
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন 
ি , র ার ও এওয়াড 

www.bncu.gov.bd
১, জিহর রায়হান রাড, পলাশী-নীলে ত, ঢাকা-১২০৫

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৯০.০০১.২১.১ তািরখ: 
০৯ ফ যা়ির ২০২১

২৬ মাঘ ১৪২৭

িবষয:় Library of Congress to Accept Applications for 2021Library of Congress to Accept Applications for 2021
Literacy Awards Literacy Awards স িকতস িকত।।

          উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, রা  অথবা এর বাইের য সকল অলাভজনক িত ান া রতা
ি েত অনব  িমকা রাখেছ তােদরেক উ  র ারস হ দান করা হেব। ২০১৩ সাল হেত এই র ার বতেনর পর

এই পয  ৩৫  দেশর ১২০  িত ানেক ১.২ িমিলয়ন ইউএস ডলার র ার িহেসেব দান করা হেয়েছ। থক িতন
র ার দান করা হেব। র ার িতন  হল িন পঃ

The David M. Rubenstein Prize- ১,৫০, ০০০ ইউএস ডলার
The American Prize and - ৫০, ০০০ ইউএস ডলার
The International Prize- ৫০, ০০০ ইউএস ডলার

উে  য, Library of Congress to Accept Applications for 2021 Literacy
Awards সং া  যাবতীয় ত  http://read.gov/literacyawards- এই ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।

২।       এমতাব ায়, উে িখত র ােরর জ  উপ  াথ েদরেক আগামী ০৫ মাচ ২০২১ ি া  তািরেখর মে
আ ষি ক কাগজপ সহ আেবদন ইেমইেল জমাদান করার িবষয়  সংি  আ হী িত ানেক অবিহত করার জ
িনেদিশত হেয় অ েরাধ করা হেলা।

৯-২-২০২১

িবতরণ :
১) সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা

ফারহানা ইয়াসিমন জাহান
িসিনয়র া াম অিফসার

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৯০.০০১.২১.১/১(২) তািরখ: ২৬ মাঘ ১৪২৭
০৯ ফ যা়ির ২০২১

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

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

৯-২-২০২১
ফারহানা ইয়াসিমন জাহান 
িসিনয়র া াম অিফসার
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