
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
িশ ণ শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮৪.১৮.০০২.১৮-১১৩ তািরখ: 
০২ ম ২০১৯

১৯ বশাখ ১৪২৬

িবষয:় UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum Prize forUNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum Prize for
Outstanding Practice and Performance in Enhancing theOutstanding Practice and Performance in Enhancing the
Effectiveness of Teachers 2019-2020 (6th Edition)- Effectiveness of Teachers 2019-2020 (6th Edition)- এরএর   জজ
মেনানয়নমেনানয়ন   রণরণ   সেসে ।।

: বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন এর ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.১৯.০০১.১৭.২০; 
তািরখ: ২৩ এি ল, ২০১৯ ি া ।

উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন হেত া  এতদসে  সং  ে া  পে র
মমাথ অ যায়ী পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সংসং  :  : বণন াবণন া  মাত ােবকমাত ােবক ।।

২-৫-২০ ১৯

িবতরণ :
১) মা িমক ও উ  িশ া িবভােগর আওতাধীন সকল 
অিধদ র/দ র/সং ার ধান।
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক 
ও উ  িশ া িবভাগ (এতদসে  সং  প  িবভােগর 
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।

মা: ই ািহম ঞা
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৬৫৬৫
ইেমইল:

moe.trainingsection@gmail.com

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮৪.১৮.০০২.১৮-১১৩/১ তািরখ: ১৯ বশাখ ১৪২৬
০২ ম ২০১৯

অ িলিপ (সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল): 
১) ি গত কমকতা, শাসন ও অথ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ।

২-৫-২০ ১৯

মা: ই ািহম ঞা 
উপসিচব

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন 
পরু ার ও বিৃ  শাখা 
www.bncu.gov.bd

১, জিহর রায়হান রাড, পলাশী-নীলে ত,
ঢাকা-১২০৫

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.১৯.০০১.১৭.২০ তািরখ: 
২৩ এি ল ২০১৯

১০ বশাখ ১৪২৬

িবষয়: UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum Prize for Outstanding PracticeUNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum Prize for Outstanding Practice
and Performance in Enhancing the Effectiveness of Teachers 2019-2020and Performance in Enhancing the Effectiveness of Teachers 2019-2020
(6th (6th Edition)- Edition)- এরএর  জজ   মেনানয়নমেনানয়ন  রণরণ  সেসে ।।

 

          উপযু  িবষেয় উে খ করা যাে  য, UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum Prize for
Outstanding Practice and Performance in Enhancing the Effectiveness of Teachers
2019-2020 (6th Edition) - -এর জ  বাংলােদশ হেত দরখা  আহবান করা হেয়েছ। ২০০৮ সােল ১৮০তম
িনবাহী সভার ৫৪ নং িস া  অ যায়ী এ পুর ােরর বতন করা হয় এবং ২০১৪ সােল ১৯৫তম িনবাহী বাড
সভায় উ  পুর ার নবায়ন করা হয়। ৬ বােরর এ পুর ার দান করা হে । িব  িশ ক িদবস উপলে
আেয়ািজত অ ােন ২০১৯ সােলর অে াবর মােস ইউেনে া সদর দ র প ািরেস এ পুর ার দান করা হেব।
িশ কেদর দ তা ও যাগ তার উ য়েন য সকল িত ান কাযকরী ভূিমকা রাখেছ তাঁেদরেক এ পুর ার দান
করা হেব। একিট আ জািতক জুরী বাড িবজয়ীেদর িনবাচন করেবন। েত ক পুর ার িবজয়ীেক একিট

শংসাপ , একিট স াননা এবং নগদ ৩,০০০,০০ ইউ এস ডলার সমানভােব ভাগ কের দান করা হেব।
পুর ার স িকত সব তথ  ও আেবদন ফরম http://en.unesco.org/teachers/Hamdan-prize/ এই
ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব। মেনানয়ন পে র সােথ িনে া  কাগজপ ািদ সংযু  করেত হেবঃ

A nomination form, completed by the nominating body;
 An application form completed by the candidate; and
Accompanying supporting materials.

  
২।         এমতাব ায়, উি িখত পুর ােরর জ  উপযু  একজন াথীেক মেনানীত কের অনলাইেন জমাকতৃ
ডাউনেলাডকতৃ ফরম পূরণপূবক সকল কাগজপে র ইেল িনক কিপ এবং হাড কিপ ( ই সট) আগামী ৩০
সে র ২০১৯ ি াে র মেধ  বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশেন (১, জিহর রায়হান রাড, পলাশী-

নীলে ত, ঢাকা-১২০৫) রণ করার জ  িবনীত অ েরাধ করা হেলা।

২৩-৪-২০১৯

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক 
ও উ  িশ া িবভাগ

ফারহানা ইয়াসিমন জাহান
িসিনয়র া াম অিফসার

১



২) সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়
৩) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক বু েরা
৪) মহাপিরচালক, জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডমী

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.১৯.০০১.১৭.২০/১(২) তািরখ: ১০ বশাখ ১৪২৬
২৩ এি ল ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) া াম অিফসার (আইিসিট), তথ  ও যাগােযাগ শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয়
কিমশন

২৩-৪-২০১৯

ফারহানা ইয়াসিমন জাহান 
িসিনয়র া াম অিফসার

২


