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িব�ি� 
 

িবষয়: দি�ণ আি�কা সরকােরর সহেযািগতায় পাট �নাস � ইন প�েলশন এ� �ডেভলপেম� (PPD) �লারিশেপর আওতায় ১ বছর 
�ময়াদী �পা� �া�েয়ট িডে�ামা �কােস �র �েযাগ  

 

দি�ণ আি�কা সরকােরর সহেযািগতায় পাট �নাস � ইন প�েলশন এ� �ডেভলপেম� (PPD) �লারিশেপর আওতায় 
দি�ণ আি�কার Northwest University, Mafikeng Campus-এ ১ (এক) বছর �ময়াদী “Post Graduate 

Diploma (PGD) in Population and Policy Analysis (PPA)” �কােস � অংশ�হেণর জ� পিরবার পিরক�না 
অিধদ�রাধীন আ�হী কম �কত�াগেণর িনকট হেত িনে�া� শত�সােপে� আগামী ০৬/০৫/২০২০ তািরেখর মে� িনধ �ািরত ফরেম 
আেবদন আ�ান করা যাে�। িব�ািরত ত�াবলী এ সে� সং�� করা হেলা। 
     শত�স�হ: 

ক) আেবদনকারীেক চা�িরেত �ায়ী হেত হেব; 
খ) �-� িনয়�নকারী কম �কত�ার অ�মিত�েম আেবদন করেত হেব; 
গ) জন�শাসন ম�ণালেয়র ০৬/১২/২০১৫ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.২১১.২২.১০৬.২০০৮-৩৩৯ ন�র ��াপন 

�মাতােবক চা�িরেত �েবেশর পর ��ষণ/িশ�া��েত এক� িডে�ামা/মা�াস � িড�ী স�� কেরেছন এমন 
কম �কত�ার আেবদন করার �েয়াজন �নই; 

ঘ) আেবদনকারীেক অব�ই �লারিশপ �দানকারী ক��পে�র শত�াবলী অব�ই �রণ করেত হেব; 
ঙ) আেবদন স�িক�ত সংি�� ত�ািদ এ সে� সং�� করা হেলা এবং উ� িনেদ �শনার আেলােক আেবদনপ� এবং 

সংি�� কাগজপ� িনধ �ািরত সমেয়র মে� dpmhrddgfp@gmail.com �কানায় ��রন করেত 
হেব; 

চ) অস�ণ � ও িবলে� �া� আেবদন বািতল বেল গ� হেব। 
 

২। পিরচালক (�শাসন) মেহাদেয়র সদয় অ�েমাদন�েম এ িব�ি� জাির করা হেলা। 
 

সং�ি�: বণ �নামেত ৪ (চার) পাতা। 
 
 
 (�মাঃ আ�ল মা�ান) 

�ড�� ��া�াম �ােনজার 
িহউ�ান িরেসাস � �ডেভলপেম�  

�মাবাইল: ০১৭১২১৮১৫২২ 
ইেমইল: mmannann@gmail.com 

অ�িলিপ (সদয় �াতােথ �) (�জ��তার �মা�সাের নয়): 
১। অিতির� সিচব (জনসং�া ও উ�য়ন), �া�� িশ�া ও পিরবার ক�াণ িবভাগ, �া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয়, 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। পিরচালক/লাইন ডাইের�র, -----------------------------------, পিরবার পিরক�না অিধদ�র (সকল)। 
৩। পিরচালক, পিরবার পিরক�না, ----------------------------------- িবভাগ (সকল)। 
৪। পিরচালক/ত�াবধায়ক, এমএফএস�িস/এমিসএইচ�আই, �মাহা�দ�র/লাল��, িমর�র/আিজম�র, ঢাকা। 
৫। উপপিরচালক, পিরবার পিরক�না, ----------------------------- �জলা (সকল)। 
৬। উপেজলা পিরবার পিরক�না কম �কত�া/�মিডেকল অিফসার (এমিসএইচ-এফিপ), ---------------------------- (সকল)। 
৭। জনাব �বশাখী �চৗ�রী, সহকারী �মইে��া� ইি�িনয়ার, এমআইএস ইউিনট, পিরবার পিরক�না অিধদ�র (ওেয়বসাইেট 

�কােশর অ�েরাধসহ)। 
৮। মহাপিরচালক মেহাদেয়র �ি�গত সহকারী, পিরবার পিরক�না অিধদ�র। 
৯। পিরচালক (�শাসন) মেহাদেয়র �ি�গত সহকারী, পিরবার পিরক�না অিধদ�র। 



 



About PGDPPA 

 

Name of the Course: Post Graduate Diploma (PGD) in Population and Policy Analysis (PPA) 

Name of Institution: Northwest University, Mafikeng Campus, South Africa 
 
Duration of the course: One Year (Full time)  
 
Commencing: February, 2021  
 
Course Credit: 120 Units 
 
Objectives of the course:  

• To Build Capacity in population & policy analysis to improve evidence based policies and 

programmes for sustainable human development.   

• To provide advanced understanding and practical skills for interlinking research, policy 

and programmes for middle and high level managers with planning responsibilities.  

Module of the PGD Include:  

• Information System  

• Computer application  

• Applied research statistics  

• Integrating population issues into development planning  

• Social research method  

• Understanding Population  

• Population ageing  

• Population Change and development  

• Population and environment  

• Population and labor force participation   

By the end of the programme, graduates of the programme will be able to:  

1. Apply acquired knowledge to successful conduct a research project;  

2. Demonstrate that they can communicate the research findings to policy makers and 

programme manager; 

3. Design and implement population and development related policies and programmes;  

4. Advise on the integration of population issues into development planning.  


