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ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.২৬.০০১.১৮.১০ তািরখ: 
২০ মাচ ২০১৮

৬ চ  ১৪২৪

িবষয়: Henri La Fontaine 2018 Prize for HumanismHenri La Fontaine 2018 Prize for Humanism
     উপযু  িবষেয় উে খ করা যাে  য, Henri LA FONTAINE PRIZE- এর জ  বাংলােদশ
হেত মেনানয়ন আহবান করা হেয়েছ। Belgian French Speaking and German Speaking
Commission for UNESCO এর সহেযািগতায় Henri La Fontaine Foundation এই
পুর ারিট দান করা হেব।

০২।     Henri La Fontaine Foundation একিট দাতব , দাশিনক, ব ািনক, িশ া এবং
সং িৃতক সং া যা Humanism, Social Justice, Feminism, Freedom of Enquiry and
especially Pacifism- র া, িব িৃত এবং বা বায়েন কাজ কের। িত ই বছর পর পর এই
পুর ার দান করা হয়। ২০১২ সােল থমবােরর মত এই পুর ার দান করা হয়। Henri La
Fontaine Foundation -এর Board of Directors Foundation কতকৃ মেনানীত একিট
আ জািতক জুরী িবজয়ী িনবাচন করেবন। ২০১৮ সােলর ১০ িডেস র আ জািতক মানবািধকার
িদবেস এই পুর ার দান করা হেব। পুর ার িহেসেব থাকেব ১০,০০০ ( দশ হাজার) ইউেরা, একিট
িডে ামা এবং a piece of art। বিণত পুর ােরর জ  living persons, institutions or active
public or private organizations – ক মেনানয়ন দয়া যােব যারা িন িলিখত শতাবলী পূরেণ
স ম হেবঃ

Candidates must have made a significant contribution to raising
awareness of humanism and spreading humanist values. They should
stand out for having performed a commendable and recognized action in
the spirit of the life of Henri La Fontaine.

০৩।     আেবদনপ  এবং আ ষংিগক কাগজপ ািদ আগামী ১৫ জুন২০১৮ ি া  তািরেখর মেধ
মেনানয়ন আহবানকারী সং ার িনকট সরাসির জমা দােনর িবষেয় পে  উে খ আেছ। Henri LA
FONTAINE PRIZE সং া  যাবতীয় তথ  www.henrilafontaine.orgwww.henrilafontaine.org এই ওেয়বসাইেট
পাওয়া যােব।

০৪।      এমতাব ায়, বিণত িবষেয় পরবতী েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  মেহাদয়েক িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা।

২০-৩-২০১৮

িবতরণ :
১) সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

মাঃ মনজরু হােসন
সিচব
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২) সিচব , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) সিচব, আইন ও িবচার িবভাগ
৪) ভার া  সিচব, সিচেবর দ র, তথ  ম ণালয়
৫) সিচব, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৬) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক বু েরা

ারক ন র:
৩৭.১৮.০০০০.০০৮.২৬.০০১.১৮.১০/১

তািরখ: ৬ চ  ১৪২৪
২০ মাচ ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচেবর একা  সিচব, সিচব-এর দ র, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) মাঃ আ লু ওয়ািসম, া াম অিফসার, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন

২০-৩-২০১৮

মাঃ মনজুর হােসন 
সিচব
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