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বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে কর্তকৃ সম্পামেত কার্যাবলী ও উদেখদ াগ্য অর্জেঃ  (২০০৯ থেদক জুে ২০১৮ 
পর্যন্ত) 

২০০৯ 

১। ২০০৯ সাদল বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশদের উদেযাদগ্ বাাংলাদেশ ২০০৯-২০১৩ থিয়াদের জেয 
জামতসাংদের অেযতি অঙ্গসাংগ্ঠে ইউদেদকার মের্বাহী থবাদের সেসয মের্বামিত হয়। এর ফদল বাাংলাদেদশর সাদে 
ইউদেদকার সম্পর্ক  রদরা মেমব  হয়।  
 
২। মবএেমসইউ ২০০৯ ও ২০১০ সাদল ঢাকা মবশ্বমবেযালদয়র সাদে থ ৌে উদেযাদগ্ রইদসদকার সহদ ামগ্তায় দুমি 
রন্তর্জামতক রন্তঃধর্ম ও রন্তঃসাংস্কৃমত সাংলাপ রদয়াজে কদর। ১ি সদেলেমি তৎকালীে িহািােয রাষ্ট্রপমত থিাঃ 
মজল্লুর রহিাে উদবাধে কদরমিদলে। এদত ২২ মি থেদশর শতামধক বদরণ্য বযমি অাংশগ্রহণ্ কদরে। সদেলে দুমির 
সফল রদয়াজদের িধয মেদয় বমিমবদশ্ব বাাংলাদেদশর ভাবমূমি উজ্জ্বল হয় এবাং মবশ্বশামন্ত প্রমতষ্ঠায় বাাংলাদেদশর 
থজারোর ভূমিকা প্রমতমষ্ঠত হয়। 
 
৩। রইদসদকার সহদ ামগ্তায় গ্ত ২১-২৩ জুলাই ২০০৯ সাদল ঢাকায় মবএেমসইউ কেফাদরন্স কদে “Regional 
Workshop in the Field of Literacy Computer Programs” শীর্ষক ওয়ার্ক সপ অনুমষ্ঠত হয় থ খাদে বাাংলাদেশসহ 
মতেমি থেদশর মবমভন্ন পর্যাদয়র ২৩ জে কর্মকিা অাংশগ্রহণ্ কদরে। কমম্পউিার বযবহাদরর িাধযদি কামরকুলাদির 
উন্নয়ে মকভাদব করা  ায় থস মবষদয় এবাং সাংমিষ্ট অেযােয মবষদয়ও রদলািো হয়, রদলািোর িাধযদি মবমভন্ন সিসযার 
সিাধােও থবমরদয় রদস।  
     
৪। রইদসদকার সহদ ামগ্তায় গ্ত ২৬-২৮ থি ২০০৯ সাদল ঢাকায় মবএেমসইউ কেফাদরন্স কদে “National 

Training Session in the Field of Vocational and Technical Training” শীর্ষক প্রমশেণ্ অনুমষ্ঠত হয় থ খাদে 
বাাংলাদেদশর পমলদিকমেক ইন্সমিমিউি, স্কুল ও কদলদজর মিশ জে ইন্সট্রাক্টর এবাং মশেক অাংশগ্রহণ্ কদরে। প্রমশেণ্মি 
TVET (Technical and Vocational Education and Training) এর উপযুি তেযবহুল কামরকুলাি সম্পদর্ক  এবাং 
থিকমেকযাল মবষদয় প্রমশেণ্ার্থীদের েেতা বা াদত সেি হয়  ারা েে িােবসম্পে গ্ দত উদেখদ াগ্য ভূমিকা পালে 
কদর। বাাংলাদেদশর িত একমি স্বদপান্নত থেদশর জেয থিকমেকযাল মবষদয় জ্ঞাদের প্রাদয়ামগ্ক বযবহার অতযন্ত জরুরী 
বদল প্রতীয়িাে হয়। 
 
৫। গ্ত ২১-২৩ জুলাই ২০০৯ সাদল ঢাকায় মবএেমসইউ কেফাদরন্স কদে “Regional Workshop in the field of 

Literacy Computer Programs” শীর্ষক ওয়ার্ক সপ অনুমষ্ঠত হয় থ খাদে বাাংলাদেদশর ২০ জে কদলদজর মশেক এবাং 
মতেমি থেদশর (পামকস্তাে, িালদয়মশয়া, িালবীপ) ০৩ জে কর্মকিা অাংশগ্রহণ্ কদরে। এমি একমি অাংশগ্রহণ্মূলক 
কর্মশালা  ার িাধযদি মশো এবাং মশেদণ্র থেদি ICT এর একমি থ াগ্সূি স্থাপদের থিষ্টা করা হদয়দি। কামরকুলাি 
মবকাদশর জেয স্টাফদের কমম্পউিার েেতা বা াদোর উপর থজার থেয়া হয়। কমম্পউিার থপ্রাগ্রাদির িাধযদি সােরতা 
থকৌশল গ্রহদণ্র মবষয়দক গুরুত্ব থেয়া হয়।    
   
৬। রইদসদকার সহদ ামগ্তায় গ্ত ১২-১৪ জানুয়ামর ২০০৯ সাদল ঢাকায় মবএেমসইউ কেফাদরন্স কদে “Sub-

Regional Quranic Meeting of the Heads of Quran Memorization Institutes and teachers of the Holy 

Quran” শীর্ষক এক সভা অনুমষ্ঠত হয়। এ সভায় বাাংলাদেদশর সরকারী-থবসরকামর মবমভন্ন িাদ্রাসার ররমব মবষদয়র 
মশেক, ঢাকা মবশ্বমবেযালদয়র ররমব মবভাদগ্র মশেক এবাং মবমভন্ন পর্যাদয়র কর্মকিাসহ থিাি ২০ জে অাংশগ্রহণ্ 
কদরে। পমবি থকারাে মশো করা ও এ রদলাদক জীবে মের্বাহ করা এবাং অেযদেরও থকারাে মশোয় অনুপ্রামণ্ত করা 
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উমিত, এ মবষদয় সবাই একিত প্রকাশ কদরে। উদেখয, প্রমতমি থপ্রাগ্রাদির জেয রইদসদকাই ৩,০০০ (মতে হাজার) 
ইউএস ডলাদরর ফান্ড প্রোে কদর োদক। 
 

২০১০  

৭। ২০১০ সাদলর ১ মডদসম্বদর ইউদেদকা ঢাকা অমফদসর পৃষ্ঠদপাষকতায় মবএেমসইউ World AIDS Day-2010 
উপলদেয র যালী ও রদলািো সভার রদয়াজে কদর। এ সভার উদশ্যশয মিল সর্বসাধারণ্ তো যুবক স্রদায়োয়দক 
এইিরইমভ সম্পদর্ক  সদিতে করা এবাং এর কুফল ও প্রমতকার সম্পদর্ক  অবগ্ত করা। এ সভা ও র যালী সবার িদধয 
বযাপক প্রভাব মবস্তার কদর। 
 
৮। গ্ত ১৩-১৫ মডদসম্বর ২০১০ সাদল ঢাকায় মবএেমসইউ কেফাদরন্স কদে “Sub-Regional Workshop on the 
incorporation of environmental education in the educational curricula for primary and secondary 
levels and revision of textbooks”  শীর্ষক কর্মশালা অনুমষ্ঠত হয়। এ কর্মশালার উদশ্যশয মিল িাি-িািীদের িদধয 
পমরদবশ মবষদয় সদিতেতা বৃমি করা এবাং স্কুল থিক্সিবুদক পমরদবশ সম্পমর্ক ত মবষয় অন্তর্ভৃিকরদণ্ কর্তৃপেদক উবুি 
করা। সরকামর ও থবসরকামর মবমভন্ন পর্যাদয়র থেশী-মবদেশী ১৫ জে কর্মকিা এদত অাংশগ্রহণ্ কদরে।  
 
৯। গ্ত ০৫-১২ মডদসম্বর ২০১০ সাদল ঢাকায় মবএেমসইউ “Education for International Understanding 
(EIU) Photo Class-2010” থপ্রাগ্রাদির রদয়াজে কদর, এ থপ্রাগ্রাদি থকামরয়া থেদক রসা একমি প্রমতমেমধ েল 
মবেযালদয়র িাি-িািীদের EIU এর উপর িমব থতালা মবষদয় প্রমশেণ্ থেয়।   
 
২০১১  

১০। গ্ত ১৫-১৭ েদভম্বর ২০১১ সাদল ঢাকায় মবএেমসইউ কেফাদরন্স কদে “Regional Workshop on 
Introducing New Trends in Science Curricula and Teaching Materials” শীর্ষক কর্মশালা অনুমষ্ঠত হয়। এ 
কর্মশালার িাধযদি থেমণ্কদে মবজ্ঞাে মশোর ফলপ্রসূ উপায় সম্পদর্ক  ধারণ্া অমর্জত হয় এবাং মশেক ও কামরকুলাি 
প্রদণ্তাদের িদধয সম্পর্ক  সৃমষ্ট হয়  ার িাধযদি থসদকন্ডামর ও িারমসয়ামর থলদভদলর স্কুলগুদলাদত মবজ্ঞাে মশোয় উপযুি 
িদডল ততমর করা  ায়। এ কর্মশালায় স্কুল, কদলজ ও মবশ্বমবেযালদয়র ২৭ জে (২ জে মবদেশীসহ) মশেক ও কর্মকিা 
অাংশগ্রহণ্ কদরে।  
          
১১। রইদসদকার সহদ ামগ্তায় গ্ত ২৭-২৯ মডদসম্বর ২০১১ সাদল ঢাকায় মবএেমসইউ কেফাদরন্স কদে “Sub-
regional Experts Meeting on Poverty Eradication in Developing Countries Reinforce the 
capacities in poverty eradication policies and programmes” শীর্ষক সভা অনুমষ্ঠত হয়। এ সভার উদশ্যশয 
মিল োমরদদ্রযর কারণ্ ও পমরণ্াি সম্পদর্ক  ভালভাদব জাো, এ অঞ্চদল োমরদদ্রযর পমরিাদপর িােেণ্ড মেরূপণ্ ও এর 
উন্নয়ে সাধে, এবাং পরস্পদরর িদধয অমভজ্ঞতা মবমেিয় করা ও োমরদ্র দূর করার উপায় সম্পদর্ক  অবগ্ত হওয়া। 
সরকামর ও থবসরকামর মবমভন্ন পর্যাদয়র থেশী-মবদেশী ২৬ জে কর্মকিা এদত অাংশগ্রহণ্ কদরে।  
 
২০১২  

১২। রইদসদকার সহদ ামগ্তায় গ্ত ২০-২২ েদভম্বর ২০১২ সাদল ঢাকায় মবএেমসইউ কেফাদরন্স কদে “Training 
Course on Preliminary Aids and Relief for Disaster prone Region” শীর্ষক থট্রমোং থকার্স অনুমষ্ঠত হয় 
থ খাদে বাাংলাদেশসহ িারমি থেদশর মবমভন্ন পর্যাদয়র ২৯ জে কর্মকিা অাংশগ্রহণ্ কদরে। দুদর্যাগ্ থিাকামবলায় করণ্ীয় 
সম্পদর্ক  এবাং মবমভন্ন থেদশর গৃহীত পেদেপসমূদহর অমভজ্ঞতা মবমেিয় হয়। বাাংলাদেদশর সরকারী ও থবসরকামর 
পেদেপসমূহ দুদর্যাগ্ থিাকামবলায় কার্যকর ভূমিকা রাখদি। পুের্বাসে ও মশো কার্যক্রি  াদত বযাহত ো হয় থসমেদক 
গুরুত্ব থেয়া হয়।  
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১৩। রইদসদকা ঢাকাদক ২০১২ সাদলর জেয “Dhaka the capital of Islamic Culture 2012” থোষণ্া কদর। 
 
১৪। মবএেমসইউ’র কার্যকর উদেযাগ্ গ্রহদণ্র ফদল বাাংলাদেশ ২০১৩ সাদলর ইউদেদকা সােরতা পুরকার থপদয়দি 
(ঢাকা রহসামেয়া মিশে)।  
 

১৫। ইউদেদকার িহাপমরিালক মিজ ইমরো থবাদকাভা “Cultural Diversity Ministerial Forum of the Asia-
Pacific Region, 9-11 May, 2012” শীর্ষক থফারাদি অাংশগ্রহণ্ উপলদেয বাাংলাদেশ সফর কদরে। ইউদেদকার 
িহাপমরিালদকর সফরকালীে সিদয় মবএেমসইউ সিন্বয়কারীর ভূমিকা রাদখ। এিা াও এই মিমেদস্টমরয়াল থফারািমি 
সাংগ্ঠদে মবএেমসইউ তার প্রেত্ত োময়ত্ব পালে কদর। এমশয়া পযামসমফক অঞ্চদলর ৩৩মি রাষ্ট্র হদত ১৮ জে িন্ত্রী 
পর্যাদয়র শীর্ষ কর্মকিাসহ প্রমতমেমধ েলসমূহ অাংশগ্রহণ্ কদর। সাংস্কৃমত ও উন্নয়ে থেদি এ অঞ্চদল ভমবষযদত ররও 
সহদ ামগ্তা বৃমির লদেয ঢাকা থোষণ্া গ্রহণ্ করা হয়।    

 
১৬। UNESCO মববর্ষ মভমত্তক participation program এর রওতায় সেসয রাদষ্ট্রর মেকি হদত প্রকপ প্রস্তাব 
রহবাে কদর। প্রমতমি সেসয রাষ্ট্র এ কর্মসূমির রওতায় সর্বামধক ১০ মি জাতীয় এবাং অেমধক ২ িা রঞ্চমলক/উপ-
রঞ্চমলক/ রন্ত-রঞ্চমলক প্রকপ প্রস্তাব থপ্ররণ্ করদত পাদর, প্রকপগুদলাদত ইউদেদকাই ফান্ড প্রোে কদর। ২০১২-
১৩ অর্থ-বৎসদর বাাংলাদেদশর থ  সকল জাতীয় প্রকপ বাস্তবাময়ত হদয়দি তা মেদে িক রকাদর থেয়া হল। 
 

থপ্রাদজদক্টর মশদরাোি বাস্তবায়েকারী 
প্রমতষ্ঠাে/সাংস্থা 

  বরাশ্য 
(ইউএস 
ডলাদর) 

                উদশ্যশয 

1. Capacity Building 
Of Bangladesh 
National 
Commission for 
UNESCO  

বাাংলাদেশ ইউদেদকা 
জাতীয় কমিশে। 

১৬,০০০ 
(থষাল হাজার) 
 

ক) লাইদেমরর অদিাদিশে সম্পন্ন 
করা। 
খ) মবএেমসইউ’র কেফাদরন্স 
কদের সাউন্ড মসদস্টি 
রধুমেকীকরণ্ করা। 
গ্) মবএেমসইউ’র কর্মকিাদের 
েেতা বৃমির জেয প্রমশেণ্ প্রোে। 

2. Promoting Culture 
through Film 
Festivals and Film 
Screening for 
Students in 
Schools and 
Colleges. 

মবশ্ব সামহতয থকন্দ্র। ২৬,০০০ 
(িামিশ 
হাজার) 

ক) রপাির জেসাধারণ্, মবদশষ 
কদর িমহলাদের সমঠক 
মূলযদবাধসম্পন্ন িলমিি থেখার 
সুদ াগ্ কদর থেয়া  া তাদের িদধয 
সাংস্কৃমত ও তেসমিক গুণ্াবমলর 
উদেষ েিাদব।  
খ) থেশ জুদ  মবমভন্ন স্কুল ও 
কদলদজর িািসিাজ, মবদশষ কদর 
িািীদের ভাল িলমিি এবাং 
ডকুদিন্টামর থেখার সুদ াগ্ কদর 
থেয়া। 
গ্) িলমিি প্রের্শেী এবাং িলমিি 
মবদিষদণ্র িাধযদি বাঙামল 
সাংস্কৃমতসহ মবদশ্বর মবমভন্ন থেশ ও 
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জামত সম্পদর্ক  সিযক ধারণ্া প্রোে 
করা এবাং প্রেমর্শত িলমিদির উপর 
োোমবধ রদলািো। 
ে) িলমিি প্রের্শেী রদয়াজে এবাং 
সমঠক মূলযদবাধসম্পন্ন িলমিি 
থেখাদোর িাধযদি তরুণ্ সিাজদক 
থের্তত্বোদে পারঙ্গি কদর থতালা।  

3. Equivalence Non-
Formal Vocational 
Education 
Curriculum 
Development 
Project.  

উপানুষ্ঠামেক মশো বুযদরা, 
প্রােমিক ও গ্ণ্মশো 
িন্ত্রণ্ালয়।  

২০,০০০ 
(মবশ হাজার) 

ক) Equivalence Non-Formal 
Vocational Education 
Curriculum for Pre-Voc-1, 
Pre-Voc-2 and Basic skills.  
খ) প্রিমলত রনুষ্ঠামেক ও অো 
নুষ্ঠামেক মশোর িধযকার দূরত্ব 
মিমিত করা।  
গ্) রনুষ্ঠামেক ও অোনুষ্ঠামেক 
মশোর িদধয সিতা প্রমতষ্ঠা করা। 

4. Level of heavy 
metals, minerals 
and trace 
elements in 
selected foods 
consumed by 
urban population.   

প্রাণ্রসায়ে ও অণুপ্রাণ্ 
মবজ্ঞাে মবভাগ্, ঢাকা  
মবশ্বমবেযালয়। 

২৫,৫০০ 
(পঁমিশ হাজার 
পাাঁি শত) 

ক) ঢাকা শহদর বসবাসরত েমরদ্র ও 
অেমরদ্র িানুদষর প্রধাে খােয ও 
পােীয় এর িদধয ভারী ধাতব 
পোর্থ, খমেজ ও প্রাপ্ত পোদর্থ থ িে 
(কযালমসয়াি, িযাগ্দেমসয়াি, 
থসামডয়াি ইতযামে) দূষদণ্র িািা 
মের্ণয় করা। 
খ) প্রাতযামহক ও অভযাসগ্ত খােয 
তামলকার িাধযদি উপমরউি পোদর্থ 
থভািা স্বাস্থয ঝাঁমক মেরূপণ্ করা ও 
FAO/WHO কর্তৃক মের্ধামরত  
প্রাতযামহক খাদেয উপদরামেমখত 
পোর্থসমূদহর গ্রহণ্দ াগ্য িািার 
তুলো করা। 

5. Documentation 
on Terracotta 
Temple of 
Bangladesh. 

Traditional Photo 
Gallery (TPG), 
Bangladesh. 

১৫,০০০ 
(পদের 
হাজার) 

অমূলয সাাংস্কৃমতক ঐমতহয 
সাংরেদণ্র জেয- 
ক) থিরাদকািা িমিরসমূহ খাঁদজ 
থবর করা। 
খ) এ সকল িমিদরর িমব তুদল 
সাংগ্রদহ রাখা। 
গ্) উি িমিরসমূদহর ভূমি 
পমরকপো ও উৎপমত্তর স্বরূপ 
সন্ধাে করা। 

6. Conservation of 
the Sunderbans 
(the World 
Heritage Site) 
through 

রূপান্তর, খলো। ২৫,৭০০ 
(পঁমিশ হাজার 
সাত শত) 

ক) Indigenous knowledge 
বযবহাদরর িাধযদি জীবববমিিয রো 
করা। 
খ) সুিরবে রোর জেয সকদলর 
িদধয সদিতেতা সৃমষ্ট করা। 
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Indigenous 
Knowledge and 
Culture (CSIKC).  

 

১৭। UNESCO/ISESCO কর্তৃক ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসদর থ সব বযমি বা প্রমতষ্ঠােদক থফদলামশপ প্রোে করা হয় 
তা মেদের িদক থেখাদো হল। থিাি ৬ জে কর্মকিা এর িাধযদি অমর্জত জ্ঞাে ও অমভজ্ঞতা বারা থপশাগ্ত থেদি ও 
থেদশর উন্নয়দে রদরা থবমশ অবোে রাখদত সেি হদবে।  
 
Serial 
no. 

Nominated 
person/institution 

Name of the 
programme 

    Year     Contribution 

1. Palash Ranjan Sanyal 
Student of Masters in 
Development Studies, 
University of Dhaka.  
 

UNESCO/ISEDC Co-
sponsored 
Fellowships 
Programme-2013  

2013 UNESCO 

2. Mr. Dhrubo Alam 
Assistant Engineer 
(Resettlement), 
Bangladesh Bridge 
Authority, Setu Bhaban, 
Banani, Dhaka-1212, 
Bangladesh. 

UNESCO/POLAND Co-
sponsored 
Fellowships 
Programme in 
Engineering cycle-
2013 

2013 UNESCO 

3. Mr. Md. Ataur Rahman 
Deputy Director 
(Publication), 
Department of 
Archaeology, Ministry of 
Cultural Affairs. 

UNESCO/China Great 
Wall Co-sponsored 
Fellowships 
Programme, 2012-
2013 

2012 UNESCO 

4. Dhaka Ahsania Mission UNESCO 
International Literacy 
Prizes-2013 

2013 UNESCO 

5. Ms. Salma Begum 
Programme Officer 
BNCU. 
Mr. Abdul Mohammad 
Mokter Hossain 
Senior Assistant Chief 
Ministry of Education. 

UNESCO/Republic of 
Korea Co-sponsored 
Fellowships 
Programme-2013 

2013 UNESCO 

6. Ms. Kanika Mitra, Ph.D 
Senior Scientific Officer 
BCSIR. 

UNESCO-L’OREAL 
International 
Fellowships for Young 
Women in Life 
Sciences-2013 

2012 UNESCO 
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২০১৩  

১৮। গ্ত ৩০ িার্চ থেদক ২ এমপ্রল ২০১৩ সাদল UNESCO এর সহদ ামগ্তায় সাভাদরর থলাক প্রশাসে প্রমশেণ্ থকদন্দ্র 
“Regional Training Workshop for the Officials of National Commissions of the Asia-Pacific 
Region” শীর্ষক থট্রমোং ওয়ার্ক সপ অনুমষ্ঠত হয়। বাাংলাদেশসহ থিৌশ্যমি থেদশর ইউদেদকা জাতীয় কমিশদের ১৮ জে 
কর্মকিা অাংশগ্রহণ্ কদরে। এ ওয়ার্ক সদপ কর্মকিাদের কাদজর থেি ও অমভজ্ঞতা মবমেিদয়র সুদ াগ্ হয় এবাং এ 
থেদক অমর্জত জ্ঞাে ও অমভজ্ঞতা কাদজ ররও েেতা বৃমি করদত সহায়ক হদব।  
 
১৯। ১০-২৬ এমপ্রল, ২০১৩ সাদল ইউদেদকা মের্বাহী থবাদের ১৯১ তি সভায় থ াগ্োে। 
 
২০। ইউদেদকা ঢাকা অমফদসর সহদ ামগ্তায় বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশদের কেফাদরন্স কদে গ্ত ১৬ থি 
২০১৩ সাদল “Participation in celebrating launch of the EFAGMR 2012” শীর্ষক থপ্রাগ্রাি অনুমষ্ঠত হয়। এ 
থপ্রাগ্রাদি মবমভন্ন পর্যাদয়র সরকামর-থবসরকামর কর্মকিা, Save the Children এর কামি মডদরক্টরসহ ১০০ জে 
কর্মকিা অাংশগ্রহণ্ কদরে। এ থপ্রাগ্রাদির উদশ্যশয হদলা Global Monitoring Report (GMR) -এর বাাংলা অনুবাে 
উপস্থাপে করা এবাং এর িাধযদি গ্ণ্সদিতেতা সৃমষ্ট করা। এ সাংক্রান্ত মবষদয় মবজ্ঞ বযমিগ্দণ্র িতািত পর্যাদলািো 
করার সুদ াগ্ োদক। EFA সাংক্রান্ত সামর্বক মিি এর িাধযদি উদোমিত হয়।    
 
২১। UNESCO এর Participation Programme (2012-2013) এর রওতায় মবএেমসইউ’র লাইদেমরর অদিাদিশে 
ও কেফাদরন্স কদের সাউন্ড মসদস্টি রধুমেকীকরদণ্র কার্যক্রি গৃহীত হয়। 
 
২২। রইদসদকার সহদ ামগ্তায় গ্ত ১৪-১৭ জুলাই ২০১৩ সাদল ঢাকায় মবএেমসইউ কেফাদরন্স কদে “Regional 
Meeting on Successful Experiences and Best Practices in Literacy and Non-Formal Education” 
শীর্ষক সভা অনুমষ্ঠত হয়। বাাংলাদেশসহ িারমি থেদশর মবমভন্ন পর্যাদয়র ১৪ জে কর্মকিা অাংশগ্রহণ্ কদরে। 
উপানুষ্ঠামেক মশোয় কর্মকিাদের েেতা বা াদত ও এ মশোর মবকাদশ উপদ াগ্ী থকৌশলসমূহ মেদয় রদলাকপাত করা 
হয় এবাং মবমভন্ন থেদশর অমভজ্ঞতা মবমেিয় েদি  ারা রর্থ-সািামজক থেদি, িােবসম্পে উন্নয়দে ভূমিকা রাখদব। 
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মিিঃ বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে রদয়ামজত “Regional Meeting on Successful Experiences and Best 
Practices in Literacy and Non-Formal Education” শীর্ষক মিমিাং-এ অাংশগ্রহণ্কারী কর্মকিাদের সাদে িােেীয় মশোিন্ত্রী, 
মশো সমিব িদহােয় ও মবএেমসইউ সমিব 
 
২৩। ২০০৯ সাল পর্যন্ত ইউদেদকার অপমরদিয় সাাংস্কৃমতক ঐমতদহযর তামলকায় (Intangible Cultural Heritage 
List) িাি “বাউল সঙ্গীত” অন্তর্ভৃি মিল। পরবিীদত মবএেমসইউ’র উদেযাদগ্র ফদল সাংস্কৃমত মবষয়ক িন্ত্রণ্ালয়াধীে 
বাাংলা একাদডিী জািোেী, েকমশকাাঁো এবাং মরক্সা থপইমন্টাং এর ওপর িদোেয়ে ফরি ইউদেদকা’র মবদশষজ্ঞ কমিমি 
বরাবর জিা থেয়। এিা া মবএেমসইউ মবশ্ব প্রাকৃমতক ও সাাংস্কৃমতক ঐমতহয তামলকায় (World Cultural & Natural 
List) েতুে রইদিি সাংদ াজদের জেয সাংস্কৃমত মবষয়ক িন্ত্রণ্ালয় এবাং প্রত্নতত্ত্ব অমধেপ্তদরর সাদে একদ াদগ্ কাজ কদর 
 াদে। 
 
২৪। ভাষার জেয বাঙামলর রত্মতযাগ্ এবাং মবশ্বিয় িার্তভাষার ির্যাোর স্বীকৃমত প্রোদের লদেয ইউদেদকা িহাে ২১ থশ 
থফব্রুয়ামরদক রন্তর্জামতক িার্তভাষা মেবস মহদসদব থোষণ্া কদর। ইউদেদকার এই থোষণ্ার প্রমত সোে জাোদো এবাং 
মবপন্ন ভাষাসমূদহর রেণ্াদবেদণ্র িহাে োময়ত্ব মেদয় বিিাে িােেীয় প্রধােিন্ত্রীর বযমিগ্ত উদেযাদগ্ প্রমতমষ্ঠত হয় 
রন্তর্জামতক িার্তভাষা ইন্সমিমিউি। মবএেমসইউ রন্তর্জামতক িার্তভাষা ইন্সমিমিউিদক ইউদেদকা কযািাগ্মর-২ থসন্টার 
মহদসদব প্রমতমষ্ঠত করার লদেয কাজ কদরদি। 
 
২৫। রজারবাইজাদের বাকুদত ২-৭ মডদসম্বর ২০১৩ তামরদখ অনুমষ্ঠত Inter Governmental Committee for 
Intangible Cultural Heritage (ICH) এর ৮ি থসশদে ICH এর প্রমতমেমধত্বমূলক তামলকায় বাাংলাদেদশর পদে 
Traditional Art of Jamdani Weaving থক অন্তর্ভৃি কদর। উদেখয, মবএেমসইউ’র সাংস্কৃমত মবষয়ক সাব-কমিশদের 
মসিাদন্তর রদলাদক বাাংলা একাদডিী এ সাংক্রান্ত েমিদেশে ফাইল প্রস্তুতত কদর। পুদরা প্রমক্রয়ায় মবএেমসইউ বুমিবৃমত্তক 
সহদ ামগ্তা প্রোে কদর। 
 
২৬। ২০১৩ সাদল ইউদেদকা সাধারণ্ সভার ৩৭ তি অমধদবশদে বাাংলাদেশ পুেরায় ইউদেদকা মের্বাহী থবাদের সেসয 
মের্বামিত হয়। মের্বািেী প্রিারামভ াদের খরি বহেসহ প্রিারণ্ামূলক  াবতীয় কর্মকাদন্ড মবএেমসইউ সমক্রয় ভূমিকা 
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পালে কদর। মবমশষ্ট থলখক ডঃ কািাল রবদুল োদসর থিৌধুরী ইউদেদকা মের্বাহী থবাদে বাাংলাদেদশর প্রমতমেমধ 
িদোেীত হে। 
 
২০১৪ 

২৭। বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে এবাং থকামরয়াে ইউদেদকা জাতীয় কমিশদের উদেযাদগ্ জািোেীদক মিমকদয় 
রাখার স্বাদর্থ “Safeguarding ‘Jamdani’-Intangible Cultural Heritage from Bangladesh and Promoting 
a Creative Economy” শীর্ষক প্রকপ গ্রহণ্ করা হদয়দি। প্রকপমি ১ জুে ২০১৪ হদত ১৫ েদভম্বর ২০১৪ এর িদধয 
বাস্তবায়ে করা হয়। প্রকপমির উদশ্যশয হদে জািোেী বুেেকারী কামরগ্র/স্রদায়োদয়র িদধয জািোেী সৃমষ্টর 
ঐমতহামসক ও সাাংস্কৃমতক মূলয সম্পদর্ক  সদিতেতা জাগ্রত করা, জািোেী বযবসা ও এ সাংক্রান্ত কর্মকান্ডদক থকন্দ্র কদর 
কামরগ্র এবাং বযবসায়ীদের িদধয সুসম্পর্ক  ততমর করা, মবদশষ কদর উদেযািা, হস্তমশপ প্রের্শেী থোকাদের িামলক, 
গ্দবষক, সুশীল সিাদজর সেসয, মডজাইোরদের েতুে পদণ্যর প্রসার ও প্রিাদর একমি সুসাংগ্মঠত মবপণ্ে বযবস্থা 
ততরীদত ভূমিকা রাখা ইতযামে।           
 
২৮। রইদসদকার সহদ ামগ্তায় ১৭ থেদক ১৯ জুে ২০১৪ তামরদখ “National Training Workshop on the Role of 
Culture in Promoting Peace and Solidarity” শীর্ষক মতে মেে বযামপ একমি জাতীয় প্রমশেণ্ কর্মশালা ঢাকায় 
মবএেমসইউ কেফাদরন্স কদে অনুমষ্ঠত হয়। বাাংলাদেশ থেদক সরকারী ও থবসরকামর পর্যাদয়র ২৫ জে কর্মকিা এদত 
অাংশগ্রহণ্ কদরে। শামন্ত ও সাংহমত প্রসাদরর জেয সাংস্কৃমত থ  বমলষ্ঠ ভূমিকা পালে কদর থস মবষদয় িতািত বযি করা 
হয়।  
 
২৯। প্রমত বিদরর িদতা ২০১৪ এ রন্তর্জামতক িার্তভাষা মেবদস থকন্দ্রীয় শহীে মিোদর মবএেমসইউ এর সমিদবর 
থের্তদত্ব সকল কর্মকিা ও কর্মিারী ফুল মেদয় ভাষা শহীেদের প্রমত েিা মেদবেে কদরে।    
 
৩০। UNESCO Participation Programme 2012-13 এর সফল সিামপ্ত ও উি থপ্রাগ্রাদির অেযতি প্রকপ 
Documentation on Terracotta Temples of Bangladesh এর থিা ক উদোিে সাংক্রান্ত থসমিোর ১১ 
থফব্রুয়ারী ২০১৪ তামরদখ বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশদে অনুমষ্ঠত হয়। 
 
৩১। UNESCO Participation Programme 2014-15 উপলদে প্রকপ রহবাে করা হয় এবাং এর থপ্রমেদত 
মবএেমসইউ মবমভন্ন সরকারী, থবসরকামর, স্বায়ত্তশামসত প্রমতষ্ঠাে/সাংস্থা, এেমজও হদত প্রকপ প্রস্তাব রহবাে কদর ৩ 
মি জাতীয় তেমেক সাংবােপদি মবজ্ঞাপে প্রিার কদর। মেমিষ্ট সিদয়র িদধয ১৮৪ মি প্রকপ মবএেমসইউ-থত জিা পদ । 
জিাকৃত প্রকপগুদলা থেদক উপযুি প্রকপ প্রস্তাব বািাইদয়র লদে বািাই কমিমি ৫৪ মি প্রকপ প্রােমিকভাদব মের্বািে 
কদর চূ ান্ত বািাই কমিমির মেকি থপশ কদরে। উি পর্যাদয়র চূ ান্ত বািাই কমিমি মবগ্ত ২৩ থফব্রুয়ারী ২০১৪ তামরদখ 
৭ মি প্রকপ চূ ান্তভাদব মের্বামিত কদরে। মবএেমসইউ ২৭ থফব্রুয়ারী ২০১৪ তামরদখ প্রকপ ৭ মি ইউদেদকা সের 
েপ্তদর থপ্ররণ্ কদর। উমেমখত ৭ মি প্রকদপর িদধয ৫ মি প্রকপ ইউদেদকা কর্তৃক মের্বামিত করা হয়। 
 
৩২। UNESCO 2005 Convention on the Protection and Promotion Of the Diversity of Cultural 
Expressions এর অধীে সাাংস্কৃমতক তবমিিয মবষয়ক রন্তর্জামতক তহমবল (International Fund for Cultural 
Diversity-IFCD)-হদত ৫ি বাদরর িত থফব্রুয়ামর ২০১৪ থত প্রকপ প্রস্তাব রহবাে করা হয়। মবএেমসইউ’র উদেযাদগ্ 
মবজ্ঞমপ্ত প্রকাদশর পর মবমভন্ন সরকারী থবসরকামর প্রমতষ্ঠাে এবাং জাতীয় ও রন্তর্জামতক এেমজও হদত ৩২ মি প্রকপ 
প্রস্তাব মবএেমসইউ-থত জিা পদ । উি প্রকপগুদলা থেদক গ্মঠত বািাই কমিমির সুপামরদশর থপ্রমেদত মবএেমসইউ 
কর্তৃক ৩ মি প্রকপ প্রস্তাব ইউদেদকা সের েপ্তদর থপ্ররণ্ করা হয়।  
 
৩৩। UNDP Special Unit for South-South Cooperation এর সহায়তায় Korea Energy Management 
Cooperation and Chiangmai YMCA, Thailand এবাং KNCU এর বযবস্থাপোয় ২০১১ সাল থেদক ২০১৩ সাল 
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পর্যন্ত KNCU RICE প্রকপ বাস্তবায়ে কদর রসদি। ২০১৩ সাদল মশিরাইল হাই স্কুল, োহ্মণ্বাম য়া ও থিতো উন্নয়ে 
সাংস্থা, ঠাকুরগ্াাঁও এ প্রকদপর জেয িদোেীত হয়। ২০১৪ সাদল RICE প্রকপমি েতুে রমঙ্গদক UNESCO Bridge 
Climate Change Education Project োদি শুরু হয় এবাং এর অধীদে বাাংলাদেশ হদত প্রকপ রহবাে করা হয়। 
২০১৪ সাদল মবএেমসইউ থেদক অনুদিােেসাদপদে ৫ মি প্রকপ KNCU থত পাঠাদো হদয়মিল, তার িধয হদত ৩ মি 
প্রকপ রদয়াজক সাংস্থা কর্তৃক চূ ান্তভাদব িদোেীত হয়।    
 
৩৪। EIU Best Practices 2014-award, Wenhui Award for Educational Innovation 2014, ISESCO 
Prizes for Science and Technology 2014, UNESCO/ISEDC Fellowships Programme, 
UNESCO/Poland Fellowships Programme, UNESCO International Literacy Prizes  ইতযামে পুরকাদরর 
জেয প্রামর্থতা রহবাে করা হয়। UNESCO/korean Fellowships Programme-2014–এ মশো িন্ত্রণ্ালদয়র 
মসমেয়র সহকারী সমিব জোব থিাঃ ফজলুর রহিাে মের্বামিত হে এবাং মতমে ০১/০৯/২০১৪ থেদক ৩১/১০/২০১৪ 
তামরখ পর্যন্ত েমেণ্ থকামরয়ায় অনুমষ্ঠত থফদলাশীপ কার্যক্রদি অাংশগ্রহণ্ কদরে। 
 
৩৫। মবএেমসইউ’র জেয গ্া ীিালক ও মহসাবরেদকর ২ (দুই) মি পে সৃমষ্ট করা হদয়দি এবাং গ্া ীিালক পদে মেদয়াগ্ 
প্রমক্রয়া সিাপ্ত হদয়দি।  
 
৩৬। বাাংলাদেদশর ঐমতহামসক মেের্শে গুদলাদক World Heritage Site এ তামলকার্ভি করার জেয িদোেয়ে সাংক্রান্ত 
ফাইল ততমরদত থকামরয়াে ইউদেদকা জাতীয় কমিশদের মবদশষজ্ঞগ্দণ্র সহদ ামগ্তায় মবএেমসইউ এক প্রমশেণ্ 
কর্মশালার রদয়াজে কদর। ২২-২৪ এমপ্রল, ২০১৪ থত সাংস্কৃমত মবষয়ক িন্ত্রণ্ালদয়র সহায়তায় উি কর্মশালা অনুমষ্ঠত 
হদয়দি। 
 
 
 

 
 
মিিঃ “Workshop on Preparation of Nomination File for UNESCO World Heritage List” ওয়ার্ক শদপ সাংস্কৃমত 
মবষয়ক িন্ত্রণ্ালদয়র িােেীয় িন্ত্রী জোব রসাদুজ্জািাে নূর এি.মপ. ও মশো সমিব ড. থিাহােে সামেক, রিমন্ত্রত অমতমেবৃি এবাং 
অাংশগ্রহণ্কারী কর্মকিাগ্ণ্। 
 
৩৭। ০২-১৫ এমপ্রল ২০১৪ ইউদেদকার মের্বাহী থবাদের ১৯৪ তি সভায় ইউদেদকা মের্বাহী থবাদে বাাংলাদেদশর 
িদোেীত প্রমতমেমধ ডঃ কািাল রবদুল োদসর থিৌধুরীর থের্তদত্ব বাাংলাদেশ প্রমতমেমধেল থ াগ্োে কদরে।  
 

http://www.bncu.gov.bd/pdf_file/UNESCO_bridge.pdf
http://www.bncu.gov.bd/pdf_file/UNESCO_bridge.pdf
http://www.bncu.gov.bd/pdf_file/EIU.pdf
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৩৮। মবএেমসইউ ও ইউদেদকা ঢাকা অমফস এবাং থসভ েয মিলদেে এর থ ৌে উদেযাদগ্ বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় 
কমিশদের সদেলে কদে ১ জুে ২০১৪ সাদল “Launching Ceremony of EFA Global Monitoring Report 
2013/4” শীর্ষক থপ্রাগ্রাি অনুমষ্ঠত হয়। এ থপ্রাগ্রাদির উদশ্যশয Global Monitoring Report (GMR) Summary-এর 
বাাংলা অনুবাে উপস্থাপে এবাং এর িাধযদি মশো মবষয়ক গ্ণ্সদিতেতা সৃমষ্ট করা। এ মরদপার্ট এর মূল প্রমতপােয হল 
মশেণ্ ও মশখে-সবার জেয গুণ্গ্ত িাে অর্জে।  
 
৩৯। রইদসদকা (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization-ISESCO) ও IICO 
(International Islamic Charitable Organization) এর সহদ ামগ্তায় গ্ত ২৯-৩১ মডদসম্বর ২০১৪ সাদল 
মবএেমসইউ সদেলে কদে “National Workshop to Educate Women Leaders in the Field of Animal 
Production Projects and Agriculture” শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা অনুমষ্ঠত হয়। কর্মশালার উদশ্যশয মিল িমহলা 
থেিীদের এবাং িমহলাদের কৃমষ-উেযাে-পশুপালে কদর্ম প্রমশেদণ্র বযবস্থার িাধযদি রয় বৃমি করা, রত্ম-কর্মসাংস্থাদের 
ধারণ্ার মবকাশ েিাদো, িমহলাদের রয় বর্ধে কাদজ উবুি করা। এ কর্মশালায় মবমভন্ন পর্যাদয়র ৩০ জে োরী কর্মকিা, 
োরী উদেযািা ও িমহলা অাংশগ্রহণ্ কদরে। কর্মশালামি অাংশগ্রহণ্কারী োরীদের জেয গুরুত্বপূর্ণ র্ভমিকা পালে কদরদি। 
   
৪০। ২০১৪ সাদলর ০২-০৪ মডদসম্বর রইদসদকার সহদ ামগ্তায় মবএেমসইউ’র সদেলে কদে “Regional 
Workshop on Promoting Climate Change and Energy Management Education for Secondary 
School Teachers and Education Managers” শীর্ষক রঞ্চমলক কর্মশালা অনুমষ্ঠত হয়। এ কর্মশালার উদশ্যশয 
মিল িাধযমিক পর্যাদয়র স্কুলসমূহ, োো স্রদায়োয় ও স্থােীয় প্রশাসদে জলবায়ু পমরবিে ও েবায়েদ াগ্য শমি বযবস্থাপো 
সম্পমর্ক ত মশো প্রসাদর রঞ্চমলক সহদ ামগ্তা গ্দ  থতালা, থেণ্ীকদে ও থেণ্ীকদের বাইদর জলবায়ু পমরবিে ও 
েবায়েদ াগ্য শমি বযবস্থাপো সম্পমর্ক ত মবষদয় অমভজ্ঞতা সঞ্চার করা, জলবায়ু পমরবিদের প্রভাব ও তা থেদক 
উত্তরদণ্র কর্মকাণ্ড মেদয় রদলািো করা। মবমভন্ন পর্যাদয়র ২৬ জে সরকামর ও থবসরকামর কর্মকিা এ কর্মশালায় 
অাংশগ্রহণ্ কদরে, এর িদধয িালদয়মশয়ার একজে কর্মকিা মিদলে।  
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মিিঃ “Regional Workshop on Promoting Climate Change and Energy Management Education for 
Secondary School Teachers and Education Managers” শীর্ষক কর্মশালায় িােেীয় মশোিন্ত্রী জোব নুরুল ইসলাি োমহে 
এি.মপ. এবাং মশো সমিব জোব থিা. েজরুল ইসলাি খাে।  
 
৪১। মবএেমসইউ’র উদেযাদগ্ রইদসদকা’র সহদ ামগ্তায় গ্ত ২৬-২৮ রগ্স্ট ২০১৪ সাদল “Regional Workshop 
on Flood Management and Flood Related Disaster Mitigation” শীর্ষক ০৩ মেে বযাপী রঞ্চমলক কর্মশালা 
অনুমষ্ঠত হয়। এ কর্মশালার উদশ্যশয মিল এ অঞ্চদলর বেযার প্রকৃমত ও তবমশষ্টয অনুধাবে করা, এমশয়া অঞ্চদল সেয 
সাংগ্মঠত বেযা, বেযা মেয়ন্ত্রণ্ বযবস্থাপো মেদয় িত মবমেিয় করা এবাং মকভাদব ঝাঁমকর পমরিাণ্ ও েয়েমতর পমরিাণ্ 
কিাদো  ায় তা মেদয় রদলািো করা। বাাংলাদেশ হদত ২২ জে এবাং রফগ্ামেস্তাে ও ইরাে হদত ০১ জে কদর থিাি 
২৪ জে সরকামর ও থবসরকামর পর্যাদয়র কর্মকিা এ কর্মশালায় অাংশগ্রহণ্ কদরে। 
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মিিঃ “Regional Workshop on Flood Management and Flood Related Disaster Mitigation” শীর্ষক রঞ্চমলক 
কর্মশালায় উপমস্থত মশো সমিব ড. থিাহােে সামেক, জোব থিসবাহ উল রলি, সমিব, দুদর্যাগ্ বযবস্থাপো ও িাণ্ িন্ত্রণ্ালয় এবাং 
মবএেমসইউ সমিব জোব থিাঃ িেজুর থহাদসে।     
 
 
৪২। বাাংলাদেদশর মবমভন্ন সাাংস্কৃমতক ঐমতহযদক ইউদেদকার মবশ্ব ঐমতদহযর তামলকায় অন্তর্ভৃমিকরদণ্র লদেয সাংমিষ্ট 
িন্ত্রণ্ালয় /েপ্তরদক প্রদয়াজেীয় সহদ ামগ্তা প্রোে করা হদে। অপমরদিয় সাাংস্কৃমতক ঐমতহয মহসাদব ‘বাউল সাংঙ্গীত’ 
এবাং ‘জািোেী’ অন্তর্ভৃমিকরদণ্ মবএেমসইউ প্রধাে ভূমিকা পালে কদরদি। ২০১৪ সাদল অপমরদিয় সাাংস্কৃমতক ঐমতহয 
মহসাদব ‘ ািা’র িদোেয়ে ফাইল ইউদেদকাদত থপ্ররণ্ করা হয়। 
 
২০১৫ 

৪৩। মবএেমসইউ’র কর্মকিা/কর্মিামরদের মবমভন্ন প্রমশেদণ্ পাঠাদো হদে। মতেজে কর্মকিা মবএসমিমড ও বযােদবইদস 
মবমভন্ন মবষদয় প্রমশেণ্ মেদয়দি। থফব্রুয়ারী ২০১৫ থত দুজে কমম্পউিার মুদ্রােমরক (Typist) বযােদবইদস ‘Training 
course on Computer Basics and Productivity’ শীর্ষক প্রমশেদণ্ অাংশ মেদয়দি। 
 
৪৪। ২০১৩ সাদল ইউদেদকা সাধারণ্ সভার ৩৭তি অমধদবশদে বাাংলাদেশ পুেরায় পরবিী িার বিদরর জেয 
ইউদেদকা মের্বাহী থবাদের সেসয মের্বামিত হয়। মবমশষ্ট থলখক ড. কািাল রবদুল োদসর থিৌধুরী ইউদেদকা মের্বাহী 
থবাদে বাাংলাদেদশর প্রমতমেমধত্ব কদর রসদিে, থস মহদসদব বাাংলাদেশ ইউদেদকা মের্বাহী থবাে সভার সেসয হওয়ায় 
২০১৪ সাদল ১৯৪ ও ১৯৫ তি মের্বাহী থবাে সভা এবাং ২০১৫ সাদল ইউদেদকার ১৯৬ ও ১৯৭ তি মের্বাহী থবাে সভায় 
বাাংলাদেশ অাংশগ্রহণ্ কদর। মের্বাহী থবাদের রদলািয সভায় অাংশগ্রহদণ্র  াবতীয় কার্যাবলী মবএেমসইউ সম্পন্ন কদর।    
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৪৫। মবএেমসইউ এবাং থকামরয়া েযাশোল কমিশে ফর ইউদেদকা’র থ ৌে উদেযাদগ্ থভালার থেৌলতখাে োোর 
িরখমলফা ইউমেয়দে বয়কদের সােরতা মবষয়ক একমি প্রকপ (Literacy Campaign for the Women of Char 
Khalifa, one of the marginalized communities of Bangladesh) বাস্তবায়ে করা হয়। প্রকপমির মূল লেয 
ও উদশ্যশয হদলা, প্রকপর্ভি ইউমেয়দের কিপদে ৫০০ জে মেরের োরীদক সাের কদর থতালা। থকামরয়া ইউদেদকা 
জাতীয় কমিশে এ প্রকপ বাস্তবায়দের জেয ইউ.এস. ২০,০০০ (মবশ হাজার) ডলার প্রোে কদরদি। প্রকদপর 
কার্যক্রি এমপ্রল ২০১৫ হদত শুরু হদয় মডদসম্বর ২০১৫ থত থশষ হদয়দি। এর িাধযদি পশ্চােপে োরীরা থিৌমলক মশো 
প্রাপ্ত হয়  া তাদের থিৌমলক অমধকার সম্পদর্ক  সদিতে করদত ভূমিকা পালে কদর।  
 
৪৬। UNESCO 2005 Convention on the Protection and Promotion Of the Diversity of Cultural 
Expressions এর অধীে সাাংস্কৃমতক তবমিিয মবষয়ক রন্তর্জামতক তহমবল (International Fund for Cultural 
Diversity-IFCD)-হদত ৬ষ্ঠ বাদরর িত থি ২০১৫ থত প্রকপ প্রস্তাব রহবাে করা হয়। মবএেমসইউ কর্তৃক মবজ্ঞমপ্ত 
প্রকাদশর পর মবমভন্ন সরকারী থবসরকামর প্রমতষ্ঠাে এবাং জাতীয় ও রন্তর্জামতক এেমজও হদত প্রকপ প্রস্তাব 
মবএেমসইউ-থত জিা পদ । গ্মঠত বািাই কমিমির সুপামরদশর থপ্রমেদত মের্বামিত প্রকপসমূহ মবএেমসইউ কর্তৃক  
ইউদেদকা সের েপ্তদর থপ্ররণ্ করা হয়।  
    
৪৭। ২০১৩ সাল পর্যন্ত KNCU RICE প্রকপ বাস্তবায়ে কদর রসদি। ২০১৪ সাদল RICE প্রকপমি েতুে রমঙ্গদক 
UNESCO Bridge Climate Change Education Project োদি শুরু হয় এবাং এর অধীদে বাাংলাদেশ হদত প্রকপ 
রহবাে করা হয়। ২০১৪ সাদল মবএেমসইউ থেদক অনুদিােেসাদপদে ৫ মি প্রকপ KNCU থত পাঠাদো হদয়মিল, তার 
িধয হদত ৩মি প্রকপ রদয়াজক সাংস্থা কর্তৃক চূ ান্তভাদব িদোেীত হয়। িদোেীত মতেমি প্রকদপর িদধয থেদক ২০১৪ 
সাদল একমি প্রকপ বাস্তবায়দের জেয KNCU থেদক অর্থ বরাশ্য থেয়া হয়। বামক দুমিদত KNCU ২০১৫ সাদল 
বাস্তবায়দের মেমিত্ত অর্থ বরাশ্য থেয়। ২০১৫ সাদল বাস্তবাময়ত প্রকপগুদলা হদে কাজী মসরাজ ফাউদন্ডশে কর্তৃক 
বাস্তবাময়ত “Time for Climate Action” এবাং Light of Hope কর্তৃক বাস্তবাময়ত “Green School Project for 
Rural Bangladesh.” প্রকপ দুমির কার্যক্রি সম্পন্ন হদয়দি।  
 
৪৮। Wenhui Award for Educational Innovation 2015, Kalinga Prize-2015, UNESCO  Hamdan 
Prize-2015, MAB Young Scientist Award-2015, UNESCO Japan Prize, UNESCO/ISEDC 
Fellowships Programme, UNESCO International Literacy Prizes-2015 ইতযামে পুরকাদরর জেয প্রামর্থতা 
রহবাে করা হয়। UNESCO/korean Fellowships Programme-2015 এ মশো কযাডাদরর কর্মকিা সহকারী 
অধযাপক (ইাংদরমজ) এবাং মবএেমসইউ’র থপ্রাগ্রাি অমফসার জোব রফসাো রইয়ুব মের্বামিত হে এবাং মতমে 
১৫/০৯/২০১৫ থেদক ১৫/১১/২০১৫ তামরখ পর্যন্ত েমেণ্ থকামরয়ায় অনুমষ্ঠত থফদলাশীপ কার্যক্রদি অাংশগ্রহণ্ 
কদরদিে। UNESCO The China Great Wall Programme 2015-এ মশো কযাডাদরর সহদ াগ্ী অধযাপক (সিাজ 
কলযাণ্) জোব এ. থক. এি. মুমেরুল ইসলাি মের্বামিত হে এবাং মতমে িীদে এ থপ্রাগ্রাদি অাংশগ্রহণ্ কদরে।  
 
৪৯। UNESCO Participation Programme 2014-15 উপলদেয প্রকপ রহবাে করা হয় এবাং এর থপ্রমেদত 
মবএেমসইউ মবমভন্ন সরকামর, থবসরকামর, স্বায়ত্তশামসত প্রমতষ্ঠাে/সাংস্থা, এেমজও হদত প্রকপ প্রস্তাব রহবাে কদর ৩ 
মি জাতীয় তেমেক সাংবােপদি মবজ্ঞাপে প্রিার কদর। মেমিষ্ট সিদয়র িদধয ১৮৪ মি প্রকপ মবএেমসইউদত জিা পদ । 
জিাকৃত প্রকপগুদলা থেদক উপযুি প্রকপ প্রস্তাব বািাইদয়র লদেয প্রাক বািাই কমিমি ৫৪ মি প্রকপ প্রােমিকভাদব 
মের্বািে কদর চূ ান্ত বািাই কমিমির মেকি থপশ কদরে। উি পর্যাদয়র চূ ান্ত বািাই কমিমি ০৭ (সাত) মি প্রকপ 
চূ ান্তভাদব মের্বামিত কদরে। উমেমখত ০৭ (সাত) মি প্রকদপর িদধয ইউদেদকা সের েপ্তর ০৫ মি প্রকপদক িদোেীত 
কদর। মবএেমসইউ’র তত্ত্বাবধাদে প্রকপসমূদহর কাজ সাফদলযর সাদে সম্পন্ন হদয়দি। 
 
৫০। ইসলামিক, এডুদকশোল, সাদয়মন্টমফক এন্ড কালিারাল অিাোইদজশে (রইদসদকা) বাাংলাদেদশ মবমভন্ন সিদয় 
প্রকপ সহায়তা কদর োদক। বাাংলাদেশ হদত প্রকপ প্রস্তাব রইদসদকাদত থপ্ররণ্ করা হদল তারা অদেক সিয় 

http://www.bncu.gov.bd/pdf_file/UNESCO_bridge.pdf
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অনুদিােে কদর োদক। এরই সূি ধদর গ্ত ৩০ েদভম্বর ২০১৪ তামরদখ বাাংলাদেশ হদত মবএেমসইউ কর্তৃক প্রস্তামবত 
“Documentation on Islamic Heritage Sites in Dhaka City” শীর্ষক একমি প্রকপ প্রস্তাব এবাং ঢাকা রলীয়া 
িাদ্রাসা লাইদেরী উন্নয়দের জেয “Library Development Project, Madrasa-E-Aliya, Dhaka” শীর্ষক অপর 
একমি প্রকদপ অর্থায়দের জেয রইদসদকাদত পি থপ্ররণ্ করা হয়। পরবিীদত প্রকপ দুমি রইদসদকা অনুদিােে কদর 
এবাং ২০১৫ সাদল প্রমত প্রকদপর জেয ইউ.এস. ৫,০০০ (পাাঁি হাজার) ডলার কদর প্রোে কদর। 
 
“Documentation on Islamic Heritage Sites in Dhaka City” শীর্ষক প্রকদপর িাধযদি ঢাকা শহদরর 
ইসলামিক স্থাপোসমূদহর উপর একমি সমিি পুস্তক প্রকাদশর পমরকপো করা হদয়দি। উদেখয, ঢাকা শহদর সুলতােী 
রিল ও মুেল রিদলর অদেক স্থাপো রদি থ গুমল রিাদের সাাংস্কৃমতক ঐমতদহযর পমরিয় বহে কদর। রদলািয 
প্রকদপর িাধযদি ঢাকা শহদরর মুসমলি স্থাপোসমূদহর উপর তেয প্রািাণ্যসহ পুস্তকাকাদর একমি সমিি প্রমতদবেে 
প্রস্তুতদতর পমরকপো থেয়া হয় এবাং কাজ প্রায় থশদষর পর্যাদয় রদয়দি। এর িাধযদি একমেদক থ িে রিাদের 
সাাংস্কৃমতক ঐমতহয তুদল ধরা সম্ভব হদব অেযমেদক ক্রিেময়ষ্ণু এসব মুসমলি স্থাপো রোদর্থ সাধারণ্ িানুদষর িদধয 
সদিতেতা জাগ্রত করা ও  ো ে কর্তৃপদের দৃমষ্ট রকর্ষণ্ করা সম্ভব হদব। 
  
“Library Development Project, Madrasa-E-Aliya, Dhaka” শীর্ষক প্রকদপর িাধযদি িাদ্রাসা-ই-রলীয়া 
তাদের বহু বিদরর পুরাতে লাইদেরী সম্পে  ো েভাদব সাংরেণ্ ও এর উন্নয়ে করদত সেি হদব। উদেখয, ঢাকা 
রলীয়া িাদ্রাসা লাইদেরীমি প্রায় ২৩৫ বিদরর পুরাতে। উি লাইদেরীদত শাহোিা, রকবরোিাসহ থিাি ১১৬৫ মি 
ররমব, উদুৃ ও ফামর্স ভাষায় রমিত মূলযবাে ও দুষ্প্রাপয িযানুমিপ্ট রদি। এিা া, ইাংদরমজ, বাাংলা ভাষায় রমিত অদেক 
বইদয়র সম্ভার রদয়দি। এসকল সম্পে সাংরেদণ্র জেয প্রকপমি গুরুত্বপূর্ণ এবাং প্রকদপর ১০০% কাজ ইদতািদধয 
সম্পন্ন হদয়দি। 
 
৫১। মবএেমসইউ ও ইউদেদকা ঢাকা অমফদসর থ ৌে উদেযাদগ্ ২০১৫ সাদলর ৯ মডদসম্বর বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় 
কমিশদের কেফাদরন্স রুদি “The National Consultation Forum on Education 2030: Towards Inclusive 
and Equitable Quality Education and Lifelong Learning for All” শীর্ষক সভা অনুমষ্ঠত হয়। বাাংলাদেদশ 
Sustainable Development Goals এর Goal 4 মবষদয় সাংমিষ্ট সকলদক মেদয় জাতীয় ঐকিতয প্রমতষ্ঠার মেমিত্ত 
রদলািোর জেয এ সভা রদয়াজে করা হয়। সাংমিষ্ট মবমভন্ন িন্ত্রণ্ালয়, ইউদেদকা ঢাকা অমফস, মবএেমসইউ, 
থবসরকামর সাংস্থা, উন্নয়ে সহদ াগ্ী সাংস্থার প্রমতমেমধগ্ণ্ ও APMED 2030 এর বাাংলাদেশ প্রমতমেমধগ্ণ্ এ সভায় 
অাংশগ্রহণ্ কদরে।   
 
৫২। ইউদেদকা ঢাকা অমফদসর সহদ ামগ্তায় মবএেমসইউ কেফাদরন্স রুদি ২০১৫ সাদলর ২৫ অদক্টাবর “Launching 
Ceremony on Education for All Global Monitoring Report 2015 and Bangladesh EFA Review 
Report”-শীর্ষক থপ্রাগ্রাদির রদয়াজে করা হয়। থপ্রাগ্রাদির মূল উদশ্যশয ‘Global Monitoring Report 2015 
Summary’ এবাং ‘EFA 2015 National Review Bangladesh’ এর বাাংলা অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ মকয়োংশ 
উপস্থাপে করা এবাং এর িাধযদি গ্ণ্সদিতেতা সৃমষ্ট করা।  
 
৫৩। ইউদেদকা ঢাকা অমফদসর সহদ ামগ্তায় মবএেমসইউ ২০১৫ সাদলর থফব্রুয়ামর িাদস মেজস্ব স্টল মেদয় বই থিলায় 
অাংশগ্রহণ্ কদর। থিলায় রগ্ত ের্শোর্থীরা মবএেমসইউ’র স্টল থেদক ইউদেদকা ও মবএেমসইউ সম্পদর্ক  অদেক তেয 
জােদত পাদরে।  
 
৫৪। বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে (মবএেমসইউ) রন্তর্জামতক িার্তভাষা ইন্সমিমিউিদক ইউদেদকা কযািাগ্মর-২  
ইন্সমিমিউি মহদসদব প্রমতমষ্ঠত করার প্রেি ধারণ্া প্রোে কদর ২০১০ সাদলর থফব্রুয়ামর িাদস। এরপর রন্তর্জামতক 
িার্তভাষা ইন্সমিমিউিদক ইউদেদকা কযািাগ্মর-২ ইন্সমিমিউি মহদসদব প্রমতমষ্ঠত করার সকল পর্যাদয় মবএেমসইউ সামিমবক 
সহায়তা প্রোে কদর। উদেখয, ০৭ েদভম্বর, ২০১৫, ইউদেদকা সের েপ্তর, পযামরদস অনুমষ্ঠত ইউদেদকা সাধারণ্ সভার 
৩৮তি অমধদবশদে রন্তর্জামতক িার্তভাষা ইন্সমিমিউি ইউদেদকা কযািাগ্মর-২ ইন্সমিমিউি এর ির্যাো লাভ কদর। 
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৫৫। িােেীয় মশোিন্ত্রী এবাং বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশদের (মবএেমসইউ) থিয়ারিযাে জোব নুরুল ইসলাি 
োমহে এি.মপ. ইউদেদকা সাধারণ্ সভার ৩৮তি অমধদবশদের (েদভম্বর, ২০১৫) ভাইস থপ্রমসদডন্ট মের্বামিত হে। 
 
 

 
 
মিিঃ িােেীয় মশোিন্ত্রী ইউদেদকার ৩৮ তি সাধারণ্ সভার মলডার্স থফারাদি ভাষণ্ মেদেে। 
 
 
৫৬। মবএেমসইউ ও রইদসদকার থ ৌে উদেযাদগ্ ২০১৫ সাদলর ২৮-২৯ মডদসম্বর মবএেমসইউ’র কেফাদরন্স রুদি 
“National Workshop on the Use of ICTs in Literacy and Non-Formal Education” শীর্ষক কর্মশালা 
অনুমষ্ঠত হয়। সােরতা ও উপানুষ্ঠামেক মশো থেদি মকভাদব ICT সাংক্রান্ত মবষয় ররও থবমশ বযবহার করা  ায় থস 
সম্পদর্ক  িতািত প্রোে ও রদলািো হয়। বাাংলাদেদশ সােরতা ও উপানুষ্ঠামেক মশোর সাদে জম ত এিে পদের জে 
কর্মকিা এ কর্মশালায় অাংশগ্রহণ্ কদরে।   
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মিিঃ “National Workshop on the Use of ICTs in Literacy and Non-Formal Education” শীর্ষক কর্মশালায় উপমস্থত 
মশো সমিব জোব থিাঃ থসাহরাব থহাসাইে।   
 
২০১৬  
 
৫৭। মবজ্ঞাে ওয়ার্ক শপ, িট্রগ্রাি মবশ্বমবেযালদয়র ১৯৮৬ সাদল গৃহীত ৭৫০ ইউএস ডলার ইউদেদকা কুপদের তবধতার 
থিয়াে বৃমির জেয করা রদবেদের থপ্রমেদত ৭৫০ ইউএস ডলার ইউদেদকা কুপদের থিয়াে (েবায়ে) বৃমির কাজ 
সফলভাদব সম্পন্ন কদর ২০১৬ সাদলর এমপ্রল িাদস হস্তান্তর করা হয়।  
 
৫৮। UNESCO/KOICA Joint Fellowships Programme-2016- এ Md. Akhteruzzaman, Senior 
Assistant Secretary, Ministry of Education-থক িদোেয়ে মেদয় ২০১৬ সাদলর থি িাদস রদয়াজক সাংস্থার 
মেকি থপ্ররণ্ করা হয়।  UNESCO/The China Great Wall Programme 2016-এ S. M. Mizanur Rahman, 
Associate professor, Department of Entomology, Sher-e-Bangla Agricultural University এবাং Md. 
Yahin Hossain, Senior Lecturer, Department of Bisuness Administration, University of 
Information Technology and Sciences এর িদোেয়ে রদয়াজক সাংস্থার মেকি ২০১৬ সাদলর থি িাদস থপ্ররণ্ 
করা হয়। UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowships Programme-2016-এ Mahmudul Hasan এর 
িদোেয়ে ২০১৬ সাদলর এমপ্রল িাদস রদয়াজক সাংস্থার মেকি থপ্ররণ্ করা হয়। ২০১৬ সাদলর এমপ্রল িাদস UNESCO 
Prize for Girls’ and Women Education-2016–এ Dhaka Ahsania Mission এবাং CAMPE-এর রাদশো থক. 
থিৌধুরীদক িদোেয়ে মেদয় রদয়াজক সাংস্থার মেকি থপ্ররণ্ করা হয়। 
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৫৯। ২০১৬ সাদল Capacity Development এর রওতায় “Financial Support for Acquisition of Electronic 
Devices for Bangladesh National Commission for UNESCO (BNCU)” শীর্ষক প্রকপ ISESCO থত 
থপ্ররদণ্র িাধযদি মবএেমসইউ’র কেফাদরন্স হদল মবেযিাে সাউন্ড মসদস্টি এ অমতমরি প্রস্তামবত থডমলদগ্ি ইউমেি 
সাংদ াজে, ওয়যারদলস সাউন্ড মসদস্টি সাংদ াজে ও িমেির সাংদ াজে মবএেমসইউ কেফাদরন্স কদের রধুমেকীকরদণ্র 
কার্যক্রি গৃহীত হয়। 
 
৬০। ২০১৬ সাদলর থি িাদস বইপি ও সািময়কী খাদতর িাধযদি মবএেমসইউ লাইদেরীর জেয মেমিষ্ট তামলকা অনু ায়ী 
বই ক্রদয়র প্রস্তাব করা হদয়দি।   
 
৬১। মবগ্ত ১৯-২০ এমপ্রল ২০১৬ তামরদখ KNCU থেদক একমি প্রমতমেমধেল বাাংলাদেদশর মতেমি থজলা  োক্রদি 
গ্াজীপুর, িামেকগ্ঞ্জ ও মকদশারগ্ঞ্জ এ KNCU’র অর্থায়দে বাস্তবায়েকৃত মতেমি প্রকপ সদরজমিদে পমরের্শদে রদস। 
এ মবষদয় মবএেমসইউ  KNCU প্রমতমেমধেলদক সামর্বক সহদ ামগ্তা প্রোে কদর। এরই ধারাবামহকতায় ২১ এমপ্রল ২০১৬ 
তামরদখ মবএেমসইউ’র সদেলে কদে KNCU, মবএেমসইউ ও লাইি অব থহাপ োদি একমি সাংস্থার সাদে থ ৌে সভা 
অনুমষ্ঠত হয়।  
 
৬২। মবএেমসইউদত ১৯৮৪ সাল হদত কর্মরত সহকারী লাইদেমরয়াে থবগ্ি রমিো খাতুদের িাকমর ২য় থেমণ্ মহসাদব 
২০১৬ সাদলর থি িাদস স্থায়ী করা হয়। 
 
৬৩। মবএেমসইউ’র অিাদোগ্রাি পমরবিে এবাং থপাস্ট রপদগ্রদডশদের কার্যক্রি িলিাে রদি। 
 
৬৪। বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে ও প্রত্নতত্ত্ব অমধেপ্তর থ ৌেভাদব বাাংলাদেদশর ঐমতহযবাহী মেের্শে িহাস্থােগ্ দক 
World Heritage Site এ তামলকার্ভি করার জেয িদোেয়ে সাংক্রান্ত ফাইল ততমরদত থকামরয়াে মবদশষদজ্ঞর সহায়তায় ১৭-
১৮ এমপ্রল ২০১৬ তামরখ একমি ফদলা-রপ থসমিোদরর রদয়াজে কদর।  

৬৫। “সাাংস্কৃমতক তবমিিয মবষয়ক রন্তর্জামতক তহমবল (রইএফমসমড)” এর রওতায় প্রকপ প্রস্তাব রহ্বাে এবাং 
তেদধয বািাইকৃত প্রকপ প্রস্তাব ইউদেদকা সের েপ্তদর থপ্ররদণ্র জেয প্রাক-বািাই কমিমির সভা রহ্বাে করা হয়।  

৬৬। ইউদেদকার সাংস্কৃমত মবষয়ক তো Intangible Cultural Heritage/World Heritage সাংরেণ্ মবষয়ক 
জাতীয়/রঞ্চমলক/রন্তর্জামতক কর্মশালা, সদেলে ও Memory of the World রঞ্চমলক/রন্তর্জামতক কর্মশালা,  
সাংক্রান্ত তেয সাংমিষ্ট িহলদক অবমহতকরণ্ এবাং িদোেীত বযমিবদির এসকল অনুষ্ঠাদে অাংশগ্রহদণ্র মবষদয় 
প্রদয়াজেীয় পেদেপ গ্রহণ্। 

৬৭। থকামরয়াে ইউদেদকা জাতীয় কমিশে (থকএেমসইউ) এর অর্থায়দে Safeguarding Jandani, the Intangible 
Cultural Heritage from Bangladesh and Promoting Creative Economy শীর্ষক প্রকপমির মবমভন্ন কর্মকান্ড 
সম্পমর্ক ত প্রমতদবেে ও তেযমিি মেদয় “Documentation on ICoN Project: Safeguarding Jamdani - The 
Intangible Cultural Heritage from Bangladesh” শীর্ষক পুস্তক প্রকাশো।  

৬৮। ‘Sub-regional workshop on the SAARC Framework for Action for Education 2030’ শীর্ষক 
কর্মশালামি গ্ত ৩০ থেদক ৩১ িার্চ ২০১৬ তামরদখ থেপাদলর কাঠমুন্ডু শহদর অনুমষ্ঠত হয়। ইঞ্চে মডক্লাদরশদের পর 
SDG-4 এর উদশ্যশযসমূহ বাস্তবায়দে সার্ক র্ভি থেশসমুদহর অাংশগ্রহদণ্ একমি কর্মশালা অনুমষ্ঠত হয়। ইউদেদকা’র 
রিন্ত্রদণ্ মশো িন্ত্রণ্ালদয়র অমতমরি সমিব জোব থিৌধুরী মুফাে রহিদের থের্তদত্ব মতে (০৩) সেসয মবমশষ্ট 
বাাংলাদেশ প্রমতমেমধ েল রদলািয কর্মশালায় অাংশগ্রহণ্ কদরে। বমর্ণত কর্মশালায় অাংশগ্রহদণ্র সািমগ্রক প্রমক্রয়ায় 
বাাংলাদেশ ইউদেদকা (মবএেমসইউ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালে কদর। 
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৬৯। থফব্রুয়ামর, ২০১৬ এ ইউদেদকা পামর্টমসদপশে থপ্রাগ্রাি ২০১৫-১৬ এর রওতায় প্রকপ রহ্বাে কদর  ো ে 
প্রমক্রয়া অনুসরণ্ কদর সাতমি প্রকপ প্রস্তাব ইউদেদকাদত থপ্ররণ্।  
 
৭০। ইউদেদকার ২০১৮-২০২১ সাদলর জেয থিধযদিয়ামে বাদজি ও কর্মসূমি প্রণ্য়দের অাংশ মহদসদব বাাংলাদেশ 
ইউদেদকা ঢাকা অমফসসহ সাংমিষ্ট সকল সরকামর-থবসরকামর প্রমতষ্ঠাে/সাংস্থার অাংশগ্রহদণ্র িাধযদি অেলাইে 
Questionnaire পূরণ্ করা (সিয়কাল-এমপ্রল, ২০১৬) হয়। 
 
৭১। ‘ঢাকা’থক World Book Capital City 2018 মহদসদব িদোেীত করার লদেয িদোেয়ে ফাইল প্রস্তুতমতদত 
বুমিবৃমত্তক ও সামিমবক সহায়তা প্রোে এবাং  োসিদয় তা ইউদেদকার কাদি থপ্ররণ্ (সিয়কাল- থি, ২০১৬)। 
 
৭২। ইউদেদকার “সাংস্কৃমত মবষয়ক রন্তর্জামতক তহমবল” (রইএফমসমড) এর অধীদে বাাংলাদেদশর থবসরকারী 
সাংস্থাসমূহ  কর্তৃক অেলাইদের িাধযদি জিাকৃত ১৯মি প্রকপ প্রস্তাব হদত দুমি প্রকপ প্রস্তাব চূ ান্তভাদব মের্বািদের 
লদেয গ্মঠত প্রাক-বািাই কমিমির সভা রহ্বাে ও চূ ান্ত বািাই সম্পন্নকরণ্ এবাং মবএেমসইউ’র মূলযায়ে 
সাংদ াজেপূর্বক চূ ান্তভাদব বািাইকৃত প্রকপ প্রস্তাব দুমি রইএফমসমড কর্তৃপে বরাবর জুে িাদস থপ্ররণ্।    
 
৭৩। ১৩-১৫ জুে ২০১৬ তামরদখ িীদের সাাংহাইদত অনুমষ্ঠত ইউদেদকা জাতীয় কমিশেসমূদহর ৩য় রন্তঃ রঞ্চমলক 
কর্মশালায় মবএেমসইউ’র প্রমতমেমধ অাংশগ্রহণ্ কদরে। 
 
৭৪। বাাংলাদেশ থেদক জাদগ্া ফাউদণ্ডশেদক UNESCO-Hamad Bin Isha Al-Khalifa Prize for the use of 
Information and Communication Technologies (ICTs) in Education 2016 পুরকাদরর জেয িদোেয়ে 
প্রোে করা হয়। মবএেমসইউ এ সাংক্রান্ত োপ্তমরক কাজ সম্পন্ন কদর।        
  
৭৫। ২০১৬ সাদলর অদক্টাবদর বাাংলাদেশ প্রমতমেমধেল রইদসদকা মের্বাহী থবাে সভায় অাংশগ্রহণ্ কদর। মবএেমসইউ এ 
সাংক্রান্ত সামিমবক োময়ত্ব পালে কদর।  
 
৭৬। ২২ মডদসম্বর ২০১৬ তামরদখ ইউদেদকা কর্তৃক থপ্রমরত Inrercultural Dialogue সাংক্রান্ত সিীো পূরদণ্র লদেয 
এ সাংক্রান্ত মবমভন্ন পর্যাদয়র থস্টকদহাল্ডারদের অাংশগ্রহদণ্ মেেবযাপী পরাির্শ সভা রদয়াজে এবাং পূরণ্কৃত সিীোমি 
মবএেমসইউ’র িাধযদি ইউদেদকা বরাবর থপ্ররণ্ করা হয়। 

 
 
২০১৭ 
 
৭৭। E-9 Ministerial Meeting on Education 2030 শীর্ষক সদেলে রদয়াজে: 

        গ্ণ্প্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর িােেীয় প্রধােিন্ত্রী থশখ হামসো এি.মপ. গ্ত ৫ থফব্রুয়ামর, ২০১৭, সকাল 
১০:০০ িায় ঢাকাস্থ থহাদিল থরমডসদে মতেমেেবযাপী (৫-৭ থফব্রুয়ামর, ২০১৭) রদয়ামজত E-9 Ministerial 
Meeting on Education 2030 শীর্ষক সদেলদের শুভ উদবাধে কদরে। উদবাধে অনুষ্ঠাদে থগ্স্ট অব অোর মহদসদব 
ইউদেদকার িহাপমরিালক মিজ ইমরো থবাদকাভা উপমস্থত মিদলে। রদলািয সদেলদে E-9 থফারাদির সেসযরাষ্ট্র 
বাাংলাদেশ, োমজল, িীে, মিশর, ভারত, পামকস্তাে, ইদিাদেমশয়া, ও োইদজমরয়া থেদক িন্ত্রী এবাং ঊর্ধ্তৃে কর্মকিাগ্ণ্ 
অাংশগ্রহণ্ কদরে। 
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       পৃমেবীর উন্নয়েশীল থেশগুদলার িধয থেদক জেবহুল ৯মি থেশ মেদয় গ্মঠত থফারাি E-9 (Education-9)। E-9 
এর সেসযরাষ্ট্রসমূহ হদলা বাাংলাদেশ, োমজল, িীে, মিশর, ভারত, পামকস্তাে, ইদিাদেমশয়া, থিমক্সদকা ও োইদজমরয়া। 
সেসয রাষ্ট্রসমূদহর িদধয পারস্পমরক থ াগ্াদ াগ্ এবাং তেয মবমেিদয়র িাধযদি ইউদেদকার ‘সবার জেয মশো’ 
(Education for All) কর্মসূমিদক এমগ্দয় থেয়া এবাং দ্রুততার সাদে সািমষ্টক সাফলয অর্জদের লদেয ১৯৯৩ সাদল 
ভারদতর েয়ামেেীদত E-9 থফারাি গ্ঠে করা হয়।  

       ইদতাপূদর্ব বাাংলাদেশ কখদো E-9 সদেলে রদয়াজে কদরমে। থস মবদবিোয় মশোদেদি বাাংলাদেদশর অর্জে 
মবশ্বপমরিণ্ডদল তুদল ধরার অমভপ্রাদয় ঢাকায় E-9 সদেলে রদয়াজে একমি গুরুত্বপূর্ণ েিো। ১৯৯৩ সাদল প্রমতষ্ঠার পর 
থেদক এ পর্যন্ত ১০মি Ministerial Review Meeting রদয়ামজত হদয়দি। থসগুদলা হদলা বামল, ইদিাদেমশয়া, ১৯৯৫ 
(১ি সভা), ইসলািাবাে, পামকস্তাে, ১৯৯৭ (২য় সভা), থরমসফ, োমজল, ২০০০ (৩য় সভা), থবইমজাং, িীে, ২০০১ 
(৪র্থ সভা), কায়দরা, মিশর, ২০০৩ (৫ি সভা), িেিামর, থিমক্সদকা, ২০০৬ (৬ষ্ঠ সভা), বামল, ইদিাদেমশয়া, ২০০৮ 
(৭ি সভা), রবুজা, োইদজমরয়া, ২০১০ (৮ি সভা), েয়ামেেী, ভারত, ২০১২ (৯ি সভা) এবাং ইসলািাবাে, 
পামকস্তাে, ২০১৪ (১০ি সভা)।  

        গ্ত ৫ থফব্রুয়ামর উদবাধে অনুষ্ঠাদে বাাংলাদেদশর মশোিন্ত্রী জোব নুরুল ইসলাি োমহে এি.মপ. রনুষ্ঠামেকভাদব 
E-9 থফারাদির প্রািে থিয়ারিযাে পামকস্তাদের মশোিন্ত্রীর কাি থেদক থিয়ারিযাদের োময়ত্বভার গ্রহণ্ কদরে। 
োময়ত্বভার গ্রহণ্ হদত দুই বির বাাংলাদেদশর মশোিন্ত্রী এ োময়ত্ব পালে করদবে। E-9 সদেলদের উদেখদ াগ্য 
ফলাফল মহদসদব সেসযরাষ্ট্রসমূদহ SDG-4 বাস্তবায়দের থরাডিযাপ সম্বমলত ‘Dhaka Declaration’ থোষণ্া করা 
হদয়দি।  

        রদলািয সদেলদের সিামপ্ত অমধদবশদে E-9 সেসযরাষ্ট্রসমূদহর মশোিন্ত্রীবৃি, প্রমতমেমধেদলর প্রধােগ্ণ্ এবাং 
ইউদেদকার সহকামর িহাপমরিালক ড.  মকয়াে িযাাং মেজ মেজ বিদবয E-9 থফারািদক রদরা গ্মতশীল করার লদেয 
এবাং SDG-4 বাস্তবায়দে সুমেমিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহদণ্র কারদণ্ ঢাকা সদেলেদক অতযন্ত সফল এবাং কার্যকর হদয়দি িদর্ম 
িত প্রকাশ কদরে। সদর্বাপমর, সদেলেমির সফল রদয়াজদের জেয তাাঁরা মশো িন্ত্রণ্ালয় এবাং বাাংলাদেশ সরকারদক 
রন্তমরক ধেযবাে জ্ঞাপে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কদরে।  

         ইউদেদকার িহাপমরিালক E-9 সদেলদের সফল রদয়াজদের জেয িােেীয় প্রধােিন্ত্রী এবাং তাাঁর সরকাদরর 
ভূয়সী প্রশাংসা কদরে। বাাংলাদেদশর সাংমবধাদে অববতমেক এবাং বাধযতামূলক মশোলাদভর অমধকার যুি করার জেয 
জামতর জেক বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার কো উদেখ কদর মিজ থবাদকাভা বাাংলাদেদশর মশো মবস্তাদর িােেীয় প্রধােিন্ত্রীর 
থ াগ্য থের্তদত্বরও প্রশাংসা কদরে। এিা া ইউদেদকার িহাপমরিালক িােেীয় প্রধােিন্ত্রী থশখ হামসো থক রগ্ািী 
অদক্টাবর’ ২০১৭ িাদস অনুমষ্ঠতবয ইউদেদকার ৩৯তি সাধারণ্ সভার মলডার্স থফারাদি অাংশগ্রহদণ্র জেয মবদশষ 
রিন্ত্রণ্ জাোে। 

          িােেীয় মশোিন্ত্রীর থের্তদত্ব ও মেদিশোয় মবএেমসইউ এই বৃহৎ রদয়াজদে মশো িন্ত্রণ্ালদয়র অেযতি 
সহদ াগ্ী মহসাদব োময়ত্ব পালে কদরদি ও অেযােয সাংস্থা/প্রমতষ্ঠাদের সাদে কার্যকর থ াগ্াদ াদগ্ সিন্বয়দকর ভূমিকা 
পালে কদরদি।  
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মিিঃ ‘E-9 Ministerial Meeting on Education 2030’ শীর্ষক সভায় িােেীয় প্রধােিন্ত্রী থশখ হামসো এি.মপ. এবাং মশোিন্ত্রী 
জোব নুরুল ইসলাি োমহে এি.মপ. ও অেযােয অমতমেবৃি   

 

মিিঃ ‘E-9 Ministerial Meeting on Education 2030’ শীর্ষক সভায় িােেীয় মশোিন্ত্রী জোব নুরুল ইসলাি োমহে এি.মপ. ও 
অেযােয অমতমেবৃি     
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৭৮। ইউদেদকা পামর্টমসদপশে থপ্রাগ্রাি ২০১৬-২০১৭ এর অধীে মেেমলমখত প্রকপগুদলা বাস্তবায়ে করা হদে, 
প্রকপগুদলার কার্যক্রি িলিাে রদয়দি।  

 

Sl No Name of the Organisation Title of the Project 
01 EPAC Foundation 

22/1, Road-2 
Dhanmondi, Dhaka-1205 

Conservation of Endangered Plants 
and Tackling Climate Change Impact 
Involving Secondary Schools Students 

02 Proyas 
Belepukur, Chapai Nawbabgonj 

 

Saving Gambhira, an intangible 
cultural heritage of Bangladesh 

03 National Curriculum and Text Book 
Board (NCTB) 

69-70 Motijheel, Dhaka-1000 

Study on nature of gender base 
violence in secondary school to 
develop STLM for school students to 
improve awareness 

04 Zabarang Kalyan Samity  
Khagrapur, Khagrachari – 4400 

 

Development of a Training Manual 
and Training the Teachers related to 
the Mother Tongue Education in 
Chittagong Hill Tracts (CHT) in 
Bangladesh. 

05 BANBEIS 
Ministry of Education 

  1, Sonargaon Road ( Palashi-Nilkhet), 
  Dhaka - 1205 

   

Capacity Development of Government 
Secondary Schools of Bangladesh in 
Record Keeping, Compiling, Storing 
and Sharing Information of 
Educational Institutions 

06 Dishery Legal Aid & Social Development 
 Noakhali 

 

Preventing Cyber Violence against 
Girls and Women through Human 
Right Education in the Educational 
Institutions of Bangladesh   

07 MANOSIKA 
Khatapara, BSCIC Road, Lalmonirhat. 

Facilitate Inclusive Education for 
Children with Disabilities 

 
৭৯। মবগ্ত ১৩-১৪ িার্চ ২০১৭ সাদল সাংযুি ররব রমিরাদতর রাজধােী দুবাইদয় অনুমষ্ঠত Glabal Education and 
Skill Forum-এ বাাংলাদেশ থেদক িােেীয় মশোিন্ত্রী ও বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে (মবএেমসইউ)-এর 
থিয়ারিযাে জোব নুরুল ইসলাি োমহে এি.মপ. - এর থের্তদত্ব একমি প্রমতমেমধেল অাংশগ্রহণ্ কদর, এই প্রমতমেমধেদলর 
অপর সেসয মিদলে বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে (মবএেমসইউ)-এর সমিব জোব থিা: িেজুর থহাদসে। 
প্রমতবির এই থফারাদি মবদশ্ব মশোদক গ্মতশীল করার জেয Global Teacher Prize প্রোে করা হদয় োদক। এ বির 
Global Teacher Prize-এর জেয রদবেেকৃত ১৭৯ মি থেদশর ২০,০০০ মশেদকর িদধয উি তামলকায় প্রেি 
পঞ্চাশ জদের িদধয বাাংলাদেশ হদত স্থাে কদর থেে থবগ্ি শাহাোজ পারভীে, সহকারী মশেক, উপদজলা সের িদডল 
সরকামর প্রােমিক মবেযালয়, থশরপুর, বগু া। মবএেমসইউ এ সাংক্রান্ত  াবতীয় োপ্তমরক কাজসহ প্রদয়াজেীয় 
সহদ ামগ্তা প্রোে কদর।      
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৮০। মবএেমসইউ লাইদেমরদত একুদশ কর্ণার ও মুমিযুি কর্ণার উদবাধে করা হদয়দি। 
  

৮১। মবএেমসইউ’র উদেযাদগ্ ২০১৭ সাদলর থফব্রুয়ারী িাদস রন্তর্জামতক িার্তভাষা মেবস উপলদেয রন্তর্জামতক 
িার্তভাষা ইন্সমিমিউি প্রাঙ্গদণ্ এসমপদেি স্কুলসমূদহর অাংশগ্রহদণ্ মিিাঙ্গে প্রমতদ ামগ্তা অনুমষ্ঠত হয়।  

৮২। UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development 2017 এর জেয মবএেমসইউ’র 
সমক্রয় সহদ ামগ্তায় রহসামেয়া মিশেদক বাাংলাদেশ থেদক িদোেয়ে থেয়া হদয়দি।  

৮৩। মবএেমসইউ কর্তৃক উপযুৃি কর্তৃপদের অনুদিােেসাদপদে UNESCO Prize for Girl’s and Women’s 
Education 2017 এর জেয Secondary Education Sector Investment Program (SESIP), Secondary 
Education Quality and Access Enhancement Project (SEQAEP) এবাং Higher Secondary Stipend 
Project (HSSP)-থক বাাংলাদেশ থেদক িদোেয়ে থেয়া হদয়দি।  

৮৪। UNESCO/POLAND Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering cycle-2017 এর জেয 
বাাংলাদেশ থেদক Ms. Salma Akter Khuky, Executive Engineer (C.C), RHD, Soil Investigation 
Division, Road Research Laboratory, Mirpur, Dhaka এবাং Ms. Faiza Nuhat, Software Engineer, 
Grameen Intel Social Business Ltd, Gulshan Bhaban, Plot-335, Mohakhali, Dhaka চূ ান্তভাদব 
মের্বামিত হদয়দিে। মবএেমসইউ প্রদয়াজেীয় সহদ ামগ্তা, পরাির্শ ও অেযােয োপ্তমরক কাজ সম্পন্ন কদর।   

৮৫। ৮ িার্চ ২০১৭ তামরদখ বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে (মবএেমসইউ), ইউদেদকা, ঢাকা অমফস-এর থ ৌে 
উদেযাদগ্ মশো সাংক্রান্ত মবমভন্ন পর্যাদয়র থস্টকদহাল্ডারদের অাংশগ্রহদণ্ “SDG4-Education 2030” শীর্ষক জাতীয় 
পরাির্শসভা অনুমষ্ঠত হয় এবাং “থলাবাল এডুদকশে িমেিমরাং” (GEM) মরদপার্ট ২০১৬ এর থিা ক উদোিে মবতরণ্ 
অনুষ্ঠাদের রদয়াজে করা হয়।  

৮৬। মশো সাংক্রান্ত মবমভন্ন রঞ্চমলক ও রন্তর্জামতক থফারাদি বাাংলাদেদশর  ো ে প্রমতমেমধত্ব মেমশ্চত করার লদেয 
প্রদয়াজেীয় কার্যক্রি গ্রহণ্ করা হয়। মবএেমসইউ’র সামিমবক ও বুমিবৃমত্তক সহদ ামগ্তায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবিদর মশো 
সাংক্রান্ত অন্তত ২৫মি রঞ্চমলক ও রন্তর্জামতক সভা/থসমিোর/কাংদগ্রস/থফারাদি মবমভন্ন পর্যাদয়র কর্মকিাবৃি 
অাংশগ্রহণ্ কদরে। 

৮৭। মবএেমসইউ’র ই-েমে সাংমিষ্ট কর্মকিা/কর্মিারীগ্ণ্ ই-েমে সাংক্রান্ত প্রমশেণ্ গ্রহণ্ কদর এবাং মবএেমসইউ ২০১৭ 
সাদলর জুলাই িাস হদত ই-েমে কার্যক্রি শুরু কদর। এর ধারাবামহকতায় গ্ত ১৩/০৮/২০১৭ তামরদখ মবএেমসইউ’র 
সদেলে কদে মবএেমসইউ’র ই-ফাইল লাইভ কার্যক্রদির উদবাধে কদরে িােেীয় মশো িন্ত্রী জোব নুরুল ইসলাি 
োমহে এি.মপ.। উি অনুষ্ঠাদে িাধযমিক ও উি মশো মবভাদগ্র সমিব জোব থিাঃ থসাহরাব থহাসাইে এবাং কামরগ্মর ও 
িােরাসা মশো মবভাদগ্র সমিব জোব থিাঃ রলিগ্ীর ও অেযােয কর্মকিা উপমস্থত মিদলে।    
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মিিঃ মবএেমসইউ’র ই-ফাইল লাইভ কার্যক্রদির উদবাধেী অনুষ্ঠাদে উপমস্থত িােেীয় মশো িন্ত্রী জোব নুরুল ইসলাি োমহে এি.মপ., িাধযমিক ও 
উি মশো মবভাদগ্র সমিব জোব থিাঃ থসাহরাব থহাসাইে এবাং কামরগ্মর ও িােরাসা মশো মবভাদগ্র সমিব জোব থিাঃ রলিগ্ীর   

৮৮। গ্ত ২৩-৩০ জুলাই ২০১৭ তামরদখ বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে (মবএেমসইউ) এর উদেযাদগ্ 
রইদসদকার সহদ ামগ্তায় “National Training Workshop: ICT in Education for Madrasha Teachers” 
এর রদয়াজে করা হয়। থট্রমোং-এ থেদশর মবমভন্ন স্থাে হদত িােরাসার ৩৫ জে মশেক অাংশগ্রহণ্ কদরে। থট্রমোং-এর 
উদশ্যশয মিল িােরাসা মশেকদের ICT সাংক্রান্ত েেতা বৃমি করা এবাং মশো থেদি  ICT থকমন্দ্রক জ্ঞােদক ররও 
থবমশ কার্যকর করা।  

 

মিি: মবএেমসইউ’র কেফাদরন্স রুদি “National Training Workshop: ICT in Education for Madrasha Teachers” 
শীর্ষক ওয়ার্ক শপ িােেীয় িন্ত্রী জোব নুরুল ইসলাি োমহে এি.মপ. মশো িন্ত্রণ্ালয়; িাধযমিক ও উি মশো মবভাদগ্র সমিব জোব 
থিাঃ থসাহরাব থহাসাইে; কামরগ্মর ও িাদ্রাসা মশো মবভাদগ্র সমিব জোব থিাঃ রলিগ্ীর     
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৮৯। ২৭ থসদপ্টম্বর ২০১৭ তামরখ মশো িন্ত্রণ্ালয়াধীে উভয় মবভাগ্, প্রােমিক ও গ্ণ্মশো িন্ত্রণ্ালয়, ইউদেদকা, ঢাকা 
অমফস ও বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে (মবএেমসইউ)র থ ৌে উদেযাদগ্ Launching event of the Capacity 
Development for Education (CapED) Programme in Bangladesh অনুমষ্ঠত হদয়দি। মশো সাংক্রান্ত মবমভন্ন 
পর্যাদয়র থস্টকদহাল্ডারদের উপমস্থমতদত থসক্টরমভমত্তক  পমরকপো ও েীমতিালা ততরীর িাধযদি বাাংলাদেদশ এসমডমজ ৪ 
বাস্তবায়দের লদেয এ থপ্রাগ্রািমির সুিো হয়।   

৯০। ২০১৭ সাদলর অদক্টাবদর বাাংলাদেশ প্রমতমেমধেল রইদসদকা মের্বাহী থবাে সভায় অাংশগ্রহণ্ কদর। মবএেমসইউ এ 
সাংক্রান্ত  াবতীয় বুমিবৃমত্তক ও সামিমবক োময়ত্ব পালে কদর।  
 
৯১। বঙ্গবন্ধুর ৭ই িাদর্চর ঐমতহামসক ভাষণ্ ‘ইন্টারেযাশোল থিদিামর অব্ েয ওয়াল্ড ৃথরমজস্টার’ –এ অন্তর্ভৃমি: 

জামতর মপতা বঙ্গবন্ধু থশখ মুমজবুর রহিাদের ৭ই িাদর্চর ঐমতহামসক ভাষণ্ ‘ইন্টারেযাশোল থিদিামর অব্ েয ওয়াল্ড ৃ
থরমজস্টার’-এ অন্তর্ভমৃি েীর্ঘমেদের ধারাবামহক প্রদিষ্টার ফল। এই প্রেি বাাংলাদেদশর থকাে প্রািাণ্য ঐমতহয 
‘ইন্টারেযাশোল থিদিামর অব্ েয ওয়াল্ডৃ থরমজস্টার’ -এ অন্তর্ভিৃ হদলা।    

িােেীয় মশোিন্ত্রী জোব নুরুল ইসলাি োমহে এি.মপ.র ঐকামন্তক রগ্রদহ মশো িন্ত্রণ্ালয়াধীে বাাংলাদেশ ইউদেদকা 
জাতীয় কমিশে (মবএেমসইউ) সর্বপ্রেি ২০০৯ সাদলর ১২ িার্চ জামতর মপতা বঙ্গবন্ধু থশখ মুমজবুর রহিাদের ৭ই িাদর্চর 
ঐমতহামসক ভাষণ্ ‘ইেিযােমজবল কালিারাল থহমরদিজ অব্ মহউিযামেমি’ মহদসদব থোষণ্ার প্রস্তাব ইউদেদকাদত থপ্ররদণ্র  
উদেযাগ্ গ্রহণ্ কদর। এ লদেয মশোিন্ত্রী জোব নুরুল ইসলাি োমহে এি.মপ. কর্তৃক ২৩ িার্চ ২০০৯ তামরদখ স্বােমরত 
একমি সার-সাংদেপ প্রধােিন্ত্রীর কার্যালদয় থপ্ররণ্ করা হদল িােেীয় প্রধােিন্ত্রী থশখ হামসো ৩০ িার্চ ২০০৯ তামরদখ তা 
অনুদিােে কদরে। পরবিীদত ৭ই িাদর্চর ঐমতহামসক ভাষণ্ ইউদেদকার অপর একমি থপ্রাগ্রাি ‘ইন্টারেযাশোল থিদিামর 
অব্ েয ওয়াল্ড ৃ থরমজস্টার’-এ অন্তর্ভৃমির জেয অমধকতর উপদ াগ্ী বদল প্রতীয়িাে হয়। এরপর ২০১০ সাদলর ১৭ 
জানুয়ামর থকামরয়াে ইউদেদকা জাতীয় কমিশে মবএেমসইউদক পি িারফত ইদিাদেমশয়ার জাকািায় অনুমষ্ঠতবয 
থিদিামর অব্ েয ওয়াল্ডৃ সম্পমর্ক ত কর্মশালায় অাংশগ্রহদণ্র জেয রিন্ত্রণ্ জাোয়। ১১-১৪ িার্চ ২০১১ তামরদখ অনুমষ্ঠত 
উি কর্মশালায় মবএেমসইউ ‘বঙ্গবন্ধুর ৭ই িাদর্চর ঐমতহামসক ভাষণ্’ এর ওপর প্রস্তুততকৃত খস া প্রস্তাব থপ্ররণ্ কদর। 
২০১৩ সাদল কদম্বামডয়ার রাজধােী েিদপে-এ অনুমষ্ঠত হয় পরবিী কর্মশালা। তাদত অাংশগ্রহদণ্র জেয মশো িন্ত্রণ্ালয় 
কর্তৃক মুমিযুি জাদুেদরর ট্রামস্ট জোব িমফদুল হকদক িদোেীত করা হদল মতমে বাংলাদেদশর প্রস্তাবমি মেমিষ্ট ফরিযাি 
অনুসাদর সম্পন্ন কদরে। পরবিীদত ২০১৬ সাদলর ৪-১৫ এমপ্রল তামরদখ পযামরদস অনুমষ্ঠত ইউদেদকার ১৯৯তি মের্বাহী 
থবােসভা িলাকাদল মশো সমিব জোব থিা: থসাহরাব থহাসাইে এবাং িােেীয় মশোিন্ত্রী জোব নুরুল ইসলাি োমহে 
এি.মপ.র অনুদিােেক্রদি মবএেমসইউ পমরিামর্জত প্রস্তাবমি ইউদেদকাদত জিাোদের লদেয পযামরসস্থ বাাংলাদেশ 
দূতাবাদস থপ্ররণ্ কদর। তারপর পযামরসস্থ বাাংলাদেশ দূতাবাদসর তৎকালীে িােযবর রাষ্ট্রদূত জোব এি. শমহদুল 
ইসলাি এবাং ইউদেদকা মের্বাহী থবাদে বাাংলাদেদশর প্রমতমেমধ ড. কািাল রবদুল োদসর থিৌধুরী এ কার্যক্রিদক এমগ্দয় 
মেদত সহদ ামগ্তা প্রোে কদরে। ইউদেদকা িহাপমরিালক মিজ ইমরো থবাদকাভার সাদে িােেীয় মশোিন্ত্রী জোব নুরুল 
ইসলাি োমহে এি.মপ.র বযমিগ্ত থ াগ্াদ াগ্ রন্তর্জামতক পমরিন্ডদল বাঙামল জামতর এ অসািােয সাফলয অর্জদে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাদখ। 

িােেীয় প্রধােিন্ত্রী থশখ হামসো ২০০৯ সাল থেদকই মবষয়মির ওপর মবদশষ গুরুত্বাদরাপ কদর রসমিদলে এবাং সিদয় 
সিদয় মতমে মশোিন্ত্রীদক এ মবষদয় প্রদয়াজেীয় মেদিশো প্রোে কদরে। মশোিন্ত্রী জোব নুরুল ইসলাি োমহে এি.মপ. 
২০০৯ সাল থেদক মবএেমসইউ’র থিয়ারিযাে মহদসদব ইউদেদকার কার্যক্রদির সাদে সম্পৃি োকায় এবাং ইউদেদকার 
৩৮ ও ৩৯তি সাধারণ্ সদেলদের ভাইস-থপ্রমসদডন্ট হওয়ার সুবাদে ইউদেদকার িহাপমরিালকসহ সাংমিষ্ট সকদলর 
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সাদে তাাঁর মেমব  থ াগ্াদ াদগ্র ফদল িলিাে প্রমক্রয়ামি কামিত পমরণ্মতর মেদক এমগ্দয়  ায়। ৩০ অদক্টাবর ২০১৭ 
তামরদখ মিজ থবাদকাভা ‘ইন্টারেযাশোল থিদিামর অব্ েয ওয়াল্ডৃ থরমজস্টার’ সাংক্রান্ত েমেদত স্বাের করদল মশোিন্ত্রী 
জোব নুরুল ইসলাি োমহে এি.মপ. তাৎেমণ্কভাদব পযামরস থেদক মবষয়মি িােেীয় প্রধােিন্ত্রী থশখ হামসোদক 
থিমলদফাদে অবমহত কদরে। প্রধােিন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর ৭ই িাদর্চর ঐমতহামসক ভাষদণ্র রন্তর্জামতক স্বীকৃমতদত সদন্তাষ প্রকাশ 
কদর মশোিন্ত্রীসহ বাাংলাদেশ প্রমতমেমধেল, ইউদেদকার িহাপমরিালক মিজ ইমরো থবাদকাভা এবাং এ িহতী উদেযাদগ্র 
সাদে সাংমিষ্ট সকলদক ধেযবাে জাোে।      

৯২। The Carlos J. Finlay UNESCO Prize for Microbiology-2017 এর জেয সিীর থক সাহা (Ex-graduate 
of Department of Microbiology, Dhaka University) and Executive Director of Child Health 
Research Foundation, ঢাকা চূ ান্তভাদব মের্বামিত হে। 

৯৩। মশো সাংক্রান্ত মবমভন্ন রঞ্চমলক ও রন্তর্জামতক থফারাদি বাাংলাদেদশর  ো ে প্রমতমেমধত্ব মেমশ্চত করার লদেয 
প্রদয়াজেীয় কার্যক্রি গ্রহণ্ করা হয়। প্রমতদবেোধীে অর্থবিদর মশো সাংক্রান্ত অন্তত ২৭মি রঞ্চমলক ও রন্তর্জামতক 
সভা/থসমিোর/কাংদগ্রস/থফারাদি মবমভন্ন পর্যাদয়র কর্মকিাবৃি অাংশগ্রহণ্ কদরদিে।   

৯৪। ২০১৭ সাদলর েদভম্বর িাদস ইউদেদকা পামর্টমসদপশে থপ্রাগ্রাি ২০১৬-২০১৭ এর অধীে বাস্তবাময়ত ০৭মি প্রকদপর 
মবল ভাউিার  ািাই-বািাই কদর মডদসম্বর িাদস প্রকপসমূদহর সিামপ্ত প্রমতদবেে ইউদেদকাদত থপ্ররণ্ করা হয়।  
 

Sl 
No 

Name of the 
Organisation 

Title of the Project Approved 
Amount in US 

$ 
01 EPAC Foundation 

22/1, Road-2 
Dhanmondi, Dhaka-

1205 

Conservation of Endangered Plants and 
Tackling Climate Change Impact 
Involving Secondary Schools Students 

20,000 

02 Proyas 
Belepukur, Chapai 

Nawbabgonj 

Saving Gambhira, an intangible cultural 
heritage of Bangladesh 

26,000 

03 National Curriculum 
and Text Book Board 

(NCTB) 
Dhaka 

 

Study on nature of gender base 
violence in secondary school to develop 
STLM for school students to improve 
awareness 

20,000 

04 Zabarang Kalyan 
Samity  

Khagrapur 
Khagrachari  

Development of a Training Manual and 
Training the Teachers related to the 
Mother Tongue Education in Chittagong 
Hill Tracts (CHT) in Bangladesh. 

24,000 

05 BANBEIS 
Ministry of Education 

Capacity Development of Government 
Secondary Schools of Bangladesh in 

18,000 
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Dhaka 
 

Record Keeping, Compiling, Storing and 
Sharing Information of Educational 
Institutions 

06 Dishery Legal Aid & 
Social Development 

 Noakhali 

Preventing Cyber Violence against Girls 
and Women through Human Right 
Education in the Educational Institutions 
of Bangladesh   

20,000 

07 MANOSIKA 
Lalmonirhat 

Facilitate Inclusive Education for 
Children with Disabilities 

15,000 

  Total 143,000 
  

২০১৮ 

৯৫। ১৫ থি ২০১৮ তামরখ ইউদেদকা, ঢাকা অমফস ও বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে (মবএেমসইউ)র থ ৌে 
উদেযাদগ্ ইউদেদকা কর্তৃক প্রকামশত Global Education Monitoring Report 2017/8 এর থিা ক উদোিে ও 
মবতরে অনুষ্ঠাদের রদয়াজে করা হদয়দি।   

 

মিি: মবএেমসইউ’র কেফাদরন্স রুদি অনুমষ্ঠত ‘Launching of Global Education Monitoring Report 2017/8’ থপ্রাগ্রাদি 
িােেীয় িন্ত্রী জোব নুরুল ইসলাি োমহে এি.মপ. মশো িন্ত্রণ্ালয়; িাধযমিক ও উি মশো মবভাদগ্র সমিব জোব থিাঃ থসাহরাব 
থহাসাইে; কামরগ্মর ও িাদ্রাসা মশো মবভাদগ্র সমিব জোব থিাঃ রলিগ্ীর     

 
৯৬। মবএেমসইউ ও রইদসদকার থ ৌে উদেযাদগ্ ২০১৮ সাদলর ২৫-২৭ জুে মবএেমসইউ’র কেফাদরন্স রুদি 
“National Workshop on Future Crops for Food Security and Sustainability” শীর্ষক ওয়ার্ক শপ অনুমষ্ঠত 
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হয়। খােয মেরাপত্তা, পুমষ্ট, খাদেযর থভজাল দূরীকরণ্, বাজারজাতকরণ্ ইতযামে োো মবষয় মেদয় ওয়ার্ক শদপ রদলািো 
হয় এবাং সিাধাদের উপায় মেদয় িতািত বযি হয়। সাংমিষ্ট মবষদয় অমভজ্ঞ ৩০ জে কর্মকিা এ ওয়ার্ক শদপ অাংশগ্রহণ্ 
কদরে।   

 
 
মিি: ২৫-২৭ জুে মবএেমসইউ’র কেফাদরন্স রুদি “National Workshop on Future Crops for Food Security and 
Sustainability” শীর্ষক ওয়ার্ক সদপ উপমস্থত কর্মকিাদের সাদে িােেীয় িন্ত্রী জোব নুরুল ইসলাি োমহে এি.মপ. মশো 
িন্ত্রণ্ালয়; িাধযমিক ও উি মশো মবভাদগ্র সমিব জোব থিাঃ থসাহরাব থহাসাইে    

 

    

 

 

 

 

 

 
 
      


