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ফাাংাদদল শলশু একাদডশি 

বাাংলাদদশ শশশু একাদেশির কার্ যক্রি সম্পশকযত তথ্যাশদর প্রশতদবদন ছক  

দপ্তর/   সাংস্থার নাি-বাাংলাদদশ শশশু একাদেশি, , প্রশতদবদনাশধন িাস- : িার্ য ২০২০ 

ক্র.নাং কার্ যক্রি প্রকল্প, কি যসূশর্, কার্ যক্রদির নাি উকারদ াগীর 

সাংখ্যা 

(প্রশতদবদনাশধন 

িাদস) 

অগ্রগশত/হ্রাস/ 

বৃশি/শবদ াজন/  

সাংদর্াজন/ িন্তব্য (র্শদ 

থাদক) 

১ উন্ন ন প্রকল্প প্রদর্াজয ন  প্রদর্াজয ন  প্রদর্াজয ন  

২. রাজস্ব বাদজদের 

কি যসূশর্ 

- - 

 

- 

৩. রাজস্ব বাদজদের আওতা  

অন্যান্য কার্ যক্রি 

(১) শনয়শিত ফই, িাশক ‘শলশু’ শিকা প্রকাল, শফতরণ ও 

শফণন। 

             

         িার্ য 

          

‘শলশু’ শিকা 

প্রকাল,     

            

- 

( )                                       

                                        

                             শির কি মকতমা ও 

কি মচারীবৃন্দ ফাাংাদদল শলশু একাদডশি থথদক থকন্দ্রীয় লশদ 

শি                      িদফত ন। উক্ত িাদফদল িশা 

ও শলশু শফয়ক িন্ত্রণাদয়র িাননীয় প্রশতিন্ত্রী পশিাতুন থনা 

ইশন্দরা এিশ প্রধান অশতশথ শদদফ                       

                       ও                    

                       ও       ,              

                    (           )                 

              ও                               

                                              

১০০০ জন - 

( )                       ৭                     

                                                 

কি মসূশচর আদয়ািন কদর : 
 

( ) ১৭.০৩.২০২০    ফার কা ৮:০০ ঘটিকায় ধানিশি ৩২ 

নম্বর থরাদড িাশতর শতা e½eÜz থলখ মুশিবুর রিাদনর 

প্রশতকৃশতদত ফাাংাদদল শলশু একাদডশির ক্ষ থথদক 

িাশরচাক               িনাফ                

               কি মকতমাগণ পুস্পস্তফক অ মণ ও শ্রদ্ধাঞ্জশ 

            

 

(খ) ১৭ িাচ ম ২০১৯ িঙ্গফার কা ১০.০০ ঘটিকায় িাশতর 

শতা e½eÜz থলখ মুশিবুর রিাদনর িন্মলতফাশ মকী ও িাতীয় 

শলশু শদফ উদযান                             

                            শিাদ িাশপ ও থদায়ার 

আদয়ািন করা য়।       ও                           

                ও       ,                       

         ও                                        

                                                   

                ও                                  

       -            ফাাংাদদল শলশু একাদডশির কি মকতমা ও 

কি মচারীগণ শিাদ িাশপদ অাংলগ্রণ কদরন। 

 

(গ)                ও                             

                 ও                           
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ক্র.নাং কার্ যক্রি প্রকল্প, কি যসূশর্, কার্ যক্রদির নাি উকারদ াগীর 

সাংখ্যা 

(প্রশতদবদনাশধন 

িাদস) 

অগ্রগশত/হ্রাস/ 

বৃশি/শবদ াজন/  

সাংদর্াজন/ িন্তব্য (র্শদ 

থাদক) 

 

(৪)           ও                          ’  

                  BRIDGE KIDS 

PROGRAMS, BRIDGE                  

                   ৪(   )                    (   

                              )                 

৬০ জন  

( ) Kyiv, Ukrain এ X International 

Children and Youth Art Charity 

Festival 2020 উদক্ষে শলশু াাংস্কৃশতক দদর দস্য 

শনফ মাচদনর িন্য                     

-  

 ( )                                            

                                          

 

-  

৪. প্রশশক্ষণ;    

(ক) উন্ন ন প্রকদল্পর আওতা  - - - 

(খ) কি যসূশর্র আওতা  - - - 

(গ) রাজস্ব বাদজদের 

আওতা  

১. শশশুদদর মিধা িনন শবকাদশর লদক্ষয বছরব্যাী সাাংস্কৃশতক 

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

তবলা, ইাংদরশজ  াষা শশক্ষা, কশম্পউোর, সুন্দর হাদতর মলখা 

এবাং দাবা) প্রদান; 

প্রা  ৩৬০০০ 

শশশু সাাংস্কৃশতক 

প্রশশক্ষণ গ্রহণ 

কদরদছ। 

- 

(ঘ) কি যকতযা-কি যর্ারী - - - 

৫. অন্যান্য কার্ যক্রি 

(প্রশতদবদনাশধন িাদসর 

সকল কার্ যক্রদির বণ যনা) 

 ৯.  .                                        

                                   

- - 

 

ফাাংাদদল শলশু একাদডশির থকন্দ্রীয় কায মায়, ৬৪টি থিা লাখায় ৬৪টি ও ৬টি উদিা লাখায় (ফাবুগঞ্জ, শ্রীনগর,থকলফপুর, কুাউড়া, 

রশুরাি, শিঠাপুকুর) ৬টি থিাট ৭১টি অশপ রদয়দে। 
 

 

 

  
                                      

            দপ্তর/সাংস্থা প্রধাদনর স্বাক্ষর ও সীলদিাহর  
 

 

 

                

                         

                    । 
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