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সূ :

তািরখ:

১৭ আষাঢ় ১৪২৬

০১ জুল াই ২০১৯
UNESCO King Hamad Bin Isha Al-Khalifa Prize for the Use of Information
and Communication Technologies (ICTs) in Education 2019-এর মেনানয়ন
সংেগ।
CL/4281

UNESCO King Hamad Bin Isha Al-Khalifa Prize for the Use of Information and
Communication Technologies (ICTs) in Education 2019-এর জ বাংলােদশ হেত মেনানয়ন
আহবান করা হেয়েছ। বিণত পুর ার দােনর ে য সকল অন ব ি , িত ান অথবা এনিজও আইিসিট
িবষয়ক কায ম হেণর মাধ েম িশ াে ে উ িত সাধেন অবদান রাখেত স ম হেয়েছ –এ রকম ব ি অথবা
িত ানেক পুর ৃত করা হেব । েত ক িবজয়ীেক US$ ২৫,০০০ (পিচঁশ হাজার) ইউ এস ডলার এবং একিট
িডে ামা দান করা হেব। ২০১৯ সােল উি িখত পুর ােরর জ িবেবচ িবষয় হে “The use of Artificial
Intelligence to innovate education, learning and teaching”.
UNESCO King Hamad Bin Isha Al-Khalifa Prize for the Use of Information and
Communication Technologies (ICTs) in Education 2019- এর মেনানয়েনর
ে িন িলিখত
কাগজপ ািদ সংযু করেত হেবEach nomination shall be accompanied by a written recommendation, which shall
include, in English or French inter alia:
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; and
A definition of the candidate’s contribution to the Prize’s objectives.
পুর ার স িকত যাবতীয় তথ http://www.en.unesco.org/themes/ict-education/ict-educationprize/-এই ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।
২।
এমতাব ায়, বিণত পুর ােরর জ উপযু
াথী/ িত ান/সং ােক মেনানয়ন দান এবং মেনানীত
াথী/ িত ান/সং ার অ েল পূরণকৃত সাবিমশন ফরম ও আ ষংিগক কাগজপ সহ ০১ (এক) সট (হাড কিপ
ও সফট কিপ) আগামী ২০ সে র ২০১৯ ি
া তািরেখর মেধ বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশেন (১,
জিহর রায়হান রাড, পলাশী-নীলে ত , ঢাকা-১২০৫) রেণর জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১-৭-২০১৯

১

মাঃ মনজুর হােসন
ডপুিট সে টাির জনােরল

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
২) সিচব , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়
৪) সিচব, তথ ও যাগােযাগ যুি িবভাগ
৫) সিচব, সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও যুি
ম ণালয়
৬) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক বু েরা
৭) চয়ারম ান, বাংলােদশ এনিজও ফাউে ডশন

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.২৫.০০২.১৭.৩০/১(৩)

তািরখ:

১৭ আষাঢ় ১৪২৬
০১ জুল াই 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) সিচেবর একা সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) া াম অিফসার (আইিসিট), তথ ও যাগােযাগ শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয়
কিমশন
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