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শুবেচ্ছা কথা 

 

বাাংলাবদশ সরকাবরর লক্ষ্য আজবকর র্শশুবক আগামী র্দবনর আবলার্কি নাগর্রক র্িসাবব গবে তিালা। তস লবক্ষ্য র্শশুর 

তেিবরর অপার সম্ভাবনাবক জার্গবে তুলবি িে সাংস্কৃর্ির র্বর্েন্ন তক্ষ্বে অাংশগ্রিবের অবাধ সুব াবগর মাধ্যবম। এর জন্য 

প্রবোজন  থা থ পর্রববশ সৃর্ি করা। র্কন্তু িার স্ববের জগি ও উপযুক্ত তক্ষ্ে প্রস্তুি কবর র্দবি িে পর্রবার, সমাজ ও 

রাষ্ট্রবক। 

এই উবেশ্য বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম র্শশু বান্ধব সাাংস্কৃর্িক, সামার্জক ও সার্ির্িযক র্বর্েন্ন কম িসূচী প্রেেন করবে। 

স্বচ্ছল পর্রবাবরর র্শশুবদর জন্য ত মন র্শশু একাবের্মর কা িক্রম আবে তিমন দুস্থ সুর্বধাবর্িি র্শশুবদর জন্যও রবেবে 

যুবগাপব াগী ও বাস্তবর্ের্িক কম িসূচী। সারাবদবশর র্বপুলসাংখ্যক র্শশু অাংশগ্রিে করবে এসব কম িসূচীবি। 

এই লবক্ষ্য প্রকাশ করা িবচ্ছ বার্ষ িক প্রর্িববদন। িথ্য কর্মশবন ‘বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-

২০২১’ জািীে িথ্য প্রবাবির সাংবগ যুক্ত িওোর সুব াগ সৃর্ি কবরবে। পর্রবশবষ িথ্য কর্মশবনর কা িক্রবমর সাফল্য 

কামনা কর্র এবাং বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২১-২০২২’ প্রেেবন সাংর্িি সকলবক ধন্যবাদ জানাই।   

 

 

 

 

 

লাকী ইনাম 

তচোরম্যান 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম 
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প্রসঙ্গ-কথা 

 

িথ্য প্রবাবির এই যুবগ সরকাবরর সকল কা িক্রম এখন জনগবের অর্ধকাবরর প িােভূক্ত। তস লবক্ষ্য সরকার ‘িথ্য 

অর্ধকার আইন ২০০৯’ প্রেেন কবরবে। এর ফবল সরকার্র, আধাসরকার্র, স্বােিশার্সি ও সাংর্বর্ধবদ্ধ প্রর্িষ্ঠাবন 

দার্েত্ব পালবন স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্ির পর্রববশ সৃর্ি িবেবে। সরকাবরর সকল কা িক্রম এখন জনগবের অর্ধকাবরর 

প িােভুক্ত। জনগবের এ আইনসঙ্গি অর্ধকাবরর প্রর্ি বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম শ্রদ্ধাশীল।  

 

বাাংলাবদশ সরকাবরর লক্ষ্য আজবকর র্শশুবক আগামী র্দবনর আবলার্কি নাগর্রক র্িসাবব গবে তিালা। তসই 

অঙ্গীকার পূরবে িথ্য কর্মশবনর আবোজবন ‘বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২১-২০২২’ 

অন্তভূ ির্ক্তবি জািীে িথ্য প্রবাবির সাংবগ যুক্ত িওোর সুব াগ সৃর্ি িবেবে।  

 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম তদবশর র্শশুবদর সৃজনশীল প্রর্িো র্বকাবশর জন্য প্রর্ির্ষ্ঠি শীষ িস্থানীে জািীে প্রর্িষ্ঠান। 

র্শশুবদর তমধা-মনন ও বুর্দ্ধবৃর্ি চচ িার উবেবশ্য এ প্রর্িষ্ঠান র্শল্প-সার্িিয-সাংগীি-চারুকলা-র্বজ্ঞানসি সাংস্কৃর্ির নানা 

শাখাে তদশব্যাপী বহুর্বধ কা িক্রম পর্রচালনা করবে। র্বিবান পর্রবাবরর র্শশুবদর জন্য ত মন র্শশু একাবের্মর 

কা িক্রম আবে, তিমর্ন সুর্বধাবর্িি দুস্থ র্শশুবদর জবন্যও রবেবে যুবগাপব াগী ও বাস্তবর্ের্িক সব কম িসূর্চ। তদবশর 

অগর্েি র্শশু অাংশগ্রিে করবে এসব কম িসূর্চবি। র্দন র্দন র্শশু একাবের্মর কা িক্রম সম্পবকি মানুবষর আগ্রি বােবে। 

 

র্শশুর র্বকাশ ও আথ ি-সামার্জক উন্নেবন বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর কা িক্রমবক আবরা তবগবান ও গর্িশীল করার 

তক্ষ্বে মর্িলা ও র্শশু র্বষেক মন্ত্রোলবের র্দকর্নবদ িশনা আমরা প্রর্িপালন কবর থার্ক। ত  সকল দািাবদশ ও সাংস্থা 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর র্বর্েন্ন প্রকল্প ও কম িসূর্চ বাস্তবােবনর জন্য অথ িননর্িক ও কার্রগর্র সিােিা প্রদান 

কবরবে িাবদর কাবে আমরা কৃিজ্ঞ। উবেখ্য র্শশুবদর উন্নেন কম িকাবের প্রর্ি বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর আগ্রি 

এবাং দােবদ্ধিা বৃর্দ্ধ তপবেবে, ‘বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২১-২০২২’ প্রেেবন সাংর্িি সকলবক 

ধন্যবাদ জানাই।   

 

 

 

 

 

                                                                 তমা: শর্রফুল ইসলাম 

                                                                  মিাপর্রচালক 

  বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম 

 

 

 

 

 

 

 



4 E:\Annual Protibedon\Annul Protebedon 2021-22).docx 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২১-২০২২ 

 

পটভূর্ম 

বাাংলাবদবশর তমাট জনসাংখ্যার প্রাে ৪৪% র্শশু। জার্ির ের্বষ্যৎ কে িধার এই র্শশুবদর তদবশর ত াগ্য নাগর্রক র্িসাবব 

গবে তিালার স্বাবথ ি ১৯৮৯ সাবল জার্িসাংঘ কর্তিক র্শশু অর্ধকার সনদ তঘাষোর ১৫ বের পূবব ি, ১৯৭৪ সাবল জার্ির র্পিা 

বঙ্গবন্ধু তশখ মুর্জবুর রিমান বাাংলাবদবশ র্শশু আইন প্রেেন কবরন। এরই ধারাবার্িকিাে র্শশুবদর শারীর্রক, মানর্সক, 

সাাংস্কৃর্িক ও সুপ্ত প্রর্িোর র্বকাশ সাধবনর লবক্ষ্য বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম প্রর্ির্ষ্ঠি িে। বিিমাবন সারা তদবশর ৬৪টি 

তজলাে এবাং ৬টি উপবজলাে র্শশু একাবের্মর শাখা অর্ফস রবেবে। 

 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর মূল কম িকাে পর্রচার্লি িে তকন্দ্রীে ইউর্নট তথবক। একই কম িসূর্চ তকন্দ্রীে অর্ফসসি সকল 

তজলাে অনুসরে করা িে। তজলা শাখাগুবলার সুষ্ঠ ুপর্রচালনার জন্য তজলা প্রশাসবকর তনর্তবত্ব একটি পর্রচালনা কর্মটি 

রবেবে। তদবশর ৬টি উপবজলাে র্শশু একাবের্মর কা িক্রম পর্রচালনার জন্য উপবজলা র্নব িািী অর্ফসাবরর তনর্তবত্ব স্থানীে 

কর্মটি রবেবে। এোবব তদবশর সকল র্শশুবক একাবের্মর কম িকাবের আওিাে আনার একটি কা িকর প্রর্ক্রো চালু করা 

সম্ভব িবেবে। 

 

বাাংলাবদশ সরকার র্শশু অর্ধকার সনদ বাস্তবােবন অঙ্গীকারাবদ্ধ। র্শশু উন্নেনবক ত্বরার্িি করার লবক্ষ্য ১৯৯৪ সাবল 

সরকার ‘মর্িলা ও র্শশু র্বষেক মন্ত্রোলে’ নাবম একটি পৃথক মন্ত্রোলে গঠন কবরবে। এই মন্ত্রোলে গঠবনর ফবল র্শশু 

উন্নেন র্বষেটি আবগর তুলনাে অর্ধক গুরুত্ব লাে কবরবে। মাননীে প্রধানমন্ত্রী তশখ িার্সনার উন্নেন পর্রকল্পনার আওিাে 

র্শশু-র্কবশারবদর অর্ধকার এবাং সৃজনশীল প্রর্িো র্বকাবশর লবক্ষ্য ব্যাপক কম িসূর্চ গ্রিে করা িবচ্ছ। বঙ্গবন্ধু প্রেীি র্শশু 

আইবনর আবলাবক মাননীে প্রধানমন্ত্রী তশখ িার্সনা ২০১১ সাবল জািীে র্শশুনীর্ি প্রেেন কবরন। িাঁর র্দকর্নবদ িশনাে 

প্রেীি িে র্শশু আইন ২০১৩। বস্তুি জািীে র্শশুনীর্ি ২০১১ ও র্শশু আইন ২০১৩-এর র্ের্িবিই বাাংলাবদবশ র্শশুবদর 

সাাংস্কৃর্িক ও মানর্সক র্বকাবশর সামর্গ্রক কম িকাে পর্রচার্লি িে।   

 

বাাংলাবদশ উন্নেনশীল তদশ িবলও আমাবদর র্শশুরা প্রর্িোর র্দক তথবক র্ববের উন্নি তদশগুবলার র্শশুবদর সমকক্ষ্। 

র্বর্েন্ন আন্তজিার্িক প্রর্িব ার্গিাে অাংশগ্রিে কবর আমাবদর র্শশুরা বহু স্বে িপদক ও অন্যান্য পুরস্কার লাে কবর িাবদর 

প্রর্িোর তশ্রষ্ঠত্ব প্রমাে কবরবে এবাং বাাংলাবদবশর মুখ উজ্জ্বল কবরবে। 

 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম বিিমাবন মর্িলা ও র্শশু র্বষেক মন্ত্রোলবের অধীন একটি সাংর্বর্ধবদ্ধ সাংস্থা। ২০১৮ সাবলর 

১৪ নবেম্বর (৩০ কার্িিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ) বাাংলাবদবশর জািীে সাংসবদ বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম আইন অনুবমার্দি িে। 

২০ সদস্য র্বর্শি একটি ব্যবস্থাপনা তবাে ি দ্বারা এর কা িক্রম পর্রচার্লি িে। 

 

 

রূপকল্প (vision) 

র্বকর্শি র্শশু। 

 

অর্েলক্ষ্য (Mission) 

সঠিক পর্রচ িা ও প্রর্শক্ষ্বের মাধ্যবম র্শশুর প্রর্িোর র্বকাশ সাধন। 
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বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম র্শশুবদর সাাংস্কৃর্িক ও মানর্সক র্বকাবশর একমাে জািীে প্রর্িষ্ঠান। বাাংলাবদশ র্শশু 

একাবের্ম মর্িলা ও র্শশু র্বষেক মন্ত্রোলবের অধীন একটি সাংর্বর্ধবদ্ধ সাংস্থা। ২০ সদস্য র্বর্শি ব্যাবস্থাপনা তবাে ি দ্বারা 

এর কা িক্রম পর্রচার্লি িে। র্শশু একাবের্মর মূল কম িকাে পর্রচার্লি িে তকন্দ্রীে ইউর্নট তথবক। একই কম িসূর্চ 

তকন্দ্রীে অর্ফসসি সকল তজলাে অনুসরে করা িে। তজলা শাখার কা িক্রম সুষ্ঠুোবব পর্রচালনার জন্য তজলা প্রশাসবকর 

তনর্তবত্ব একটি পর্রচালনা কর্মটি রবেবে। তদবশর ৬টি উপবজলাে র্শশুবদর কা িক্রম পর্রচালনার জন্য উপবজলা র্নব িািী 

অর্ফসাবরর তনর্তবত্ব স্থানীে কর্মটি রবেবে। এোবব তদবশর সকল র্শশুবক একাবের্মর কম িকাবের আওিাে আনার একটি 

কা িকর প্রর্ক্রো চালু করা সম্ভব িবেবে। 

 

সাাংগঠর্নক কাঠাবমা 

র্শশুবদর সৃজনশীলিার র্বকাশ ও র্শশু অর্ধকার সুরক্ষ্াে বিিমাবন তকন্দ্রীে কা িালে, ৬৪টি তজলা এবাং ৬টি উপবজলাে 

(তকশবপুর, পরশুরাম, র্মঠাপুকুর, কুলাউো, শ্রীনগর ও বাবুগঞ্জ উপবজলা) র্শশু একাবের্মর কা িক্রম চলবে।  

 

২০১৮ সাবলর আইন অনু ােী নতুন প্রর্বধানমালাে তদবশর সবকটি উপবজলাে র্শশু একাবের্মর কা িক্রম সম্প্রসারে 

করার লবক্ষ্য কা িক্রম গ্রিে করা িবেবে। এ লবক্ষ্য ৪৭১০ জন জনবল সম্বর্লি নতুন জনবল কাঠাবমা প্রেেন পূব িক 

মন্ত্রোলবে তপ্ররে করা িবেবে।  

 

একাবের্মর প্রধান কা িাবর্ল  

 ১. বাাংলাবদবশর র্শশুবদর মবধ্য মিান মুর্ক্তযুবদ্ধর তচিনা, স্ববদশ তপ্রম, ননর্িক র্শক্ষ্া, শৃঙ্খলা ও দার্েত্বববাধ 

     সৃর্ির উবেবশ্য সৃজনশীল ও সুকুমার বৃর্িসি সুপ্ত প্রর্িোর র্বকাশ;  

 ২. র্শশুবদর সাাংস্কৃর্িক, নবজ্ঞার্নক, র্ববনাদন ও র্শক্ষ্ামূলক কম িিৎপরিার উন্নেন; 

 ৩. র্শশুবদর শারীর্রক র্বকাশ, পর্রষ্কার-পর্রচ্ছন্নিা, স্বাস্থয সবচিনিা, দুব িাগ ব্যবস্থাপনা, পর্রববশ র্বপ িে, বজিয 

     ব্যবস্থাপনা প্রভৃর্ি র্বষবে সবচিন করার লবক্ষ্য কা িক্রম গ্রিে;   

 ৪. র্শশুবিাষ সার্িিয মুদ্রে ও প্রকাশনা;  

 ৫. প্রর্িবন্ধী এবাং অটিজম ও স্নায়ু র্বকাশজর্নি র্ববশষ চার্িদাসম্পন্ন র্শশুবদর উন্নেবন কা িক্রম গ্রিে;  

 ৬. র্ের্জটাল যুবগর উপব াগী কবর র্শশুবদর গবে তিালার জন্য কা িক্রম গ্রিে। 

 

মুর্জববষ ি উদ াপন উপলবক্ষ্য বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম কর্তিক বেরব্যাপী বাস্তবার্েি কা িক্রম 

১. ‘বঙ্গবন্ধুবক জাবনা বাাংলাবদশবক জাবনা’ কা িক্রবমর আওিাে বঙ্গবন্ধু র্বষেক বক্তৃিামালা, অসমাপ্ত আত্মজীবনী 

 এবাং কারাগাবরর তরাজনামচা তথবক পাঠ অর্েনে, তদশব্যাপী র্শশুবদর অাংশগ্রিবে বঙ্গবন্ধু র্বষেক রচনা ও 

 র্চোাংকন প্রর্িব ার্গিা, কর্বিা আবৃর্ি এবাং র্শশু সাংলাপ। আবোজন করা িবেবে। 

২. বঙ্গবন্ধুর ঐর্িিার্সক ৭ই মাবচ ির োষে প্রর্িব ার্গিা।  

৩. েকুবমন্টার্র/ র্শশুবিাষ চলর্িে প্রদশ িন।  

৪. শর্িদ তশখ রাবসবলর সবঙ্গ বঙ্গবন্ধু িিযাকাবের সমে সাংঘটিি র্নম িম ঘটনাবর্ল র্নবে আবলাচনা।  

৫. র্চোাংকন প্রর্িব ার্গিা।  

৬. আবলাকর্চে প্রদশ িনী।  

৭. জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু তশখ মুর্জবুর রিমান র্বষেক র্সর্রবজর ২৫টি বইবের মুর্জববষ ি সাংস্করে গ্রন্থ প্রকাশ। 

৮. মুর্জববষ ি উদ াপন উপলবক্ষ্য বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম কর্তিক মুর্জবববষ ির তলাবগা সম্বর্লি টি শাট ি ও মগ 

 র্বিরে। 

৯. মুর্জববষ ি উদ াপন উপলবক্ষ্য বঙ্গবন্ধুর জীবনী র্নবে অনলাইন কুইজ ও আবলাচনা অনুষ্ঠান আবোজন। 
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১০. মুর্জববষ ি উদ াপন উপলবক্ষ্য র্শশু পর্েকার র্ববশষ সাংখ্যা প্রকাশ। 

 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম বিিমাবন মর্িলা ও র্শশু র্বষেক মন্ত্রোলবের অধীন একটি সাংর্বর্ধবদ্ধ সাংস্থা। ২০ 

সদস্যর্বর্শি একটি তবাে ি অব ম্যাবনজবমন্ট দ্বারা এর কা িক্রম পর্রচার্লি িে। 

 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর ব্যবস্থাপনা তবাবে ির সদস্যববগ ির নাবমর িার্লকা 

 

 

১। জনাব লাকী ইনাম 

তচোরম্যান 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম 

- তচোরম্যান 

২। জনাব মুিম্মদ নূরুল হুদা 

মিাপর্রচালক 

বাাংলা একাবের্ম 

 সদস্য 

৩। জনাব র্লোকি আলী লাকী 

মিাপর্রচালক 

বাাংলাবদশ র্শল্পকলা একাবের্ম 

 সদস্য 

৪।

  

 

অধ্যাপক র্নসার তিাবসন 

র্েন 

চারুকলা অনুষদ, ঢাকা র্বের্বদ্যালে 

 সদস্য 

৫। জনাব তমাোঃ মুর্িবুজ্জামান 

অর্ির্রক্ত সর্চব (র্শশু ও সমিে) 

মর্িলা ও র্শশু র্বষেক মন্ত্রোলে 

 সদস্য 

৬। জনাব তমািাম্মদ আজাদ োোল 

যুগ্মসর্চব  

অথ ি র্বোগ, অথ ি মন্ত্রোলে। 

 সদস্য 

৭। 

 

নসেদ তমিদী িাসান 

যুগ্মসর্চব (প্রশাসন) 

সমাজকল্যাে  মন্ত্রোলে। 

 সদস্য 

৮। জনাব তমাোঃ নজরুল ইসলাম 

যুগ্মসর্চব (প্রশাসন) 

িথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রোলে  

 সদস্য 

৯। জনাব িাসনা জািান খানম 

অর্ির্রক্ত সর্চব  (প্রশাসন) 

সাংস্কৃর্ি র্বষেক মন্ত্রোলে 

 সদস্য 

১০। জনাব শািনাজ সামাদ 

যুগ্মসর্চব  

প্রাথর্মক ও গের্শক্ষ্া মন্ত্রোলে। 

 সদস্য 

১১। যুগ্মসর্চব (প্রশাসন) 

স্বাস্থযবসবা র্বোগ, স্বাস্থয ও পর্রবার কল্যান মন্ত্রোলে 

 সদস্য 

১২। জনাব তমা: তিৌর্িদ িাসানাি খান 

অর্ির্রক্ত সর্চব  

র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত মন্ত্রোলে। 

 

 সদস্য 

http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6_%E0%A6%A8%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2_%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A6%BE
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বাাংলাবদবশর ৬৪টি প্রশাসর্নক তজলাে বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর ৬৪টি তজলা শাখা এবাং ৬টি উপবজলা শাখা রবেবে। 

  অনুবমার্দি জনববলর র্ববরে 

তশ্রর্ে তকন্দ্রীে কা িালে তজলা/উপবজলা শাখা তমাট 

১ম তশ্রর্ের কম িকিিা ১৭ ৬৪+০ ৮১ 

২ে তশ্রর্ের কম িকিিা ১ ০+৩ ৪ 

৩ে তশ্রর্ের কম িচারী ৩২ ১২৮+৪ ১৬৪ 

৪থ ি তশ্রর্ের কম িচারী ২০ ১২৮+৬ ১৫৪ 

সব িবমাট = 

 

৭০ ৩২০+১৩ ৪০৩ 

১৩। জনাব তমাোঃ আবদুস সািার সরকার 

যুগ্মসর্চব (ই-সার্েিস তের্লোর্র অর্ধশাখা), (র্ের্জটাল 

গেবন িনস ও র্সর্কউর্রটি অনুর্বোগ) 

িথ্য ও ত াগাব াগ প্রযুর্ক্ত মন্ত্রোলে 

 সদস্য 

১৪। যুগ্মসর্চব (প্রশাসন অর্ধশাখা) 

পাব িিয চট্টগ্রাম র্বষেক মন্ত্রোলে 

 সদস্য 

১৫। ডাাঃ মাখদুমা নার্গ িস 
সভাপর্ি 
বাাংলাদেশ র্শশু কল্যাণ পর্িষে 
২২/১, তিাপখানা তিাড, ঢাকা-১০০০ 
বাসাি ঠিকানা-আনন্দধািা, বার্ি # ৪, তিাড # ১৪ তসক্টি 

# ৭, উত্তিা মদডল টাউন, ঢাকা। 

 সদস্য 

১৬। জনাব মািমুদা আক্তার 

র্নব িািী পর্রচালক 

ইন্সর্িটিউট অফ চাইল্ড এ- র্িউম্যান তেবেলপবমন্ট 

(আইর্সএইচর্ে), বােী নাং-১৬২ (৪থ ি তলার), তরাে-১(ইি) 

র্েওএসএইচ, বার্রধারা, ঢাকা-১২০৬ 

 সদস্য 

১৭। জনাব জার্কো তক িাসান 

র্নব িািী পর্রচালক 

দীপ্ত ফাউবেশন, ৩/৯০৪, ইিাে ি টাওোর 

র্নউ ইস্কাটন, ঢাকা-১২১৭ 

 সদস্য 

১৮। চীফ অপাবরটিাং অর্ফসার 

সূচনা ফাউবেশন 

বঙ্গবন্ধু তশখ মুর্জবুর তমবমার্রোল ট্রাি েবন, ২ে তলার, 

বার্ে নাং-৮, তরাে নাং-১১ (পুরািন)-৩২), ধানমর্ে, ঢাকা-

১২০৯ 

 সদস্য 

১৯। জনাব মািবুবুল িক 

তচোরপারসন 

েন তফারাম, বােী নাং: ১০-র্স/১ (র্দ্বিীে িলা) 

মাদ্রাসাবরাে, আর্জজ মিো  

তমািাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

 সদস্য 

২০। জনাব তমা: শর্রফুল ইসলাম 

মিাপর্রচালক (অর্ির্রক্ত সর্চব) 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম, ঢাকা। 

- সদস্য সর্চব 
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 শূন্যপবদর র্ববরে 

তশ্রর্ে অনুবমার্দি জনবল কম িরি জনবল শূন্য   মন্তব্য 

১ম তশ্রর্ে ৮১ ৬৪  ১৭ ৩০টি পবদর োেপে পাওো তগবে এবাং র্নবোগ 

র্বজ্ঞর্প্ত প্রকাশ করা িবেবে। 

২ে তশ্রর্ে ০৪  ০৩  ০১  

৩ে তশ্রর্ে ১৬৪ ১০২ ৬২  

৪থ ি তশ্রর্ে ১৫৪ ১১৫ ৩৯  

তমাট = ৪০৩ ২৮৪ ১১৯  

   

 

তজলা কা িালবের েবন ও জর্ম সাংক্রান্ত িথ্য : 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর ৬৪ তজলা কা িালবের র্নজস্ব েবন/র্নজস্ব জর্ম/পর্রিযক্ত বার্ে/োো বার্ে 

(ব্যর্ক্তমার্লকানাধীন/ সরকার্র েববন (র্বনা োোে)/সরকার্র েববন (োোে) বার্ে সাংক্রান্ত িথ্য) : 

 

১. র্নজস্ব েবন : ১৬টা 

২. োো বার্ে (ব্যর্ক্তমার্লকানাধীন) : ২৭টা 

৩. সরকার্র েববন (োোে) : ১৫টা 

৪. সরকার্র েববন (র্বনা োোে) : ৬টা 

 তমাট : ৬৪টা 

 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর ৬৪ তজলা কা িালবের র্নজস্ব েবন/র্নজস্ব জর্ম/পর্রিযক্ত বার্ে/োো বার্ে 

(ব্যর্ক্তমার্লকানাধীন/ সরকার্র েববন (র্বনা োোে)/ সরকার্র েববন (োোে) বার্ে সাংক্রান্ত িথ্য) : 

 

১. র্নজস্ব েবন : ১৬টা তগাপালগঞ্জ, র্িনাইদি, পটুোখালী, ফর্রদপুর, টাঙ্গাইল, 

চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, রাজশািী, র্দনাজপুর, 

রাংপুর, খুলনা, নীলফামারী, সািক্ষ্ীরা, নরর্সাংদী, 

খাগোের্ে। 

২. োো বার্ে (ব্যর্ক্তমার্লকানাধীন/ 

তবসরকার্র প্রর্িষ্ঠান)  

: ২৭টা জামালপুর, কুর্মো, পাবনা, কুর্িো, বর্রশাল, মুন্সীগঞ্জ, 

তশরপুর, তমৌলেীবাজার, মাগুরা, র্সরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, 

নোইল, মার্নকগঞ্জ, শরীেিপুর, রাজবােী, সুনামগঞ্জ, 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লালমর্নরিাট, কুর্েগ্রাম, জেপুরিাট, 

িালকাঠী, তোলা, ঢাকা, নারােেগঞ্জ, গাজীপুর, মাদারীপুর, 

পিগে। 

৩. সরকার্র েববন (োোে)  : ১৫টা র্সবলট, বগুো,  বশার, লক্ষ্মীপুর, তফনী, চাঁদপুর, নাবটার, 

ঠাকুরগাঁও, তমবিরপুর, র্পবরাজপুর, তনেবকাো, ির্বগঞ্জ, 

চুোোঙ্গা, বরগুনা, ব্রাহ্মেবার্েো। 

৪. সরকার্র েববন (র্বনা োোে) : ৬টা মেমনর্সাংি, তনাোখালী, র্কবশারগঞ্জ, কক্সবাজার, নওগাঁ, 

বাবগরিাট। 

৫. োো বার্ে (ব্যর্ক্তমার্লকানাধীন) : উপবজলা 

৬টি 

উপবজলা তকশবপুর, উপবজলা শ্রীনগর, উপবজলা বাবুগঞ্জ, 

উপবজলা কুলাউো, উপবজলা পরশুরাম, উপবজলা 

র্মঠাপুকুর। 

 

র্ব. দ্র. : বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর ১৪টি তজলাে (মেমনর্সাংি, জামালপুর, র্সবলট, বগুো, লক্ষ্মীপুর, তমৌলেীবাজার, 

র্সরাজগঞ্জ, নওগাঁ, মার্নকগঞ্জ, শরীেিপুর, নারােেগঞ্জ, ঢাকা, নোইল, পিগে) র্নজস্ব জর্ম আবে।  



9 E:\Annual Protibedon\Annul Protebedon 2021-22).docx 

 

 

মাঠ প িাবের দপ্তবরর র্ববরে 

 

তজলা শাখা কা িালবের জনবল র্নম্নরূপ : 

 

                                      ১। তজলা র্শশু র্বষেক কম িকিিা    :  ১জন 

                                      ২। লাইবব্রর্রোন-কাম-র্মউর্জোম কীপার  :  ১জন 

                                      ৩। অর্ফস সিকারী কাম কর্ম্পউটার মুদ্রাক্ষ্র্রক/ 

       োটা এর্ি অপাবরটর :  ১জন 

                                      ৪। অর্ফস সিােক     :  ১জন 

                                      ৫। র্নরাপিা প্রিরী     :  ১জন 

• প্রর্িটি তজলা কা িালবে তমাট জনবল ৫ (পাঁচ) জন। 

 

উপবজলা শাখা কা িালবের জনবল র্নম্নরূপ : 

 

                                      ১। উপবজলা র্শশু র্বষেক কম িকিিা  :  ১জন 

                                      ২। র্িসাব সিকারী িথা মুদ্রাক্ষ্র্রক  :  ১জন 

                                      ৩। অর্ফস সিােক    :  ১জন 

• প্রর্িটি উপবজলা কা িালবে তমাট জনবল ৩ (র্িন) জন। 

 

মাঠ প িাবের দপ্তবরর কা িক্রম পর্রবীক্ষ্বের জন্য চলমান ব্যবস্থাসমূি :  

 

১। তজলা শাখা পর্রচালনা কর্মটির মাধ্যবম মাঠ প িাবের কা িক্রম মর্নটর্রাং। 

২। নেমার্সক/বাৎসর্রক আর্থ িক প্রর্িববদন সরকার্র অর্েট দল কর্তিক মর্নটর্রাং ও পর্রবীক্ষ্ে। 

৩। প্রর্িটি কম িসূর্চ বাস্তবােন তশবষ সর্চে প্রর্িববদন দার্খল পদ্ধর্ি। 

৪। মাঠ প িাবে র্নের্মি পর্রদশ িন/আকর্িক পর্রদশ িন, ইন্টারবনট/ই-তমইল/স্কাইর্প/োইবার ও তটর্লবফার্নক মর্নটর্রাং 

পদ্ধর্ি। 
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বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম কর্তিক বাস্তবার্েি কা িক্রবমর র্ববরে 

 

প্রকাশনা র্বোগ 

 

পুস্তক ও জ্ঞানবকাষ প্রকাশনা : 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম তথবক র্নের্মি বাাংলা োষাে র্শশুবদর জন্য র্বর্েন্ন র্বষবে উন্নিমাবনর বই এবাং তকাষগ্রন্থ  ও 

মার্সক “র্শশু” পর্েকা প্রকাশ করা িে। র্নের্মি োবব মার্সক “র্শশু” পর্েকা প্রকার্শি িবচ্ছ। র্শশু পর্েকার বার্ষ িক 

প্রচার সাংখ্যা ১০৮,০০০ কর্প। এ প িন্ত প্রকার্শি তমাট বইবের সাংখ্যা ৯৬৬টির অর্ধক। 

 

২০২১-২০২২ অথ ি বেবর বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর র্নের্মি প্রকাশনা মার্সক ‘র্শশু’ পর্েকার তমাট ১২টি সাংখ্যা 

প্রকার্শি িবেবে। সাংখ্যাগুবলা োপা িওোর পর োপাখানার মাধ্যবম র্বক্রে ও র্বপেন শাখাে সরবরাি করা িবেবে। 

এ সাংক্রান্ত উর্ের্খি ১২টি সাংখ্যার র্ববরে র্নম্নরূপ- 

 

ক্রর্মক  

নাং 

তোটবদর মার্সক পর্েকা প্রকাশনার 

সাংখ্যা 

০১. জুলাই ২০২১ : (বষ ি ৪৪ সাংখ্যা ১০) ঈদুল আজিা সাংখ্যা র্িবসবব প্রকার্শি ৮,০০০ কর্প 

০২. আগস্ট ২০২১ : (বষ ি ৪৪ সাংখ্যা ১১) জািীে তশাক র্দবস উপলবক্ষ্ র্ববশষ সাংখ্যা র্িবসবব প্রকার্শি ৮,০০০ কর্প 

০৩. তসবেম্বর ২০২১ : (বষ ি ৪৪ সাংখ্যা ১২) মাননীে প্রধানমন্ত্রী তশখ িার্সনার জন্মবার্ষ িকীর র্ববশষ সাংখ্যা র্িবসবব 

প্রকার্শি 

৮,০০০ কর্প 

০৪. অবটাবর ২০২১  : (বষ ি ৪৫ সাংখ্যা ১ তশখ রাবসল র্দবস ২০২১ র্ববশষ সাংখ্যা  ৮,০০০ কর্প 

০৫. নবেম্বর ২০২১  : (বষ ি ৪৫ সাংখ্যা ০২) তিমন্ত সাংখ্যা র্িবসবব প্রকার্শি  ৮,০০০ কর্প 

০৬. র্েবসম্বর ২০২১  : (বষ ি ৪৫ সাংখ্যা ০৩) মিান র্বজে র্দবস সাংখ্যা র্িবসবব প্রকার্শি ৮,০০০ কর্প 

০৭. জানুোর্র ২০২২ : (বষ ি ৪৫ সাংখ্যা ০৪) ইাংবরর্জ নববষ ি ও শীি সাংখ্যা র্িবসবব প্রকার্শি ৮,০০০ কর্প 

০৮. তফব্রুোর্র ২০২২     : (বষ ি ৪৫ সাংখ্যা ০৫) মিান োষা র্দববসর তলখা র্নবে প্রকার্শি ৮,৫০০ কর্প 

০৯. মাচ ি ২০২২  : (বষ ি ৪৫ সাংখ্যা ০৬) মিান স্বাধীনিা ও জািীে র্শশু র্দবস উপলবক্ষ্ র্ববশষ সাংখ্যা  

                           র্িবসবব প্রকার্শি  

৮,৫০০ কর্প 

১০. এর্প্রল ২০২২  : (বষ ি ৪৫ সাংখ্যা ০৭) স্বাধীনিার সুবে ি জেন্তী ও বাাংলা নববষ ি ১৪২৮ সাংখ্যা র্িবসবব 

প্রকার্শি 

৮,০০০ কর্প 

১১. তম ২০২২             :  (বষ ি ৪৫ সাংখ্যা ০৮) ঈদ সাংখ্যা র্িবসবব প্রকার্শি ৮,২০০ কর্প 

১২. জুন ২০২২            : (বষ ি ৪৫ সাংখ্যা ০৯) বষ িা ও প্রকৃর্ি সাংখ্যা র্িবসবব প্রকার্শি ৮,০০০ কর্প 

 

র্বক্রে ও র্বপেন শাখা 
 

পুস্তক র্বক্রে, র্বপেন ও প্রদশ িনী : 

তকন্দ্রীেোবব ঢাকা বইবমলা, একুবশ বইবমলা, কলকািা বইবমলাে অাংশগ্রিেসি তজলাে র্বর্েন্ন অনুষ্ঠাবন এবাং প্রর্িষ্ঠান 

র্ের্িক বইবমলাে বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম অাংশগ্রিে কবর থাবক। তকন্দ্রীে কা িালে ও ৬৪টি তজলা এবাং ৬টি উপবজলা 

শাখাে র্শশু একাবের্ম প্রকার্শি বই-পর্েকা র্নের্মি র্বক্রবের ব্যবস্থা আবে।  

 

জুলাই ২০২১ িবি জুন ২০২২ প িন্ত সাধারে বই ৪০,৯৩,৭৪৩  (চর্েশ লক্ষ্ র্িরানব্বই িাজার সাি শি তিিার্েশ টাকা) 

টাকা, র্শশু পর্েকা ৬,২৪,৪১৫ (েে লক্ষ্ চর্ব্বশ িাজার চার শি পবনর টাকা) টাকা এবাং জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু তশখ 

মুর্জবুর রিমান র্শশু-গ্রন্থমালা র্সর্রবজর বই ৪৬,৫৮,৬৮৮ (তেচর্েশ লক্ষ্ আটান্ন িাজার েে শি আটার্শ টাকা) টাকা 
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সব িবমাট = (৪০,৯৩,৭৪৩  + ৬,২৪,৪১৫ + ৪৬,৫৮,৬৮৮) টাকা = ৯৩,৭৬,৮৪৬ (র্িরানব্বই লক্ষ্ র্েোির িাজার আট 

শি তেচর্েশ টাকা) টাকা র্বক্রে িবেবে। 

 অমর একুবশ গ্রন্থবমলা ২০২২ অাংশগ্রিে এবাং তমাট র্বর্ক্রি অবথ ির পর্রমাে ৮,৯৯,১২৬ (আট লক্ষ্ 

র্নরানব্বই িাজার একশি োর্ব্বশ) টাকা। 

 

র্শশু চলর্িে ও প্রামাণ্য র্ের্েও র্নম িাে :  

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম তথবক বেবর  থা থ প্রর্ক্রোর মাধ্যবম একার্ধক র্শশুবিাষ চলর্িে র্নম িাে করা িে। এ প িন্ত 

৪৮টি চলর্িে র্নর্ম িি িবেবে  ার মবধ্য একটি জািীে এবাং একটি আন্তজিার্িক পুরস্কার লাে কবরবে। এোোও র্শশুবদর 

দ্বারা র্শশুবদর জন্য প্রর্িবের র্শশুবিাষ চলর্িে র্নম িাে করা িবচ্ছ।  

 
 

সাাংস্কৃর্িক র্বোগ 

 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর অন্যিম র্বোগ সাাংস্কৃর্িক র্বোগ। বাাংলাবদবশর র্শশুবদর সৃজনশীল প্রর্িো র্বকাশ ও 

তদবশর কৃর্ি-ঐর্িিয র্বর্নমবের লবক্ষ্য র্ববদবশ র্শশু সাাংস্কৃর্িক দল তপ্ররে, র্বর্েন্ন জািীে র্দবস উদ াপন, জািীে র্শশু 

পুরস্কার প্রর্িব ার্গিা ও তমৌসুর্ম প্রর্িব ার্গিার আবোজন এই র্বোগ বাস্তবােন কবর থাবক। িবব এ অথ ি বেবর তকার্েে-

১৯ এর কারবন স্বপ্লপর্রসবর োচুিোল পদ্ধর্িবি অনুষ্ঠান আবোজন করা িে। 

 

 

২০২১-২০২২ অথ ি-বেবর সাাংস্কৃর্িক র্বোবগর বাস্তবার্েি কা িক্রমসমূি : 

 

ক্রর্মক 

নম্বর 

অনুষ্ঠাবনর নাম উবেশ্য কম িসূর্চ র্ববরে উপকারবোগী র্শশুর 

সাংখ্যা 

বাস্তবােন 

এলাকা 

১. ১৫ আগস্ট 

জািীে তশাক 

র্দবস ও 

স্বাধীনিার 

মিান স্থপর্ি 

জার্ির র্পিা 

বঙ্গবন্ধু তশখ 

মুর্জবুর 

রিমাবনর 

শািাদাি 

বার্ষ িকী 

উদ াপন। 

 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু তশখ  

মুর্জবুর রিমাবনর আদশ ি, 

তচিনা এবাং তদশবপ্রম 

সম্পবকি র্শশুবদর জানাবনা। 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর উবদ্যাবগ ১৫ আগস্ট 

জািীে তশাক র্দবস উদ াপন উপলবক্ষ্ ধানমর্ে ৩২ 

নম্ববর বঙ্গবন্ধুর প্রর্িকৃর্িবি পুষ্পস্তবক অপ িেসি 

আবলাচনাসো ও োচ িোল পদ্ধর্িবি তজলা উপবজলা 

শাখার  র্শশুবদর অাংশগ্রিবে বক্তৃিা, েো ও কর্বিা 

পাবঠর আবোজন করা িে। 

 

১৫ আগস্ট জািীে তশাক র্দবস উপলবক্ষ্য তকারআন 

খার্ন, র্মলাদ ও তদাো মাির্ফল এবাং ৬টি র্শশু র্বকাশ 

তকবন্দ্র র্শশুবদর উন্নিমাবনর খাবার পর্রববশন করা 

িে। আবলাচনা পব ি োোও র্ববশষ ‘র্শশু’ সাংখ্যা 

প্রকার্শি িে। 

 

র্শশুরা জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু তশখ  মুর্জবুর রিমাবনর 

আদশ ি, তচিনা এবাং তদশবপ্রম সম্পবকি জানবি পাবর 

এবাং বঙ্গবন্ধুর আদবশ ি অনুপ্রার্েি িবে স্ববের তসানার 

বাাংলা গোর মানর্সকিা লাে কবর। 

 

তকার্েে-১৯ এর 

কারবন োচুিোল 

পদ্ধর্িবি তকন্দ্রীে 

কা িালবের অনুষ্ঠান 

আবোজন করা িে 

এবাং তজলা ও উপবজলা 

কা িালবে জািীে তশাক 

র্দববসর অনুষ্ঠাবনর 

আবোজন করা িে। 

এবি র্বপুল সাংখ্যক 

র্শশু ও অর্েোবক 

অাংশগ্রিে কবর। 

 

৬৪টি তজলা, 

৬টি উপবজলা 

এবাং তকন্দ্রীে 

কা িালে, 

ঢাকা। 

২. র্বে র্শশু 

র্দবস ও র্শশু 

অর্ধকার সপ্তাি 

র্শশু অর্ধকার এবাং র্শশুর 

প্রর্ি সর্িাংস আচরেবরাবধ 

সবচিনিা সৃর্ির লবক্ষ্য র্বে 

র্শশু র্দবস ও র্শশু অর্ধকার 

সপ্তাি উদ াপন করা। 

র্বে র্শশু র্দবস ও র্শশু অর্ধকার সপ্তাি র্শশু 

একাবের্মর একটি উবেখব াগ্য কম িসূর্চ। সপ্তািব্যাপী 

োচ িোল পদ্ধর্িবি  র্বর্েন্ন তব-সরকার্র প্রর্িষ্ঠাবনর 

সবঙ্গ ত ৌথোবব এই কম িসূর্চ উদ াপন করা িে। 

প্রর্ির্দন ‘আমার কথা তশাবনা’ র্শবরানাবম “তোটরা 

প্রাে ২,০০,০০০ র্শশু 

সপ্তািব্যাপী র্বে র্শশু 

র্দবস ও র্শশু অর্ধকার 

সপ্তাবি অাংশগ্রিে কবর। 

বাাংলাবদশ 

র্শশু 

একাবের্মর 

তকন্দ্রীে 

কা িালে, 
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বলবব বেরা শুনববন” র্বষবে অনুষ্ঠান আবোজন করা 

িে। 

 

এোোও সপ্তাবির অন্যান্য র্দবন র্দবস অনু ােী 

আবলাচনা সো, র্শশুবদর জন্য র্বর্েন্ন প্রর্িব ার্গিা, 

পুরস্কার র্বিরে এবাং র্বর্েন্ন র্শশু সাংগঠবনর 

পর্রববশনাে সাাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান অনুর্ষ্ঠি িে। 

ঢাকা, ৬৪টি 

তজলা এবাং 

৬টি উপবজলা 

কা িালে। 

৩. জার্ির র্পিা 

বঙ্গবন্ধু তশখ 

মুর্জবুর 

রিমান-এর 

কর্নষ্ঠ পুে তশখ 

রাবসল এর 

৫৬িম 

জন্মবার্ষ িকী 

উদ াপন 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু তশখ 

মুর্জবুর রিমান-এর কর্নষ্ঠ 

পুে তশখ রাবসল সম্পবকি 

র্শশুবদর জানাবনা। 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু তশখ মুর্জবুর রিমান-এর কর্নষ্ঠ 

পুে তশখ রাবসল-এর ৫৬িম জন্মবার্ষ িকী োচুিযোল 

পদ্ধর্িবি আবোজন করা িে। 

তকন্দ্রীে কা িালবের 

অনুষ্ঠাবন তকার্েে-১৯ 

এর কারবন অল্পসাংখ্যক 

র্শশু অাংশগ্রিে কবর। 

সারাবদবশর ৬৪টি 

তজলা ও ৬টি 

উপবজলাে অনুষ্ঠাবনর 

আবোজন করা  িে। এ 

সকল অনুষ্ঠাবন র্বপুল 

সাংখ্যক র্শশু ও 

অর্েোবক অাংশগ্রিে 

কবর। 

বাাংলাবদশ 

র্শশু 

একাবের্মর 

তকন্দ্রীে 

কা িালে, ৬৪টি 

তজলা ও ৬টি 

উপবজলা 

কা িালে। 

৪. ১৪ই র্েবসম্বর 

শর্িদ বুর্দ্ধজীবী 

র্দবস 

মুর্ক্তযুবদ্ধ শর্িদ 

বুর্দ্ধজীবীবদর অবদান এবাং 

িাঁবদর আত্মিযাবগর কথা  

িরে করা এবাং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 

করা। 

প্রর্িবের র্শশুবদর অাংশগ্রিবে  থাব াগ্য ম িাদাে 

শর্িদ বুর্দ্ধজীবী র্দবস পালন করা িে। ১৯৭১ সাবল 

স্বাধীনিার ঊষালবে তদবশর ত  সব কৃিীসন্তান শর্িদ 

িবেবেন িাঁবদর প্রর্ি র্মরপুর শর্িদ বৃর্দ্ধজীবী 

কবরস্থাবন শ্রদ্ধাঞ্জর্ল জ্ঞাপন করা িে। 
 

োচুিযোল পদ্ধর্িবি এ 

অনুষ্ঠাবনর আবোজন 

করা িে। 

তকন্দ্রীে 

কা িালে, ঢাকা 

এবাং ৬৪টি 

তজলা ও ৬টি 

উপবজলা 

কা িালে। 

৫. ১৬ই র্েবসম্বর 

মিান র্বজে 

র্দবস উদ াপন 

মুর্ক্তযুবদ্ধর তগীরবগাঁথা 

ইর্িিাস র্শশুবদর 

 থা থোবব অবর্িিকরবের 

লবক্ষ্য র্বজে র্দবস 

অনুষ্ঠাবনর আবোজন করা। 

প্রর্িবের র্শশুবদর অাংশগ্রিবের মাধ্যবম র্চোাংকন, 

আবৃর্ি ও তদবশর গান প্রর্িব ার্গিা, আবলাচনা সো, 

পুরস্কার র্বিরবের আবোজন করা িে। এ বের 

োচুিোল পদ্ধর্িবি বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর 

প্রর্শক্ষ্োথী র্শশুবদর পর্রববশনাে তদবশর গান, 

েোপাঠ, আবৃর্ি পর্রববর্শি িে। 

 

উবেখ্য মিান র্বজে র্দবস উদ াপন উপলবক্ষ্ 

বঙ্গেববন মিামান্য রাষ্ট্রপর্ির সাংবধ িনা অনুষ্ঠান 

তকার্েে-১৯ এর কারবন অনুর্ষ্ঠি িে র্ন।  

 

বেবর গবে প্রাে 

১,০০,০০০ র্শশু 

অাংশগ্রিে কবর। 

তকন্দ্রীে 

কা িালে, ঢাকা 

এবাং ৬৪টি 

তজলা ও ৬টি 

উপবজলা 

কা িালে। 

৬. জািীে র্শশু 

পুরস্কার 

প্রর্িব ার্গিা 

র্তেমূল প িাবের র্শশুবদর 

সুপ্ত প্রর্িো র্বকাবশর 

সুব াগ সৃর্ি করা এবাং 

র্বর্েন্ন র্বষবে তমধাসম্পন্ন 

র্শশুবদর ত াগ্যিার স্বীকৃর্ি 

প্রদান। 

 জািীে র্শশু পুরস্কার প্রর্িব ার্গিা র্বেব্যাপী 

তকার্েে-১৯ এর প্রাদুেিাববর কারবে আবোজন সম্ভব 

িের্ন। 

 

- 

 

- 

৭. ২১ তশ 

তফব্রুোর্র ও 

আন্তজিার্িক 

মার্তোষা 

র্দবস 

োষা শর্িদবদর িরে এবাং 

বাাংলা োষার জন্য িাঁবদর 

অবদান র্শশুবদর 

অবর্িিকরে  একুশ 

আমাবদর অিাংকার, 

২১ তশ তফব্রুোর্র ও আন্তজিার্িক মার্তোষা র্দবস 

উপলবক্ষ্য র্বর্েন্ন কম িসূর্চর আবোজন করা িে। 

তকন্দ্রীে শর্িদ র্মনাবর পুষ্পস্তবক অপ িবের মাধ্যবম 

র্দবসটির িাৎপ ি সম্পবকি র্শশুরা অবর্িি িে। ফবল 

মার্তোষা সম্পবকি  এবাং এর ইর্িিাস সম্পবকি র্শশুরা 

প্রর্ি বের গবে প্রাে 

৯০,০০০ র্শশু সরাসর্র 

একাবের্মর এই 

অনুষ্ঠাবনর সবঙ্গ 

সম্পৃক্ত িে। 

তকন্দ্রীে 

কা িালে, ঢাকা 

এবাং ৬৪টি 

তজলা ও ৬টি 

উপবজলা 
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উদ াপন। আমাবদর োষার ইর্িিাস 

তগৌরবমে ইর্িিাস।  ার 

ফবল র্শশুরা বাাংলা োষার 

প্রর্ি শ্রদ্ধাশীল িবে মবনাোব 

র্নবে গবে উবঠ। 

জানবি পাবর। 

 থা থ ম িাদাে প্রর্িবের মিান ২১বশ তফব্রুোর্র ও 

আন্তজিার্িক মার্তোষা র্দবস উদ াপন  উপলবক্ষ্য 

আবলাচনা সো, প্রর্শক্ষ্োথী র্শশুবদর পর্রববশনাে 

কর্বিা, েোপাঠ ও বক্তৃিা অনুর্ষ্ঠি িে। 

 

- কা িালে। 

৮. জার্ির র্পিা 

বঙ্গবন্ধু তশখ 

মুর্জবুর 

রিমাবনর ৭ই 

মাবচ ির 

ঐর্িিার্সক 

োষে উদ াপন 

৭ই মাবচ ির ঐর্িিার্সক 

োষে সম্পবকি র্শশুবদর 

অবর্িিকরে। 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু তশখ মুর্জবুর রিমাবনর ৭ই 

মাবচ ির ঐর্িিার্সক োষে উপলবক্ষ্য বাাংলাবদশ র্শশু 

একাবের্মর উবদ্যাবগ র্শশুবদর র্চোাংকন প্রর্িব ার্গিা, 

আবলাচনা, পুরস্কার র্বিরে  ও র্শশুবদর মবধ্য ৭ই 

মাবচ ির োষে অনুর্ষ্ঠি িে। 

 

তকন্দ্রীে কা িালবের 

অনুষ্ঠাবন অল্পসাংখ্যক 

র্শশু অাংশগ্রিে কবর। 

সারাবদবশর ৬৪টি 

তজলা ও ৬টি 

উপবজলাে অনুষ্ঠাবনর 

আবোজন করা করা 

িে।  

বাাংলাবদশ 

র্শশু 

একাবের্মর 

তকন্দ্রীে 

কা িালে, ৬৪টি 

তজলা ও ৬টি 

উপবজলা 

কা িালে। 

৯. জার্ির র্পিা 

বঙ্গবন্ধু তশখ 

মুর্জবুর 

রিমাবনর  

জন্মশিবার্ষ িকী 

উপলবক্ষ্য ১৭ 

মাচ ি জািীে 

র্শশু র্দবস 

উদ াপন। 
 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু তশখ 

মুর্জবুর রিমাবনর কম িমে 

জীবন ও আদশ ি সম্পবকি 

র্শশুবদর অবর্িিকরে। 

জািীে র্শশু র্দববসর অনুষ্ঠান আবোজবনর লবক্ষ্য 

র্বর্েন্ন কা িক্রম গ্রিে করা িে।  তগাপালগঞ্জ তজলার 

টুঙ্গীপাোে অনুষ্ঠান আবোজবনর  াবিীে কা িক্রম 

প্রর্ক্রো সম্পন্ন িে। তস লবক্ষ্য অনুষ্ঠাবনর আমন্ত্রেপেও 

োপাবনা িে এবাং সাাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবোজন করা 

িে।  

 

- 

 

- 

১০. ২৬ তশ মাচ ি 

মিান স্বাধীনিা 

ও জািীে 

র্দবস এবাং 

বইবমলার 

সমাপনী র্দবস 

উদ াপন। 

মিান স্বাধীনিা র্দববসর 

িাৎপ ি এবাং জািীে 

র্দববসর তগৌরবমে ইর্িিাস 

সম্পবকি র্শশুবদর জানাবনা 

মিান স্বাধীনিা র্দবস উপলবক্ষ্য র্বর্েন্ন অনুষ্ঠাবনর 

আবোজন করা িে। 

 

- 

 

- 

১১. ১৪ই এর্প্রল 

বাাংলা নববষ ি 

উদ াপন 

বাাংলাবদবশর তলাকজ 

ঐর্িিয এবাং সাংস্কৃর্ির 

সবঙ্গ র্শশুবদর পর্রচে 

করাবনা। এবাং িাবদর মবধ্য 

সম্প্রীর্ির তসতু বন্ধন নিরী 

করা। 

১৪ই এর্প্রল বাাংলা নববষ ি উদ াপন উপলবক্ষ্য র্বর্েন্ন 

অনুষ্ঠাবনর আবোজন করা িে। 

 

- 

 

- 
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র্শশুবদর সাাংস্কৃর্িক প্রর্শক্ষ্ে 

 

 

উবেশ্য : র্শশুবদর সৃজনশীলিা ও সুপ্ত প্রর্িোর র্বকাশ সাধবনর সুব াগ সৃর্ি এবাং র্নজস্ব ঐর্িিযর্ের্িক র্বর্েন্ন 

সাাংস্কৃর্িক র্বষবে তমধাবী র্শল্পী নির্র। 

র্শশুর সাংখ্যা :  র্শশু একাবের্মর র্বর্েন্ন প্রর্শক্ষ্ে তকাবস ি বেবর গবে প্রাে ৩৫ িাজার র্শশু অাংশগ্রিে কবর। 

কম িসূর্চর র্ববরে : সাংগীি ৪ বের,  নৃিয, র্চোাংকন ও সৃজন, আবৃর্ি ও উপস্থাপনা নশলী এবাং িাওোইোন /স্প্যার্নশ 

র্গটার র্বষবে ৩ বের, িবলা, নাট্যকলা ও ইাংবরর্জ োষা র্শক্ষ্া ২ বের এবাং দাবা, কর্ম্পউটার, সুন্দর িাবির তলখা, 

বাঁর্শ,  তবিালা ও তদািারা র্বষবে  ১ বের তমোর্দ র্সবলবাস র্ের্িক প্রর্শক্ষ্ে কা িক্রম পর্রচালনা করা িে। 

বাস্তবােন এলাকা : তকন্দ্রীে কা িালে, ঢাকা, ৬৪টি তজলা কা িালে, ০৬টি উপবজলা কা িালে, ঢাকা তজলার উিরা তকন্দ্র, 

গাজীপুর তজলার কার্লগঞ্জ, মেমনর্সাংি তজলার র্েশাল এবাং তনেবকাো তজলার তমািনগঞ্জ উপবজলা তকন্দ্র। 

 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর সাাংস্কৃর্িক র্বোগ পর্রচার্লি প্রর্শক্ষ্ে তকাবস ি ২০২২ র্শক্ষ্াববষ ি সাংগীি, নৃিয, র্চোাংকন ও 

সৃজন, আবৃর্ি ও উপস্থাপনা নশলী, িাওোইোন/স্প্যার্নশ র্গটার, িবলা, নাট্যকলা, ইাংবরর্জ োষা র্শক্ষ্া, দাবা, 

কর্ম্পউটার, সুন্দর িাবির তলখা, বাঁর্শ ও তবিালা র্বষবে ের্িিকৃি প্রর্শক্ষ্োথীর সাংখ্যার র্ববরে র্নম্নরূপ : 

 

সাংগীি ফাউবেশন- ২৯৬ জন, সাংগীি  ১ম বষ ি- ১০৭ জন, সাংগীি ২ে বষ ি- ১০৯ জন, সাংগীি  ৩ে বষ ি- ১০২ জন। নৃিয 

১ম বষ ি- ১২৯ জন, নৃিয ২ে বষ ি- ৪৪ জন, নৃিয ৩ে বষ ি- ৪৮ জন। র্গটার ১ম বষ ি- ৫৯ জন, র্গটার ২ে বষ ি- ৩২ জন, 

র্গটার ৩ে বষ ি- ০৭ জন । িবলা ১ম বষ ি- ১৫ জন, ২ে বষ ি- ১৫ জন। দাবা- ২৮ জন। আবৃর্ি ও উপস্থাপনা নশলী ১ম বষ ি- 

২৬৮ জন, আবৃর্ি ও উপস্থাপনা নশলী ২ে বষ ি- ৯৫ জন, আবৃর্ি ও উপস্থাপনা নশলী ৩ে বষ ি- ৫১ জন। নাট্যকলা ১ম বষ ি- 

২৩ জন, নাট্যকলা ২ে বষ ি- ১২ জন।  কর্ম্পউটার- ১৪ জন। সুন্দর িাবির তলখা- ৫৩ জন। ইাংবরর্জ োষা র্শক্ষ্া ১ম বষ ি- 

৯৫ জন, ইাংবরর্জ োষা র্শক্ষ্া ২ে বষ ি- ১৬ জন। র্চোাংকন ও সৃজন - ১ম বষ ি- ৪৭১ জন, র্চোাংকন ও সৃজন- ২ে বষ ি- 

১১৫ জন, র্চোাংকন ও সৃজন- ৩ে বষ ি- ৬৮ জন। র্চোাংকন ও সৃজন- র্ববশষ চার্িদা সম্পন্ন র্শশু- ১ম বষ ি, ২ে বষ ি ও 

৩ে বষ ি- ২১ জন। বাঁর্শ- ০৩ জন। তবিালা- ০৭ জন।  

 

সব িবমাট প্রর্শক্ষ্োথীর সাংখ্যা- ২৩০৩ জন। 

 

সাাংস্কৃর্িক প্রর্শক্ষ্ে র্বোবগর র্বস্তার্রি িথ্য : 
 

বার্ষ িক কম িসূর্চ : 

সাংগীি, নৃিয, র্চোাংকন ও সৃজন, বাঁর্শ, তবিালা, কর্ম্পউটার, িাওোইোন/স্প্যার্নশ র্গটার, িবলা, আবৃর্ি ও উপস্থাপনা  

নশলী, নাট্যকলা, সুন্দর িাবির তলখা, দাবা, ইাংবরর্জ োষা র্শক্ষ্া এবাং তদািারা র্বষবে  প্রর্শক্ষ্ে প্রদান। প্রর্শক্ষ্বের তমাট 

র্বষে ১৪টি। িবব তদািারা র্বষবে তকাবনা প্রর্শক্ষ্োথী ের্িি না িওোে ১৩টি র্বষবে প্রর্শক্ষ্ে কা িক্রম চালু রবেবে। 
 

তকাবস ির তমোদ : 

র্বষে তমোদকাল 

সাংগীি ০৪ বের 

নৃিয, র্চোাংকন ও সৃজন, আবৃর্ি ও উপস্থাপনা  নশলী এবাং িাওোইোন/স্প্যার্নশ র্গটার ০৩ বের 

িবলা, নাট্যকলা এবাং ইাংবরর্জ োষা র্শক্ষ্া ০২ বের 

দাবা, কর্ম্পউটার, সুন্দর িাবির তলখা, বাঁর্শ, তবিালা, তদািারা   ০১ বের 
 

প্রর্িটি র্বষবে সপ্তাবি দুইটি ক্লাশ, দুইটি তশ্রর্ে পরীক্ষ্া ও দুইটি (অধ ি বার্ষ িক ও বার্ষ িক) পরীক্ষ্া তনো িে। 
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র্শক্ষ্াবষ ি :  

জানুোর্র-র্েবসম্বর র্শক্ষ্াবষ ি। তমাট ১৪টি র্বষবে ৬-১৩ বেবরর র্শশুবদর ের্িি তনো িে। 

  

প্রর্শক্ষ্কবদর র্ববরেী :  

প্রর্শক্ষ্ক ও িবলা সিকারীসি তমাট প্রর্শক্ষ্ক ৭৭ জন। 

সারাবদবশ তমাট প্রর্শক্ষ্বকর সাংখ্যা ৪৯৫ জন। 
 

প্রর্শক্ষ্োথীর সাংখ্যা : 

২০২১-২০২২ (জানুোর্র-র্েবসম্বর) র্শক্ষ্াববষ ি  তকন্দ্রীে কা িালবে সকল র্বষবে প্রর্শক্ষ্াোথীর সাংখ্যা তমাট ২৩০৩ জন। 

 

র্শশু র্চোাংকন প্রর্িব ার্গিা ও প্রদশ িনী :  

উবেশ্য : র্চোাংকন র্বষবে প্রর্শক্ষ্োথীসি অন্যান্য র্শশুবদর তমধা  াচাই। 

কম িসূর্চর র্ববরে : র্চোাংকবনর প্রর্শক্ষ্োথীরা িাবদর তকাস ি সমাপ্ত কবর অন্যান্য সকল র্শশুর সবঙ্গ প্রর্িব ার্গিাে 

অাংশগ্রিে কবর। প্রর্িব ার্গিা তশবষ অাংশগ্রিেকারীবদর ের্ব র্নবে র্শশু র্চোাংকন প্রদশ িনীর আবোজন, পুরস্কার র্বিরেী 

ও সাাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর মাধ্যবম র্শশুবদর উৎসার্িি করা িে। 

বাস্তবােন এলাকা : তকন্দ্রীে কা িালে ও ৬৪টি তজলা এবাং ৬টি উপবজলা। 

 

তশখ রাবসল র্শশু গ্রন্থাগার : 

▪ র্শশু-র্কবশারসি র্বর্েন্ন সরকার্র-তবসরকার্র র্বের্বদ্যালে ও কবলবজর র্শক্ষ্াথী, সরকার্র-তবসরকার্র 

প্রর্িষ্ঠাবনর কমী এবাং র্শশু র্বষেক গববষকগে গ্রন্থাগার র্নের্মি ব্যবিার কবরন।  

▪ একসবঙ্গ ২০০ জবনর একবে পাবঠর সুর্বধা রবেবে।  

▪ ০৫ বের তথবক ১৮ বের বেস প িন্ত সকল র্শশু সদস্য িবি পাবর। 

▪ সদস্য িবি বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর গ্রন্থাগার র্বোগ তথবক সদস্য ফরম (জামানি ১০০.০০ এক শি টাকা) 

সাংগ্রি কবর চার্িি িথ্যার্দ পূরে কবর গ্রন্থাগার শাখাে জমা র্দবি িে। 

▪ সদস্য ফরম-এর সাবথ ২ (দুই) কর্প পাসবপাট ি সাইবজর ের্ব ও জন্মর্নবন্ধবনর ফবটাকর্প সাংযুক্ত করবি িে। 

▪ র্নের্মি সদস্যরা কাবে ির মাধ্যবম বই ইসুয করবি পাবর। 

▪ সদস্য কাে ি দ্বারা একজন সদস্য সবব িাি ০২ (দুই)টি বই ১৫ (পবনর) র্দবনর জন্য ইসুয করবি পাবর। 

তশখ রাবসল র্শশু গ্রন্থাগার ব্যবিার সাংক্রান্ত িথ্য: 

▪ র্নের্মি সদস্য সাংখ্যা- ৫,২১৫ জন।  

▪ সাংগৃিীি বইবের সাংখ্যা- ৩৭,৮৮৪টি। 

▪ র্নের্মি সদস্যবদর সপ্তাবি গবে ৩৫০টি র্শবরানাবমর বই ইসুয করা িে।  

▪ তশখ রাবসল র্শশু গ্রন্থাগাবর বঙ্গবন্ধুবক জাবনা বাাংলাবদশবক জাবনা শীষ িক কে িার।  

▪ অর্েও-র্েজুযোল ও কর্মউর্নবকশন ইউর্নট। 

▪ দৃর্ি প্রর্িবন্ধীবদর জন্য তব্রইল কে িার। 

▪ রবীন্দ্র কে িার ও নজরুল কে িার/ তসৌজন্য প্রাপ্ত বইবের কে িার । 

 

গ্রন্থাগাবর সাংগ্রবির জন্য পুস্তক ক্রে : 

উবেবশ্য: বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর তকন্দ্রীে কা িালে, ৬৪টি তজলা ও ০৬টি উপবজলা গ্রন্থাগারসমূবির সাংগ্রিবক সমৃদ্ধ 

করা। 

উপকারবোগীর সাংখ্যা : ২০২১-২২ অথ ি-বেবর প্রাে ২,২৮৪ (দুই িাজার দুইশি চুরার্শ) জন র্শশু-র্কবশার তসবা গ্রিে 

কবর। এোোও তলখক, গববষক, সরকার্র উি প িাবের কম িকিিা, র্বর্েন্ন আন্তজিার্িক দপ্তর সাংস্থার প্রর্ির্নর্ধ, 
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বাাংলাবদবশ অবর্স্থি র্বর্েন্ন দূিাবাস সাংর্িি ব্যর্ক্তবগ ি ও র্বর্েন্ন র্ববদর্শ পর্রদশ িক গ্রন্থাগার পর্রদশ িন ও তরফাবরন্স তসবা 

গ্রিে কবর থাবক। 

কম িসূর্চর র্ববরে : বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর তকন্দ্রীে কা িালে, তজলা ও উপবজলা গ্রন্থাগারসমূবি সাংগ্রবির জন্য 

বইবের িার্লকা প্রস্তুি কবর বই ক্রে পরবর্িিবি তজলা ও উপবজলা শাখা গ্রন্থাগাবর সাংরক্ষ্বের জন্য তপ্ররে করা িে। 

২০২১-২২ অথ ি-বেবর ৩২২টি র্শবরানাবমর সব িবমাট ১০৫ কর্প বই গ্রন্থাগাবর সাংরক্ষ্ে করার জন্য ক্রে করা িবেবে। 

বাস্তবােন এলাকা : বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর তকন্দ্রীে কা িালে, ৬৪টি তজলা ও ০৬টি উপবজলা। 

 

গ্রন্থাগারর্ের্িক র্শক্ষ্ামূলক কা িক্রম ও প্রর্িব ার্গিা : 

উবেবশ্য : জ্ঞানর্ের্িক সমাজ গঠবন এবাং র্শশু-র্কবশারবদর মবধ্য পাঠােযাস বৃর্দ্ধ ও গ্রন্থাগাবরর প্রর্ি আগ্রিী কবর গবে 

তিালা। 

উপকারবোগীর সাংখ্যা : ২০২১-২২ অথ ি-বেবর প্রাে ১,০০০ (এক িাজার) জন র্শশু-র্কবশার সরাসর্র এই কা িক্রবমর 

সাবথ সম্পকৃ্ত িে। 

কম িসূর্চর র্ববরে : বই পাবঠর পাশাপার্শ র্বর্েন্ন র্শক্ষ্ামূলক কা িক্রম ও প্রর্িব ার্গিা ত মন মুক্ত আবলাচনা, কুইজ, 

র্বিকি, বক্তৃিা, সৃজনশীল রচনা, পাঠচক্র, সাধারে জ্ঞান ইিযার্দ োোও সুর্বধাবর্িি ও র্ববশষ চার্িদাসম্পন্ন র্শশু-

র্কবশারবদর জন্য র্বর্েন্ন অনুষ্ঠাবনর আবোজন করা িে। জািীে গ্রন্থাগার র্দবস উপলবক্ষ্য ০৫ তফব্রুোর্র িার্রবখ র্বর্েন্ন 

র্শক্ষ্া প্রর্িষ্ঠাবনর র্শক্ষ্াথীবদর র্নবে মুক্ত আবলাচনা, জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধুর জীবনী র্নবে র্নর্ম িি েকুবমন্টার্র প্রদশ িন, 

কুইজ, সাধারে জ্ঞান ইিযার্দ কম িসূর্চ পালন করা িে। র্বে র্শশু র্দবস ২০১৯ উপলবক্ষ্য গেপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ 

সরকাবরর মাননীে প্রধানমন্ত্রী তশখ িার্সনা তশখ রাবসল র্শশু গ্রন্থাগাবর স্থার্পি ‘বঙ্গবন্ধুবক জাবনা বাাংলাবদশবক জাবনা’ 

শীষ িক কে িার উবদ্বাধন ও পর্রদশ িন কবরন। বিিমাবন কবরানা অর্িমার্রর কারবে পুবরা র্ববের মবিা বাাংলাবদবশর সকল 

র্শক্ষ্া প্রর্িষ্ঠান বন্ধ রবেবে। এই র্ববশষ ছুটিবি র্শক্ষ্াথীবদর র্নের্মি র্শক্ষ্ার পাশাপার্শ বুর্দ্ধবৃর্িক র্বষবে সম্পৃক্ত করার 

জন্য বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম তশখ রাবসল গ্রন্থাগার অন-লাইন কুইজ অনুষ্ঠাবনর আবোজন করবে। র্শক্ষ্াথীবদরবক 

মুর্ক্তযুবদ্ধর তচিনাে তদশবপ্রবম উজ্জীর্বি করার লবক্ষ্য জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু তশখ মুর্জবুর রিমাবনর জীবনী সম্পবকি 

জানবি, জ্ঞানর্ের্িক সমাজ গঠবন ও র্শশু-র্কবশারবদর মবধ্য পাঠােযাস বৃর্দ্ধ এবাং গ্রন্থাগাবরর প্রর্ি আগ্রিী কবর গবে 

তিালার তক্ষ্বে কুইজ গুরুত্বপূে ি ভূর্মকা রাখবে। র্বগি তসবেম্বর ২০২০ িবি র্নের্মিোবব কুইজ অনুষ্ঠান পর্রচার্লি 

িবচ্ছ। প্রর্িমাবস দুইবার কুইজ অনুষ্ঠাবনর আবোজন করা িবে থাবক। এই আবোজবন ১ম তথবক ১০ম তশ্রর্ের ত বকাবনা 

র্শক্ষ্াথী অাংশগ্রিে করবি পাবর। 

বাস্তবােন এলাকা : বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর তকন্দ্রীে কা িালে এবাং ৬৪টি তজলা ও ০৬টি উপবজলা  কা িালে। 

 

র্শশু র্বকাশ ও প্রাক্-প্রাথর্মক র্শক্ষ্াবকন্দ্র : 

উবেশ্য : দুস্থ ও সুর্বধাবর্িি র্শশুবদর তমধার লালন এবাং র্বদ্যালেমুখী করা। 

কম িসূর্চর র্ববরে : তকন্দ্রীে কা িালবে ১টিসি তজলা শাখা র্নবে সারাবদবশ তমাট ৭১টি র্শক্ষ্া তকবন্দ্রর মাধ্যবম  ৪-৬ বের 

বেসী ৪২০০ র্শশুবদর র্শক্ষ্া উপকরে র্বিরেসি র্শক্ষ্ার ব্যবস্থা। 

বাস্তবােন এলাকা : তকন্দ্রীে কা িালে ও ৬৪টি তজলা এবাং ৬টি উপবজলা। 

 

র্শশু র্বকাশ তকন্দ্র কম িসূর্চ (রাজস্ব খািভুক্ত) : বিিমান সরকার তদবশর দুস্থ, অববির্লি, পশ্চাদপদ এবাং অনগ্রসর 

র্শশুবদর কল্যাবে মর্িলা ও র্শশু র্বষেক মন্ত্রোলবের উবদ্যাবগ র্শশু অর্ধকার র্নর্শ্চি করার লবক্ষ্য পথর্শশুসি সকল 

তশ্রেীর দর্রদ্র র্শশুর পুনব িাসন িাবদর শারীর্রক ও মানর্সক র্বকাবশর জন্য ৬টি র্শশু র্বকাশ তকন্দ্র পর্রচালনা করবে। 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর মাধ্যবম ঢাকা র্বোবগ তমবে-র্শশুবদর জন্য আর্জমপুবর ১টি এবাং তেবল-র্শশুবদর জন্য 

তকরানীগবঞ্জ ১টি ও গাজীপুবর ১টি, রাজশািীবি ১টি, খুলনাবি ১টি ও চট্টগ্রাবম ১টি কবর সব িবমাট ৬টি র্শশু র্বকাশ তকন্দ্র  

পর্রচার্লি িবচ্ছ। এসকল তকবন্দ্রর মাধ্যবম ৭১৪ জন দুস্থ ও সুর্বধাবর্িি র্শশুবদর খাবার, বাসস্থানসি তলখা-পো ও 
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র্চর্কৎসা প্রদাবনর মাধ্যবম দুস্থ ও সুর্বধাবর্িি র্শশুবদর র্শর্ক্ষ্ি কবর গবে তিালা িবচ্ছ। এ প িন্ত তমাট ১৮১ জন র্শশুবক 

র্শশু র্বকাশ তকবন্দ্রর মাধ্যবম র্শর্ক্ষ্ি কবর সমাবজর মূল তরািধারাে সম্পকৃ্ত করা িবেবে। র্শশু র্বকাশ তকন্দ্রগুবলা িবলা 

: 

ক্রর্মক 

নাং 

তকবন্দ্রর নাম ও ঠিকানা কম িকিিার নাম তমাবাইল / ই-তমইল তমাট র্শশু 

সাংখ্যা 

 

০১. আর্জমপুর র্শশু র্বকাশ তকন্দ্র 

আর্জমপুর, লালবাগ, ঢাকা 

(তমবেবদর তকন্দ্র) 

জনাব লােলা আরজুমান বানু  

তপ্রাগ্রাম অর্ফসার 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম 

তকন্দ্রীে কা িালে, ঢাকা 

 

০১৭৮৩১৭৬৯৩৪ 

lailabsa@gmail.com 

১১৫ জন 

০২. তকরানীগঞ্জ র্শশু র্বকাশ তকন্দ্র  

আটিগাঁও, তকরানীগঞ্জ, ঢাকা  

  

 

জনাব এ.এস.এম. নাজমুল িক 

তপ্রাগ্রাম অর্ফসার 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম 

তকন্দ্রীে কা িালে, ঢাকা 

 

০১৭১২৭৬৫০১৭ 

nazmul_bsa@gmail.com 

১৫৬ জন 

০৩. গাজীপুর র্শশু র্বকাশ তকন্দ্র 

জেবদবপুর, বরুদা, গাজীপুর  

তমা. নার্সর উর্েন 

তজলা র্শশু র্বষেক কম িকিিা 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম 

গাজীপুর  

 

০১৭১১২৪৭৮২০ 

bsagazipur563@gmail.com 

১০০ জন 

 

০৪. চট্টগ্রাম র্শশু র্বকাশ তকন্দ্র  

আতুরার র্েবপা, জাাংগালপাো, 

চট্টগ্রাম   

জনাব নুরুল আবোর ভূইো 

তজলা র্শশু র্বষেক কম িকিিা 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম 

চট্টগ্রাম  

 

০১৮১৪১১৯১০৭ 

bsa.ctg07@gmail.com 

৯৫ জন 

০৫.

  

রাজশািী র্শশু র্বকাশ তকন্দ্র  

র্বোগীে তস্টর্েোবমর পাবেি, 

তিরখার্দো, রাজশািী  

 

তমা. মঞ্জুর কাবদর 
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তশখ রাবসল র্শশু জাদুঘর  

উবেশ্য : বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর তকন্দ্রীে কা িালবে তশখ রাবসল র্শশু জাদুঘবরর মাধ্যবম র্শশুবদর মানর্সক র্বকাশ 

ও র্চন্তাশর্ক্তর প্রসার ঘটাবনা এবাং এক নজবর বাাংলাবদবশর ইর্িিাস ও ঐর্িিয সম্পবকি ধারো প্রদান করা। এোো ৬৪টি 

তজলার র্মর্ন জাদুঘরবক সমৃদ্ধ করা। 

উপকারবোগী র্শশুর সাংখ্যা : বেবর গবে ৫০ িাজার র্শশু এই কম িসূর্চর মাধ্যবম উপকৃি িে। 

কম িসূর্চর র্ববরে : তশখ রাবসল র্শশু জাদুঘবর প্রববশ করবল িাবির োন র্দবক মুর্ক্তযুবদ্ধ শর্িদ র্শশু-র্কবশার নামক তশা-

তকবস সাংরর্ক্ষ্ি আবে মুর্ক্তযুবদ্ধ শর্িদ র্শশু-র্কবশারবদর ব্যবহৃি ের্ব, র্জর্নসপে, বইখািা, কলম, গ্লাস, ঘর্ে আবরা 

র্বর্েন্ন র্জর্নসপে।  া তদখবল আমাবদর র্শশুরা ১৯৭১ সাবল বাাংলাবদবশর মুর্ক্তযুবদ্ধর রক্তাক্ত ইর্িিাস সম্পবকি ধারো 

লাে করবি পাবর। জাদুঘবরর র্নচিলাে দু-পাবশ রবেবে তশখ রাবসল গ্যালার্র ও তশখ রাবসল আট ি গ্যালার্র। বামপাবশর 

তশখ রাবসল গ্যালার্রবি রবেবে তশখ রাবসবলর র্বর্েন্ন সমবে র্প্রেজনবদর সাবথ তিালা আবলাকর্চে। অন্য পাবশর তশখ 

রাবসল আট ি গ্যালার্রটি র্বর্েন্ন আট ি প্রদশ িনী করার জন্য র্নধ িার্রি িাবর োো তদওো িে। এোোও রবেবে একটি র্ি-র্ে 

এর্নবমশন িল। ত খাবন র্শশুবদর র্ি-র্ে এর্নবমশন তশা তদখাবনা িে। র্শশু জাদুঘবরর র্দ্বিীে িলার “বাাংলাবদশ যুবগ 

যুবগ” শীষ িক গ্যালার্রবি র্ে-মার্েক র্শল্পকবম ির ৭২টি তশা-তকস রবেবে। র্শল্পকম িগুবলাবি বাাংলাবদবশর ইর্িিাবসর বে িনা 

এি প্রােবন্ত ও বাস্তব ত , র্শশু-র্কবশাররা এক নজবরই তগাটা বাাংলাবদশ সম্পবকি ধারো লাে করবি পাবর । র্শশু 

জাদুঘবরর র্তিীে িলাে “তদখব এবার জগৎটাবক” শীষ িক গ্যালার্রবি র্শশুবদর জন্য একটি আকষ িেীে এবাং িথ্যবহুল 

সাংরক্ষ্ে। এখাবন ২৪টি তদবশর ২৪টি তশা-তকবস র্বর্েন্ন তখলনা সামগ্রী ও ইর্িিাস-ঐর্িিয সম্পর্কিি নিজসপে সাজাবনা 

আবে। এোো তকন্দ্রীে জাদুঘবরর চার্িদামার্ফক উন্নেন কা িক্রম এবাং তজলার র্মর্ন জাদুঘবর তজলা-উপবজলার মানর্চে 

ও িথ্য র্ববরেীসি স্থানীে ইর্িিাস-ঐর্িবিযর র্নদশ িন, মুর্ক্তযুবদ্ধর ইর্িিাস, জািীে ও আন্তজিার্িক ব্যর্ক্তবত্বর ের্বসি 

পর্রর্চর্ি ইিযার্দ প িােক্রবম সাংরক্ষ্বের ব্যবস্থা িবচ্ছ। 

বাস্তবােন এলাকা : তকন্দ্রীে কা িালে ও ৬৪টি তজলা। 

 

তশখ রাবসল আট ি গ্যালার্র  

তশখ রাবসল র্শশু জাদুঘর েববনর র্নচিলাে তশখ রাবসল আট ি গ্যালার্র রবেবে। আট ি গ্যালার্রবি র্শশু একাবের্মর 

র্শশুবদর ের্বসি র্শশু সাংক্রান্ত র্বর্েন্ন প্রর্িষ্ঠাবনর র্চেপ্রদশ িনীর আবোজন করা িে। তকার্েে-১৯ শীষ িক কবরানা োইরাস 

সাংক্রমেজর্নি উদ্ভিূ পর্রর্স্থর্ির কারবে তশখ রাবসল আট ি গ্যালার্রবি দশ িনাথীর সাংখ্যা কম র্েল।  

 

মুর্জববষ ি উপলবক্ষ্য বাস্তবার্েি কা িক্রম  

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু তশখ মুর্জবুর রিমাবনর জন্মশিবার্ষ িকী আেম্বরপূে ি ও সুষ্ঠুোবব পালবনর লবক্ষ্য ১৭ মাচ ি ২০২২ 

টুর্ঙ্গপাোে বইবমলা আবোজন, র্ববশষ চার্িদাসম্পন্ন র্শশু ও অন্যান্য র্শশুবদর র্চোাংকন প্রর্িব ার্গিা আবোজন, 

বঙ্গবন্ধুর নাবম োকটির্কট উবন্মাচনসি র্বর্েন্ন কা িক্রম বাস্তবােন করা িবেবে। বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর তকন্দ্রীে 

কা িালবে জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু তশখ মুর্জবুর রিমাবনর টাইলস মুযরাল স্থাপন করা িবেবে। 

 

মুর্জববষ ি উদ াপন উপলবক্ষ্য ের্বষ্যৎ কম িপর্রকল্পনা 

বঙ্গবন্ধুবক জাবনা, বাাংলাবদশবক জাবনা, র্শশুবদর বঙ্গবন্ধু, শর্িদ তশখ রাবসবলর সবঙ্গ বঙ্গবন্ধু িিযাকাবের সমে 

সাংঘটিি র্নম িম ঘটনাবর্ল, র্ববদর্শ র্শশুবদর বঙ্গবন্ধুর সমার্ধস্থল পর্রদশ িন, জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু তশখ মুর্জবুর রিমান 

র্বষেক গ্রন্থ প্রকাশ, জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু তশখ মুর্জবুর রিমাবনর টাইলস মুযরাল স্থাপন ইিযার্দ । 
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চলমান নবেল কবরানা োইরাস মিামার্র তমাকাববলাে বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম কর্তিক বাস্তবার্েি কা িক্রম  

• বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর তজলা ও উপবজলা কা িালবের কম িকিিাগে তমাবাইবলর মাধ্যবম প্রর্শক্ষ্োথী র্শশুবদর 

কুশলার্দ র্বর্নমে পূব িক র্শশুর শারীর্রক ও মানর্সক পর্রর্স্থর্ির খবর র্নবে মানর্সক সিােিা প্রদান করবেন।  

• সাাংস্কৃর্িক প্রর্শক্ষ্ে ক্লাস অনলাইবনর মাধ্যবম পর্রচালনা কা িক্রম শুরু করা িবেবে।  

• কবরানা োইরাস কীোবব েোে এবাং এর প্রর্িবরাবধর উপাে সম্পবকি র্শশু ও অর্েোবকবদর জন্য সবচিনিামূলক 

কা িক্রম চলমান রবেবে।  

• র্শশুবদর সবচিনিা বৃর্দ্ধর জন্য কবরানা োইরাস র্বষেক সর্চে পুর্স্তকা প্রকার্শি িে।  

• বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম প্রকার্শি মার্সক “র্শশু” পর্েকাে র্নের্মি কবরানা োইরাস র্বষেক সবচিনিামূলক 

তলখা প্রকার্শি িে। 

• বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর তকন্দ্রীে কা িালেসি ৬৪টি তজলা এবাং ৬টি উপবজলা কা িালে প্রাঙ্গবে প্রচারোমূলক 

কবরানা োইরাস র্বষেক ব্যানার, তফস্টুন স্থাপবনর ব্যবস্থা গ্রিে করা িবেবে।  

• র্বে স্বাস্থয সাংস্থা এবাং স্বাস্থয অর্ধদপ্তর প্রেীি স্বাস্থযর্বর্ধ তমবন বাাংলাবদবশ র্শশু একাবের্মর তকন্দ্রীে কা িালেসি 

৬৪টি তজলা এবাং ৬টি উপবজলা কা িালবে িযাে স্যার্নটাইজার, তফইস মাস্ক, িযােগ্লােস ইিযার্দ ব্যবিাবর 

উদ্বুদ্ধকরে এবাং একাবের্মর প্রাঙ্গে জীবাণুমুক্ত রাখার লবক্ষ্য জীবাণুনাশক ঔষধ র্েটাবনার কা িক্রম গ্রিে করা 

িবেবে।  

• কবরানা োইরাস তথবক সুরক্ষ্ার জন্য বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর তকন্দ্রীে কা িালেসি ৬৪টি তজলা এবাং ৬টি 

উপবজলা কা িালে ৩৯৯২৫টি তফইসমাস্ক র্বিরে করা িবেবে।  

• এোোও িযােগ্লােস, িাপমাো পর্রমাপক  ন্ত্র (থাবম িাস্কযানার) ও অন্যান্য প্রবোজনীে জীবাণু প্রর্িবরাধী সামগ্রী 

সরবরাবির ব্যবস্থা গ্রিে করা িবেবে। বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম পর্রচার্লি ৬টি র্শশুর্বকাশ তকবন্দ্র বসবাসরি 

র্শশুবদর িযাে স্যার্নটাইজার, তফইস মাস্ক, িযােগ্লােস ব্যবিারসি জীবাণুনাশক ঔষধ র্েটাবনার র্বষবে উদ্বুদ্ধকরে, 

র্শশুবদর পুর্িকর খাবার র্বিরবের ব্যবস্থাকরে কা িক্রম বাস্তবােন করা িবেবে।  

• বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর তকন্দ্রীে কা িালেসি র্শশু একাবের্মর শাখা অর্ফসসমূবি আগি র্শশুবদর 

অর্েোবক/সুর্বধাবোগীবদর জন্য কবরানা োইরাস সম্পবকি সবচিনিামূলক কা িক্রম বাস্তবােনাধীন রবেবে।  

• র্শশুবদর পাঠােযাবস মবনাব াগী িওোর জন্য অন-লাইনর্ের্িক কুইজ অনুষ্ঠাবনর আবোজন অব্যািি আবে। 
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র্শশুর র্বকাবশ প্রারর্ম্ভক র্শক্ষ্া প্রকল্প (৩ে প িাে) 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম 

তদাবেল চত্বর সেক, শািবাগ, ঢাকা- ১০০০। 

 

১। প্রকবল্পর নাম  :  র্শশুর র্বকাবশ প্রারর্ম্ভক র্শক্ষ্া প্রকল্প (৩ে প িাে), ১ম সাংবশার্ধি 

         Early Learning for Child Development Project (3rd Phase) 

 

২। উবদ্যাগী মন্ত্রোলে ও বাস্তবােনকারী সাংস্থা : 

ক) মন্ত্রোলে      :  মর্িলা ও র্শশু র্বষেক মন্ত্রোলে 

খ) বাস্তবােনকারী সাংস্থা       :  বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম 

 

৩। প্রকবল্পর প্রাক্কর্লি ব্যে (লক্ষ্ টাকাে) 

তমাট       : ৩৭৭১.৩৩  লক্ষ্ টাকা 

ক) স্থানীে মুদ্রা       : ৮২১.৩৩  লক্ষ্ টাকা 

খ) নববদর্শক মুদ্রা     : ২৯৫০.০০  লক্ষ্ টাকা 

 

৪। প্রকবল্পর বাস্তবােনকাল 

ক) আরম্ভ       : ০১ অবটাবর ২০১৮ 

খ) সমার্প্ত      : ৩১ র্েবসম্বর ২০২১ 

 

৫। উন্নেন সিব াগী সাংস্থা : ইউর্নবসফ 

 

৬। প্রকবল্পর সার্ব িক উবেশ্য : 
 

র্শশুর প্রারর্ম্ভক  ত্ন ও র্বকাবশর সমর্িি (ইর্সর্সর্ে) নীর্ি বাস্তবােবনর কম িপদ্ধর্ি প্রর্িষ্ঠা এবাং জািীে প িাে  তথবক 

মাঠ প িাে প িন্ত নীর্ি কা িকর করার সামথ্যি অজিবন সিােিা প্রদান,  াবি বাাংলাবদবশর প্রর্িটি র্শশুর সার্ব িক র্বকাশ 

র্নর্শ্চি িে।  

 

৭। প্রকবল্পর প্রধান কম িসূর্চ : 

• র্শশুর প্রারর্ম্ভক  ত্ন ও র্বকাবশর সমর্িি (Comprehensive Early Childhood Care and Development-

ECCD) নীর্ি দক্ষ্ এবাং কা িকরোবব বাস্তবােবনর র্নর্মি নীর্ি সাংর্িি মন্ত্রোলে/র্বোগ/সাংস্থা সমূবির সামথ্যি 

বৃর্দ্ধ; 

• পর্রবার এবাং কর্মউর্নটি প িাবে ইর্সর্সর্ে র্বষেক এেবোবকর্স, সামার্জক উদ্ধুদ্ধকরে ও গেব াগাব াগ কা িক্রম 

বাস্তবােন; 

• র্শশুর প্রারর্ম্ভক  ত্ন ও র্বকাশ র্বষবে মর্িলা ও র্শশু র্বষেক মন্ত্রোলে এবাং বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মসি সাংর্িি 

অন্যান্য সাংস্থা /প্রর্িষ্ঠাবনর সামথ্যি এবাং তপশাগি দক্ষ্িা বৃর্দ্ধ; 

• র্শশুর প্রারর্ম্ভক  ত্ন ও র্বকাশ র্বষেক কা িক্রম বাস্তবােবন জািীে গাইেলাইন/স্টযাোে ি উন্নেন/প্রেেন; 

• র্শশুর প্রারর্ম্ভক  ত্ন ও র্বকাশ র্বষেক কা িক্রম সুপারর্েশন, মর্নটর্রাং, এবসসবমন্ট এবাং ইবনাবেশন কা িক্রম এবাং 

• ঝুঁর্কপূে ি এলাকাে সুর্বধাবর্িি র্শশুবদর জন্য ইর্সর্সর্ে তসবা (তে-তকোর, র্শশু র্বকাশ কা িক্রম) প্রদান।  
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৮। প্রকল্প এলাকা : 

• UNICEF-এর র্নব িার্চি ১৫টি তজলার (বরগুনা, তোলা, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, জামালপুর, তনেবকানা, 

খুলনা, সািক্ষ্ীরা, র্সরাজগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গাইবান্ধা, কুর্েগ্রাম, তমৌলেীবাজার এবাং সুনামগঞ্জ তজলা) ১৬টি 

উপবজলা (পাথরঘাটা, লালবমািন, উর্খো, তটকনাফ, থানর্চ, র্বলাইের্ে, ইসলামপুর, কলমাকান্দা, দাবকাপ, 

শ্যামনগর, তবলকুর্চ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, গাইবান্ধা সদর, কুর্েগ্রাম সদর, রাজনগর এবাং দর্ক্ষ্ে সুনামগঞ্জ 

উপবজলা); 

• ঢাকা উির ও দর্ক্ষ্ে, গাজীপুর, চট্ট্রগ্রাম, বর্রশাল, খুলনা, র্সবলট ও রাংপুর র্সটি কবপ িাবরশন-এর আরবান এলাকা 

এবাং চা-বাগান, ত ৌনপেী, তকন্দ্রীে কারাগার, চর, িাওর, দ্বীপািল ও অন্যান্য  অববির্লি এলাকা ইিযার্দ। 

 

৯। প্রকবল্পর িালনাগাদ অগ্রগর্ি : 

 

• ৫টি র্সটি কবপ িাবরশবনর (গাজীপুর, চট্রগ্রাম, রাংপুর, খুলনা ও বর্রশাল) সাংর্িি অাংশীজনবদর সাবথ প্রকবল্পর 

এেবোবকর্স সো অনুর্ষ্ঠি িবেবে। 

• সমর্িি ইর্সর্সর্ে পর্লর্স ২০১৩ বাস্তবােবনর র্নর্মি ১৫টি তজলার র্েআরটি সদস্য বৃবন্দর ০২ র্দবনর ওর্রবেনবটশন 

সম্পন্ন করা িবেবে। 

✓ সমর্িি ইর্সর্সর্ে পর্লর্স ২০১৩ বাস্তবােবনর র্নর্মি প্রকল্পভুক্ত ১৫টি তজলার তজলা ইর্সর্সর্ে কর্মটির 

সদস্যবদর ওর্রবেনবটশন সম্পন্ন করা িবেবে। এবাং ১৬টি উপবজলার ইর্সর্সর্ে কর্মটির সদস্যবৃবন্দর 

ওর্রবেনবটশন সম্পন্ন করা িবেবে। 

✓ প্রকল্পভুক্ত ১৬টি উপবজলার ৯০টি ইউর্নেন ইর্সর্সর্ে কর্মটির সদস্যবৃবন্দর ওর্রবেনবটশন সম্পন্ন করা 

িবেবে। 

 

• প্রকবল্পর আওিাে  ৯৮টি র্শশু র্বকাশ তকন্দ্র ও ৪০টি তে-তকোর পর্রচালনা করা িবচ্ছ (তকার্েে-১৯ এর কারবে 

সরকার্র র্নবদ িশনার আবলাবক ১৮ মাচ ি ২০২০ তথবক র্শশু র্বকাশ ও তে-তকোর কা িক্রম বন্ধ থাকাে র্বকল্প 

কার্রকুলাবমর মাধ্যবম তমাবাইল র্ের্িক পাঠদান অব্যািি আবে)। 

✓ গাজীপুর, চট্টগ্রাম, বর্রশাল, খুলনা ও রাংপুর র্সটি কবপ িাবরশন-এর আরবান এলাকাে বাাংলাবদশ র্শশু 

একাবের্মর তজলা কা িালবের মাধ্যবম ৫০টি এবাং দর্ক্ষ্ে সুনামগঞ্জ, রাজনগর, কুর্েগ্রাম সদর, গাইবান্ধা সদর, 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, লালবমািন, দাবকাপ, শ্যামনগর ও পাথরঘাটা উপবজলার প্রর্িটিবি সুর্বধাবর্িি 

র্শশুবদর জন্য ৪টি কবর ৩৬টি র্শশু র্বকাশ তকন্দ্র পর্রচালনা করা িে। 

✓ ৯টি তকন্দ্রীে কারাগাবর (কার্শমপুর-গাজীপুর, চট্টগ্রাম, কুর্মো, মেমনর্সাংি,  বশার, রাজশািী, বর্রশাল, 

র্সবলট ও রাংপুর তকন্দ্রীে কারাগার) এবাং ১টি তজলা কারাগাবর (কক্সবাজার তজলা কারাগার) তমাট ১০টি র্শশু 

র্বকাশ তকন্দ্র এবাং ফর্রদপুর শিরস্থ ত ৌন পেীবি ২টি র্শশু র্বকাশ তকন্দ্র পর্রচালনা করা িে। 

• প্রকবল্পর আওিাে ৪০টি তে-তকোর তবসরকার্র সাংস্থা কর্তিক পর্রচালনার পর্রকল্পনা  থাকাে ইউর্নবসফ এবাং 

ফুলর্ক-এর মবধ্য PCA(Partner Cooperation Agreement) স্বাক্ষ্বরর মাধ্যবম ঢাকা উির, গাজীপুর, চট্টগ্রাম 

র্সটি কবপ িাবরশন-এর গাবম িন্টস এলাকাে ২৫টি এবাং র্সবলট ও তমৌলেীবাজার চা-বাগান এলাকাে ১৫টি তমাট ৪০টি 

তে-তকোর তবসরকার্র সাংস্থা ফুলর্ক কর্তিক পর্রচালনা করা িে। 

 

 



22 E:\Annual Protibedon\Annul Protebedon 2021-22).docx 

 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর ২০২১-২০২২ অথ ি-বেবর অথ ি মন্ত্রোলে কর্তিক অনুবমার্দি সরকার্র বরাবের র্বপরীবি 

খরবচর র্ববরে 

                                                                          অাংকসমূি লক্ষ্ টাকাে 

ক্রর্মক নাং র্ববরে ২০২১-২০২২ অথ ি 

বেবরর বরাে 

খরচ অব্যর্েি অথ ি সরকার্র 

তকাষাগাবর জমা 

১। তকাে নাং ১২০০০৫৯০০  

র্শশু পুরস্কার 

আবিিক ব্যে 

৩৩০.০০  ২৯৪.১৬ ৩৫.৮৪ 

২। তকাে নাং ১৩১০০৭৯০০   

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম  

(রাজস্ব খাি) 

আবিিক ব্যে  

৪৩৩০.৩৫ ৩৫৮০.০৫ ৭৫০.০০ 

৩। তকাে নাং ১৩৫০০৯৬০০  

র্শশু র্বকাশ তকন্দ্র 

আবিিক ব্যে  

৬৮০.০০ ৪৫৬.৯৭ ২২৩.০৩ 

 সব িবমাট ৫৩৪০.৩৫ ৪৩৩১.১৮ ১০০৯.১৭ 

 

 

অর্েট প্রর্িববদন 

অর্েট সাংক্রান্ত িথ্য : 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর ৩০/০৬/২০২২ িার্রখ প িন্ত অর্েট সাংক্রান্ত িথ্য র্নম্নরূপ : 

 (তকাটি টাকাে) 

১. বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর তকন্দ্রীে কা িালে অর্নষ্পন্ন অর্েট আপর্ির সাংখ্যা           ৪টি জর্েি টাকার পর্রমাে  ০.৪৯১০ 

২. ৬৪টি তজলা শাখা অর্নষ্পন্ন অর্েট আপর্ির সাংখ্যা         ২৪টি জর্েি টাকার পর্রমাে  ১.০৫২৯ 

  তমাট : ২৮টি                        ১.৫৪৩৯/- 

                                  

কথাে : (এক তকাটি চুোন্ন লক্ষ্ ঊনচর্ে িাজার টাকা মাে)। 

অর্নষ্পন্ন অর্েট আপর্িসমূি র্নষ্পর্ির কা িক্রম গ্রিে করা িবচ্ছ।  

 

িথ্য অর্ধকার 

  

িথ্যপ্রার্প্তর জন্য আববদবনর সাংখ্যা : আববদন পাওো  াের্ন। 

আববদবন প্রার্থ িি িবথ্যর র্ববরে : প্রব াজয নে। 

আববদবনর বিিমান অবস্থা : প্রব াজয নে। 

আর্পল আববদবনর িথ্য : তকাবনা আর্পল িের্ন। 

কর্মশবন দাবেরকৃি অর্েব াগ : কর্মশবন দাবেরকৃি অর্েব াগ নাই।  

িথ্য কর্মশবনর চূোন্ত আবদশ : িথ্য কর্মশবনর চূোন্ত আবদশ তনই। 

যুর্ক্তসাংগি মূবল্য সকল প্রকাশনা র্বিরে ও র্বক্রবের িথ্য : যুর্ক্তসাংগি মূবল্য সকল প্রকাশনা র্বিরে ও র্বক্রবের িথ্য তনই। 

দার্েত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা/কর্তিপবক্ষ্র নাম, পদর্ব ও ত াগাব াবগর িথ্য : শামীমা আবরর্ফন, তপ্রাগ্রাম অর্ফসার (িথ্য কম িকিিার 

দার্েত্বপ্রাপ্ত), বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্ম, ঢাকা। তফান : ০২-৭১১৬০১২, তমাবাইল : ০১৭৮৩১৭৬৯৩৪। 
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আর্পল কর্তিপক্ষ্ 

সর্চব, মর্িলা ও র্শশু র্বষেক মন্ত্রোলে, বাাংলাবদশ সর্চবালে, ঢাকা। 

তফান নাং : +৮৮-০২-৫৫১৬০৮৭৯, ফযাক্স নাং : +৮৮-০২-৯৫৪০৮৯২ 

ই-তমইল : pstosecretary@mowca.gov.bd 

 

জ) জনস্বাথ ি সাংর্িি িথ্য 

কর্তিপবক্ষ্র গৃিীি গুরুত্বপূে ি র্সদ্ধান্ত, প্রস্তাবনা, র্সদ্ধান্ত গ্রিে প্রর্ক্রোে জনগবের অাংশগ্রিে ও জনসাধারবের মিামি : 

র্সদ্ধান্ত গ্রিবের র্ের্ি : আইন ও র্বর্ধ র্বধাবনর আবলাবক। 

মামলা সাংক্রান্ত িথ্য (প্রব াজয তক্ষ্বে) : িথ্য অর্ধকার আইবনর আওিাে তকাবনা মামলা তনই। 

তপ্রস র্রর্লজ/কনফাবরবন্সর র্ববরেী : তনই। 

 

ি) র্বোগীে মামলা সাংক্রান্ত িথ্য 

র্বোগীে মামলা রুজুর িথ্য : নাই। 

চূোন্ত আবদবশর িথ্য : প্রব াজয নে। 

 

ঞ) ইবলকট্রর্নক মাধ্যবম প্রদি ও োউনবলাে/র্প্রন্টব াগ্য িবথ্যর িার্লকা : 

বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর ওবেবসাইবট ইবলকট্রর্নক মাধ্যবম প্রদি ও োউনবলাে/র্প্রন্টব াগ্য সকল িথ্য 

(www.shishuacademy.gov.bd) এ পাওো  াবব। 

 

ের্বষ্যৎ কম িসূর্চ ও প্রকল্প 

 র্শশুবদর অাংশগ্রিবে তদশব্যাপী মুর্জববষ ি উদ াপন;  

 সামার্জক র্নরাপিা তবিনীর আওিাে র্শশুবদর র্বকাশ ও আনন্দমে নশশব র্নর্শ্চিকরবের লবক্ষ্য কা িক্রম গ্রিে;  

 অটির্স্টক ও র্ববশষ চার্িদাসম্পন্ন র্শশুবদর র্বকর্শি করার লবক্ষ্য সমান সুব াগ সৃর্ি এবাং অনুষ্ঠাবনর আবোজন;  

 গ্রামীে র্শশুবদর সৃজনশীলিা র্বকাশ প্রকল্প;  

 র্শশুর প্রারর্ম্ভক  ত্ন ও র্বকাশ (র্শশুর প্রথম ১০০০ র্দবনর সিােিা) প্রকল্প;  

 বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর সক্ষ্মিা বৃর্দ্ধ;  

 বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর তজলা ও উপবজলা শাখাে তেৌি অবকাঠাবমা র্নম িাে;  

 উপবজলা প িাবে বাাংলাবদশ র্শশু একাবের্মর কা িক্রম সম্প্রসারে;  

 সমর্িি সমাজর্ের্িক র্শশু- ত্ন তকন্দ্র এবাং সাঁিার সুর্বধা প্রকল্প।  

 

 

কম িসূর্চর নাম :  

র্শশুর প্রারর্ম্ভক  ত্ন ও র্বকাবশর সমর্িি (ইর্সর্সর্ে) নীর্ি ২০১৩ বাস্তবােন শীষ িক কম িসূর্চ ন্যাশনাল র্চলবেন'স     

টাস্কবফাস ি (NCTF) শীষ িক কম িসূর্চ। 
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