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স িকতস িকত।।

          উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, বিণত া ােমর উে ে  হে  Earth Sciences এর
আওতাধীন Palaeobiology, Geoconservation and Applied Palaeontology –এই িতন
িবষেয় িশ াথ েদর িবেশষািয়ত কের তালা।  ২য় কাহট (২০২১-২০২৩) ময়ােদর জ  িশ াথ েদর হেত উ ু  দরখা
আহবান করা হেয়েছ। ড়া ভােব িনবািচত াথ রা স ণ আিথক সহায়তা পােবন (উদাহরণ প- অংশ হণকারীর খরচ,
যাতায়াত এবং মািসক ভাতা)। 

উে , Erasmus Mundus Joint Master Programme in Geoconservation-সং া
যাবতীয় ত  http://master-pangea.eu/-এই ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব। দরখা  জমা দােনর িবষেয় কােনা

িনিদ  সং া উে খ নই। 

৩।      এমতাব ায়, উে িখত লারিশেপর জ  উপ  াথ েদরেক আগামী ২১ ফ য়াির ২০২১ ি া  তািরেখর
মে  ওেয়বসাইেট া  আেবদন রণ বক সরাসির অনলাইন/ইেমইেল জমাদান করার িবষয়  সংি  আ হী

াথ েদরেক অবিহত করার জ  িনেদিশত হেয় অ েরাধ করা হেলা।
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ফারহানা ইয়াসিমন জাহান
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ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৯১.০০১.২১.২/১(২) তািরখ: ২৬ মাঘ ১৪২৭
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 

১



১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) া াম অিফসার (আইিস ), ত  ও যাগােযাগ শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন ােক

লারিশেপর িবষয়  িবএনিসইউ’র ওেয়বসাইেট চােরর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।
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