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িব ি

িবষয:় KOICA KOICA এরএর   মা াসমা াস   কােসকােস   অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   আেবদনআেবদন   আ ানআ ান ।।

            KOICA, কািরয়া এর অথায়েন দি ণ কািরয়ায় অ ে য় িন বিণত মা াস কাসস েহ বাংলােদেশর সরকাির
কমকতােদর অংশ হেণর েযাগ রেয়েছ। জন শাসন ম ণালয় ও অধীন  দ র/সং া ও মাঠ পযােয় কমরত কমকতা যােদর
িনে া  কাসস েহর সে  চাকির অথবা িশ াগত যা তা সং া  সংি তা রেয়েছ ােদর িনকট থেক িনধািরত শতসােপে
আগামী ২৮/০২/২০২২ তািরেখর মে  আেবদন আ ান করা যাে  :  

. নং কােসর নাম ও ময়াদকাল িব িব ালয় েযাগ সং া
১. Master’s Degree Program in Public

Management and Public Sector Reforms
Duration: 12.08.2022-31.12.2023

Seoul National
University

২ ( ই)

২. Master’s Degree Program in Public
Administration (Local Government)
Duration: 01.08.2022-31.12.2023

Sungkyunkwan
University

২ ( ই)

৩. Master’s Degree Program in Trade and 
Industrial Policy and Sustainable and 
Inclusive Growth
Duration: 17.08.2022-09 .12.2023

KDI School ১ (এক)

৪. Master’s Degree Program in e-
Government and Public Management for 
ASIA (Asia)
Duration: 16.08.2022-21.12.2023

Yonsei 
University

২ ( ই)

৫. Master’s Degree Program in Economic 
Development Policy for Sustainable and 
Inclusive Growth
Duration: 17.08.2022-09 .12.2023

KDI School ২ ( ই)

৬. Master’s Degree Program in Capacity
Building for SDGs (Asia)
Duration: 12.08.2022-31.12.2023

Seoul National
University

২ ( ই)

৭. Master’s Degree Program in Civil 
Society Leadership (Asia)
Duration: 13.08.2022-12.01.2024

Ajou University ২ ( ই)

৮. Master’s Degree Program in ICT Policy
Duration: 10.08.2022-23.12.2023

Soongsil
University

১ (এক)

শত স হশত স হ   ::
ক.     একজন আেবদনকারী কবল ১  িবষেয় আেবদন করেত পারেবন। আেবদেনর িবষেয়র সে  চাকির/

১



         িশ াগত সংি তা থাকেত হেব এবং সংি  ে  ২ বছর চাকিরর অিভ তা থাকেত হেব; 
খ.     আেবদনকারীগণ ০২ ( ই) সট রণ ত িনধািরত ফরম ও েয়াজনীয় কাগজপ  আগামী ২৮/০২/২০২২  
                তািরখ িবকাল ৫.০০টার মে  িন া রকারীর কাযালেয় (ভবন নং-২, ক  নং-১০৯, 
         বাংলােদশ সিচবালয়) আবি কভােব রণ করেত হেব;  
গ.      াথ ত আেবদেনর িবষেয় জন শাসন ম ণালয় ও KOICA ক পে র িস া ই ড়া ;
ঘ.     আেবদকারীেক সং  ফরম (বাংলা) রণ কের দ র ধােনর অ মিতর ারক িহেসেব িন া রকারীর 
        কাযালেয় আেবদন পে র সে  রণ করেত হেব;
ঙ.     চাকিরেত েবেশর পর ষণ/িশ া েত এক  মা াস িড ী স  কেরেছন এবং KOICA িশ েণ 
        অংশ হণ কেরেছন এমন কমকতার আেবদন করার েয়াজন নই;
চ.     আেবদনকারীর বয়স কাস র তািরেখ ৪৫ বছেরর মে  হেত হেব;
ছ.     আেবদেনর সে  সবেশষ িশ াগত যা তার সনদ, চাকির ায়ীকরেণর মাণক ও অিফিসয়াল 
        পাসেপােটর কিপ সং  করেত হেব;
জ.    http://www.koica.go.kr/koica_en/3501/subview.do সাইেট আেবদনকারীগণ 
        অিতির  তে র জ  িভিজট করেত পােরন।
         

২।         যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ িব ি  কাশ করা হেলা।

সং ি  :
(KOICA) 2022 KOICA SP Application form, 
PI_KOICA-EWHA Master Degree Program in Gender Leadership for Asia,  
(KOICA) Application Guideline_2022, 
[Form 2] Statement_of_Purpose for MA (2022 Asian Gender Leadership), 
[Form 3] Essay on Gender Equality and Women's  Leadership for MA (2022 Asian Gender Leadership), 
[Form 4] Letter_of_Recommendation for MA (2022 Asian Gender Leadership), 
1. Document Checklist  Form, 
2. Yonsei University Application Form, 
3. Recommentation Letter Form, 
4. Study Plan (Statement of Purpose) Form, 
5. Release of Information Form, 
[Form 1] Application form for MA (2022 Asian Gender Leadership),
Application Guideline_2022 (KOICA),
Application Guideline_2022.pdf,  
KOICA PDF,
MBA-046 KOICA's  Masters Scholarship program 2022 (KOICA),
আ েবদনকারী ত  সং া  বাংলা ফরম,  

১৪-২-২০২২
ফারজানা জামান

িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ৯৫৭৪৪২৬

ইেমইল: ft@mopa.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব , অথৈনিতক স ক িবভাগ
২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়
৩) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (জ িরিভি েত ওেয়ব সাইেট

২



দশেনর অ েরাধসহ)।
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