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 আন্তজজাশতক ভাতৃবালা       দক ২০২১ প্রদান  

ভান শদ শদফ ও আন্তজজাশতক ভাতৃবালা শদফ ২০২১-এ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কতৃজক 

“আন্তজজাশতক ভাতৃবালা জাতীয় দক ২০২১ (International Mother Language National Award 

2021)” এফাং “আন্তজজাশতক ভাতৃবালা আন্তজজাশতক দক ২০২১ (International Mother Language 

International Award 2021)” প্রদান কযা দফ।  

২। শক্ষা ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যশভক ও উচ্চশক্ষা শফবাদগয ২৪ শডদম্বয ২০১৯/০৯ সৌল ১৪২৬-এয 

৩৭.০০.০০০০.০৮২.২২.০০৫.১৬.১৫৫১ াংখ্যক দক নীশতভারা প্রজ্ঞান অনুমায়ী জাতীয় ম জাদয় ২ (দুই)-টি “আন্তজজাশতক 

ভাতৃবালা জাতীয় পদক ২০২১ (International Mother Language National Award 2021)” প্রদাদনয 

জন্য       দ        ক            দ               /    -    ক     ক শনধ জাশযত ছদক ( ক  আন্তজজাশতক 

ভাতৃবালা পদক          ২০১৯-এয শযশষ্ট ক/খ      প         ) আদফদনপ /     আহ্বান কযা মাদে ।  প    

নীশতভারা      ক  আন্তজজাশতক ভাতৃবালা ইন  টিউট-এয ওদয়ফাইট www.imli.gov.bd    ক          ক       ।  

৩। উ  -   দক নীশতভারা প্রজ্ঞাদনয অনুদেদ ৭.০-এ দক প্রাশিয সমাগ্যতা এফাং অনুদেদ ৮.০-        শনদদ জনায 

আদরাদক প্রািব্য আদফদনত্র/প্রস্তাফাশদ শফদফচনা     ফাছাই কশভটিয দস্য-শচফ ফযাফয আদফদনত্র/প্রস্তাফ-   শতন প্রস্ত 

     ক প ৩১ আগস্ট ২০২০         ভদধ্য ডাকদমাদগ/যাশয সপ্রযদণয অনুদযাধ কযা দরা      কই     

   দ প /    -   পট কশ (এভএ ওয়াড জ ও শশডএপ আকাদয) imli.moebd@gmail.com ই-সভইদর 

সপ্রযণপূফ জক imli.msmoebd@gmail.com ই-সভইদর অনুশরশ সপ্রযণ কযদত দফ। ৩১     ২০২০            

      প           দ প /     (           ক প)  ক      ই     ক         । উদেখ্য, দদকয জন্য শফদফচয 

প্রাথীয শডদম্বয ২০১৯ ম জন্ত কভ জকৃশত এফাং শফদল সক্ষদত্র প্রাক ব্যশিয ভগ্র জীফদনয ফা প্রশতষ্ঠাদনয াশফ জক অফদান 

শফদফচনাদমাগ্য দফ।  

৪।   ক              ক   : 

 দ -     

       ক         পদক     ই ক    

  

প     ক (    ,          প  ক   ) 

       ক         ই       

১/ক, সগুনফাশগচা, ঢাকা-১০০০ 

  

 

৫। দদকয ভান  

দক শদদফ ১৮ (আঠাদযা) কযাদযট ভাদনয  ১৫ (দনদযা) গ্রাভ ওজদনয একটি স্বণ জদক (Gold Medal), ম্মাননাত্র 

এফাং ৪,০০,০০০/- (চায রক্ষ) টাকা প্রদান কযা দফ।  

 

৬। দক প্রাশিয সমাগ্যতা:  

৬.১ ফাাংরাদদদ শফশবন্ন ভাতৃবালা াংযক্ষণ, পুনরুজ্জীফন ও শফকাদ অফদান; 

৬.২ ভাতৃবালাচচ জায় প্রভাশণত শফদল অফদান (প্রভাণ: প্রকাশত ভানম্পন্ন গ্রন্থ);                                      

৬.৩ ভাতৃবালায গদফলণায় শফদল অফদান; 

http://www.imli.gov.bd/
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৬.৪ ভাতৃবালায াংযক্ষণ,        , পুনরুজ্জীফন                  শফকাদ শডশজটার প্রমৄশি উদ্ভাফদন শফদল অফদান; 

৬.৫ ফশশফ জদে ভাতৃবালা প্রচায ও প্রাদয শফদল অফদান;  

৬.৬ ভাতৃবালায় যশচত াশতয ও অন্যান্য শফলদয় যশচত সভৌশরক গ্রন্থাফশর শফদদশ বালায় অনুফাদদ শফদল অফদান (প্রভাণ: 

প্রকাশত ভানম্পন্ন গ্রন্থ); 

৬.৭ শফদদশ বালায় যশচত াশতয ও অন্যান্য শফলদয় যশচত গ্রন্থমূদয ফাাংরা বালায় অনুফাদদ শফদল অফদান (প্রভাণ: প্রকাশত 

ভানম্পন্ন গ্রন্থ) । 

৭। আদফদন ফা প্রস্তাদফয জন্য শফদফচয শফলয়াশদ: 

৭.১ শনধ জাশযত ছদক (দক নীশতভারায শযশষ্ট - ক/খ) ও    -       তাশযদখয ভদধ্য আদফদনত্র ফা প্রস্তাদফয ০৩ (শতন) 

কশ পযভ মথামথবাদফ পূযণ কদয ফাছাই কশভটিয দস্য-শচদফয শনকট ডাকদমাদগ ফা যাশয সপ্রযণ কযদত দফ এফাং 

এয পট কশ চাশদাভত শনধ জাশযত ই-সভইদর প      দফ; 

৭.২ আদফদনদত্র ফা প্রস্তাদফ অতয ফা অম্পূণ জ তথ্য ফা অস্পষ্ট ফণ জনা এফাং অশবজ্ঞানত্র/নদ/প্রাংাত্র 

(সটশস্টদভাশনয়ার/াটি জশপদকট) াংদমাশজত না দর আদফদনত্র ফাশতর ফদর গণ্য দফ;  

৭.৩ সকাদনা সেশণদত (জাতীয় ও আন্তজজাশতক) উমৄি ব্যশি/প্রশতষ্ঠা  খ ুঁদজ াওয়া না সগদর সদক্ষদত্র দক প্রদান াংশিষ্ট 

ফছদযয জন্য স্থশগত থাকদফ;  

৭.৪  কই              /     ‘       ক         পদক’-                                   ; 

৭.৫ এই দক ভযদণাত্তয (posthumous) প্রদদয় নয়। শকন্তু প্রাক শদদফ নাভ সঘালণায য সকাদনা ব্যশিয মৃত্যয দর তাঁয 

দক্ষ শযফাদযয উত্তযাশধকাযী/উত্তযাশধকাশযণীদদয ভধ্য সথদক শনধ জাশযত সকউ অথফা উত্তযাশধকাযী/ উত্তযাশধকাশযণী না 

থাকদর উমৄি সকউ তা গ্রণ কযদত াযদফন। এজন্য প্রচশরত শনয়দভ প্রাি উত্তযাশধকায ফা ওয়াশযান নদদ াংশিষ্ট 

সজরা প্রাদকয/াংশিষ্ট দূতাফাদয প্রশতস্বাক্ষয থাকদত দফ; 

৭.৬ ফাাংরাদদদয নাগশযক স্বদদদ অফস্থানকাদর দক প্রাকরূদ চূড়ান্তবাদফ নাভ সঘালণায য মশদ ফাাংরাদদদয ফাইদয গভন 

কদযন   ফা        অফস্থান কদযন এফাং তাঁয দক্ষ ফাাংরাদদদ এদ পুযস্কায গ্রণ ম্ভফ না য়, সদক্ষদত্র াং  ষ্ট সদদ 

অফশস্থত ফাাংরাদদ দূতাফা (মশদ থাদক) সথদক দক গ্রণ কযদত াযদফন। তদফ শফলয়টি আভাই কতৃজক্ষদক পূদফ জ 

অফশত কযদত দফ। অনুরূ ব্যফস্থা দক প্রাক শদদফ নাভ সঘালণায য মৃত ব্যশিয সক্ষদত্রও প্রদমাজয দফ। সদক্ষদত্র 

মৃত ব্যশিয উত্তযাশধকাযী/উত্তযাশধকাশযণীয মথাথ জতা াংশিষ্ট সদদ অফশস্থত ফাাংরাদদ দূতাফা কতৃজক মাচাইপূফ জক দক 

প্রদান কযা দফ। এ াংক্রান্ত দক শফতযণ অনুষ্ঠান দূতাফাদ অনুশষ্ঠত দফ এফাং দূতাফা প্রধান দক প্রদান কযদফন।  

৮।                     ই       দ       ।         ক                                   ক         

           ক                                                     ক                ই      

 প     ক      । 

www.shed.gov.bd, www.mofa.gov.bd, www.en.unesco.org, www.imli.gov.bd, 

www.dshe.gov.bd, www.ugc.gov.bd, www.bncu.gov.bd, www.naem.gov.bd, 

www.banbeis.gov.bd  

 

 

 

 

 

 

 

( .       ই          ) 

বাশত 

আন্তজজাশতক ভাতৃবালা দক ফাছাই কশভটি 

ও 

ভাশযচারক 

আন্তজজাশতক ভাতৃবালা ইন  টিউট 
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        : +৮৮ ০২ ৮৩৯১৩৪৬ ই  ই : imtiazali.du@gmail.com  

                                                           imli.msmoebd@gmail.com  
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