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িবষয:় থ াই ােথ াই াে   অ ে য়অ ে য়  মা াসমা াস   কােসকােস   অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   সরকািরসরকাির   কমকতাগেণরকমকতাগেণর   িনকটিনকট   হ েতহেত   আেবদনআেবদন
আ ানআ ান ।।

        রাজকীয় থাই সরকােরর দ  ফেলািশেপর আওতায় থাই াে  অ ে য় Master Degree in
Agriculture, Public Health, Tourism, Public Administration, Economics,
Fishery, Management, Environment and Climate Change কােস বাংলােদেশর সরকাির
কমকতােদর অংশ হেণর েযাগ রেয়েছ। উি িখত কাসস েহ মাট ৮ জন াথ  বাংলােদশ থেক আেবদন করেত পারেব।মা াস
কাসস েহ অংশ হেণর জ  কােসর িবষেয়র সে  চাকির সং া  অথবা িশ াগত যা তা সং া  সংি তা রেয়েছ এমন

সরকাির কমকতাগেণর িনকট হেত আগামী ২৯/০৪/২০২১ তািরেখর মে  আেবদন আহবান করা যাে ।

শত স হশত স হ   ::

ক.  সংি  িবষেয় নতম ৩ বছেরর অিভ তা থাকেত হেব। একজন আেবদনকারী কবল ১  িবষেয় আেবদন
করেত পারেবন;
খ.  আেবদনকারীেক যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন করেত হেব;
গ.  আেবদকারীেক সং  ত  ফরম ও আেবদন ফরম  রণ করেত হেব;
ঘ.  চাকিরেত েবেশর পর ষণ/িশ া েত এক  মা াস িড ী স  কেরেছন এমন কমকতার আেবদন
করার েয়াজন নই;
ঙ.  কাস র তািরেখ বয়স ৪৫ বছেরর মে  হেত হেব;
চ. আেবদেনর সে  সবেশষ িশ াগত যা তার সনদ, চাকির ায়ীকরেণর মাণক ও অিফিসয়াল পাসেপােটর
কিপ সং  করেত হেব;
ছ. েয়াজনীয় কাগজপ সহ ০৪ (চার) সট আেবদনপ  আগামী ২৯/০৪/২০২১  তািরখ িবকাল ৫.০০টার মে
িন া রকারীর কাযালেয় (ভবন নং-২, ক  নং-১০৯, বাংলােদশ সিচবালয়) আবি কভােব রণ করেত হেব;
এবং
জ. াথ ত আেবদেনর িবষেয় জন শাসন ম ণালয় ও থাই া  ক পে র িস া ই ড়া ।
        

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

২৫-৪-২০২১
. ইকরা ল ইসলাম

িসিনয়র সহকারী সিচব
. ১



ফান: ৯৫৭৪৪২৬
ইেমইল: ft@mopa.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
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)।
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