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িবষয:় JDS JDS ি রি র   অধীনঅধীন   জ াপােনজ াপােন   অ ে য়অ ে য়  িপএইচিডিপএইচিড   কােসকােস   অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   আেবদনআেবদন   আ ানআ ান

     Japan Human Resource Development Scholarship (JDS) এর অধীেন জাপােনর িবিভ
িব িব ালেয় িপএইচিড া ােম অংশ হেণর িনিমি  িবিসএস ক াডার  সরকাির কমকতা, বাংলােদশ িডিসয়াল সািভেসর
কমকতা, লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর থম  ণীর কমকতা এবং বাংলােদশ াংেকর থম িণর কমকতাগেণর
িনকট হেত উ ু  িতেযািগতার মা েম াথ  বাছাইেয়র জ  িনে া  শতসােপে  আেবদন আহবান করা যাে । উ  া ােম
অংশ হেণ আ হী যা  কমকতাগণেক িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব এবং আেবদন আগামীআগামী  ২৬২৬   িড েস রিড েস র  ২০২২২০২২
ত ািরখত ািরখ   িবকালিবকাল   ৫৫ --০০০০   ঘ কারঘ কার  মেমে  িনে া  কানায় সরাসির ৗছােত হেব: 

Japan International Cooperation Center (JICE) Japan International Cooperation Center (JICE) 

JDS Project Office in Bangladesh
L-261,  The Pan Pacific Sonarg aonL-261,  The Pan Pacific Sonargaon
107,  Kazi Nazrul Is lam  Avenue107,  Kazi Nazrul Is lam  Avenue
Dhaka-1215,  Banglades h.Dhaka-1215,  Banglades h.

শত াবল ীশত াবল ী:
১.  সং  ও অনলাইেন া  িনেদিশকা যথাযথভােব অ সরণ বক আেবদন করেত হেব।

২. য সকল কমকতার বয়স ০১/০৪/২০২৩ তািরেখ ৪৫ বছেরর কম তারা আেবদন করেত পারেবন। 

৩. যারা JDS া ােমর আওতায় ইেতা েব মা াস কাস স  কেরেছন এবং মা াস কাস স  করার পের
কমপে  ই বছর চাকিররত িছেলন,  ারাই উ  া ােম আেবদন করেত পারেবন;

২.  আ হী যা  কমকতাগণেক ২ সট আেবদন JICE JDS Project Office-এ রণ করেত হেব। ২ সট
আেবদেনর ১ সট সরাসির এবং ১ সট আেবদন িনয় ণকারী ক পে র মা ে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. কাস সংি  যাবতীয় ত , আেবদন ফরম ও ফরম রেণর িনেদিশকা ইত ািদর জ  আ হী াথ গণেক
jds .banglades h1@jice.orgjds .banglades h1@jice.org   অথবা jds .banglades h@jice.orgjds .banglades h@jice.org   কানায় ই-
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মইল কের অথবা 02-5502-8008, 02-9128008  (ext. 4261/4973) এবং ০১৭১১৫৬৫১৩৮,
০১৭১৪৩৯০১৭৫ ন াের ফান কের েয়াজনীয় ড েম স সং হ করেত হেব;

৪.  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;

৫.  ি  াি র িবষেয় ি  দানকারী সং ার েযাজ  শতাবলী এবং চিলত সরকাির িবিধ-িবধােনর আেলােক ড়া
িস া  হণ করা হেব। 

সং ি  : িপএইচিড কােসর আেবদন িনেদিশকা

২৭-১১-২০২২
মৗ মী সরকার রাখী

উপসিচব
ফান: ৯৫৭৪৪২৬

ইেমইল: ft@mopa.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়) 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
৪) গভনর, বাংলােদশ াংক, মিতিঝল,ঢাকা।
৫) জন শাসন ম ণালেয়র অধীন দ র/সং া ধানগণ
৬) অিতির  সিচব, ক ািরয়ার ািনং ও িনং অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়
৭) িবভাগীয় কিমশনার, লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/ঢাকা/চ াম
৮) জলা শাসক (সকল)
৯) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, জন শাসন ম ণালয়
১০) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়
১১) Country Director, JICE JDS Project Office in Bangladesh, The Pan
Pacific Sonargaon, L-261, 107 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka-1215,
Bangladesh
১২) িসিনয়র িসে ম এনািল , জন শাসন ম ণালয়

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

সং াপন শাখা 
www.sylhetdiv.gov.bd
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অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

৩০-১১-২০২২

িসিনয়র সহকারী কিমশনার (সকল), িবভাগীয় কিমশনােরর 
কাযালয়, িসেলট।

নাসিরন চৗ রী
িসিনয়র সহকারী কিমশনার

ফান: ০২৯৯৬৬৪৩৪৩১
ইেমইল:

divcomsylhetestablish@gmail.com

৩


