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িবষয:় ইউেনে ারইউেনে ার   আ জািতকআ জািতক  িজওসােয ়িজওসােয ়   অ াঅ া   িজওপাকসিজওপাকস   া া েমরা ােমর  ( (আইিজ িজ িপআইিজিজ িপ )-)-এরএর   অধীেনঅধীেন
২০২০২০২০   স ােলরসােলর   জজ   ব াংলােদশবাংলােদশ   থেকথেক  কক   াবাব   আ ানআ ান   সেসে ।।

            উপ  িবষেয় UNESCO International Geosciences and Geoparks
Programme (IGGP) Secretariat, UNESCO, Paris ক ক িরত প  এবং আ ষি ক কাগজপে র
অ িলিপ আপনার সদয় অবগিত এবং েয়াজনীয় কাযােথ এতদসে  রণ করা হেলা। িবেবচ  পে র মমা যায়ী ইউেনে ার
আইিজিজিপ া ােমর অধীেন ২০২০ সােলর জ  াচ  িথেমর (Earth Resources, Hydrogeology,
Geohazards, Geodynamic, Global Change) উপর একক বা যৗথভােব বাংলােদেশর নাগিরকেদর ম
হেত ক  াব আ ান করা হেয়েছ। ক  াব বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন এবং াির  ইউেনে া ায়ী

িতিনিধেক অবিহতকরণ বক বাংলােদশ IGCP জাতীয় কিম র পািরশসহ আগামী ১৫ অে াবর ২০২০ ি া  তািরেখর
মে  আেয়াজক সং া বরাবর পাঠােনার জ  অ েরাধ জানােনা হেয়েছ।

            ০২। এমতাব ায়, িবষয়  অবিহতকরণ এবং এ িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  মেহাদয়েক িনেদশ েম সিবনয়
অ েরাধ করা হেলা।
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িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)়:
১) রিজ ার, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয,় 
২) রিজ ার, ঢাকা িব িব ালয়
৩) রিজ ার, শেরবাংলা িষ িব িব ালয,়
৪) রিজ ার, জাহা ীরনগর িব িব ালয়
৫) রিজ ার, রাজশাহী িব িব ালয়
৬) রিজ ার, চ াম িব িব ালয়
৭) রিজ ার, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
৮) রিজ ার, শাহজালাল িব ান ও ি  িব িব ালয়
৯) Director Administration and 
Registrar, Military Institute of 
Science and Technology (MIST)
১০) জনাব মাহা দ আ ল ওয়ািসম, া াম অিফসার 
(আইিস ), বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন, িশ া 

জনাব মা: সােহল ইমাম খান
ড  সে টাির জনােরল
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