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ফাাংলাদদশ ইউদনদকা জাতীয় কমভশন (মফএনমসইউ) 

 

তথ্য ফাতায়ন হালনাগাদ (অদটাফর-মিদসম্বর ২০২০-২০২১)সাংক্রান্ত প্রমতদফদন   

 

ফাাংলাদদশ ইউদনদকা জাতীয় কমভশন (মফএনমসইউ) এর তথ্য ফাতায়ন মনয়মভতবাদফ হালনাগাদ করা হদয় 

থাদক। মশক্ষা ভন্ত্রণালয় কর্তকৃ চামহত মফমবন্ন প্রমতদফদন মনধাৃমরত শাখার ইদভইল আইমিদত এফাং প্রদয়াজনীয় 

ক্ষক্ষদে ই-নমথদত াঠাদনার াশাামশ ওদয়ফসাইদে আদলাি করা হদয় থাদক। তথ্য-ফাতায়ন হালনাগাদ 

সাংক্রান্ত প্রমতদফদন (জুলাই-ক্ষসদেম্বর ২০২০-২১) এর অধীদন সামফকৃ হালনাগাদকৃত ওদয়ফসাইদের মফস্তামরত 

ফণনৃা ক্ষদওয়া হদয়দে। এোড়াও ভন্ত্রণালয় কর্তকৃ তথ্য ফাতায়ন হালনাগাদকরণ সাংক্রান্ত ১৭ মিদসম্বর ২০২০ মি. 

তামরদখ ক্ষপ্রমরত দের মনদদশৃনা ক্ষভাতাদফক তথ্য ফাতায়ন হালনাগাদ করা হদয়দে (মচে সাংযুক্ত)। ফতভৃান 

ওদয়ফসাইদের অধীদন প্রদত্ত তথ্যসমূহ উদেখপূফকৃ অদটাফর-মিদসম্বর ২০২০-২১ এর প্রমতদফদন মনদে 

উস্থান করা হদলাোঃ   

 

 ফামষকৃ কভসৃম্পাদন চুমক্ত (এমএ) সাংক্রান্ত ত্রেভামসক অজৃন প্রমতদফদন মনমদষৃ্ট সভদয়র ভদধ্য 

ওদয়ফসাইদের এমএ শাখার অধীদন আদলাি করা হদয়দে।  

 শুদ্ধচার সাংক্রান্ত ত্রেভামসক প্রমতদফদন ওদয়ফসাইদের শুদ্ধাচার শাখার অধীদন আদলাি করা হদয়দে।  

 মফএনমসইউ’র স্থাফর-অস্থাফর সম্পমত্তর তামলকা ওদয়ফসাইদের ক্ষনাটিশ শাখায় আদলাি করা 

হদয়দে। 

 মফএনমসইউ’র ২০২০-২০২১ অথফৃেদরর ক্রয় মরকল্পনা ওদয়ফসাইদে আদলাি করা হদয়দে। 

 উত্তভ চচাৃ সাংক্রান্ত ২ টি ধারণা ওদয়ফসাইদের ইদনাদবশন কনাৃদরর অধীদন আদলাি করা হদয়দে। 

 ক্ষসফা সহমজকরণ সাংক্রান্ত প্রমতদফদন ওদয়ফসাইদের ইদনাদবশন কনাৃদরর অধীদন আদলাি করা 

হদয়দে। 

 মফমবন্ন জাতীয় মদফদসর অনুষ্ঠাদনর প্রমতদফদন মনয়মভতবাদফ ‘মফমবন্ন প্রমতদফদন’ অাংদশ আদলাি 

করা হদয় থাদক। 

 গ্যালামর মবউদত আইদসদকা এফাং মভক পাউদেশন কর্তকৃ মশক্ষা সহায়ক উকরণ এফাং স্বাস্থয সুরক্ষা 

উকরণ মফতরণ অনুষ্ঠাদনর েমফ অমত সম্প্রমত আদলাি করা হদয়দে। 

 মফএনমসইউ’র সদেলন কদক্ষ আন্তজৃামতক মশক্ষা মদফস ২০২১ উলদক্ষ আদয়ামজত অনুষ্ঠাদনর েমফ 

আদলাি করা হদয়দে।  

 মফমবন্ন অনুষ্ঠাদনর ক্ষপ্রস মরমলজ মনয়ভইতবাদফ আদলাি করা হয়। ক্ষেমলমবশন মভমিয়ায় প্রচামরত 

সাংফাদদর মবমিও মলাংক ওদয়ফসাইদে ক্ষশয়ার করা হয়। 

 UNESCO - Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 

International Prize in the Field of Creative Economy সাংক্রান্ত ইউদনদকার মনজস্ব 

ওদয়ফসাইদে প্রদত্ত তদথ্যর মলাংক মফএনমসইউ’র ওদয়ফসাইদের ‘খফর’ অাংদশ প্রদান করা হদয়দে।  

 মফএনমসইউ’র ক্ষিপুটি ক্ষসদক্রোমর ক্ষজনাদরল জনাফ ক্ষভাোঃ ক্ষসাদহল ইভাভ খান কর্তকৃ the 

Inaugural Ceremony of Islamic Calligraphy and 

Photography exhibition অনুষ্ঠাদন প্রদত্ত ফক্তদের সারসাংদক্ষ ওদয়ফসাইদের ‘খফর’ 

অাংদশ প্রদান করা হদয়দে।  

 মফমবন্ন বৃমত্ত ও পুরষ্কাদরর তথ্য মনয়মভতবাদফ ওদয়ফসাইদে আদলাি করা হদয় থাদক।  

 স্বপ্রদণামদত তথ্য মহদসদফ মফমবন্ন তথ্য মনয়মভতবাদফ ওদয়ফসাইদে প্রদান করা হয়।  



 

 

 

 


