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

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৩৫.০০১.১৮.২৩ তািরখ: 
১৩ সে র ২০১৮

২৯ ভা  ১৪২৫

িবষয:় “The Award of the Kingdom of Saudi Arabia for Environmental“The Award of the Kingdom of Saudi Arabia for Environmental
Management in the Islamic World 2018-2019 -edition’’- Management in the Islamic World 2018-2019 -edition’’- এরএর   জজ
বাংলােদশবাংলােদশ   হ েতহেত   মেনানয়নমেনানয়ন   আহবানআহবান   স িকতস িকত।।

           উপ  িবষেয় উে খ করা যাে  য,“The Award of the Kingdom of Saudi Arabia for
Environmental Management in the Islamic World 2018-2019-edition’’ এর জ  বাংলােদশ
হেত মেনানয়ন আহবান করা হেয়েছ। িতনজন িবজয়ীেক এই র ার দান করা হেব। এই র ােরর  সেবা  মান হে  ইশত আিশ
হাজার মািকন ইউএস ডলার। বিণত র ার  িন িলিখত চার  ক াটাগিরেত দান করা হেবঃ

Best research, achievement or practice/s in fields of environment and
sustainable development in the Islamic World;
Best practice/s in environment and sustainable development projects and
activities in the public sector;
Best practice/s in environment and sustainable development projects and
activities in the   private sector;
Best leading practice/s or activities in the environment and sustainable
development in public-interest and non-governmental organizations in the
Member States.

আগামী ৩১ িডেস র ২০১৮ ি াে র মে  বিণত র ােরর জ  অনলাইেন সবিমশন করেত হেব। The Award of the
Kingdom of Saudi Arabia for Environmental Management in the Islamic
World-  স িকত যাবতীয় ত  http://www.ks aaem .org /en/2018/04/02/launch-of-http://www.ks aaem .org/en/2018/04/02/launch-of-
application-for-the-award-of-the-kingdom -of-s audi-arabia-for-application-for-the-award-of-the-kingdom -of-s audi-arabia-for-
environm ental-m anag em ent-in-the-is lam ic-world-2018-2019-editionenvironm ental-m anagem ent-in-the-is lam ic-world-2018-2019-edition   এই
ওেয়ব সাইেট পাওয়া যােব।

২।         এমতাব ায়, বিণত িবষয়  ব ল চারসহ পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  মেহাদয়েক িবনীত অ েরাধ করা হেলা।

১৩-৯-২০ ১৮

েফসর আ ল মা ান, চয়ার ান
বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন

মাঃ মন র হােসন
ড  সে টাির জনােরল

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৩৫.০০১.১৮.২৩/১(২) তািরখ: ২৯ ভা  ১৪২৫
১৩ সে র ২০১৮১



১৩ সে র ২০১৮
সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) া াম অিফসার/লাইে িরয়ান, ত  ও যাগােযাগ শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন

১৩-৯-২০ ১৮

মাঃ মন র হােসন 
ড  সে টাির জনােরল

২


