
আন্তর্াতিক যাদঘুর তদবঃ 

এটি একটি নতুন কভ মূচি। যমহতু ফাাংরাহে চশু একাহেভীহত চশুহেয জনয চশু জােুঘয যহেহে য কাযহে চশুহেযহক 

জােুঘয চফলহে আগ্রী কহয যতারা এফাং জাতীে আন্তজমাচতক ইচতা, ঐচতয ম্পহকম চশুহেযহক জানাহনাই হফ এ কভ মূচিয 

ভূর রক্ষ্য। 

[[  

ধর্মঅয় রূ্মযববাধ তবয়ক কায ক্রর্মঃ 

চশুহেয ভাহে ধভীে ভুরযহফাধ, ননচতকতা ৃটিয রহক্ষ্য চফচবন্ন কাম মক্রভ গ্রে কযা হফ। 

 

ঈদ-ই-তর্মাদনু্নবী (ঃ) উদযানঃ 

চফত্র ঈে-ই-চভরােুন্নফী (ঃ) এফাং এয তাৎম ম ম্পহকম চশুহেয অফচত কযায জনয ভানফী মযত  যভাাম্মে (ঃ) এয জীফন 

ম্পহকম আহরািনা, াভে  নাত প্রচতহমাচগতা এফাং চযহফন  চভরাে ভাচপহরয ভাধযহভ বাফগম্ভীয চযহফহ চফত্র ঈে-ই-

চভরােুন্নফী উেমান কযা হফ। 

 

তরববল ংরক্ষণ  বনায়ন কর্ম ূত ঃ 

চযহফহক ুন্দয  আকল মনীে কহয গহ তুরহত চশু এফাং অচববাফকহেয ম্পকৃ্তকযে এফাং ভাদ্রাা, ভক্তফ, চফেযারেগুহরাহক 

িাহগ মি কহয একাহেভী চযহফ াংযক্ষ্েভূরক চফচবন্ন কভ মূচি ফাস্তফােন কযহফ । চযহফ াংযক্ষ্ে ম্পহকম চফচবন্ন ভহর 

হিতনতা ৃটিহত ২০২১-২০২২ াহর যকন্দ্রীে অচপ  ৬৪টি যজরা াখা অচপহয ভাধযহভ চফচবন্ন কভ মূচি ফাস্তফােন কযা হফ। 

 

তলশু অতধকার বাস্তবায়বন ব িনিা ৃষ্টঃ 

জাচতাংঘ যঘাচলত চশু অচধকায নে ম্পহকম জনহিতনতা ফদৃ্ধিকহে চশু একাহেভী যেহক শ্রভজীফী অচধকায ফদ্ধিত চশু  

তাহেয অচববাফক কর ভহরয হিতনতা ফদৃ্ধি  চশু অচধকায াংযক্ষ্ে চফলহে কভ মূিী গ্রে কযা হফ । যচভনায, 

এেহবাহকী বা, ভুক্ত আহরািনা, চফতকম, উচিত ফক্তৃতা, নাটিকা/নািযাাং ইতযাচেয ভাধযহভ এ কভ মূচি ফাস্তফােন কযা হফ। 

 

কনযা তলশুবদর স্বাস্থ্য ব িনিা  অতধকার তবয়ক কায ক্রর্মঃ 

নাযীয ক্ষ্ভতােন নীচত ুল্ঠুবাহফ প্রহোগ কযহত হর প্রােচভক ম মাহে যভহে চশুহেয জনয হিতনতাভূরক  অাংীোযীত্বভূরক 

কভ মূিী ফাস্তফােন জরুযী। যভহে চশু , তাহেয অচববাফক এফাং চফচবন্ন ভহরয প্রচতচনচধ চনহে ভুক্ত আহরািনা, যচভনায, প্রিাযো 

 যভহে চশুহেয অাংগ্রহে প্রচতহমাচগতা, চফতকম ইতযাচেয ভাধযহভ এ কভ মূচি ফাস্তফাচেত হফ। 

 

জর্া তিতিক তলশুবিা  ত ত্র প্রদল ণীঃ 

প্রচতফেয যজরা চবচিক চশু চফলেক িরচিত্র প্রে মহনয ভাধযহভ শুধ ুফাাংরাহেহয িরচিত্রই নে ফযাং াযা চফহেয ভানুহলয কৃটি, 

আিায, াংসৃ্কচত, তাহেয িরচিহত্রয ভাধযহভ চশুহেয াভহন তুহর ধযা ¤বফ হফ । এ ধযহেয উৎহফয আহোজন যমভন: যজরাে 

চশু  অচববাফকহেয ভাহে ম্প্রীচতয ফা াঁধন ক্ত কযহফ যতভচন চশু একাহেভীয অফযাত প্রকহে চনভ মােকৃত চশু 

িরচিত্রগুহরায ভাধযহভ চশুহেয ৃজনীরতা, ননচতকতাহফাধ, স্বািয হিতনতা, নযাে চনষ্ঠাযােনতা, জাগযে, যে যপ্রহভ 

উে্ফুিকযে এফাং তাহেয াী কহয তুরহত ােতা কযহফ ।   

 



তলশু নাট্য প্রতিবযাতগিা  উৎবঃ 

আধুচনক চফহেয কর যেহই চশু নািক ক্রভফধ মভান জনচপ্রে নতুন ধাযা। যজরা এফাং প্রদ্ধক্রোগতবাহফ যকন্দ্রীে ম মাহে চশু 

নািয উৎফ কাম মক্রভ াযাহেহ নািয আহন্দারহন নতুন চফপ্লহফয ূিনা কযহত াহয। এ কভ মূিীহত যজরা চবচিক চশু াংগঠন 

এফাং নািয ের গঠন যমভন উৎাচত হফ যতভচন েীঘ মকারীন ভা এফাং িীভ োহকময কাযহে াযা ফেয াংগঠন এফাং েরগুহরা 

িাঙ্গা োকহফ। জাতীেবাহফ আহোদ্ধজত নািয উৎহফয ভাধযহভ ফুাংখযক যভধাফী অচবহনতা, অচবহনত্রী, নািযকায, চনহেমক এফাং 

প্রহোচগক যক্ষ্হত্র পর কভী নতযী হফ। 

 

আন্তবর্া াংসৃ্কতিক কায ক্রর্ম তবতনর্ময়ঃ 

প্রচতটি যজরায িানীে কৃটি  ঐচতহযয প্রচত চশুহেয েৃটি চনফন্ধ কযহত এফাং প্রািীন  াচযহে মাো াাংসৃ্কচতক ঐচতয যক্ষ্াে 

করহক উৎাচত কযহত এক যজরা যেহক চশু াাংসৃ্কচতক ের তাহেয চনজস্ব ঐচতহযয চনে মন চনহে অনয যজরাে ভ্রভে 

কযহফ। আন্তঃহজরাচবচিক চফচনভে কাম মক্রহভ চফচবন্ন যজরায চশুহেয ভাহে যমভন ম্প্রীচতয ফা াঁধন ক্ত কযহফ যতভন আভাহেয 

চনজস্ব াাংসৃ্কচতক  াভাদ্ধজক ঐচতহযয মোমে রারন  ম্ভফ হফ। 

 

আন্তর্াতিক তলশু াংসৃ্কতিক দ তবতনর্ময় কায ক্রর্মঃ 

যেহয চশুহেয ুপ্ত প্রচতবা চফকাহ এফাং চফহেয কৃটি  ঐচতহযয হঙ্গ চযিে কচযহে চেহত চশু াাংসৃ্কচতক ের প্রচত ফেয  

চফচবন্ন যেহ যপ্রযে কযা হফ। 

 

জর্মৌুর্মী প্রতিবযাতগিাঃ 

চশুহেয কভ মফযস্ত যাখা এফাং েরীে ভহোতা ফদৃ্ধিয উহেহয প্রচতষ্ঠান ফা েরচবচিক এই প্রচতহমাচগতায ভাধযহভ চশুহেয  জানায 

আগ্র ৃটি কযায রহক্ষ্য চফতকম, জ্ঞান-দ্ধজজ্ঞাা  জাযীগান চফলহে েরগত এ প্রচতহমাচগতাে উহজরা, যজরা  যকন্দ্রীে ম মাহে 

অনুটষ্ঠত ে। 

 

র্ািীয় তলশু  ুরস্কার প্রতিবযাতগিাঃ 

তৃেভূর ম মাহেয চশুহেয ুপ্ত প্রচতবায চফকাহ ুহমাগ ৃটি এফাং চফচবন্ন  চফলহে যভধাম্পন্ন চশুহেয স্বীকৃচত প্রোহনয রহক্ষ্য 

াচতয,  াংসৃ্কচত  ক্রীায যভাি ৬২টি চফলহেয এ প্রচতহমাচগতা উহজরা, যজরা  চফবাগীে ম মাহে অনুটষ্ঠত ে।  

 

তবশ্ব তলশু তদব  তলশু অতধকার প্তা উদযানঃ 

১৯৮৯ হনয ২০ নহবম্বয জাচতাংঘ াধাযে চযলে চশু অচধকায নে যঘালো কহয । ফাাংরাহে এই নহে স্বাক্ষ্যকাযী প্রেভ 

২২টি যেহয ভহধয অনযতভ । ১৯৯০ হনয ২৯-৩০ যহেম্বয চনউ ইেহকম চফে চশু ীল ম হম্মরন অনুটষ্ঠত ে যমখাহন 

ফাাংরাহে অাংগ্রে কহয । চফে চশু ীল ম হম্মরহন চশুহেয যফাঁহি োকায চনযািা  উন্নেহন চফে যঘালো ফাস্তফােহনয জনয 

একটি কভ মচযকেনা প্রেেহনয যঘালো যেো ে । ১৯৯১ ার যেহক েয যেভূ ২৯ যহেম্বয যেহক ৫ অহটাফয ম মন্ত 

চশু অচধকায প্তা উেযান কহয আহে । যমহতু চশু অচধকায াংযক্ষ্হে এফাং ফাস্তফােহন ফাাংরাহে যকায অঙ্গীকাযাফি  

যহতু ২০২১-২০২২ হন চশু একাহেচভয যকন্দ্রীে অচপ  ৬৪টি যজরা াখাে জাচতাংঘ চশুনহেয উয চফলেচবচিক 

আহরািনা, প্রিাযোয ভাধযহভ হিতনতা ৃটি, চফচবন্ন প্রচতহমাচগতা, প্রচতষ্ঠান/চফেযারে চবচিক চযহফনা, াাংসৃ্কচতক অনুষ্ঠান 

ইতযাচেয ভাধযহভ প্রচতফেয চশু অচধকায প্তা উেযান কযা হফ । 

 

 



র্াতির তিা বঙ্গবনু্ধ জলখ রু্মজর্বুর রর্মাবনর র্ন্মবাত কী  র্ািীয় তলশু তদবঃ 

চশুয অচধকায এফাং চশুয প্রচত চাং আিযেহযাহধ হিতনতা ৃটি এফাং চশুয ূে ম চফকাহয জনয ১৭ ভািম জাচতয চতায 

জন্মচেন   জাতীে চশু চেফ উেমান কযা ে। এই চেনটিহত  যোো  চভরাে ভাচপর, আহরািনা চশু-চকহাযহেয চনহে 

আনন্দ অনুষ্ঠান এফাং চফচবন্ন প্রচতহমাচগতায আহোজন কযা ে। 

 

ববরণয বযজিবদর র্ন্ম  রৃ্মিয য বাত কী ানঃ 

ফাাংরাহেহয কৃটি, ঐচতয, াংসৃ্কচত, াচতয চফচবন্ন যক্ষ্হত্র উহেখহমাগয অফোহনয জনয জাতীে  আিচরক ম মাহেয ফহযেয 

ফযদ্ধক্তহেয জন্ম  ভৃতুযফাচল মকী উেমাহনয ভাধযহভ ফতমভান প্রজহন্ময কাহে তা াঁহেয আত্মতযাগ  বূচভকায কো উিান কযা 

হফ। পহর চশুযা যে ভাতৃকায প্রচত বারফাাে নতুনবাহফ উজ্জীচফত হফ।   

 

আন্তর্াতিক র্মািৃিাা তদব উদযানঃ 

বালা ীেহেয স্বযে এফাং  ফাাংরা বালায জনয তা াঁহেয অফোন চশুহেয অফচতকযে এফাং যগযফভে অতীত যেহক তাযা মাহত 

চক্ষ্া চনহত াহয য জনয প্রবাতহপযী, স্বযে বা, একুহয  গান, কচফতা, চিত্রাাংকন,  যিনা চরখন ইতযাচে প্রচতহমাচগতা এফাং 

াাংসৃ্কচতক অনুষ্ঠাহনয আহোজন কযা হফ। 

 

র্মান স্বাধীনিা তদব উদযানঃ 

ভান স্বাধীনতা চেফহয তাৎম ম এফাং যগযফভে ঐচতয চশুহেয াভহন তুহর ধযায জনয চশু ভাহফ, আহরািনা, চফচবন্ন 

াাংসৃ্কচতক প্রচতহমাচগতা, যখরাধুরা, ুযস্কায চফতযেী  াাংসৃ্কচতক অনুষ্ঠাহনয ভাধযহভ চেনফযাী চশুহেয  জনয কভ মূচি ারন 

কযায জনয। 

 

লীদ বুজির্ীবী তদব উদযানঃ 

ভুদ্ধক্তমুহি ীে ফুদ্ধিজীফীহেয অফোন এফাং আত্মতযাগ স্মযে কযায রহক্ষ্য বাফগম্ভীয চযহফহ চশুহেয জনয আহোদ্ধজত 

অনুষ্ঠাহন ীে ফুদ্ধিজীফীহেয ভান আত্মতযাহগয কাচনী ফে মনা, আহরািনা বা, যিনা চরখন, চিত্রাাংকন প্রে মনী ইতযাচে কাম মক্রভ 

এয আহোজন কযা হফ। 

 

র্মান তবর্য় তদব উদযানঃ 

ভুদ্ধক্তমুহিয যগযফ গা াঁো চশুহেয মোমেবাহফ অফচতকযে এফাং এ উরহক্ষ্ জাতীেবাহফ গচৃত চশুহেয কভ মূচি াযাহেহ 

ফাস্তফােহনয রহক্ষ্য জাতীেবাহফ গচৃত কভ মূিীয হঙ্গ াংগচত যযহখ চশু ভাহফ, চফচবন্ন প্রচতহমাচগতা, যখরাধুরা, আহরািনা 

ুযস্কায চফতযেী  াাংসৃ্কচতক অনুষ্ঠাহনয ভাধযহভ চফজে চেফ উেযান কযা হফ। 

রবীন্দ্র-নর্রু  র্ন্মর্য়ন্তী উদযানঃ 

চফেকচফ  জাতীে কচফয জীফন এফাং কভ ম ম্পহকম চশুহেয অফচত কযা এফাং তা াঁহেয ৃি কহভ ময হঙ্গ চশুহেয চযিে কচযহে 

যেোয জনয যফীন্দ্র-নজরুর জন্মজেন্তী চহযানাহভ আহোদ্ধজত অনুষ্ঠাহন তা াঁহেয জীফনী আহরািনা, ৃটি কহভ ময উয 

প্রচতহমাচগতা, যমভন-আফচৃি, াংগীত, নতৃয ইতযাচে এফাং াাংসৃ্কচতক অনুষ্ঠাহনয ভাধযহভ এই কভ মূচি ারন কযা হফ।  

 

 



বাংা নবব  উদযানঃ 

ফাাংরাহেহয যরাকজ ঐচতয এফাং াংসৃ্কচতয হঙ্গ চশুযেয চযিে কযাহনায জনয নফাখী যভরাে অাংগ্রে, যরাকজ  ঐচতয 

চবচিক াাংসৃ্কচতক চযহফনা এফাং প্রচতহমাচগতা, যেীে খাফায োফায িানীে ঐচতয চবচিক চফচবন্ন উকযহেয হঙ্গ 

চশুহেয চযিে কযাহনা ইতযাচেয ভাধযহভ ফাাংরা নফফল ম উেমান কযা হফ। 

 

র্ািীয় জলাক তদবঃ 

স্বাধীনতায ভান িচত জাচতয চতা ফঙ্গফনু্ধ যখ ভুদ্ধজফুয যভাহনয ভৃতুযফাচল মকীহত ১৫ই আগস্ট জাতীে যাক চেফ ারন 

কযা ে। এই যোো ভাচপর, আহরািনা অনুষ্ঠান চশু-চকহাযহেয অাংগ্ররহন চফচবন্ন প্রচতহমাচগতায আহোজন কযা ে। 

 

জলখ রাববর র্ন্মতদন ানঃ 

১৮ অহটাফয জাচতয চতা ফঙ্গফনু্ধ যখ ভুদ্ধজফুয যভাহনয কচনষ্ঠ ুত্র  ভাননীে প্রধানভন্ত্রী যখ াচনায আেহয যোি বাই 

চে যখ যাহহরয জন্মচেন ারন কযা ে। চশু-চকহাযহেয অাংগ্রহন যিনা চরখন, চিত্রাাংকন, আফচৃি চফচবন্ন 

প্রচতহমাচগতায  াাংসৃ্কচতক অনুষ্ঠাহনয আহোজন কযা ে।  

 

র্মাননীয় প্রধান র্মন্ত্রীর র্ন্মবাত কী উদযানঃ 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয জন্মচেন উরহক্ষ্য আহরািনা  াাংসৃ্কচতক অনুষ্ঠাহনয আহোজন কযা হে োহক।  

 

বঙ্গবনু্ধর ঐতিাতক ৭ই র্মাব র িাণ উবক্ষয অনুষ্ঠান ানঃ 

ঐচতাচক ৭ই ভািম উেমান উরহক্ষ্য চশু-চকহাযহেযহক ভুদ্ধক্তমুহিয যিতনাে উজ্জীচফত কযায রহক্ষ্ বালে, চিত্রাাংকন, 

যিনা প্রচতহমাচগতা আহরািনা  াাংসৃ্কচতক অনুষ্ঠাহনয আহোজন কযা ে ।  

 

জর্া উবর্ার খযাতির্মান কতব, াততিযক, তলক্ষাতবদ, তলল্পী  াংসৃ্কতিক বযজিত্ববদর র্ন্মতদন ানঃ 

যজরা  উহজরায খযাচতভযান কচফ, াচচতযক, চক্ষ্াচফে, চেী  াাংসৃ্কচতক ফযদ্ধক্তত্বহেয জন্মচেন ারন উরহক্ষ্য আহরািনা 

 াাংসৃ্কচতক অনুষ্ঠাহনয আহোজন কযা ে। 

 

অষ্ট্র্র্ম  প্রতিবন্দী তলশুবদর কায ক্রর্ম তর ানা  

 

ঈদ রবিঅ আনন্দ উৎব 

 

জর্া  উবর্া য াবয় াংসৃ্কতিক উৎব ান 

 

অগ্রণী বযাংক তলশু একাবেতর্ম তলশু াতিয ুরস্কার 

 

তিবয়ট্ার গঠন  অতেলন 


