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িবষয:় জ াপােনজ াপােন   অ ে য়অ ে য় Young Leaders’ Program 2022- Young Leaders’ Program 2022-এএ  অংশ হেণঅংশ হেণ   ই কই ক  মাঠমাঠ
শাসেনশাসেন   কমরতকমরত   উপসিচবউপসিচব //িস িনয়রিসিনয়র   সহকারীসহকারী  কিমশনারকিমশনার / / সহকারীসহকারী  কিমশনারগেণরকিমশনারগেণর   িনকটিনকট   হ েতহেত

আেবদনআেবদন   আ ানআ ান ।।

     জাপান সরকােরর Young Leaders’ Program (YLP) 2022 শীষক ি র আওতায় National
Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan-এ এক বছর ময়ািদ (October
2022 to September 2023) Public Administration/Public Policy িবষেয় মা াস কােস
অংশ হেণর িনিম  জন শাসন ম ণালয় এর অধীন মাঠ শাসেন কমরত উপসিচব/িসিনয়র সহকারী কিমশনার/ সহকারী
কিমশনার  গেণর িনকট হেত ৩  েযােগর িবপরীেত িনে া  শত সােপে  দরখা  আহবান করা যাে । এতদসং া
িব ািরত ত াবলী এইসে  সং  করা হেলা: 
শতস হ:

১. Age: Applicants must be, in principle, under 40 years of age, as of 01 
October, 2022 ;

২. Academic Background: Applicants must hold a Bachelor’s degree or 
equivalent from a recognized/accredited university or college, and 
have achieved excellent academic performance;

৩. Work Experience: At least 3 years of full-time work experience in 
Public Administration (preferably 5 years or more); 

৪. English Ability: A minimum TOEFL iBT score of 79, IELTS Academic 
score of 6.0 or equivalent;

৫. িনয়ািদ িশ ণসহ চাকিরেত ায়ী এবং িশ াজীবেন কমপে  ০১ (এক)  থম িবভাগ/ িণ থাকেত হেব ( কান 
তীয় িবভাগ নয়);

৬. চাকিরেত েবেশর পর ষণ/িশ া েত এক  মা াস িড ী স  কেরেছন এমন কমকতার মা াস এর জ  
আেবদন করার েয়াজন নই; 

৭. বিণত কােস আেবদন জাপানী ি র িন য়তা দান কের না, াথ  বাছাইেয়র ে  জন শাসন ম ণালয় ও 
জাপানী ক পে র িস া  ড়া ;

৮. অস ণ বা িনধািরত সমেয়র পের া  আেবদন িবেবচনা করা হেব না

২। উপিরউ  যা তা স  আ হী াথ গণেক যথাযথ ক পে র মা েম আবি কভােবআবি কভােব   আগামীআগামী
৩৩০০//১১১১ //২০২১২০২১   তািরেখরতািরেখর   মেমে  িনধািরত ফরম যথাযথভােব রণ কের ০৬ (ছয়) সট ফরম ও সংি  কাগজপ  এবং
সং  ফরম (বাংলা) রণ কের তার হাডকিপ জন শাসন ম ণালেয়র িবেদশ িশ ণ শাখায় (ভবন ন র ০২, ক
ন র ১০৯) রণ করেত হেব। 
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সং ি - ১,  ২,  ৩,  ৪,  ৫,  ৬,  ৭,  ৮,  ৯,  বাংলা ফরম।

১৭-১১-২০২১
ফারজানা জামান

িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ৯৫৭৪৪২৬

ইেমইল: ft@mopa.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িবভাগীয় কিমশনার, লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম/ঢাকা
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
৩) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয় (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
৪) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ)।
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