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২৭ বশাখ ১৪২৭

িবষয:় ICESCO “Bayan” Award for Creative Expression in ArabicICESCO “Bayan” Award for Creative Expression in Arabic
for non-Arabic speakers –for non-Arabic speakers – এএ  মেনানয়নমেনানয়ন   রণরণ   স িকতস িকত।।

        উপ  িবষেয় সদয় কাযােথ উে খ করা যাে  য, “ICESCO “Bayan” Award for Creative
Expression in Arabic for non-Arabic speakerss ” -এর জ  বাংলােদশ হেত দরখা  আহবান করা
হেয়েছ। লক ডাউন থাকা অব ায় ঘের বেস অন লাইেন আরবী ভাষা িশ া এবং দ তা অজেনর উে ে  াথিমক, উ  মা িমক
ও িব িব ালেয়র ছা /ছা ীেদর বিণত র ার দান করা হেব। “ICESCO “Bayan” Award for Creative
Expression in Arabic for non-Arabic speakers” স িকত মেনানয়ন ফরমসহ যাবতীয় ত
http://www.icesco.org/wpcontent/uploads/2019/12/Nomination-Form-
ICESCO-Bayan-Award.pdf- এই ওেয়ব সাইেট পাওয়া যােব।  িন িলিখত ক াটাগিরেত উ  র ার দান করা
হেবঃ

The candidate must be a student from a non-Arab country, whose first
language is not Arabic;
The work must be submitted through the student’s educational
institution;
 The educational institution must only send one outstanding work for
each category;
Nominations received from Member States must be submitted through
the National Commissions and competent parties;
The video must not exceed 3 minutes in length for children, 4 minutes
for teenagers, and 5 minutes for young people;
The video must not have been published or nominated in another
competition before;
The nomination file must include the video, the text written by the
student and the nomination form duly filled in.                                                  
                                                                 

 ২।   এমতাব ায়, উি িখত র ােরর জ  উপ  একজন াথ  মেনানয়ন কের মেনানীত াথ র আেবদনপ  (ইংেরিজ ভাষায়
িলিখত) ও আ ষি ক কাগজপ সহ (এক সট হাড কিপ এবং সফট কিপ) আগামী ৩১ ম ২০২০ ি া  তািরেখর মে
বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশেন (১, জিহর রায়হান রাড, পলাশী-নীলে ত, ঢাকা-১২০৫) রণ করার জ  িবেশষভােব
অ েরাধ করা হেলা।

১



১০-৫-২০২০

িবতরণ :
১) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়
৪) সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়
৫) চয়ার ান, চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় 
ম রী কিমশন  (সকল িব িব ালয়েক অবিহতকরেণর 
অ েরাধসহ )।

আ  হনা মারেশদ জামান
ড  সে টাির জনােরল

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৭৮.০০১.২০.১৫/১ তািরখ: ২৭ বশাখ ১৪২৭
১০ ম ২০২০

অ িলিপ 
১) া াম অিফসার (আইিস ), ত  ও যাগােযাগ শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন শাখা)। ( ােক

র ােরর িবষয়  িবএনিসইউ’র ওেয়বসাইট/ ফজ ক পেজ চােরর েয়াজনীয় ব া - হেণর জ
অ েরাধ করা হেলা)।

১০-৫-২০২০
আ  হনা মারেশদ জামান 
ড  সে টাির জনােরল
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