
বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন 
আগার াও, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

web: www.ugc.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০১.০০০০.০০২.৪৫.০০৩.২০.৬ তািরখ: 
১৩ অে াবর ২০২০

২৮ আি ন ১৪২৭

িবষয:় “Call for applications: the Grand Prix Hassan II for invention“Call for applications: the Grand Prix Hassan II for invention
and research in the agricultural field for the year 2021”and research in the agricultural field for the year 2021”
স িকতস িকত।।

: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৮৩.০০১.২০.২৬  ৩০ সে র ২০২০ 
মেহাদয়,
       
           বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন, র ার ও ি  শাখা থেক িরেত পে  “Call for applications:
the Grand Prix Hassan II for invention and research in the agricultural field
for the year 2021”- শীষক র ােরর জ  বাংলােদশ হেত দরখা  আহবান করা হেয়েছ। এ স িকত যাবতীয় ত
এই  https://extranet.agriculture.gov.ma/sites/gph2/SitePages/home.aspx
ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।

২. এমতাব ায়, উপ  িবষয়  ব ল চােরর জ  আপনার িব িব ালেয়র ক ীয়, ইিনি উট এবং িবভাগস েহর
ওেয়বসাইট ও না শ বােড দশণসহ পরবত  েয়াজনীয় কাযােথ আিদ  হেয় অ েরাধ করা হেলা।

১৩-১০-২০২০

িবতরণ :
১) রিজ ার (সকল পাবিলক িব িব ালয়)
২) রিজ ার (সকল বসরকারী িব িব ালয়)

মাহা দ মাক র রহমান ইঁয়া
অিতির  পিরচালক (ই ার াশনাল কা-অপােরশন

এ  কালােবােরশন) (অিতির  দািয় )
ফান: 58160222

ইেমইল: maksudur@ugc.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০১.০০০০.০০২.৪৫.০০৩.২০.৬/১(৪) তািরখ: ২৮ আি ন ১৪২৭
১৩ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ড  সে টাির জনােরল, ড  সে টাির জনােরল এর দ র, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন
২) উপ-পিরচালক/ িসে ম এনািল , ইনফরেমশন ােনজেম  শাখা, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
(কিমশেনর ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অ েরাধসহ)।
৩) িপএস (উপ-সিচব), চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৪) ি গত কমকতা (িপ ও) , সিচবালয় ও শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন

১৩-১০-২০২০
১



মাঃ মা ন 
সহকারী পিরচালক

২


