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িবষয:় UNESCO-UNESCO-এরএর  Ethics of Artificial Intelligence (AI)-- Ethics of Artificial Intelligence (AI)--স িকতস িকত   থমথম
খসড়াখসড়া   পা িরশমালারপািরশমালার   উপরউপর   ইউেনে াইউেনে া ,  ,  া িরসা িরস   ক কক ক  আেয়ািজতআেয়ািজত   অনলাইনঅনলাইন   মালামালা   জ িরেপজিরেপ
বাংলােদেশরবাংলােদেশর   অংশ হণঅংশ হণ   সেসে ।।

             উপ  িবষেয় Bioethics and Ethics of Science Section, Sector for Social
and Human Sciences, UNESCO, Paris ক ক িরত প  এবং আ ষি ক কাগজপে র অ িলিপ
আপনার সদয় অবগিত এবং েয়াজনীয় কাযােথ এতদসে  রণ করা হেলা। িবেবচ  পে র মমা যায়ী Ethics of
Artificial Intelligence (AI)-এর উপর ইউেনে া তার সদ  রা েলার জ  এক  খসড়া পািরশমালা ত
কেরেছ।

             ০২। ণীত খসড়া েক আেরা িব ত, অ ি লক এবং যথাযথ করেত সংি  সকল অংশীদারেদর (একােডিমযা়,
ব ািনক, ি িবদ, শীল সমাজ, বসরকাির সং া, সরকাির সং া এবং সাধারণ জনগণ) িতি য়া (Feedback)

সং েহর জ  এক  অনলাইন মালা জিরেপর আেয়াজন করা হেয়েছ। জিরেপ অংশ হেণর জ  খসড়া পািরশমালা
ওেয়বসাইট https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics এবং মালা  ওেয়বসাইট:
https://survey.unesco.org/2020/index.php?
r=survey/index&sid=661611&lang=en –এ দয়া হেয়েছ। অনলাইেন প  রণ কের আেয়াজক
সং ায় পাঠােনার সবেশষ তািরখ আগামী ৩১ লাই ২০২০ ি া । 

            ০৩। এমতাব ায়, Ethics of Artificial Intelligence (AI)-এর উপর ণীত খসড়া পািরশমালা
িবষেয় কান ম , াবনা বা সংেশাধন থাকেল তা আগামী ৩১ লাই, ২০২০ ি ঃ তািরেখর মে  বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয়
কিমশেন অ িলিপ রণ বক আেয়াজক সং া বরাবর রণ এবং একইসােথ াপক চােরর জ  আপনার সং ার ওেয়বসাইেট
দয়ার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  মেহাদয়েক িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা ।

৯-৭-২০২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় :
১) িসিনয়র সিচব, িব ান ও ি  ম ণালয়
২) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) সিচব , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৪) সিচব, া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ
৫) সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
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৬) েফসর ড. কাজী শহী াহ, চয়ার ান, ইউিজিস ভবন, 
ট# ই-১৮/এ, আগার াও শাসিনক এলাকা, শর-ই-

বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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