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৭ ভা  ১৪২৮

িবষয:় Call for Nomination for the Award of the Kingdom of SaudiCall for Nomination for the Award of the Kingdom of Saudi
Arabia for Environmental Management (KSAAEM) Arabia for Environmental Management (KSAAEM) withinwithin
and outside the Islamic World 2021-2022 -edition-and outside the Islamic World 2021-2022 -edition-এরএর   জজ
বাংলােদশবাংলােদশ   হ েতহেত   মেনানয়নমেনানয়ন   রণরণ   স িকতস িকত।।

          উপ  িবষেয় উে খ করা যাে  য,“The Award of the Kingdom of Saudi Arabia
for Environmental Management (KSAAEM)  within and outside the Islamic
World 2021-2022-edition’’ এর জ  বাংলােদশ হেত মেনানয়ন আহবান করা হেয়েছ। িতনজন িবজয়ীেক
এই র ার দান করা হেব। িতনজন িবজয়ীেক এই র ার দান করা হেব। এই র ােরর সেবা  মান হে  এক
ল  চান ইহাজার মািকন ইউএস ডলার। বিণত র ার িন িলিখত থম িতন  ক াটাগিরেত বিণত িতনজনেক উ

র ার দান করা হেবঃ
Successful Research Works, Achievements and Practices in the field
of environment;
Leading Practices and Activities of Public Benefit Associations and
NGOs in the Member States in the field of environment;
Women’s Leading activities in environmental work, a category which
was added in this edition in line with ICESCO’s proclamation of 2021
as the Year of Women. Three awards will be dedicated to women in
the main areas of environmental management, namely:

    - Women Award for Successful Research Works, Achievements                
and Practices;
    - Women Award for Leading Practices and Activities of Public                  
Benefit Associations and NGOs;
    - Women Award for Leadership in Private and Public Sectors.
এছাড়াও ৪থ ক াটাগিরেত the best three environmentally friendly cities in the
Islamic world will receive an honorary award (Environmentally Friendly
and Green Cities category) া  হেবন।

২।         আগামী ৩১ িডেস র ২০২১ ি াে র মে  বিণত র ােরর মেনানয়ন অনলাইেন সবিমশন করেত হেব। The

১



Award of the Kingdom of Saudi Arabia for Environmental Management
within and outside the Islamic World-  স িকত যাবতীয় ত  (www.ksaaem.org). এই
ওেয়ব সাইেট পাওয়া যােব।

৩।        এমতাব ায়, বিণত র ােরর িবষয়  ব ল চারসহ পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  মেহাদয়েক
িবনীত অ েরাধ করা হেলা।

সং ি ঃ বনণােমাতােবক।
            

২৪-৮-২০২১

িবতরণ : ( জ তার মা সাের নয়)।
১) সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয়
২) চয়ার ান, চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ 
িব িব ালয় ম রী কিমশন (সকল সরকাির/ বসরকাির 
িব িব ালয়েক  অবিহতকরেণর অ েরাধসহ)।
৩) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা (সকল 
এনিজও/আইএনিজওেক অবিহতকরেণর অ েরাধসহ)

জনাব মা: সােহল ইমাম খান
ড  সে টাির জনােরল

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৩৫.০০১.১৮.২২/১(২) তািরখ: ৭ ভা  ১৪২৮
২২ আগ  ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) া াম অিফসার (আইিস ), ত  ও যাগােযাগ শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন ( ােক

র ােরর িবষয়  িবএনিসইউ’র ওেয়বসাইেট চােরর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা)।

২৪-৮-২০২১
জনাব মা: সােহল ইমাম খান 

ড  সে টাির জনােরল
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