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আরডিএ, বগুড়া’র মহাপডরচালক (অডিডরক্ত সডচব) জনাব মমাোঃ আডমনুল ইসলাম’এর 

‘‘শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০১৯-২০২০’’ প্রাডি 
 

পল্লী উন্নয়ন একাডিমী, বগুড়া’র মহাপডরচালক (অডিডরক্ত সডচব) জনাব মমাোঃ আডমনুল ইসলাম 

এ বছর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবভাডের ‘ডনয়ন্ত্রণাধীন দির/সংস্থা’ কাটােডরডি ‘‘শুদ্ধাচার 

পুরস্কার’’ অজজন কডরডছন। সরকাডর কম জকিজা/কম জচারীডদর শুদ্ধাচার চচ জায় উৎসাহ প্রদাডনর 

লক্ষ্যে মডন্ত্রপডরষদ ডবভাডের শুদ্ধাচার পুরস্কার নীডিমালা-২০১৭ অনুযায়ী এ পুরস্কার প্রদান করা 

হয়। 

  
জাডির ডপিা বঙ্গবন্ধু মেখ মুডজবুর রহমান প্রডিডিি পল্লী উন্নয়ন একাডিমী (আরডিএ), বগুড়ায় 

০৬ মেব্রম্নয়াডর ২০১৯ িাডরডখ মহাপডরচালক ডহডসডব জনাব মমাোঃ আডমনুল ইসলাম মযােদান 

কডরন। মযােদাডনর স্বল্প সমডয়র মডে সরকাডরর নীডি ও ডনব জাচনী ইেডিহাডরর আডলাডক 

অডনকগুডলা গুরুত্বপূন জ কায জক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ডন মনতৃত্ব প্রদান কডরন। এর মডে উডল্লখডযাগ্য 

কায জক্রম হডলা- ডনব জাচনী অঙ্গীকার ‘‘আমার গ্রাম-আমার েহর’’ ডবডনম জাডণ নীডি ডনধ জারণী 

েডবষণা পডরচালনা করা।  

 
এছাড়া িাঁর সুডযাগ্য মনতৃডত্ব পডরচাডলি উডল্লখডযাগ্য েডবষণা কায জক্রডমর মডে রডয়ডছ- খামার যাডন্ত্রকীকরণ ডবষয়ক েডবষণা, 

আইলডবহীন সমবায় ডভডিক যাডন্ত্রক চাষাবাদ পদ্ধডি প্রাডয়াডেক েডবষণা, কডমউডনটি ডভডিক বাডনডজিক মদেী মুরেী পালন 

েডবষণা, আমার বাড়ী আমার খামার ডবষয়ক েডবষণা, পল্লী জনপদ প্রাডয়াডেক েডবষণা, চর ও হাওড় অঞ্চডলর জনডোডির 

জীবনমান উন্নয়ন সংক্রান্ত গ েডবষণা ইিিাডদ।  

 
জনাব মমাোঃ আডমনুল ইসলাডমর প্রিিক্ষ িত্ত্বাবধাডন ও ডদকডনডদ জেনায় পল্লী উন্নয়ন একাডিমী, বগুড়ায় ডবডসএস কিািার 

কম জকিজাডদর বুডনয়াডদ প্রডেক্ষণ মকাস জ, জনপ্রডিডনডধডদর েভডন জন্স ডবষয়ক প্রডেক্ষণ, আমার বাড়ী আমার খামার প্রকডল্পর 

সুডবধাডভােীডদর প্রডেক্ষণ, পল্লী এলাকার জনেডণর জীবন জীডবকাডভডিক ডবডভন্ন মেডির প্রডেক্ষণ, কৃডষ, মৎস্য ও েবাডদ প্রাডণর 

উপর প্রডেক্ষণসহ আত্মকম জসংস্থানমূলক ও মপোেি দক্ষিা উন্নয়নডভডিক ডবডভন্ন প্রডেক্ষণ কম জসূডচ বাস্তবাডয়ি হডয়ডছ। 

 
জনাব মমাোঃ আডমনুল ইসলাম ৮ম ডবডসএস এর মােডম প্রোসন কিািাডর ১৯৮৯ সাডলর ২০ ডিডসম্বর মযােদান কডরন। সুদীর্ জ 

চাকুডর জীবডন ডিডন সহকাডর কডমেনার, সহকাডর কডমেনার (ভুডম), উপডজলা ডনব জাহী অডেসার, অডিডরক্ত মজলা প্রোসক, 

মজলা প্রোসক, স্থানীয় সরকাডরর পডরচালক, অডিডরক্ত ডবভােীয় কডমেনার ডহডসডব মাঠ প্রোসডন এবং উপ-সডচব ডহডসডব খাদ্য 

মন্ত্রণালডয় দাডয়ত্ব পালন কডরন। ডিডন ডসরাজেডের মজলা প্রোসক ডহডসডব ডিন বছডররও অডধককাল অিিন্ত গ সুনাম ও দক্ষিার 

সাডে দাডয়ত্ব পালন কডরন। 

 
জনাব মমাোঃ আডমনুল ইসলাম মপোেি দাডয়ত্ব পালডনর পাোপাডে জনকল্যাণমূলক কম জকাডেও সমানভাডব সডক্রয়। ডিডন 

সামাডজক আডদালন স্কাউটিং কায জক্রডমর সাডে ডনডবড়ভাডব যুক্ত। ডিডন স্কাউটস এর একজন ডলিার মেনার। ডিডন ডবেি পাঁচ 

বছর যাবি বাংলাডদে স্কাউট রাজোহী অঞ্চডলর আঞ্চডলক সম্পাদক ডহডসডব দাডয়ত্ব পালন করডছন। ডিডন স্কাউটডসর ন্যােনাল 

সাটি জডেডকট এিাওয়াি জ, মমডিল অব মমডরট, বার টু দ্যা মমডিল, প্রধান জািীয় কডমেনার এিাওয়াি জ অজজন কডরডছন এবং মরৌপ্য 

ইডলে এিাওয়াডি জর জন্য মডনানীি হডয়ডছন।  


