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২০ চ  ১৪২৮

িব ি

িবষয:় Bangladesh Institute of Governance and ManagementBangladesh Institute of Governance and Management
(BIGM) (BIGM) ক কক ক  আেয়ািজতআেয়ািজত  ‘Policy Analysis’  ‘Policy Analysis’ িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   ১৫তম১৫তম  ােচােচ  কমকতাকমকতা
মেনানয়েনরমেনানয়েনর   িব িিব ি ।।

    উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, Bangladesh Institute of Governance and

Management (BIGM) ক ক আেয়ািজত "Policy Analysis" িশ ণ কােসর ১৫তম াচ আগামী
১৬ ম ২০২২ তািরখ হেত  হেব। িশ ণ কাস  অথ িবভােগর অধীন Skills for Employment

Investment Program (SEIP) কে র আওতায় আেয়াজন করা হেয়েছ। 

০২। কাসসং া  িব ািরত ত  িন প:

(ক) িশ েণর ময়াদ ১০ স াহ। মেনানীত কমকতাগণ িশ ণকালীন (১০ স াহ) BIGM-এ 
সং  থাকেবন।

(খ) উ  কােস িসিনয়র সহকারী সিচব ও উপসিচব পযােয়র িবিসএস ক াডার  ও 
সমপযােয়র কমকতাগণ আেবদন করেত পারেবন যােদর বয়স অ  ৫২ বছর।

(গ) উ  কােস ৭ জন নারী কমকতাসহ মাট ২৪ জন কমকতােক মেনানয়ন দান করা হেব।
(ঘ) কাস  স ােহ ০৫ িদন শিন- ধবার সকাল ৯:০০ থেক িবকাল ০৫:০০ টা পয  িনধািরত 

পাঠ পিরক না অ যায়ী চলেব। 
(ঙ) যাতায়াত ভাতা িহসােব দিনক ৬০০/- (ছয়শত) টাকা এবং ের খাবার দান করা হেব। 

এছাড়া, Policy িবষয়ক িতেবদন ত করার জ  েত ক িশ ণাথ েক ৫,০০০/- 
 ( াচ হাজার) টাকা দান করা হেব।

(চ) শীষ ান অিধকারী ৬-৮ জন কমকতােক ই স ােহর জ  নীিতিবষয়ক উ তর িশ েণর 
জ  মেনানীত করা হেব। 

০৩। উে , ইতঃ েব য সকল কমকতা ‘Policy Analysis’ িশ ণ কােস অংশ হণ কেরেছন, তােদর
আেবদন করার েয়াজন নই।

০৪। আ হী কমকতাগণ আগামী ২১ এি ল ২০২২ তািরেখর মে  যথাযথ ক পে র মা েম িসিনয়র সিচব,

১



জন শাসন ম ণালয় { .আ. অিতির  সিচব (িসিপ ), জন শাসন ম ণালয়} বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
বরাবর িনধািরত ফরেম (আেবদন ফরম) আেবদন করেত পারেবন। 

                 

৩-৪-২০২২
এ.এস.এম. ািফ র রহমান

সিচব
ফান: ৯৫৭৭১১৩

ইেমইল: it3@mopa.gov.bd

অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) িসিনয়র িসে ম এনািল , িপএিসিস, জন শাসন ম ণালয় (বিণত িব ি  ও সং  আেবদন ফরম এ ম ণালেয়র
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা হেলা)।
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