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ান Zoom Online Platform.
উপি িত পিরিশ -ক
          সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। গত ০২/০৬/২০২১ তািরেখ অ ি ত

মািসক ১৩তম পিরবী ণ সভার কাযিববরণীেত কান সংেশাধন না থাকায় তা ঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভাপিতর
অ মিত েম উপ-সিচব মাদক (অিধশাখা) আেলাচ িচ অ যায়ী িবগত সভার িস া স েহর অ গিত উপ াপন কেরন।
িব ািরত আেলাচনা শেষ িন প িস া  হীত হয়ঃ

ম আেলাচ  িবষয় আেলাচনা ও িস া বা বায়নকারী ক প

০১।
মাদক সং া  মামলাস েহর 
তদ  ও িবচার ত িন ি র 
সহায়তা করা।

উপ-সিচব (মাদক অিধশাখা) জানান য, মাদক মামলাস হ 
িনধািরত সমেয়র মে  িন ি  করার জ  মাঠ পযােয়র 
সকল অিফসেক মাদক  িনয় ণ অিধধ র ধান 
কাযালেয়র ২৮/০৭/২০২১ তািরেখর ৩৯৫ নং ারেক 
িনেদশনা বা বায়েনর জ  প  রণ করা হয়। এই ি েত 
সভাপিত বেলন য, কবল মাঠ পযােয় িনেদশনা দান 
করেলই হেব না, মিনটিরং এর ব া জারদার করেত হেব।
 উপ-সিচব (মাদক অিধশাখা) বেলন মাদক  িনয় ণ   
অিধদ েরর ােবর আেলােক ইেতামে  িসিকউটেরর ৭  

 পেদ িনেয়ােগর জ  বাংলাদেশ সরকারী কম কিমশন 
সিচবালেয় াব রণ করা হেয়েছ।
িস া :
১। মাদক মামলাস হ িনধািরত সমেয়র মে  িন ি  করার 
উে াগ হণ করেত হেব;
২। মাদক মামলাস হ িনধািরত সমেয়র মে  িন ি  করার 
িনেদশনা বা বায়েনর জ  মাঠ পযােয়র সকল অিফসেক 
তদারিক ও মিনটিরং বাড়ােত হেব।

মহাপিরচালক, মাদক  
িনয় ণ অিধদ র
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০২। মাদেকর িব ে  অিভযান 
অ াহত রাখা।

উপসিচব (মাদক) সভায় ন/ লাই/আগ  ২০২১ মােসর 
মাদকিবেরাধী অিভযােনর ত  উপ াপন কেরন।
মাস অিভযান মামলা আসামী

ন/২০২১ ২৩০৪ ১৪১০ ১৪৯১
লাই/২০২

১
১৪৪১ ৮৬৯ ৯২৭

আগ /২০২
১

৬৪৯৩ ১৬৫৫ ১৭৬৯

সভাপিত বেলন, লাই/২১ মােস কািভড সং মেনর হার 
সবেচেয় বশী থাকায় অিভযান হয়তঃ লনা লকভােব কম 
হেয়েছ। মাঠ পযােয় যার কাজ করেছন তােদর শারীিরক 
িনরাপ া িনি ত কের কাজ করেত হেব। িতিন 
মাদকেসবীেদর চেয় মাদক কারবারীেদর িব ে  মামলা 
দােয়েরর উপর অিধক ােরােপর পরামশ দান কেরন। 
কািভেডর সং মন কমেল চলিত মােস অিভযােনর হার 

আেরা ি  পােব বেল িতিন আশাবাদ  কেরন। 
উপ-সিচব (মাদক অিধশাখা) জানান মাদক  িনয় ণ 
অিধদ র ০১ (এক) জন িব  িনবাহী ািজে ট যাগদান 
কেরেছন।
িস া ঃ
১. মাদকিবেরাধী অিভযান অ াহত রাখেত হেব;
২. সীমা বত  জলা েলােত মাদেকর অ েবশ বে  
 নজরদারী ি  করেত হেব।;
৩. মাদকেসবীেদর চেয় মাদক কারবারী/ বসায়ীেদর িব ে  
মামলা দােয়েরর উপর অিধক ােরাপ করেত হেব। 

মহাপিরচালক, মাদক  
িনয় ণ অিধদ র

উপ-সিচব (মাদক অিধশাখা) জানান গত ন ২০২১ হেত 
আগ  ২০২১ পয  ০৩ (িতন) মােস ঢাকা িবভােগর িবিভ  
জলায় ১৯৪ , চ াম িবভােগ ৪১৫ , রাজশাহী িবভােগ 

৯৩ , লনা িবভােগ ২১৯ , িসেলট িবভােগ ১০০ , রং র 
িবভােগ ২৫৮  ও ময়মনিসংহ িবভােগর িবিভ  জলায় 
৮৮  সহ সবেমাট ১৩৬৭  মাদকিবেরাধী সভা অ ি ত 
হেয়েছ।
এছাড়া ঢাকা িবভােগর  িবিভ  জলার িশ া িত ােন ১২ 

, চ াম িবভােগর  িশ া িত ােন ৬৯৭ , রাজশাহী 
িবভােগর  িশ া  িত ােন ১২৩ , বিরশাল িবভােগর 
 িশ া িত ােন ২০ , িসেলট িবভােগর  িশ া  িত ােন 
৫২ , লনা িবভােগর িশ া িত ােন ৮৪ , রং র 
িবভােগর িশ া িত ােন ৪৩৬  এবং ময়মনিসংহ িবভােগর 
 িবিভ  জলায় িশ া  িত ােন ১৬৯  অনলাইন ােস 
মাদকিবেরাধী ব ৃতা দান করা হেয়েছ।
গত ০৩ (িতন) মােস পিরচািলত গনসেচতনতা লক 
কম িচর পিরসং ান স েক িবেশষ কের কািভড-১৯ 
মহামারীর মে  িকভােব মাদকিবেরাধী সভা-সমােবশ 
আেয়াজন করা হেয়িছল সভাপিত তা জানেত চান। এ সংেগ 
মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর উপপিরচালক (িনেরাধ িশ া) 
বেলন সামািজক  র  বজায় রেখ া িবিধ মেন িবিভ  
িবভাগ  ও জলায় ক হা ারেদর িনেয় উি িখত সভা-
সমােবশ আেয়াজন করা হেয়েছ। িবিভ  বসরকাির সং া 
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০৩।

মাদকিবেরাধী গণসেচতনা ি র 
জ  িনয়িমত সভা/ 
সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন 

করা।

(এনিজও) ক ক আেয়ািজত সিমনার বা ওয়াকশেপ 
মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর ানীয় কমকতা-কমচারীগণও 
অংশ হণ কেরেছন।
অিতির  পিরচালক, ঢাকা িবভাগীয় মাদক  িনয় ণ 
কাযালয় বেলন, মাদকিবেরাধী অিভযান পিরচালনাকােল 
সাধারণ মা েষর য জমােয়ত হয়, সখােন তােদর উে ে  
 মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর সংি  কমকতা-কমচারীগণ 
মাদকিবেরাধী ব  দান কের থােকন। িতিন বেলন 
কািভড পিরি িত এখন উ িতর িদেক। িশ া িত ান 
েল দওয়া হে , গণসেচতনতা লক কায ম নরায় 

জারদার করা হেব।
 সভাপিত মাদেকর িতকর িদক েলার িবষেয় িবিভ  

িণর পশার সাধারণ মা ষেক সচেতন করার িবষেয় আরও 
কাযকর পদে প হেণর জ  আ ান জানান।
এ িবষেয় মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর উপপিরচালক 
(িনেরাধ িশ া) বেলন, িবিভ  জনসমাগম েল জলা ত  
অিফেসর সহায়তায় মাদকিবেরাধী ামা িচ , নাটক-
না কা, শট ি ম ইত ািদ দশন করা হেয়েছ । পাশাপািশ 
এসব জমােয়েত উপি ত লাকজেনর মােঝ মাদেকর 
 িতকর ত  স িলত  িলফটেলট ও িবতরণ করা হেয়েছ।
উপপিরচালক (িনেরাধ িশ া) বেলন, িমেসস মিডেকল 
 এর সহেযািগতায় মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর াব মেত 
িবষয়ব  িনধারণ কের বাংলা িভ ও আর িভেত িত মােস 
০৪  কের মাদকিবেরাধী টকেশা আেয়াজন করা হে ।  উ  
চ ােনল েত চািরত টকেশােত মাদক  িনয় ণ 
অিধদ র  থেক আেলাচক িহেসেব অংশ হেণর জ  
অিধদ েরর কমকতােদর এক  ােনল বা তািলকা িমেসস 
 মিডেকল িলঃ এর চয়ার ানেক সরবরাহ করা হেয়েছ। 
টকেশা আেয়াজেন যাবতীয় সহেযািগতার জ  পিরচালক 
(িনেরাধ িশ া) ক ফাকাল পয়ে  িহেসেব দািয়  দওয়া 
 হেয়েছ।  এছাড়াও বাংলা িভ ও আর িভর বাইের জন িয় 

িভ চ ােনল মাদকিবেরাধী অ ান আেয়াজেনর িনিম  
মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িমেসস মিডেকল িলঃ ও 
চ ােনল আই এর মে  ি পাি ক সমেঝাতা ারক বা ি  
 করার জ  িমেসস  মিডেকল িলঃ ক দািয়  দওয়া 
হেয়েছ।
 উপপিরচালক (িনেরাধ িশ া) বেলন জনি য় িভ 
চ ােনল েলােত িত মােস কমপে  এক  কের 
মাদকিবেরাধী টকেশা চােরর জ  ইেতামে  পাবিলক 

িকউরেম  িবিধমালা ২০০৮ অ সরণ কের এেজি  িনেয়াগ 
করার লে  পি কায় িব ি   দয়া  হেয়েছ এবং ি য়া  
শষ কের শী ই টকেশা চারের কাজ  করা হেব। 
িজববষ উপলে  বাংলােদেশ চলি  ও কাশনা 

অিধদ েরর মা েম িভিস তরীর কাজ শষ পযােয় রেয়েছ। 
টকেশার পাশাপািশ বসরকাির িভ চ ােনেল উে িখত 

িভিস ও  দশণ করা হেব। িতিন  বেলন য, সারা দেশ 
মাদেকর িব ে  গণজাগরণ ি র লে  অিধদ র ক ক 
এক  এ াকশন ান তির করা হেয়েছ। এ  বা বায়েনর 
জ  আগামী অে াবর ২০২১ মাস থেক িবভাগীয় ও জলা 
পযােয় কমশালা আেয়াজন করার িত হণ করা হেয়েছ। 

মহাপিরচালক, মাদক  
িনয় ণ অিধদ র
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 কমশালা শেষ আগামী ২০২২ সােলর জা য়াির মাস থেক 
এ াকশন ান বা বায়েনর কাজ  করা হেব।  
জনাব মা: মাসাে ক হােসন রাজা, অিতির  পিরচালক 
( গােয় া) বেলন িরয়ার সািভেসর মা েম মাদক পাচার 

িতেরােধ মাদক  িনয় ণ অিধদ র ও ডাক িবভােগর 
সােথ সভা করা হেয়েছ। ডাক িবভাগ এবং িরয়ার সািভেসর 
সংি েদর িনেয়  গত ০৬-০৭ সে র ২০২১ তািরেখ 
মাদক  পিরিচিত ও সনা করেণ ই িদন াপী িশ ণ 
অনলাইেন ( ম) াটফেম অ ি ত  হেয়েছ।
এ েণ িরয়ার সািভেসর পাে ল পাঠােনার সময় পাে ল 

রণকারীর নাম পিরচয় স ক আেছ িকনা তা সনা  করার 
জ  এনআইিড ডাটােবইেজ এে স দান করা হেল 
মিনটিরং আেরা জারদার হেতা। এ িবষেয় সভাপিত বেলন 
িবষয়  এক  শকাতর ই । এ িবষেয় আেরা িচ া 
ভাবনার েয়াজন রেয়েছ।
িস া ঃ
১। মাদকিবেরাধী গণসেচতনতা ি র জ  িনয়িমত সভা/ 
সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন অ াহত রাখেত হেব;

২। িরয়ার  সািভেসর মা েম মাদক পাচার রােধ বাংলাদেশ 
ডাক িবভাগ এবং িরয়ার  সািভেসর সংি েদর িনেয় 
কমশালার আেয়াজন অ াহত রাখা;
৩। কািভড পরবত  সমেয় অভ রীণ সভা ও সিমনােরর 
পাশাপািশ জনসমাগম েল মাদেকর  িতকর িদক েলা 

েল ধরার ব া করেত হেব;
৪। িজব শতবষ উপলে  িবিস তিরর কায ম হণ 
কের এ িবভাগেক অবিহত করেত হেব;
৫। বসরকাির িভ চ ােনেলর মা েম মাদকিবেরাধী টকেশা 

চার করেত হেব;
৬। সারা দেশ মাদেকর িব ে  গণজাগরণ ি র লে  
অিধদ র ক ক ণয়ন ত এ াকশন ান স র বা বায়েনর 
উে াগ হণ করেত হেব এবং অ গিত এ িবভাগেক অবিহত 
করেত হেব;
৭। এনআইিড ডাটাবইে◌েজ মাদক বসায়ীেদর 
/সরবরাহকারীেদর নাম কানা যাচাই করার িবষেয় 
মাদক  িনয় ণ অিধদ র াব রণ করেব।

িস া ঃিস া ঃ
১। গত ২৯ মাচ ২০১৮ তািরেখ র া সবা িবভােগর সিচব 
মেহাদেয়র সভাপিতে  অ ি ত িবভাগীয় কিমশনার সম য় 
সভায় বার ার নামােজর তবার আেগ মসিজেদর 
ইমামগণ ক ক মাদকিবেরাধী বয়ান/ব  দােনর িবষয়  
উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন িনি ত করেবন, 
জলা শাসকগণ কায ম  মিনটিরং করেবন এবং 

মািসকিভি েত িবভাগীয় কিমশনারগণেক অবিহত করেবন 
মেম িস া  হীত হেয়েছ। উ  িস াে র ি েত 
মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর িবভাগীয় অিতির  পিরচালক 
ও জলা কমকতাগণেক িস া  বা বায়েনর জ  -  
িবভাগীয় কিমশনার ও জলা শাসকগেণর সােথ িনিবড়ভােব 
যাগােযাগ র া কের েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করার 

জ  অিধদ র হেত গত ২৪/০৪/২০২১৮ তািরেখ ৪৭৯ (১১) 
নং ারেক িনেদশনা দান করা হেয়েছ। িস া  মাতােবক 

৪



০৪। িবিবধ আেলাচনা

অিধদ েরর সকল জলার সহকারী পিরচালক -  জলা 
শাসেকর সােথ িনিবড়ভােব যাগােযাগ র া করেছন।

২। মাদক  িনয় ণ অিধদ র হেত ০৩ (িতন) জন 
কমকতা এন এমিস’র সােথ সং  করা হেয়েছ। তারা 
িনয়িমতভােব মাবাইল ািকং কায ম এন এমিস এর সােথ 
সম য় কের পিরচালনা করেছ। উে , মাদক  িনয় ণ 
অিধদ ের ০২ ( ই) জন কমকতা- ক গত ২২ সে র 
থেক ২৩ সে র পয  ০২ ( ই) িদেনর িশ েণ 

অংশ হণ কেরেছ।
৩। রািহ া িশিবের আগ  ২০২১ এ ৪০০  মাদকিবেরাধী 

াগান স িলত হ া  ািনটাইজার ও ০৩ (িতন)  পথসভা 
আেয়াজন করা হেয়েছ। কািভড-১৯ পিরি িত আেরক  

াভািবক হেল এ িবষেয় ানীয় শাসন, জন িতিনিধ এবং 
এনিজওেদর সােথ সম য় কের বড় আকাের মাদকিবেরাধী 
গণসেচতনতা লক সভা আেয়াজন করা হেব ।
৪ (ক)। “মডানাইেজশন অব িডএনিস” শীষক এক  ক  

াব ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ;
৪ (খ)। অিধদ েরর িনজ  জায়াগায় ০৭  জলা কাযালয় 
িনমাণ ক  হেণর িনিমে  নকশা ও ল-আউট ণয়েনর 
কাজ ড়া  পযােয় রেয়েছ;
৪ (গ)। “ডগ ায়াড াপন” শীষক এক  ক  হেণর 
িনিমে  এক  কিম  গঠন করা হেয়েছ। উ  কিম  গত 
২২ সে র/২০২১ তািরেখ বাংলােদশ িলশ ও াব এর 
ডগ ায়াড পিরদশন কেরেছ। এ িবষেয় কায ম চলমান 
রেয়েছ।
উপ-পিরচালক (অপােরশন ) বেলন, মাবাইল ািকং এর 
িবষেয় ইেতা েব এন এমিস- ত ২(জন) সহকারী 
পিরচালকেক িশ ণ দান করা হেয়েছ এবং পযায় েম 

িশ েণর ব া করা হেব। সে হভাজন কােরা মাবাইল 
ন র িদেল এন এমিস এর সহেযািগতায় বা শরীের 
উপি ত হেয় মাদক বসায়ীরা কখন কাথায় িক কেরন 
পযেব ণ করা হয় এবং এেত তােদর অব ান জানা যাে ।
িস া ঃিস া ঃ
১। গত ২৯/০৩/২০২১৮ তািরেখ সিচব, র া সবা িবভােগর 
সােথ িবভাগীয় কিমশনারেদর সম য় সভায় হীত িস া  
মাতােবক ইসলািমক ফাউে শেনর সহেযািগতায় সকল 

মসিজেদ ার িদন ধম য় ি েকাণ থেক মাদেকর 
িতকর িবষয় িনেয় িনয়িমত বয়ান/ আেলাচনা অ াহত 

রাখেত হেব। মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর অিতির  
পিরচালক/উপ-পিরচালক/সহকারী পিরচালক সবদা জলা 

শাসক এবং ইসলািমক ফাউে শেনর সােথ যাগােযাগ র া 
করেবন;
 ২। সামািজক যাগােযােগর মা ম বহার কের মাদক কনা-
বচা িনয় ণ এবং অসা  মাদক বসায়ীেদর িচি তকরেণর 

জ  মাবাইল ািকং এর ে  এন এমিস’র সােথ 
মাদক  িনয় ণ অিধদ র সম য় কের েয়াজনীয় ব া 

হণ করেব;
৩। ানীয় শাসন, জন িতিনিধ ও এনিজওেদর মা েম 
রািহ া িশিবের মাদকিবেরাধী চার কায ম জারদার 

করার িবষেয় উে াগ হণ করেব;

মহাপিরচালক, মাদক  
িনয় ণ অিধদ র

৫



 ৪। অিধদ েরর স মতা ি র জ  সমেয়াপেযাগী ক  
ণয়ন বক াব রণ করেত হেব;

৫। এন এমিস এর সােথ সম য় বক মাদক বসায়ীেদর 
িচি তকরেণ মাবাইল ািকং কায ম চা  রাখেত হেব।

সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষনা করা হয়।

 

ইসরাত চৗ রী 
অিতির  সিচব (মাদক  অ িবভাগ), র া

সবা িবভাগ, ঢাকা।

ারক ন র: ৫৮.০০.০০০০.০৬২.৩১.০০১.২০.১৩৪ তািরখ: 
০৪ অে াবর ২০২১

১৯ আি ন ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ৪১ স নবািগচা, ঢাকা।
২) পিরচালক, িনেরাধ িশ া, গেবষণা ও কাশনা অিধশাখা, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ঢাকা।
৩) পিরচালক, অপােরশন  ও ািফিকং অিধশাখা, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ঢাকা।
৪) উপসিচব, মাদক-১ শাখা, র া সবা িবভাগ, ঢাকা।
৫) সিচেবর একা  সিচব, র া সবা িবভাগ
৬) জনাব মাঃ ফজ র রহমান, অিতির  পিরচালক, িবভাগীয় মাদক  িনয় ণ কাযালয়, ১৭৪ িডি লারী রাড,
গ ািরয়া, ঢাকা।
৭) অিতির  পিরচালক, গােয় া অিধশাখা, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ঢাকা।
৮) উপপিরচালক, অপােরশন  ও ািফিকং অিধশাখা, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ঢাকা।
৯) উপপিরচালক, িনেরাধ িশ া, গেবষণা ও কাশনা অিধশাখা, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ঢাকা।
১০) া ামার, আইিস  সল, র া সবা িবভাগ, ঢাকা।
১১) অিতির  সিচব (মাদক অ িবভাগ) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, র া সবা িবভাগ, ঢাকা।

 

মাহা দ আ াহ আল মা ন 
উপসিচব (অিতির  দািয় )

৬


