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িবষয়: Fukuoka Prize 2020 & 2021Fukuoka Prize 2020 & 2021–এরএর  মেনানয়নমেনানয়ন  রণরণ  সেসে ।।
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            Fukuoka Prize 2020 & 2021 – দােনর জ  উ  পুর ার কিমিটর সিচবালয় কতকৃ মেনানয়ন
আ ান করা হেয়েছ। এিশয়া অ েলর সং িৃত, পার িরক সমেঝাতা এবং শাি র উ য়েনর লে  ১৯৯০ সােল
Fukuoka City এবং  Yokatopia সং া Fukuoka Prize বতন কেরন। ১৯৯০ সাল হেত এিশয়া অ েলর
২৮ িট দশ হেত ১১৫ জন ব ি েক এই পুর ার দান করা হেয়েছ। িতবছর চড়ূা ভােব মেনানীত াথীেদর
মেধ  হেত চার (০৪) জনেক এই পুর ার দান করা হেয় থােক। মেনানয়ন ফরম http://fukuoka-
prize.org/en/nomination/ এই ওেয়বসাইেট  এবং আেবদন ফরম http//:Fukuoka-
prize.org/en/contact/nominations/ এই ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।
এ বছর ইিট ক াটাগিরেত বিণত পুর ােরর জ  মেনানয়ন আহবান করা হেয়েছ। যথাঃ
১) একােডিমক পুর ার (Academic Prize) : য সকল ব ি  বা িত ান এিশয়ান ািডজ িবেশষ কের
সামািজক এবং মানিবক িব ানসমেূহ কাজ করেছ। 
২) কলা এবং সং িৃত িবষয়ক পুর ার (Arts and Culture Prize) : ঐিত বাহী ও ু  ন-ৃ গা ীর সং িৃত,

াপত , চলি , নাচ, নাটক, সংগীত, সািহত , চা  কলা ইত ািদ িবষেয় য সকল ব ি  বা িত ান কাজ করেছ
বা অবদান রাখেছ। 

০২।       এমতাব ায়, বিণত পুর ােরর জ  উপযু  াথী থাকেল াথীর পূরণকতৃ আেবদন ফরম ও আ ষি ক
কাগজপ সহ ০২ ( ই) সট (হাড কিপ ও সফট কিপ) আগামী ৩১ আগ  ২০১৯ ি া  তািরেখর মেধ
বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন (০১, জিহর রায়হান রাড, পলাশী-নীলে ত, ঢাকা-১২০৫) বরাবর রেণর
জ  িনেদশ েম িবনীত অ েরাধ করা হেলা। 

৩১-৭-২০১৯

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব, সমাজকল াণ ম ণালয়
২) সিচব , সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়
৩) চয়ারম ান, চয়ারম ান এর দ র, বাংলােদশ 
িব িবদ ালয় ম রুী কিমশন (সকল িব িবদ ালয়েক 
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অবিহতকরেণর অ েরাধসহ)।
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৩১ জলুাই ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) া াম অিফসার, তথ  ও যাগােযাগ শাখা (আইিসিট), বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন
(তঁােক পরু ােরর িবষয়িট িবএনিসইউ’র ওেয়বসাইেট চােরর েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ
অ েরাধ করা হেলা)।

৩১-৭-২০১৯
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