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িবষয:় Chulabhorn Royal Academy, Chulabhorn Graduate Institute,Chulabhorn Royal Academy, Chulabhorn Graduate Institute,
Thailand-Thailand-এএ  ২২   বছরবছর   ময়াদীময়াদী  মা াসমা াস   কােসকােস   অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   কমকতােদরকমকতােদর   আেবদনআেবদন   িনকটিনকট
হেতহেত   আেবদনআেবদন   আ ানআ ান ।।

      
       Chulabhorn Royal Academy, Chulabhorn Graduate Institute (CGI),
Thailand-এ িনে া  িবষয়স েহ ২ বছর ময়াদীমা াস া ােম অংশ হেণর জ  সরকাির চাকিরেত িনেয়ািজত
কমকতােদর আেবদন করার েযাগ রেযেছ :

Applied Biological Sciences: Environmental Health, 
Environmental Toxicology, ও
Chemical Sciences 

উি িখত মা াস কাসস েহ অংশ হেণর জ   আ হী ও যা  সরকাির কমকতাগেণর িনকট হেত িনে া  শত সােপে
দরখা  আহবান করা যাে । 

শতস হ:

১. আ হী াথ গণেক েয়াজনীয় ড েম সহ সরাসির ই- মইেল cgi_academic@cgi.ac.th 
এবং ল ড েম স হ আগামী ৩০/০৯/২০২২ তািরেখর মে  এক কিপ অথৈনিতক স ক িবভােগ 

রণসহ িনে া  কানায় িরয়াের রণ করেত হেব :

Chulabhorn Royal Academy, 

Chulabhorn Graduate Institute (CGI Scholarship 
Program)

906 Kamphangphet 6 Road, Talat Bang Khen, Laksi, 

Bangkok 10210, Thailand.

২. যারা ইেতামে  িনয়ািদ িশ ণসহ চাকিরেত ায়ী হেয়েছন এবং িশ া জীবেন যােদর কমপে  
এক থম িবভাগ/ িণ রেয়েছ ারা আেবদন করেত পারেবন;

১



৩. জন শাসন ম ণালেয়র ২৯/৮/৯২ ি .তািরেখর ারক নং-৮০/৯২-৫১৮(৫০০) নং বসামিরক 
সরকাির কমকতাগেণর বেদিশক িশ ণ/উ িশ া স িকত নীিত ও প িত এবং ১২ ম ২০০৩ 
তািরেখ কািশত জন শাসন িশ ণ নীিতমালার গেজট ও ধানম ীর কাযালেয়র ১৯ ন, ২০১১ 
ি . তািরেখর ০৩.০৬৯.০২৫.০৬. ০০.০০৩.২০১১-১৪৪ (৫০০) সং ক পিরপে র মমা সাের 
কমকতা মেনানয়ন দান করেত হেব;

৪. জন শাসন ম ণালেয়র াপন নং-০৫.০০.০০০০.২১১.২২.১০৬.২০০৮-৩৩৯, তািরখ : 
০৬/১২/২০১৫ মাতােবক চাকিরেত েবেশর পর ষণ/অ য়ন েত এক  মা াস িড ী স  
কেরেছন এমন কমকতার মা াস এর জ  আেবদন করার েয়াজন নই; 

৫. াথ র ড়া  মেনানয়ন Chulabhorn Royal Academy, Chulabhorn 
Graduate Institute (CGI), Thailand এবং চিলত সরকাির িবিধ-িবধান এর উপর 
িনভরশীল। উে , আেবদনকারীেক আেবদেনর এক  আগামী ৩০/০৮/২০২২ তািরেখর মে  
জন শাসন ম ণালয়েক অবিহত রেখ সরাসির অথৈনিত স ক িবভােগ রণ করেত হেব।

সং ি  : িশউর, আেবদন ফরম ও অ া  কাগজপ ।

১৫-৬-২০২২
ফারজানা জামান

িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ৯৫৭৪৪২৬

ইেমইল: ft@mopa.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, সিচেবর দ র, অথৈনিতক স ক িবভাগ
২) অিতির  সিচব (সকল অিধশাখা), জন শাসন ম ণালয়
৩) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৪) সিচব (সকল), জন শাসন ম ণালয়
৫) জলা শাসক (সকল)
৬) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়
৭) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (জ িরিভি েত ওেয়ব সাইেট

দশেনর অ েরাধসহ)।
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