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িব ি / না শ
িবষয়:

িবিপএ িস ক ক বা বায়নাধীন ' িবিপএ িস ’ র কার কাস স েহ র স মতা
ি করণ ' শীষ ক কে র আওতায় বেদিশক িডে ামা া ােমর জ কমকতার
িনকট হ েত দরখ া আহ বান ।

বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক ক ক বা বয়নাধীন ‘Capacity Enhancement of
the Core Courses of BPATC’ কে র আওতায় চলিত অথ বছের Public
Administration/Development
Economics/Governmental
System/Poverty
Reduction/Environmental
Management/Disaster
Management/ICT/Human
Resource
Management/Social and
Behavioral Science/Gender
and
Development-সহ িবিপএ িস এর জ
াসি ক িবষেয় অ য়েনর জ ৬ থেক ৯ মাস ময়ািদ
বেদিশক িডে ামা া ােম ০৭ (সাত) জন কমকতার অংশ হেণর জ
েযাগ রেয়েছ। এই পিরে ি েত
উ
া ােম অংশ হেণর জ িবিপএ িসর অ ষদ সদ গেণর মে আ হী যা কমকতার িনকট থেক
সং ছক অ যায়ী দরখা আহবান করা যাে ।
আেবদেনর শতাবিল:
আগামী ০৪/০২/২০১৮ তািরেখর মে িপিপআর শাখায় আেবদন জমা িদেত হেব।
আেবদকারীেক িনধ ািরত িবষেয়র ম থেক আ হ অ যায়ী য কান ০১ (এক) িবষেয়
িডে ামা া াম বেছ িনেত হেব।
আেবদনকারীর বয়স আগামী ৩০ শ ন ২০১৮ এর মে সেব া ৪৮ বৎসর হেত হেব।
িপএইচিড িড ীধারী/চাকির জীবেন যারা ইতঃ েব বেদিশক িডে ামা/মা াস া ােম অংশ হণ
কেরেছন তােদর আেবদন করার েয়াজন নই।
মেনানয়েনর ে জন শাসন ম ণালেয়র িব মান বেদিশক িশ ণ নীিতমালা ও ক দিলেল
উি িখত িনেদশনা অ সরণ করা হেব।
াথ র চা ির ায়ী হেত হেব।
আেবদেনর সােথ িশ াগত যা তার সা িফেকট ও মাকিশট এর সনদ এর ফেটাকিপ জমা িদেত
হেব।
অস ণ বা িনধ ািরত সমেয়র পের া আেবদন িবেবচনা করা হেব না।
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মাঃ সােনায়ার জাহান ইঁ য়া
পিরচালক
সদয় অবগিত ও কাযােথ ( েযাজ ে ) রণ করা হেলা:
১) অ ষদ সদ (সকল), বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক (িবিপএ িস), সাভার, ঢাকা-১৩৪৩।
২) র র-এর একা সিচব, িবিপএ িস, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩ ( র র মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৩) সহকারী া ামার, সহকারী া ামার-৪ এর দ র, বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক (িবিপএ িস)।
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Capacity Enhancement of the Core Courses of BPATC’ প্রকল্পের আওতায় মাস্টার্ স/ডিল্পলামা ককাল্পর্ সর জন্য
আল্পেদন।
আল্পেদনপত্র
ককাল্পর্ সর ডিল্পরানাম: ..........................................................................................................................
1. আল্পেদনকারীর নাম:
2. পডরডিডত নং:
(প্রল্প াজয কেল্পত্র)
3. পদডে ও েতসমান কমসস্থল:
4. কযািার র্াডভসল্পর্র নাম:
(প্রল্প াজয কেল্পত্র)
5. জন্ম তাডরখ:
েয়র্: (৩০ জুন ২০১৮ তাডরল্পখ)
6. িাকডরকাল:
7. র্ে সল্পিষ ডিোগত ক াগ্যতা:
পরীোর নাম পাল্পির র্ন ডেভাগ/ডজডপএ কোি স/ডিো প্রডতষ্ঠান
এর্এর্ডর্
এইিএর্ডর্
স্নাতক
স্নাতল্পকাত্তর
8. ইতঃপূল্পে স ডেল্পদি প্রডিেণ/উচ্চডিো
গ্রহণ করল্পল তার ডেেরণ:
9. কমাোইল নম্নর: ও
ই-কমইল এল্পের্:
10. অডিডর্য়াল কমডিল ডরল্পিেল পার্ল্পপার্ স ইস্যযর তাডরখ............................................
নম্বর:
কময়াদ উত্তীল্পণ সর তাডরখ.................................
IELTS/TOEFL Score: (প্রল্প াজয কেল্পত্র)
Listening
Reading
Writing

Speaking

Overall BanmdDate of Expiry

েতসমাল্পন কদল্পি ো ডেল্পদল্পি অন্য ককাল্পর্ স/বৃডত্তর জন্য আল্পেদন কল্পর থাকল্পল তার ডেেরণ:
ককাল্পর্ সর নাম
ডেষয়
ডেশ্বডেদ্যালয়, প্রডতষ্ঠান ও কদল্পির নাম ককাল্পর্ সর কময়াদ

অথ সায়ল্পনর উৎর্র্

েতসমাল্পন কদিী ো ডেল্পদিী অথ সায়ল্পন অন্য ককাল্পর্ স মুখ্য ো ডেকে প্রাথী ডহল্পর্ল্পে ডনে সাডিত হল্পয়ল্পেন ডকনা? হল্পয় থাকল্পল তার
ডেেরণ:
ককাল্পর্ সর নাম
ডেষয়
ডেশ্বডেদ্যালয়, প্রডতষ্ঠান ও কদল্পির নাম ককাল্পর্ সর কময়াদ
অথ সায়ল্পনর উৎর্র্

এই মল্পমস অংগীকার করডে ক , আডম ডপএইিডি ডিগ্রীধারী নই ো ইত:পূল্পে স িাকডর জীেল্পন ডেল্পদল্পি মাস্টার্ স/ডিল্পলামা ককার্ স
অংিগ্রহণ কডর নাই। উপল্পরাক্ত তথ্যাডদ ও ডেেরণ র্ঠিক ও ডনর্ভসল। র্ভল তথ্য প্রদান কল্পর থাকল্পল কর্তপ
স ে আমার ডেরুল্পে
িাডিমুলক ব্যেস্থা গ্রহণ করল্পত পারল্পে। আমার ডেরুল্পে ককান প্রকার ডেভাগীয়/ল্পিৌজদারী মামলা িলমান কনই।

আল্পেদনকারীর স্বাের, তাডরখ ও ডর্ল

