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ন র ০৫.০০.০০০০.২০২.৯৯.০০১.২২.৬৬ তািরখ: 

২০ ফ যা়ির ২০২৩

৭ ফা ন ১৪২৯

িব ি

িবষয:় অে িলয়াঅে িলয়া   এওয়াডএওয়াড   লা িশেপরলািশেপর   আওতায়আওতায়  মা াসমা াস   কােসকােস   অ য়েনরঅ য়েনর   জজ   আেবদেনরআেবদেনর   েযাগেযাগ

      উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, অে িলয়া সরকােরর অথায়েন অে িলয়া এওয়াড লািশেপর
আওতায় অে িলয়ার িবিভ  িব িব ালেয় মা াস কােস ২০২৪ সােল অ য়েনর জ  বাংলােদেশর সরকাির
কমকতােদর অনলাইেন আেবদন করার েযাগ উ ু  করা হেয়েছ। 

           অনলাইন আেবদেনর িল  :  australiaawardsbangladesh.org 

২।    এমতাব ায়, আ হী কমকতা েক ােদর িনয় ণকারী ক পে র অ মিত েম উি িখত িলে র মা েম আেবদন
করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

সং ি  : মইল, সংি  কাগজ,

২০-২-২০২৩
মাঃ িশ ল আকতার

ি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  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
৪) অিতির  সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৫) িবভাগীয় কিমশনার, লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/ঢাকা/চ াম

১



৬) জলা শাসক (সকল)
৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
৮) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয় (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
৯) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ)।

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, ব ড়া 

সং াপন শাখা 
www.bogra.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৫০.১০০০.০০৭.২৬.১০৭.২৩.১৮০ তািরখ: 
২২ ফ যা়ির ২০২৩

৯ ফা ন ১৪২৯

সদয় াতােথ/ াতােথ জন শাসন ম ণালেয়র িবেদশ িশ ণ শাখার ২০ ফ য়াির ২০২৩ ি ঃ তািরেখর
০৫.০০.০০০০.২০২.৯৯.০০১.২২.৬৬ ন র পে  জাির ত অে িলয়া এওয়াড লািশেপর আওতায় মা াস কােস
অ য়েনর জ  আেবদেনর েযাগ সং া  িব ি  িনেদশ েম এসােথ া ন করা হেলাঃ

২২-২-২০২৩

১) উপপিরচালক (ভার া )(উপসিচব), ানীয় সরকার, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ব ড়া

২) অিতির  জলা শাসক (রাজ )(উপসিচব), ব ড়া
৩) অঃেজঃ ঃ(সাঃ/উ য়ন ও মাঃসঃ ঃ)/িব  
অঃেজঃ াঃ/অঃেজঃ ঃ(িশ া ও আইিস ), ব ড়া
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার,............................(সকল),ব ড়া
৫) রিভিনউ ড  কােল র, রাজ  (এসএ) শাখা, জলা 

শাসেকর কাযালয়, ব ড়া
৬) সহকারী কিমশনার ( িম),............................(সকল),ব ড়া
৭) জনাব......................................................... সহকারী 
কিমশনার, জলা শাসেকর কাযালয়, ব ড়া
৮) সহকারী কিমশনার( গাপনীয়), জলা শাসেকর কাযালয়, ব ড়া 
( জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৯) সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, 
ব ড়া( জলা ত  বাতায়েন কােশর অ েরাধসহ)

দীেনশ সরকার
অিতির  জলা শাসক (সািবক)

ফান: ০২৫৮৯৯০০০২২
ইেমইল: dcbogra.adcg@gmail.com

২


