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ারক নং- ইউিজিস/আইিসিস/৫.২৬/িব.িব.উ.িশ./১৪/২০১৪/৭৬০ তািরখ  
২৭ ফা ন ১৪২৯ 
১২ মাচ ২০২৩ 

 

িবষয়ঃ ২০২৩-২০২৪ সােলর জ  িন ন ফাউে শেনর আিথক সহায়তায় স ে র সাধারণ বাথেমি ক চাট িবষয়ক িশ ণ া ােমর জ  আেবদন সে । 
 

 নং- ৩৭.১৮.০০০০.০১০.৪৫.০০৫.২৩.১২;   তািরখ: ২৬ ফ য়াির ২০২৩ 
 

উপ  িবষয় ও ে া  ারেক া িতক, সামািজক/মানিবক িব ান, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন, িশ াম ণালয়, ঢাকা হেত িরত পে র 
মা েম বিণত িশ ণ া ােম আেবদেনর িবষয়  অবিহত করা হেয়েছ (কিপ সং )। উ  পে  ই ার াশনাল হাইে া ািফক অগানাইেজশন এবং ইউেনে ার 
আ ঃসরকাির স  িব ান কিমশন এর যৗথ েপাষকতায় এবং িন ন ফাউে শেনর আিথক সহায়তায় ন ন জে র স  িব ানীেদর িশ েণর লে  ২০২৩ 
সােলর আগে র শেষর িদেক ইউিনভািস  অফ হ া শায়ার, মািকন রাে  ২০ তম General Bathymetric Chart of the Oceans 
িবষয়ক বােরা মােসর এক  কাস  হেত যাে  মেম উি িখত আেছ । উ  কােসর জ  আেবদন পাঠােনার শষ তািরখ আগামী ১৫ এি ল ২০২৩। আ হী 

াথ গণেক কাস আেয়াজকেদর কােছ সরাসির nfg_project_manager@ ccom.unh.edu এই ই- মইেল আেবদন রণ করেত হেব। । এ 
ছাড়াও উ  িবষেয় িব ািরত ত  ওেয়বসাইেট (https://www. gebco. Net/ training/) পাওয়া যােব।  
 

০২। এমতাব ায়, উপ  িবষয়  ব ল চােরর জ  আপনার িব িব ালেয়র ক ীয়, ইনি উট এবং িবভাগস েহর ওেয়বসাইট ও না শ বােড দশণসহ 
পরবত  েয়াজনীয় ব া হণ করার জ  আিদ  হেয় অ েরাধ করা হেলা।  

 
সং ি : বণনামেত। 
 

 
 
 

                    ক পে র অ েমাদন েম, 

                               
                                     ১২.০৩.২০২৩ 
                           রাইয়া ফারহানা 
                             উপ-পিরচালক  
       ই ার াশনাল কাঅপােরশন এ  কালােবােরশন 

 
িবতরণ  
১-৪৬। রিজ ার (েজ তার িভি েত নয়)  
ঢাকা/রাজশাহী/বাংলােদশ িষ/বাংলােদশ েকৗশল/চ াম/ জাহা ীরনগর/ইসলামী/শাহজালাল িব ান ও ি / লনা/জাতীয়/ বাংলােদশ উ ু / ব ব  শখ 

িজ র রহমান িষ/ব ব  শখ িজব মিডেকল/েশের বাংলা িষ/ হাজী মাহা দ দােনশ িব ান ও ি /প য়াখালী িব ান ও ি / মাওলানা ভাসানী 
িব ান ও ি /রাজশাহী েকৗশল ও ি /চ াম েকৗশল ও ি / লনা েকৗশল ও ি / ঢাকা েকৗশল ও ি / জাতীয় কিব কাজী নজ ল 
ইসলাম/েনায়াখালী িব ান ও ি / জগ াথ/ িম া/চ াম ভেটিরনারী ও এিন াল সাইে স/িসেলট িষ/ যেশার িব ান ও ি / বাংলােদশ ইউিনভািস  
অব েফশনালস/েবগম রােকয়া িব িব ালয়, রং র/পাবনা িব ান ও ি / ব ব  শখ িজ র রহমান িব ান ও ি / বিরশাল/ বাংলােদশ 
ট টাইল/রা ামা  িব ান ও ি  িব িব ালয়/ব ব  শখ িজ র রহমান মিরটাইম/ ইসলামী আরিব িব িব ালয়/চ াম মিডেকল / রাজশাহী 
মিডেকল/রবী  িব িব ালয়,বাংলােদশ/ ব ব  শখ িজ র রহমান/ শখ হািসনা িব িব ালয়/  লনা িষ/ ব মাতা শখ ফিজলা ে ছা িজব িব ান ও 

ি /  িসেলট মিডেকল িব িব ালয়  / ব ব  শখ িজ র রহমান অ ািভেয়শন অ া  অ ােরাে স িব িব ালয়।  
৪৭-১৩৯। রিজ ার (েজ তার িভি েত নয়) 
নথ সাউথ/ইউিনভািস  অব সােয়  এ  টকেনালিজ/ইি েপনেড /ই ার াশনাল ইউিনভািস  অব িবজেনস এি কালচার এ  টকেনালিজ/ ই ার াশনাল 
ইসলামী/আহছানউ াহ িব ান ও ি /আেমিরকান ই ার াশনাল ইউিনভািস -/এিশয়ান / ই  ওেয় / ই /এিশয়া ািসিফক/গণ/িদ িপপলস/ঢাকা 
ই ার াশনাল/ াক/ মানারাত ই ার াশনাল/বাংলােদশ /িলিডং/িবিজিস া /িসেলট ই ার াশনাল/ইউিনভািস  অব ডেভলপেম  অ ারেন ভ/ি িময়ার/সাউথ 
ই / ামেফাড/ ডেফািডল ই ার াশনাল/ ট/ িস / াইম/নদান/সাউদান/ ীণ/  ইউিনভািস  অব সােয়  এ  টকেনালিজ/ওয়া /শা  মািরয়াম/িদ 
িমিলিনয়াম/ই াণ/বাংলােদশ ইউিনভািস  অব িবজেনস এ  টকেনালিজ/ মে াপিলটন/ উ রা/ ইউনাইেটড ই ার াশনাল/িভে ািরয়া/ইউিনভািস  অব সাউথ 
এিশয়া/ে িসেডি / ইউিনভািস  অফ ইনফরেমশন টকেনালিজ এ  সাইে স/ াইম এিশয়া/ রেয়ল ইউিনভািস / িলবােরল আটস/ অতীশ দীপংকর িব ান ও 

ি /বাংলােদশ ইসলামী/আশা ইউিনভািস /ই  ড া/েস াল উইেম /ইউেরািপয়ান ইউিনভািস  অব বাংলােদশ/বের  িব িব ালয়/হামদদ িব িব ালয় 
বাংলােদশ/িবিজএমইএ ইউিনভািস  অভ ফ াশন এ  টকেনালিজ/ নথ ই / ফা  ক ািপটাল ইউিনভািস  অব বাংলােদশ/ঈসাখ  ই ার াশনাল ইউিনভািস  
বাংলােদশ/ জডএইচ িশকদার িব ান ও ি  িব িব ালয়/এি ম াংক িষ/নথ ওেয় ান/খাজা ইউ স আলী/েসানারগ ও/েফনী/ি টািনয়া/েপাট িস  
ই ার াশনাল/বাংলােদশ ইউিনভািস  অব হলথ সােয়ে স/িচটাগং ইি েপনেড /নটরেডম/টাইম /নথ ব ল ই া াশনাল/ফারই  ই ার াশনাল/রাজশাহী 
সাই  এ  টকেনালিজ/েশখ ফিজলা ে ছা িজব/ক বাজার ই ার াশনাল/রণদা সাদ সাহা/জামান/ে াবাল/িসিসএন িব ান ও ি  িব িব ালয়/বাংলােদশ 
আিম ইউিনভািস  অব সােয়  এ  টকেনালিজ (িবএইউএস )/বাংলােদশ আিম ইউিনভািস  অব ইি িনয়ািরং এ  টকেনালিজ (িবএআইইউএস )/িদ 
ই ার াশনাল ইউিনভািস  অব লাস/কানািডয়ান/এন.িপ.আই/নদান ইউিনভািস  অব িবজেনস এ  টকেনালিজ/রবী  ম ী/ইউিনভািস  অব ি েয় ভ 
টকেনালিজ/েস াল ইউিনভািস  অব সােয়  এ  টকেনালিজ/রবী  জনকলা/ াবাল িভেলজ / পায়ন এ.েক.এম শাম ে াহা/আেনায়ার খান মডাণ 

ইউিনভািস ।  

ারক নং- ইউিজিস/আইিসিস/৫.২৬/িব.িব.উ.িশ./১৪/২০১৪/৭৬০ তািরখ  
২৭ ফা ন ১৪২৯ 
১২ মাচ ২০২৩ 

 

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ অ িলিপ (েজ তার িভি েত নয়)
১। অিতির  পিরচালক, আইএমিস  িবভাগ, ইউিজিস, ঢাকা (ইউিজিস ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অ েরাধসহ); 
২। মাঃ সােহল ইমাম খান, ড  সে টাির জনােরল, া িতক, সামািজক/মানিবক িব ান, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন, িশ াম ণালয়, ঢাকা; 
৩। একা  সিচব (উপ-সিচব), চয়ার ান মেহাদেয়র দ র, ইউিজিস, ঢাকা; 
৪। ি গত কমকতা, সিচব মেহাদেয়র দ র, ইউিজিস, ঢাকা; 
৫। নিথ/মহানিথ।                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

 
 

 

                                      ১২.০৩.২০২৩ 
                               মা.মা ন  
                        িসিনয়র সহকারী সিচব 
        ই ার াশনাল কাঅপােরশন এ  কালােবােরশন 
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UNESCO * 7 Place de Fontenly , 75352 Par s Cedex 07 SP France
httprilioc.!nesco.or"0 - corlact phone *33 i0)1 45 68 03 18

[-mali v.ryabiiln@itnesco.oro

IOC Circular Letter No 2933
(Available in English only)

IOC/VR/JB/ic
14 February 2A23

To

Cc. :

IOC Member States (Otficial National Coordinating Bodies for liaison with the IOC)

Permanent Delegates/Observers Missions to UNESCO and
National Commissions for UNESCO of IOC Member States
Chair and Vice-Chairpersons of IOC
Officers of Major IOC Subsidiary Bodies (Scientific. Technical and Regional)

Subject: Nippon Foundation / GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans)
Training Program Year 20 (2023-2024)

Under the joint auspices of the lnternational Hydrographic Organization (lHO) and the
lntergovernmental Oceanographic Commission (lOC) of UNESCO, GEBCO's aim is to provide the
most authoritative publicly-available bathymetry of the world's ocean. As parl of this activity
GEBCO has been funded by the Nippon Foundation to train a new generation of scientists and
hydrographers in ocean bathymetry through a twelve-month course at the Universrty of New
Hampshire, USA, leading to the Graduate Certificate in Ocean Mapprng.

By this letter, I am pleased to advise that nominations are being sought for the 20th class of the
IOC-lHO-Nippon Foundation / GEBCO Training Program that will begin in tate August 2023
(pending funding to be confirmed end of March by the Nippon Foundation).

Students will undertake an intensive 12-month training composed of lectures practical iaboratory
and on{he-water projects, including secondments to relevant laboratories and crurses on research
or survey ships. ln addition to teaching staff from the University of New Hampshire external
expefts will be specially invited to deliver specialist tectures.

The course syllabus covers integrated seabed mapping systems and the fundamentals of ocean
mapping, acoustics. positioning, survey design, uncertainty management, geological and physical
oceanography, seafloor characteristics, structure of ocean basins, data analysis and integratron.
and surface interpolation. Students may also select additional courses from a range of electives

The language of instruction is English, and candidates must demonstrate capability to underlake
graduate level instruction in English to the satisfaction of the Universrty of New Hampshire
Candidates must be aware that this is an intensive course, even for students whose first language
is English.
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The minimum standard for admission is a relevant four-year degree in a related field. 
-

A description of the course, eligibility for entry, financial details, schedule, course content, contactinformation and a downroadabre apprication form are avairabre at: https:/lwww qebco net/trainrnq/

Applications should be sent directly to the course organizers at nfg_project*manager@ccom unh ecLr
no later than 1Sth Aprit 2023

With the assurances of my highest consideration, I remain,

Yours sincerely,

[signed]

Vladimir Ryabinin
Executive Secretary


