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িবষয:় Call for nominations for the UNESCO Avicenna Prize forCall for nominations for the UNESCO Avicenna Prize for
Ethics in Science (2019) –Ethics in Science (2019) – এরএর   মেনানয়নমেনানয়ন   সেসে ।।

: CL/4282
                            
           UNESCO Avicenna Prize for Ethics  in  Science (2019)           UNESCO Avicenna Prize for Ethics  in  Science (2019)– এর জ
বাংলােদশ হেত দরখা  আহবান করা হেয়েছ। ইউেনে ার িনবাহী বাড সভায় ২০০২ সােল ইসলািমক িরপাবিলক অফ ইরােনর
উে ােগ এই র ার বিতত হয় এবং ২০০৪ সাল থেক এই র ার দান করা হয়। এই র ার দােনর উে  হে  যারা
সরকাির এবং বসরকাির পযােয়  ি গত অথবা দলীয়ভােব Ethics in Science িনেয় কাজ করেছ ােদরেক স ানীত
করা। বিণত র ার িবজয়ীরা পােবন এক  নপদক, এক  সনদ এবং ৫০, ০০০ (প াশ হাজার) ইউএস ডলার। এছাড়া িবজয়ী

ি  এক স াহ একােডিমক পিরদশেন ইসলািমক িরপাবিলক অব ইরােন আমি ত হেবন। মেনানয়ন রেণর িবষেয় কান
িনিদ  সং া উে খ নাই। মেনানয়ন পে র সােথ িনে া  কাগজপ ািদ সং  করেত হেব :

Each nomination shall be accompanied by a written recommendation,
which shall include, in English or French, inter alia:
A description of the candidates background and achievements;
A summary of the work submitted for consideration, publications and
other supporting documents of major importance submitted for
consideration;
A review of the way in which the work submitted has contributed to
the development of research in the field of ethics of science and
technology.

উে , UNESCO Avicenna Prize for Ethics in Science (2019) সং া  মেনানয়ন
ফরমসহ যাবতীয় ত  www.unes co.org/s hs /Avicenna - www.unes co.org /s hs /Avicenna - এইএই  ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।
২।         এমতাব ায়, বিণত র ােরর জ  উপ  এক (০১) জন াথ  মেনানয়ন কের মেনানীত াথ র রণ ত আেবদন
ফরম ও আ ষি ক কাগজপ সহ ০২ ( ই) সট (হাড কিপ ও সফট কিপ) আগ ামীআগামী  ৩১৩১  ল াইল াই  ২০১৯২০১৯
ি াি া   ত ািরেখরত ািরেখর  মেমে   বাংল ােদশবাংল ােদশ   ইউ েন ে াইউ েন ে া  জাত ীয়জাত ীয়   কিমশেনকিমশেন  ( (১১,  ,  জিহরজিহর  রায়হানরায়হান   সড়কসড়ক ,  ,  পল াশ ীপল াশ ী-- ন ীল ে তন ীল ে ত ,,
ঢ াকাঢ াকা-- ১২০৫১২০৫ ) )  রেণররেণর  জজ   িন েদশ েমিন েদশ েম  অ েরাধঅ েরাধ  করাকরা  হেল াহেল া।।

১৮-৬ -২০ ১৯

মাঃ মন র হােসন

১



িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  
িশ া িবভাগ
২) সিচব, সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও ি  ম ণালয়
৩) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা
৪) চয়ার ান, চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় 
ম রী কিমশন

ড  সে টাির জনােরল

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৬৭.০০১.১৯.২৮/১(২) তািরখ: ৪ আষাঢ ়১৪২৬
১৮ ন ২০১৯

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