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‘জাতীয় পাবিলক সািভ 'স িদবস ২০২২’ উপলে-. /জাতে0র সকল কম 'চারীেক জানাই আ7িরক 8েভ9া ও অিভন<ন। 

জন/শাসেন কম 'রত কম 'চারীেদর ?জনশীল ও গঠনBলক কায 'Dম উৎসািহত করার মাGেম কম 'Hৃহা JিK, দ-তা উMয়েন উৎসািহতকরণ ও সরকােরর উMয়ন ল-.মাOা 
অজ'ন অিধকতর গিতশীল করার লে-. ‘বQবR জন/শাসন পদক ২০২২’ /দান করা হে9। আিম ‘বQবR জন/শাসন পদক ২০২২’ /াS সকল কম 'চারীেক আ7িরক 
অিভন<ন জানাি9। 

জনকTােণ সরকার Uহীত নীিত-Wকৗশল /ণয়েন এবং Wস[েলা বা\বায়েন দ-, গিতশীল ও জবাবিদিহBলক জন/শাসেনর ]িমকা ̂ বই [_`aণ '। গণ/জাত0ী বাংলােদেশর 
সংিবধােনর ২১(২) অeে9েদ বলা হেয়েছ,“সকল সমেয় জনগেণর Wসবা কিরবার Wচgা করা /জাতে0র কেম ' িনhi /েত.ক jিiর কত'j। ” এজk সরকাির কম 'চারীেদর 
জনগেণর Wসবক িহেসেব কাজ করেত হেব। জনগণ যােত l9তা ও mততার সেQ কািnত সরকাির Wসবাসহ সকল kাo অিধকার পায় তা িনিpত করেত হেব।

সরকার Uহীত qপকr-২০২১-এর সফল বা\বায়েনর মাGেম বাংলােদশ ইেতামেG lেrাMত Wদেশর তািলকা হেত উMয়নশীল Wদেশ উtরেণর uড়া7 ধােপ Wপৗঁেছেছ, 
িডিজটাল বাংলােদেশর lz বা\ব qপ লাভ কেরেছ, িনজl অথ 'ায়েন প|া Wস}র kায় Wমগা /কr সফলভােব বা\বািয়ত হেয়েছ। সেব 'াপির সরকােরর সমেয়াপেযাগী ও 
~রদশ� িসKাে7র কারেণ কেরানা অিতমািরর সমেয়ও িবে�র অkাk Wদেশর }লনায় বাংলােদেশর অথ 'নীিত mত lাভািবক ধারায় �ের দ�ড়ােত স-ম হেয়েছ। এ সকল 
অজ'েন জন/শাসেনর কম 'চারীগণ /ত.- ]িমকা পালন কেরেছ।

অgম প�বািষ 'ক পিরকrনার সফল বা\বায়ন, ২০৩০ সােলর মেG এসিডিজ-এর ল-.মাOা অজ'ন, ২০৪১ সােলর মেG উMত বাংলােদশ িবিনম 'াণ এবং ২১০০ সােলর মেG 
ব�ীপ পিরকrনা বা\বায়েন সরকার �ঢ়/িত�। একইসেQ রািশয়া-ইউেDন সংকেটর ফেল স�াj অথ 'ৈনিতক �িঁক িবেবচনা কের আগামী িদেনর নীিত-Wকৗশল িনধ 'ারণ 
করা হে9। জন/শাসেনর কম 'চারীগেণর সততা, দ-তা, িন�া ও Wসবা /দােনর মানিসকতার উপর এ সকল পিরকrনার সফল বা\বায়ন ব�লাংেশ িনভ 'রশীল। পাশাপািশ 
চ}থ ' িশrিব�েবর ফেল ?g চ.ােল� Wমাকািবলা কের এর স�াবনাসBহ জনগেণর কTােণ কােজ লাগােত িনেজেদর স-মতা উMয়েন মেনািনেবশ করেত হেব। /জাতে0র 
কম 'চারীগণ lাধীনতার Wচতনায় উ� �K হেয় আগামীিদেন সরকােরর সকল উMয়ন ল-.মাOা অজ'েনর মাGেম জািতর িপতা বQবR Wশখ �িজ�র রহমােনর lেzর ‘Wসানার 
বাংলা’ গঠেন কায 'কর ]িমকা পালন করেব-এটাই সকেলর /ত.াশা।

আিম ‘জাতীয় পাবিলক সািভ 'স িদবস ২০২২’ উপলে-. Uহীত সকল কম ' িচর সফলতা কামনা করিছ। 

জয় বাংলা।

Wখাদা হােফজ, বাংলােদশ িচরজীবী Wহাক।

e½feb, XvKv





�িত বছেরর মেতা এবারও সরকাির কম (চািরেদর +জনশীল ও �শংসনীয় কােজর জ3 ‘e½eÜz জন�শাসন পদক’ �দােনর উে6াগেক আিম 9াগত জানাই। পদক�া< সকলেক আ=িরক 
অিভন@ন জানাই। আিম মেন কির, পদক�াি<র এই আন@ তBেদর উ6ম, Cমধা ও +জনশীলতােক আরও শািণত করেব এবং অ3েদর উৎসািহত করেব। 

সরকাির কম (চািররা সাধারণত কH(পেIর িনেদ (েশ দািয়J পালন কের থােকন। িকL এর মেM Cকােনা Cকােনা কম (চাির �চিলত Mান-ধারণার বাইের িগেয় নOন পPিত, �QিR ও পSা 
Tবহার কের চলমান কাজ ও Cসবা �দান �িUয়ায় ইিতবাচক পিরবত(ন আনেত সIম হন। এVপ উWাবন-মানিসকতা সXY ও উে6াগী কম (চািরেদর জ3ই এ পদেকর আেয়াজন। িবিভY 
সরকাির দ<েরর অিধকসংZক কম (চািরেক পদেকর আওতায় িনেয় আসার জ3 স[িত জন�শাসন পদেকর CI\ ও কেলবর স[সারণ করা হেয়েছ। 

সব (কােলর সব (ে]^ বাঙািল, জািতর িপতা e½eÜz Cশখ aিজbর রহমান 9াধীনতা অজ(েনর পর মা\ নয় মােসই একc সংিবধান �ণয়ন কেরিছেলন। সংিবধােনর রাd পিরচালনার eলনীিত 
অংেশ ২১(২) অjেkেদ উেlখ কেরেছন-‘সকল সমেয় জনগেণর Cসবা কিরবার Cচmা করা �জাতেnর কেম ( িনQR �েতoক TিRর কত(T।’ িতিন সব সময় সরকাির কম (চািরেদর �িত 
সহাjpিতশীল িছেলন। িতিন িনয়িমত সরকাির কম (চািরেদর CখBজ-খবর রাখেতন এবং তBেদর TিRগত ও পািরবািরক কqাণ িনিrত করার িবষেয় আ=িরক িছেলন। িতিন চাইেতন, �িতc 
সরকাির কম (চাির দI ও সৎ হেবন এবং দািয়J পালেনর CIে\ সtক পেথ পিরচািলত হেবন। জন�শাসন পদেকর সেu e½eÜz Cশখ aিজেবর নাম সংQR করায় আিম জন�শাসন 
মnণালয়েক ধ3বাদ জানাই। আমার �তoাশা, এর মাMেম জািতর িপতার আদশ (, Cদশে�ম, মানিবকতা ও দািয়Jশীলতা সরকাির কম (চািরেদর মেM সvািরত হেব। 

আওয়ামী লীগ সরকার সরকাির কম (চািরেদর কqােণর িবষেয় সব (দাই আ=িরক। সরকাির কম (চািরেদর Cবতন-ভাতা wিPসহ িবিভY xেযাগ-xিবধা wিPর িবষয়c আমরা অতo= z{েJর 
সেu িবেবচনা কির। িবিনমেয় সরকাির কম (চািরেদর িনকট হেত আমরা আ=িরক Cসবা ও দািয়Jশীলতা �তoাশা কির। কেরানা ভাইরাস িনয়nেণর পাশাপািশ খা6 সহায়তা িবতরণ, 
সরবরাহ Tব}া িনিrতকরণ এবং সরকাির িসPা= বা~বায়েনর CIে\ সরকাির কম (চািরেদর মানিবক দািয়J পালেনর িবষয়c িছল �শংসনীয়। �বি�ক মহামাির আর রাজৈনিতক 
সংঘােতর কারেণ িবে�র অেনক Cদেশই যখন অথ (নীিত }িবর হেয় পেড়েছ, তখন আমােদর অথ (নীিত গিতশীল রেয়েছ। ২০২০-২১ অথ (-বছের আমােদর ৬.৯৪ শতাংশ িজিডিপ �wিP অিজ(ত 
হেয়েছ এবং মাথািপ� আয় wিP Cপেয় বত(মােন ২ হাজার ৮২৪ মািক(ন ডলাের উYীত হেয়েছ। 9াধীনতার xবণ (জয়=ীেত জািতসংঘ বাংলােদশেক 9ে�াYত Cদশ হেত উYয়নশীল Cদেশ 
উYীতকরেণর জ3 xপািরশ কেরেছ। 

আিম সরকাির কম (চািরেদর চOথ ( িশ�িব�েবর চoােল� Cমাকািবলায় �েয়াজনীয় ��িত �হেণর জ3 আ�ান জানাই। আমােদর সরকার সরকাির �িত^ানzেলার সIমতা wিP কের 
শিRশালী, কায (কর ও গিতশীল জন�শাসন গেড় Oলেত �িত�াবP। আিম িব�াস কির, আগামী িদেনর জন�শাসন উWাবন-মন�, মানিবক এবং নাগিরকবা�ব হেব। 

আিম ‘e½eÜz জন�শাসন পদক-২০২২’ �দান উপলেIo আেয়ািজত অj^ােনর সািব (ক সাফq কামনা করিছ। 

জয় বাংলা, জয় e½eÜz
বাংলােদশ িচরজীবী Cহাক। 





জাতীয় পাবিলক সািভ 'স িদবস ২০২২ উ, যাপনকােল আিম সকল সরকাির কম 'চারীেক 4েভ5া জানাি5। উ7াবনী উে8াগ ও ;জনশীল কােজর =ী>িত িহসােব ২০১৬ সাল 
Bথেক সরকাির কম 'চারীেদর জনDশাসন পদক Dদান করা হে5। এ বছর Bথেক জনDশাসন পদেকর নাম ‘বGবH জনDশাসন পদক’ করায় এর IJK ও ময 'াদা বLলাংেশ 
NিO Bপেয়েছ।

জািতর িপতা বGবH Bশখ QিজRর রহমান DজাতেSর কম 'চারীেদর কTােণ DVত অবদান Bরেখ Bগেছন। তXর =েYর ‘Bসানার বাংলা’ গড়েত তXরই \েযা] ক^া মাননীয় 
DধানমSী Bশখ হািসনা িনরলস পির`ম কের চেলেছন। \খী-সbO বাংলােদশ িবিনম 'ােণ মাননীয় DধানমSীর সহযাcী িহসােব তXর িদd-িনেদ 'শনা অeযায়ী কাজ কের যাে5ন 
সরকাির কম 'চারীNf। তােদর অবদান ও কােজর =ী>িত Dদােন Dবত'ন করা হেয়েছ জনDশাসন পদক। জনসাধারণেক Bসবাদােনর সgমতা NিO, \শাসন Dিতiা ও 
কম 'চারীেদর মেj কেম 'াkীপনা ;িlেত এ পদক Dদােনর িবেশষ তাৎপয ' রেয়েছ। মানবসoেদর সেব 'াpম qবহাের আমরা rlাs tাপন করেত চাই। Bযা]তর qিuেদর 
আমরা যথাtােন কাজ করার \েযাগ িনিvত করেত চাই।

মাননীয় DধানমSীর সাহসী পদেgপ ও rঢ়েচতা মেনাভােবর কারেণ অেনক Dিতxলতা Bপিরেয় জনগণ Bপেয়েছ =েYর পyা Bসz। িনজ= অথ 'ায়েন পyা Bসzর সফল 
বা|বায়েন }বি~ক পিরম�েল বাংলােদেশর ভাব�িত' উ�ল হেয়েছ। চলমান অ^া^ Dক� সo� হেল তা আমােদর অথ 'ৈনিতক ও সামািজক িtিতশীলতা অজ'েন সহায়ক 
হেব। িনধ 'ািরত সমেয় সরকােরর অভীl অজ'েন Dেয়াজন—;জনশীল, Bমধাবী ও উ8মী সরকাির কম 'চারীেদর =তঃ�ত' অংশ�হণ।

Bকািভড-১৯ ও রািশয়া-ইউে�ন �েOর কারেণ িব~ অথ 'নীিত চােপর Qেখ পেড়েছ। িব�ল জনসং�া অ��িষত বাংলােদেশও এর Dভাব �ল 'g� নয়। সা�িতক ব^াও Bদেশর 
মাeষ ও অথ 'নীিতেক gিত�| কেরেছ। তথািপ মাননীয় DধানমSীর Bন�েK বত'মান সরকার সম�াস�হ Bমাকািবলায় এবং gিত কা�েয় উঠেত সাjমেতা কাজ কের 
চেলেছ। �েয 'াগ Bমাকািবলা কের অথ 'ৈনিতক অ�যাcা অqাহত রাখেত সরকাির কম 'চারীেদর Vিমকা িবেশষ IJK�ণ '। �েব 'র ^ায় আগামী িদেনও সরকাির কম 'চারীNf 
সরকার �হীত কম ' িচ বা|বায়েন এবং এেদেশর মাeেষর কTােণ তােদর কম 'তৎপরতা অqাহত রাখেবন বেল আশা কির।

‘বGবH জনDশাসন পদক ২০২২’ Dা¡ সরকাির কম 'চারীেদর আিম আsিরক 4েভ5া ও অিভনfন জানাই। Bমধা, `ম ও সময় িদেয় যারা ‘বGবH জনDশাসন পদক 
২০২২’-এর আেয়াজনেক সফল কেরেছন তােদর সকলেক ধ^বাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বGবH
বাংলােদশ িচরজীবী Bহাক। 





জন�শাসন ম"ণালয় ‘ব'ব( জন�শাসন পদক ২০২২’ �দান করেছ 1জেন আিম আনি4ত। 1য সব উ9পদ: সরকাির কম ;চারী 1মধা এবং উ9 উৎকেষ ; আেরাহণ কেরেছন এবং 
পদক পােDন-সকলেক জানাই অিভন4ন। তােদর উIেরাIর উIরণ ও সফলতা কামনা করিছ।

আমরা জািন িদেন িদেন �শাসেনর সংLা পিরবিত;ত হেয় যােD, কায ;পিরিধ NাO হেD-পিরি:িতর জPলতা Qেমই RিS পােD। মাTেষর আশা আকাUা, VW, িনXপYব জীবন 
ও Zত উ[য়েনর চািহদা আজ সমা\রাল ও একী]ত। Law & Order-1কি^ক �শাসেনর পিরিধ Qেম �সািরত হেয় ‘Development’-এর _ান-ধারণার সােথ আজ অ'ী]ত।

Vision 2041 আমােদর হাতছািন িদেD। িকa আমরা Challenges-এর bেখাbিখ। Gross National Income এবং মাথািপd আেয়র ি:িত ও QমRিSর ধারা সচল রাখেত হেব। 
�েয়াজন Human Asset Index Development. ef কেয়কP 1দেশর উপর িনভ ;রশীলতা ও অদg hিমক রOািনর উপর িনভ ;র করেল চলেব না। Dependency Relationship

iাস অবjকরণীয়। ৮০% 1পাশাক িশm-িনভ;র রOািনর বদেল Diversification of Exports and Expansion of Investments-এর িদেক অnসর হেত হেব। ঝড়, Rিq, বrা, 
জেলাsাস ইতtািদ Vulnerability িনয়"েণ আমােদর সgমতা �েয়াজন।  

আমরা জািন আমােদর সuদ অ�vল। আমােদর জনসংwা অিধক িকa আমােদর অেনক চািহদা ও VW। 1ছাট 1দশ, Nাপক দািরYt, �েয়াজেনর vলনায় সuদ কম। এ সমীকরণ 
জPল ও সমাধান yzর। বাংলােদেশর জr সংেবদনশীল, {িSদীO, |রদশ} ~জনশীলতা ~িq ও Nব:াপনা �বত;ন এবং আমােদর উ[য়ন ও উপেভাগ, ~িজত সuদ আহরণ ও 
Nবহােরর মে_ 1সৗষ� ও সম�য় সাধন �েয়াজন। এ লেgt ধীমান কম ;কত;ােদর সময়াTগ িসSা\ nহণ ও পার'ম দািয়� পালেন 1কােনা িবকm 1দিখ না। এ 1�gাপেট একিদেক 
1যমন �শাসনেক দল ও 1গা�ী িনেবিদত রাজনীিত 1থেক |ের থাকেত হেব আবার স�ণ ;ভােব রাজনীিত 1থেক িবিD[ হওয়া চলেব না। রাজনীিত নীিত িনধ ;ারণ করেব এবং �শাসন 
তা স�ক বা�বায়ন করেব। ব�ত রাজনীিত এবং জন�শাসন bYার এিপঠ ওিপঠ এবং এ yেটার স�ক ভারসা� রgা করা �েয়াজন। 

ব'ব( অসীম |র�িq িদেয় গড়েত 1চেয়িছেলন বাংলােদশ নামক ]-খ�Pেক। এ 1দশ ef 1দশ নয়, এ 1দশ আমােদর VW, _ান ও িতিতgা িদেয় 1ঘরা-র� �ারা িস�, 
ি��, �াত ও পিব�।

বাংলার মাTষ দিরY ও অসহায় এবং তােদর 1সবাই হেব আমােদর �ত। আমরা ‘সহজ’ 1ক ‘জPল’ করব না এবং ‘জPল’ 1ক ‘সহজ’ করব-এ আমােদর অ'ীকার। ব�ত চাকির 
ef �থাগত দািয়� পালন নয় বরং আদশ ; ও VেWর িমhেণ এক অTপম আেলw হেত পাের।

আমােদর 1ন�ী মাননীয় �ধানম"ী ব'ব(কrা 1শখ হািসনার 1ন�ে� আেলাময় ‘1সানার বাংলা’র অেপgায় আিছ। এ মহৎ অিভযা�ায় আমরা সকেলই অংশীদার।

(GBP Gb AvwkKzi ingvb Ggwc)





মাননীয় �ধানম"ী #শখ হািসনার িবচ,ণ কম /পিরক1না ও 3দ, িদ5-িনেদ /শনায় বাংলােদশ এখন িবে;র <েক অন> ময /াদাশীল এক@ #দশ। সরকাির #সবা দােন ও সরকােরর উCয়ন 

#কৗশল বাEবায়েন 3দ,, #সবাধমG ও >ায়পরায়ণ সরকাির কম /চারীর Hিমকা IJKLণ /। ‘জাতীয় পাবিলক সািভ /স িদবস’ উP যাপেনর মাQেম সরকাির #সবার Iণগত মােনাCয়ন এবং 

�জাতে"র কম /চারীগেণর কােজর SীTিত �দানসহ সরকাির #সবা খােতর বUVখী তাৎপয / অXধাবেনর 3েযাগ ঘেট। 

দা[িরক িনয়িমত কায /\েমর পাশাপািশ অ]লিভি^ক অথ /ৈনিতক ও আথ /-সামািজক IJKLণ / খাতসbহ িচিcত করাসহ dানীয় 3েযাগ ও সeাবনােক কােজ লািগেয় fজনশীল ও উgাবনী 

কম /কােhর মাQেম সরকাির কম /চারীগণ জনজীবেন Iণগত পিরবত/ন fিi করেত পােরন। তj-�kিlর 3সংগmত ও সেব /া^ম nবহােরর মাQেম বাংলােদশ চoথ / িশ1িবpেবর চqােলr 

#মাকািবলা কের এর 3ফল বাEবায়েন বtপিরকর। খাu িনরাপ^া, অথ /ৈনিতক �vিt ও পিরেবশগত িdিতশীলতা িনিwতকরেণ সকল সরকাির কম /চারীেক দ,, সৎ, fজনশীল ও 

>ায়িনx িহসােব িনেজেদর গেড় #তালার আzান জানাি{।

কেরানা মহামাির ও �াTিতক |েয /াগসহ }নিমি^ক সম~ািদ িনরসেনর লে,q সরকােরর �হীত কায /\ম বাEবায়েন সরকাির কম /চারীগেণর �েচiা আজ সব /মহেল সমা�ত। সরকাির #সবা 

�দােন �জাতে"র কম /চারীেদর অবদানেক যথাযথ SীTিতর মাQেম সরকার #টকসই উgাবনসbহেক অXেমাদন ও সমথ /ন kিগেয় যাে{। সরকাির কম /চারীেদর জনক�াণকর উgাবনী 

কায /\েমর SীTিত িহসােব ২০১৬ সাল #থেক �J কের ২০২১ সাল পয /� ‘জন�শাসন পদক’ �দান করা হেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় এ স�াননােক আরও ময /াদাLণ / করার লে,q ২০২২ 

সাল #থেক ‘ব�ব� জন�শাসন পদক’ �দােনর িসtা� িনঃসে�েহ সকল সরকাির কম /চারীেক উgাবনী #সবা �দােন অিধকতর #�রণা #জাগােব।  

‘ব�ব� জন�শাসন পদক’ িবজয়ীেদর আ�িরক অিভন�ন জানাই। উCত বাংলােদশ গড়ার অিভযা�ায় সকেল িনেজর সেব /া^ম দ,তা ও #যা�তার সমােবশ ঘ@েয় #দশ #সবায় িনেয়ািজত 

হেবন, এ �তqাশা করিছ। 

জয় বাংলা।





জাতীয় পাবিলক সািভ 'স িদবস ২০২২ উপলে-. /জাতে0র সকল কম 'চারীেক জানাই আ7িরক অিভন9ন। একই সে< =ি>গত, দলগত ও /ািতBািনক পয 'ােয় Dযসকল =ি> 
ও /িতBান ‘ব<বE জন/শাসন পদক ২০২২’-এর জH মেনানীত ও Iড়া7ভােব িনব 'ািচত হেয়েছন, তােদর জানািM উN অিভবাদন।

জন/শাসেন Dমধা, মননশীলতা, Pজনশীল কম ' ও উQাবনী /য়াসেক উৎসািহত করার মাSেম কম 'Tৃহা ও /ািতBািনক স-মতা VিWর লে-. মাননীয় /ধানম0ী Dশখ হািসনা 
‘ব<বE জন/শাসন পদক’ /বত'ন কেরন। /জাতে0র কেম ' িনY> কম 'চারীেদর Pজনশীল ও উQাবনী /য়ােসর Zী[িত তােদর কম 'Tৃহা VিW করেব,  জনগণ ও রাে]র সািব 'ক 
ক^ােণর জH আ_িনেয়ােগ উৎসািহত করেব। আ`িনক, উaত ও সbW বাংলােদশ িবিনম 'ােণ /েয়াজন Dমধাবী, মননশীল, /dাবান, কম 'দ- ও Pজনশীল কম 'চারী। ব<বE 
জন/শাসন পদক এeপ কম 'চারী fতিরেত িবেশষ hিমকা পালন করেব।

Zাধীনতার অধ 'শতাiী Dপিরেয় ি/য় বাংলােদশ আজ িবেjর kেক Zময 'াদায় /িতিBত। সব 'কােলর সব 'েlB বাঙািল জািতর িপতা ব<বE Dশখ nিজkর রহমােনর oধা, 
দািরp.n>, সbW ‘Dসানার বাংলা’ অজ'ন আজ আর কqনা নয়। ব<বE তনয়া মাননীয় /ধানম0ী Dশখ হািসনার rরদশs ও অtপম Dনuেv ‘eপকq-২০২১’, ‘eপকq-২০৪১’, 
‘বyীপ পিরকqনা-২১০০’ এবং জািতসংঘ Dঘািষত Dটকসই উaয়ন অভী| অজ'েন সরকার িনরলসভােব কাজ কের যােM। কাউেক Dপছেন Dফেল নয়, সকলেক সে< িনেয় 
সামেন এিগেয় যাওয়ার অ7~ 'ি>�লক উaয়েনর দশ 'ন িনেয় কাজ কের যােM বত'মান সরকার। /িত� �ােম আ`িনক নগর �িবধা স�সারেণর মাSেম বা�বািয়ত হেM 
‘আমার �াম-আমার শহর’। শতভাগ মাtেষর ঘের িব�.ৎ Dপৗঁেছ Dদওয়া হেয়েছ। সমােজর �িবধাবি�ত hিমহীন ও �হহীন মাtষেক উaয়েনর �ল ধারায় িনেয় আসার জH 
জিমসহ ঘর /দােনর মাSেম �নব 'াসন করা হেM। Dমগা /কq�েলা বা�বায়েনর কাজ �ত গিতেত এিগেয় চেলেছ। িনজ অথ 'ায়েন িনিম 'ত স-মতা ও সbিWর /তীক প�া 
Dস� Pি| কেরেছ গব ' ও উaয়েনর নবেজায়ার। বাংলােদশ আজ উaয়েনর মহাসড়ক ধের �ব 'ার গিতেত এিগেয় যােM। ২০৩১ সােলর মেS বাংলােদশ হেব উ�মSম-আেয়র 
Dদশ এবং ২০৪১ সােলর মেS উ�-আেয়র সbW Dদশ।

বত'মান সরকােরর ইশেতহার ‘সbিWর অ�যা�ায় বাংলােদশ’-এর �ল /িতপা� িছল দ-, Dসবাnখী ও জবাবিদিহ�লক /শাসন গেড় �েল স0াস, জি<বাদ িন� 'ল কের এক� 
oধা-দািরp.-িনর-রতা n> অসা�দািয়ক বাংলােদশ িবিনম 'াণ। ‘ব<বE জন/শাসন পদক’ রাে]র কম 'চারীেদর মেS নব-উ�ীপনা ও জাগরণ Pি| কের কাি�ত ল-. 
অজ'েন িবেশষভােব সহায়ক হেব বেল িবjাস কির।

‘ব<বE জন/শাসন পদক’ িবজয়ী সকল =ি> ও /িতBানেক আবারও উN অিভবাদন এবং অtBান আেয়াজেনর সে< জিড়ত সকেলর সািব 'ক ম<ল ও আেয়ািজত 
অtBােনর সািব 'ক সাফ^ কামনা করিছ।

জয় বাংলা।





২৩ �লাই ২০২২, ‘জাতীয় পাবিলক সািভ %স িদবস’-এ আিম সকলেক আ�িরক �েভSা জানাই। এ িদবেস ব{ব� জন&শাসন পদক ২০২২ &দােনর আেয়াজন করা হেয়েছ 
যা সরকাির কম %চারীেদর কােজর উৎকেষ %র Vী\িতV�প। এর মাLেম উে াগ Jহেণর স�মতা ও উ�াবনী মেনাভাব &ািত�ািনক সং¡িতেত পিরণত হেব।

সরকাির কম %কত%ােদর কম %দ�তা, মননশীলতা ও উ�াবনী &য়াসেক উৎসািহত করেত ২০১৬ সাল হেত &িতবছর জন&শাসেন অবদান রাখার জP ZিF, দল ও &িত�ানেক 
জন&শাসন পদক &দান করা হেS। সরকাির �সবাস.হ জনগেণর �দারেগাড়ায় �পৗঁছােনা এবং জনেসবা6খী &শাসন গেড় �তালার লে�� ¤হীত এ কায %Iেমর ফেল সরকাির 
কম %কত%ােদর মেL �সবার মােনা:য়ন এবং �জনশীল ও উ�াবনী কম %কা¦ বা1বায়েনর &িত আJহ WিX পােS।  

জন&শাসন পদেকর জP যথাযথ অবদান ও কম %কত%া িনব %াচেনর কায %Iমেক অিধকতর RসংবX ও ব`িন� করার লে�� জন&শাসন পদক নীিতমালা ২০১৫ (২০১৬ সােল 
সংেশািধত) রিহত কের নpন নীিতমালা &ণয়ন করা হেয়েছ। পদেকর ¨©j ও ময %াদা WিXর লে�� জািতর িপতার নাম সংেযাজন কের ‘ব{ব� জন&শাসন পদক’ নামকরণ 
হেয়েছ। এ নীিতমালা &ণয়েনর ফেল পদক &ত�াশী বাছাই কায %Iেম অিধকতর গিতশীলতা ও Pাªতা িনি«ত হেব বেল আিম মেন কির।

ব{ব� জন&শাসন পদক নীিতমালা, ২০২২-এ ¨©j¬ণ % িক পিরবত%ন রেয়েছ। পদেকর ��®, পিরিধ, সং¯া ও আিথ %ক .°মানসহ আেবদেনর পXিত ও বাছাই কায %Iেম 
পিরবত%ন আনা হেয়েছ। পদক&া� কম %কত%ােদর টাইেটল Zবহােরর পিরবেত% সরকাির আ��ািনক কম %±িচেত পদেকর মেনাJাম Zবহােরর িবধান রাখা হেয়েছ। পদক&া�েদর 
নাম �গেজেট &কাশ এবং &েয়াজনীয় ��ে® পদক &ত�াহােরর িবধানও নpন নীিতমালায় সংেযাজন করা হেয়েছ। পদক নীিতমালার এ সকল পিরবত%ন পদক &দান কায %Iেম 
ইিতবাচক &ভাব রাখেব।

জনেসবা &দান পXিতেত &ত�ািশত পিরবত%েনর মাLেম আfাশীল জনক°াণ.লক &িত�ান গেড় �তালা এ পদক &বত%েনর অPতম উে�²। জনগণেক সহেজ �সবা &দােনর 
�কৗশল িনধ %ারণ, উ:য়ন &িIয়ায় জনসাধারণেক সDৃFকরণ, &জাতেTর সকল 1েরর �বসামিরক কম %চারীর কােজর Vী\িত &দােনর মাLেম �জনশীলতা, �পশাদািরেjর 
সম�য় ও উ:য়ন ঘটােনা এর ল��। &জাতেTর কম %চারীেদর জP এই পদক িবেশষ ময %াদা, স´ান ও গেব %র &তীক। ফেল নাগিরক �সবা &দােন কম %চারীেদর �মধা, দ�তা ও 
মননশীলতার সম�য় ঘটােত এ পদক গণকম %চারীেদর জP অ�ে&রণা িহসােব কাজ করেছ। 

জািতর িপতার জµশতবািষ %কীেত জািতর িপতার Vm বা1বায়েন আমােদর Rিনিদ %u ল�� বাংলােদশ হেব সমতা, সা¶, সামািজক Pায়িবচারিভি~ক, গণতািTক ও 
অসা·দািয়ক এক= আদশ % �দশ। &জাতেTর সকল কাজ হেব জনঅংশJহণ.লক এবং �য যার অবfান �থেক জবাবিদিহতা িনি«ত করার মাLেম Rশাসন িনি«ত করেব। 



�স লে�� সরকার ক$%ক &ণীত পিরক,নাস.হ বা1বায়ন করেত &েয়াজন ভিব5ত6খী ও উ:য়নকামী এক= &শাসন। বত%মান সরকার জন&শাসেনর কম %চারীেদর সাথ %কভােব 
অতীত6খী �খালস �থেক �বর কের জনসDৃF ও জনবাGব জন&শাসন িহসােব কাজ করেত িবিভ: কায %Iম Jহণ কেরেছ। যার মাLেম �দেশর নাগিরেকর িনকট &িতভাত 
হেয়েছ-জনগেণর জP জন&শাসন, Rশাসেনর জP জন&শাসন। এখন জনগণ ও জন&শাসন অিবিS:। বত%মােন জন6খী &শাসেন &জাতেTর কম %চারীেদর জনগেণর 
�দারেগাড়ায় িগেয় �সবা িদেত হয়। জনগেণর সােথ িনিবড়ভােব কাজ করায় �সবা6খী জন&শাসেনর কােজর গিত ও VSতা WিX �পেয়েছ। এ ধারা অZাহত থাকেল জনগেণর 
অিধকার স6:ত হেব এবং সকেলর পে� Vাধীনতার &\ত Vাদ পাওয়া সহজ হেব।

এ]শ শতা^ীর চ�ােল_ �মাকািবলায় জন&শাসন &`ত রেয়েছ। উaতর &WিX অজ%ন ও অথ %ৈনিতক উ:য়েনর মাLেম বত%মান ও আগামীর বাংলােদেশর উ:য়ন ও dবিeক 
অবfােন িনেজেদর অবfান Rসংহত করেত জন&শাসন ইেতামেL স�মতা অজ%ন কেরেছ। মাননীয় &ধানমTীর hরদশi �ন$j ও kঢ় অবfােনর কারেণ আমােদর Vেmর 
পnা বo6খী �সp &ক, বা1বায়নসহ শীষ % ১০ মহা&ক, বা1বায়েনর স�মতা অজ%ন �স সামেt%র &মাণ �দয়। আমােদর kিu এখন চpথ % িশ,িবvেবর িদেক। 

আমরা জািন, িবe অথ %ৈনিতক ও রাজৈনিতক জ=ল কাঠােমােত বাংলােদেশর �কৗশলগত অবfান yক রাখেত জনবাGব জন&শাসেনর িবক, �নই। আমরা তাই এখােনই 
থামেত চাই না। আগামী িদেনর জP িবeমােনর উপেযাগী এক= সৎ, দ� ও &িশি�ত জন&শাসন Zবfা &`ত করেত সরকার তাই kঢ়ভােব অ{ীকারবX। �স লে�� 
�দশে&েমর �চতনায় উ| }X হেয় &জাতেTর কম %চারীেদর সবসময় &`ত থাকেত হেব। উ~ম চচ %া অ�সরণ কের সততা, িন�া ও আ�িরকতার সােথ আমােদর ওপর অিপ %ত 
দািয়j যথাযথভােব পালন কের �যেত হেব।

বত%মান সরকােরর িভশন ২০২১ ও িভশন ২০৪১ বা1বায়ন এবং উ:য়েনর িবিভ: �স�েরর কায %Iমেক �বগবান করা ও সম�য় সাধেন সরকাির কম %কত%ােদর অবদান রেয়েছ।
�টকসই উ:য়ন অভীu (এসিডিজ) অজ%ন এবং জািতর &ত�ািশত উ:য়েন সরকাির কম %কত%ােদর অিধকতর গিতশীল ও উ�ী� করেত সরকার সবসময়ই উৎসাহ &দান কের 
আসেছ। সরকােরর এ &ত�াশার সে{ সাম_� �রেখ ZিF, দল ও &ািত�ািনক স�মতার উৎকষ % সাধন করেত হেব এবং িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম %ােণ �মধা, �জনশীলতা 
ও দ�তার মাপকাyেত �েগাপেযাগী জন&শাসন গেড় pলেত হেব।

সরকােরর িবিভ: উ:য়ন নীিত বা1বায়েন িনজV উ�াবন, �মধা ও দ�তা কােজ লািগেয় যারা নাগিরক �সবা &দান কের আজ ব{ব� জন&শাসন পদক ২০২২-এ �িষত 
হেয়েছন আমার প� �থেক তােদর &িত রইল উ� অিভন�ন ও �েভSা। এ পদক তােদর অ{ীকার বা1বায়েন ভিব5েত আরও দািয়jশীল ও &িত�িতবX করেব বেল আিম 
kঢ়ভােব িবeাস কির।

জয় বাংলা

�ক এম আলী আজম







জন�শাসেন "ি$ম &ি'ম(ার �েয়াগ :  বাংলােদশ 0�1াপট

�ার4কথা :

চ8থ 9 িশ;িব<েবর মা=েম বত9মান িব? �@িAগত উৎকেষ 9র এমন এক পয 9ােয় উপনীত হেয়েছ যা আমােদর জীবনযা$া, কম 9প'িত, জীবনমান �Lিত 01ে$ এক অভাবনীয় 

পিরবত9েনর ইিPত িদেQ। এই পিরবত9ন অেনকটাই অবS4াবী; তেব আমরা এখনও পিরবত9েনর WXপ Yণ 9াPXেপ উ[ ঘাটন না করেত পারেলও এ িবষেয় অেনকটাই ঐকমত^ 

0পাষণ করা যায় 0য, চ8থ 9 িশ;িব<েবর ফেল `a পিরবত9নসbহ যথাযথভােব িনXপণ ও এই পিরবত9ন 0থেক সেব 9াc উপেযাগ িনিdত করেত হেল সরকাির-0বসরকাির খাত, 

িব?িবfালয় ও গেবষণা �িতgান, নাগিরক সংগঠনসbহ এবং iশীল সমােজর সমিjত ও কায 9কর পদে1প আবSক। জন�শাসনেক এে1ে$ 0কkীয় lিমকায় অবতীণ 9 হেত 

হেব এবং 0সই সােথ জন�শাসেনর স1মতাও mি' করেত হেব। 

‘বPবn জন�শাসন পদক-২০২২’ ও জাতীয় িসিভল সািভ 9স িদবস উপলে1^ চ8থ 9 িশ;িব<েবর অিবেQf উপাদান "ি$ম &ি'ম(া (artificial intelligence) অনাগত ও 

িবfমান জন�শাসনেক কীভােব �ভািবত করেব এবং এে1ে$ সরকাির খােতর করণীয় সqেক9 িকrটা ধারণা �দােনর �য়াসই এই �বেtর bল উপজীu। এযাবৎ চারv 

িশ;িব<ব আমরা 0দেখিছ। �থম িশ;িব<েব (অaাদশ শতাxী) বাzীয় ইি{ন ও তৎ`a শিAর uবহাের িশ; কারখানা ও  উৎপাদেন গিতশীলতা আেস। ি|তীয় িশ;িব<েবর 

(ঊনিবংশ ও িবংশ শতাxী) bল উপজীu িছল ~ব�^িতক শিAর uবহাের িশ;ে1ে$ উৎপাদন স1মতা ব�লাংেশ mি' করা। �তীয় িশ;িব<েবর (িবংশ শতাxীর 0শষােধ 9) 

~ব�^িতক শিAম(ার সফলতার সােথ ত��@িAগত উৎকেষ 9র সি�লেন িশ; উৎপাদন ব�লাংেশ Wয়ংি�য়ভােব সq� করা স4ব হয়। চ8থ 9 িশ;িব<েব (একিবংশ শতাxীর 

�থমােধ 9) Yব 9তন িশ;িব<বসbেহ অিজ9ত 0মৗিলক িব�ােনর অ�যা$ায় ত� ও �@িAগত স1মতার সি�লন ঘটােনা হেয়েছ। এই সমেয় িব�ােনর 0মৗিলক 01$সbহ 

যথা-জীবিব�ান, পদাথ 9িব�ান, রসায়নিব�ান, গিণত �Lিত িবষেয়র িমথি�য়ার |ারা এক অভাবনীয় পয 9ােয় উপনীত হেয়েছ আজেকর িব?। এ িব<ব আমােদর জন�শাসন 

uব�াপনা, িশ;-উৎপাদন-এসকল 01ে$ �ততম সমেয় গভীরতর ও uাপক পিরবত9ন এেনেছ। "ি$ম mি'ম(া বা artificial intelligence মানব সমাজেক এমন এক 

পয 9ােয় িনেয় এেসেছ যখন আমরা একv ম��`a য� 0থেক মা�েষর স1মতার সমক1 অথবা মা�েষর স1মতা 0থেকও অিধকতর মা$ায় 0সবা বা উপেযাগ পাওয়ার �ত^াশা 

করিছ।

�বেtর bল �িতপাf িবষেয় আেলাকপােতর Yেব 9 চ8থ 9 িশ;িব<ব 0থেক Yণ 9াP iফল পাওয়ার 01ে$ বাংলােদেশর িকr ঐিতহািসক বা�বতার �িত পাঠেকর �িa িনব' করা 

�েয়াজন বেল �তীয়মান হয়। �থমত, �থম ও ি|তীয় িশ;িব<েবর সময়টােত বাংলােদশ ি�vশ ঔপিনেবিশক 0শাষেণ িনেzিষত হওয়ার কারেণ এেদেশ িশ;িব<ব সহায়ক 

িশ; বা �@িAগত অবকাঠােমা গেড় ওেঠিন। ইংেরজ শাসেনর bল ল1^ িছল এ lখ� 0থেক িশে;র ক�চামাল সং�হ করা এবং তা �ি�য়াজাত কের তােদর িশে;র িভি( 

মজ&ত করা । ফেল কায 9ত বাংলােদেশর পে1 �থম �v িশ;িব<েবর জ� উপেযাগী 0কােনা �ািতgািনক কাঠােমা `িa করা স4ব হয়িন। ি|তীয়ত, ১৯৭১ সােলর ২৬0শ মাচ 9 

দীঘ 9 পরাধীনতার িশকল ি£েড় বাংলােদশ Wাধীন হয়। নu-Wাধীন 0দেশর 0¤g স¥ানেদর হানাদার পাক বািহনী ¦িA@ে'র িবজেয়র Yব 9াে§ ¨শংসভােব হত^া কের। 
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�ি���কালীন %ভৗত অবকাঠােমা, /িষ ও িশ3 %4ে5র 7পক 9ংসয= >াধীনতা-পরবতA সামিBক উDয়েনর গিতেক Gথ কের। ফেল >াধীনতা পরবতAকােল িশ4া, গেবষণা 

এবং িশ3 অবকাঠােমার %য %45সMহ Oতীয় িশ3িবPেবর িভিQ RSত করেব তা Tব Uল িছল। Oতীয়ত, আমােদর %দেশ অYাবিধ %মৗিলক গেবষণা এবং িবZমােনর গেবষণা 

কায U[ম অত\] অR^ল। এে4ে5 চ^থ U িশ3িবPব %থেক আমােদর ইিতবাচক অজUেনর িবষয়b যেথc চ\ােলেdর সeুখীন। চ^থ Uত, চলমান িবZায়ন ও বাজার অথ Uনীিতর 

কhােণ আবিiকভােব আমােদর চ^থ U িশ3িবPেবর অংশ jেপই অBসর হেত হেব। এে4ে5 Rk হেl %য, বাংলােদশ িক mব Uতন িশ3িবPবসMেহর nায় চ^থ U িশ3িবPেবও 

%ভা�ার সািরেত অবoান করেব না %জাগানদােরর pিমকােত আিবp Uত হেব। বাংলােদশ িক অদ4 ও সqা rমিনভUর িশ3 উৎপাদেন সময়পাত করেব না িক জনসংtার Rায় 

এক-Oতীয়াংশ কম U4ম �বকেক (15-35 বছর) চ^থ U িশ3িবPেবর R�ি�=ান Rদান কের তােদরেক অথ Uনীিতর ‘game changer’এ পিরণত করেব। এ িবষেয় নীিতগত  

িস�া] %নওয়ার zেযাগ রেয়েছ। এসমq চ\ােলd ছাড়াও বাংলােদেশর সীিমত স|দ এবং চ^থ U িশ3িবPেবর উপেযাগী R�ি�র উ}Mh আমােদর এক অসম Rিতেযািগতার 

�েখা�িখ করেত পাের। 

জনRশাসেন চ^থ U িশ3িবPেবর স~াবনা ও চ\ােলdসMহ

/ি5ম �ি�মQার Rেয়ােগ চ^থ U িশ3িবPব আমােদর জn অপার স~াবনার �ার উে�াচন কেরেছ। এর ফেল িবZ7াপী অথ U ও প� আদানRদােনর %4ে5 অবাধ zেযাগ �তির 

হেব, যা oানীয় উৎপাদনকারীেক �বিZক অ�েন 7াবসা পিরচালনার zেযাগ কের %দেব। %স�র-িনভUর িস�া] Bহেণর zেযাগ /িষ, পিরবহণ ও উৎপাদন প�িতেত %মৗিলক 

পিরবতUন আনেব। /ি5ম �ি�মQা, %রাবbক সাজUন/িচিকৎসক/ফাম Uািস� >াo\েসবােক দা�ণভােব বদেল িদেত পাের। অেটােমেটড বাহন, হাইপার�প, %�ান প� পিরবহণ, 

/িষ ও যাতায়াত 7বoায় অিভনব সমাধান ও পিরবতUন আনেত পাের। ই�ারেনট, �কেচইন, িডিজটাল %লজার 7বoা ভিব�েত সামািজক স|কU, সরকার-নাগিরেকর 

স|কU, জনেসবার �-িR�েক বদেল িদেত স4ম।

চ^থ U িশ3িবPব একিদেক িবZ7াপী সরকার ও জনRশাসেনর জn %যমন বেয় এেনেছ zসংবাদ, %তমিন এ Rি[য়ায় এমন িক� উপাদান রেয়েছ যা সরকােরর সনাতন 

�ান-ধারণা ও স4মতােক চ\ােলd করেব। চ^থ U িশ3িবPব সরকােরর জn Knowledge Based Society ও Skill Based Economy-এর �ার উ�ু� করেব। %যসব %দেশর 

জনRশাসন �ততম সমেয় চ^থ U িশ3িবPব-সং[া] Rেয়াজনীয় স4মতা অজUন ও তার Rেয়াগ করেত পারেব তারা িনঃসে�েহ ‘First Mover’ িহসােব অভাবনীয় সাফh 

অজUন করেব।

অnিদেক %যসব %দেশর R�ি�গত স4মতা চ^থ U িশ3িবPেবর উপেযাগী নয়, তারা অবধািরতভােব জনেসবার কাি�ত মান বজায় রাখেত 7থ U হেব। ফেল R�ি�গত 

অ4মতার কারেণ এসকল %দশ, ‘mega corporation’ তথা চ^থ U িশ3িবPব উপেযাগী R�ি�র সরবরাহকারী %দশসMেহর Rিত অিতমা5ায় িনভ Uরশীল হেয় পড়েব। এছাড়াও 

ত� R�ি�র অবাধ Rভােবর ফেল নাগিরেকরা অেনক িবষেয় %যমন-%যাগােযাগ অথবা  ালািন উৎপাদেনর %4ে5ও উQেরাQর সরকােরর Rিত তােদর িবYমান িনভ Uরতা 

¡াস করেব। সরকাির Rিত¢ানসMহ যিদ চ^থ U িশ3িবPেবর Rেয়াজনীয় R�ি�র মা�েম িনধ Uািরত সমেয়র মে� নাগিরকেদর কাি�ত %সবা Rদােন 7থ U হয় তাহেল জনেসবা 

িবি£ত হওয়ার পাশাপািশ তা সরকােরর ইিতবাচক ভাবMিতUর জnও অ¤¥ল হেব না।
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জন�শাসেনর করণীয় :

বাংলােদশ ইেতামে.ই চ0থ 2 িশ4িব5ব এবং �7ি8র িবকােশর জ9 িবিভ< =কৗশলপ@ Aহণ কেরেছ =যমন-National Strategy For Artificial Intelligence 

(2019-2024) , National Strategy For Robotics 2020, National Blockchain Strategy : Bangladesh 2020 , National Cyber Security Strategy 2014, 

National Internet of Things Strategy 2020 । চ0থ 2 িশ4িব5েবর �7ি8 Aহেণর =Gে@ সরকার a2i �কে4র মা.েম ৪৭J সরকাির সংKার সােথ =যৗথ উেMাগ Aহণ 

কেরেছ। এছাড়াও ২১J সংKা দGতা িবষয়ক �ক4 এবং ২৬J সংKা �7ি8-িবষয়ক �ক4 Aহণ কেরেছ। এর পাশাপািশ ১০০০J সরকাির =সবার =G@েক চ0্থ 2 

িশ4িব5েবর �7ি8 �েয়ােগর =G@ িহসােব িচিWত কেরেছ । তথািপ Xততম সমেয় জন�শাসেন Yি@ম Zি[ম\ার �েয়াগ িনি]ত করেত হেল িনে^া8 =কৗশলস_হ অaসরণ 

করা =যেত পাের :

�থমত, Yি@ম Zি[ম\ার �েয়াগ এবং জনেসবায় এর সেব 2া\ম উপেযািগতা সcেক2 একJ dণ 2াe ধারণা এবং পিরক4না �েয়াজন।

িgতীয়ত, চ0থ 2 িশ4িব5ব এবং Yি@ম Zি[ম\ার মা.েম জনেসবা িনি]তকরণ ও জন�শাসেনর কািhত উৎকষ 2 সাধেনর জ9 �েয়াজনীয় �7ি8jান ও অবকাঠােমা lিm 

করেত হেব।

nতীয়ত, জন�শাসেন Yি@ম Zি[ম\ার �েয়ােগর ফেল নাগিরেকর সােথ জন�শাসেনর সcেক2 =য পিরবত2ন আসেব বা ন0ন সqবনার gার উেrািচত হেব =স-সcেক2 সকল 

পGেক সsকtেপ অবিহত হেত হেব। একই সােথ সংিum সকেলর �েয়াজনীয় দGতার উ<য়ন করেত হেব যােত কের =কােনা vি8, জনেগাwী =যন জনেসবা =থেক বিxত 

না হয়।

চ0থ 2ত, চ0থ 2 িশ4িব5েবর �েয়াজনীয় �7ি8 ও উyাবন সGমতা zি[র লেG{ zহ\র নাগিরক ঐেক{র মা.েম সরকাির-=বসরকাির সকল �িতwানেক কায 2কর পদেGপ 

িনেত হেব । যতXত এ সমি}ত কায 2~ম হােত =নওয়া সqব হেব ততই বাংলােদেশর উ<য়ন �ি~য়া �রাি}ত হেব।

পxমত, Yি@ম Zি[ম\ার িনিব 2� ও জনবা�ব �েয়ােগর �ােথ 2 =G@িবেশেষ �েযাজ{ সরকাির নীিত, আইন ও িবিধর পিরবত2ন ও পিরমাজ2ন করেত হেব ।

ষwত, িবে�র =যসকল রা� ইেতামে. Yি@ম Zি[ম\ােক জনেসবায় সফলভােব �েয়াগ কেরেছ =সসকল রা� =থেক �7ি8গত সহায়তা �াি�র =চmা করা বা�নীয় ।

=শষ কথা :

জন�শাসেন Yি@ম Zি[ম\ার �েয়ােগ িক� চ{ােল� আবি�কভােব =মাকািবলা করেত হেব, তেব চ0থ 2 িশ4িব5েব জািত িহসােব মাথা �� কের অAসর হেত হেল 

আবি�কভােব জন�শাসেন Yি@ম Zি[ম\ার �েয়াগ িনি]ত করেত হেব। জািতর িপতা বeব� =শখ �িজZর রহমােনর অদs বাংলােদশেক ‘=সানার বাংলা’-য় পিরণত 

করেত হেল চ0থ 2 িশ4িব5েব বাংলােদশেক �7ি8গত ও উyাবনী সGমতা অজ2ন করেত হেব। Yি@ম Zি[ম\ার �েয়ােগ জন�শাসেনর =সবা জনগেণর =দারেগাড়ায় =পৗঁেছ 

িদেত হেব।
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পিরিচিত : পররা! ম#ণালয়

অবদান : ব+ব, ও ত.র শাি0 দশ 1ন : আ0জ1ািতকীকরণ ও িব6 রাজনীিতেত 8াসি+কতা

কায 1<ম : 

বাংলােদেশর পররা!নীিত 'সবার সে+ ব,?, কারও সে+ Aবিরতা নয়' 8িতিBত হেয়িছল ব+ব,র রাজনীিত ও িব6 শাি0র Eটনীিতর উপর িভিI কের। ব+ব,র এ শাি0র 

Eটৈনিতক দশ 1ন িবেদশMহ বাংলােদেশর ৮১P িমশেনর মাQেম সমR িবে6 ছিড়েয় Tদওয়ার জU পররা! ম#ণালয় ‘জািতর িপতা ব+ব, Tশখ WিজXর রহমােনর 

জYবািষ 1কী ও [াধীনতার ]বণ 1জয়0ী উ^ যাপন Tসল’ গঠন কের। এ Tসল মাচ 1 ২০২০ হেত মাচ 1 ২০২২ পয 10 িবিভc কম 1dিচ (Tযমন-ঢাকায় ৪-৫ িডেসkর ২০২১-এ অlিBত 

িব6 শাি0 সেmলন ২০২১ ও ঢাকা শাি0 Tঘাষণা ২০২১, ব+ব,র ‘অসমাo আpজীবনী’ জািতসংেঘর ০৬P ভাষাসহ Tমাট ১৪P িবেদিশ ভাষায় এবং ‘কারাগােরর 

Tরাজনামচা’ ০২P িবেদিশ ভাষায় অlবােদর rবsা Rহণ করা, ইউেরাপ, কানাডাসহ ০৬P Tদেশর িবিভc শীষ 1sানীয় িব6িবuালেয় ব+ব, Tচয়ার/Tফেলািশপ চাxকরণ, 

িবিভc ব,8িতম রাে!র সােথ Tযৗথভােব {ারক ডাকPেকট 8কাশ, মিরশাস ও |রে} জািতর িপতার নােম সড়েকর নামকরণ; |র}, �টােনর পাবিলক sােন এবং 

িবেদশs বাংলােদেশর িমশনস�েহর চ�া�াির 8া+েণ ব+ব,র 8িত�িত ও ব+ব, কন 1ার sাপন, িবে6র ২৪০-এর Tবিশ �াতনামা rি�র বাত1া-সংবিলত ‘World 

Leaders on Bangabandhu and Bangladesh’ নামক সংকলন 8কাশ, 8িতমােস ‘ব+ব, Tলকচার িসিরজ’ আেয়াজন) ও নানাWখী পদে�প Rহেণর মাQেম বিহিব 1ে6 

বাংলােদেশর ভাব�িত1 উ�ল কেরেছ। এসকল কম 1dিচ বা�বায়েনর মাQেম ব+ব, Tশখ WিজXর রহমান, বাংলােদশ, বাংলােদেশর [াধীনতা, বাঙািল সং�িত ও ঐিতহ�, 

বাংলােদেশর অRযা�া, সেব 1াপির জািতর িপতার ‘শাি0র Eটনীিতর’ দশ 1ন ও বাত1া Tদেশর গি� Tপিরেয় িব6rাপী ছিড়েয় Tগেছ।

e½eÜz RbcÖkvmb c`K 2022

Tকাড : BPAA 001

T�� :  সাধারণ 8শাসন ও rবsাপনা
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e½eÜz RbcÖkvmb c`K 2022

�কাড : BPAA 002

�!" :  উ$য়ন 'শাসন

পিরিচিত : পািন স/দ ম2ণালয়

অবদান : দাির78 িবেমাচেন ;িম <ন=>ার ও উ$য়েনর ধারণা বাAেব Bপায়ণ

কায DEম :

পািন স/দ ম2ণালেয়র উেFােগ �Hিজং কায DEেম নদীর নাLতা র!ার পাশাপািশ নদী চ8ােনলাইেজশন এবং Eসড8াম/�Pাজার িনম Dােণর মাQেম ;িম <ন=>ার করা 

হেয়েছ। <ন=>ারUত ;িমেত 'ািVক জনগেণর জীবনযা"ার মােনা$য়েন িবিভ$ পদে!প Xহণ করা হেY। Eসড8াম/�Pাজার িনম Dােণর মাQেম ইেতামেQ 'ায় ১,০২৮.২১ বগ D 

িক.িম. ;িম এবং নদী �Hিজংেয়র মাQেম খননUত মাaর পিরকিbত Lবcাপনার মাQেম ৩৪.১৭ বগ D িকেলািমটার ;িম hজন/<ন=>ার করা হেয়েছ। cানীয় পয Dােয় 'চিলত 

বাজার দর িবেবচনায় <ন=>ারUত ;িমর সiাL jk 'ায় ৪,১৫০.৫৫ �কাa টাকা। <ন=>ারUত ;িম আnয়ণ/আবাসন কায DEেম Lবহােরর মাQেম �দেশর হতদির7 

জনেগাoী উপUত হেY। তাছাড়া উq <ন=>ারUত জিমেত বনায়েনর ফেল পিরেবশ-'িতেবেশর ভারসাt র!াও সiব হেY এবং িশbায়েনর uেযাগসহ িবিভ$ আয় vি>র 

উপায় hিw হওয়ায় সমােজর িপিছেয় পড়া জনেগাoীর জীবনমান উ$য়েনর uেযাগ hিw হেয়েছ।
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উে�াগ �হণকারী কম 'কত'াগেণর ত) :

১। জনাব /মাহা0দ আিজ4র রহমান, /জলা 7শাসক, বােগরহাট

২। জনাব /মাঃ ওয়ািহদ /হােসন, উপেজলা িনব 'াহী অিফসার, /মাCাহাট, বােগরহাট

৩। জনাব অিনEF মGল, সহকারী কিমশনার (Iিম), /মাCাহাট, বােগরহাট

৪। জনাব /মাঃ কামাল /হােসন, উপেজলা িশLা অিফসার, /মাCাহাট, বােগরহাট 

পিরিচিত : 

জনাব /মাহা0দ আিজ4র রহমান ১৯৭৪ সােলর ৩০ 4ন হিবগQ /জলায় জR�হণ কেরন। িতিন ঢাকা কেলজ /থেক ইসলােমর ইিতহাস ও সংWিতেত XাতেকাYর িডি� অজ'ন 

কেরন। িতিন িবিসএস ২২তম \ােচর কম 'কত'া। িতিন চাকিরেত /যাগদান কেরন ২০০৩ সােলর ১০ িডেস^র। বত'মােন িতিন /জলা 7শাসক, বােগরহাট িহসােব কম 'রত।

e½eÜz RbcÖkvmb c`K 2022

/কাড : BPAA 004

/L_ : মানব উ`য়ন

জনাব /মাহা0দ আিজ4র রহমান জনাব /মাঃ ওয়ািহদ /হােসন জনাব অিনEF মGল জনাব /মাঃ কামাল /হােসন
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জনাব �মাঃ ওয়ািহদ �হােসন উপেজলা িনব ,াহী অিফসার, �মা2াহাট, বােগরহাট িহসােব কম ,রত। িতিন ১৯৮১ সােলর ০৪ িডেস>র জ?@হণ কেরন। তার িনজ �জলা িঝনাইদহ। 

�মা: ওয়ািহদ �হােসন ইংেরিজ সািহেতF GাতেকাHর িডি@ লাভ কেরন। পরবতJকােল িতিন KLরােজFর Teesside University �থেক আইO PেজQ RােনজেমেS GাতেকাHর 

িডি@ অজ,ন কেরন। িতিন িবিসএস ২৯তম Vােচর কম ,কত,া িহসােব ২০১১ সােলর ১ আগX তািরেখ িনেয়াগPাZ হন।

জনাব অিন[F ম\ল সহকারী কিমশনার (_িম), �মা2াহাট, বােগরহাট িহসােব কম ,রত। িতিন ১৯৯০ সােলর ১ নেভ>র  aলনা �জলায় জ?@হণ কেরন। িতিন রাজশাহী 

িবbিবcালেয়র আইন িবভাগ �থেক GাতেকাHর িডি@ অজ,ন কেরন। িতিন িবিসএস ৩৪তম Vােচর কম ,কত,া িহসােব ২০১৬ সােলর ১ fন তািরেখ িনেয়াগ লাভ কেরন।

জনাব �মাঃ কামাল �হােসন উপেজলা িশgা কম ,কত,া, �মা2াহাট, বােগরহাট িহসােব কম ,রত। িতিন ১৯৬৬ সােলর ১ জাhয়াির �গাপালগi �জলায় জ?@হণ কেরন। িতিন 

জগjাথ িবbিবcালয় �থেক রাkিবlােন GাতেকাHর িডি@ অজ,ন কেরন। িতিন সরকাির চাকিরেত �যাগদান কেরন ১৯৯৬ সােলর ১৭ অেQাবর।

উেcাগ/ধারণার নাম : আেলািকত ও মানিবক �মা2াহাট িবিনম ,াণ

কায ,qম : 

আেলািকত ও মানিবক �মা2াহাট িবিনম ,ােণ বত,মান �জলা Pশাসক ও উপেজলা িনব ,াহী অিফসার, �মা2াহাট-জনPিতিনিধসহ সমােজর িবিভj sেরর জনগণেক উt uv 

কের িবিভj উেcাগ @হণ কেরন। উপেজলার ১০৭O Pাথিমক িবcালেয় ‘বািতঘর’ নামক পাঠাগার yহাপন এবং এ সকল পাঠাগাের ৫০,০০০ এর অিধক বই িবতরণ, ১১৫O 

িশgা Pিত{ােন �শখ রােসল |}কানন ~জন, �িজববষ , উপলেgF Pদান�ত ৯৫O �সিমপাকা ঘেরর বািস[ােদর িনেয় ০৩O সমবায় সিমিত গঠন, ১০০ জন yহানীয় �বকার 

Kবক Kবতীেক ই-কমাস ,, ি��াি�ং ও ইংেরিজ িবষেয় Pিশgণ Pদান, ০৭O ইউিনয়েনর ৯০ জন �� নারী উেcাLা ~জন ও Vবসায় স�সারেণ Pিশgণ Pদান এবং 

�িLKvকালীন �িত সংরgণসহ অ�া� কায ,qম @হণ করার ফেল �মা2াহাট উপেজলার সব ,� এর ইিতবাচক Pভাব পেড়েছ।
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কািজ �মা: আব#র রহমান জনাব হািব'র রহমান জনাব এ এইচ এম আির+ল ইসলাম জনাব নািহদ হাসান খান জনাব �মা: হািব'র রহমান

e½eÜz RbcÖkvmb c`K 2022
�কাড : BPAA 005

�23 : অথ 6ৈনিতক উ;য়ন

উে>াগ @হণকারী কম 6কত6াগেণর তC :

১। কািজ �মা: আব#র রহমান, সােবক �জলা Gশাসক, �ন3েকাণা (বত6মােন উপসিচব, মাKিমক ও উM িশ2া িবভাগ, িশ2া মOণালয়)

২। জনাব হািব'র রহমান, সােবক উপপিরচালক, Rিষ সTসারণ অিধদVর, �ন3েকাণা (বত6মােন িপআরএল �ভাগরত)

৩। জনাব এ এইচ এম আির+ল ইসলাম, উপেজলা িনব 6াহী অিফসার, খািলয়াYরী, �ন3েকাণা

৪। জনাব নািহদ হাসান খান, সােবক সহকারী কিমশনার ([িম), খািলয়াYরী, �ন3েকাণা (বত6মােন উপেজলা িনব 6াহী অিফসার িহসােব িবভাগীয় কিমশনােরর কায 6ালয় 

িসেলেট �যাগদানRত)

৫। জনাব �মা: হািব'র রহমান, উপেজলা Rিষ অিফসার, মদন, �ন3েকাণা

পিরিচিত :

জনাব �মা: আব#র রহমান ১৯৭৫ সােলর ০১ মাচ 6 চb@াম �জলার সcীপ উপেজলায় জd@হণ কেরন। িতিন িবিসএস (Gশাসন) কeাডােরর ২২তম fােচর একজন সদg। িতিন 

ঢাকা িবiিব>ালয় হেত ইংেরিজ সািহেতe িবএ (অনাস 6), এমএ ও পরবতkকােল Greenwich University, UK হেত এমিবএ িডি@ অজ6ন কেরন। িতিন ১০ িডেসlর ২০০৩ 

তািরেখ িবিসএস Gশাসন কeাডাের �যাগদান কেরন।
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জনাব হািব!র রহমান িবিসএস &িষ ক)াডােরর ৮ম -ােচর একজন কম /কত/া। িতিন ১৯৬২ সােলর ১৪ :ম জামাল;র :জলার :মলা<হ উপেজলায় জ@Aহণ কেরন। িতিন 

বাংলােদশ &িষ িবFিবGালয় হেত িবএসিস. এিজ (অনাস /) িডিA অজ/ন কেরন। িতিন ১৪ :ম ২০২১ হেত িপআরএল :ভাগ করেছন।

জনাব এ এইচ এম আিরRল ইসলাম ১৯৮৭ সােলর ০৬ নেভTর ময়মনিসংহ :জলার Rলবািড়য়া উপেজলায় জ@Aহণ কেরন। িতিন ৩১তম -ােচর িবিসএস Wশাসন 

ক)াডােরর একজন কম /কত/া। িতিন ঢাকা িবFিবGালেয়র মাইেYাবােয়ালিজ িবষেয় অনাস / িডিA অজ/ন কেরন।

জনাব নািহদ হাসান খান ময়মনিসংহ :জলার সদর উপেজলায় ১৯৯০ সােলর ২৭ িডেসTর জ@Aহণ কেরন। িতিন ৩৪তম িবিসএস (Wশাসন) ক)াডােরর একজন কম /কত/া। 

িতিন জাহা[ীরনগর িবFিবGালয় হেত এমিবএ িডিA অজ/ন কেরন। বত/মােন িতিন উপেজলা িনব /াহী অিফসার িহসােব পদায়েনর জ^ িবভাগীয় কিমশনােরর কায /ালয়, 

িসেলেট :যাগদান কেরেছন।

জনাব :মা: হািব!র রহমান উপেজলা &িষ অিফসার, খািলয়াcরী ১৯৯১ সােলর ০৫ অেeাবর ময়মনিসংহ :জলার Rলবািড়য়া উপেজলায় জ@Aহণ কেরন। িতিন ৩৪তম 

-ােচর িবিসএস (&িষ) ক)াডােরর একজন কম /কত/া। িতিন বাংলােদশ &িষ িবFিবGালয় হেত িবএসিস এিজ (অনাস /) ও এমএসিস (&িষতg) িবষেয় িডিA অজ/ন কেরন।

উেGাগ/ধারণার নাম : হাওেড় পিতত জিমেত &িষ সংjিতর নkন :চতনা

কায /Yম : 

হাওড়েবিlত খািলয়াcরী উপেজলার ৪৮,৩২০ একর জিমর মেm ৮,৪১৪ একর nিম পিতত বা অনাবািদ অবoায় Wিতবছরই পেড় থােক। উেGাগ Aহণকারী কম /কত/াগণ 

সংিql সকেলর সমrেয় উs অনাবািদ জিমর মেm Wায় ২,৫০০ একর পিতত nিম রিব :মৗuেম চাষাবােদর আওতায় আেনন। এেvেw ১০০ জন &িষ উেGাsা xিlর 

মাmেম Wায় ১২০০ জন :বকার yবক yবতীেক কােজ লািগেয় িমিl zমড়া,শসা, িখরাইসহ অ^া^ সবিজ উৎপাদন কেরন। &িষ িবভােগর জিরপ :মাতােবক  এ উেGােগর 

আওতায় &ষকগণ ৮০ লv টাকা িবিনেয়াগ কের Wায় ১০ :কা| টাকা }ে~র ফসল উৎপাদন করেত সvম হেয়েছন। এ উেGােগর ফেল উs nিমেত Wায় ১ :কা| :কিজ 

িমিl zমড়া উৎপািদত হেয়েছ। উেGাগ| oানীয়েদর ;িl চািহদা �রণ করার পাশাপািশ কম /সংoান xিl ও &ষকেদর আথ /-সামািজক অবoার উ�িতেত অবদান রাখেছ। 

উেGাগ| এক| xজনশীল, জনবা�ব ও :টকসই উেGাগ।
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 %& : 'েয *াগ ও সংকট  মাকািবলা

উে7াগ 8হণকারী কম *কত*াগেণর ত? :

১। জনাব  মাঃ মEFল হািফজ,  জলা Iশাসক, নারায়ণগL ও IাMন  জলা Iশাসক, চOপাইনবাবগL

২। জনাব এ এইচ এম আব'র রিকব, িবিপএম, িপিপএম (বার), Wিলশ Xপার, চOপাইনবাবগL

৩। জনাব  মাঃ জািকউল ইসলাম, অিতিরM  জলা Iশাসক (সািব *ক), চOপাইনবাবগL

৪। ডাঃ জািহদ নজFল  চৗ^রী, িসিভল সাজ*ন, চOপাইনবাবগL 

পিরিচিত :

জনাব  মাঃ মEFল হািফজ  জলা Iশাসক, নারায়ণগL (সােবক  জলা Iশাসক, চOপাইনবাবগL) ০৬.১০.১৯৭২ তািরেখ িঝনাইদহ  জলার gশলhপা উপেজলায় জi8হণ 

কেরন। িতিন ২২তম jােচর িবিসএস (Iশাসন) কkাডােরর একজন কম *কত*া। িতিন ঢাকা িবmিব7ালয় হেত দশ *েন nাতক ও nাতেকাoর িডি8 অজ*ন কেরন এবং পরবতpকােল 

ভারেতর qF  গািবr িসং ইsIt িবmিব7ালয় হেত িহউuান িরেসাস * vkািনং এবং উwয়ন িবষেয় মাyাস * িডি8 অজ*ন কেরন।

জনাব  মাঃ মEFল হািফজ জনাব  মাঃ জািকউল ইসলামজনাব এ এইচ এম আব'র রিকব ডাঃ জািহদ নজFল  চৗ^রী



জনাব এ এইচ এম আব$র রিকব িবিপএম, িপিপএম (বার) ১৭.১০.১৯৭৫  তািরেখ ফিরদ7র 8জলায় জ;<হণ কেরন। িতিন ২৪তম Bােচর িবিসএস (7িলশ) কEাডােরর 

একজন কম GকতGা। িতিন ঢাকা িবIিবJালয় হেত িবিবএ, এমিবএ এবং মাLাস G ইন িMিমেনালিজ িডি< অজGন কেরন। বতGমােন িতিন 7িলশ Oপার িহসােব চPপাইনবাবগেR 

কম Gরত।

জনাব 8মাঃ জািকউল ইসলাম ১৯৮৪ সােলর ১১ Vলাই গাইবাWা 8জলায় জ;<হণ কেরন। িতিন ২৯তম Bােচর িবিসএস Xশাসন কEাডােরর একজন সদY। বতGমােন িতিন 

অিতিরZ 8জলা Xশাসক িহসােব চPপাইনবাবগR 8জলায় কম Gরত। িতিন 8লাকXশাসন িবভাগ হেত এমএসএস িডি< অজGন কেরন।

জনাব ডাঃ জািহদ নজ\ল 8চৗ^রী ২২.১২.১৯৬৬ তািরেখ নওগP 8জলায় জ;<হণ কেরন। িতিন ১৮তম Bােচর িবিসএস (bাcহE) কEাডােরর একজন কম GকতGা। িতিন 

এমিবিবএস, এমিপএইচ িডি< অজGন কেরন। বতGমােন িতিন ২৫০ শdািবিশe নওগP 8জনােরল হাসপাতােল কম Gরত।

উেJাগ/ধারণার নাম : অংশীদািরেiর িভিjেত সামািজক সংেযােগর মাlেম জ\ির পিরিmিত ও সংকট 8মাকািবলায় চPপাইনবাবগR মেডল 

কায GMম : 

কেরানাকােল 8জলা Xশাসক চPপাইনবাবগR ও তPর দল সংিoe সকলেক িনেয় কেরানা Xিতেরােধ 8পৗরসভা, ইউিনয়ন ও ওয়াড G পয Gােয় ৫০২p কেরানা Xিতেরাধ কিমp ও 

৪৯৬p 8bqােসবক দল গঠন, ৪৯ জন sাগ অিফসার িনেয়াগ, সেব Gাপির জনXিতিনিধসহ সমােজর সব Gtেরর মাuষেক সwৃZ কের কেরানা 8মাকািবলায় উেyখেযাz অবদান 

রােখন। এর ফেল উZ 8জলায় ১৪ 8থেক ২১ িদেনর মেl কেরানা সংMমেণর হার ৬২% 8থেক ১০%-এ নািমেয় আনা স~ব হয়। কেরানার ভারতীয় ধরন 8মাকািবলায় 8জলা 

Xশাসেকর বিল� 8ন�i, দেলর অ�া� সদেYর সিMয় �িমকা এবং জনXিতিনিধসহ সকল 8�িণ-8পশা ও মতাদেশ Gর মাuেষর সwৃZতায়  কেরানা পিরিmিতর িনয়�ণ ও 

�ততম সমেয় 8কািভড সংMমণ �াস এবং কেরানাকােল সরবরাহ ও বাজার Bবmা bাভািবক রাখা স~ব হেয়েছ। কেরানা 8মাকািবলায় ‘চPপাইনবাবগR মেডল’ সব Gমহেল 

Xশংিসত হেয়েছ, যা জনXশাসেনর ভাব�িতGেক উ�ল কেরেছ।
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�!" : অপরাধ 'িতেরাধ

ড. রিহমা খা/ন জনাব আজহা4ল ইসলাম জনাব �ঝাটন চ< জনাব আ=>া?-আA-জােহর

উেCাগ Eহণকারী কম HকতHাগেণর তI :

১। ড. রিহমা খা/ন, �জলা 'শাসক, মাদারীOর

২। জনাব আজহা4ল ইসলাম, উপপিরচালক, Qানীয় সরকার, মাদারীOর

৩। জনাব �ঝাটন চ<, অিতিরT �জলা 'শাসক (রাজV), মাদারীOর

৪। জনাব আ=>া?-আA-জােহর, সহকারী কিমশনার, মাদারীOর  

পিরিচিত : 

ড. রিহমা খা/ন গাজীOর �জলার কাপািসয়া উপেজলার তরগYও Eােম ১৯৭৬ সােলর ০১ িডেস_র জ`Eহণ কেরন। িতিন ঢাকা িবbিবCালয় হেত পদাথ H িবdােন অনাস H ও 

মাeাস H িডিE অজHন কের পরবতfকােল জাপােনর �হাgাইেডা িবbিবCালয় হেত এনভায়রনেমjাল �মেটিরয়াল সােয়k িবষেয় িপএইচিড িডিE লাভ কেরন।  িতিন ১০ িডেস_র 

২০০৩ তািরেখ বাংলােদশ িসিভল সািভ Hস ('শাসন) কnাডাের ২২তম oােচর একজন সদp িহসােব �যাগদান কেরন। 
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জনাব আজহা!ল ইসলাম ১৯৮০ সােলর ১৫ জা-য়াির শরীয়ত3র 4জলায় জ56হণ কেরন। ২১ আগ< ২০০৬ তািরেখ ২৫তম িবিসএস (Aশাসন) কCাডাের 4যাগদােনর Gেব H 

িতিন বাংলােদশ Jিষ িবLিবMালয় হেত ২০০৪ সােল ডOর অফ 4মিডিসন এবং ২০০৬ সােল Rাথলিজেত মা<ার অফ সাইT িডি6 অজHন কেরন। িতিন ২০১৭ সাল 4থেক 

মাদারী3র 4জলায় অিতিরV 4জলা Aশাসক পেদ কম Hরত িছেলন। ২০১৯ সােল পেদাYিতAাZ হেয় একই 4জলায় উপপিরচালক, ^ানীয় সরকার িহসােব 4যাগদান কেরন।

বতHমােন আজহা!ল ইসলাম উপপিরচালক, ^ানীয় সরকার িহসােব 4গাপালগ_ 4জলায় কম Hরত।

জনাব 4ঝাটন চb, অিতিরV 4জলা Aশাসক (রাজc) িহসােব মাদারী3র 4জলায় কম Hরত। ২০১২ সােলর ০৩ eন তািরেখ ৩০তম িবিসএস (Aশাসন) কCাডাের 4যাগদােনর 

Gেব H িতিন ঢাকা িবLিবMালয় 4থেক মােকHgং িবভােগ িবিবএ সiY কেরন। পরবতjকােল ২০১৬ সােল kVরাজC সরকােরর Chevening Scholarship এর আওতায় 

University of Manchester 4থেক mাতেকাnর িডি6 সiY কেরন। িতিন 4নoেকাণা 4জলায় ০২ মাচ H, ১৯৮৭ তািরেখ জ56হণ কেরন।     

জনাব আpqাr-আt-জােহর ০৯ এিAল ১৯৯১ তািরেখ পuয়াখালী 4জলায় জ56হণ কেরন। িতিন ০৭ এিAল ২০১৯ তািরেখ ৩৭তম vােচ িবিসএস (Aশাসন) কCাডাের 

4যাগদান কেরন। িশwাজীবেন িতিন জাহাxীরনগর িবLিবMালয় 4থেক পদাথ Hিবyােন mাতক এবং mাতেকাnর িডি6 অজHন কেরেছন। িতিন 4জলা Aশাসেকর কায Hালয়, 

মাদারী3র-এ কম Hরত। 

উেMাগ/ধারণার নাম : বxব}র 4সানার বাংলা গড়ার AতCেয় �িম অিধ6হণ কায H�েম িডিজটাল AkিVর vবহার ও আইেনর কায Hকর Aেয়ােগর মা�েম অিনয়ম 

ও �নjিত Aিতেরাধ 

কায H�ম : 

4জলা Aশাসক, মাদারী3র ও ত�র দল অপরাধ Aিতেরােধ জিম অিধ6হণ কায H�েম Aিতg নিথেত িডিজটাল GIS AkিVসহ �জনশীল প�িত অ-সরণ করার কারেণ অিধ6হণ 

কায H�েমর িবিভY পয Hােয় অিনয়ম ব� হেয়েছ। গত ১ বছের প�ােস� Aক�সহ ০৩g Aকে�র ০৫g এলএ 4কেসর সেx সiৃV ৭০০ 4কাg টাকার অিধক সরকাির cাথ H রwা 

হেয়েছ। প�া ব��খী 4স� িনম Hাণ Aকে�র ০৬/২০১৭-১৮ নং এলএ 4কেসর ৩০.৮৪ 4কাg টাকার অিনয়ম িচি�ত কের ৭.৩৫ 4কাg টাকা 3ন!�ার করা হেয়েছ। তাছাড়া 

অৈবধভােব বা� উেnালন বে� 4�জার�V মাদারী3র, চর�গরীয়া ইেকাপাকH ^াপেন �� জgলতা �রীকরেণ কায Hকর পদেwপ 6হণ, 4জলা 4রকড H!েম দালাল িন� Hেলর 

Aেয়াজনীয় vব^া 6হণ করা হেয়েছ। উেMাগg �িম অিধ6হণ কায H�েম অিনয়ম Aিতেরােধ �জনশীল প�িতেত AkিVর vবহার, আইেনর সেব Hাnম বা�বায়ন, আ�সাৎJত অথ H 

িচি�ত কের �ত 3ন!�ার, দালাল ও অৈবধ cাথ H হািসলকারীেদর িব!ে� Aিত�ল পিরেবেশ কায Hকর পদেwপ 6হণ কের অপরাধ Aিতেরােধ অন  ¡�া¢ ^াপন কেরেছ।

16



e½eÜz RbcÖkvmb c`K 2022
�কাড : BPAA 009 

�!" : জনেসবায় উ*াবন

উে+াগ -হণকারী কম 3কত3াগেণর ত5 :

১। ড. আহমদ কায়কাউস, =ধানম?ীর @A সিচব, =ধানম?ীর কায 3ালয়

২। জনাব এন এম িজয়াউল আলম, িসিনয়র সিচব, ত5 ও �যাগােযাগ =IিJ িবভাগ

৩। জনাব �মাঃ শহীOল ইসলাম, �জলা =শাসক, ঢাকা ও

৪। Sর!া �ডেভলপার ইউিনট, ত5 ও �যাগােযাগ =IিJ িবভাগ

ড. আহমদ কায়কাউস জনাব এন এম িজয়াউল আলম জনাব �মাঃ শহীOল ইসলাম

Sর!া �ডেভলপার ইউিনট

ত5 ও �যাগােযাগ =IিJ িবভাগ
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পিরিচিত : 

জনাব ড. আহমদ কায়কাউস ১৯৬২ সােলর ১ জা5য়াির চ67াম 8জলায় জ97হণ কেরন। িতিন Development Economics িবষেয় MA (1st Class) এবং Public Policy 

& Political Economy িবষেয় িপএইচিড িডি7 অজBন কেরন। ১৯৮৬ সােল িতিন বাংলােদশ িসিভল সািভ Bস (Gশাসন) কIাডাের 8যাগদান কেরন। বতBমােন িতিন GধানমMীর 

OP সিচব িহসােব কম Bরত। 

জনাব এন এম িজয়াউল আলম ১৯৬২ সােলর ০৫ 8ফTয়াির UিমVা 8জলায় জ97হণ কেরন। ১৯৮৬ সােল িতিন বাংলােদশ িসিভল সািভ Bস (Gশাসন) কIাডাের 8যাগদান কেরন।

বতBমােন িতিন আইিসW িডিভশেনর িসিনয়র সিচব িহসােব কম Bরত। িতিন চ67াম িবXিবYালয় হেত উিZদ িব[ান িবভােগ িবএসিস (অনাস B) ও এমএসিস িডি7 অজBন কেরন 

এবং পরবত]কােল ^াক িবXিবYালয় হেত _শাসন ও উ`য়ন িবষেয় এমএ িডি7 অজBন কেরন। 

জনাব 8মাঃ শহীbল ইসলাম ১৯৭১ সােলর ৩০ eন নরিসংদী 8জলায় জ97হণ কেরন। বতBমােন িতিন 8জলা Gশাসক, ঢাকা িহসােব কম Bরত। িতিন ঢাকা িবXিবYালেয়র 

ইংেরিজ িবভাগ 8থেক মাiাস B িডি7 অজBন কেরন। ^াক িবXিবYালয় 8থেক _শাসন ও উ`য়ন িবষেয় এমএ িডি7 এবং বািম Bংহাম িবXিবYালয়, ইংjাk 8থেক 

‘Development Management’-এর উপর এমএসিস িডি7 অজBন কেরন।

_রmা 8ডেভলপার ইউিনট :  আইিসW িবভােগর ৫ সদoিবিশp সহকারী 8Gা7ামারেদর সমqেয় গrত ইউিনট।

উেYাগ/ধারণার নাম : Covid-19 Vaccine Management System (Surokkha)

কায Btম : 

শারীিরক bরu বজায় 8রেখ 8কািভড-১৯ ভIাকিসন Gদান কায Btেম িনেজ িনেজ অনলাইেন িনবwেনর মাxেম নাগিরকেদর অyz Bি{র জ| _রmা িসেiমW }ব~ত হে�, 

যা মাননীয় GধানমMী ২০২১ সােলর ২৫ জা5য়াির উ9ু{ কেরন। গত ০৭ 8ফTয়াির ২০২১ হেত এ িসেiম }বহােরর মাxেম সারা 8দেশ 8কািভড-১৯ ভIাকিসন Gদান কায Btম 

�� হয়। জাতীয় 8কািভড-১৯ ভIাকিসন কিমWর িস�াytেম সরকােরর 8কােনা অথ B ছাড়াই 8কািভড-১৯ ভIাকিসন �ােনজেম� িসেiম ‘_রmা’ G�ত করা হেয়েছ। এ 

িসেiম }বহােরর মাxেম ইেতামেx ৯.৬১ 8কাW নাগিরেকর কেরানা Wকার }ব�াপনা কায Btম পিরচালনা করা স�ব হেয়েছ। উেYাগW বা�বায়েনর ফেল কেরানা 

মহামািরকােল 8দেশর িব�ল জনেগা�ীেক অনলাইন িনবwেনর মাxেম 8কািভড-১৯ ভIাকিসন সফলতার সােথ Gদান স�ব হেয়েছ। এ ভIাকিসন Gদান কম B�িচ বাংলােদশেক 

কেরানা মহামািরর হাত 8থেক রmায় অবদান 8রেখেছ এবং 8দেশর ভাব�িতB উ�ল কেরেছ।
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পিরিচিত : �িম ম"ণালয়

অবদান : �িম ত+ ,াংক

কায 01ম : 

‘হােতর 4েঠায় �িমেসবা’ এ 89াগান< বা=বায়েনর জ? �িম ম"ণালয় 8দেশর সায়রাতমহাল যথা-জলমহাল, বাDমহাল, চা বাগান, লবণ মহাল, িচংিড় মহাল, 

হাট-বাজার, খাসজিম ও অিধJহণKত জিমর ত+ভাMার Nজন কেরেছ এবং �িম ত+ ,াংক PিতQা কেরেছ। �িম Pশাসন ,বSাপনা িসেTেম  (www.lams.gov.bd)

�িম-সং1াU সকল ত+ সিVেবিশত রেয়েছ। ২০২২-২৩ অথ 0-বছের জলমহাল ,বSাপনা ইজারা কায 01ম অনলাইেন বা=বায়ন করা হেয়েছ। এ িসেTেমর সাহাে[ 

বরা\Kত জিম, ইজারাKত টাকার পিরমাণ, উপেজলা/8জলা/িবভাগ িভি_ক িকংবা Pত`াশী সংSা-িভি_ক সায়রাত এবং �িম সbি_র সকল ত+ তাৎdিণকভােব পাওয়া 

সeব হেf। অিধকg এ িসেTেম মাঠ পয 0ােয়র Pিত< =র 8থেক সায়রাতমহাল িবষেয় 8ডটা এিj করার kেযাগ থাকায় l l দmেরর আওতাধীন সকল ত+ আপেলাড করা 

যােf। এ কায 01ম Jহেণর ফেল সরকাির জিম 8বহাত হওয়ার kেযাগ বp হেয়েছ এবং এক িqেক সরকাির �িমর সকল ত+ জানা সeব হেf। ফেল এই উেrাগ< �িম 

ম"ণালেয়র sহীত িবিভV উেrাগসহ PিতQান<র ,বSাপনায় অনবr �িমকা রাখেছ।

e½eÜz RbcÖkvmb c`K 2022
8কাড : BPAA 010

8dt :  সংuার
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e½eÜz RbcÖkvmb c`K 2022
 কাড : BPAA 011 

 %& : গেবষণা

উে-াগ .হণকারী কম 5কত5াগেণর ত7:

১। জনাব আ>  হনা  মারেশদ জামান, সিচব, বাEবায়ন, পিরবী%ণ ও IJায়ন িবভাগ

২। জনাব পারেভMর রহমান, অিতিরO  জলা Qশাসক, ময়মনিসংহ  

পিরিচিত : 

জনাব আ>  হনা  মারেশদ জামান ১৯৬৭ সােলর ২৪ অেWাবর চX.াম  জলার সীতাYZ উপেজলার এক স\া] ^সিলম পিরবাের জ_.হণ কেরন। ছা&জীবেন িতিন এসএসিস 

ও এইচএসিস পরী%ায়  মধা তািলকায় যথাeেম পfম ও চgথ 5 hান লাভ কেরন। চX.াম িবiিব-ালয় হেত রাজনীিত িবjান িবষেয় kাতক (২য়  mিণেত ১ম) ও kাতেকাoর 

(১ম  mিণেত ১ম) িডি. লাভ কেরন। কম 5জীবেনর pqেত িতিন চX.াম িবiিব-ালেয় রাজনীিতিবjান িবভােগ Qভাষক িহসােব  যাগদান করেলও পরবতrকােল িতিন ১৯৯৩ 

সােলর ১ এিQল  একাদশ িবিসএস পরী%ায় সিtিলত  মধা তািলকায় ১ম hান অজ5ন কের িবিসএস Qশাসন কuাডাের  যাগদান কেরন। িতিন ২০২১ সােলর ২৮ অেWাবর 

সরকােরর সিচব িহসােব পেদাxিত  পেয় বাEবায়ন, পিরবী%ণ ও IJায়ন িবভােগ  যাগদান কের অ-াবিধ কাজ কের যােyন। 

জনাব আ>  হনা  মারেশদ জামান জনাব পারেভMর রহমান



জনাব পারেভ#র রহমান ১৯৮৩ সােলর ১ িডেস.র িসেলট 0জলার 0গালাপগ2 উপেজলায় জ56হণ কেরন। িতিন শাহজালাল িব<ান ও >?ি@ িবAিবBালয়, িসেলট হেত 

ইংেরিজ সািহেতF Gাতক ও GাতেকাHর িডি6 অজJন কেরন। িতিন ৩০তম িবিসএস (>শাসন) কFাডােরর একজন সদP িহসােব ২০১২ সােলর ৩ #ন 0নRেকাণা 0জলা 

>শাসেকর কায Jালেয় চাকিরজীবন VW কেরন। বতJমােন অিতির@ 0জলা >শাসক িহসােব ময়মনিসংেহ কম Jরত। 

উেBাগ/ধারণার নাম : 7th March 1971 His torical Speech: A Comparative Examination of Rhetoric and Textual Qualities

কায J[ম :

ব\ব] 0শখ _িজ`র রহমােনর ৭ই মােচ Jর ভাষেণর আলdািরক উপাদান, eাকরণগত উপাদান, সািহিতFক fণাবিল ও ভাষাৈশলীর উপর গেবষণা কের আhজJািতক জান Jাল 

“International Organization of Scientific Research (IOSR) journal of Humanities and Social Science”-এ >কাশ কেরন। উ@ >কাশনায় ব\ব]র ভাষেণর 

আলdািরক ও ভাষাগত jবিশkFসlহ lmায়ন করেত িগেয় 0লখকnয় >াচীন 6ীক ও 0রামান সভFতায় উoািবত ‘Classical Oration’-এর 0মৗিলক উপাদানসlহ পরীqােh 

ব\ব]র ভাষেণ এ সকল 0মৗিলক উপাদােনর উপিrিত >মাণ কেরেছন। মািকJন ?@রােtর ড. মাv Jন wথার িকং এর ঐিতহািসক ভাষণ ‘I have a Dream speech’ এবং 

উইিলয়াম 0শzিপয়ােরর Julias Caesar ঐিতহািসক নাটেক বিণ Jত কােলাHীণ J ভাষণসlেহর সে\ ব\ব]র ৭ই মােচ Jর ভাষেণর {লনাlলক আেলাচনা কের এ সকল 

?গাhকারী ভাষেণর সে\ ব\ব]র ভাষেণর সা|}সlহ >িতি~ত কেরেছন। 0সই সে\ ভাষেণ eব�ত উপমা, অ�>াস, সা|}, jবপরীতF, উপা�ান, িব�পা�ক শ� ও 

বােকFর eবহার িবে�ষণ কের ভাষেণর অন� সািহিতFক jবিশkFসlহ উ� ঘাটন কেরেছন। এর পাশাপািশ ব\ব] ত�র এ অিলিখত ভাষেণ কীভােব যথাযথ বােকFর eবহার 

ও শ�চয়েনর মা�েম 0�াতােদর আ�k করেত সqম হেয়েছন এবং �াধীনতা সং6ােম উ� ̀ � কেরেছন 0স সকল jবিশkF ?ি@র মা�েম উপrাপন কেরেছন। বতJমান ?েগ 

ভােলা ব@া, 0নতা ও সমাজ সং�ারক jতিরেত ব\ব]র এ ঐিতহািসক ভাষণ একv আদশ J িদ�-িনেদ Jশক িহসােব কাজ করেব মেম J িনব�vেত �পািরশ উপrাপন কেরেছন।
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e½eÜz RbcÖkvmb c`K 2022
�কাড : BPAA 012

�!" : িব%ান ও ()ি*

উে-াগ /হণকারী কম 5কত5াগেণর ত7 :

১। জনাব �মাহা<দ কাম>ল হাসান,  �জলা (শাসক, CিমDা

২। জনাব �মাহা<দ শাহাদাত �হােসন, অিতির* �জলা (শাসক (সািব 5ক), CিমDা

৩। জনাব নাজমা আশরাফী, অিতির* �জলা (শাসক (িশ!া ও আইিসM), CিমDা

৪। জনাব ফািহমা িবনেত আখতার, সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা, CিমDা

৫। জনাব নাসিরন Rলতানা িনপা, সহকারী কিমশনার, CিমDা  

পিরিচিত : 

জনাব �মাহা<দ কাম>ল হাসান ১৯৭২ সােলর ৩১ অেWাবর ময়মনিসংহ �জলায় জZ/হণ কেরন। িতিন ৩১ �ম ২০০৩ তািরেখ িবিসএস ((শাসন) ক]াডাের �যাগদান কেরন। 

িতিন ঢাকা িব`িব-ালয় �থেক (ািণিব-ায় িবএসিস স<ানসহ এমএসিস, bাক িব`িব-ালয় হেত গভd5াe এf �ডেভলপেমg িবষেয় এমএ, ইউিনভািস 5M অব �বডেফাড 5শায়ার 

হেত (কi jবkাপনায় এমএসিস এবং জাতীয় উlয়ন ও পিরকiনা একােডিম হেত আইিসM িবষেয় �পাm /]াnেয়ট িডেpামা িডি/ অজ5ন কেরন। িতিন �জলা (শাসক িহসােব 

CিমDায় কম 5রত।

জনাব �মাহা<দ কাম>ল হাসান জনাব �মাহা<দ শাহাদাত �হােসন জনাব নাজমা আশরাফী জনাব ফািহমা িবনেত আখতার জনাব নাসিরন Rলতানা িনপা
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জনাব �মাহা"দ শাহাদাত �হােসন ১৯৭৯ সােলর ০১ �ম ল.ী0র �জলার রামগ2 উপেজলায় জ67হণ কেরন। িতিন ২০১০ সােলর ০১ িডেস>র তািরেখ িবিসএস Aশাসন 

কBাডাের �যাগদান কেরন। িতিন ঢাকা িবEিবFালেয়র ইংেরিজ িবভাগ �থেক Kাতক (স"ান) ও KাতেকাOর িডি7 অজQন কেরন। িতিন �জিডএস �ফেলা িহসােব জাপােনর 

ইয়ামাSিচ ইউিনভািস QU �থেক অথ Qনীিত িবষেয় এমএসিস িডি7 অজQন কেরন। বতQমােন িতিন অিতিরW �জলা Aশাসক (সািব Qক), YিমZা িহসােব কম Qরত।

জনাব নাজমা আশরাফী ১৯৮৪ সােলর ২৯ �ম িদনাজ0র �জলায় জ67হণ কেরন। িতিন িবিসএস Aশাসন কBাডােরর ২৯তম ^ােচ ২০১১ সােলর ১ আগ_ তািরেখ �যাগদান 

কেরন। িতিন ঢাকা িবEিবFালেয়র সমাজ িব`ান িবভাগ হেত Kাতক (স"ান) ও KাতেকাOর িডি7 লাভ কেরন। পরবতaকােল ঢাকা িবEিবFালয় হেত প0েলশন সাইেbস 

িবভাগ হেত MPS �কাস Q সcd কেরন। িতিন eWরােজBর University Of Birmingham �থেক International Development িবষেয় এমএসিস িডি7 অজQন কেরন।

বতQমােন িতিন অিতিরW �জলা Aশাসক (িশfা ও আইিসU), YিমZা িহসােব কম Qরত।

জনাব ফািহমা িবনেত আখতার ১৯৯১ সােলর ৫ জাhয়াির ঢাকায় জ67হণ কেরন। িতিন ঢাকা িবEিবFালেয়র রাiিব`ান িবভাগ �থেক িবএসএস (স"ান) ও এমএসএস  

সcd কেরন। িতিন ২০১৯ সােলর ৭ এিAল ৩৭তম িবিসএেসর মাkেম Aশাসন কBাডাের �যাগদান কেরন। বতQমােন িতিন সহকারী কিমশনার িহসােব �জলা Aশাসেকর 

কায Qালয়, YিমZায় কম Qরত। 

জনাব নাসিরন lলতানা িনপা ১৯৮৮ সােলর ০১ �ম ঢাকা �জলায় জ67হণ কেরন। িতিন আম Qড �ফােস Qস �মিডেকল কেলজ �থেক এমিবিবএস পাশ কের ২০১৯ সােলর ০৭ 

এিAল ৩৭তম িবিসএস (Aশাসন) কBাডাের �যাগদান কেরন। বতQমােন িতিন সহকারী কিমশনার িহসােব �জলা Aশাসেকর কায Qালয়, YিমZায় কম Qরত। 

উেFাগ/ধারণার নাম : চpথ Q িশqিবrেবর সfমতা অজQন : YিমZায় �রাবUs ও �Aা7ািমং

কায Qtম : 

�জলা Aশাসক, YিমZা ও তuর দল YিমZা �জলায় �রাবUs, �Aা7ািমং ও িvwািbং খাতেক সxy করার জz িবিভd উেFাগ 7হণ কেরেছন। ত6েk িব`ানিবষয়ক Yইজ, 

�সিমনার ও ̂ বহািরক Aদশ Qনী আেয়াজন, �রাবUs ও �Aা7ািমং িবষয়ক |াব গঠন ও Aিশfণ আেয়াজন ইতBািদ অzতম। এ উেFাগ 7হেণর ফেল ত~ণ িশfাথaেদর মেk 

আ�িনক AeিW ^বহাের আ7হ �িy �পেয়েছ। �জলা Aশাসেকর কায Qালেয় িমিন �ফি�েকশন wাবেরটির (ফBাবwাব) �হাপন, ১০০০ জন ত~ণেক িvwািbং-এর Aিশfণ 

Aদান, চpথ Q িশqিবrেবর চািলকাশিW অতBা�িনক AeিW আইU, �ক �চইন ও �রাবUs ইতBািদ ^বহার কের সফটওয়Bার/�তসই AeিW উ�াবন ও বাজারজাতকরেণর 

�f� �তির হেয়েছ। এ উেFােগর মাkেম �জলা ও উপেজলায় ৯৪U �রাবUs ও �Aা7ািমং |াব গঠন, ১২০০-এর অিধক �� �Aা7ামারেক Aিশfণ Aদানসহ অzাz 

অংশীজনেক সcৃW করার ফেল �ণ�ল পয Qায় �থেক �মধাবী আইU �পশাদার জনশিW �তিরেত অবদান রাখেছ। এ সকল কায Qtম 7হেণর ফেল Aিশfণ 7হণকারীগণ নানা 

ধরেনর �� য�াংশ �যমন-�রাবট, ��ান, �রাবট গািড়, সাদা ছিড় A�িত িনেজরাই �তির করেত িশেখেছ। এেত ত~ণ িশfাথaেদর মেk AeিWর িবষেয় �কৗ�হল ও আ7হ 

�তির হেয়েছ, যার ফেল অেনেকই Google, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook-সহ িব�াত আইU �কাcািনেত কাজ করার �� �দখেছ।  
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