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নং-২৬.০৪.৬০০০.৪০১.১৮.০৪২.২২-৪১৬                                                                           তারিখ :  ১৭ অক্টাবি ২০২২ রি: 

রবষয় : কর্ মবন্টন। 

এ দপ্তক্িি কর্ মকতমা-কর্ মচািীগক্েি র্ক্ে রনম্নরূপভাক্ব কর্ মবন্টন কিা হল। এ আক্দশ অরবলক্ে Kvh©Ki হক্ব। 

 

পদরব দারয়ত্ব ছুটিকালীন রবকল্প 

সহকািী পরিচালক (মর্ক্রা) 

১. মভাক্তা-অরিকাি  সংিক্ষে  আইন, ২০০৯  এি  অিীন  প্রচাি  সংক্রান্ত 

    যাবতীয় কায মক্রর্ বাস্তবায়ন কিা; 

২. সভা, মসরর্নাি, কর্ মশালা, সক্চতনতামূলক সভা, র্তরবরনর্য় সভা 

   ইতযারদ আক্য়াজন কিা; 

৩. রবশ্ব মভাক্তা-অরিকাি রদবস সংক্রান্ত সকল কায মক্রক্র্ সহায়তা প্রদান; 

৪. র্হাপরিচালক্কি ক্ষর্তাপ্রাপ্ত কর্ মকতমা রহক্সক্ব মভাক্তা-অরিকাি সংিক্ষে 

    আইন, ২০০৯ এি অিীন বাজাি তদািরক কায মক্রক্র্ অংশগ্রহে; 

৫. বাজাি তদািরক কায মক্রক্র্ আইন প্রক্য়াগকািী সংস্থা ও অন্যান্য  

    কর্তমপক্ক্ষি সহায়তা গ্িহে ও সর্ন্বয় সািক্নি ব্যবস্থা গ্রহে; 

৬. বাজাি তদািরকি আদায়কৃত জরির্ানাি টাকাি রহসাব, চালান ও  

    রসটিআি সর্ন্বয়কিে  এবং বাজাি তদািরকি  আদায়কৃত জরির্ানাি  

    অর্ ম সিকারি মকাষাগাক্ি জর্া প্রদান রনরিতকিে; 

৭. অরভক্যাগ রনষ্পরি সংক্রান্ত কায মক্রর্ গ্রহে এবং  প্রাপ্ত রলরখত 

    অরভক্যাগসমূহ তদক্ন্তি র্ােক্র্ রনষ্পরিি ব্যবস্থা কিা; 

৮. জাতীয় মভাক্তা-অরিকাি পরিষদ ও পরিষক্দি তহরবক্লি অর্ ম সংরিষ্ট 

    সকল কায মক্রক্র্ি দারয়ত্ব পালন; 

৯. বারষ মক কর্ মসম্পাদন চুরক্ত (APA) ও জাতীয় শুদ্ধাচাি মকৌশল (NIS) 

    প্রেয়ন ও বাস্তবায়ক্ন প্রক্য়াজনীয় সহায়তা প্রদান;  

১০. তথ্য অরিকাি আইন, ২০০৯ সংক্রান্ত সকল কায মক্রর্ গ্রহে; 

১১. দপ্তক্িি ওক্য়বসাইট পরিচালনা ও হালনাগাদ িাখা ; 

১২. ই-ফাইলং,ই-গভন্যমানস্ ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত সকল কায মক্রর্ গ্রহে; 

১৩. দপ্তক্িি সর্ন্বয় সভাসমূহ আক্য়াজন কিা; 

১৪. দপ্তক্িি বাক্জট প্রেয়ন এবং বাক্জক্ট বিাদ্দকৃত অর্ ম রবরি-রবিাক্নি 

     আক্লাক্ক ব্যয় তত্ত্বাবিাক্ন সহক্যারগতা কিা;  

১৫. দপ্তক্িি পক্ক্ষ বা রবপক্ক্ষ মভাক্তা-অরিকাি লঙ্ঘনজরনত র্ার্লা এবং 

     িীট র্ার্লাসমূহ সংক্রান্ত কায মক্রর্ পরিচালনা;   

১৬. দপ্তক্িি সারব মক রনিাপিা ও সকল প্রকাি  ইউটিরলটি সারভমস 

     রনরিতকিে; 

১৭. উর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ কর্তমক সর্ক্য় সর্ক্য় রলরখত ও মর্ৌরখকভাক্ব অরপ মত  

      অন্যান্য দারয়ত্ব পালন। 

 

সহকািী পরিচালক 

সহকািী পরিচালক 

১. মভাক্তা-অরিকাি  সংিক্ষে  আইন, ২০০৯  এি  অিীন  প্রচাি  সংক্রান্ত 

    যাবতীয় কায মক্রর্ বাস্তবায়ক্ন সহক্যারগতা কিা; 

২. সভা, মসরর্নাি, কর্ মশালা, সক্চতনতামূলক সভা, র্তরবরনর্য় সভা 

    ইতযারদ আক্য়াজক্ন সহক্যারগতা কিা; 

৩. রবশ্ব মভাক্তা-অরিকাি রদবস সংক্রান্ত সকল কায মক্রক্র্ সহায়তা প্রদান; 

৪. র্হাপরিচালক্কি ক্ষর্তাপ্রাপ্ত কর্ মকতমা রহক্সক্ব মভাক্তা-অরিকাি সংিক্ষে 

    আইন, ২০০৯ এি অিীন বাজাি তদািরক কায মক্রক্র্ অংশগ্রহে; 

৫. বাজাি তদািরক কায মক্রর্ সংক্রান্ত সকল িিক্েি মিরজস্টাি সংিক্ষে কিা 

সহকািী পরিচালক (মর্ক্রা) 

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


৬. অরভক্যাগ রনষ্পরি সংক্রান্ত কায মক্রর্ গ্রহে ও  প্রাপ্ত রলরখত অরভক্যাগসমূহ  

    তদক্ন্তি র্ােক্র্ রনষ্পরিি ব্যবস্থা কিা এবং অরভক্যাগ রনষ্পরি সংক্রান্ত  

    সকল িিক্েি মিরজস্টাি সংিক্ষে কিা 

৭. রবভাগব্যাপী বাজাি তদািরকি কায মক্রক্র্ি তথ্যারদ সংগ্রহ এবং বাজাি  

    তদািরকি মপ্রস রবজ্ঞরপ্ত ততরি, অনুক্র্াদন গ্রহে ও প্রকাক্শি জন্য 

    রর্রিয়াসমূক্হি মপ্রিক্ে সহায়তা 

৮. মজলা, উপক্জলা ও ইউরনয়ন মভাক্তা-অরিকাি সংিক্ষে করর্টিি 

     কায মক্রক্র্ি তথ্যারদ সংগ্রক্হি ব্যবস্থাকিে; 

৯. রসটিক্জন চাট মাি ও রজআিএস সংক্রান্ত সকল কাজ;  

১০. দপ্তক্িি গ্রহে ও রবতিে শাখাি দারয়ত্ব পালন; 

১১. দপ্তক্িি জন্য সংগৃহীত বইক্য়ি তারলকা প্রেয়ন, মিরজস্টাি সংিক্ষে,  

    মলক্নক্দন রলরপবদ্ধকিে ও লাইক্েিী িক্ষোক্বক্ষে; 

১২. সকল র্ালার্াক্লি হালনাগাদ স্টক মিরজস্টাি সংিক্ষে; 

১৩. দপ্তক্িি আসবাবপত্র, যন্ত্রপারত সিঞ্জার্, করম্পউটাি ও অন্যান্য  

      সম্পক্দি বছিরভরিক তারলকা প্রেয়ন এবং হালনাগাদকিে; 

১৪. দপ্তক্িি নরর্ রনবন্ধন  মিরজস্টাি সংিক্ষে, নুতন নরর্ মখালা ও এ 

      সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ; 

১৫. দপ্তক্িি সকল মিরজস্টাি সংিক্ষে, নুতন মিরজস্টাি চালু ও এ 

      সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ; 

১৬. উর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ কর্তমক সর্ক্য় সর্ক্য় রলরখত ও মর্ৌরখকভাক্ব অরপ মত  

      অন্যান্য দারয়ত্ব পালন। 

 

গক্বষোগাি সহকািী 

১. মকান পণ্য, খাদ্য বা ঔষি এি নমুনা সংগ্রহ এবং তা পিীক্ষাি পিবতী 

   ব্যবস্থা গ্রহে; 

২. মবসিকািীভাক্ব পিীরক্ষত মকান নমুনাি রবষক্য় তথ্যারদ যাচাই; 

৩. বাজাি অরভযাক্ন জব্দকৃত মকান পক্ণ্যি যর্াযর্ রনষ্পরি কিা; 

৪. মভাক্তা-অরিকাি  সংিক্ষে  আইন, ২০০৯  এি  অিীন  প্রচাি  সংক্রান্ত 

    যাবতীয় কায মক্রর্ বাস্তবায়ক্ন সহক্যারগতা কিা; 

৫. মভাক্তা-অরিকাি সংিক্ষে আইন, ২০০৯ এি অিীন বাজাি তদািরক 

কায মক্রক্র্ সহক্যারগতা প্রদান 

৬. উর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ কর্তমক সর্ক্য় সর্ক্য় রলরখত ও মর্ৌরখকভাক্ব অরপ মত  

      অন্যান্য দারয়ত্ব পালন। 

 

- 

গাড়ীচালক 

১. দপ্তক্িি গাড়ী চালনা, িক্ষোক্বক্ষে ও মর্িার্ত সংক্রান্ত কাজ; 

২. যর্াযর্ভাক্ব লগবই ও রহরি বই সংিক্ষে; 

৩. রনয়রর্ত গাড়ী পরিষ্কাি িাখা; 

৪. গাড়ীি কাগজপত্র সংিক্ষে ও হালনাগাদ িাখা; 

৫. গাড়ীি রনয়রর্ত মর্ইনক্টক্নন্স এি রবষক্য় সতকম র্াকা ও প্রক্য়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহে। 

৬. উর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ কর্তমক সর্ক্য় সর্ক্য় রলরখত ও মর্ৌরখকভাক্ব অরপ মত  

      অন্যান্য দারয়ত্ব পালন। 

 

- 

রনিাপিা প্রহিী 

১. রদন-িাত ২৪ ঘন্টা দপ্তক্িি সারব মক রনিাপিা ও সকল প্রকাি  ইউটিরলটি 

   সারভমস রনরিতকিে; 

২. দপ্তক্িি সকল দিজাি লক-তালা-চারব িক্ষোক্বক্ষে ও মর্িার্ত সংক্রান্ত 

    কাজ; 

৩. যর্াসর্ক্য় অরফস মখালা ও বন্ধ কিা; 

৪. দপ্তক্িি রনিাপিা সংক্রান্ত মকান সর্স্যা পরিলরক্ষত হক্ল সাক্র্ সাক্র্ তা  

   অরফস প্রিানক্ক অবরহত কিা; 

৫. উর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ কর্তমক সর্ক্য় সর্ক্য় রলরখত ও মর্ৌরখকভাক্ব অরপ মত  

      অন্যান্য দারয়ত্ব পালন। 

 

পরিচ্ছন্নতা কর্ী 



পরিচ্ছন্নতা কর্ী 

১. অরফক্সি সকল কক্ষ, আরিনা, ওয়াশরুর্, যন্ত্রপারত, ইউক্টনরসল, 

আসবাবপত্র ইতযারদ যর্াযর্ভাক্ব পরিষ্কাি িাখা; 

২. যর্াসর্ক্য় পরিচ্ছন্নতা সার্গ্রীি ইনক্টন্ড মদয়া; 

৩. প্ররত সভাি পূক্ব ম ও পক্ি সভাকক্ষ পরিষ্কাি কিা; 

৪. অরফক্স আগত অভযাগতক্দি স্বাস্থয সুিক্ষা সার্গ্রী ব্যবহাি রনরিতকিে; 

৫. উর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ কর্তমক সর্ক্য় সর্ক্য় রলরখত ও মর্ৌরখকভাক্ব অরপ মত  

      অন্যান্য দারয়ত্ব পালন। 

 

রনিাপিা প্রহিী 

 

 

১৭/১০/২০২২ 

(দ া: ফখরুল ইসলা ) 

উপপধরচালক 

 ০২৯৯৬৬৪৩৪৬৫ 

ই-ভ ইলঃdd-sylhet@dncrp.gov.bd 

 

ধবতরণ : কার্ যাদথ য 

১-২।  সহকারী পধরচালক (ভ দরা)/ সহকারী পধরচালক, জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর, ধব াগীয় কার্ যালয়, ধসদলট। 

৩-৬।  সহকারী পধরচালক, জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর, ভজলা কার্ যালয়, ধসদলট/সুনা গঞ্জ/হধবগঞ্জ/দ ৌল ীবাজার। 

৭-১০।  গদবষণাগার সহকারী/গাড়ীচালক/ধনরাপত্তা প্রহরী/পধরচ্ছন্নতা ক ী, জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর, ধব াগীয় 

কার্ যালয়, ধসদলট। 

 

ধবতরণ : সেয় জ্ঞাতাদথ য 

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