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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮৪.২৫.০০৬.১৯.১৬৭ তািরখ: 
২২ অে াবর ২০২০

৬ কািতক ১৪২৭

িবষয:় Announcement of launching a three year long course of theAnnouncement of launching a three year long course of the
"2nd Cycle for Food Security in Cooperation between the"2nd Cycle for Food Security in Cooperation between the
Ministry of Municipality and Environment and the QatarMinistry of Municipality and Environment and the Qatar
National Research Fund".National Research Fund".

: পররা  ম ণালয়-এর ারক নং: ১৯.০০.০০০০.৪৬৮.০৭.৩০২.২০-৩০৭; তািরখ: ১৫/১০/২০২০ ি া ।

       উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, Ministry of Municipality and
Environment of Qatar and the Qatar National Research Fund ক ক ০৩ (িতন)
বছর ময়ািদ "2nd Cycle for Food Security" শীষক Long Course অ ি ত হেব। উ  কােস
Educational and Research Academy, Institutions and Universities of the
Respective Countries অংশ হণ করেত পারেব। বিণত কােস অংশ হেণর জ  িন বিণত ওেয়বসাইেটর
িলংেক দয়া িব ািরত ত  মাতােবক আ হী াথ গেণর কাছ থেক দরখা  আ ান করা হেয়েছ:
ক। https://www.qnrf.org/en-us/Funding/Collaboration/Approved-Research-
Officers 

খ। https://www.qnrf.org/en-us/Funding/Collaboration/Qatar-Research-
Institutions 

০২।    এমতাব ায়, Ministry of Municipality and Environment of Qatar and the
Qatar National Research Fund ক ক ০৩ (িতন) বছর ময়ািদ "2nd Cycle for Food
Security" শীষক Long Course এ অংশ হেণর জ  আ হী কমকতাগেণর াতােথ িব ি  মা িমক ও
উ  িশ া িবভােগর অধীন  অিধদ র/দ র/সং ার ওেয়বসাইেট কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা। 

২২-১০-২০২০

মা িমক ও উ  িশ া িবভােগর অধীন  
অিধদ র/দ র/সং াস েহর ধান

মা: ই ািহম ঞা
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৬৫৬৫
ইেমইল:
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১



ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮৪.২৫.০০৬.১৯.১৬৭/১(২) তািরখ: ৬ কািতক ১৪২৭
২২ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ (িব ি  এ িবভােগর
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।

২২-১০-২০২০
মা: ই ািহম ঞা 

উপসিচব

২


