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িবষয:় Wenhui Award for Educational Innovation 2019 (PromotingWenhui Award for Educational Innovation 2019 (Promoting
University and School Partnerships in advancing theUniversity and School Partnerships in advancing the
Education 2030 Agenda)- Education 2030 Agenda)- শীষকশীষক  র ােররর ােরর   জজ   ব াংলােদশবাংলােদশ   হ েতহেত   মেনানয়নমেনানয়ন
আহবানআহবান   স িকতস িকত।।

 
         উপ  িবষেয় উে খ করা যাে  য, Wenhui Award for Educational Innovation 2019
(Promoting University and School Partnerships in advancing the Education
2030 Agenda)- শীষক র ােরর জ  বাংলােদশ হেত  দরখা  আহবান করা হেয়েছ। এিশয়া- ািসিফক অ েল
educational innovations- এর উ য়েন য সকল ি  বা িত ান ণ অবদান রাখেছ ােদর কােজর

ী িত প এ র ার দান করা হেয় থােক। The UNESCO Asia-Pacific Programme of
Educational Innovation for Development (APEID) এবং The National
Commission of the People’s Republic of China for UNESCO যৗথভােব The
Wenhui Award for Educational Innovation বতন কেরন। ২০১৯ সােলর জ  এ র ােরর ল

িতপা  িবষয় হে  ‘‘Promoting University and School Partnerships in advancing
the Education 2030 Agenda’’। বিণত র ার দােনর ল উে  হে  য সকল ি  বা িত ান
(সরকারী/ বসরকাির) পাঠদােনর ি য়ােক জনশীল, সাবজনীন এবং নগত মােনা য়েন কাজ করেছ স সকল ি  বা

িত ানস হেক ী িত দয়া।

০২।       র ার স িকত যাবতীয় ত  http://bang kok.unes co.org/content/wenhui-http://bangkok.unes co.org/content/wenhui-
award-2019-award-2019-  এই ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব মেম পে  উে খ আেছ। বিণত র ােরর মেনানয়ন হাড কিপ আগামী ৩১

লাই ২০১৯ ি া  তািরেখর মে  বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশেনর মা েম আেয়াজক সং ার িনকট রণ করেত হেব
মেম পে  উে খ আেছ। র ার িহেসেব থাকেব নগদ ২০,০০০ (িবশ হাজার) ইউএস ডলার, সা িফেকট অফ এি েল  এবং
সা িফেকট অফ মিরট।

০৩।      এমতাব ায়, বিণত র ােরর জ  উপ  াথ  মেনানয়ন কের মেনানীত াথ র রণ ত আেবদন ফরম ও
আ ষি ক কাগজপ ািদসহ [ ই (০২) সট হাড কিপ ও স  কিপ] মেনানয়নপ  আগামী ৩০ ন ২০১৯ ি া  তািরেখর মে
বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশেন (১, জিহর রায়হান রাড, পলাশী-নীলে ত, ঢাকা-১২০৫) রণ করার জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা।
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িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  
িশ া িবভাগ
২) সিচব , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়
৪) চয়ার ান, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৫) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা

ড  সে টাির জনােরল
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচেবর একা  সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) া াম অিফসার (আইিস ), ত  ও যাগােযাগ শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন
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