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ারক ন র: ০৫.৪৬.৫৮০০.০০৬.২৬.০০১.১৯.৪১৮ তািরখ: 
১০ সে র ২০২০

২৬ ভা  ১৪২৭

িবষয়: JDS JDS বিৃ রবিৃ র  অধীনঅধীন  জাপােনজাপােন  অ ে য়অ ে য়  মা াসমা াস  কােসকােস  অংশ হেণরঅংশ হেণর  জজ   আেবদনআেবদন  আ ানআ ান
সূ : জন শাসন ম ণালেয়র িবেদশ িশ ণ শাখা'র ০৭ সে র ২০২০ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.

২০২.২৫.০১৬.১৯. ১০৭ ন র ারক।

           উপযু  িবষেয় সেূ া  ারেকর পিরে ি েত জানােনা যাে  য,  Japan Human Resource
Development Scholarship (JDS) এর অধীেন জাপােনর িবিভ  িব িবদ ালেয় মা াস া ােম িবিসএস
ক াডারভু  কমকতােদর িনকট থেক শতসােপে  দরখা  দািখেলর জ  িব ি  চার করা হেয়েছ এবং এ
সং া  িনেদিশকা রণ করা হেয়েছ (িনেদিশকা সংযু )।
         ০২। এমতাব ায়, জন শাসন ম ণালয় কতকৃ কািশত িব ি র কিপ এবং এ সং া  িনেদিশকা পরবতী

েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  আিদ  হেয় এ সােথ রণ করা হেলা।

সংযু : বণনামেত ০২ ( ই) পাতা।

১০-৯-২০২০

িবতরণ :
১) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), মৗলভীবাজার
২) সহকারী কিমশনার (ভূিম) মৗলভীবাজার সকল
৩) ভার া  কমকতা (সকল), শাখা, জলা শাসেকর 
কাযালয়, মৗলভীবাজার

মা: মিহবরু রহমান
শাসিনক কমকতা

ফান: ০৮৬১-৫৩০১৫
ইেমইল: dcmbestd@gmail.com

ারক ন র: ০৫.৪৬.৫৮০০.০০৬.২৬.০০১.১৯.৪১৮/১ তািরখ: ২৬ ভা  ১৪২৭
১০ সে র ২০২০

অ িলিপ 
১) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার ( জলা শাসক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।

১০-৯-২০২০
মা: মিহবরু রহমান 
শাসিনক কমকতা

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 
িবেদশ িশ ণ শাখা 
www.mopa.gov.bd

ন র ০৫.০০.০০০০.২০২.২৫.০১৬.১৯.১০৭ তািরখ: 
০৭ সে র ২০২০

২৩ ভা  ১৪২৭

িব ি / নািটশ

িবষয়: JDS JDS বিৃ রবিৃ র  অধীনঅধীন  জাপােনজাপােন  অ ে য়অ ে য়  মা াসমা াস  কােসকােস  অংশ হেণরঅংশ হেণর  জজ   আেবদনআেবদন  আ ানআ ান

         Japan Human Resource Development Scholarship (JDS) এর অধীেন জাপােনর িবিভ  িব িবদ ালেয়
মা াস া ােম অংশ হেণর িনিমি  িবিসএস ক াডারভু  কমকতা এবং বাংলােদশ ব াংেকর থম িণর
কমকতাগেণর িনকট হেত উ ু  িতেযািগতার মাধ েম াথী বাছাইেয়র জ  িনে া  শতসােপে  আেবদন আহবান
করা যাে । উ  া ােম অংশ হেণ আ হী ও যাগ  কমকতাগণেক http:jds-
scholarship.org/ ওেয়ভসাইেটর মাধ েম আেবদন করেত হেব এবং আেবদন আগামীআগামী  ০৯০৯  সে রসে র  হেতহেত  ১৫১৫
অে াবরঅে াবর  ২০২০২০২০ তািরখতািরখ  িবকালিবকাল  ৫৫--০০০০  ঘিটকারঘিটকার  মেধমেধ  িনে া  িঠকানায় সরাসির পৗঁছােত হেব: 

Japan International Cooperation Center (JICE) 

JDS Project Office in Bangladesh
L-261, The Pan Pacific Sonargaon Hotel,
107, Kazi Nazrul Islam Avenue,
Dhaka-1215, Bangladesh.

শতসমহূশতসমহূ  ::
১.    সংযু  ও অনলাইেন া  িনেদিশকা যথাযথভােব অ সরণপবূক আেবদন করেত হেব। য সকল
কমকতার বয়স ০১/০৪/২০২১ তািরেখ ৪০ বছেরর কম, যােদর চাকিরর বয়স ২ বছর এবং যােদর ায়ী
হেয়েছ, িশ া জীবেন কমপে  ২িট থম িণ/িবভাগ (সমমান) রেয়েছ এবং কান ততৃীয় িণ নই কবল
তাঁরাই আেবদন করেত পারেবন;

২.   আ হী যাগ  কমকতাগণেক ৪ সট আেবদন JICE, JDS Project Office বরাবর রণ করেত
হেব। ৪ সট আেবদেনর ৩ সট সরাসির এবং ১ সট আেবদন িনয় ণকারী কতপৃে র মাধ েম রণ করেত
হেব। জন শাসন ম ণালেয়র অধীন দ র/সং া/ িত ান/ িবভাগীয় কিমশনার/ জলা শাসেকর কাযালেয়
কমরত কমকতাগণ জন শাসন ম ণালয়েক অবিহত রেখ আেবদন অ ায়ন করেবন;

৩.   কােস আেবদন ও অ মিত দােনর ে  জন শাসন ম ণালেয়র ২৯/৮/৯২ ি .তািরেখর ারক
নং-৮০/৯২-৫১৮(৫০০) নং ারেকর 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 অ া
সংি  িবিধ-িবধান অ সরণ করা হেব;

৪.   জন শাসন ম ণালেয়র ০৬/১২/২০১৫ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.২১১.২২.১০৬.২০০৮-৩৩৯ সংখ ক
ারক অ যায়ী যারা ইিতপেূব চাকিররত অব ায় ষেণ বা িশ াছুিটেত মা াস িড ী স  কেরেছন তাঁেদর

এ কােস আেবদন করার েয়াজন নই; 

১



৫.   কাস সংি  যাবতীয় তথ , আেবদন ফরম ও ফরম পরুেণর িনেদিশকা এবং িব িবদ ালয় সং া
তথ াবলী  http://jds-scholarship.org/ থেক পাওয়া যােব।

সংযিু : আেবদন িনেদিশকা

৭-৯-২০২০
ম.ু ইকরামলু ইসলাম
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৭৪৪২৬
ইেমইল: ft@mopa.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) ধানম ীর মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) গভনর, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা
৪) অিতির  সিচব, ক ািরয়ার ািনং ও িনং অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়
৫) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৬) জলা শাসক (সকল)
৭) Country Director, JICE, JDS Project Office in Bangladesh, L-261, The Pan
Pacific Sonargaon Hotel, 107, Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka-1215, Bangladesh.
৮) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, জন শাসন ম ণালয়
৯) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়
১০) িসিনয়র িসে ম  এনািল , জন শাসন ম ণালয় (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)

২






