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িবষয:় নবীণনবীণ   গেবষকেদরগেবষকেদর  ( (অ ধঅ ধ   ৩৯৩৯  বছরবছর ) ) জজ  Green chemistry (biochemistry, Green chemistry (biochemistry,
geochemistry, physical chemistry and biotechnology) geochemistry, physical chemistry and biotechnology) িবষয়কিবষয়ক
গেবষণ াগেবষণ া   অ দানঅ দান  (Research Grant)  (Research Grant) সেসে ।।

        উপ  িবষেয় Mr. Firmin Edouard Matoko, Assistant Director-General for
Priority Africa and External Relations UNESCO ক ক িরত প  এবং আ ষি ক কাগজপে র
অ িলিপ আপনার সদয় অবগিত এবং েয়াজনীয় কাযােথ এতদসে  রণ করা হেলা। 

      উে  িবগত ১৮ িডেস র ২০১৫ ি ঃ তািরখ থেক UNESCO, The Rusian Industrial Company
PhosAgro (the Largest Producer of Phosphate-base Fertilizers in Europe)
এবং The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) যৗথভােব নবীণ
গেবষকেদর জ  Green chemistry (biochemistry, geochemistry, physical
chemistry and biotechnology) িবষয়ক গেবষণার িনিম  এক  গেবষণা অ দান (Research
Grant) ২০১৩ সাল থেক চা  কেরেছ। উ  অ দান েত িত  নবীন গেবষকেক বাৎসিরক সেবা  ৩০,০০০ মািকন ডলার

দান করা হেয় থােক মেম া  পে  উে খ করা হেয়েছ। এ গেবষণা অ দান র িবষেয় িব ািরত জানার জ  ওেয়বসাইট
https://en.unesco.org/natural-sciences/stem/green-chemistry-এ িভিজট করার জ
অ েরাধ জানােনা হেয়েছ। অ দােনর জ  আেবদন পাঠােনার শষ তািরখ আগামী ১৫ এি ল ২০২০ ি ঃ সাল। 

       এমতাব ায়, বিণত গেবষণা অ দােনর জ  বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশনেক অবিহত রেখ ইউেনে ার ধান
কাযালয় বরাবর সরাসির আেবদন রণ করার জ  নবীণ গেবষকেদর অবিহত ও অ ািণত করার িনিম  েয়াজনীয় ব া

হেণর জ  মেহাদয়েক িনেদশ েম সিবনয় অ েরাধ করা হেলা।

১৬ -২-২০ ২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)়:
১) িসিনয়র সিচব, িব ান ও ি  ম ণালয়
২) েফসর ড. কাজী শহী াহ , চয়ার ান, ইউিজিস ভবন, 

ট# ই-১৮/এ, আগার াও শাসিনক এলাকা, শর-ই-
বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
৩) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা
৪) া াম অিফসার (আইিস ), ত  ও যাগােযাগ শাখা, 
বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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