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ফাাংরাদদ শশু একাদেশভ 

 

ফাাংরাদদ শশু একাদেশভয কাম যক্রভ ্পশকযত তথ্যাশদয প্রশতদফদন ছক  

দপ্তয/   াংস্থায নাভ-ফাাংরাদদ শশু একাদেশভ, প্রশতদফদনাশধন ভা- : এশপ্রর ২০২১ 
 

ক্র.নাং কাম যক্রভ প্রকল্প, কভ যসূশি, কাম যক্রদভয নাভ উকাযদবাগীয  

াংখ্যা 

(প্রশতদফদনাশধন 

ভাদ) 

অগ্রগশত/হ্রা/ 

বৃশি/শফদ াজন/  

াংদমাজন/ ভন্তব্য 

(মশদ থাদক) 

১ উন্ন ন প্রকল্প    

২. যাজস্ব ফাদজদেয 

কভ যসূশি 

ক) প্রশতদফদনাধীন ভাদ গুরুত্বপূর্ য উদেখদমাগ্য কাম যাফশর :  

 

১.                            ভ       য       

 

২.        ভ      (    ভড-১৯) এ     ভ    জ            

         য়     য়   য    য়    জ   ও    জ     য     য় 

  চ                        য               য় ছ : 

 

(ক) ভশরা ও শশু শফল ক ভন্ত্রর্ারদ য ন্যানার ট্রভা কাউদেশরাং 

সন্টায এফাং শযশজওনার ট্রভা কাউদেশরাং সন্টাদযয শিশকৎা 

ভদনাশফজ্ঞানীদদয াদথ কদযানা বাইযা (সকাশবে-১৯) শযশস্থশতদত 

ভানশক স্বাস্থয সফা গ্রদর্য জন্য এতদাদথ াংযুক্ত সপান নম্বয ও ই-

সভইদর সমাগাদমাগ কযায জন্য সজরা ও উদজরা কাম যারদ য 

প্রশক্ষর্াথী শশু ও তাদদয অশববাফকদদয ভদে ব্যাক প্রিাদযয ব্যফস্থা 

গ্রর্ কযা দ দছ। 

 

(খ) কদযানা বাইযাজশনত সযাগ (দকাশবে-১৯) এয প্রাদুব যাফ সযাধকদল্প 

কযর্ী  শফলদ  ভশরা ও শশু শফল ক ভন্ত্রর্ারদ য ভাননী  প্রশতভন্ত্রী 

ভদাদদ য বাশতদত্ব এফাং শিফ ভদাদদ য উশস্থশতদত 

২৩.০৭.২০২০ শি. তাশযদখ ফাাংরাদদ শশু একাদেশভয বাকদক্ষ 

অনুশিত বা  নদবর কদযানা বাইযা (দকাশবে-১৯) শযশস্থশত 

সভাকাদফরা  শশুদদয জন্য  শনদমাক্ত কাম যক্রভ গ্রর্ কযায শিান্ত 

গৃীত দ দছ : 

 

 কদযানা বাইযাদয কাযদর্ সৃষ্ট শশুদদয ভদনা-াভাশজক 

ভস্যা উত্তযদর্ অনরাইন কাউশেশরাং-এয ব্যফস্থাকযর্; 

 ফাাংরাদদ শশু একাদেশভয াাংস্কৃশতক প্রশক্ষর্ ক্লা অন-

রাইদন শযিারনা; 

 কদযানা বাইযা শকবাদফ ছড়া  এফাং এয প্রশতদযাদধয উা  

্পদকয     ও   ভভ       জ য দিতনতামূরক 

কাম যক্রভ গ্রর্; 

 শশুদদয দিতনতা বৃৃ্শিয জন্য কদযানা বাইযা শফলদ  

শিত্র পুশিকা প্রকাদয ব্যফস্থা গ্রর্; 

 ফাাংরাদদ শশু একাদেশভ প্রকাশত ভাশক শশু শত্রকা  

শন শভত কদযানা বাইযা শফল ক দিতনতামূরক সরখা 

প্রকাদয ব্যফস্থা কযা; 

 ফাাংরাদদ শশু একাদেশভয সকন্দ্রী  কাম যার  ৬৪টি সজরা 

এফাং ৬টি উদজরা কাম যার  প্রাঙ্গদর্ প্রিাযর্ামূরক কদযানা 

বাইযা শফল ক ব্যানায, সপস্টুন স্থাদনয ব্যফস্থা গ্রর্; 

 শফশ্ব স্বাস্থয াংস্থা  এফাং স্বাস্থয অশধদপ্তয প্রর্ীত স্বাস্থযশফশধ 

সভদন ফাাংরাদদদ শশু একাদেশভয সকন্দ্রী  কাম যার  ৬৪টি 

সজরা এফাং ৬টি উদজরা কাম যারদ  যান্ড স্যাশনোইজায, 

- 

 

- 
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ক্র.নাং কাম যক্রভ প্রকল্প, কভ যসূশি, কাম যক্রদভয নাভ উকাযদবাগীয  

াংখ্যা 

(প্রশতদফদনাশধন 

ভাদ) 

অগ্রগশত/হ্রা/ 

বৃশি/শফদ াজন/  

াংদমাজন/ ভন্তব্য 

(মশদ থাদক) 

সপই ভাস্ক, যান্ডগ্লাব ইতযাশদ ব্যফাদয উদ্বুিকযর্ এফাং 

একাদেশভয প্রাঙ্গর্ জীফাণুমুক্ত যাখায রদক্ষয জীফাণুনাক 

ঔলধ শছোদনায কাম যক্রভ গ্রর্; 

 কদযানা বাইযা সথদক সুযক্ষায জন্য ফাাংরাদদ শশু 

একাদেশভয সকন্দ্রী  কাম যার  ৬৪টি সজরা এফাং ৬টি 

উদজরা কাম যারদ য জন্য সপই ভাস্ক, যান্ডগ্লাব, তাভাত্রা 

শযভাক মন্ত্র (থাদভ যাস্কযানায) ও অন্যান্য প্রদ াজনী  জীফাণু 

প্রশতদযাধী াভগ্রী যফযাদয ব্যফস্থা কযা   

 ফাাংরাদদ শশু একাদেশভ শযিাশরত ৬টি শশু শফকা সকদন্দ্র 

ফফাযত শশুদদয যান্ড স্যাশনোইজায, সপই ভাস্ক, 

যান্ডগ্লাব ব্যফায জীফাণুনাক ঔলধ শছোদনায শফলদ  

উদ্বুিকযর্, শশুদদয পুশষ্টকয খাফায শফতযদর্য ব্যফস্থাকযর্; 

 ফাাংরাদদ শশু একাদেশভয সকন্দ্রী  কাম যারদ য প্রশক্ষক 

৬টি শশু শফকা সকদন্দ্রয শক্ষক ও সুাযবাইজাযদদয জন্য 

কদযানা বাইযা প্রশতদযাদধয উা  ীল যক ওশযদ নদেন 

প্রদান;  

 ফাাংরাদদ শশু একাদেশভয সকন্দ্রী  কাম যার  শশু 

একাদেশভয াখা অশপমূদ আগত শশুদদয 

অশববাফক/সুশফধাদবাগীদদয জন্য কদযানা বাইযা ্পদকয 

দিতনতামূরক কাম যক্রভ গ্রর্  এফাং 

 শশুদদয াঠাবযাদ ভদনাদমাগী ও ায জন্য অন-

রাইনশবশত্তক কুইজ অনুিান আদ াজন। 
 

(গ)             য়                 এ   জ              

(ঘ)              ,     ড   ভ  ও             জ         

     

(ঙ)        -   চ                গ         

(চ)        -   চ                   জ য়      এ            

             চ          

(ছ)        -   চ                        চ    ওয়          

           য় ছ  

(জ)      /        য়                         য় ছ  

৩. যাজস্ব ফাদজদেয আওতা  

অন্যান্য কাম যক্রভ 

শন শভত ‘শশু’ শত্রকা প্রকা, শফতযর্ ও শফর্ন। ৯,০০০ - 

৪. প্রশক্ষর্  - - - 

(ক) উন্ন ন প্রকদল্পয 

আওতা  

                          ১                এ    ০   ড-

  য়     য          য় ছ  

- - 

(খ) কভ যসূশিয 

আওতা  

- - - 

(গ) যাজস্ব ফাদজদেয 

আওতা  

- - - 

(ঘ) কভ যকতযা-কভ যিাযী - - - 

৫. অন্যান্য কাম যক্রভ 

(প্রশতদফদনাধীন ভাদয 

কর কাম যক্রদভয 

ফর্ যনা) 

- - - 
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ফাাংরাদদ শশু একাদেশভয সকন্দ্রী  কাম যার , ৬৪টি সজরা াখা  ৬৪টি ও ৬টি উদজরা াখা  (ফাবুগঞ্জ, শ্রীনগয,সকফপুয, কুরাউড়া, যশুযাভ, 

শভঠাপুকুয) ৬টি সভাে ৭১টি অশপ যদ দছ।  
                                      

               দপ্তয/াংস্থা প্রধাদনয স্বাক্ষয ও ীরদভায 

  

  জ             

      চ              চ   

             এ   ড    

 


