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ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.১৯৬.২৩.০০১.২০.০৩ তািরখ: 
০৪ জা য়াির ২০২১

২০ পৗষ ১৪২৭

িবষয:় ''জন শাসনজন শাসন   পদকপদক  ২০২১২০২১ '  '  দােনরদােনর   জজ   মেনানয়নমেনানয়ন   আহবানআহবান ।।

জন শাসেন কমরত কমচারীেদর জনশীল কায ম উৎসািহত করার লে  জন শাসন পদক নীিতমালা ২০১৫ (২০১৬ সােল
সংেশািধত) অ সাের সাধারণ ও কািরগির ে  জাতীয় ও জলা পযােয়  ি , দল ও িত ানেক জন শাসন পদক ২০২১

দান করা হেব। পদক নীিতমালার ৮ ধারা অ সাের জলা/অিধদ র/পিরদ র/ম ণালয়/িবভাগ পযােয়র মেনানয়ন রেণর
সময় িচ িন প::
          

পয ায়পয ায় সময়সীমাসময়সীমা
মেনানয়ন আহবান ৫ জা য়াির ২০২১
জলা কিম /অিধদ র পযােয়র কিম েত মেনানয়ন রণ ১৫ ফ য়াির ২০২১
জলা/অিধদ র পযােয় মেনানয়ন ড়া করণ ৭ মাচ ২০২১
জলা/অিধদ র ক ক ম ণালেয় মেনানয়ন রণ ১৫ মাচ ২০২১

ম ণালয়/িবভাগ পযােয় মেনানয়ন ড়া করণ ৩১ মাচ ২০২১
জাতীয় কিম র িনকট উপ াপেনর জ  জন শাসন ম ণালেয় রণ ৭ এি ল ২০২১

০২। উি িখত পযায় ও সময় িচ অ যায়ী ২০২০ (জা য়ারী-িডেস র) সােলর কমকা  িবেবচনা বক জন শাসন পদক ২০২১
দােনর লে  জন শাসন পদক নীিতমালা অ সাের িনে া  শতাবলী িতপালন সােপে  মেনানয়ন আ ান এবং পরবত
েয়াজনীয় কায ম হণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

শত াবল ীঃশত াবল ীঃ

১। জন শাসন পদক নীিতমালা ২০১৫ (২০১৬ সােল সংেশািধত) অ সাের মেনানয়ন রণ করেত হেব। িবেশষতঃ এ নীিতমালার
৯নং অ ে েদ বিণত মেনানয়ন রণ ও বাছাই ি য়া স িকত িবধান যথাযথভােব অ সরণ করেত হেব।            

২। জলা ও অিধদ র পযােয়র কিম  ১৫ মাচ ২০২১ তািরেখর মে  আবি কভােব ম ণালয় পযােয়র কিম েত মেনানয়ন রণ
করেব। এএ  কিমকিম   হেতহেত   মেন ানয়নমেন ানয়ন   জন শ াসনজন শ াসন   ম ণাল েয়ম ণাল েয়   রণেয ারণেয া   হেলহেল   সে ে ওসে ে ও   ১৫১৫   মােচরমােচর  মে ইমে ই   রণরণ   করেতকরেত
হেবহেব। । ম ণালয় পযােয়র কিম  ৭ এি ল ২০২১ তািরেখর মে  জন শাসন ম ণালেয় মেনানয়ন রণ করেব। 

৩। জলা ও অিধদ র পযােয়র কিম  সাধারণ ে  ি গত, দলগত ও ািত ািনক িণেত িতন (০৩)  এবং কািরগির
ে  ি গত, দলগত ও ািত ািনক িণেত িতন (০৩) , সবেমাট ছয় (০৬)  িণেত মেনানয়ন ম ণালয় পযােয়র

কিম েত রণ করেব। অ পভােব, ম ণালয় পযােয়র কিম  সেবা  ছয় (০৬)  মেনানয়ন জন শাসন ম ণালেয় রণ
করেব। িতিত     ওও  িনরিনর  িবপরীেতিবপরীেত   একএক  ( (০১০১) )  এরএর  অিধকঅিধক   মেন ানয়নমেন ানয়ন   বািত লবািত ল   বেলবেল   গগ   হেবহেব।।  

৪। নীিতমালায় বিণত মেনানয়ন ছক (সংেযাজনী ক) যথাযথভােব রণ করেত হেব এবং মেনানয়ন ছেক ক /অবদােনর ব িন
বননা থাকেত হেব। বা  কথা পিরহার করেত হেব।  

৫। রণ ত মেনানয়ন ছক ও বাছাই কিম  সভার কাযিববরণীর হাডকিপর পাশাপািশ সফটকিপসফটকিপ   word word ওও pdf  pdf ফাই েলফাই েল
১



ইই -- মই েলমইেল  (cp2@m opa.gov.bd)  (cp2@m opa.gov.bd) রণরণ   করেতকরেত   হেবহেব।।
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িবতরণ :
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ 
িবভাগ 
২) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
৩) জলা শাসক ও সভাপিত জলা বাছাই কিম  
(সকল)

ড. মাহা দ হােসন
উপসিচব

ফান: ৯৫১৩৫৪৪
ইেমইল: cp2@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.১৯৬.২৩.০০১.২০.০৩/১(৪৯৯) তািরখ: ২০ পৗষ ১৪২৭
০৪ জা য়াির ২০২১

সদয ়অবগিতর জ  ( জ তার মা সাের নয়): 
১) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
২) সিচেবর একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৩) িসিনযর় িসে ম  এনািল , জন শাসন ম ণালয় (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
৫) অিতির  সিচব (িসিপ ) এর ি গত কমকতা, জন শাসন ম ণালয় (অিতির  সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )
৬) সিচব (িসিপ) এর ি গত কমকতা, জন শাসন ম ণালয় ( সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
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উপসিচব
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