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িবষয:় UNESCO King Hamad Bin Isha Al-Khalifa Prize for the UseUNESCO King Hamad Bin Isha Al-Khalifa Prize for the Use
of Information and Communication Technologies (ICTs) inof Information and Communication Technologies (ICTs) in
Education 2020-Education 2020-এরএর   মেনানয়নমেনানয়ন   সংেগসংেগ।।
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          উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, UNESCO King Hamad Bin Isha Al-Khalifa
Prize for the Use of Information and Communication Technologies (ICTs) in
Education 2020-এর জ  বাংলােদশ হেত মেনানয়ন আহবান করা হেয়েছ। বিণত র ার দােনর ে  য সকল
অন  ি , িত ান অথবা এনিজও আইিস  িবষয়ক কায ম হেণর মা েম িশ াে ে  উ িত সাধেন অবদান রাখেত স ম
হেয়েছ –এ রকম ি  অথবা িত ানেক র ত করা হেব । েত ক িবজয়ীেক US$ ২৫,০০০ (পি শ হাজার) ইউ এস ডলার
এবং এক  িডে ামা দান করা হেব। ২০২০ সােল উি িখত র ােরর জ  িবেবচ  িবষয় হে  “The use of
Artificial Intelligence to enhance the continuity and quality of learning”. 

UNESCO King Hamad Bin Isha Al-Khalifa Prize for the Use of Information
and Communication Technologies (ICTs) in Education 2020- এর মেনানয়েনর ে
িন িলিখত কাগজপ ািদ সং  করেত হেব-

Each nomination shall be accompanied by a written recommendation,
which shall include, in English or French inter alia:
A description of the candidate’s background and achievements;
A summary of the work or the results of the work, publications and
other supporting documents of major importance, submitted for
consideration; and
A definition of the candidate’s contribution to the Prize’s objectives.

র ার স িকত যাবতীয় ত  http://on.unes co.org/aboutictprize - http://on.unes co.org/aboutictprize - এই ওেয়বসাইেট পাওয়া
যােব। উে ,   দেশর ইউেনে া জাতীয় কিমশেনর মা েম আেবদন রণ করেত হেব।

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 ষি ক কাগজপ সহ ০১ (এক) সট (হাড কিপ ও সফট কিপ)

আগামী ১৫ নেভ র ২২০ ি া  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   িবন ীতিবন ীত   অ েরাধঅ েরাধ  করাকরা  হেল াহেল া।।

১



৫-১০-২০২০

িবতরণ : ( জ তার মা সাের নয়)।
১) িসিনয়র সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়
২) িসিনয়র সিচব, িব ান ও ি  ম ণালয়
৩) িসিনয়র সিচব, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৪) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) সিচব , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৬) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা (সকল এনিজওেক 
অবিহতকরণ এবং মেনানয়ন রেণর অ েরাধসহ)।
৭) ক  পিরচালক (অিতির  সিচব), এসপায়ার  ইেনােভট 
(এ আই) া াম
৮) চয়ার ান, বাংলােদশ এনিজও ফাউে শন, ই ু ের  
একােডিম ভবন (৪থ তলা), ৫৩, মহাখালী, বািণিজ ক 
এলাকা, বীর উ ম এেক খ কার রাড, ঢাকা-১২১২।

জনাব মা: সােহল ইমাম খান
ড  সে টাির জনােরল

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.২৫.০০২.১৭.২৭/১(২) তািরখ: ২০ আি ন ১৪২৭
০৫ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) া াম অিফসার (আইিস ), ত  ও যাগােযাগ শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন ( ােক

র ােরর িবষয়  িবএনিসইউ’র ওেয়বসাইেট চােরর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা)।

৫-১০-২০২০
জনাব মা: সােহল ইমাম খান 

ড  সে টাির জনােরল

২


