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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

জন�শাসন ম�ণালয় 
িসিপ-২ শাখা 

 
www.mopa.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ০৫.০০.০০০০.১৯৬.২৩.০০১.২২.২৩ তািরখ: 
 ২৩ �ফ�য়াির ২০২২

১০ ফা�ন ১৪২৮

িবষয়: ব�ব� জন�শাসন পদক �ব�াপনা িসে�ম �বহার �সে�।

��: ৫৬.০৪.০০০০.০০৫.২২.০০১.১৮-৬, তািরখ: ২০ �ফ�য়াির ২০২২।

       
         উপ� �� িবষয় ও �ে�া� �ারেকর পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, ব�ব� জন�শাসন পদক �দান কায ��ম সহজ করার লে�� ত� ও �যাগােযাগ

��ি� অিধদ�েরর সহায়তায় ‘ব�ব� জন�শাসন পদক �ব�াপনা িসে�ম’ �ণয়ন করা হেয়েছ। উ� িসে�ম�  bpaa.mopa.gov.bd  সাইেটর

মা�েম উ�ু� করা হেয়েছ। ব�ব� জন�শাসন পদক এর জ� আেবদন দািখল, ��ায়ন এবং অ�া� কায ��ম এই িসে�েমর মা�েম পিরচািলত হেব। ২০২২

সােলর পদেকর আেবদনও এ িসে�েমর মা�েম দািখল করা যােব। 

০২।    এমতাব�ায়, ব�ব� জন�শাসন পদক �দান সং�া� িবিভ� কায ��ম, �যমন: আেবদনকারী ক��ক আেবদন দািখল, �জলা/িবভাগ ও ম�ণালয়/িবভাগ

পয �ােয়র বাছাই কিম�র �াথিমক ��ায়ন, ��ায়ন �শেষ জন�শাসন ম�ণালেয়র বাছাই কিম�র িনকট ��রণসহ অ�া� যাবতীয় কায ��ম ব�ব� জন�শাসন
পদক �ব�াপনা িসে�েমর মা�েম স�াদেনর জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

২৩-২-২০২২

িবতরণ :
১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ 

 
২) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল) (আওতাধীন দ�র/সং�ায় �চােরর 

অ�েরাধসহ)
 

৩) িবভাগীয় কিমশনার (সকল) (ত� বাতায়েন �কাশ এবং 
আওতাধীন দ�রস�েহর মে� �চােরর অ�েরাধসহ)

 
৪) মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�), ত� ও �যাগােযাগ ��ি� 

অিধদ�র (িসে�ম� �বহাের জ� �বহারকারীেদর �েয়াজনীয় 

�িশ�ণ আেয়াজন ও কািরগির সহায়তা �দােনর অ�েরাধসহ)
 ৫) �জলা �শাসক (সকল) (�জলা ত� বাতায়েন �কাশ এবং 

আওতাধীন দ�রস�েহর মে� �চােরর অ�েরাধসহ)

৬) �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, জন�শাসন ম�ণালয় 

(�িতম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
 ৭) উপেজলা িনব �াহী অিফসার (সকল) (ত� বাতায়েন �কােশর এবং 

আওতাধীন দ�রস�েহর মে� �চােরর অ�েরাধসহ)

৮) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, জন�শাসন 

�মাহা�দ নািছর উ�াহ খান

উপসিচব

�ফান: ৯৫১৩৫৪৪
ইেমইল: cp2@mopa.gov.bd
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ম�ণালয় (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)

৯) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, িসিনয়র িসে�ম এনািলে�র দ�র, 

জন�শাসন ম�ণালয় (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)
 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, গাজী�র 
 আইিস� শাখা 

www.gazipur.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ০৫.৪১.৩৩০০.০২৫.০৫.০০১.২১.৯১ তািরখ: 
 ১৬ মাচ � ২০২২

২ �চ� ১৪২৮

     সদয় অবগিত/ পে�র মম �া�যায়ী �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� িনেদ �শ�েম অ�িলিপ ��রণ করা হেলা।

২০-৩-২০২২

১) ..........................................................................., গাজী�র।
 

২) ��া�ামার (চলিত দািয়�), ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, গাজী�র।
 

ফারজানা ইসলাম

সহকারী কিমশনার (আইিস� শাখা)

ইেমইল: acictgazipur@yahoo.com

�ারক ন�র: ০৫.৪১.৩৩০০.০২৫.০৫.০০১.২১.৯১/১ তািরখ: ২ �চ� ১৪২৮

১৬ মাচ � ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: (�জ��তার �মা�সাের নয়)- 

১) উপ পিরচালক, �ানীয় সরকার, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, গাজী�র।
 

২) অিতির� �জলা �শাসক (সকল), গাজী�র।
 ৩) �নজারত �ড�� কােল�র, �নজারত শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, গাজী�র।

 
৪) সহকারী কিমশনার (�গাপনীয়), �গাপনীয় শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, গাজী�র (�জলা �শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�) ।

৫) অিফস কিপ।
 

২০-৩-২০২২
ফারজানা ইসলাম 

 
সহকারী কিমশনার (আইিস� শাখা)


