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

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৩৯.০০১.১৮.২৪ তািরখ: 
০৬ ম ২০১৯

২৩ বশাখ ১৪২৬

িবষয়: Call for the Nominations for the Second Edition of "ISESCO Prize for OpenCall for the Nominations for the Second Edition of "ISESCO Prize for Open
Digital Educational Resources"Digital Educational Resources"

সূ : D/Ed/2.1.4.1.1/13/1585

             ISESCO Prize for Open Digital Educational Resources Second-edition-এর জ
বাংলােদশ হেত মেনানয়ন আহবান করা হেয়েছ। বিণত পুর ার দােনর উে  হে  সমি ত আইিসিট
অ শীলেনর মাধ েম িশ া, িশ ণ, গেবষণা এবং শাসিনক ব ব াপনার ে  উ ম িশ া দান প িতর চচা
করা। িতনজন িবজয়ীেক এই পুর ার দান করা হেব। এই পুর ােরর সেবা  মলূ মান হে  িতন হাজার ইউএস
ডলার। বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশেনর মাধ েম আগামী ৩১ জুলাই ২০১৯ ি াে র মেধ  বিণত
পুর ােরর মেনানয়ন আেয়াজক সং ার িনকট ইেমইেল রণ করেত হেব। ISESCO Prize for Open
Digital Educational Resources Second-edition-স িকত যাবতীয় তথ
http://www.http://www.isesco.org.ma/blog/2019/04/22/announcement-of-the-isesco-prize-for-open-isesco.org.ma/blog/2019/04/22/announcement-of-the-isesco-prize-for-open-
digital-educational-resources/digital-educational-resources/  এই ওেয়ব সাইেট পাওয়া যােব।

২।         এমতাব ায়, বিণত পুর ােরর জ  উপযু  একজন অথবা এেকর অিধক াথীেক মেনানয়ন দান এবং
মেনানীত াথী/ াথীেদর অ েল অনলাইেন পূরণকতৃ আেবদন ফরম ও আ ষংিগক কাগজপ সহ ০১ (এক)
সট (হাড কিপ ও সফট কিপ) আগামী ৩০ জুন ২০১৯ ি া  তািরেখর মেধ  বাংলােদশবাংলােদশ  ইউেনে াইউেনে া  জাতীয়জাতীয়

কিমশেনকিমশেন ( (১১, , জিহরজিহর  রায়হানরায়হান  রাডরাড, , পলাশীপলাশী--নীলে তনীলে ত, , ঢাকাঢাকা--১২০৫১২০৫) ) রেণররেণর  জজ   িনেদশ েমিনেদশ েম  অ েরাধঅ েরাধ  করাকরা
হেলাহেলা।।

৬-৫-২০১৯

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক 
ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়
৪) সিচব, সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও যিু  
ম ণালয়

মাঃ মনজরু হােসন
ডপিুট সে টাির জনােরল

১



৫) চয়ারম ান, বাংলােদশ িব িবদ ালয় ম রুী 
কিমশন
৬) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক বু েরা
৭) জনাব হদােয়তু াহ মামনু,  চয়ারম ান, 
বাংলােদশ এনিজও ফাউে ডশন

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৩৯.০০১.১৮.২৪/১(৩) তািরখ: ২৩ বশাখ ১৪২৬
০৬ ম ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচেবর একা  সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) া াম অিফসার (আইিসিট), তথ  ও যাগােযাগ শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয়
কিমশন

৬-৫-২০১৯

মাঃ মনজুর হােসন 
ডপুিট সে টাির জনােরল

২


