুসু  মদওয়ান, 

পতরচালক (অপাহরশনস),  াদকদ্রব্য তনয়ন্ত্রণ অতিদপ্তর এবং জনাব ম াসাহেক মহাহসন মরজা, অতিতরক্ত পতরচালক 

(মগাহয়ন্দা),  াদকদ্রব্য তনয়ন্ত্রণ অতিদপ্তর। ক মশালাটি সঞ্চালনা করহবন জনাব ম াোঃ আতজজুল ইসলা , পতরচালক 

(প্রশাসন),  াদকদ্রব্য তনয়ন্ত্রণ অতিদপ্তর।   

 

০২।  উক্ত কম যশালায় অাংশগ্রহণকারী রহখসখব রিখে বরণ যত কম যকতযা-কম যচারীগণখক রিখে যশক্রখম মখিািয়ি প্রোি 

করা হখলা। 

  

ক্রম িাম, িেরব ও কম যস্থল 

১ জিাব সমাঃ আহসানুর রহমাি, উিিররচালক (অিাখরশিস), প্রিাি কার্ যালয়, ঢাকা। 

২ জিাব মুকুল সজযারত চাকমা, উিিররচালক, ঢাকা সমখরা (উত্তর) কার্ যালয়, ঢাকা। 

৩ জিাব রেলারা রহমাি, উিিররচালক, রবভাগীয় সগাখয়ন্দা কার্ যালয়, রাংপুর। 

৪ জিাব সমাঃ ররবউল ইসলাম, উিিররচালক (রিখরাি রশক্ষা), প্রিাি কার্ যালয়, ঢাকা। 

৫ জিাব সমাহাম্মে মামুি, উিিররচালক (প্রশাসি), প্রিাি কার্ যালয়, ঢাকা। 

৬ জিাব সমাঃ মািজারুল ইসলাম, উিিররচালক, ঢাকা সমখরা (েরক্ষণ) কার্ যালয়, ঢাকা। 

৭ জিাব শামীম আহখমে, উিিররচালক, রবভাগীয় সগাখয়ন্দা কার্ যালয়, ঢাকা। 

৮ জিাব সমাঃ রাখশদুজ্জামাি, চট্টগ্রাম সমখরা (েরক্ষণ) কার্ যালয়, ঢাকা। 

৯ জিাব সমাঃ হারমমুর রশীে, উিিররচালক (ক্রয়, িররকল্পিা ও উন্নয়ি), প্রিাি কার্ যালয়, ঢাকা। 

১০ জিাব সমাঃ রারকবুজ্জামাি, উিিরচালক, সজলা কার্ যালয়, খুলিা। 

১১ জিাব সমাহাম্মে শরহদুল মান্নাি কবীর, সহকারী িররচালক, সজলা কার্ যালয়, কুরিয়া। 

১২ জিাব সমাঃ বজলুর রহমাি, সহকারী িররচালক (অিাখরশিস), প্রিাি কার্ যালয়, ঢাকা। 

১৩ জিাব সমাহাঃ রজললুর রহমাি, সহকারী িররচালক (প্রশাসি), প্রিাি কার্ যালয়, ঢাকা। 
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ক্রম িাম, িেরব ও কম যস্থল 

১৪ জিাব শামীম সহাখসি, সহকারী িররচালক, সজলা কার্ যালয়, গাজীপুর। 

১৫ জিাব রারজব রমিা, সহকারী িররচালক, ঢাকা সমখরা (েরক্ষণ) কার্ যালয়, ঢাকা। 

১৬ জিাব েীখজি চন্দ্র সগাি, সহকারী সপ্রাগ্রামার, প্রিাি কার্ যালয়, ঢাকা। 

১৭ জিাব সসাখমি মন্ডল, সহকারীিররচালক, সজলা কার্ যালয়, কক্সবাজার। 

১৮ জিাব সমাঃ সমখহেী হাসাি, সহকারী িররচালক, ঢাকা সমখরা (উত্তর) কার্ যালয়।  

১৯ জিাব সমাঃ সলাকমাি সহাখসি, সহকারী িররচালক, সজলা কার্ যালয়, িওগাঁ। 

২০ জিাব সমাঃ আবু জাির, সহকারী িররচালক, সজলা কার্ যালয়, কুরিগ্রাম। 

২১ জিাব রীিা রওিাক িীতু, সহকারী িররচালক, রবভাগীয় সগাখয়ন্দা কার্ যালয়, রাজশাহী। 

২২ জিাব সমাঃ কাওসারুল হাসাি ররি, সহকারী িররচালক (রিখরাি রশক্ষা), প্রিাি কার্ যালয়, ঢাকা। 

২৩ জিাব তাররক সমাহাম্মে মঈনুল ইসলাম, সহকারী িররচালক (অথ য), প্রিাি কার্ যালয়, ঢাকা। 

২৪ জিাব সমাহাম্মে ইব্রারহম োি, িররেশ যক, সবুজবাগ সাখকযল, ঢাকা সমখরা (েরক্ষণ) কার্ যালয়, ঢাকা।  

২৫ জিাব চন্দি সগািাল সুর, িররেশ যক, সজলা কার্ যালয়, ময়মিরসাংহ। 

 

০৩।  উক্ত কম যশালায় অাংশগ্রহণকারীগণ রিখোক্ত জুম অিলাইি আইরড এবাং িাসখকাড ব্যবহারপূব যক লগ ইি 

করার িখর Rename অিশখি রিখজখের িাম, িেবী এবাং কার্ যালয় উখেে করার জন্য অনুখরাি করা হল।  

 

জুম অিলাইি আইরডঃ           862 2686 7778 

   িাসখকাডঃ           003788 

 

 

 

 

 

 

১৬ ববশাে ১৪২৮  

িাং-৫৮.০২.০০০০.০০৬.৯৯.০১৮.২০-                 তাররেঃ -------------------

      ২৯ এরপ্রল ২০২১ 

অনুরলরি সেয় অবগরত/প্রখয়াজিীয় কার্ যাখথ য সপ্ররখণ করা হল (সজযষ্ঠতার ক্রমানুসাখর িয়): 
 

০১। সরচব, সুরক্ষা সসবা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাাংলাখেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

০২। অরতররক্ত সরচব (প্রশাসি ও অথ য অনুরবভাগ/মােক অনুরবভাগ), সুরক্ষা সসবা রবভাগ,বাাংলাখেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

০৩। িররচালক (প্রশাসি/অিাখরশিস/রিখরাি রশক্ষা/ রচরকৎসা ও পুিব যাসি), মােকদ্রব্য রিয়ন্ত্রণ অরিেপ্তর, প্রিাি 

কার্ যালয়, ঢাকা/চীি কনস্যালহেন্ট, মকন্দ্রীয়  াদকাসতক্ত তনরা য় মকন্দ্র, মিজগাঁও, ঢাকা।  

০৪। অরতররক্ত িররচালক, রবভাগীয় কার্ যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলিা/বররশাল/রসখলট/রাংপুর/ময়মিরসাংহ/ 

সগাখয়ন্দা শাো, প্রিাি কার্ যালয়, ঢাকা। 

০৫। রসখেম এিারলে, মােকদ্রব্য রিয়ন্ত্রণ অরিেপ্তর, প্রিাি কার্ যালয়, ঢাকা (ওখয়বসাইখট প্রকাখশর অনুখরািসহ)।  

০৬। উিিররচালক/সহকারী িররচালক/সহকারী সপ্রাগ্রামার (________________), প্রিাি কার্ যালয়/রবভাগীয় সগাখয়ন্দা 

কার্ যালয়/সজলা কার্ যালয়/সমখরা কার্ যালয়, _______________। 

০৭। সহকারী িররচালক (কমি সারভযস), মােকদ্রব্য রিয়ন্ত্রণ অরিেপ্তর, প্রিাি কার্ যালয়, ঢাকা (সারব যক লরজেক 

সরবরাখহর অনুু্খরািসহ)।  

০৮। মহািররচালক এর োি অরিসার (মহািররচালক মখহােখয়র সেয় অগরতর জন্য)। 

০৯। অরতররক্ত মহািররচালখকর ব্যরক্তগত সহকারী (অরতররক্ত মহািররচালক মখহােখয়র সেয় অগরতর জন্য)।  

১০। অরিস করি।  

 


