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িবষয:় দি ণদি ণ   কািরয়ায়কািরয়ায়   অ ে য়অ ে য়  মা াসমা াস //িপএইচিডিপএইচিড   কােসকােস   অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   আেবদনআেবদন   আ ানআ ান

         KOICA, কািরয়া এর অথায়েন দি ণ কািরয়ায় অ ে য় িন বিণত মা াস/িপএইচিড কাসস েহ অংশ হেণর জ
বাংলােদেশর সরকাির কমকতােদর জ  েযাগ রেয়েছ। উ  কাসস েহ অংশ হেণর জ  কােসর িবষেয়র সে  চাকির অথবা
িশ াগত যা তা সং া  সংি তা রেয়েছ এমন সরকাির কমকতাগেণর িনকট হেত যথাযথ ক প েকর মা েম আগামী
৩১/০৩/২০২১ তািরেখর মে  আেবদন আহবান করা যাে । আেবদনকারীগণ
http://www.koica.go.kr/ciat/index.do িলংেকর মা েম কাস সংি  আেবদন ফরমস হ ডাউনেলাড করেত
পারেবন। 

িমক নং কােসর নাম ও ময়াদকাল েযাগ 
সং া

িব িব ালেয়র নাম

িপএইচিড
১. KOICA-EWHA Ph.D. Degree Program in 

ASEAN Gender Leadership
 Duraion: August 20, 2021-August 19, 
2024. 

4 
(four)

Ewha Womans 
University 

২. KOICA-HGU Ph.D. Program in Techno-
Enterpreneurship Competency Based On 
ICT Convergence
Duration: August 04, 2021-August 3, 2024.

4 
(four)

Hondong Global 
University 

মা াস
১. KOICA- AJOU Master’s Degree Program 

in Civil Society Leadership 
Duration: August 14, 2021-January 13, 
2023. 

4 
(four)

Ajou University 

২. KOICA-KDI School Master’s Degree 
Program in Economic Development Policy 
for Sustainable and Inclusive Gorwth 
Duration: August 9, 2021-December16, 
2022.

4 
(four)

Korean 
Development Insitute

৩. KOICA-KNUE Master’s Degree Program 
in Global Education Leadership 
Duration: August 2, 2021-December. 16, 
2022.

4 
(four)

Korean National 
University of 

Educaiton 

১



৪. KOICA-KNUE Master’s Degree Program 
in Fisheries Science, 
Internaitonal Graduate Program of 
Fisheries Science, IGFS
Duraiton: July 27, 2021-December 20, 
2022.

4 
(four)

pukyong National 
University 

৫. KOICA-SNU Master’s Degree Program in 
Capacity Building for SDGs
Duration: August 12, 2021-December 31, 
2022. 

4 
(four)

Seoul National 
University

৬. KOICA-EWHA Master’s Degree Program 
in ASEAN Gender Leadership
Duration: August 8, 2021-December 20, 
2022.

4 
(four)

Ewha Womens 
University 

৭. Master's Degree Program 
in Techno- Entrepreneurship Competency
Based on ICT Convergence.
Duration: August 4, 2021 – December 31, 
2022

4 
(four)

Hondong Global 
University

শত স হশত স হ   ::

ক.     একজন আেবদনকারী কবল ১  িবষেয় আেবদন করেত পারেবন। আেবদেনর িবষেয়র সে
চাকির/িশ াগত সংি তা থাকেত হেব; 
খ.     আেবদনকারীগণ http://www.koica.go.kr/ciat/index.do িলংেকর মা েম কাস সংি
আেবদন ফরমস হ ডাউনেলাড করেত পারেবন। ডাউনেলাড ত ফরমস হ রণ বক েয়াজনীয় কাগজপ সহ
০৪ (চার) সট আেবদনপ  আগামী ৩১/০৩/২০২১  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.     আেবদনকারীেক যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন করেত হেব;
ঙ.     আেবদকারীেক সং  ত  ফরম রণ কের দ র ধােনর অ মিতর ারক িহেসেব িন া রকারীর
কাযালেয় আেবদন পে র সােথ রণ করেত হেব;
চ.     চাকিরেত েবেশর পর ষণ/িশ া েত এক  মা াস িড ী স  কেরেছন এমন কমকতার আেবদন
করার েয়াজন নই;
ছ.     কাস র তািরেখ বয়স ৪৫ বছেরর মে  হেত হেব;
জ.    আেবদেনর সে  সবেশষ িশ াগত যা তার সনদ, চাকির ায়ীকরেণর মাণক ও অিফিসয়াল পাসেপােটর
কিপ সং  করেত হেব;
        

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

সং ি :
১। KOICA এর প
২। ত  ফরম

২



১৮-৩-২০২১
. ইকরা ল ইসলাম

িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ৯৫৭৪৪২৬

ইেমইল: ft@mopa.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা/ লনা/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম/রাজশাহী
৩) জলা শাসক (সকল)
৪) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (জ িরিভি েত ওেয়ব সাইেট

দশেনর অ েরাধসহ)

৩


