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িবষয:় JICA JICA এরএর   মা াসমা াস   কােসকােস   অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   আেবদনআেবদন   আ ানআ ান ।।

      JICA-এর অথায়েন জাপােন অ ে য় মা াস কােস অংশ হেণর জ  িন বিণত মা াস কােসর ১  েযােগর িবপরীেত
জন শাসন ম ণালেয়র আওতাধীন মাঠ শাসেন কমরত িসিনয়র সহকারী সিচব/উপেজলা িনবাহী অিফসার/সহকারী কিমশনার
অথবা সমপযােয়র কমকতােদর িনকট হেত সং  িশউর এ উি িখত িনেদশনাবলী যথাযথভােব অ সরণ বক িনে া  শত
সােপে  দরখা  আহবান করা যাে  :

কােসর নাম  ময়াদকাল েযাগ সং া

১ ২ ৩

Knowledge Co-Creation Program (Long-
Term) on “Local Governance with
Community Participation JPY 2024:

অে াবর ২০২৩ হেত এি ল
২০২৬ পয

১ 

 
শতস হ:

১. যারা ইেতামে  চাকিরেত ায়ী হেয়েছন ারা আেবদন
করেত পারেবন;

২. 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 আেবদন করেত হেব;

৩. আেবদনকারীেক িনয় ণকারী ক পে র মা েম আেবদন
করেত হেব; 

. ১



৪. যথাযথভােব রণ ত িনধািরত আেবদন ফরেমর ২ সট
( ল কিপ), িশ াগত যা তার সনদ ও া ি ,
সং  ফর াট অ যায়ী Research Proposal
, যথাযথ ক পে র পািরশ,  ই কিপ ছিব, ইংেরিজ
ভাষার দ তার মাণক
(TOFEL/TOEIC/IELTS),অিফিসয়াল
পাসেপােটর কিপ,   আ ষি ক ড েম স (সং
িশওেরর ৩ নং িনেদশনা অ সরণীয়) জন শাসন

ম ণালেয়র িবেদশ িশ ণ শাখায় (ভবন ন র-০২, ক
ন র- ১০৯) আগ ামীআগামী  ১৯.০১.২০২৩১৯.০১.২০২৩   ত ািরেখরত ািরেখর  মেমে

রণ করেত হেব; 
৫. চাকিরেত েবেশর পর ষণ/অ য়ন েত এক  মা াস

িড ী স  কেরেছন এমন কমকতার মা াস এর জ
আেবদন করার েয়াজন নই;

৬. কাস র তািরেখ আেবদনকারীর বয়স ৪৫ বছেরর মে
হেত হেব। 

     সং ি  : িশউর ও আেবদন ফরম।

১২-১-২০২৩
মৗ মী সরকার রাখী

উপসিচব
ফান: ৯৫৭৪৪২৬

ইেমইল: ft@mopa.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) অিতির  সিচব, ক ািরয়ার ািনং ও িনং অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়
৪) িবভাগীয় কিমশনার, লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/ঢাকা/চ াম (তার অধীন  কমকতাগণেক
অবিহত করার অ েরাধসহ)।
৫) ◌্ সিচব, অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়
৬) জলা শাসক (সকল) (তার অধীন  কমকতাগণেক অবিহত করার অ েরাধসহ)।
৭) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
৯) ি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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