
 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর 

ধব াগীয় কার্ যালয়, ধসদলট। 

www.dncrp.sylhetdiv.gov.bd 

 

নম্বর:  26.04.0000.40১.16.00১.২০-১৬৭                                                                            তাররখ:  ১৯/০৫/২০২২ রি:। 

 

ধবষয় : “শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন নীধতমালা,২০১৭” এর আদলাদক জাতীয় ভ াক্তা-অরিকার সংরক্ষণ অরিদপ্তর, রি াগীয় কার্ যালয়, 

রসললট এর অিীন কর্ যকতযা-কর্ যচারীলদর শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদালনর রনরর্লে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান িাছাই করর্টির  স ার কার্ যরিিরণী। 

 

স াপধত : ভমা: ফখরুল ইসলাম, উপপধরচালক, স ার তাধরখ, সময় ও স্থান : ১৯/৫/২২, সকাল ১১:০০, উপপধরচালক এর অধফস কক্ষ। 

উপধস্থত সেস্যদের তাধলকা ও স্বাক্ষর :  

ক্রধমক সেস্যদের নাম-পেবী স্বাক্ষর 

১ জনাি ভর্া: আরর্রুল ইসলার্ র্াসুদ, সহকারী পররচালক, জাতীয় ভ াক্তা-অরিকার সংরক্ষণ অরিদপ্তর, 

ভজলা কার্ যালয়, রসললট ও সদস্য 
 

২ জনাি শ্যার্ল পুরকায়স্থ, সহকারী পররচালক (ভর্লরা), জাতীয় ভ াক্তা-অরিকার সংরক্ষণ অরিদপ্তর, 

রি াগীয় কার্ যালয়, রসললট ও সদস্য  

 

স াপধত উপধস্থত সকলদক স্বাগত জাধনদয় স ার কাজ শুরু কদরন। অত:পর ধতধন জানান ভর্, শুদ্ধাচার চচ যায় উৎসাহ প্রোদনর 

লদক্ষে সরকার শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোদনর উদেদে “শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন নীধতমালা,২০১৭” প্রণয়ন কদরদে। ইধতমদে এ নীধতমালা 

শুদ্ধাচার চচ যায় গুরুত্বপূণ য ভূধমকা ভরদখ চদলদে। এমতাবস্থায় এ েপ্তদরর অিীন কম যকতযা-কম যচারীদের শুদ্ধাচার চচ যায় উৎসাহ প্রোদনর লদক্ষে 

এ েপ্তদরর জাতীয় শুদ্ধাচার ভকৌশল (NIS) কম যপধরকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়দন ভুধমকা রাখার ধ ধিদত ও “শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন 

নীধতমালা,২০১৭” এর আদলাদক এ েপ্তদরর অিীন কম যকতযা-কম যচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোদনর জন্য বাোই করা ভর্দত পাদর। অত:পর 

স ায় ধনম্নরূপ ধবস্তাধরত আদলাচনা ও ধসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

  

“শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন 

নীধতমালা,২০১৭”  

এর আদলাদক প্রাপ্ত সুদর্াগ 

বাোইদয়র 

 ধনধমি  

পর্ যাদলাচনা 

ধসদ্ধান্ত 

জাতীয় ভ াক্তা-অরিকার 

সংরক্ষণ অরিদপ্তর, 

রি াগীয় কার্ যালয়, রসললট 

এ কর্ যরত ৩-১০ ভেডভুক্ত 

কর্ যচারীলদর র্ধ্য হলত ০১ 

জন কর্ যচারী 

জাতীয় ভ াক্তা-অরিকার সংরক্ষণ অরিদপ্তর, রি াগীয় 

কার্ যালয়, রসললট এ ৩-১০ ভেডভুক্ত দুইজন কর্ যকতযা 

জনাি শ্যার্ল পুরকায়স্থ, সহকারী পররচালক (লর্লরা) ও 

জনাি ভর্া: ভসরলর্ রর্য়া, সহকারী পররচালক কর্ যরত 

আলছন। জনাি শ্যার্ল পুরকায়স্থ, সহকারী পররচালক 

(লর্লরা) গত অর্ যিছলর শুদ্ধাচার পুরস্কার পাওয়ায় এ িছর 

আর তালক রিলিচনায় ভনয়া র্ালে না। অপরপলক্ষ জনাি 

ভর্া: ভসরলর্ রর্য়া, সহকারী পররচালক করর্টির সদস্যগণ 

কর্তযক প্রদে সূচক নম্বলর ৮০ এর উপলর নম্বর ভপলয়লছন। 

“শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন নীধতমালা,২০১৭” 

এর আদলাদক জাতীয় ভ াক্তা-অরিকার 

সংরক্ষণ অরিদপ্তর, রি াগীয় কার্ যালয়, 

রসললট এ কর্ যরত ৩-১০ ভেডভুক্ত 

কর্ যচারীলদর র্ধ্য হলত জনাি ভর্া: ভসরলর্ 

রর্য়া, সহকারী পররচালকলক পুরস্কার 

প্রদালনর জন্য িাছাই করা হল। 

জাতীয় ভ াক্তা-অরিকার 

সংরক্ষণ অরিদপ্তর, 

রি াগীয় কার্ যালয়, রসললট 

এ কর্ যরত ১১-২০ ভেডভুক্ত 

কর্ যচারীলদর র্ধ্য হলত ০১ 

জন কর্ যচারী 

জাতীয় ভ াক্তা-অরিকার সংরক্ষণ অরিদপ্তর, রি াগীয় 

কার্ যালয়, রসললট এ ১১-২০ ভেডভুক্ত একজন কর্ যচারী 

জনাি নুরুল আিছার, গাড়ীচালক কর্ যরত আলছন। 

করর্টির সদস্যগণ কর্তযক প্রদে সূচক নম্বলর রতরন ৮০ 

এর উপলর নম্বর ভপলয়লছন। 

“শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন নীধতমালা,২০১৭” 

এর আদলাদক জাতীয় ভ াক্তা-অরিকার 

সংরক্ষণ অরিদপ্তর, রি াগীয় কার্ যালয়, 

রসললট এ কর্ যরত ১১-২০ ভেডভুক্ত 

কর্ যচারীলদর র্ধ্য হলত জনাি নুরুল আিছার, 

গাড়ীচালকলক পুরস্কার প্রদালনর জন্য িাছাই 

করা হল। 

জাতীয় ভ াক্তা-অরিকার 

সংরক্ষণ অরিদপ্তর, 

রি াগীয় কার্ যালয়, রসললট 

এর অিীন ভজলা কার্ যালয় 

সমূলহর প্রিানলদর র্ধ্য হলত 

০১জন কর্ যচারী 

জাতীয় ভ াক্তা-অরিকার সংরক্ষণ অরিদপ্তর, রি াগীয় 

কার্ যালয়, রসললট এর অিীন ভজলা কার্ যালয় সমূলহর 

র্লধ্য হরিগঞ্জ ভজলায় কর্ যরত সহকারী পররচালক জনাব 

ভদিানন্দ রসনহা গত অর্ যিছলর শুদ্ধাচার পুরস্কার ভপলয়লছন। 

রতন িছর অরতক্রান্ত না হওয়ায় তাঁলক রিলিচনার িাইলর রাখা 

হল। কর্ যরত অিরিষ্ট রতনজন কর্ যকতযার র্লধ্য সুনার্গঞ্জ 

ভজলায় কর্ যরত সহকারী পররচালক জনাি ভর্া: িরিকুল 

ইসলার্ করর্টির সদস্যগণ কর্তযক প্রদে সূচক নম্বলর ৮০ 

এর উপলর সলি যাচ্চ নম্বর ভপলয়লছন।  

“শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন নীধতমালা,২০১৭” 

এর আদলাদক জাতীয় ভ াক্তা-অরিকার 

সংরক্ষণ অরিদপ্তর, রি াগীয় কার্ যালয়, 

রসললট এর অিীন কর্ যরত ভজলা কার্ যালয় 

সমূলহর প্রিানলদর র্ধ্য হলত জনাি ভর্া: 

িরিকুল ইসলার্, সহকারী পররচালক, ভজলা 

কার্ যালয়, সুনার্গঞ্জলক  পুরস্কার প্রদালনর 

জন্য িাছাই করা হল। 

 

চলমান পাতা নাং - ০২ 

http://www.dncrp.sylhetdiv.gov.bd/


 

=০২= 

 

পধরদশদষ, স ায় আর ভকান আদলাচে ধবষয় না থাকায় স াপধত উপধস্থত সকলদক িন্যবাে জাধনদয় স ার সমাধপ্ত ভ াষণা 

কদরন। 

 

 

১৯/৫/২০২২ 

(দমা: ফখরুল ইসলাম) 

উপপধরচালক 

 ০২৯৯৬৬৪৩৪৬৫ 

ই-ভমইলঃdd-sylhet@dncrp.gov.bd 

 

ধবতরণ : সেয় কার্ যাদথ য ও জ্ঞাতাদথ য 

১. মহাপধরচালক (অধতধরক্ত সধচব), জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর, টিধসধব  বন, ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা। 

২. ধব াগীয় ধহসাব ধনয়ন্ত্রক, ধসদলট। 

৩-৬. সহকারী পধরচালক, জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর, ভজলা কার্ যালয়, ধসদলট/সুনামগঞ্জ/হধবগঞ্জ/ভর্ৌল ীিাজার। 

৭-৮. সহকারী পধরচালক(ভমদরা)/সহকারী পধরচালক, জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর, ধব াগীয় কার্ যালয়, ধসদলট। 
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