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িবষয:় Invitation to participate in "Turathy Photography Competition".Invitation to participate in "Turathy Photography Competition".
: O/Ref.: S.Cult./4.1.1/14 1154; Rabat, on 14 AVR 2022

        উপ  িবষেয় আইেসে া'র Sector of Culture and Communication ক ক িরত প  এবং আ ষি ক কাগজপ  মেহাদেয়র
সদয় অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এতদসে  রণ করা হেলা (Circular Letter,  Enclosure)। বিণত পে , 'Cairo-
culture Capital in the Islamic World for 2022"- উদযাপেনর অংশ িহেসেব আইেসে া, িমশেরর সং িত ম ণালেয়র সহেযািগতায়
"Turathy Photography Competition" - শীষক আেলাকিচ  িতেযািগতার আেয়াজন কেরেছ মেম উে খ রেয়েছ। উি িখত িতেযািগতায়
অংশ হেণর জ  আইেসে া তার সদ রা স হেক আহবান জািনেয়েছ। 

০২।       বিণত িতেযািগতায় '  শাখা (ক াটাগির) রেয়েছঃ
Section One: Urban and Architectural Heritage in Cairo- মা  কায়েরার আেলাকিচি  এবং যারা কায়েরার ঐিতহ বাহী
িবি ং এবং এলাকার মিনটিরং এবং ড েমে শেন আ হীেদর জ ।
Section Two: Urban and Architecture Heritage in the Cities of Islamic World- আইেসে ার অ
সদ রা স েহর আেলাকিচি  যারা িবিভ  শহেরর ঐিতহ বাহী িবি ং এবং এলাকার মিনটিরং এবং ড েমে শেন আ হী তােদর জ ।

০৩।     িতেযািগতায় অংশ হেণর শতস হ, অংশ হণ প িত, র ার, ায়ন ি য়া, টাইমেটিবল, সাধারণ িনয়মকা ন সং  (information
sheet)-এ উে খ রেয়েছ। উে , '  ক াটাগিরেত িতেযািগতায় িতেযািগতায় অংশ হেণর শতস হ, অংশ হণ প িত, র ার, ায়ন ি য়া,
টাইমেটিবল, সাধারণ িনয়মকা ন সং  information sheet (Enclosure)-এ উে খ রেয়েছ। '  ক াটাগিরেত িতেযািগতায় অংশ হেণ
আ হীেদর আগামী ১৮ সে র ২০২২ তািরেখর মে  ই- মইেল (turathy@urbanharmony.org, turathy444@gmail.com) ছিব
(entries) পাঠােত হেব। 

০৪।      এমতাব ায়, বিণত "Turathy Photography Competition"- এর িবষয়  ব ল চােরর ব া হেণর িনিম  মেহাদয়েক সিবনয়
অ েরাধ করা হেলা।

৮-৫-২০২২

িবতরণ :( জ তার মা সাের নয়)
১) সিচব, সং িত িবষয়ক ম ণালয়
২) সিচব, ব ও ীড়া ম ণালয়
৩) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা
৪) জনাব ইউ ফ ষার, মহাসিচব, বাংলােদশ ফেটা ািফক সাসাই , ২১৮, 
িনউ এিলফ া  রাড

জনাব মা: সােহল ইমাম খান
ড  সে টাির জনােরল

ফান: +880241060705
ইেমইল: natcombd@yahoo.com

১



৫) চয়ার ান ( ন দািয় ), চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় 
ম রী কিমশন

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৯.৮৮.০০৩.২২.১০/১(৫) তািরখ: ২২ বশাখ ১৪২৯
০৫ ম ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:( জ তার মা সাের নয়) 
১) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, সং িত িবষয়ক ম ণালয়
২) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, ব ও ীড়া ম ণালয়
৩) াটিলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, মহাপিরচালক মেহাদেয়র শাখা, এনিজও িবষয়ক েরা
৪) িপএস (উপ-সিচব), চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৫) জনাব আশফাক আহেমদ, সভাপিত, বাংলােদশ ফেটা ািফক সাসাই , বাংলােদশ ফেটা ািফক সাসাই , ২১৮ িনউ এিলফ া  রাড

৮-৫-২০২২
জনাব মা: সােহল ইমাম খান 

ড  সে টাির জনােরল
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