
“ িজববেষর অ ীকার,

শাভন কমপিরেবশ

হাক সবার”
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র 

সফ  শাখা 

ম ভবন, ১৯৬, শহীদ সয়দ নজ ল ইসলাম সরিণ,

িবজয়নগর, ঢাকা-১০০০.

জ ির 

ন র ৪০.০১.০০০০.১০৩.১৪.০০১.২০.১৩৮ তািরখ 

০৮ এি ল ২০২০

২৫ চ  ১৪২৬

িব ি

DFC (Danida Fellowship Centre)-এর অথায়েন ডনমােক অ ে য় িন বিণত মা াস কাসস েহ অংশ হেণর

জ  কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ ের কমরত আ হী কমকতাগেণর িনকট হেত িনে া  শত সােপে  আগামী

১৫/০৪/২০২০ তািরেখর মে  আেবদন আ ান করা যাে । িব ািরত ত াবলী এসােথ সং  করা হেলা:

িমকিমক   
ন রন র

কােসরকােসর  ন ামন াম  ওও  স াস া   ময় াদকালময়াদকাল
স াস া   

েয াগেয াগ   
সং াসং া

০১
Cons truction Managem ent and Building Inform aticsCons truction Managem ent and Building Inform atics
(February 01, 2021 to January 31, 2023) or
(September 01, 2021 to August 31, 2023)

০৮ 

০২
Ris k and Safety Managem entRis k and Safety Managem ent
(September 01, 2021 to August 31, 2023)

০৩
Global HealthGlobal Health
(September 01, 2021 to August 31, 2023)

০৪
Chem is try,  toxicology and HealthChem is try,  toxicology and Health
(September 01, 2021 to August 31, 2023)

০৫
Public HealthPublic Health
(September 01, 2021 to August 31, 2023)

শত স হশত স হ::

১। আেবদনকারীেক -  িনয় ণকারী কমকতার অ মিত েম আেবদন করেত হেব;

২। াথ ত আেবদেনর িবষেয় কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়, বাংলােদশ  ডনমাক

তাবাস এবং DFC-এর িস া ই ড়া ;

৩। আেবদনকারীেক সং  ফরম (বাংলা) িনয় ণকারী ক পে র অ মিতর ারক িহেসেব িন া রকারীর কাযালেয়

আেবদনপে র সােথ রণ করেত হেব;

৪। জন শাসন ম ণালেয়র াপন ন র- ০৫.০০.০০০০.২১১.২২.১০৬.২০০৮-৩৩৯, তািরখ: ০৬/১২/২০১৫ মাতােবক চা িরেত

েবেশর পর ষণ/িশ া েত এক  মা াস স  কেরেছন এমন কমকতার এ কােসর জ  আেবদন করার েয়াজন নই;

৫। জন শাসন ম ণালেয়র ২৯/০৮/১৯৯২ ি া  তািরেখর ারক ন র-৮০/৯২-৫১৮(৫০০) ন র বসামিরক সরকাির

১



কমকতাগেণর বেদিশক িশ ণ/উ িশ া স িকত নীিত ও প িত এবং ১২ ম ২০০৩ তািরেখ কািশত জন শাসন িশ ণ

নীিতমালার গেজট এবং ধানম ীর কাযালেয়র ১৯ ন ২০১১ ি া  তািরেখর ০৩.০৬৯.০২৫.০৬.০০.০০৩.২০১১-১৪৪(৫০০)

সং ক পিরপে র মমা সাের আেবদন করেত হেব;

৬। আেবদন স িকত সংি  ত ািদ এসােথ সং  করা হেলা এবং উ  িনেদশনার আেলােক আেবদনপ  ও েয়াজনীয়

কাগজপে র ০৪ (চার) সট হাড কিপ [সফট কিপ (pdf ফর ােট) ই- মইেল: chiefdife@gmail.com এবং

dig.safety.dife@gmail.com] ও অিফিসয়াল পাসেপােটর কিপসহ আগামী ১৫/০৪/২০২০ তািরখ িবকাল ০৫.০০

টার মে  িন া রকারীর কাযালেয় ( ম ভবন, ১০ম তলা, ১৯৬ শহীদ সয়দ নজ ল ইসলাম সরিণ, িবজয়নগর, ঢাকা-১০০০)

আবি কভােব রণ করেত হেব;

৭। অস ণ ও িবলে  া  আেবদন বািতল বেল গ  হেব;

৮। সংি  কােসর িবপরীেত াথ েক িব িব ালয় িনধািরত IELTS ার অজন করেত হেব, বধ IELTS ারধারী

াথ েক অ ািধকার দান করা হেব;

৯। আেবদনকারীর সেবা  বয়সসীমা (আেবদেনর সবেশষ তািরেখ) ৪০ (চি শ) বছর;

১০। িপএইচিড স ত াথ  মা ােসর জ  িবেবিচত হেবন না;

১১। াথ  িনবাচেনর পর অ য়েনর িবষয় পিরবতন, িব িব ালয় পিরবতন, সময় পিরবতেনর আেবদন হণেযা  হেব না ।

ড়া ভােব িনবািচত া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 াথ র মেনানয়ন সরাসির বািতল বেল গ  হেব ।

একইসােথ উ  াথ  ভিব েত কান কােস আেবদেনর যা  বেল িবেবিচত হেবন না;

১২। ফেলািশপ া  ি  কাি ত অ য়ন শেষ দেশ িফের নতম ০২ ( ই) বছর দেশ কমজীবন অিতবািহত করেবন এবং

জাতীয় পশাগত া  ও িনরাপ া িবষয়ক িশ ণ ও গেবষণা ই উেট িনেয়ািজত হেবন মেম ই জন া ীর [সরকাির

কমচারী (৫ম ড বা তার ঊে ) বা ানীয় সরকােরর জন িতিনিধর (িস  কেপােরশেনর ময়র/ কাউি লর, পৗরসভার ময়র,

উপেজলা পিরষেদর চয়ার ান)] া রসহ িবিধ মাতােবক ৬০০ (ছয়শত) টাকার নন িডিশয়াল াে  এই মেম ব  দান

করেবন য, িতিন অ য়ন শেষ ফরত না আসেল ফেলািশপ বাবদ হীত স দয় অথ সরকারেক ফরত িদেত বা  থাকেবন ।

উি িখত া ীগণও এই মেম থক ব  দািখল করেবন য, সংি  ফেলা অ য়ন শেষ দেশ িফের নতম ০২ ( ই) বছর

দেশ কমজীবন অিতবািহত না করেল এবং জাতীয় পশাগত া  ও িনরাপ া িবষয়ক িশ ণ ও গেবষণা ই উেট

িনেয়ািজত না হেল তারা যৗথভােব ৫,০০,০০০ ( াচ ল  টাকা) সরকারেক দান করেত বা  থাকেবন । উে , ফেলািশপ া

ি  অ য়ন শেষ দেশ ফরত না আসেল এ দ র ফেলািশপ া  ি  ক ক হীত অথ আদােয়র জ  Public

Demands Recovery Act 1913 বা অ  কান েযাজ  আইেন মামলা করেত পারেব;

১৩। আেবদনপে র সােথ িন িলিখত দিললািদ সং  করেত হেব:

ক) আেবদনকারী কমকতার ত াবলী ( দ  ফর ােট); 

খ) Motivation to apply for a Master course in Denmark ( দ  ফর ােট);

গ) Curriculumn Vitae ( দ  ফর ােট সেবা  এক ায়);

ঘ) সকল িশ াগত যা তার পে  মাণক িহেসেব সা িফেকট ও মাকিসট/ া ি  এর কিপ;

ঙ) জাতীয় পিরচয়পে র কিপ;

চ) IELTS পরী ার ফলাফেলর কিপ (যিদ থােক);

ছ) আেবদনকারীর স  তালা পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব (JPG/JPEG) ফর ােট;

জ) িবেদেশ স  াতক/মা াস িডি 'র ে  আবি কভােব ইউিজিস ক ক সমতা সা িফেকট;

১৪। িনবাচনকালীন যেকান পযােয় কান রকম তদিবর/ ি গত যাগােযাগ াথ র অেযা তা িহেসেব িবেবিচত হেব । 

৮-৪-২০ ২০

িশবনাথ রায়

মহাপিরদশক (অিতির  সিচব)

২



ফান: ০২-৮৩৯১৭৩১

ফ া : ০২-৮৩৯১৪২৫

ইেমইল: chiefdife@gmail.com

িবতরণ : াতােথ/কাযােথ- 

১) সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয়

২) অিতির  মহাপিরদশক, অিতির  মহাপিরদশেকর দ র, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র

৩) িতম ী মেহাদেয়র একা  সিচব (উপসিচব) (অিতির  দািয় ), িতম ীর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়

(মাননীয় িতম ী মেহাদেয়র সদয় াতােথ)

৪) Mr. Soren Asbjorn Albertsen, Sector Counsellor, The Embassy of

Denmark in Bangladesh

৫) মহাপিরদশক ( শাসন/সাধারণ/ সফ / া ), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয়

৬) উপমহাপিরদশক ( শাসন/সাধারণ/ সফ / া ), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয়

৭) উপমহাপিরদশক (২৩  কাযালয়), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র

৮) সহকারী মহাপিরদশক ( সফ / া /সাধারণ)/সকল ১ম ণীর কমকতা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র

৯) সহকারী মহাপিরদশক ( সইফ ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র (িব ি  অিধদ েরর

ওেয়বসাইেট কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধ করা যাে )

১০) ম পিরদশক ( সফ / া /সাধারণ)/সকল ২য় ণীর কমকতা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র

১১) ম পিরদশক (সাধারণ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র (িব ি  অিধদ েরর

ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা যাে )

৩



আেবদনকারী কমকতার ত াবলী: 

১। নাম: 
 

২। পদবী: 
 

৩। বতমান কম ল: 
 

৪। আেবদেনর িবষয় ( কােসর নাম): 
 

৫। জ  তািরখ (িদন/মাস/বছর): 
 

৬। বয়স: 
 

৭। চা িরকাল: 
 

৮। সবেশষ িশ াগত যা তা: 
 

৯। ইেতাঃ েব িবেদেশ িশ ণ/উ িশ া 
হণ করেল তার িববরণ: 

 

১০। মাবাইল ফান ন র ও ই- মইল কানা: 
 

১১। অিফিসয়াল মিশন িরেডবল পাসেপাট ন র: 
 

১২। পাসেপােটর ময়াদ: 
 

 

পািরশ করা হেলা        আেবদনকারীর া র ও সীল 

িনয় ণকারী ক পে র া র ও সীল 



1 

 

DFC Scholarship Programme 
 

Supplementary to the Information Sheet we kindly ask you to fill in a CV in this format, as 

it will assist the study place in tailoring the course as much as possible to the participants 

and their work experience. 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

Name:  ????? 

 

Position:  ????? 

 

Organisation: ????? 

 

Education:  ????? 

 

Post-graduate courses: ????? 

 

Work Experience: 

Present position and the two previous positions held. 

 

From 20??–to present: Title: 

 

  Main responsibilities 

 ?????? 

 ???? 

 

From 20??–to 20??: Title: 

 

  Main responsibilities 

 ?????? 

 ???? 

 

   

From 20??–to 20??: Title: 

 

  Main responsibilities 

 ?????? 

 ???? 

 

   

 

 

 

 
 

 



Motivation to apply for a Master course in Denmark 

 

Name: 

Title and place of employment:  

Date of birth:  

 

1. Which of the following course do you apply for (preferably one, max two), mark with an X. 

 

Construction: 

Risk and safety management: 

Global Health: 

Chemistry, toxicology and Health: 

Public health: 

  

2. What is the reason for your interest? 

 

3. How do you think you can be an asset for DIFE after completion (max 30 lines) ?: 



Construction 

https://www.en.aau.dk/education/master/constructionmanagement-buildinginformatics 

 

Risk and safety management 

https://www.en.aau.dk/education/master/risk-safety-management 

 

Global health 

https://studies.ku.dk/masters/global-health/ 

 

Chemistry, toxicology and Health 

https://studies.ku.dk/masters/environmental-science/programme-structure/specialisations/chemtox/ 

 

Public health 

https://www.sdu.dk/en/uddannelse/kandidat/folkesundhedsvidenskab 


