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িবষয:় “My Thesis in 1000 Words Award by FUIW (1st edition)” –“My Thesis in 1000 Words Award by FUIW (1st edition)” – এএ
বাংলােদশবাংলােদশ   হ েতহেত   অংশ হণঅংশ হণ   স িকতস িকত।।

   উপ  িবষেয় সদয় কাযােথ উে খ করা যাে  য, ICESCO ও Federation of the Universities
of the Islamic World (FUIW) ক ক বিতত “My Thesis in 1000 Words“My Thesis in 1000 Words
Award by FUIW (1st edition)”Award by FUIW (1st edition)”  –– এ বাংলােদশ হেত যা  াথ েদর অংশ হণ করার জ  আহবান
জানােনা হেয়েছ। িপএইচিড শষ বেষ অ য়নরত ছা /ছা ী/গেবষক যােদর ইেতামে  িথিসস লখা স  হেয়েছ িক
এখেনা িথিসস িডেফ  স  করা হয়িন তারা বিণত র ােরর জ  আেবদন করেত পারেবন। এই র ার দােনর
উে  হে  ১০০০ শে র মে  নবীন গেবষকেদর ড রাল িথিসস উপ াপন করার দ তা ি  করা। আ হী াথ েদর
সরাসির https://tinyurl.com/yrmwuzx7 িলংেক েবশ কের ৩০৩০  সে রসে র   ২০২২২০২২  এর মে  আেবদন
করেত হেব। র ার স িকত যাবতীয় ত  www.fumi-fuiw.org - এই ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।

      এমতাব ায়, বিণত র ােরর জ  বাংলােদশ থেক যা  াথ েদর অংশ হণ িনি ত করার লে  উি িখত
িবষয়  িনধািরত সমেয়র মে  চােরর জ  িবনীত অ েরাধ করা হেলা।

১৯-৯-২০২২

িবতরণ : ( জ তার মা সাের নয়)
১) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) চয়ার ান (অিতির  দািয় ), চয়ার ান এর দ র, 
বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন (সকল সরকাির 
ও বসরকাির িব িব ালয়েক অবিহতকরণ ও চােরর 
অ েরাধসহ)।

জনাব মা: সােহল ইমাম খান
ড  সে টাির জনােরল

ফান: +880241060705
ইেমইল: natcombd@yahoo.com

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.১২.০০১.২২.১০/১(৩) তািরখ: ৪ আি ন ১৪২৯
১৯ সে র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 

১



১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িপএস (উপ-সিচব), চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৩) া া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)।
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জনাব মা: সােহল ইমাম খান 

ড  সে টাির জনােরল
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