
বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি 
 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির কার্ যক্রি সম্পশকযত তথ্যাশের প্রশতদবেন ছক  

েপ্তর/   সাংস্থার নাি-বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি, , প্রশতদবেনাশিন িাস-  : অদটাবর ২০১৯, ,  প্রশতদবেদনর তাশরখ  : ৩১ অক্টোবর ২০১৯ 
 

ক্র.নাং কার্ যক্রি প্রকল্প, কি যসূশি, কার্ যক্রদির 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 বাদজদের 

কি যসূশি 

- - 

 

- 

৩. রাজস্ব বাদজদের আওতা  

অন্যান্য কার্ যক্রি 

১. শিয়শিত ‘শশশু’ পশিকা রকাকাশ, শবতরণ ও শবপণি; 1৩,000 কশপ - 

২. বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি আদ াশিত শবশ্ব শশশু শেবস ও 

শশশু অশিকার সপ্তাহ ২০১৯-এর ০৭ (সাত) শেনব্যাপী 

কি মসূশিসমূহ শনম্নরূপ :  
 

(১) ০৭.১০.২০১৯ তাশরখ প্রথি শেন সকাল ৯.৩০ঘটিকা  শবশ্ব 

শশশু শেবস ও শশশু অশিকার সপ্তাহ ২০১৯ উপলদযে ককন্দ্রী  

শহীে শিনার কথদক বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি পর্ মন্ত এক 

কশাভার্াত্রা/র োলীর আদ ািন করা হ ো কশাভার্াত্রা/র োলীর 

উদবািন কদরন িশিলা ও শশশু শবষয়ক িন্ত্রণালদয়র িািিীয় 

রকাশতিন্ত্রী ফশিলাতুি নিসা ইশিরা এিশপ। অনুষ্ঠাদন উপশিত 

শিদলন িশহলা ও শশশু শবষ ক িন্ত্রণালদ র সম্মাশনত সশিব 

িনাব কািরুন নাহার এবাং বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির 

কি ারম্যান ও শবশশষ্ট নাট্যব্যশিত্ব িনাব লাকী ইনাি, 

িহাপশরিালক িনাব কিোশত লাল কুরী ও পশরিালক িনাব 

আনিীর শলটনো এিাড়াও িশহলা ও শশশু শবষ ক িন্ত্রণাল , 

িশহলা শবষ ক অশিেপ্তর এবাং িাতী  িশহলা সাংিার উর্ধ্মতন 

কি মকতমাবৃন্দো  

 

কবলা ১২.০০ ঘটিকা  বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি ও বাাংলাদেশ 

শশশু অশিকার কফারাি (শবএসএএফ) এর কর্ৌথ আদ ািদন শশশু 

সিাদবশ, শিত্রাাংকন প্রশতদর্াশিতার পুরস্কার শবতরণী ও 

সাাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি শিলনা তদন 

অনুশষ্ঠত হ ো অনুষ্ঠাদন প্রিান অশতশথ শহদসদব উপশিত শিদলন 

ঢাকা শবশ্বশবদ্যালদ র কপ্রা-ভাইস িোদেলর প্রদফসর ে. মুহাম্মে 

সািােো 

 

(২) ০৯.১০.২০১৯ তাশরখ শবতী  শেন বাাংলাদেশ শশশু 

একাদেশি শিলনা তদন শবশ্ব শশশু শেবস ও শশশু অশিকার সপ্তাহ 

২০১৯ এর উদবািনী অনুষ্ঠাদন িণপ্রিাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর 

িাননী  প্রিানিন্ত্রী কশখ হাশসনা এিশপ সকাল ১০.০০ ঘটিকা  

প্রিান অশতশথ শহদসদব উপশিত শিদলনো িাননী  প্রিানিন্ত্রী কশখ  

রাদসল শশশু গ্রন্থািাদর িাশপত e½বন্ধুদক িাদনা বাাংলাদেশদক 

িাদনা’ কণ মার পশরেশ মন এবাং কশখ রাদসল আট ম গ্যালাশরদত ১ি 

িাতী  শশশু শিত্রকলা প্রেশ মনীর উদবািন কদরনো অনুষ্ঠাদন 

শবদশষ অশতশথ শহদসদব উপশিত শিদলন ইউশনদসফ প্রশতশনশি, 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির কি ারম্যান ও শবশশষ্ট নাট্যব্যশিত্ব 

িনাব লাকী ইনািো স্বািত বিব্য রাদখন িশহলা ও শশশু 

শবষ ক িন্ত্রণালদ র সম্মাশনত সশিব িনাব কািরুন নাহারো 

অনুষ্ঠাদন সভাপশতত্ব কদরন িশিলা ও শশশু শবষয়ক িন্ত্রণালদয়র 

িািিীয় রকাশতিন্ত্রী ফশিলাতুি নিসা ইশিরা এিশপ। 

প্রোয় ১500০ জন 

শিশু ও অশিিোবক 

- 



ক্র.নাং কার্ যক্রি প্রকল্প, কি যসূশি, কার্ যক্রদির নাি উপকারদ াগীর 

সাংখ্যা 

(প্রশতদবেনাশিন 

িাদস) 

অগ্রগশত/হ্রাস/ 

বৃশি/শবদ াজন/  

সাংদর্াজন/ িন্তব্য 

(র্শে থাদক) 

 

কবলা ১.৩০ ঘটিকা  বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি প্রাঙ্গদণ কখলনা 

কিলা উদবািন কদরন িশিলা ও শশশু শবষয়ক িন্ত্রণালদয়র 

িািিীয় রকাশতিন্ত্রী ফশিলাতুি নিসা ইশিরা এিশপ এবাং িশহলা 

ও শশশু শবষ ক িন্ত্রণালদ র সম্মাশনত সশিব িনাব কািরুন 

নাহারো 

 

(৩) ১০.১০.২০১৯ তাশরখ তৃতী  শেন সকাল ১১.০০ ঘটিকা  

প্রশতবন্ধী শশশুদের শনদ  িাতী  প্রশতবন্ধী কফারাি  ও িাতী  

প্রশতবন্ধী ক্রীড়া সশিশত আদ াশিত আদলািনা ও সাাংস্কৃশতক 

অনুষ্ঠান বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি িশলনা তদন অনুশষ্ঠত হ ো 

অনুষ্ঠাদন প্রিান অশতশথ শহদসদব উপশিত শিদলন িশিলা ও শশশু 

শবষয়ক িন্ত্রণালদয়র িািিীয় রকাশতিন্ত্রী ফশিলাতুি নিসা ইশিরা 

এিশপ, শবদশষ অশতশথ শিজ্ জুদ না আশিি, শসশন র সশিব, 

সিািকল্যাণ িন্ত্রণাল , িশ তা ফাউদেশদনর ব্যবিাপনা 

পশরিালক িনাব আফদরািা খান, িাতী  প্রশতবন্ধী কফারাদির 

সভাপশত িনাব কিা: সাইদুল হক এবাং িাতী  প্রশতবন্ধী ক্রীড়া 

সশিশতর সভাপশত িনাব এফ.এি ইকবাল শবন আদনা ার েন ো 

সভা  সভাপশতত্ব কদরন িশহলা ও শশশু শবষ ক িন্ত্রণালদ র 

সম্মাশনত সশিব িনাব কািরুন নাহারো স্বািত বিব্য রাদখন 

িাতী  প্রশতবন্ধী কফারাি  ও িাতী  প্রশতবন্ধী ক্রীড়া সশিশতর 

িহাসশিব ে. কসশলনা আখতারো 

 

কবলা ১২.০০ ঘটিকা  বাাংলাদেশ ইশসশে কনটও াকম এবাং 

শসনারিস্ আদ াশিত বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি সভাকদয 

কটকসই উন্ন ন ২০৩০ এর কপ্রশযদত শশশুর প্রারশিক র্ত্ন, 

শবকাশ ও সুরযা কসবাসমূদহর প্রসাদর এক আদলািনা অনুষ্ঠাদনর 

আদ ািন করা হ ো অনুষ্ঠাদন প্রিান অশতশথ শহদসদব উপশিত 

শিদলন িাননী  প্রিানিন্ত্রীর কার্ মালদ র এসশেশি শবষ ক মূখ্য 

সিন্ব ক িনাব কিা: আবুল কালাি আিােো শবদশষ অশতশথ 

শহদসদব উপশিত শিদলন িশহলা ও শশশু শবষ ক িন্ত্রণালদ র 

সম্মাশনত সশিব িনাব কািরুন নাহার এবাং অনুষ্ঠাদন সভাপশতত্ব 

কদরন বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির িহাপশরিালক িনাব 

কিোশত লাল কুরীো  

 

কবলা ৩.০০ ঘটিকা  বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি শিলনা তদন 

আিার কথা কশাদনা, কিাটরা বলদব, বড়রা শুনদবন শশদরানাদি 

পুশলশ আিার বন্ধু আদলািনা  প্রিান অশতশথ শহদসদব উপশিত 

শিদলন বাাংলাদেশ পুশলশ এর িহাপশরেশ মক ইেদপক্টর 

কিনাদরল (আইশিশপ) ে. কিাহাম্মে িাদবে পাদটা ারী এবাং 

শবদশষ অশতশি শিদসদব উপশিত শিদলি িশহলা ও শশশু শবষ ক 

িন্ত্রণালদ র সম্মাশনত সশিব িনাব কািরুন নাহারো 

 

 

 

(৪) ১১.১০.২০১৯ তাশরখ িতুথ ম শেন আন্তিমাশতক কন্যাশশশু 

শেবস উপলদয বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি এবাং িাতী  

কন্যাশশশু অোেদভাদকশস কফারাি কর্ৌথ উদদ্যাদি সকাল ০৯.০০ 



ক্র.নাং কার্ যক্রি প্রকল্প, কি যসূশি, কার্ যক্রদির নাি উপকারদ াগীর 

সাংখ্যা 

(প্রশতদবেনাশিন 

িাদস) 

অগ্রগশত/হ্রাস/ 

বৃশি/শবদ াজন/  

সাংদর্াজন/ িন্তব্য 

(র্শে থাদক) 

ঘটিকা  ককন্দ্রী  শহীে শিনার কথদক বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি 

পর্ মন্ত শশশু কশাভার্াত্রা এবাং সকাল ১০.০০ ঘটিকা   বাাংলাদেশ 

শশশু একাদেশি শিলনা তদন আদলািনা, সাাংস্কৃশতক ও পুরস্কার 

শবতরণী অনুষ্ঠাদনর আদ ািন করা হ ো অনুষ্ঠাদন প্রিান অশতশথ 

শহদসদব উপশিত শিদলন িশিলা ও শশশু শবষয়ক িন্ত্রণালদয়র 

িািিীয় রকাশতিন্ত্রী ফশিলাতুি নিসা ইশিরা এিশপ, শবদশষ 

অশতশি শিদসদব উপশিত শিদলি িশহলা ও শশশু শবষ ক 

িন্ত্রণালদ র সম্মাশনত সশিব িনাব কািরুন নাহার, িশহলা 

শবষ ক অশিেপ্তদরর িহাপশরিালক Rbve e`iæb‡bQv ও 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির কি ারম্যান ও শবশশষ্ট নাট্যব্যশিত্ব 

িনাব লাকী ইনািো অনুষ্ঠাদন সভাপশতত্ব কদরন বাাংলাদেশ শশশু 

একাদেশির িহাপশরিালক িনাব কিোশত লাল কুরীো অনুষ্ঠাদন 

স্বািত বিব্য রাদখন িাতী  কন্যাশশশু অোেদভাদকশস 

কফারাদির সম্পােক িনাব নাশিিা আিার িশলো অনুষ্ঠাদন 

িাতী  কন্যাশশশু অোেদভাদকশস কফারাদির সহসভাপশত   

িনাব শাশহনা আকতার েশল উপশিত শিদলনো 

 

শবকাল ৩.০০ ঘটিকা  বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি শিলনা তদন 

আিার কথা কশাদনা, কিাটরা বলদব, বড়রা শুনদবন শশদরানাদি 

e½বন্ধুদক িাদনা বাাংলাদেশদক িাদনা আদলািনা  প্রিান 

অশতশথ শহদসদব উপশিত শিদলন িাশতর শপতা e½বন্ধু নশখ 

মুশিবুর রিিাদির িন্মশতবাশষ িকী উেযাপি িাতীয় বাস্তবায়ি 

কশিটির আিবায়ক িিাব কািাল আবদুল িাদসর কিৌধুরী এবাং 

শবদশষ অশতশি শিদসদব উপশিত শিদলি িশহলা ও শশশু শবষ ক 

িন্ত্রণালদ র সম্মাশনত সশিব িনাব কািরুন নাহারো 

 

শবকাল ৪.৩০ ঘটিকা  বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি শিলনা তদন 

শনরাপে শশশু শনরাপে ইন্টারদনট উপলদয আদলািনা ও 

সাাংস্কৃশতক অনুষ্ঠাদনর আদ ািন করা হ ো অনুষ্ঠাদন প্রিান 

অশতশথ শহদসদব উপশিত শিদলন তথ্য ও কর্ািাদর্াি প্রযুশি 

(আইশসটি) শবভাদির শসশন র সশিব িনাব এন এি শি াউল 

আলি এবাং শবদশষ অশতশি শিদসদব উপশিত শিদলি িশহলা ও 

শশশু শবষ ক িন্ত্রণালদ র সম্মাশনত সশিব িনাব কািরুন 

নাহারো      

 

(৫) ১২.১০.২০১৯ তাশরখ পঞ্চি শেন সকাল ১১.৩০ ঘটিকা  

বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি শিলনা তদন পথশশশু পুনব মাসন 

কার্ মক্রি শবষদ  পথশশশুদের সিাদবশ, শবশভন্ন প্রশতদর্াশিতা, 

আিার কথা কশাদনা, পুরস্কার শবতরণ ও আনন্দ অনুষ্ঠাদনর 

আদ ািন করা হ ো অনুষ্ঠাদন প্রিান অশতশথ শহদসদব উপশিত 

শিদলন িশিলা ও শশশু শবষয়ক িন্ত্রণালদয়র িািিীয় রকাশতিন্ত্রী 

ফশিলাতুি নিসা ইশিরা এিশপ, শবদশষ অশতশি শিদসদব 

উপশিত শিদলি িশহলা ও শশশু শবষ ক িন্ত্রণালদ র সম্মাশনত 

সশিব িনাব কািরুন নাহারো 

শবকাল ৩.০০ ঘটিকা  বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি শিলনা তদন 

আিার কথা কশাদনা, কিাটরা বলদব, বড়রা শুনদবন শশদরানাদি 

শশশুবান্ধব নির শবষদ  আদলািনা ও সাাংস্কৃশতক অনুষ্ঠাদনর 

আদ ািন করা হ ো অনুষ্ঠাদন প্রিান অশতশথ শহদসদব উপশিত 



ক্র.নাং কার্ যক্রি প্রকল্প, কি যসূশি, কার্ যক্রদির নাি উপকারদ াগীর 

সাংখ্যা 

(প্রশতদবেনাশিন 

িাদস) 

অগ্রগশত/হ্রাস/ 

বৃশি/শবদ াজন/  

সাংদর্াজন/ িন্তব্য 

(র্শে থাদক) 

শিদলন বাাংলাদেশ প্রদকৌশল শবশ্বশবদ্যাল  (বুদ ট) এর নির 

পশরকল্পনাশবে ও িপশত িনাব ইকবাল হাশবব ও শবদশষ 

অশতশথ শহদসদব উপশিত শিদলন িশহলা ও শশশু শবষ ক 

িন্ত্রণালদ র অশতশরি সশিব িনাব আইনুল কবীরো 

 

শবকাল ৫.০০ ঘটিকা  বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি শিলনা তদন 

আিার কথা কশাদনা, কিাটরা বলদব, বড়রা শুনদবন শশদরানাদি 

শশশু সাশহশতে শবষদ  আদলািনা ও সাাংস্কৃশতক অনুষ্ঠাদনর 

আদ ািন করা হ ো অনুষ্ঠাদন প্রিান অশতশথ শহদসদব উপশিত 

শিদলন কথাসাশহশতেক কসশলনা কহাদসন, শবদশষ অশতশথ শহদসদব 

উপশিত শিদলন বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির কি ারম্যান ও 

শবশশষ্টনাট্য ব্যশিত্ব িনাব লাকী ইনাি, শশশু সাশহশতেক    

িনাব আলী ইিাি, িনাব ফারুক কহাদসন, িনাব আলি 

তালুকোর, িনাব আিীরুল ইসলাি ও িনাব আসলাি সানী 

এবাং বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির পশরিালক িনাব আনিীর 

শলটনো 

 

(৬) ১৩.১০.২০১৯ তাশরখ ৬ষ্ঠ শেন সকাল ১০.০০ ঘটিকা  

বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি শিলনা তদন ব্র্যাদকর আদ ািদন 

শিত্রাাংকন প্রশতদর্াশিতা ও পুরস্কার শবতরণী এবাং প্যাদনল 

আদলািনা সিতা আিার অশিকার সাাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান (ব্র্যাদকর 

শশশুদের অাংশগ্রহদণ) অনুশষ্ঠত হ ো অনুষ্ঠাদন অশতশথ শহদসদব 

উপশিত শিদলন বাাংলাদেশ শেএফইশের প্রিান শি. জুশে 

হারবাট মসন, অদেশল ান হাইকশিশদনর  িািম  শে অোদফ াস ম 

িনাব কপশন িট মন, কথাসাশহশতেক কসশলনা কহাদসন, বাাংলাদেশ 

শশশু একাদেশির পশরিালক িনাব আনিীর শলটন, ব্র্যাদকর 

কিোর িাসটিি এবাং োইভারশসটির পশরিালক িনাব আন্না 

শিনিো ব্র্যাদকর ভাদ াদলে এদিইনে ওদিন এর পশরিালক 

িনাব নবনীতা কিৌধুরী, ব্র্যাদকর কপ্রাগ্রাি প্রিান, কিোর িাসটিি 

এবাং োইভারশসটির পশরিালক িনাব কসশলনা আহদিেো 

 

সকাল ১১.০০ ঘটিকা  িশিলা ও শশশু শবষয়ক িন্ত্রণালয়, 

িশিলা শবষয়ক অশিেপ্তর ও িাশি নসক্টরাল নরকাাগ্রাি আদয়াশিত 

বাল্যশববাহ শনদরাি শেবস উপলদয এক সিাদবদশর আদ ািন 

করা হ ো সিাদবশটি ককন্দ্রী  শহীে শিনার কথদক শুরু হদ  

র োশলর িামে দি বাাংলাদেশ শশশু একাদেশিদত এদস কশষ হ ো 

প্রিান অশতশথ শহদসদব উপশিত শিদলন িশিলা ও শশশু শবষয়ক 

িন্ত্রণালদয়র িািিীয় রকাশতিন্ত্রী ফশিলাতুি নিসা ইশিরা এিশপ, 

শবদশষ অশতশি শিদসদব উপশিত শিদলি িশহলা ও শশশু শবষ ক 

িন্ত্রণালদ র সম্মাশনত সশিব িনাব কািরুন নাহারো 

 

 

 

 

কবলা ১২.০০ ঘটিকা  নসভ দ্যা শিলদেি আদয়াশিত শশশু 

সাংলাপ অনুষ্ঠান বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি করাকনুজ্জািান খান 

োো ভাই হদল অনুশষ্ঠত হ ো  প্রিান অশতশথ শহদসদব উপশিত 

শিদলন আইি, শবিার ও সাংসে শবষয়ক িন্ত্রণালদয়র িািিীয় 



ক্র.নাং কার্ যক্রি প্রকল্প, কি যসূশি, কার্ যক্রদির নাি উপকারদ াগীর 

সাংখ্যা 

(প্রশতদবেনাশিন 

িাদস) 

অগ্রগশত/হ্রাস/ 

বৃশি/শবদ াজন/  

সাংদর্াজন/ িন্তব্য 

(র্শে থাদক) 

িন্ত্রী িিাব আশিসুল িক। শবদশষ অশতশি শিদসদব উপশিত 

শিদলি িশহলা ও শশশু শবষ ক িন্ত্রণালদ র সম্মাশনত সশিব 

িনাব কািরুন নাহারো     

 

শবকাল ৩.০০ ঘটিকা  িশহলা ও শশশু শবষ ক িন্ত্রণাল , 

ইউশনদসফ, এশপশস প্রকল্প ও ও ার্ল্ম শভশন আদ াশিত 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি শিলনা তদন আিার কথা কশাদনা, 

কিাটরা বলদব, বড়রা শুনদবন শশদরানাদি বাল্যশববাহ প্রশতদরাি 

ও শকদশার-শকদশারী যিতা ন উপলদয আদলািনা ও 

সাাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান অনুশষ্ঠত হ ো প্রিান অশতশথ শহদসদব 

উপশিত শিদলন িশিলা ও শশশু শবষয়ক িন্ত্রণালয় সম্পশকিত 

িায়ী কশিটির সভাপশত িিাব নিদির আফদরাি চুিশক এিশপ, 

শবদশষ অশতশি শিদসদব উপশিত শিদলি িশহলা ও শশশু শবষ ক 

িন্ত্রণালদ র সম্মাশনত সশিব িনাব কািরুন নাহার এবাং 

ইউশনদসফ বাাংলাদেশ এর প্রশতশনশিো  

 

(৭) ১৪.১০.২০১৯ তাশরখ সপ্তি শেন শবকাল ৩.০০ ঘটিকা  

বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি শিলনা তদন শশশু অশিকার সপ্তাহ 

২০১৯ এর সিাপনী অনুষ্ঠাদন আদলািনা, শশশু শিত্রকলা পুরস্কার 

শবতরণী ও সাাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান অনুশষ্ঠত হ ো অনুষ্ঠাদন প্রিান 

অশতশথ শহদসদব উপশিত শিদলন িশিলা ও শশশু শবষয়ক 

িন্ত্রণালদয়র িািিীয় রকাশতিন্ত্রী ফশিলাতুি নিসা ইশিরা এিশপ, 

শবদশষ অশতশি শিদসদব উপশিত শিদলি িশহলা ও শশশু শবষ ক 

িন্ত্রণালদ র সম্মাশনত সশিব িনাব কািরুন নাহার, িশহলা 

শবষ ক অশিেপ্তদরর িহাপশরিালক Rbve e`iæb‡bQv ও 

িাতী  িশহলা সাংিার শনব মাহী পশরিালক িনাব কািল ইসলাি 

এনশেশস এবাং িশ তা ফাউদেশদনর ব্যবিাপনা পশরিালক িনাব 

আফদরািা খানো অনুষ্ঠাদন সভাপশতত্ব কদরন বাাংলাদেশ শশশু 

একাদেশির কি ারম্যান ও শবশশষ্ট নাট্যব্যশিত্ব িনাব লাকী 

ইনািো অনুষ্ঠাদন উপশিত শিদলন বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির 

িহাপশরিালক িনাব কিোশত লাল কুরী এবাং পশরিালক িনাব 

আনিীর শলটনো অনুষ্ঠান কশদষ শবখ্যাত িাদুশশল্পী জুদ ল আইি 

িাদু প্রেশ মন কদরনো  

 

৩. কশখ রাদসদলর ৫৫তি িন্মবাশষ মকী ২০১৯ উের্াপন 

১৯.১০.২০১৯ তাশরখ শবকাল ৩.০০ ঘটিকা  িাশতর শপতা 

e½বন্ধু কশখ মুশিবুর রহিাদনর কশনষ্ঠ পুত্র কশখ রাদসদলর 

৫৫তি িন্মবাশষ মকী উপলদয বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি 

শিলনা তদন ‘কশখ রাদসল আিাদের ভাদলাবাসা’ শীষ মক 

আদলািনা সভা  অনুষ্ঠাদনর প্রিান অশতশথ িশিলা ও শশশু 

শবষয়ক িন্ত্রণালদয়র িািিীয় রকাশতিন্ত্রী ফশিলাতুি নিসা ইশিরা 

এিশপ। বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির কি ারম্যান শবশশষ্ট 

নাট্যব্যশিত্ব িনাব লাকী ইনাদির সভাপশতদত্ব অনুশষ্ঠত 

আদলািনা সভা   শবদশষ অশতশি শিদসদব উপশিত শিদলি 

িাননী  সাংসে সেস্য ও িশিলা ও শশশু শবষয়ক িন্ত্রণালয় 

সম্পশকিত িায়ী কশিটির সম্মাশিত সেস্য নবগি লুৎফুি নিসা 

খাি, িশহলা ও শশশু শবষ ক িন্ত্রণালদ র সম্মাশনত সশিব  

িনাব কািরুন নাহার, িশহলা শবষ ক অশিেপ্তদরর 

১০00 জন শিশু ও 

অশিিোবক 

 



ক্র.নাং কার্ যক্রি প্রকল্প, কি যসূশি, কার্ যক্রদির নাি উপকারদ াগীর 

সাংখ্যা 

(প্রশতদবেনাশিন 

িাদস) 

অগ্রগশত/হ্রাস/ 

বৃশি/শবদ াজন/  

সাংদর্াজন/ িন্তব্য 

(র্শে থাদক) 

িহাপশরিালক Rbve e`iæb‡bQv ও িাতী  িশহলা সাংিার 

শনব মাহী পশরিালক িনাব কািল ইসলাি এনশেশসো অনুষ্ঠাদন 

স্বািত বিব্য রাদখন বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির িহাপশরিালক 

িনাব কিোশত লাল কুরীো আদলািনা কশদষ প্রশতদর্াশিতার 

শবি ী শশশুদের িাদে পুরস্কার শবতরণী ও একাদেশির 

প্রশশযণাথী শশশুদের অাংশগ্রহদণ সাাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান অনুশষ্ঠত 

হ ো  

৪. প্রশশক্ষণ    

(ক) উন্ন ন প্রকদল্পর আওতা  - - - 

(খ) কি যসূশির আওতা  - - - 

(গ) রাজস্ব বাদজদের 

আওতা  

১. শশশুদের মিিা িনন শবকাদশ বছর মি ােী সাাংস্কৃশতক 

প্রশশক্ষণ (সাংগীত, নৃতয, শিত্াাংকন, নাট্যকলা, আবৃশি, গীোর, 

তবলা, ইাংদরশজ  াষা শশক্ষা, কশম্পউোর, সুন্দর হাদতর মলখা 

এবাং োবা) প্রোন; 

প্রা  ৩৬০০০ শশশু 

সাাংস্কৃশতক 

প্রশশক্ষণ গ্রহণ 

কদরদছ। 

- 

    

(ঘ) কি যকতযা/ কি যিারী 

 

- - - 

৫. অন্যান্য কার্ যক্রি 

(প্রশতদবেনাশিন িাদসর 

সকল কার্ যক্রদির বণ যনা) 

- - - 

 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির নকন্দ্রীয় কায িালদয় ১টি, ৬৪টি নিলা শাখায় ৬৪টি ও ৬টি উপদিলা শাখায় (বাবুগঞ্জ, শ্রীিগর,নকশবপুর, কুলাউড়া, 

পরশুরাি, শিঠাপুকুর) ৬টিসি নিাট ৭১টি অশফস রদয়দি।  
  

                                     

            েপ্তর/সাংস্থা প্রিাদনর স্বাক্ষর ও সীলদিাহর : 

 
 

 

 

 

 কিোশত লাল কুরী 

মহোপশরচোলক (অশিশরক্ত সশচব) 

বোাংলোক্েি শিশু একোক্েশম 

 


