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১, জিহর রায়হান রাড, পলাশী-নীলে ত, ঢাকা-১২০৫

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৪১.০০১.১৮.২৩ তািরখ: 
৩০ সে র ২০১৮

১৫ আি ন ১৪২৫

িবষয:় International UNESCO/Jose Marti PrizeInternational UNESCO/Jose Marti Prize
         উপ  িবষেয় উে খ করা যাে  য, International UNESCO/Jose Marti Prize -এর জ  বাংলােদশ হেত
মেনানয়ন আহবান করা হেয়েছ। বিণত র ার দােনর উে  হে  া ন আেমিরকা এবং ক ািরিবয়ান দশস েহর একতা এবং সৗহা

াপেন িবে র য সকল অ ল তাৎপয ণ অবদান রেখেছ ােদরেক ত করা। এই র ােরর সেবা  মান হে  াচ হাজার ইউএস
ডলার এবং এক  সনদ। International UNESCO/Jose Marti Prize  - এর মেনানয়েনর ে  িন িলিখত
কাগজপ ািদ সং  করেত হেব-

Each nomination shall be accompanied by a written recommendation of not
more than five standard pages in length, which shall include, in English,
French or Spanish, inter alia:
 Description of the candidate’s background and achievements;
 Summary of the work or the results of the work, publications and other
supporting documents of major importance, submitted for consideration; 
A definition of the candidate’s contribution to the Prize’s objectives.

উে , International UNESCO/Jose Marti Prize-স িকত যাবতীয়
ত  http://unes doc.unes co.org/im ages /0026/002655/265599e.pdfhttp://unes doc.unes co.org/im ages /0026/002655/265599e.pdf  এই ওেয়ব সাইেট
পাওয়া যােব।

২।         এমতাব ায়, বিণত র ােরর জ  উপ  াথ / িত ান/সং ােক মেনানয়ন দান এবং মেনানীত াথ / িত ান/সং ার
অ েল রণ ত সাবিমশন ফরম ও আ ষংিগক কাগজপ সহ ০১ (এক) সট (হাড কিপ ও সফট কিপ) আগামী ১৮ অে াবর ২০১৮
ি া  তািরেখর মে  বাংল ােদশবাংল ােদশ   ইউ েন ে াইউ েন ে া  জাত ীয়জাত ীয়   কিমশেনকিমশেন  ( (১১,  ,  জিহরজিহর  রায়হানরায়হান   রাডরাড ,  ,  পল াশ ীপল াশ ী-- ন ীল ে তন ীল ে ত ,  ,  ঢ াকাঢ াকা-- ১২০৫১২০৫ ))

রেণররেণর  জজ   িন েদশ েমিন েদশ েম  অ েরাধঅ েরাধ  করাকরা  হেল াহেল া।।

১-১০ -২০ ১৮

িবতরণ :
১) েফসর আ ল মা ান, চয়ার ান, চয়ার ােনর দ র, 
২) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা

ফারহানা ইয়াসিমন জাহান
িসিনয়র া াম অিফসার

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৪১.০০১.১৮.২৩/১(২) তািরখ: ১৫ আি ন ১৪২৫

৩০ সে র ২০১৮১



৩০ সে র ২০১৮সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) া াম অিফসার/লাইে িরয়ান, ত  ও যাগােযাগ শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন

১-১০ -২০ ১৮

ফারহানা ইয়াসিমন জাহান 
িসিনয়র া াম অিফসার

২


