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িবষয:় Call for nominations for the 2018-2019 UNESCO/Emir Jaber al-Call for nominations for the 2018-2019 UNESCO/Emir Jaber al-
Ahmed al-Jaber al-Sabah Prize for Digital Empowerment ofAhmed al-Jaber al-Sabah Prize for Digital Empowerment of
Persons with DisabilitiesPersons with Disabilities

             উপ  িবষেয় উে খ করা যাে  য, UNESCO/Emir Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah Prize
for Digital Empowerment of Persons with Disabilities 2018/2019 -এর জ  বাংলােদশ হেত
মেনানয়ন আহবান করা হেয়েছ। ইউেনে ার িনবাহী বােডর ১৯৯তম সশেন নবায়ন ত এ র ােরর উে  হে  কাযকির ও িডিজটাল
উ াবেনর মা েম অসমথ ি বগেক সামািজকভােব িতি ত কের এমন ি  বা িত ােনর অসামা  অবদােনর জ  ত করা।
বিণত র ােরর জ  মেনানীত ি  বা িত ানেক অব ই কাযকির ও িডিজটাল উ াবনী আিব ােরর মা েম ােদর ত  অবদানেক

েল ধরার যা তা থাকেত হেব। র ার স িকত সব ত  ও আেবদন ফরম http://en.unesco.org/prizes/digital-
empowerment শীষক ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব। মেনানয়নপে র সােথ িনে া  কাগজপ ািদ সং  করেত হেবঃ

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, submitted for consideration;
A definition of the candidate’s contribution to the prize’s objectives.

এক  আ জািতক রী বাড ইজন িবজয়ী িনবািচত করেবন। েত ক র ার িবজয়ীেক এক  িডে ামা এবং নগদ ২০,০০০ ইউ এস
ডলার দান করা হেব।

২।         এমতাব ায়, বিণত র ােরর জ  উপ  াথ  মেনানয়ন কের মেনানীত াথ র রণ ত আেবদন ফরম ও আ ষি ক
কাগজপে র ০২ ( ই) সট হাড কিপ ও সফট কিপ আগামী ২৯ আগ  ২০১৮ ি াে র মে   বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশেন

রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।  

১৯-৮-২০ ১৮

িবতরণ :
১) সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়
৪) সিচব, সমাজক াণ ম ণালয়
৫) সিচব, া  সবা িবভাগ
৬) সিচব, সিচেবর দ র, া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ

মাঃ মন র হােসন
ড  সে টাির জনােরল

১



৭) সিচব, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৮) পিরচালক, াক, ঢাকা
৯) া াম িডের র (িশখন) , সভ  িচলে ন, ঢাকা
১০) িনবাহী পিরচালক, গণ া রতা অিভযান, ঢাকা
১১) িনবাহী পিরচালক,  আহসািনয়া িমশন, ঢাকা

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৩৬.০০১.১৮.১৭/১(২) তািরখ: ৪ ভা  ১৪২৫
১৯ আগ  ২০১৮

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

১৯-৮-২০ ১৮

মাঃ মন র হােসন 
ড  সে টাির জনােরল
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