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িবষয:় MAB Young Scientist Awards (YSA) 2019-MAB Young Scientist Awards (YSA) 2019-এরএর   মেনানয়নমেনানয়ন   সেসে ।।
: SC/EES/18/MABYSA/201(1)

              উপ  িবষেয় মেহাদেয়র াতােথ উে খ করা যাে  য, UNESCO ক ক MAB Young Scientist
Awards (YSA) 2019–এর জ  বাংলােদশ হেত দরখা  আহবান করা হেয়েছ। বিণত র ােরর জ  মেনানয়েনর ে

াথ র বয়স অব ই ৩৫ বছেরর নীেচ হেত হেব এবং MAB Young Scientist Awards (YSA) 2019 এর
িনধািরত আেবদন ফরেম (ইংেরজী অথবা  ভাষায়) বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশেনর মা েম আেবদন করেত হেব।
Man and the Biosphere (MAB) programme অথবা স া  biosphere reserve সং া
িবষেয় ােদর গেবষণা ও ক  রেয়েছ ােদর  এ র ােরর জ  িবেবচনার ে  অ ািধকার দয়া হেব। MAB Young
Scientist Awards (YSA) 2019  স িকত যাবতীয় ত  ও আেবদন ফরম
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-
sciences/man-and-biosphere-programme/awards-and-prizes/mab-young-
scientists-awards/how-to-apply/-ওেয়ব সাইেট পাওয়া যােব।

২।       এমতাব ায়, উি িখত র ােরর জ  উপ  একজন াথ  মেনানীত কের িনধািরত আেবদন ফরম রণ বক সকল
কাগজপে র ইেল িনক কিপ এবং হাড কিপ ( ই সট) আগামী ২২ নেভ র ২০১৮ তািরেখর মে  বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয়
কিমশেন (১, সানার াও রাড, পলাশী-নীলে ত, ঢাকা-১২০৫) রণ করার িনিম  সংি  সকলেক েয়াজনীয় িনেদশনা

দােনর জ  িনেদশ েম  িবনীত অ েরাধ করা হেলা।

১৮-১০ -২০ ১৮

িবতরণ :
১) সিচব, সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও ি  ম ণালয়
২) সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয়
৩) েফসর আ ল মা ান, চয়ার ান, বাংলােদশ 
িব িব ালয় ম রী কিমশন

মাঃ মন র হােসন
ড  সে টাির জনােরল
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১৮ অে াবর ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

১



২) া াম অিফসার/লাইে িরয়ান, ত  ও যাগােযাগ শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন
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মাঃ মন র হােসন 
ড  সে টাির জনােরল
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