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িবষয:় কািরয়ায়কািরয়ায়  KDI  KDI েলেল   অ ে য়অ ে য়  মা াসমা াস   কােসকােস   অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   আেবদনআেবদন   আ ানআ ান ।।

        KDI School of Public Policy and Management, Korea- ত ১ বছর ময়াদী Public Policy and Management (PPM) শীষক মা াস কােস অংশ হেণর জ  আ হী
ও যা  সরকাির কমকতাগেণর িনকট হেত িনে া  শত সােপে  দরখা  আহবান করা যাে । 

শতস হ:

১. অনলাইেন রিজে শেনর মা েম আেবদনকারীেক আেবদন করেত হেব। এ িবষেয় িব ািরত ত সহ এ সং া  িশউর ও আেবদন িনেদিশকা এর সােথ সং  করা হেলা। এছাড়া এ সং া  
ফরম https://apply.kdischool.ac.kr ওেয়বসাইট হেত সং হ করা যােব;

২. KDI School ও Colombo Plan উ  মা াস কােসর ভিত সং া  িফ, উশন িফ, আবাসন, িফরিত িবমান ভাড়া ও িলিভং এলাউ  ি  িহেসেব দান করেব;

৩. আেবদনকারীগণ অনলাইেন যথাযথভােব ফরম রণ কের সরাসির কািরয়ার KDI School-এ আেবদন করেত পারেবন। এ জ  িনেদশনা অ যায়ী অনলাইেন রিজে শন স  কের আেবদনপ  
এবং িনেদশনা মাতােবক সংি  কাগজপে র ০৩ (িতন) সট হাডকিপ আগামী ১৯/০৯/২০২১ তািরেখর মে  জন শাসন ম ণালেয়র িবেদশ িশ ণ শাখায় (ভবন ন র ০২, ক  ন র ১০৯) রণ করেত 
হেব। 

৪. যারা ইেতামে  িনয়ািদ িশ ণসহ চাকিরেত ায়ী হেয়েছন এবং িশ া জীবেন যােদর কমপে  ০১ (এক)  থম িবভাগ/ িণ রেয়েছ ( কান তীয় িবভাগ নয়) ারা আেবদন করেত পারেবন;

৫. আেবদনকারীেক িনয় ণকারী ক পে র মা েম আেবদন করেত হেব এর মাণক িহেসেব এবং এতদসে  সং  বাংলা ফরম রণ কের তা িন া রকারীর কাযালেয় রণ করেত হেব;  

৬. জন শাসন ম ণালেয়র ২৯/৮/৯২ ি .তািরেখর ারক নং-৮০/৯২-৫১৮(৫০০) নং বসামিরক সরকাির কমকতাগেণর বেদিশক িশ ণ/উ িশ া স িকত নীিত ও প িত এবং ১২ ম ২০০৩ তািরেখ 
কািশত জন শাসন িশ ণ নীিতমালার গেজট ও ধানম ীর কাযালেয়র ১৯ ন, ২০১১ ি . তািরেখর ০৩.০৬৯.০২৫.০৬. ০০.০০৩.২০১১-১৪৪ (৫০০) সং ক পিরপে র মমা সাের কমকতা 

মেনানয়ন দান করেত হেব;

৭. জন শাসন ম ণালেয়র াপন নং-০৫.০০.০০০০.২১১.২২.১০৬.২০০৮-৩৩৯, তািরখ : ০৬/১২/২০১৫ মাতােবক চাকিরেত েবেশর পর ষণ/অ য়ন েত এক  মা াস িড ী স  কেরেছন এমন 
কমকতার মা াস এর জ  আেবদন করার েয়াজন নই; 

৮. াথ র ড়া  মেনানয়ন KDI School, Korea, The Colombo Plan এবং চিলত সরকাির িবিধ-িবধান এর উপর িনভরশীল।

      সং ি - Brochure,  Letterhead,  বাংলা ফরম।

১৬-৯-২০২১
ফারজানা জামান

িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ৯৫৭৪৪২৬

ইেমইল: ft@mopa.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব (সকল অিধশাখা), জন শাসন ম ণালয়
২) িবভাগীয় কিমশনার, লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম/ঢাকা
৩) সিচব (সকল), জন শাসন ম ণালয়
৪) জলা শাসক,
চ াম/জামাল র/মািনকগ / িম া/রং র/িসেলট/িঝনাইদহ/যেশার/ াদ র/রাজবাড়ী/ব ড়া/িসরাজগ /িদনাজ র/ ি গ /নারায়ণগ / লনা/সাত ীরা/ঢাকা/লালমিনরহাট/ া ণবািড়য়া/ ভালা/ঝালকা /নােটার/রা ামা /ক বাজার।/বােগরহাট/মা রা/ নায়াখালী/ফিরদ র/গাজী র/ গাপালগ /িকেশারগ /টা াইল/গাইবা া/ াপাইনবাবগ /রাজশাহী/পাবনা/প য়াখালী/ ি য়া/ময়মনিসংহ/প গড়/নীলফামারী/ মৗলভীবাজার/নও া/জয় রহাট/ঠা র াও/ িড় াম/ শর র/শরীয়ত র/ ন েকাণা/মাদারী র/বা রবান
পাবত  জলা/নড়াইল/ মেহর র/ য়াড়া া/ ফনী/ল ী র/িপেরাজ র/হিবগ /বর না/খাগড়াছিড়/বিরশাল/নরিসংদী/ নামগ
৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয় (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৬) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
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