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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

জন�শাসন ম�ণালয়

িসিপ-২ শাখা
www.mopa.gov.bd

ন�র ০৫.০০.০০০০.১৯৬.২৩.০০১.২৩.০২ তািরখ: 

০৪ জা�য়াির ২০২৩

২০ �পৗষ ১৪২৯

িব�ি�

িবষয়: 'ব�ব� জন�শাসন পদক ২০২৩' �দােনর জ� আেবদন আ�ান।

         জন�শাসেন কম �রত কম �চারীেদর �জনশীল কায ��ম উৎসািহত করার লে�� ব�ব� জন�শাসন পদক নীিতমালা, ২০২২ (সংেশািধত) অ�সাের

১২� ��ে� জন�শাসেন ����ণ � অবদােনর জ� �ি�/দল/�িত�ানেক ব�ব� জন�শাসন পদক �দান করা হেব।  ব�ব� জন�শাসন পদক �দান

কায ��েমর সময়�িচ িন��প:

জন�শাসন ম�ণালয় ক��ক পদেকর জ� আেবদন আ�ান - ০৫ জা�য়ািরর মে�

�জলা/িবভাগ/ম�ণালয় পয �ােয়র কিম�েত আেবদন দািখল  - ০১ �ফ�য়ািরর মে�

�জলা/িবভাগ/ম�ণালয় পয �ােয়র কিম� ক��ক আেবদন বাছাই�ব �ক �ড়া�করণ - ০১ মােচ �র মে�

�জলা/িবভাগ/ম�ণালয় পয �ােয়র কিম� ক��ক বাছাই�ত আেবদন জন�শাসন ম�ণালেয় ��রণ - ০৫ মােচ �র মে�

জন�শাসন ম�ণালেয়র বাছাই কিম� ক��ক আেবদন বাছাই ও �ড়া�করণ - ০২ �ম-এর মে�

জন�শাসন ম�ণালেয়র বাছাই কিম� ক��ক বাছাই�ত আেবদনস�হ জাতীয় কিম�েত উপ�াপন - ২০ �ম-এর মে�

জাতীয় কিম� ক��ক মেনানয়ন �ড়া�করণ - ১০ �েনর মে�

মাননীয় �ধানম�ী ক��ক মেনানয়ন অ�েমাদন - ৩০ �েনর মে�

পদক�া�েদর নাম �ঘাষণা ও পদক হ�া�র - ২৩ �লাই

০২।       উি�িখত সময়�িচ অ�যায়ী ২০২২ সােলর (জা�য়াির-িডেস�র) কম �কা� িবেবচনা�ব �ক ব�ব� জন�শাসন পদক ২০২৩ �দােনর লে�� িনে�া�
শত�াবিল �িতপালন সােপে� অনলাইেন bpaa.mopa.gov.bd িলংক �বহার কের আেবদন দািখল করা যােব।

শত�াবিল: 

১। ব�ব� জন�শাসন পদক নীিতমালা, ২০২২ (সংেশািধত) অ�সাের সংি�� কিম�/ক��পে�র িনকট আেবদন অনলাইেন ��রণ করেত হেব। এ

নীিতমালার ৮নং অ�ে�েদ বিণ �ত মেনানয়ন ��রণ ও বাছাই �ি�য়া স�িক�ত িবধানাবলী যথাযথভােব অ�সরণ করেত হেব। সংেশািধত নীিতমালা,

আেবদেনর ছক ও অনলাইন আেবদেনর িলংক জন�শাসন ম�ণালেয়র ওেয়বসাইেট (www.mopa.gov.bd) পাওয়া যােব।            

২। সরাসির হাড �কিপেত �কান আেবদন �হণ করা হেব না।

৩। নীিতমালায় বিণ �ত আেবদেনর ছক (সংেযাজনী ক) যথাযথভােব �রণ করেত হেব এবং ছেক অবদােনর ব�িন� বণ �না থাকেত হেব। 

৪। আেবদেনর সপে� �েয়াজনীয় �মাণািদ অনলাইেন সং�� করা যােব। �েযাজ� ��ে� �কািশত িভিডও বা সংবােদর িলংক সংেযাজন করা যােব।

৫। �জলা, িবভাগ, ম�ণালয়/িবভােগর সংি�� বাছাই কিম� ক��ক �া� আেবদনস�হ নীিতমালা অ�সাের যথাযথ �ি�য়া অ�সরণ কের যাচাই-বাছাই�ব �ক

অ�েমািদত কায �িববরণী (িপিডএফ ফরেমেট) িনধ �ািরত সমেয়র মে� বিণ �ত অনলাইন িসে�েম আপেলাড করেত হেব।
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৬। আেবদন বাছাই ও মেনানয়ন �দােনর ��ে� ক��পে�র িস�া� �ড়া� বেল গ� হেব।

সং�ি�: (19468/potrojariAttachmentRef/144294/0/8)   ব�ব� জন�শাসন পদক নীিতমালা ২০২২ (সংেশািধত)
ও সংেযাজনীস�হ (19491/potrojariAttachmentRef/144294/0/8),  

৪-১-২০২৩

�মাহা�দ নািছর উ�াহ খান

উপসিচব
�ফান: ৯৫১৩৫৪৪

ইেমইল: cp2@mopa.gov.bd

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল (�জ��তার �মা�সাের নয়):
১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ

২) �ধানম�ীর �� সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়

৩) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল) (আওতাধীন দ�র/সং�ায় �চােরর অ�েরাধসহ)

৪) িবভাগীয় কিমশনার, �লনা/রাজশাহী/িসেলট/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং�র/ঢাকা/চ��াম (ত� বাতায়েন �কাশ এবং আওতাধীন দ�রস�েহর
মে� �চােরর অ�েরাধসহ)

৫) মহাপিরচালক, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র (ব�ব� জন�শাসন পদক �ােনজেম� িসে�ম� সংেশািধত নীিতমালা অ�সরণ কের

হালকরণ করা এবং িসে�ম� সচল রাখার �েয়াজনীয় �ব�া �হণসহ সাব ��িণক �যাগােযাগ ও সম�েয়র �ােথ � একজন �ফাকাল পেয়�

কম �কত�া মেনানয়েনর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।
৬) �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, জন�শাসন ম�ণালয় (�িতম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)

৭) �জলা �শাসক (সকল) (�জলা ত� বাতায়েন �কাশ এবং আওতাধীন দ�রস�েহর মে� �চােরর অ�েরাধসহ)

৮) উপসিচব, �শাসন-৪ শাখা, জন�শাসন ম�ণালয়

৯) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, জন�শাসন ম�ণালয় (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
১০) উপেজলা িনব �াহী অিফসার (সকল) (ত� বাতায়েন �কাশ এবং আওতাধীন দ�রস�েহর মে� �চােরর অ�েরাধসহ)

১১) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, িসিনয়র িসে�ম এনািলে�র দ�র, জন�শাসন ম�ণালয় (ওেয়বসাইেট সংি�� নীিতমালা ও সংেযাজনীসহ

�কােশর অ�েরাধসহ)

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, ময়মনিসংহ

সং�াপন শাখা
www.mymensinghdiv.gov.bd

�ারক ন�র: ০৫.৪৫.০০০০.০১৪.৯৯.০০১.২২.২৫ তািরখ: 

১১ জা�য়াির ২০২৩

২৭ �পৗষ ১৪২৯

'ব�ব� জন�শাসন পদক ২০২৩' �দােনর লে�� �া� িব�ি� �মাতােবক পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা

হেলা।

https://mymensinghdiv.nothi.gov.bd/19468/potrojariAttachmentRef/144294/0/8
https://mymensinghdiv.nothi.gov.bd/19491/potrojariAttachmentRef/144294/0/8
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১১-১-২০২৩

১) �জলা �শাসক, ময়মনিসংহ/�শর�র/জামাল�র/�ন�েকাণা

২) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, ময়মনিসংহ/ময়মনিসংহ/জামাল�র সদর/

জামাল�র/�শর�র

৩) সহকারী ��া�ামার, আইিস� শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, 
ময়মনিসংহ (ত� বাতায়েন �কােশর অ�েরাধসহ)

�মাঃ আ��াহ আল মাহ�দ �ইঁয়া

িসিনয়র সহকারী কিমশনার
�ফান: ০২৯৯৭৭১০২৪৮

ইেমইল:

psdivcommymensingh@gmail.com


