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িব ি

িবষয:় ভারেতভারেত   অ ে য়অ ে য় “International Training Programme (E-ITEC) on “International Training Programme (E-ITEC) on
Data Analytics for Beginners” Data Analytics for Beginners” শীষকশীষক  া া েমা ােম   অনলাইেনঅনলাইেন   অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ
আেবদনআেবদন   আ ানআ ান

      আগামী ১৬/০১/২০২৩ হেত ২০/০১/২০২৩ তািরখ ময়ােদ  Centre for Development of
Advanced Computing (C-DAC), Mohali ক ক আেয়ািজত "Specialized Training
Programme in Augmented and Virtual Reality" শীষক এক  িশ ণ া াম অনলাইেন
অ ি ত হেব। উ  অনলাইন িশ ণ া ােম অংশ হেণর জ  বাংলােদশ হেত ১ জন সরকাির কমকতার অংশ হেণর

েযাগ রেয়েছ। উ  িশ ণ া ােম অংশ হেণর জ  জন শাসন ম ণালয় ও এর অধীন  দ র/সং ায় কমরত আ হী
কমকতাগণেক িনে া  শতসােপে  সং  িনেদশনা অ সরণ বক https:www.sisdhaka.gov.in ওেয়ব
সাইেটর মা েম অনলাইেন আেবদন কের আেবদেনর কিপ আগামী ১২/০১/২০২৩ তািরেখর িবেদশ িশ ণ শাখার ই-
মইেল (ft@mopa.gov.bd) রেণর জ  আহবান করা যাে । 

শতাবলী :
০১। ITEC Programme এ াথ  িনবাচেনর ে  বয়স ২৫-৪৫ বছর, চাকিরেত ায়ী এবং চাকিরকাল কমপে
০৫ বছর হেত হেব। ইতঃ েব যারা ITEC, Colombo Plan এবং Train the Trainer এ অংশ হণ
কেরেছন ােদর মেনানয়ন দান করা যােব না;
০২। াথ  মেনানয়েনর ে  কােসর সে  াথ র কােজর স ৃ তা অব ই থাকেত হেব। এছাড়া াথ েক ইংেরজীেত
পারদশ  এবং শািররীকভােব উপ  থাকেত হেব;
০৩। এক  কােসর িবপরীেত সেবা  ১ জন াথ  মেনানয়ন িদেত হেব;
০৪। আ হী ও যা  কমকতা েক https,www.sjsdhaka.gov.in and register for
submitting the ITEC application online ওেয়ব সাইেটর মা েম িনধািরত ফরেম অনলাইেন
আেবদন করেত হেব। অনলাইেন করা আেবদেনর আইিড না ারসহ ৩ সট া িরত ি  কিপ, ভাটার আইিড কাড,

া গত সনদ ও সবেশষ িশ াগত সনেদর কিপ এবং অিফিসয়াল পাসেপােটর কিপসহ আেবদন প স হ ১২/০১/২০২৩
তািরেখর মে  িবেদশ িশ ণ শাখায় রণ করেত হেব;

সং ি : ইআরিড'র প ।
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মৗ মী সরকার রাখী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৪৪২৬
ইেমইল: ft@mopa.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জন শাসন ম ণালেয়র অধীন দ র/সং া ধানগণ
২) অিতির  সিচব (সকল অিধশাখা), জন শাসন ম ণালয়
৩) সিচব (সকল), জন শাসন ম ণালয়
৪) উপসিচব (সকল), জন শাসন ম ণালয়
৫) িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), জন শাসন ম ণালয়
৬) িসিনযর় িসে ম এনািল , জন শাসন ম ণালয় (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
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