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তাশযখ : ------------------

ফাাংরাদদ শশু একাদডভীয শভরনােতন/দরকচায শথদেটায/ভাঠ/মুক্তভঞ্চ/বাকক্ষ ফযাদেয চুশক্তত্র
জনাফ
----------------- তাশযদখয আদফদদনয শযদেশক্ষদত ততাদদক্ষ ফাাংরাদদ শশু একাদডভীয -------------------- আনায েশতষ্ঠাদনয অনুকূদর ফযাে েদান
কযা র।
ফযােোপ্ত েশতষ্ঠাদনয নাভ :

------------------------------------------------------------------------------------

ফযাদেয তাশযখ :

------------------------------------------------- ভে : ---------------------------

অনুষ্ঠাদনয শফলে/ধযণ :

------------------------------------------------------------------------------------
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ফযাে াদদক্ষ শনধ তাশযত ভেসূশচ অনুমােী অনুষ্ঠাদনয কাম তক্রভ শযচারনা কযা মাদফ। অশতশযক্ত ভদেয জন্য াশবত চাজত েদমাজয দফ।
অনুষ্ঠাদনয দুই ঘন্টা আদগ শভরনােতন/মুক্তভদঞ্চয েদোজনীে শজশনত্র বুদঝ শনদত দফ এফাং অনুষ্ঠান দদল মাফতীে শজশনত্র
একইবাদফ একাদডভী কর্ততক্ষদক বুশঝদে শদদত দফ।
অনুষ্ঠাদনয কভদক্ষ দুইশদন পূদফ ত আভন্ত্রণ কাড ত, অনুষ্ঠান সূশচ, অনুষ্ঠান শযকল্পনা  অনুষ্ঠাদনয ান্ডুশরশ শশু একাদডভী কর্ততদক্ষয শনকট
অফশ্যই জভা শদদত দফ।
অনুষ্ঠান চরাকারীন ভে দকান ক্ষে-ক্ষশত দর জাভানদতয টাকা দথদক দকদট যাখা দফ।
শশু একাদডভী অথফা ভন্ত্রণারদেয দকান অনুষ্ঠান থাকদর ফযাে ফাশতর দফ। এদক্ষদত্র একাদডভী কর্ততদক্ষয শদ্ধাভত্মই চূড়াভত্ম ফদর গণ্য
দফ।
শশু একাদডভীয শভরনােতদনয দবতদয  ফাশদয যান্না  খাফায শফতযণ কযা মাদফ না। উদরখ্য দম, আদোজক েশতষ্ঠান খাফায শযদফন
কযদত চাইদর একাদডভী কর্ততদক্ষয পূফ ত অনুভশত স্বাদদক্ষ শভরনােতদনয ফাইদয কর্ততদক্ষয শনদদ তশত একাদডভীয অন্যত্র শনধ তাশযত স্থাদন
ব্যফস্থা কযা মাদফ। এদক্ষদত্র একাদডভীয শযদফ দকানক্রদভ নষ্ট কযা মাদফ না।
শভরনােতদন অনুষ্ঠান চরাকারীণ কর্ততদক্ষয অনুভশত/ফযাে ব্যতীত শশু একাদডভীয মুক্তভঞ্চ ব্যফায  ফাগাদন েদফ কযা মাদফ না।
এছাড়া ফযাে ব্যতীত অন্য দকান জােগা ব্যফায কযা মাদফ না।
ফাাংরাদদ শশু একাদডভীয শভরনােতদন াজজ্জা কযদত দমদে দকান অাংদ দাগ দদো, দাষ্টায রাগাদনা, তাযকাটা ব্যফায কযা
দকান শজশনত্র যাদনা মাদফ না।
একাদডভীয দবতদয শভরনােতন  ভঞ্চ দকান জােগাদতই যকায/যাষ্ট্রশফদযাধী দকান আদরাচনা  াাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান কযা মাদফ না।
একাদডভী শভরনােতদন দদদয ধভীে অনুভূশত, াংস্কৃশত  ঐশতয ক্ষুণ্ণ ে এভন দকান অনুষ্ঠান কযা মাদফ না।
শশু একাদডভীয আশিণাে ব্যানায, দপস্টুন, শরপদরট, শফরদফাড ত  াইডদফাড ত ব্যফায কযদত চাইদর কর্ততদক্ষয কাদছ পূফ ত অনুদভাদন
গ্রণ কযদত দফ এফাং কর্ততদক্ষয শনদদ তশত শনধ তাশযত জােগাে শরপদরট  দপস্টুন রাগাদনা মাদফ।
শশু একাদডভীয দৌন্দম ত নষ্ট ে এভন কাজ কযা মাদফ না।
শশু একাদডভীয শভরনােতদনয আন াংখ্যা ৫০০টি। দদক্ষদত্র ধাযণ ক্ষভতায অশতশযক্ত অশতশথ  দতকদক আভন্ত্রণ জানাদনা কাম্য নে।
দকান অফস্থাদতই শভরনােতন ফাাংরাদদ শশু একাদডভীয দবতদযয দকান স্থানা  াজজ্জা নষ্ট কযা মাদফ না।
অনুষ্ঠাদনয শনযাত্তা শনজ দাশেদত্ব কযদত দফ। েদোজদন চূড়াভত্ম ফযাদেয পূদফ ত শনকটস্থ থানাে শনযাত্তায জন্য আদফদন কযদত দফ।
ফাাংরাদদ শশু একাদডভীয চত্বদয গাড়ী েদফ  ফাশয কযদত অফশ্যই দটাদকন াংগ্র কযদত দফ।
ফাাংরাদদ শশু একাদডভীয অবযন্তদয ভারাভার েদফ  ফাশয কযদত অফশ্যই ভারাভাদরয তাশরকা েদান কযদত দফ।
শভরনােতন, বাকক্ষ, দরকচায শথদেটায, মুক্তভঞ্চ ফযাদেয জন্য শতন দথদক চায প্তা পূদফ ত আদফদন কযদত দফ। এয আদগ আদফদন
ত্র গ্রণদমাগ্য নে। দুই প্তা পূদফ ত ফযাদেয শফলদে শদ্ধান্ত জানা মাদফ।
ফযাে দদর এক প্তা পূদফ ত টাকা জভা শদদত দফ।
শশু একাদডভীয শভরনােতন, মুক্তভঞ্চ, বাকক্ষ, দরকচায শথদেটায দকান উদজরা, দজরা, দেড ইউশনেন  যাজননশতক েশতষ্ঠানদক
ফযাে েদান কযা ে না।
শশু াংগঠন, াাংস্কৃশতক াংগঠন অথফা এই ধযদণয কাম তক্রভ াংক্রাভত্ম অনুষ্ঠাদনয জন্য ফযাে দচদে আদফদন কযা মাদফ।

বাড়া াংক্রান্ত
-----------

বাড়া ফাফদ -------------- , ১৫% বযাট ফাফদ ---------------, জাভানত ফাফদ (দপযতদমাগ্য) --------------

ফ তদভাট --------------------------- কথাে ---------------------------------------------------------------------আগাভী াত শদদনয ভদে একাদডভীয শাফ াখাে -------------------------------------- বাড়ায অথ ত জভা
শদদে শনধ তাশযত ফযাে শনশিত কযদত দফ। অন্যথাে ফযাে ফাশতর কযা দফ।

গ্রীতায স্বাক্ষয  তাশযখ

দভা. নুযম্নজ্জাভান
দোগ্রাভ অশপায

দাশেত্বোপ্ত কভতকততা শশু একাদডভী শভরনােতন
ফাাংরাদদ শশু একাদডভী, ঢাকা।
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