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Two-Years M aster's Scholarshipin Program in International
Relations and Diplomacy with Tribhuvan University of Nepal
for the Academic Year 2021-2023.

কলে া ান সিচবালেয়র সদ দশ েলার জ International Relations and Diplomacy িবষেয় ২০২১-২০২৩ সােলর জ
ক াডােরর আ হী ও যা কমকতাগেণর িনকট হেত িনে া শত সােপে দরখা আহবান করা যাে :

মা াস কােস অংশ হেণর জ

িবিসএস শাসন

শতস হ:
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
২।

সংি
সং ি

াথ গণ অনলাইন রিজে শন (https://entrance.tufohss.edu.np) িলংেকর মা েম সরাসির Tribhuvan University in Nepal-এ আেবদন করেত পারেবন।
রণ ত আেবদন এবং Academic Transcripts/Certificates
কের িপিডএফ আকাের DIRD-এর ই- মইেল (prem.khanal@dird.tu.edu.np) রণ
করেত হেব;
জন শাসন ম ণালেয়র াপন নং-০৫.০০.০০০০.২১১.২২.১০৬.২০০৮-৩৩৯, তািরখ: ০৬/১২/২০১৫ মাতােবক চা িরেত েবেশর পর ষণ/িশ া েত এক মা াস িড ী স
কেরেছন
এমন কমকতার মা াস এর জ আেবদন করার েয়াজন নই;
উি িখত কােস আেবদেনর এবং কমকতাগেণর আেবদন অ ায়েনর ে জন শাসন ম ণালেয়র ২৯/০৮/১৯৯২ তািরেখর সম(িবঃ ঃ)৮০/৯২-৫১৮(৫০০) ন র ারেক জাির ত বসামিরক
কমকতাগেণর বেদিশক িশ ণ/উ িশ া স িকত নীিত ও প িত অ সরণ করেত হেব;
যারা ইেতামে িনয়ািদ িশ ণসহ চা িরেত ায়ী হেয়েছন এবং িশ া জীবেন যােদর কমপে ০১ (এক)
থম িবভাগ/ িণ রেয়েছ ( কান তীয় িবভাগ নয়);
আেবদনকারীেক অনলাইেন যথাযথভােব ফরম রণ কের আেবদন করেত হেব এবং উ আেবদেনর হাড কিপ জন শাসন ম ণালেয়র িবেদশ িশ ণ শাখায় রণ করেত হেব;
আেবদনকারীেক িনয় ণকারী ক পে র মা েম আেবদন করেত হেব এবং এতদসে সং বাংলা ফরম রণ কের অনলাইেনর আেবদেনর সে
রণ করেত হেব;
অস ণ বা িনধািরত সমেয়র পের া আেবদন িবেবচনা করা হেব না।

উপিরউ যা তা স
আ হী াথ গণেক যথাযথ ক পে র মা েম আগামী ০৮/১১/২০২১ তািরেখর মে সংি ওেয়বসাইেটর িনেদশনা মাতােবক যথাযথভােব রণ ত িনধািরত ফরম ও
কাগজপ এবং এ সং সং ফরম (বাংলা) রণ কের জন শাসন ম ণালেয়র িবেদশ িশ ণ শাখায় (ভবন ন র ০২, ক ন র ১০৯) রণ করেত হেব।
: কলে া

ান সিচবালেয়র প , বাংলা ফরম।

২-১১-২০২১
ফারজানা জামান
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ৯৫৭৪৪২৬
ইেমইল: ft@mopa.gov.bd
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) অিতির সিচব, ক ািরয়ার ািনং ও িনং অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়
৩) ◌্ সিচব, অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, 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
৫) িসিনয়র িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।

১

