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৩ ফা ন ১৪২৪

িবষয:় UNESCO/People’s Republic of China (The GreatUNESCO/People’s Republic of China (The Great
Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme, 2018-Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme, 2018-
2019- 2019- এরএর   জজ   মেনানয়নমেনানয়ন   রণরণ   সেসে ।।

: ERI/MSP/PPF/BQ/17.097, 09 February 2018
 উপ  িবষেয় উে খ করা যাে  য, UNESCO/People’s Republic of China (the
Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme, 2018-2019- - এর
জ  বাংলােদশ হেত দরখা  আহবান করা হেয়েছ। িশ া, সং িত, যাগােযাগ, িব ান ও ি  ে  আ জািতক
িবিনময় উ য়েন এবং িবে র সম  জনেগা ীর মে  া েবাধ জা ত করার লে  Government of
the People’s Republic of China িত বছর উি িখত ফেলািশপ দান কের। ২০১৮-২০১৯ িশ া
বেষ মাট ৭৫ ( চা র)  ফেলািশপ দান করা হেব। িন িলিখত যা তা স  াথ রা উপ  ফেলািশেপর
জ  আেবদন করেত পারেবনঃ

Applications applying for General Scholar Programmes must
not be older than the age of forty-five (45) and have completed
at least two years of undergraduates; and those who apply for
Senior Scholar Programmes must be a Master’s Degree or an
associate professor (or above) and not older than the age of
fifty (50);
English profiency is required;
Be in good health, both physically and mentally.

আেবদনকারীেদরেক অনলাইেন আেবদন করেত হেব এবং আেবদেনর হাড কিপ ি  কের বাংলােদশ ইউেনে া
জাতীয় কিমশেন জমা িদেত হেব। আেবদন স িকত ত াবিল
http://www.csc.edu.cn/studyinchina/
and http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescopeoples-
republic-of-china-the-great-wall-co-sponsored-fellowships-
programme/ এই ওেয়ব সাইেট পাওয়া যােব।

২।         এমতাব ায়, উি িখত ফেলািশেপর জ  উপ  একজন াথ  মেনানয়ন কের মেনানীত াথ েক
অনলাইেন আেবদেনর জ  িনেদশনা দানসহ আেবদনপ  (ইংেরিজ ভাষায় িলিখত)  ও আ ষি ক কাগজপ সহ
(চার সট হাড কিপ এবং সফট কিপ)  আবি কভােব আগামী ০১ মাচ ২০১৮ ি ঃ-এর মে  বাংলােদশ ইউেনে া
জাতীয় কিমশেন (১, সানারগাও রাড, পলাশী-নীলে ত, ঢাকা-১২০৫) রণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলা।

১৫-২-২০ ১৮

১) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়

মাঃ মন র হােসন
সিচব
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২) সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) সিচব , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৪) সিচব, সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও ি  ম ণালয়
৫) সিচব , সং িত িবষয়ক ম ণালয়
৬) েফসর আ ল মা ান, চয়ার ান, বাংলােদশ িব িব ালয় 
ম রী কিমশন

িি   আকষণঃআকষণঃ  : বগম শাহানাজ সামাদ, -সিচব, ি  ও েকৗশল িব িব ালয় শাখা, মা িমক উ
িশ া িবভাগ

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.২২.০০১.১৭.৭/১ তািরখ: ৩ ফা ন ১৪২৪
১৫ ফ যা়ির ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) মাঃ আ ল ওয়ািসম, লাইে িরয়ান, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন

১৫-২-২০ ১৮

মাঃ মন র হােসন 
সিচব
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