
বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি 

 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির কার্ যক্রি সম্পশকযত তথ্যাশের প্রশতদবেন ছক 

েপ্তর/সাংস্থার নাি : বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি, প্রশতদবেনাশিন িাস : শেদেম্বর  ২০১৮  প্রশতদবেদনর তাশরখ : 
 

ক্র.নাং কার্©ক্রি প্রকল্প, কি©সূশি, কার্©ক্রদির নাি উপকারদ াগীর সাংখ্যা 

(প্রশতদবেনাশিন 

িাদস) 

অগ্রগশত/হ্রাস/ 

বৃশি/শবদ াজন/  

সাংদর্াজন/ িন্তব্য 

(র্শে থাদক) 

১ উন্ন ন প্রকল্প প্রদর্াজয ন  প্রদর্াজয ন  প্রদর্াজয ন  

২. রাজস্ব বাদজটর 

কি©সূশি 

২. বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির লাইদেশর শশিশালীকরদের 

জন্য অদটাদিশন ও শেশজটাইদজশন কি©সূশি। 

কি©সূশির আওতায় লাইদেশর আধুশনকায়ন করা হদয়দে 

এবাং শনম্নবশে িত কাযক্রি েম্পন্ন হদয়দে ও িলিান রদয়দে :  

 

 

খ) শশখ রাদেল শশশু গ্রন্থাগাদর শিজ্যুয়াল ইউশনট স্থাপদনর 

করা হদয়দে। 

 

গ) অনলাইদনর ই-বুক প্রকাদশর কাযক্রি িালু করা হদয়দে। 

 

ঘ) িহান শবজয় শেবে উপলদযু গ্রন্থাগাদরর েেস্যদের শনদয় 

“এদোমুশিযুদের গল্প শুশন” শবষয়ক আদলািনা পব ও 

মুশিযুে শবষয়ক শট শিল্ম শেখাদনা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শশশু ও অশ  াবকসহ 

৪০ জন 

 

- 

৩. রাজস্ব বাদজদটর 

আওতা  অন্যান্য 

কার্©ক্রি 

১. শনয়শিত ‘শশশু’ পশিকা প্রকাশ; 1৪,০00 কশপ - 

২. “উঠব জজদগ ছুটব জবদগ” শীর্ যক কার্ যক্রদির আওতা  

সদিতনতা সৃশির লদযয অনুষ্ঠান আদ াজন; 

৪৩০ জন শশশু ও 

অশ  াবক 

- 

(৭) িহান শবজয় শেবে ২০১৮ উেযাপন উপলদযু বাাংলাদেশ 

শশশু একাদেিীর উদযাদগ গৃশহত  কি িসূশিেমূহ শনম্নরূপ :  

(ক) ১৪.১২.২০১৮ তাশরখ েকাদল শশহে বুশেজীবী শেবদে 

শ্রো জ্ঞাপন এবাং বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির 

অশেদটাশরয়াদি শেদশর গান প্রশতদযাশগতার  আদয়াজন করা 

হয়। 

 (খ) ১৫.১২.২০১৮ তাশরখ বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির 

অশেদটাশরয়াদি কশবতা আবৃশি প্রশতদযাশগতার  আদয়াজন 

করা হয়। 

(গ) ১৬.১২.২০১৮ তাশরখ (১) েকাদল বাাংলাদেশ শশশু 

একাদেশি প্রাঙ্গে শেদক শকন্দ্রীয় শশহে শিনার পয িন্ত পতাকা 

শশািাযািার আদয়াজন করা হয় এবাং (২) শবকাদল বাাংলাদেশ 

শশশু একাদেশিদত শিিাাংকন প্রশতদযাশগতা, আদলািনা, 

পুরস্কার শবতরে ও বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির প্রশশযোেী 

শশশুশশল্পীদের অাংশগ্রহদে োাংস্কৃশতক অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন 

করা হয়। 

(ঘ) ১৭.১২.২০১৮ তাশরখ বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির 

প্রশশযোেীদের পশরদবশনায় েলীয় োংগীত, আবৃশি, থ্রী-শে 

প্রেশ িন, আিশিত েড়াকারদের অাংশগ্রহদে স্বরশিত শবজদয়র 

১২০০ জন শশশু ও 

অশ  াবকসহ 

অাংশগ্রহে কদরন।  

 



ক্র.নাং কার্©ক্রি প্রকল্প, কি©সূশি, কার্©ক্রদির নাি উপকারদ াগীর সাংখ্যা 

(প্রশতদবেনাশিন 

িাদস) 

অগ্রগশত/হ্রাস/ 

বৃশি/শবদ াজন/  

সাংদর্াজন/ িন্তব্য 

(র্শে থাদক) 

েড়া পাঠ এবাং শবশিন্ন শশশু োংগঠদনর শশশুদের পশরদবশনায় 

োাংস্কৃশতক অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হয়। 

৪. প্রশশযণ   

(ক) উন্ন ন প্রকদল্পর 

আওতা  

- - - 

(খ) কি©সূশির 

আওতা  

- - - 

(গ) রাজস্ব বাদজদটর 

আওতা  

1. শশশুদের জিিা িনন শবকাদশ বছর জি ােী সাাংস্কৃশতক 

প্রশশযণ (সাংগীত, নৃতয, শিত্াাংকন, নাট্যকলা, আবৃশি, গীটার, 

তবলা, ইাংদরশজ  ার্া শশযা, কশম্পউটার, সুন্দর হাদতর জলখা 

এবাং োবা) প্রোন; 

প্রা  ৩৫০০০ শশশু 

সাাংস্কৃশতক প্রশশযণ 

গ্রহণ কদরদছ। 

- 

(ঘ) কি©কতা©/ 

কি©িারী 

- - - 

৫. অন্যান্য কার্©ক্রি 

(প্রশতদবেনাশিন িাদসর 

সকল কার্©ক্রদির 

বণ©না) 

  - 

  ১. অগ্রেী ব্াাংক-শশশ ু একাদেশি শশশুোশহতু পুরস্কার ১৪২৪ 

বঙ্গাব্দ শঘাষো। 

 

০৭টি শবর্দ  ১০ জন  

 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির শকন্দ্রীয় কাযালদয় ১টি, ৬৪টি শজলা শাখায় ৬৪টি ও ৬টি উপদজলা শাখায় (বাবুগঞ্জ, শ্রীনগর,শকশবপুর, 

কুলাউড়া, পরশুরাি, শিঠাপুকুর) ৬টিেহ শিাট ৭১টি অশিে রদয়দে।  

 

 
   

                                     

            েপ্তর/সাংস্থা প্রিাদনর স্বাযর ও সীলদিাহর : 

 
 

 

 

 

 আনজীর শলটন 

পশরিালক 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি  

 

 



 


