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িবষয:় UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education 2020 -UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education 2020 -এরএর
মেনানয়নমেনানয়ন   সেসে

         উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, UNESCO Prize for Girls’s and Women’s
Education 2020–এর জ  বাংলােদশ হেত দরখা  আহবান করা হেয়েছ। চীন সরকােরর উে ােগ ইউেনে ার ১৯৭তম
িনবাহী সভায় উি িখত র ােরর বতন করা হয়। য সকল ি , িত ান অথবা বসরকারী সং া Girls’ and
Women’s Education এ তাৎপয ণ অবদান রাখেছ ােদরেক উ  র াের িষত করা হেব। সকল আেবদন  
দেশর ইউেনে া জাতীয় কিমশেনর মা েম আেয়াজক সং ার িনকট রণ করেত হেব মেম পে  উে খ করা হেয়েছ।

UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education 2020 স িকত যাবতীয় ত  ও মেনানয়ন
ফরম http://unesco.org/gwe অথবা http://on.unesco.org/gweprize- ওেয়ব সাইেট পাওয়া
যােব।          
      
২।       এমতাব ায়, উি িখত র ােরর জ  উপ  একজন াথ  মেনানয়ন কের মেনানীত াথ র রণ ত মেনানয়ন ফরম ও
আ ষি ক কাগজপ  ( ই সট হাড কিপ এবং সফট কিপ) আগামী ৩০ এি ল ২০২০ ি াে র মে  বাংলােদশ ইউেনে া
জাতীয় কিমশেন (১, জিহর রায়হান রাড, পলাশী-নীলে ত, ঢাকা-১২০৫) রণ করার জ  িনেদশ েম িবনীত অ েরাধ করা
হেলা।

১৯-৩-২০ ২০

িবতরণ : ( জ তার মা সাের নয়, সদয় কাযােথ)।
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) সিচব , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৪) সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়
৫) সিচব, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৬) সিচব, সমাজক াণ ম ণালয়
৭) সিচব, সিচেবর দ র, ত  ম ণালয়
৮) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 
ঢাকা (সকল জলা শাসক মেহাদয়েক অবিহতকরণ ও 
মেনানয়ন রেণর অ েরাধসহ)।
৯) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 
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িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, চ াম (সকল জলা 
শাসক মেহাদয়েক অবিহতকরণ ও মেনানয়ন রেণর 

অ েরাধসহ)।
১০) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

লনা (সকল জলা শাসক মেহাদয়েক অবিহতকরণ ও 
মেনানয়ন রেণর অ েরাধসহ)।
১১) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 
রং র (সকল জলা শাসক মেহাদয়েক অবিহতকরণ ও 
মেনানয়ন রেণর অ েরাধসহ)।
১২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 
রাজশাহী (সকল জলা শাসক মেহাদয়েক অবিহতকরণ ও 
মেনানয়ন রেণর অ েরাধসহ)।
১৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 
িসেলট(সকল জলা শাসক মেহাদয়েক অবিহতকরণ ও 
মেনানয়ন রেণর অ েরাধসহ)।।
১৪) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 
বিরশাল (সকল জলা শাসক মেহাদয়েক অবিহতকরণ ও 
মেনানয়ন রেণর অ েরাধসহ)।
১৫) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা ((সকল 
এনিজওেক অবিহতকরণ ও মেনানয়ন রেণর অ েরাধসহ)

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.১৩.০০১.১৮.৬/১(২) তািরখ: ৫ চ  ১৪২৬
১৯ মাচ ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
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

র ােরর িবষয়  িবএনিসইউ’র ওেয়বসাইট ও ফস ক পেজ চােরর েয়াজনীয় ব া হেণর জ
অ েরাধ করা হেলা)।

১৯-৩-২০ ২০
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