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িবষয:় Invitation to participate in Training Workshop on DevelopingInvitation to participate in Training Workshop on Developing
Leadership Talents of Women in Science, Technology andLeadership Talents of Women in Science, Technology and
Innovation (STI) from 17th – 20th July 2018 in Kuala Lumpur,Innovation (STI) from 17th – 20th July 2018 in Kuala Lumpur,
Malaysia-Malaysia-মেনানয়নমেনানয়ন।।

উপ  িবষেয় Ms. Lydia Hong, Programme Manager, International Science, Technology and
Innovation Centre for South-South Co-operation (ISTIC) ক ক িরত প  এবং আ ষি ক কাগজপে র
অ িলিপ মেহাদেয়র সদয় অবগিত এবং েয়াজনীয় কাযােথ এতদসহ রণ করা হেলা। আগামী ১৭-২০ লাই ২০১৮ ি া  তািরেখ বিণত িত ান
ক ক মালেয়িশয়ার য়ালালাম ের Training Workshop on Developing Leadership Talents of Women
in Science, Technology and Innovation (STI)–শীষক অ ােনর আেয়াজন করা হেয়েছ। উ  অ ােন অংশ হেণর
জ  বাংলােদশ থেক Sicence, Technology & Innovation কায েমর সােথ জিড়ত একািধক মিহলা াথ েক মেনানয়ন

দােনর জ  বাংলােদশেক অ েরাধ জানােনা হেয়েছ।

০২। উে , অ ান চলাকালীন সমেয় (১৭-২০ লাই ২০১৮) অংশ হণকারীর থাকা-খাওয়া আেয়াজক সং া বহন করেব। িক  আেয়াজক সং া
িবমান ভাড়া, িবমান ব র থেক আসা-যাওয়ার মণ য় এবং কান কার দিনক ভাতা দান করেব না। িনবািচত ািথর িবমান ভাড়া
অংশ হণকারী বা িনজ সং ােক বহন করার জ  িবেবচ  পে  অ েরাধ করা হেয়েছ।

০৩। বিণত অ ােন অংশ হেণর িনিম  বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশনেক অবিহত বক িবষয় সংি  াথ  মেনানয়ন কের
Website:http://www.istic-unesco.org-এর মা েম িনব ন ফম (Form) সং হ বক মেনানীত িতিনিধর ত  রণ
কের e-mail: lydiahong@istic-unesco.org-- এ  আগামী ২০ ন ২০১৮ ি ঃ তািরেখর মে   সরাসির আেয়াজক সং ায় রেণর

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  মেহাদয়েক সিবনয় অ েরাধ করা হেলা।

১৪-৬ -২০ ১৮

িবতরণ :
১) সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) সিচব, সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও ি  ম ণালয়
৪) সিচব, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৫) অ াপক আব ল মা ান, চয়ার ান, বাংলােদশ িব িব ালয় 
ম রী কিমশন

মাঃ মন র হােসন
ড  সে টাির জনােরল
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