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M id-Career Training Programme on Field Administration
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কমকতা মেনানয়ন ।

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০২.২৫.০১৩.২২.৩১৭
িবষয়:

উপ
িবষেয় সদয় অবগিতর জ জানােনা যাে য Mid-Career Training Programme on
Field Administration for Civil Servants of Bangladesh এর ৫৪তম ােচর িশ ণ আগামী
১০/১০/২০২২ হেত ২১/১০/২০২২ পয
(স া ) ময়ােদ ভারেতর National Centre for Good
Governance (NCGG), India, েসৗির এবং িদ ীেত অ ি ত হেব। উ
িশ েণর ৫৪তম ােচ অংশ হেণর জ
িন প িবভাজন, ছক ও িনেদ শনা অ যায়ী আগামী ২০/০৯/২০২২ তািরেখর মে মেনানয়ন রেণর জ িনেদ শ েম অ েরাধ
করা হেলা :
িবভােগর নাম
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কমকতার পদিব

উপপিরচালক, ানীয় সরকার/ জলা পিরষেদর সিচব/ পৗরসভার ধান িনবাহী
কমকতা/অিতির জলা শাসক/উপেজলা িনবাহী অিফসার/ জলা শাসেকর
কায ালয় ও িবভাগীয় কিমশনার অিফেস কমরত িসিনয়র সহকারী কিমশনার।

ছক
ভারেত অ ে য় Mid-Career Training for Field Administration of Bangladesh Civil
Servants শীষক িশ েণর ৫৪তম ােচ -------------িবভাগ হেত মেনানীত কমকতার তািলকা িন প:
িমক ন র মেনানীত কমকতার নাম (বাংলা পদিব, বতমান
ও ইংেরিজেত) ও পিরিচিত নং কম ল ও াচ
নং

১

জ তািরখ
ও বয়স
(বয়স
১০/১০/২০২২
পয )

মাবাইল ই- অিফিসয়াল পাসেপাট ন র,
ন র মইল ই ও ময়াদ উ ীেণর
কানা
তািরখ

১

২

৩
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৭

িনেদ শনা:
১.
মেনানয়েনর ে কমদ তা, িন া, সততা ও জ তা িবেবচনা করেত হেব এবং গ ম এলাকায় কমরত
কমকতাগণেক অ ািধকার িদেত হেব;
২. আেবদনকারীেদর বয়স ৪৫ বছেরর নীেচ হেত হেব।
৩. মেনানীত কমকতা ে র কমপে ৬ মাস ময়াদ (এি ল ২০ ২৩ প য ) স

অিফিসয়াল পাসেপাট থাকেত হেব;

৪.
ইতঃ েব যারা Mid Career Training Programme অথবা ITEC এর অ
িশ ণেকােস অংশ হণ কেরেছন তােদর এই কােস অংশ হেণর েযাগ নই;
৫.

কান

অনা হী কমকতা এবং পদ হেত ত াহােরর আেদশ া কমকতােদর মেনানয়ন দয়ার েয়াজন নই;

৬. জ ির নবাসন, ত াবাসন, িনবাচন সংি বা া িতক েয াগ কবিলত ােন াণ কায ম বা অ
দািয়ে িনেয়ািজত কমকতােদর মেনানয়ন দােনর েয়াজন নই;
৭. বিণত িশ েণ কান কমকতা

কান জ ির

াউজ বা কান স ানেক সে িনেত পারেবন না;

৮. আেবদনকারীেক অনলাইেন আেবদন করেত হেব (িনেদ শনা)। অনলাইেন আেবদেনর পর তা ি কের িনধািরত ােন
আেবদনকারীেক া র করেত হেব। কান কমকতা অনলাইেন আেবদন করেত থ হেল িশ েণ অংশ হণ করেত
পারেবন না;
৯.
িত সট আেবদন ফরেমর হাড -কিপর সােথ ১ কিপ জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ, ১ কিপ অিফিসয়াল
পাসেপােটর ফেটাকিপ এবং সবেশষ অিজত িশ াগত সনেদর ফেটাকিপ সং করেত হেব;
১০. অনলাইন আেবদেনর সে সং
হেব। অনলাইেন িরত আেবদেনর ি

িচিকৎসা সনেদর অ প সনদ িচিকৎসক ারা (ইংেরিজ সীলসহ) রণ করেত
কিপ ও িচিকৎসা সনেদর হাড কিপ জন শাসন ম ণালেয় রণ করেত হেব;

১১.মেনানীত কমকতা ে র অনলাইেন রণ ত আেবদনপ

াি র পর ম ণালয় থেক মেনানয়ন ড়া করা হেব;

১২. মেনানীত কমকতা ে র যথাযথভােব অনলাইেন রণ ত ফরেমর ০৩ সট হাড কিপ, যথাযথভােব রণ ত
িচিকৎসা সনেদর কিপ ও অ া সংি
কাগজপ সরকাির আেদেশ বিণত তািরেখর মে সরাসির জন শাসন
ম ণালেয়র িবেদশ িশ ণ অিধশাখায় (ভবন নং-২, ২য় তলা, ক ন র-১০৯) অব ই ৗছােত হেব।
সং

: িনেদ শনা ১ ফদ ।

১৫-৯-২০২২
মৗ মী সরকার রাখী
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ৯৫৭৪৪২৬
ইেমইল: ft@mopa.gov.bd

িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
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তািরখ:
১৫ সে র ২০২২

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০২.২৫.০১৩.২২.৩১৭/১(৭২)
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: ( জ তার মা সাের নয়)
১) সিচব, মাঠ শাসন, অভ রীণ ও নব িনেয়াগ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়
২

২) জলা শাসক (সকল)
৩) িতম ীর একা সিচব, িতম ীর দ র, জন শাসন ম ণালয়; িতম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
৪) উপসিচব, মাঠ শাসন-২ শাখা, জন শাসন ম ণালয়
৫) িসিনয়র সিচেবর একা সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়; িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ ।
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (ওেয়ব সাইেট
কােশর অ েরাধসহ)।
৭) সহকারী সিচব, িনেয়াগ, পেদা িত ও ষণ অ িবভাগ; অিতির সিচব (এিপিড) মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ ।
৮) ি গত কমকতা, ক ািরয়ার ািনং ও িনং অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়; অিতির সিচব (িসিপ )
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
৯) ি গত কমকতা, অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়; সিচব (অভ রীণ
ও িবেদশ িশ ণ) মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
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মৗ মী সরকার রাখী
িসিনয়র সহকারী সিচব

৩

How to fill online application for 54th Mid-Career Training Programme on Field Administration
for Civil Servants of Bangladesh (tentative date: 10 October to 21 October 2022)
Go to the web link = https://www.itecgoi.in/index.php
Click on Apply for ITEC
Click on Apply now
Click on “Government Function”
Click on “National Centre for Good Governance”
Go to MID-CAREER TRAINING PROGRAMME ON FIELD ADMINISTRATION FOR CIVIL
SERVANTS OF BANGLADESH (10 October to 21 October 2022) and Click on Apply
In Nationality Select Bangladesh
Do not click the next button “Secretariat name”-leave that unchanged (কারণ আবেদন করা হবে Indian
High Commission এর মাধ্যবম)
Proceed to complete the form
Fill up the details of employment/profession for last five years mentioning (এখাবন বেগত ০৫ েছবরর
প াবটিং এর তথ্য ছক অনুযায়ী বদবত হবে)
অনলাইন ফরবম অেশ্যই রঙীন ছবে আ বলাড করবত হবে, না হবল আবেদন োবতল হবে
Submit that form online
Print the submitted online form - three copies
Put your signature to the designated place of application
Complete the medical form with the help of a Physician by hand writing using English seal
Make three set hard copies of submitted online application (with signature) with medical form
Attach photocopy of NID, copy of valid official passport (validity up to April 2023) and copy of
last academic certificate with each three sets of the application
Send three sets of completed application to MOPA (Room 109, Building no. 2, Bangladesh
Secretariat) by 18/09/2022.

বেবেষ দ্রষ্ট্রব্য:






আবেদবনর সময় যবদ অবফবেয়াল াসব ার্ ট নোয়ন না থাবক পস পেবে াসব ার্ ট তথ্য ব্যতীত আবগ অনলাইন আবেদন পেষ কবর তা
সােবমর্ ও বিন্ট কবর পিরণ করবত হবে (কারণ াসব ার্ ট তথ্য ছাড়াও অনলাইন আবেদন পূরণ করা যায়)।
অনলাইন আবেদন ফরম পূরবণর পেবে বেগত ০৫ েছবরর প াবটিং এর তথ্য আেশ্যই উবেখ করবত হবে। এ ছাড়া পমবডকযাল ফরম এর
সে অিংে সঠিকভাবে পূরণ কবর ডাক্তাবরর স্বাের ও ইিংবরবি বসলসহ পিরণ করবত হবে।
যবদ অবফবেয়াল াসব ার্ ট না থাবক ো নোয়ন না থাবক অথো ব্যাবক্তগত াসব ার্ ট (অবফবেয়াল নয়) থাবক তবে এ পকাবস টর সরকাবর
আবদে িাবরর র অেশ্যই িরুবরবভবিবত অবফবেয়াল াসব ার্ ট কবর বনবত হবে।
অনলাইবন আবেদবন পকান ভুল হবল ো বিন্ট করবত সমস্যা হবল নতুনভাবে পুনরায় অনলাইবন আবেদন করবত হবে – পস পেবে পূবে ট
ব্যেহৃত ই-পমইল বরেতটন কবর আবেদন করবত হবে।
পকান কারবণ েবণ টত অনলাইবন আবেদবনর বলন্ক াওয়া না পগবল ো প বত সমস্যা হবল োরোর পেটা করবত হবে।

