
 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেমী 

 

দপ্তর/সংস্থার নাম : বাংলাদদশ শশশু একাদেমী, প্রশিদবদনাশিন মাস : মার্ চ , ২০১৮  প্রশিদবদদনর িাশরখ : 

 

ক্র.নং কায©ক্রম প্রকল্প, কম©সূশি, কায©ক্রদমর নাম উপকারদ াগীর সংখ্যা 

(প্রশিদবদনাশিন মাদস) 

অগ্রগশি/হ্রাস/ 

বৃশি/শবদ াজন/  

সংদযাজন/ মন্তব্য 

(যশদ থাদক) 

১ উন্ন ন প্রকল্প প্রদযাজয ন  প্রদযাজয ন  প্রদযাজয ন  

২. রাজস্ব বাদজটর 

কম©সূশি 

১. শিয়শমত ‘শশশু’ পশিকা প্রকাশ; 13000 কশপ - 

2. শশশুদিাষ গ্রন্থপ্রকাশ; ১৪টি  

৩. শশশুদদর মমিা মনন শবকাদশ বছর মম াদী 

সাংস্কৃশিক প্রশশক্ষণ (সংগীি, নৃিয, শিত্াংকন, 

নাট্যকলা, আবৃশি, গীটার, িবলা, ইংদরশজ  াষা 

শশক্ষা, কশিউটার, সুন্দর হাদির মলখা, দাবা এবং 

মবহালা) প্রদান; 

প্রা  ৩৫০০০ শশশু সাংস্কৃশিক 

প্রশশক্ষণ গ্রহণ কদরদছ।ু  

 

৪. ২০১৮ সেশদির ৬ মাে সময়ােী (জানুয়াশর-জুি) 

সুন্দর হাদতর সলখা প্রশশক্ষণ সকাদে© 

প্রশশক্ষণাথী© ভশত© কায©ক্রম েম্পন্ন। 

৫৬ জন শশশু - 

৩. রাজস্ব বাদজদটর 

আওিা  অন্যান্য 

কায©ক্রম 

১. ১৭ মাচ© ২০১৮ জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু সশখ 

মুশজবুর রহমাদির জন্মবাশি©কী ও জাতীয় শশশু 

শেবে উেযাপি; 

 - 

২. 7 মাি© ২০১৮ বঙ্গবন্ধুর  াষণ পশরদবশন 

প্রশিদযাশগিার আদ াজন; 

 - 

৩. জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু সশখ মুশজবুর রহমাদির 

কশিষ্ঠ পুি সশখ রাদেল-এর প্রশতকৃশত েম্বশলত 

স্মারক োকটিশকট, উদবাধিী খাম ও োটা কাে© 

প্রকাশ; 

 - 

৪. ১৭ মাচ© ২০১৮ উপলদক্ষে সগাপালগদের 

টুঙ্গীপাড়ায় মািিীয় প্রধািমন্ত্রী সশখ হাশেিার সলখা 

“আমাদের স াট রাদেল সোিা” বইদয়র সমাড়ক 

মািিীয় প্রধািমন্ত্রী কতৃ©ক উদন্মাচি; 

  

৫. ১৭ মাচ© ২০১৮ উপলদক্ষে সগাপালগদের 

টুঙ্গীপাড়ায় “উঠব সজদগ ছুটব সবদগ” শীি©ক 

কম©সূশচর শভশেও শচি প্রেশি; 

  

৬. ১৭ মাচ© ২০১৮ উপলদক্ষে ধািমশি ৩২ িাং 

েড়দক বঙ্গবন্ধুর প্রশতকৃশতদত পুষ্পস্তবক অপ©ণ; 

- - 

৭. ১৭ মাচ© ২০১৮ উপলদক্ষে বাাংলাদেশ শশশ  

একাদেমীদত শমলাে মাহশিল ও সোয়ার 

আদয়াজি; 

  

৮. ১৭ মাচ© ২০১৮ উপলদক্ষে বাাংলাদেশ শশশ  

একাদেমীদত োাংস্কৃশতক অনুষ্ঠাদির আদয়াজি; 

  

৯. ২৬ মাচ© ২০১৮ মহাি স্বাধীিতা শেবে ও 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেমী বইদমলা-২০১৮ 

েমাপশি অনুষ্ঠাদি মুশিযুদ্ধ শভশিক শচিাাংকি 

প্রশতদযাশগতা, আদলাচিা ও োাংস্কৃশতক অনুষ্ঠাদির 

আদয়াজি করা হয়; 

  

১০. ২৬ মাচ© ২০১৮ মহাি স্বাধীিতা শেবে 

উেযাপি উপলদক্ষ বঙ্গবন্ধু সেশেয়াদম শুদ্ধ জাতীয় 

১০০ জন শশশু  



ক্র.নং কায©ক্রম প্রকল্প, কম©সূশি, কায©ক্রদমর নাম উপকারদ াগীর সংখ্যা 

(প্রশিদবদনাশিন মাদস) 

অগ্রগশি/হ্রাস/ 

বৃশি/শবদ াজন/  

সংদযাজন/ মন্তব্য 

(যশদ থাদক) 

োংগীত প্রশতদবশদির আদয়াজদি বাাংলাদেশ শশশু 

একাদেমীর শশশুদের অাংশগ্রহণ। 

৪. প্রশশক্ষণ   

 (ক) উন্ন ন প্রকদল্পর 

আওিা  

- - - 

 (খ) কম©সূশির আওিা  wkky-wek¦‡Kvl ms¯‹iY, Awfavb, wPivqZ 

mvwnZ¨ I HwZn¨ cwiwPwZg~jK MÖš’cÖKvk 

৯৬টি - 

 (গ) রাজস্ব বাদজদটর 

আওিা  

- - - 

 (ঘ) 

কম©কিা©/কম©িারী 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেমীর সপ্রাগ্রাম অশিোর 

জিাব শামীমা আদরশিি-সক জাতীয় পশরকল্পিা ও 

উন্নয়ি একাদেমীদত ২৪/৯/২০১৭ সথদক 

২১/০৩/২০১৮ পযন্ত অনুশষ্ঠতব্য Project 

Planning, Development and 

Management (PPDM) সকাদে ে 

মদিািয়ি সেয়া হদয়দ । প্রশশক্ষদণর সময়াে 

২৭.০৪.২০১৮ তাশরখ পয©ন্ত বশধ©ত করা 

হদয়দ । 

- - 

৫. অন্যান্য কায©ক্রম 

(প্রশিদবদনাশিন মাদসর 

সকল কায©ক্রদমর 

বণ©না) 

১. অগ্রণী ব্যাাংক-শশশু একাদেমী শশশুোশহতে 

পুরস্কার (এশপ্রল ২০১১-এশপ্রল ২০১৭ইাং) প্রোি; 

৩৯ জন শশশু সাশহশিযক মক 

পুরস্কার প্রদান করা হদব। 

 

২. জাপান ও তুরদস্ক শশশু সাংস্কৃশিক দল মপ্ররদণর 

জন্য বাছাই কাযক্রম সিন্ন; 

তুরদস্ক ১৬ জন শশশু এবং 

জাপাদন ৩ জন মছদল এবং ৩ 

জন মমদ  শশশু। 

 

৩. ১৭ মাচ© ২০১৮ বঙ্গবন্ধুর জন্মশেি ও জাতীয় 

শশশু শেবে উেযাপি উপলদক্ষ বাাংলাদেশ শশশু 

একাদেমী বইদমলা-২০১৮ আদয়াজি; 

সরকাশর ও মবসরকাশরসহ 

মমাট ৭৫টি প্রকাশনা সংস্থা 

অংশগ্রহণ কদর। 

 

৪. জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু সশখ মুশজবুর রহমাদির 

জন্মবাশি©কী উপলদক্ষে ১৬-২৬ মাচ© ২০১৮ 

পযন্ত ১১ শেিব্যাপী বইদমলা আদয়াজি; 

  

৫. ২৫ মাচ© ২০১৮ গণহতো শেবে উপলদক্ষে 

গণহতো ও মুশিযুদ্ধ শবিয়ক গীশতিাট্য, োাংস্কৃশতক 

অনুষ্ঠাি ও ব্লাক আউট এর আদয়াজি করা হয়; 

  

৬. স্বদল্পান্নত সেদশর েোটাে হদত বাাংলাদেদশর 

উিরণ সযাগ্যতা অজ©সির ঐশতহাশেক োিল্য 

উেযাপদির জন্য বাাংলাদেশ শশশু একাদেমী 

কতৃ©ক ২০-২৬ মাচ© ২০১৮ োরাদেশব্যাপী 

উন্নয়ি ও জিকল্যাণমূলক কায©ক্রদমর তথ্য, 

শভশেও ফুদটজ প্রে©শি, আবৃশি, রচিা,  শব আঁকা 

প্রশতদযাশগতা, আদলাচিা েভা, পুরস্কার শবতরণ 

এবাং োাংস্কৃশতক অনুষ্ঠাদির আদয়াজি। 

  

 

 

 

 

 

 

 



বাাংলাদেশ শশশু একাদেমীর সকন্দ্রীয় কাযালদয় ১টি, ৬৪টি সজলা শাখায় ৬৪টি ও ৬টি উপদজলা শাখায় (বাবুগে, 

শ্রীিগর,দকশবপুর, কুলাউড়া, পরশুরাম, শমঠাপুকুর) ৬টিেহ সমাট ৭১টি অশিে রদয়দ ।  
   

                                                                                       দপ্তর/সংস্থা প্রিাদনর স্বাক্ষর ও সীলদমাহর : 

 

 

 

 

 আিজীর শলটি 

পশরচালক 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেমী । 

 

 

 


