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িবষয:় 24th Policy Planning & Management Course (PPMC)-24th Policy Planning & Management Course (PPMC)-এএ  অংশ হেণঅংশ হেণ
ই কই ক  কমকতাগেণরকমকতাগেণর   িনকটিনকট   থেকথেক  আেবদনপআেবদনপ   আ ানআ ান ।।

বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস), সাভার, ঢাকায় আগামী ২৭/১১/২০২২ হেত ০৮/১২/২০২২ তািরখ পয  ১২
(বার) িদন ময়ােদ সরকােরর অিতির  সিচব পযােয়র কমকতােদর জ  24th Policy Planning &
Management Course (PPMC) পিরচািলত হেব। উ  কােস অংশ হেণ আ হী কমকতাগণেক যথাযথ ক পে র
মা েম সং  আেবদনপ  ছক (আেবদেনর ছক,) রণ বক আগামী ২০/১১/২০২২ তািরখ (রিববার) িবকাল ৫.০০ টার মে
জন শাসন ম ণালেয়র অভ রীণ িশ ণ-১ শাখায় (সফ  কিপ it1@mopa.gov.bd ইেমইেল) রেণর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হ'ল। 

শতাবিলশতাবিল ::
 (ক) কাস  া  িবিধ মেন সামািজক র  বজায় রেখ শরীের উপি িতর মা েম িবিপএ িস- ত পিরচািলত হেব;
(খ) জন শাসন ম ণালয় ক ক িবিপএ িস-এর অ েল সংি  িশ ণ খােত বরা ত অথ হেত মেনানীত কমকতাগেণর কাস িফ এবং
এ িশ ণ বাবদ অ া  য় িনবাহ করা হেব;
 (গ) কাস র তািরেখ আেবদনকারী কমকতার বয়স অ  ৫৭৫৭  ( ( সাত াসাত া ))  বছর হেত হেব;
(ঘ) আেবদনপ  ছেকর (আেবদেনর ছক,) িনধািরত ােন যথাযথ ক পে র অ েমাদন/ পািরশ অব ই থাকেত হেব। ড়া      মেনানয়েনর
পর কান েমই কাস হেত অ াহিতর আেবদন হণেযা  হেব না;

  (ঙ)  জন শ াসনজন শ াসন   ম ণালয়ম ণালয়   হেতহেত   গতগত   ২৭২৭   অে াবরঅে াবর  ২০২২২০২২  ত ািরেখরত ািরেখর  ০৫.০০ .০০০০ .২০০ .২৫.০২০ .১৯.২২৮০৫.০০ .০০০০ .২০০ .২৫.০২০ .১৯.২২৮
সং কসং ক   ারেকারেক   জারী তজারী ত   িব ি রিব ি র  ি েতি েত   যসকলযসকল   কমকত াকমকত া  আেবদনআেবদন   কেরিছ েলনকেরিছ েলন   ত ােদরেকত ােদরেক   ২৪২৪   ত মত ম
িপ িপএমিসিপ িপএমিস   কােসরকােসর  নন :: িনধািরতিনধািরত   ত ািরেখত ািরেখ     য়ংি য়ভােবয়ংি য়ভােব  িবেবচন ািবেবচন া  করাকরা  হেবহেব।।
     (চ) চািহদা/ েয়াজেনর লনায় আেবদনকারী কমকতার সং া বিশ হেল জ াতার িভি েত মেনানয়ন ড়া  করা হেব; এবং 

(ছ) িনধািরত ছেক আেবদনপ  াি র পর ড়া  মেনানয়ন তািলকা জন শাসন ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট যথাসমেয় কাশ করা   হেব।

 

১৫-১১-২০২২
হা দ আ র রিহম জন
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫১৫৫২৫
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ইেমইল: it1@mopa.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল), ................. (অধীন  সংি  কমকতাগণেক অবিহত করার জ  িনেদশ েম সিবনয়
অ েরাধ করা হেলা)
২) র র, বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস)
৩) অিতির  সিচব, ক ািরয়ার ািনং ও িনং অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়
৪) ◌্ সিচব, অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়
৫) পিরচালক, িপিপআর অ িবভাগ, বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস)
৬) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়
৭) িসিনযর় িসে ম  এনািল , জন শাসন ম ণালয় (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৮) অিফস কিপ
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