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িবষয:় ICESCO Prize of Girls and Women’s Literacy for the BenefitICESCO Prize of Girls and Women’s Literacy for the Benefit
of Civil Society Organization and NGOs–of Civil Society Organization and NGOs– এএ  ব াংলােদশবাংলােদশ   হ েতহেত   অংশ হণঅংশ হণ
স িকতস িকত।।

     
     উপ  িবষেয়র ি েত উে খ করা যাে  য, আইেসে া ক ক ““ICESCO Prize of Girls andICESCO Prize of Girls and
Women’s Literacy for the Benefit of Civil Society Organization andWomen’s Literacy for the Benefit of Civil Society Organization and
NGOsNGOs ””  –– এ বাংলােদশ হেত যা  াথ েদর অংশ হণ করার জ  আহবান জানােনা হেয়েছ। দেশর ািত ািনক
িশ ায় ঝের পড়া ও িব ালয় বিহ ত নারীেদর সা র ানদান ও উপা ািনক িশ া দােনর ে  য সকল এনিজও ও
িসিভল সাসাই  সং াস হ উে খেযা  উে াগ হণ ও বা বায়ন কেরেছ তােদরেক উৎসািহত করার লে  এই

র ার দান করা হেব। এ সং া  িতন  সরা িনবািচত উে ােগর েত ক েক ৩০০০(িতন হাজার) ইউএস ডলার,
দশ  াবেলট ও সা িফেকট দান করা হেব। 
     আ হী াথ েদর সরাসির https://survey.icesco.org/index.php/823482?lang=en িলংেক

েবশ কের আগামী ৩১৩১   অে াবরঅে াবর   ২০২২২০২২   এর মে  আেবদন করেত হেব। র ার স িকত যাবতীয় ত
http://www.icesco.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/Concept-
Note_ICESCO-Prize_Eng.pdf -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  াপক চােরর জ  সিবনয় অ েরাধ করা হেলা। 

১৯-৯-২০২২

িবতরণ : ( জ তার মা সাের নয়)
১) মহাপিরচালক  (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালেকর 
দ র , উপা ািনক িশ া েরা
২) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা (সকল 
এনিজও/আইএনিজওেক অবিহতকরণ এবং ব ল চােরর 
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অ েরাধসহ)।

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.০৫.০০১.২২.১১/১(২) তািরখ: ৪ আি ন ১৪২৯
১৯ সে র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সহকারী পিরচালক, সহকারী পিরচালক-২ (সম য়) শাখা, এনিজও িবষয়ক েরা
২) া া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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