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িবষয়: United Nations Public Service Awards (UNPSA) United Nations Public Service Awards (UNPSA) এরএর  জজ   আেবদনআেবদন  দািখেলরদািখেলর  িব িিব ি

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) ব ব ানায় ২০২০ সােলর United Nations
Public Service Awards (UNPSA) দােনর লে  মেনানয়ন আহবান করা হেয়েছ। এ সং া  তথ  UNDESA
ওেয়বসাইেট (https://publicadministration.un.org/unpsa/en) পাওয়া যােব।এ পুর ার ধু সরকাির সং ােক দান
করা হয়, কান ব ি েক নয়। য সকল উেদ াগ নূ নতম ২ ( ◌্ই) বছর ধের বা বািয়ত হে  স সকল উেদ ােগর জ
আেবদন করা যােব।এ পুর ার দােনর ে  কান উেদ ােগর সােথ এসিডিজর
সাম তা, সজৃনশীলতা, , অ  কাথাও বা বায়েনর উপেযািগতা, টকসই হওয়া এবং অংশীজনেদর অংশ হণ
ইত ািদ িবষয়েক মলূ ায়েনর মানদ  িহেসেব িবেবচনা করা হেব।২০২০ সােল িন বিণত ৫িট ক াটাগিরেত এ পুর ােরর
জ  মেনানয়ন আহবান করা হেয়েছ:

1. Delivering inclusive and equitable services for all
2. Promoting integrated mechanisms for sustainable development
3. Developing transparent and accountable public institutions
4. Promoting digital transformation in the public sector
5. Promoting gender responsive public services to achieve the SDGs.

২। িবিভ  ম ণায়ল, িবভাগ, সরকাির সং া ও দ রসমহূেক উপযু  ওেয়বসাইেট দ  ‘Submission Rules and
Guidelines’ এবং ‘Applicant’s Manual’ অ সরণপূবক ইংেরিজেত আেবদন ত কের হাড কিপ জন শাসন
ম ণালেয়র ক ািরয়ার ািনং (িসিপ) অিধশাখায় (ভবন ৭, নীচতলা, ম ন র ৪) ও সফটকিপ ইেমইেলর
(shahriar.bas@gmail.com) মাধ েম আবি কভােব আগামীআগামী  ১০১০  নেভ রনেভ র  ২০১৯২০১৯  তািরেখরতািরেখর  মেধমেধ   রেণররেণর  জজ
অ েরাধঅ েরাধ  করাকরা  হেলাহেলা।।
৩। িতিট আেবদেনর সােথ আবি কভােব সােপািটং ড েম ট িহেসেব ইংেরিজেত িলিখত (ক) ই টারনাল বা
এ টারনাল মলূ ায়ন/অিডট িতেবদন এবং (খ) ইিট লটার অফ রফাের  দািখল করেত হেব এছাড়া, স রূক
িহেসেব পিলিস ি ফ, ােজ  ড েম ট, পি কার িতেবদন, িভিডওসহ য কান সােপািটং ম ােটিরয়াল (সেবা
পঁাচিট) দািখল করা যেত পাের।
৪। জন শাসন ম ণালয় া  আেবদনসমহূ পযােলাচনা কের যথাযথ উেদ াগসমহূেক মেনানীত কের ২৭ নেভ র
২০১৯ তািরেখর মেধ  অনলাইেন আেবদন দািখেলর ব ব া করেব। িব ি িট এবং আেবদন ফরম জন শাসন
ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।
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২৭-১০-২০১৯

শা িরয়ার আল-কবীর িসি কী
িসিনয়র সহকারী সিচব

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) র র /মহাপিরচালক/ চয়ারম ান/িনবাহী পিরচালক/ব ব াপনা পিরচালক/ ধান

েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া
৩) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৪) জলা শাসক (সকল)
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
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