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এরএর  জজ   বাংলােদশবাংলােদশ  থেকথেক  মেনানয়নমেনানয়ন  আহবানআহবান  স িকতস িকত।।

সূ : PAX/MSP/PPF/LZF/19. 045
     

     UNESCO/KEIZO OBUCHI RESEARCH FELOWSHIPS PROGRAMME
(UNESCO/Japan Young Researchers’ Fellowship Programme) cycle 2019- এর জ
বাংলােদশ হেত মেনানয়ন আহবান করা হেয়েছ। জাপান সরকােরর অথায়েন াতেকা র পযােয় গেবষণা কেম
সহায়তা িহেসেব এই ফেলািশপ দান করা হয়। িন িলিখত চারিট িবষেয় ফেলািশপ দান করা  হেব-
1. Environment, with particular emphasis on disaster risk reduction (DRR);
2. Intercultural dialogue;
3. Information and communication technologies; and
4. Peaceful conflict resolution

২।      াথীর যাগ তা হেব িন পঃ
াথীেক াতেকা র পযােয়র গেবষক হেত হেব।
াথীেক মধাবী হেত হেব এবং কাস শেষ দেশ িফের সংি  িবষেয় অবদান রাখার অিভ ায় থাকেত

হেব।
াথীর বয়স অনূ  ৪০ (চি শ) বছর হেত হেব (জ  তািরখ ০১ জা য়ারী ১৯৭৮ এর আেগ হেব না)।
াথী িবেদেশ য িশ া িত ােন গেবষণা কম করেত চান ঐ িত ােনর ত াবধায়েকর িনকট থেক তার
হণেযাগ তার সনদ দািখল করেত হেব।

(ক) মিহলা াথী (খ) ে া ত এবং এসআইিডএস দেশর াথী এবং (গ) আি কান গেবষকরা
অ ািধকার পােবন।
কাি ত দেশ অধ য়েনর জ  সংি  ভাষায় দ তা থাকেত হেব।

াথীেক শারীিরক ও মানিসকভােব  হেত হেব।

ফেলািশপ সং া  যাবতীয় তথ  এবং আেবদন ফরম - https://en.unesco.org/fellowships/keizo-
obuchi/institutional-page/new-cycle-2019 -এই ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।

৩।         এমতাব ায়, বিণত ফেলািশেপর জ  উপযু  াথী থাকেল াথী মেনানয়ন কের মেনানীত াথীর
পূরণকতৃ আেবদন ফরম ও আ ষি ক কাগজপ সহ ০৩ (িতন) সট (হাড কিপ ও সফট কিপ) আগামী ৩১

১



অে াবর ২০১৯ ি া  তািরেখর মেধ  বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশেন (০১, জিহর রায়হান রাড,
পলাশী-নীলে ত, ঢাকা-১২০৫) রেণর  লে  সংি  কতপৃ েক েয়াজনীয়  িনেদশনা দােনর জ  অ েরাধ
করা হেলা।

১৬-৭-২০১৯

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) সিচব, সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও যিু  
ম ণালয়
৪) সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবায় ুপিরবতন 
ম ণালয়
৫) সিচব, তথ  ও যাগােযাগ যিু  িবভাগ
৬) চয়ারম ান, চয়ারম ান এর দ র, বাংলােদশ 
িব িবদ ালয় ম রুী কিমশন (সকল িব িবদ ালয়েক 
অবিহতকরেণর অ েরাধসহকাের)।

মাঃ মনজরু হােসন
ডপিুট সে টাির জনােরল

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৪৯.০০১.১৮.৩২/১ তািরখ: ১ াবণ ১৪২৬
১৬ জলুাই ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) া াম অিফসার (আইিসিট), তথ  ও যাগােযাগ শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন
(তঁােক ফেলািশেপর িবষয়িট িবএনিসইউ’র ওেয়বসাইেট চােরর েয়াজনীয় ব ব া হেণর
জ  অ েরাধ করা হেলা)।

১৬-৭-২০১৯

মাঃ মনজুর হােসন 
ডপুিট সে টাির জনােরল
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