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িবষয:় UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowships Programme-UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowships Programme-
2020 -2020 -এরএর   মেনানয়নমেনানয়ন   সেসে ।।

         উপ  িবষেয় ইউেনে ার  Priority Africa and External Relations-এর সহকারী মহাপিরচালক
Mr. Fimin Edouard Matoko হেত া  প  এবং আ ষংিগক কাগজপ  আপনার সদয় অবগিত এবং েয়াজনীয়
কাযােথ িরত হেলা। উ  পে  UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowships Programme-
2020 -এর জ  বাংলােদশ হেত ািথতা আহবান করা হেয়েছ। International Centre for Sustainable
Energy Development (ISEDC), Moscow, বিণত ফেলািশপ া ােমর আওতায় এ’ বছর ৪ (চার) স াহ
ময়াদী মাট ২০  ফেলািশপ দান করেব। উ য়নশীল এবং িববতনশীল দশ েলার টকসই ও নবায়নেযা  শি  স েদর

ে  দ তা ি  ও মানব স দ উ য়েনর লে  এ’ ফেলািশপ দান করা হয়। িন িলিখত িবষয়স েহ বিণত ফেলািশপ
দান করা হেবঃ

Energy and sustainable development;
Ecological management of energy resources;
Renewable energy;
Sustainable and renewable energy power generation.

০২।          িশ ণ  আগামী ০৫ অে াবর থেক ৩০ অে াবর ২০২০ ি া  তািরখ সমেয় রািশয়ায় অ ি ত হেব এবং এ
ইংেরিজ ভাষায় পিরচািলত হেব। বিণত ফেলািশপ স িকত যাবতীয় ত
http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescoisedc-co-
sponsored-fellowships-programme/ এই ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব। উপ  ফেলািশেপর জ
িন িলিখত যা তা স  াথ রা আেবদন করেত পারেবঃ

Holder of  at least a BSc Degree or BA in Economics;
Proficient in the English;
Not more than 35 years of age; and
Be in good health, both physically and mentally.

০৩।      এমতাব ায়, উি িখত ফেলািশেপর জ  উপ  একজন াথ  মেনানয়ন কের মেনানীত াথ র আেবদনপ  (ইংেরিজ
ভাষায় িলিখত) ও আ ষি ক কাগজপ সহ (িতন সট হাড কিপ এবং সফট কিপ) ১২ মাচ ২০২০ এর মে  বাংলােদশ ইউেনে া
জাতীয় কিমশেন (১, জিহর রায়হান রাড, পলাশী-নীলে ত, ঢাকা-১২০৫) রণ করার জ  িবনীত অ েরাধ করা হেলা।
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িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব, িব ান ও ি  ম ণালয়
২) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) সিচব , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৪) চয়ার ান, চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় 
ম রী কিমশন (সকল িব িব ালয়েক অবিহতকরেণর   
অ েরাধসহকাের)।

আ  হনা মারেশদ জামান
ড  সে টাির জনােরল
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) া াম অিফসার (আইিস ), ত  ও যাগােযাগ শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন ( ােক
ফেলািশেপর িবষয়  িবএনিসইউ’র ওেয়বসাইট ও ফস ক পেজ চােরর েয়াজনীয় ব া হেণর জ
অ েরাধ করা হেলা)।
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