
‘ ন িত দমন কিমশন’ এর সােথ  ‘ইউনাইেটড াশনস অিফস অন াগস এ  াইম’ এর মতিবিনময় সভা অ ি ত 
(তািরখ: ২৪ লাই, ২০১৮ ি :) 

 

গতকাল (২৪ লাই, ২০১৮ ি :) ‘ ন িত দমন কিমশন’ এর ধান কাযালেয় ‘ইউনাইেটড াশনস অিফস  অন 
াগস এ  াইম (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC)’ এর 

Independent Evaluator, Mr. Pierre Robert  ন িত দমন কিমশেনর সােথ এক মতিবিনময় সভায় 
অংশ হণ কেরন। 

এই মতিবিনময় সভায় দক চয়ার ান ইকবাল মাহ দ Mr. Pierre Robert ক দেক াগত জািনেয় 
বেলন, বাংলােদশ অথৈনিতক এবং সামািজক িবিভ  চেক অসাধারণ সাফ  অজন করেছ, তেব এই সাফ  ধের রাখার 

ে  ন িতই সবেচেয় বড় চ ােল ।  

িতিন কিমশেনর ছয়  অ িবভােগর মহাপিরচালকেদর উে ে  বেলন, আপনােদর -  অ িবভােগর বা বািয়ত 
সকল কায েমর পাশাপািশ এসকল কায ম পিরচালনার ে  য সকল সম ার স ুখীন হন তা ভােব কাশ 
করেবন। কারণ স ক ত  ছাড়া কােনা িত ানেক যথাথ ায়ন করা স ব নয়। িতিন বেলন, যিদ স কভােব 
কিমশেনর কাযপ িত ায়ন করা হয়, তাহেলই ািত ািনক মান উ য় স ব এবং কাযপ িতর উৎকষ সািধত হেব। 

কিমশেনর কমকতােদর অ স ান, তদ  এবং িসিকউশন এর ওপর UNODC সহ িবিভ  সং ার মা েম 
দেশ-িবেদেশ  িবিভ  িশ ণ দওয়া হে  জািনেয় দক চয়ার ান বেলন, মািনল ািরং এবং সাইবার াইমসহ 

িবেশষািয়ত এসকল ে  UNODC এর সহায়তায় আ জািতকমােনর িবেশষ েদর মা েম কিমশেনর কমকতােদর 
িশ ণ দওয়া হে । িতিন বেলন, ন িত দমেন অ স ান, তদ  এবং িসিকউসেনর মােনা য়েনর কােনা িবক  নই।  



দক কিমশনার এ এফ এম আিম ল ইসলাম বেলন, ‘উ য়েনর গিতেক ম ণ করার লে ই দক ন িতর িব ে  
িনরলসভােব কাজ করেছ’। 

Mr. Pierre Robert তার ব ে  বেলন, ইউনাইেটড াশনস অিফস  অন াগস এ  াইম (United 
Nations Office on Drugs and Crime) সাধারণত: ন িত সং া  অপরাধ দমেন িশ ণ এবং আইিন 
সং াের সহেযািগতা কের থােক। এে ে  ফাই ানিসয়াল ইে িলেজ  এবং স দ ন: াের অিধকতর  দান 
করা হয়। 

মতিবিনময় সভায় অ াে র মে  ব  রােখন দক সিচব ড. মাঃ শাম ল আেরিফন, মহাপিরচালক 
(িল াল) মাঃ মঈ ল ইসলাম, মহাপিরচালক (িবেশষ তদ ) মাহা দ জয় ল বারী, মহাপিরচালক (মািনল ািরং) মাঃ 
আিত র রহমান খান, মহাপিরচালক (তদ ) মাঃ মা ািফ র রহমান এবং মহাপিরচালক( শাসন) মাহা দ নীর 
চৗ রী খ। 

 


