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িবষয:় াশনালাশনাল   িডেফিডেফ   কাসকাস ,  ,  ২০২৩২০২৩  এএ  অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন।।

       াশনাল িডেফ  কেলজ, িমর র, ঢাকায় আগামী ১৫ জা য়াির, ২০২৩ তািরখ হেত ০৭ িডেস র ২০২৩ তািরখ
ময়ােদ অ ে য় “ াশনাল িডেফ  কাস, ২০২৩” এ অংশ হেণ আ হী জন শাসন ম ণালয় সংি  িবিসএস
ক াডার  সরকােরর সিচব ও সমপযােয়র কমকতাগেণর (৩য় ড) িনকট হেত িন বিণত শেত আেবদন আহবান
করা হে । সং  ছক (আেবদেনর িনধািরত ছক) মাতােবক আেবদেনর ০৩ (িতন) কিপ ০৩ (িতন)  রিঙন ছিবসহ
যথাযথ ক পে র মা েম আগামী ০৬/১১/২০২২ তািরখ বলা ৩.০০ টার মে  জন শাসন ম ণালেয়র অভ রীণ

িশ ণ-১ শাখায় (সফট কিপ it1@mopa.gov.bd-এ ই- মইল কানায়) রণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ
করা হেলা। 
 
শতাবলী:
(ক)    আ হী কমকতাগেণর বয়স ১ লা জা য়াির, ২০২৩ তািরখ অ  ৫৬ বছর হেত হেব;
(খ)    আেবদনপ  ছেকর িনধািরত ােন যথাযথ ক পে র অ েমাদন/ পািরশ অব ই থাকেত হেব;
(গ)    কােস অংশ হেণ ক আেবদনকারী কমকতাগেণর ইংেরিজ ভাষায় দ তা থাকেত হেব;
(ঘ)    িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালেয়র সভাপিতে  গ ত কিম র মা েম আেবদনকারী কমকতাগেণর
        সা াৎকার হণ বক মেনানীত কমকতাগেণর তািলকা ড়া  করা হেব;
(ঙ)   সফলভােব এনিডিস সমাপনাে  জন শাসন ম ণালেয়র অধীন িশ ণ িত ােন পদায়েন আ হী কমকতােদর               
    মেনানয়ন দােনর ে  অ ািধকার দান করা হেব।

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

সং ি : ০১ (এক) পাতা

২৫-১০-২০২২
হা দ আ র রিহম জন
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫১৫৫২৫
ইেমইল: it1@mopa.gov.bd
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল) (অিধন  সিচব ও সমমযাদার কমকতাগণেক অবিহত করার জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা।)
২) অিতির  সিচব (সকল), জন শাসন ম ণালয়।
৩) ◌্ সিচব, অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়।
৪) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয় (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৫) িসিনয়র িসে ম এনািল , িপএিসিস, জন শাসন ম ণালয় (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ) ।
৬) অিফস কিপ, মা ার ফাইল।
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