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বেদিশক িপএইচিড ফেলাশীেপর জ  দরখা  আ ােনর ময়াদ ি

  ২০২০-২০২১ অথবছের “িবিসএস ক াডার কমকতােদর স মতা ি র মা েম সরকারেক
শি শালীকরণ-২য় পযায় (১ম সংেশািধত)” শীষক কে র আওতায় “ বেদিশক িপএইচিড ফেলাশীেপর
 জ ” িন বিণত শত সােপে  আেবদন আহবান করা যাে ।

আ েব দ ন ক ার ী গ েণরআ েব দ ন ক ার ী গ েণর   জজ   েয় াজ ন ীয়েয় াজ ন ীয়   শত াব ল ীশত াব ল ী   ওও   িন েদ শন ািন েদ শন া ::

১)       আেবদনপে র সংেগ সংি  িব িব ালয় ক ক দ  Unconditional offer letter (full

time) সং  করেত হেব। এে ে  Times Higher Education এর সবেশষ World

University Ranking 2021 (overall)-এ উি িখত University-স েহর মে  ২০০ পয
র◌্যাংিকং এর University হেত offer letter া  কমকতাগেণর আেবদন িবেবচ  হেব।

২)       আেবদেনর শষ তািরখ পয  কাযকর (valid) TOEFL iBT/IELTS (Academic) ার
থাকেত হেব। আেবদনকারীগেণর IELTS-এ নতম গড় ার ৬.৫ হেত হেব (তেব Individual Band

Score সেবা  ১  ৫.৫ হণেযা )। তদ প TOEFL সমমান া গণ িবেবচ  হেবন।

৩)      িপএইচিড ফেলাশীেপর জ  আেবদনকারীগণেক নতম মা াস িডি ধারী হেত হেব। িপএইচিড
স ত াথ র আেবদনপ  িপএইচিড ফেলাশীেপর জ  িবেবিচত হেব না।

৪)     সহকাির সিচব/িসিনয়র সহকাির সিচব/ উপসিচব/  সিচব পেদর কমকতা যােদর সেবা
বয়সসীমা ৪৫ বছর ারা আেবদন করেত পারেবন। তেব যা  াথ  িনবাচেন বয়সসীমা ১ বছর িশিথলেযা ।
সংি  কমকতাগেণর চা ির ায়ী হেত হেব এবং সবেশষ পেদা িতর িজও (GO) সং  করেত হেব ।

৫)      িপএইচিড ফেলাশীেপর জ  সরকাির/ বসরকাির/ আ জািতক কান ণা  বা আংিশক
ি / ফেলািশপ া  াথ গণ িবেবিচত হেবন না।

৬)      বেদিশক িপএইচিড ফেলাশীেপ মেনানীত কমকতাগণ কাি ত অ য়ন শেষ দেশ িফের নতম
০২ বছর দেশর িশ ণ িত ােনকমজীবন অিতবািহত করেবন মেম ই জন উপ  সা ীর া রসহ
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িনধািরত ফরেম ৩০০ (িতনশত) টাকার নন- িডিশয়াল াে  ব  দান করেবন। িনধািরত সমেয় অ য়ন
সমা  না করেল বা দেশ ফরৎ না আসেল হীত স দয় অথ সরকারেক ফরত িদেত বা  থাকেবন। উ
কমকতা দেশ ফরৎ না আসেল ক  হেত িহত স দয় অথ ফরৎ দেবন অ থায় PDR Act এর মা েম
হীত স দয় অথ আদােয়র ব া হণ করা হেব। 

৭)       বিণত িপএইচিড ফেলাশীপ বা তা লকভােব সংি  িব িব ালেয়র On Campus প িতেত
স  করেত হেব।

৮)       ড়া ভােব িনবািচত / মেনানীত কমকতাগেণর িব িব ালয় (Times Higher
Education এর উ তর Ranking এর ে  েযাজ )/ কাস/ সশন সে া  একবার যৗি ক
কারেণ পিরবতনেযা ।

৯)      ড়া ভােব িনবািচত/মেনানীত াথ গণেক আবি কভােব িনধািরত িব িব ালয় ও িনধািরত সশেন
অংশ হণ করেত হেব।এে ে  , াথ র ি গত কান কারেণ িনধািরত কােস/িনধািরত সশেন অংশ হেণ

থ হেল মেনানীত াথ র মেনানয়ন সরাসির বািতল বেল গ  হেব।উ  াথ  ভিব েত এ কে র আওতায়
সকল কার  ও দীঘেময়াদী িশ েণ আেবদেনর যা  বেল িবেবিচত হেবন না।

১০)  আ েব দ নআ েব দ ন প িতপ িত ::

ক.   যথাযথ ক পে র মা েম িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব।
খ.   চাকির ায়ী হেত হেব এবং ায়ী হওয়ার পে  গেজট না িফেকশন দািখল করেত হেব।
গ.   সকল িশ াগত যা তার সনদপে র ত ািয়ত অ িলিপ দািখল করেত হেব।
ঘ.   আেবদনকারীগেণর IELTS-এ নতম Band Score ৬.৫ হেত হেব এবং Individual Band    

    Score এক র বশী ৫.৫ হণেযা  হেব না/ TOEFL সমমান।
ঙ.   কমকতা িনবাচেনর ে  কমকতার মধােক অ ািধকার দান করা হেব।
চ.    সরকার ক ক বরা ত অেথর অিতির  অেথর েয়াজন হেল াথ েক তা িনজ  তহিবল হেত        
    বহন করেত হেব।
ছ.   িনবািচত িবষয়স হ:

Public Management/ Public Policy/ Governance/ Development  
Administration
Environmental Issues/Global Warming/Climate Change
Disaster Management
Economics/ Development Economics/Finance
Sustainable Development/Development Studies
Social Studies/Gender studies/Sociology
Financial Management/ Business & Trade
Diplomacy/Negotiations
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Organizational Leadership/ ICT Management
Blue Economy
Policy  Evolution/Implementation/International Development Law/
International Law and other relevant issues এবং সম-সামিয়ক ণ িবষয়স হ।

জ.  আেবদনকারী কমকতার আেবদেনর িবষয় আবি কভােব ার চাকিরর সােথ সাম ণ হেত হেব।

ঝ. িপএইচিড পযােয় আেবদনকারীগণ ক ক বিণত Offer Letter অ যায়ী ািবত ‘Phd

Research Proposal’ এর ই  কিপ MS Wordএবং অপর  PDF ফর ােট আেবদনকারীর নাম
ও আইিডসহ নামকরণ বক [File Name:] উি িখত ই-
মইল (phdstgprojmopa2020@gmail.com) কানা বরাবের িনধািরত সমেয়র মে  আবি কভােব রণ
করেত হেব।

ঞ.  বিণত Research Proposal সেবা  ৩০০০ শে  মৗিলকভােব (Original Research &

Plagiarism Free)িলিখত হেত হেব। এে ে  Times New Roman Font এবং Font Size-

1 2 অ সরণ করেত হেব। বিণত Research Proposal- ায়েনর জ  উ  িরসােচর িমকা ও
াসি কতা, Justification, Objectives, িরসাচ Methodology, Literature Review এবং

গেবষণার িবিভ  অে র বা বায়নকাল  (Time Period) সহ িব ািরতভােব ইংেরিজেত সেবা  ৩০০০
শে র মে  বিণত প িতেত িলখেত হেব।

ট.   মেনানীত কমকতাগেণর অ েল িপএইচিড ফেলাশীেপর উশন িফ িব িব ালয় ক প  বরাবর
ক  দ র ক ক সরাসির রণ করা হেব এবং মািসক ভাতাসহ অ া  ভাতািদ ক  দিলল মাতােবক
েদয় হেব।

ঠ.   িপএইচিড ফেলাশীেপ মেনানীত কমকতাগণ অ য়ন শেষ দেশ িফের ক  দ র বা বিণত কে র
ময়াদ শষ হেল জন শাসন ম নালেয়র সংি  শাখা বরাবর (পিরক না-২ শাখা) যাগােযাগ বক তার
েয়াজনীয় কাগজপ /িপএইচিড ফেলাশীপ স  করার মাণািদ যথাযথভােব দািখল সােপে  কেম যাগদান

করেবন ।

ড.   য কান পযােয় ি গত যাগােযাগ াথ র অেযা তা িহেসেব িবেবিচত হেব।

ঢ.   িপএইচিড ফেলাশীপ স  শেষ ফরত আসার পর দেশর িশ ণ িত ােন ২ ( ◌্ই) বছর  চাকির
করেত হেব।

      আ হী কমকতাগণেক বিণত শতািদ যথাযথভােব অ সরণ বক আগামী ২৯ এি ল ২০২১ তািরখ িবকাল
৪:০০ ঘ কায় অিফস চলাকালীন সমেয়র মে  িনধািরত ফরেম িন া রকারী বরাবর আবি কভােব
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আেবদন রণ করেত হেব। আেবদনপ  এবং েয়াজনীয় ড েম  িনয় ণকারী ক পে র মা েম রণ
করেত হেব। সরাসির কান আেবদন হণেযা  হেব না। আেবদনপে র ন না জন শাসন ম ণালেয়র
ওেয়বসাইট (www.mopa.gov.bd) হেত ডাউনেলাড করা যােব।

৪-৪-২০২১
ড. ভাষ চ  িব াস

সিচব ও উপ- ক  পিরচালক
ফান: ৯৫৭৭৯৮৩

ইেমইল: devbr@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) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
৪) অিতির  সিচব (সকল অিধশাখা), জন শাসন ম ণালয়
৫) িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা/ লনা/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম/রাজশাহী
৬) সিচব (সকল), জন শাসন ম ণালয়
৭) জলা শাসক (সকল)
৮) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, জন শাসন ম ণালয়
৯) উপসিচব (সকল), জন শাসন ম ণালয়
১০) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়
১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
১২) িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), জন শাসন ম ণালয়
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