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িবষয:় UNESCO- Equatorial Guinea International Prize forUNESCO- Equatorial Guinea International Prize for
Research in the life Sciences 2022 - Research in the life Sciences 2022 - শীষকশীষক  র ােররর ােরর   জজ   ব াংলােদশবাংলােদশ   হ েতহেত
মেনানয়নমেনানয়ন   রণরণ   সেসে ।।

: Ref.: CL/4394
      উপ  িবষেয় উে খ করা যাে  য, UNESCO- Equatorial Guinea InternationalUNESCO- Equatorial Guinea International
Prize for Research in the life Sciences 20Prize for Research in the life Sciences 202222- - এর জ  বাংলােদশ হেত দরখা
আহবান করা হেয়েছ। The Republic of Equatorial Guinea’র উে ােগ এ র ােরর বতন করা হয়।
য সকল াি , িত ান অথবা বসরকারী সং া জীব িব ােনর গেবষণা কায েম তাৎপয ণ অবদান রাখেছ ােদরেক
উ  র াের িষত করা হেব। রী বােডর পািরশ এবং ত য়েনর উপর িভি  কের ইউেনে ার মহাপিরচালক
িতনজন িবজয়ীেক িনবািচত করেবন। িতনজন র ার িবজয়ীেক সমানভােব ৩,৫০,০০০ (িতন ল  প াশ হাজার) ইউ
এস ডলার, এক  সনদ এবং “Integracion Tribal” statuette দান করা হেব। UNESCO-
Equatorial Guinea International Prize for Research in the life Sciences
2022 এর মেনানয়েনর ে  িন িলিখত কাগজপ ািদ সং  করেত হেব-

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 to the
jury for consideration; and
A definition of the candidate’s contribution to the Prize’s objectives.

     র ার স িকত  মেনানয়ন ফরম http://www.unesco.org/egip/account-request  -এই
ওেয়ব সাইেট পাওয়া যােব। এছাড়াও এ স িকত
যাবতীয় ত   https://www.unesco.org/en/prizes/equatorial-guinea#apply    এই ওেয়ব
সাইেট পাওয়া যােব। বিণত র ােরর অনলাইন আেবদন এবং মেনানয়ন আবি কভােব   দেশর ইউেনে া জাতীয়
কিমশেনর মা েম আেয়াজক সং ার িনকট রণ করেত হেব। 
২।   এমতাব ায়, উি িখত র ােরর জ  উপ  একজন াথ েক মেনানীত কের অনলাইেন িনধািরত ফম রণ কের
উ  ফেমর সফট কিপ ও সকল কাগজপে র সফট কিপ এবং হাড কিপ (এক সট) আগামী ১৩১৩  অে াবরঅে াবর   ২০২২২০২২  ি ঃ
তািরেখর মে  বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশেন (১, জিহর রায়হান রাড, পলাশী-নীলে ত, ঢাকা-১২০৫) রণ
করার জ  িবনীত অ েরাধ করা হেলা।

১



২৬-৭-২০২২

িবতরণ : ( জ তার মা সাের নয়)
১) িসিনয়র সিচব, িব ান ও ি  ম ণালয়
২) িসিনয়র সিচব, পািন স দ  ম ণালয়
৩) সিচব, া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ
৪) সিচব, া  সবা িবভাগ
৫) সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
৬) চয়ার ান (অিতির  দািয় ), চয়ার ান এর দ র, 
বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন (সকল 
সরকাির/ বসরকাির িব িব ালয়েক অবিহতকরণ ও ার 
মা েম মেনানয়ন রেণর অ েরাধসহ) ।
৭) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা (সকল 
এনিজও/আইএনিজওেক অবিহতকরণ ও ার মা েম 
মেনানয়ন রেণর অ েরাধসহ) । 

জনাব মা: সােহল ইমাম খান
ড  সে টাির জনােরল

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৬০.০০১.২২.৯/১(৬) তািরখ: ৯ াবণ ১৪২৯
২৪ লাই ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও ি  ম ণালয়
২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, পািন স দ ম ণালয়
৩) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ
৪) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, া  সবা িবভাগ
৫) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
৬) া াম অিফসার (আইিস ), ত  ও যাগােযাগ শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন ( র ােরর
িবষয়  িবএনিসইউ’র ওেয়বসাইেট চােরর েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধসহ)

২৬-৭-২০২২
জনাব মা: সােহল ইমাম খান 
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