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িবষয:় The UNESCO-Al Fozan International Prize for the PromotionThe UNESCO-Al Fozan International Prize for the Promotion
of Young Scientists in STEM- of Young Scientists in STEM- এরএর   চারচার   ওও  মেনানয়নমেনানয়ন   রণরণ   স িকতস িকত।।

: Ref.: CL/4390

        উপ  িবষেয় উে খ করা যাে  য, TheThe  UNESCO-Al Fozan InternationalUNESCO-Al Fozan International
Prize for the Promotion of Young Scientists in STEMPrize for the Promotion of Young Scientists in STEM  - এর জ
বাংলােদশ হেত মেনানয়ন আহবান করা হেয়েছ। সৗিদআরব িভি ক আল ফাযান ফাউে শেনর আিথক সহেযািগতায়
Science, Technology, Engineering ও Mathematics(STEM) িবষেয় িশ া অজন,
গেবষণা ও সামািজক উ য়েন আ জািতক সহেযািগতা দােনর ে  ত ণেদর িবেশষত নারীেদর আ হী কের তালা
ও STEM ক  িহেসেব বেছ নওয়া ত ণ িব ানী ও গেবষকেদর আিথক সহায়তা দােনর মা েম তােদর
উ ীত করার লে  থমবােরর মেতা এই র ার দান করা হে । িত ইই   বছরবছর   অ রঅ র  ইউেনে ার াচ
ভৗগিলক এলাকা থেক মাট াচজনাচজন  ি েক এই র ার দান করা হেব। এ ে  মিহলা াথ রা অ ািধকার
পােবন। েত ক িবজয়ীেক প াশপ াশ   হ াজ ারহ াজ ার  (৫০,০০০) ইউএস ডলার, এক  িডে ামা ও মেডল দান করা হেব।

রীর পািরশ এবং ায়েনর উপর িভি  কের ইউেনে ার মহাপিরচালক িবজয়ীেদর িনবািচত করেবন।
UNESCO-Al Fozan International Prize for the Promotion of Young
Scientists in STEM এর মেনানয়েনর ে  িন িলিখত যা তা িবেবচনা করা হেব –

আেবদন করার সময় াথ র বয়স অব ই ৪০ বছেরর কম হেত হেব।
Candidates must be actively involved in STEM at the time of
application to the prize.
The candidates shall have earned recognition for their significant
achievement or contribution to:
Research in the STEM including the emerging technologies or;
STEM education, dissemination of research findings, as well as
creativity & innovation or;
International or regional cooperation in STEM

    াথ েদর https://unescoalfozanprize.org/ িলংেক েবশ কের ব াংলােদশবাংলােদশ   ইউেনে াইউেনে া   জ াতীয়জ াতীয়
কিমশেনরকিমশেনর   মা েমমা েম  আেবদন দািখল করেত হেব। 

     এমতাব ায়, বিণত র ােরর জ  আেয়াজক সং া ক ক িনধািরত শতস হ ও যা তা িবেবচনা বক
উপ  াথ  থাকেল অিফস ধােনর অ ায়ন প সহ মেনানীত াথ র রণ ত মেনানয়ন ফরম ও আ ষি ক
কাগজপ সহ (এক সট হাড কিপ এবং সফট কিপ) আগামী ১৫১৫  অে াবরঅে াবর   ২০২২২০২২  ি াে র মে  ব াংলােদশবাংলােদশ

১



ইউেনে াইউেনে া   জ াতীয়জ াতীয়   কিমশেনকিমশেন  ( ( ০১০১ ,  ,  জ িহরজিহর   র ায়হ ানরায়হ ান   র াডরাড ,  ,  পলাশীপলাশী--নীলে তনীলে ত ,  ,  ঢ াকাঢ াকা --১২০৫১২০৫) ) রেণররেণর
জজ   অ েরাধঅ েরাধ   করাকরা   হ েলাহ েলা ।।  

১৭-৭-২০২২

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব, িব ান ও ি  ম ণালয়
২) িসিনয়র সিচব, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৩) চয়ার ান (অিতির  দািয় ), চয়ার ান এর দ র, 
বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন

জনাব মা: সােহল ইমাম খান
ড  সে টাির জনােরল

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৬৩.০০১.২২.৮/১(৩) তািরখ: ৩০ আষাঢ ়১৪২৯
১৪ লাই ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও ি  ম ণালয়
২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), িসিনয়র সিচেবর দ র, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৩) া াম অিফসার (আইিস ), ত  ও যাগােযাগ শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন

১৭-৭-২০২২
জনাব মা: সােহল ইমাম খান 

ড  সে টাির জনােরল
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