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িবষয:় Call for nominations for the Call for nominations for the 2021 UNESCO-Japan Prize on2021 UNESCO-Japan Prize on
Education for Sustainable DevelopmentEducation for Sustainable Development

       উপ  িবষেয় উে খ করা যাে  য, “The UNESCO-Japan Prize on Education for
Sustainable Development 2021’’ এর জ  বাংলােদশ হেত মেনানয়ন আহবান করা হেয়েছ।
ইউেনে ার ১৯৫তম িনবাহী বাড সভার িস া  অ যায়ী এ র ােরর বতন করা হয়। য সকল াি , িত ান অথবা
সং া িশ ার টকসই উ য়েন িবেশষ অবদান রাখেছ ােদরেক উ  র াের িষত করা হেব। েত ক সদ  রা  থেক
সরকাির এবং বসরকািরভােব িতনজন াথ র মেনানয়ন আহবান করা হেয়েছ। াচজন িবেশষে র সম েয় গ ত এক

াধীন আ জািতক রীর ত য়েনর উপর িভি  কের ইউেনে ার মহাপিরচালক িতনজন িবজয়ীেক িনবািচত করেবন।
জাপান সরকােরর অথায়েন েত ক র ার িবজয়ীেক ৫০,০০০ ইউ এস ডলার দান করা হেব।

“The UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable
Development 2021’’ এর মেনানয়েনর ে  িন িলিখত কাগজপ ািদ সং  করেত হেব -

Each nomination shall be accompanied by a written recommendation,
which shall include, in English or French inter alia:
A description of the candidate’s background and achievements;
A summary of the work or the results of the work, publications and
other supporting documents of major importance and
A definition of the candidate’s contribution to the Prize’s objectives.

র ার স িকত সব ত  ও মেনানয়ন ফরম https://en.enesco.org/https://en.enesco.org/ prizeprize-esd esd এই ওেয়ব সাইেট
পাওয়া যােব।

২।    এমতাব ায়, বিণত র ােরর জ  উপ  াথ / িত ান/সং ােক মেনানয়ন দান এবং মেনানীত
াথ / িত ান/সং ার অ েল অনলাইেন রণ ত সাবিমশন ফরম ও আ ষংিগক কাগজপ সহ ০১ (এক) সট (হাড

কিপ ও সফট কিপ) আগামী ০১ এি ল ২০২১  তািরেখর মে  বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশেন (১, জিহর রায়হান
রাড, পলাশী-নীলে ত, ঢাকা-১২০৫) রণ করার জ  িবনীত অ েরাধ করা হেলা।

১



২২-২-২০২১

িবতরণ : ( জ তার মা সাের নয়)।
১) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়
৪) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা (সকল 
এনিজও/আইএনিজওেক অবিহতকরণ এবং ার মা েম 
মেনানয়ন রেণর অ েরাধসহ)।

জনাব মা: সােহল ইমাম খান
ড  সে টাির জনােরল

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.০২.০০১.১৯.৪/১(৩) তািরখ: ৪ ফা ন ১৪২৭
১৭ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচেবর একা  সিচব, সিচব-এর দ র, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) া া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)।

২২-২-২০২১
জনাব মা: সােহল ইমাম খান 

ড  সে টাির জনােরল
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