
  ভা�রতী�য় হাই কমিশন হা�ই কমিশন কমি�শন
ঢা�ক�
 সং�বা�দ বিজ্ঞপ্তি মিবাজ্ঞমি�

   বা��লা�দেদ বিজ্ঞপ্তিশ যু�বা প্রমিতীমিনমি�দ বিজ্ঞপ্তিলা ২০২০

     “     ঢা�ক�স্থ ভারতীয় হাই কমিশন বর্তমানে “বাংলাদেশ যুব প্রতিনিধিদলের ভারত সফর ভা�রতী�য় হাই কমিশন হা�ই কমিশন কমি�শন বাতী� ��দেন বা��লা�দেদ বিজ্ঞপ্তিশ যু�বা প্রমিতীমিনমি�দ বিজ্ঞপ্তিদেলার ভা�রতী সংফর- ”   ২০২০ এর জন" আদেবাদ বিজ্ঞপ্তিন
 গ্রহাণ করছে করদে&      ‘   ’      । সম্পূর্ণ ভারত সরকারের অর্থায়নে ‘বাংলাদেশ যুব প্রতিনিধিদল’ ১০০ জন মেধাবী তরুণকে ভারত সফরের সংম্পূ)ণ করছে � ভা�রতী সংরক�দেরর অর্থা��য় হাই কমিশনদেন বা��লা�দেদ বিজ্ঞপ্তিশ যু�বা প্রমিতীমিনমি�দ বিজ্ঞপ্তিলা ১০০ জন মে���বা� তীরুণ করছেদেক ভা�রতী সংফদেরর

   সং�দেযু�গ করে দেয়। কদের মেদ বিজ্ঞপ্তিয় হাই কমিশন। সম্পূর্ণ ভারত সরকারের অর্থায়নে ‘বাংলাদেশ যুব প্রতিনিধিদল’ ১০০ জন মেধাবী তরুণকে ভারত সফরের

২.               হা�ই কমিশন কমি�শন ভা�রতী সংরক�দেরর পরর�ষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রতিবছর এই �ন্ত্রণ করছে�লায় হাই কমিশন এবা� যু�বা ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রতিবছর এই ক্রী�ড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রতিবছর এই� মিবাষয় হাই কমিশনক �ন্ত্রণ করছে�লাদেয় হাই কমিশনর সংহাদেযু�মিগ করে দেয়। তী�য় হাই কমিশন প্রমিতীবা&র এই কমিশন
  সংফদেরর আদেয় হাই কমিশন�জন কদের  । সম্পূর্ণ ভারত সরকারের অর্থায়নে ‘বাংলাদেশ যুব প্রতিনিধিদল’ ১০০ জন মেধাবী তরুণকে ভারত সফরের আট-            নয় হাই কমিশন মিদ বিজ্ঞপ্তিদেনর এই কমিশন সংফদের ১০০ জদেনর তীরুণ করছে প্রমিতীমিনমি�দ বিজ্ঞপ্তিলাদেক ভা�রদেতীর উন্নয় হাই কমিশনন ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রতিবছর এই সং�স্কৃ; মিতীর

      মিবামিভান্ন মিদ বিজ্ঞপ্তিক সংম্পূদেক� জ�ন�র সং�দেযু�গ করে দেয়। কদের মেদ বিজ্ঞপ্তিদেবা        । সম্পূর্ণ ভারত সরকারের অর্থায়নে ‘বাংলাদেশ যুব প্রতিনিধিদল’ ১০০ জন মেধাবী তরুণকে ভারত সফরের এই কমিশন সংফদের রদেয় হাই কমিশনদে& ভা�রদেতীর মিবামিভান্ন মিবাখ্যা"�তী (সং��স্কৃ; মিতীক,   মিশল্প ও অন্যান্য ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রতিবছর এই অন"�ন")
  জ�য় হাই কমিশনগ করে দেয়। �য় হাই কমিশন ভ্র�দেণ করছের সং�দেযু�গ করে দেয়।            । সম্পূর্ণ ভারত সরকারের অর্থায়নে ‘বাংলাদেশ যুব প্রতিনিধিদল’ ১০০ জন মেধাবী তরুণকে ভারত সফরের ১০০ জদেনর এই কমিশন যু�বা প্রমিতীমিনমি�দ বিজ্ঞপ্তিলা ভা�রদেতীর মিবামিভান্ন শহাদেরও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রতিবছর এই ভ্র�ণ করছে করদেবা। সম্পূর্ণ ভারত সরকারের অর্থায়নে ‘বাংলাদেশ যুব প্রতিনিধিদল’ ১০০ জন মেধাবী তরুণকে ভারত সফরের

৩.     ভা�রতী�য় হাই কমিশন হা�ই কমিশন কমি�শন বা��লা�দেদ বিজ্ঞপ্তিদেশর ক্রী�ড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রতিবছর এই�,    মিশল্প ও অন্যান্য ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রতিবছর এই সং�স্কৃ; মিতী,      উদেদ বিজ্ঞপ্তি"�ক্তা এবং গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের� এবা� গ করে দেয়। ণ করছে���"�সংহা মিবামিভান্ন মেAদেBর
     তীরুণ করছেদেদ বিজ্ঞপ্তির ক�& মের্থাদেক আদেবাদ বিজ্ঞপ্তিন আহাবা�ন করদে&  । সম্পূর্ণ ভারত সরকারের অর্থায়নে ‘বাংলাদেশ যুব প্রতিনিধিদল’ ১০০ জন মেধাবী তরুণকে ভারত সফরের

    আদেবাদ বিজ্ঞপ্তিনপB গ্রহাদেণ করছের মেশষ তী�মিরখ্যা:    ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেফব্রুয় হাই কমিশন�মির ২০২০
     মিন���মিরতী ফর�"�দেট আদেবাদ বিজ্ঞপ্তিন করদেতী হাদেবা   । সম্পূর্ণ ভারত সরকারের অর্থায়নে ‘বাংলাদেশ যুব প্রতিনিধিদল’ ১০০ জন মেধাবী তরুণকে ভারত সফরের মিন���মিরতী ফর�"�ট: 

https://hcidhaka.gov.in/pdf/CV_Format.pdf
  আদেবাদ বিজ্ঞপ্তিনক�র�দেদ বিজ্ঞপ্তির byd.dhaka@mea.gov.in     এই কমিশন মিEক�ন�য় হাই কমিশন আদেবাদ বিজ্ঞপ্তিদেনপB প�E�দেতী হাদেবা  । সম্পূর্ণ ভারত সরকারের অর্থায়নে ‘বাংলাদেশ যুব প্রতিনিধিদল’ ১০০ জন মেধাবী তরুণকে ভারত সফরের
       আদেবাদ বিজ্ঞপ্তিনক�র�দেদ বিজ্ঞপ্তির অবাশ"ই কমিশন মেযু�গ করে দেয়। "তী�র ��নদ বিজ্ঞপ্তিদেF উত্তী�ণ করছে � হাদেতী হাদেবা  । সম্পূর্ণ ভারত সরকারের অর্থায়নে ‘বাংলাদেশ যুব প্রতিনিধিদল’ ১০০ জন মেধাবী তরুণকে ভারত সফরের
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৪. আদেবাদ বিজ্ঞপ্তিনক�র�দেদ বিজ্ঞপ্তির   মেযু�গ করে দেয়। "তী�র ��নদ বিজ্ঞপ্তিদেFর মিবাস্তা�মিরতী: 

     

ঢা�ক�
  ২০ মেফব্রুয় হাই কমিশন�মির ২০২০
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Page 3 of 3


