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িবষয়: UNESCO UNESCO কতৃককতৃক  বিততবিতত Literacy Prizes 2018  Literacy Prizes 2018 এরএর  মেনানয়নমেনানয়ন  সেসে ।।
উপযু  িবষেয়র ি েত উে খ করা যাে  য, UNESCO কতকৃ বিতত িন বিণত Literacy Prizes 2018 এর
জ  বাংলােদশ হেত দরখা  আহবান করা হেয়েছ। ১৯৬৭ সাল থেক বিতত এই পুর ার েলা বতমােন চীন ও দি ণ
কািরয়া র করেছ। পুর ার েলা হেলাঃ

UNESCO King Sejong Literacy prize
      ·   UNESCO Confucious Prize for Literacy 

িতবছর িবিভ  ব ি , সরকাির- বসরকাির সং ােক সা রতা উ য়েন কাজ করার ীকিৃত প এই পুর ার দান করা
হয়। ২০১৮ সােলর জ  বিণত পুর ােরর িতপাদ  িবষয় হে - Literacy and Skills Development। য সকল

িত ান বা ব ি  effective and innovative project এর মাধ েম সা রতা বিৃ েত কাজ করেছ তােদরেক এই
পুর ােরর জ  মেনানয়ন দয়া যােব। UNESCO কতকৃ বিতত Literacy Prizes 2018 এর আেলাচ  ইিট
পুর ােরর িবষেয় যাবতীয় তথ  ও আেবদন ফরম http://en.unesco.org/themes/literacy/prizes ওেয়বসাইেট
পাওয়া যােব।

০২। বিণতবিণত  পুর ােররপুর ােরর  জজ   উপযুউপযু   াথীেদরেকাথীেদরেক  আগামীআগামী  ০১০১  জুনজুন  ২০১৮২০১৮  ি াে রি াে র  মেধমেধ   আ ষি কআ ষি ক  কাগজপ সহকাগজপ সহ  অনঅন
লাইেনলাইেন  http://en.unesco.org/themes/literacy/prizeshttp://en.unesco.org/themes/literacy/prizes িলংকিলংক  ব বহারব বহার  কেরকের  আেবদনআেবদন  করারকরার  জজ   অ েরাধঅ েরাধ  করাকরা
হেলাহেলা।  ।  

১৪-৫-২০১৮

িবতরণ :
১) সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব, সিচেবর দ র, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়
৩) সিচব, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৪) জলা শাসক (সকল)
৫) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক বু েরা
৬) মহাপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , উপা ািনক 
িশ া বু েরা

মাঃ মনজরু হােসন
সিচব

৩১ বশাখ ১৪২৫1



ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৯.৬৬.০০১.১৮.৬/১(৩) তািরখ: ৩১ বশাখ ১৪২৫
১৪ ম ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) া াম অিফসার/লাইে িরয়ান, তথ  ও যাগােযাগ শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন
৩) া াম অিফসার, পরু ার ও বিৃ  শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন

১৪-৫-২০১৮

মাঃ মনজুর হােসন 
সিচব
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