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৭ াবণ ১৪২৫

িবষয:় Japan Human Resource Development Scholarship (JDS) Japan Human Resource Development Scholarship (JDS) এরএর   অধীেনঅধীেন
জ াপােনরজাপােনর   িব িভিবিভ   িব িব ালেয়িব িব ালেয়  িব িভিবিভ   িবষেয়িবষেয়  মা াসমা াস   া া েমা ােম   অংশ হণঅংশ হণ   সং াসং া ।।

: জন শাসন ম ণালেয়র ারক নং-০৫.০০.০০০০.২০২.২৫.০২৩.১৮-৩০৮, তািরখ: ১২/০৭/২০১৮ ি ঃ।

উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত Japan Human Resource Development Scholarship (JDS) এর
অধীেন জাপােনর িবিভ  িব িব ালেয় িবিভ  িবষেয় মা াস া ােম অংশ হেণর লে  আ হী িবিসএস ক াডার  কমকতাগণ- ক
সংি  ক প েক অবিহত রেখ সং  িব ি  মাতােবক আগামী ২২/০৭/২০১৮ হেত ০৪/১০/২০১৮ তািরখ িবকাল ৫:০০ ঘ কার মে
িনে া  কানায় িনধািরত ফরেম সরাসির আেবদন করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা: 
Japan International Cooperation Center (JICE)
JDS Project Office in Bangladesh
L-261, The Pan Pacific Sonargaon
107, Kazi Nazrul Islam Avenue
Dhaka-1215, Bangladesh.

২২-৭-২০ ১৮

িবতরণ :
১) অিতির  সিচব (সকল)
২) মা িমক ও উ  িশ া িবভােগর আওতাধিন সং াস হ
৩) সিচব (সকল)/ ধান
৪) উপসিচব/উপ ধান (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, 
িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) িসিনয়র সহকারী সিচব/সহকারী সিচব (সকল)
৬) িসিনয়র সহকারী ধান/সহকারী ধান (সকল)
৭) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও 
উ  িশ া িবভাগ (িব ি  ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।

মাঃ সারওয়ার হােসন
উপসিচব (অিতির  দািয় )

ফান: ৯৫৪৫৬৬৬
ইেমইল:

moe.trainingsection@gmail.com
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২২ লাই ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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মাঃ সারওয়ার হােসন 
উপসিচব (অিতির  দািয় )
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