ব াংল দেশ শশশু এক দেমীর ক য©ক্রদমর হ লন গ ে তথ্য শে।
 শিশুদের সাশিত্য, সাাংস্কৃশত্ক, শিজ্ঞান ও শিদনােনমূ লক উন্নয়ন ও সু প্ত প্রশত্ভার শিকাি সাধদনর উদেদিয
িাাংলাদেি শিশু একাদেশমর ককন্দ্রীয় অশিস, ৬৪টি কেলা অশিস ও ৬টি উপদেলা িাখা অশিস কাে কদর
যাদে। প্রশিক্ষণ ক্লাসদক সম্প্রসারদণর লক্ষ শনদয় েু লাই ২০১৭ কেদক ঢাকার উত্তরা িাইস্কুল এন্ড কদলে
এিাং সাভাদরর অধরচন্দ্র িাইস্কুদল দুটি প্রশিক্ষণ ককন্দ্র চালু করা িদয়দে। এ অশিসসমূ দির মাধযদম সাাংস্কৃশত্ক
শিষদয় প্রশিক্ষণ, োত্ীয় শিশু পু রস্কার প্রশত্দযাশিত্া, ১৭ই মাচচ োত্ীয় শিশু শেিস উদযাপন, কমৌসু মী
প্রশত্দযাশিত্া, েশরদ্র শিশুদের প্রাক-প্রােশমক শিক্ষাোন, শিশু স্বাস্থ্য ও পু শি সম্পদকচ শিক্ষা, পশরদিি সাংরক্ষণ ও
িৃ ক্ষদরাপন, শিশু অশধকার সপ্তাি উেযাপন, কমদয় শিশুদের েনয শিদিষ কায©ক্রম, শিশু পু স্তক ও পশিকা
প্রকািনা, শিশু চলশিি শনম ©ণসি শিশিধ কায©ক্রম পশরচালনা কদর োদক। এোড়া শিশভন্ন কেদি অনু শিত্
আন্তেচাশত্ক শিশু শচিাাংকন প্রশত্দযাশিত্ায় অাংিগ্রিণ কদর িাাংলাদেি শিশু একাদেশমর শিশুরা শিশিধ পু রস্কার
অেচন কদর। প্রশত্িের সারাদেদি শিশু একাদেমীর মাধযদম 36 িাোর শিশুদক সঙ্গীত্, নৃ ত্য, শচিাঙ্কন, আিৃ শত্ত
, অশভনয় এিাং োিাসি ১২টি সৃ েনিীল শিষদয় প্রশিক্ষণ প্রোন করা িদয়দে। ব াংল দেশ ে ব ফেে দরশন
আদয় শিত ওয় লটন শিতীয় শবভ গ ে ব লীদগ ব াংল দেশ শশশু এক দেমীর ০৬ (ছয়) সেস্য প্রশশক্ষণা ীী©
শশশু অাংশগ্রহণা কদর। পাঠ্যভযাস িৃ শির েনয শিশু একাদেশম কেদক ৮৭৩টি শিশুদত্াষ গ্রন্থ ও অশভধান এিাং
শিশু শিশ্বদকাষ প্রকাশিত্ িদয়দে এিাং িঙ্গিন্ধুর েীিন ও কদমচর উপর ২৫ প্রকার িই প্রকাশিত্ িদয়দে।
 ব াংল দেশ শশশু এক দেমী প্রশতবছর ি তীয় শশশু পুরস্ক র প্রশতদয শগত এবাং ফমৌসুমী প্রশতদয শগত
আদয় িন কদর। এ প্রশতদয শগত য় ফেদশর প্রতযন্ত অঞ্চদলর শশশুদের সম্পৃক্তত য় পয ©য়ক্রদম
ী ন /উপদিল , ফিল , অঞ্চল (শবভ গ) ও ি তীয় পয ©ফয় শবশভন্ন শবষদয় প্রশতদয শগত অনুশিত হয়। েদল
প্রতযন্ত অঞ্চদলর শশশুর ত দের প্রশতভ তুদল ধর র সুদয গ প য়। ি তীয় শশশু পুরস্ক র প্রশতদয শগত
২০১৭-এ শবশভন্ন প্রশতদয শগত য় ফম ট ২,৩৫,৩২৯ িন প্রশতদয গী অাংশগ্রহণা কদর। এদের মদযে  ি তীয়
পয ©ফয় ২১২িন শবিয়ী শশশু পুরস্কৃত হয়। ি তীয় শশশু পুরস্ক র প্রশতদয শগত ২০১৭ এ গণাপ্রি তন্ত্রী
ব াংল দেদশর মহ ম ন্য র ষ্ট্রপশত ফম োঃ আবদুল হ শমে প্রধ ন অশতশী শহদসদব উপশিত ফীদক শশশুদের
ম দে পুরস্ক র শবতরণা কদরন। প্রতযন্ত অঞ্চদলর শশশুদের শশশু এক দেমীর ক য©ক্রদমর স দী আরও
ব্য পকভ দব সম্পৃক্তকরদণার উদেদে গ্র মীণা শশশুদের সৃিনশীলত শবক শ ন দম একটি প্রকল্প গ্রহণা কর
হদে।
 ১৭ মার্ চ ২০১৭ জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের জন্মতিবস ও জািীয় তেশু তিবস উিলনে
বাাংলানিে তেশু একানেমী শেনক প্রেমবানরর মি বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বতলি ১০/- টাকা মূল্যমানের
স্মারক োকটিনকট প্রকাে কনর। উক্ত তিবনস মােেীয় প্রধােমন্ত্রী শেখ হাতসো শগািালগনের টুঙ্গীিাড়ায়
স্মারক োকটিতকটটি অবমুক্ত কনরে । এছাড়া এ উিলনে ১১ তিেব্যািী বাাংলানিে তেশু একানেমী
বইনমলা অনুতিি হয়।
 বি©মাে সরকানরর তেশুবান্ধব উন্নয়েমূলক কম©েীতির বাস্তবায়নে বাাংলানিে তেশু একানেমীর জুে ২০১৭
শি ৬টি শজলা োখা কমনেক্স (নগািালগে, ফতরিপুর, িটুয়াখালী, তিোইিহ, খাগড়াছতড় এবাং েরতসাংিী)
তেমা©ণ কাজ সম্পন্ন হনয়নছ।
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 তেশুর তবকানে প্রারতিক তেো (২য় িযা©য়) প্রকল্পটি ইউতেনসনফর আতে চক ও কাতরগতর সহায়িায় তসনলট,
সুোমগে, হতবগে, কক্সবাজার, িটুয়াখালী, সািেীরা, শমৌলভীবাজার, কুতড়গ্রাম ও ময়মেতসাংহ শজলাসহ
ঢাকা উত্তর ও িতেণ তসটি করনিানরেে এবাং সাভার শিৌর এলাকায় প্রকনল্পর অাংতেিাতর সাংস্থা ব্র্যাক,
গ্রামীণ তেো, ১০টি শকন্দ্রীয় কারাগার, তবলুপ্ত তছট মহল, আশ্রায়ে প্রকল্প, শযৌে িল্লীনি, প্রাক-প্রােতমক
তেো শকন্দ্র, তেশু তবকাে শকন্দ্র এবাং ফুলতকর মাধ্যনম ঢাকার তমরপুর ও ময়মেতসাংহ শজলার ভালুকা
উিনজলার গানমর্ন্চস এলাকায় ২০টি শে-শকয়ার-এর মাধ্যনম ২,১৩,০০০ জে তেশুনক তেশু তবকাে
উিনযাতগ তেো প্রিাে করা হয়। যার মনধ্য কারাগানরর ৭০০ জে এবাং শযৌেিল্লীর ১২০ জে তেশু রনয়নছ।
 সরকার দুুঃস্থ্ শিশুদের পু নিা©সন করার লদক্ষয ঢাকা শিভাদির আওত্ায় কমদয় শিশুদের েনয আশেমপু র এিাং
কেদল শিশুদের েনয ককরানীিঞ্জ ও িােীপু দর একটি কদর শত্নটি এিাং রােিািী, খু লনা ও চট্টগ্রাম শিভাদি
একটি কদর শত্নটি সি©কমাট েয়টি শিশুশিকাি ককন্দ্র পশরচালনা করদে। ককন্দ্রগুশলদত্ দুুঃস্থ্ ও সু শিধািশিত্
শিশুদের খািার ও িাসস্থ্ানসি কলখা-পড়া ও শচশকৎসা প্রোদনর মাধযদম ৭৫০ শিশুদক পু নিা©সন করা িদে।
 জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের ৭ই মানর্ চর ঐতিহাতসক ভাষণ ইউনেনকার “শমনমাতর অব দ্য
ওয়াল্ড© ইর্ন্ারন্যােোল শরতজস্টার”-এ অন্তভু©তক্তর মাধ্যনম “তবশ্বপ্রামাণ্য ঐতিনহের” স্বীকৃতিলাভ করায়
সারা শিেব্যািী ১৭ েনভম্বর ছতব আঁকার প্রতিনযাতগিার আনয়াজে করা হয় এবাং ২৫ েনভম্বর ২০১৭
িাতরনখ বাাংলানিে তেশু একানেমীর শজলা ও উিনজলা োখায় রর্ো, কুইজ ও সাধারণ জ্ঞাে
প্রতিনযাতগিার আনয়াজে করা হয়। এছাড়াও শিেব্যািী আেন্দ শোভাযাত্রার আনয়াজে করা হয়।
 তর্ত্রকলায় তেশুনির উদ্বুদ্ধ করনি বাাংলানিে তেশু একানেমীনি শেখ রানসল আট©গ্যালাতর প্রতিিা করা
হয়। সারা শিেব্যািী ১৭ েনভম্বর ২০১৭ এ তেশুনির আuকা ছতব শেনক বাছাই কনর ৫৬টি ছতব তেনয় ১৬
তেনসম্বর ২০১৭ শেখ রানসল আট©গ্যালারীনি ১৫ তিেব্যািী ছতব প্রিে©শের মাধ্যনম উনদ্বাধে করা হয়।
 ৭ম বাাংলানিে বইনমলা কলকািা ২০১৭ (১৫-২৪ েনভম্বর ২০১৭) এ বাাংলানিে তেশু একানেমী
অাংেগ্রহণ কনর। ১৬ তেনসম্বর মহাে তবজয় তিবস উিযািে উিলনে কলকািা উি-হাইকতমেে এর
আমন্ত্রনণ বাাংলানিে তেশু একানেমীর তেশু সাাংস্কৃতিক প্রতিতেতধ িনলর (১৭-২০ তেনসম্বর ২০১৭)
অাংেগ্রহণ। শসৌতি আরনবর শজদ্দায় অনুতিি শজদ্দা আন্তজচাতিক বইনমলা ২০১৭ এবাং কেসুেনলট
শজোনরল শজদ্দা কতৃ©ক আনয়াতজি বই শমলায় (১৪-২৪ তেনসম্বর ২০১৭) বাাংলানিে তেশু একানেমী
অাংেগ্রহণ কনর।

2

HP/D/BSA Montlly Report/Monthly Mutual Metting

 শবশ্ব শশশু শেবস ও শশশু অশধক র সপ্ত হ উেয পন :
 শশশুদের অাংশগ্রহদণা ৭ শেনব্য পী শবশ্ব শশশু শেবস ও শশশু অশধক র সপ্ত হ উেয পন কর হয়। এ বছর
শবশ্ব শশশু শেবস ও শশশু অশধক র সপ্ত হ উদি ধন কদরন গণাপ্রি তন্ত্রী ব াংল দেশ সরক দরর মশহল ও শশশু
শবষয়ক মন্ত্রণা লদয়র ম ননীয় প্রশতমন্ত্রী িন ব ফমদহর অা েদর ি চুমশক এমশপ। তেশু শিনল অতধকার
খুলনব েতুে তবশ্বিার এই প্রতিিাদ্যনক সামনে শরনখ ১১ শেনক ১৭ অনটাবর ২০১৭ িাতরখ িয©ন্ত তেশু
অতধকার সপ্তাহ িালে করা হয়। প্রতিতিে আমার কো শোে তেনরাোনম অনুিানের আনয়াজে করা হয়।
এই অনুিানে তেশুরা িানির অতধকানরর কো বনলে এবাং বড়রা শুনেে।
 এছ ড় ও সপ্ত দহর অন্য ন্য শেদন শেবস অনুয য়ী আদল চন সভ , শশশুদের িন্য শবশভন্ন প্রশতদয শগত ,
পুরস্ক র শবতরণা, শশশু সম দবশ, পুতুল ন চ, চ ইণ্ড প ল ©ফমন্ট ও তবতভন্ন তেশু সাংগঠনের িতরনবেোয়
সাাংস্কৃতিক অনুিাে অনুতিি হয়।
 তবশ্ব তেশু তিবস, তেশু অতধকার সপ্তাহ ২০১৭ এবাং শেখ রানসনলর ৫৩িম জন্মবাতষ©কী উিলনে
বাাংলানিে তেশু একানেমী ১২ শেনক ১৮ অনটাবর ২০১৭ িাতরখ িয©ন্ত লাইট ও সাউনের সমন্বনয় সনন্দে
েীষ©ক স্থািো তেল্প প্রিে©েীর আনয়াজে কনর।
 শরাতহঙ্গা তেশুনির সহমতম©িা প্রকানের অনুভূতি জাতেনয় বাাংলানিনের তেশুনির স্বাের সাংগ্রনহর কম©সূতর্
গ্রহণ করা হয়।
 সুকুমার রানয়র ১৩০িম জন্মবাতষ©কী িালে এবাং এ উিলনে ছড়া িানঠর আনয়াজে করা হয়।
 বই পড় প্রশতদয শগত :
মহ ন স্ব ধীনত ও ি তীয় শেবস-২০১৭ উেয পন উপলদক্ষ ব াংল দেশ শশশু এক দেমী ল ইদেরী
শশক্তশ লীকরদনর িন্য অদট দমশন ও শেশিট ইদিশন কম©সূশচর আওত য় “বঙ্গবন্ধুদক ি দন ব াংল দেশদক
ি দন ” শীষ©ক বইপড় প্রশতদয শগত র আদয় িন কর হয়। ব াংল দেশ শশশু এক দেমী প্রক শশত মুহম্মে
ি ের ইকব দলর ব াংল দেদশর মুশক্তযুদ্ধ বইটি পদড় বঙ্গবন্ধু এবাং মুশক্তযুদ্ধ শবষদয় অাংশগ্রহণাক রীগণা ত দের
অনুভূশতর কী শলদে প ঠ ন। উক্ত কম©সূশচদত ব াংল দেশ শশশু এক দেমীর ফকন্দ্রীয় ক য ©লয়, ৬৪টি ফিল , ৬টি
উপদিল (ফকশবপুর, কুল উড় শমঠ পুকুর, ব বুগঞ্জ, শ্রীনগর এবাং পরশুর ম) ক য ©লদয়র ৬ ফীদক ১৩ বছদরর
ক্ষুদে ফলেক অাংশগ্রহদণার সুদয গ প য়। প্র প্ত ফলে গুদল র মদযে  ব ছ ই কদর ৭১ িন ক্ষুদে ফলেকদক শনব ©চন
কদর প্রখ্য ত স শহশতযক মুহম্মে ি ের ইকব ল শবিয়ীদের হ দত পুরস্ক র তুদল ফেন।
 “উঠব ফিদগ ছুটব ফবদগ” :
ি শতর শপত বঙ্গবন্ধু ফশে মুশিবুর রহম দনর আেদশ© মহ ন মুশক্তযুদদ্ধর ফচতন য় অস ম্প্রে শয়ক সম ি
শবশনম ©ন এবাং ফস ন র ব াংল গড় র অন্যতম শশক্ত আম দের ভশবষ্যৎ প্রিন্ম য র আি শশশু-শকদশ র বয়সী।
ম ননীয় প্রধ নমন্ত্রী ফশে হ শসন র উন্নয়ন রূপদরে ব স্তব য়দন আিদকর শশশু-শকদশ রদের িন্য প্রদয় িন
ফেশদপ্রম, মূল্যদব ধ, ননশতকত , সতত , শনি , তথ্য-প্রযুশক্ত, শবজ্ঞ ন এবাং স শহতয-সাংস্কৃশত সম্পশক©ত পশরপূণা©
জ্ঞ ন। ব াংল দেশ শশশু এক দেমী ত ই শশশু-শকদশ রদের ি শগদয় তুলদত “উঠব ফিদগ ছুটব ফবদগ” ন দম
বছরব্য পী কম©সূশচ গ্রহণা কফর। এই ক য©ক্রদম ফেদশর সেল ও খ্য শতম ন ফলেক, বুশদ্ধিীবী, ফেদল য় ে,
অশভয়নশশল্পীসহ সম দির ন ন স্তদরর ন ন দপশ র কৃশতম ন ব্যশক্তত্ব শশশুদের স মদন ফশ ন ন ফিদগ ওঠ র গল্প।
ফশ ন ন, শক কদর বড় হদয় ফেদশর িন্য ক ি কদর ফযদত হয়। এই ক য©ক্রমটি শশশু-শকদশ রদের িন্য
উিুদ্ধকরণা কম©সূশচ। শশশু-শকদশ রদের মত প্রক শ কর র িন্য এটি একটি আকষ©ণাীয় আদয় িন।
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 অতেট তেষ্পতত্ত সাংক্রান্ত :
২০১৮ সানলর জানুয়াতর মাস িয©ন্ত শমাট ৩৪৮টি অতেট আিতত্ত তছল, যার টাকার িতরমাণ ৬৭৯.০২ (ছয়
শকাটি ঊেআতে লে দুই হাজার) টাকা । শফব্রুয়াতর ২০১৮ মানস ০১টি অতেট আিতত্ত তেষ্পতত্ত হনয়নছ।
বি©মানে ০১ শফব্রুয়াতর ২০১৮ িয©ন্ত অতেষ্পন্ন ৩৪৭টি অশেট আপশি রদয়দছ, য র টাকার িতরমাণ ৬৭৮.৯৮
(ছয় শকাটি আটাত্তর লে আটােব্বই হাজার) টাকা।

অন্য ন্য ক য ©বশল :





2017 mv‡j Zzi‡¯‹ evsjv‡`k wkky GKv‡Wgx KZ…©K wkky mvs¯‹…wZK `j †cÖiY;
evsjv beel© 1424 D`hvcb;
AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em 2017 D`hvcb;
gnvb weRq I ¯^vaxbZv w`em D`hvcb;
# জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাে- এর ৭ মানর্ চর ঐতিহাতসক ভাষণ ইউনেনকার “ইর্ন্ারন্যােোল শমনমাতর
অব দ্য’ ওয়াল্ডচ শরতজস্টার”- এ অন্তভূচতক্তর মাধ্যনম “তবশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহে’র” স্বীকৃতি লাভ করায় এবাং মােেীয়
প্রধােমন্ত্রী শেখ হাতসো তবনশ্বর অন্যিম সৎ ও কমচঠ রাষ্ট্রপ্রধাে তেব চাতর্ি হওয়ায় ১১ তেনসম্বর ২০১৭ শসামবার, তবনকল
৩.০০ ঘটিকায় বাাংলানিে তেশু একানেমীনি এক আেন্দ সমানবনের আনয়াজে করা হয়;
# স্বরতর্ি তবজনয়র ছড়া িাঠ- আমতন্ত্রি ছড়াকারনির অাংেগ্রহনণ ও বাাংলানিে তেশু একানেমীর প্রতেেণােী© তেশুনির
িতরনবেোয় িলীয় সাংগীি, ছড়া িাঠ, আবৃতত্ত এবাং তবতভন্ন তেশু সাংগঠনের িতরনবেোয় সাাংস্কৃতিক অনুিাে;
# ১৬ তেনসম্বর ২০১৭ মহাে তবজয় তিবনস বঙ্গভবনে অনুতিি রাষ্ট্রীয় সাংবধো অনুিানে প্রতেেণােী তেশুনির অাংেগ্রহণ;
# ১৬ তেনসম্বর ২০১৭ মহাে তবজয় তিবস উিযািে উিলনে কম©কিা© ও কম©র্ারী এবাং প্রতেেণােী তেশুনির তেনয়
বাাংলানিে তেশু একানেমী শেনক শকন্দ্রীয় েহীি তমোনর িিাকা শোভাযাত্রার আনয়াজে।
শবশ্বকশব রবীন্দ্রন ী ঠ কুদরর িন্মব শষ©কী ২০১৭ উেয পন;
ি তীয় কশব ক িী নিরুল ইসল ম এর িন্মব শষ©কী ২০১৭ উেয পন;
শশশু চলশিত্র প্রেশশনী
শহীে বুশদ্ধিীবী শেবস ২০১৭ উেয পন;
২৬ ম চ© মহ ন স্ব ধীনত শেবস ২০১৭ উেয পন;
শবশ্ব অটিিম সদচতনত শেবস ২০১৭ উেয পন;
৩০টি শশশুদত ষ বই প্রক শশত হদয়দছ;
ফশে র দসল ি দুঘর আধুশনক য়ন কর হদয়দছ;
ব াংল দেশ শশশু এক দেমীর ফকন্দ্রীয় ক য ©লদয়র ল ইদেশর সাংস্ক র কর হদয়দছ;
আন্তি ©শতক শশশু স াংস্কৃশতক েল শবশনময় ক য©ক্রম
‘শশশু’ পশত্রক প্রক শ;
পশবত্র ঈে-ই-শমল দুন্নবী (স .) ২০১৭ উেয পন;
ি তীয় শশশু পুরস্ক র প্রশতদয শগত ২০১৮ এর ঢ ক অঞ্চল পয ©ফয়র প্রশতদয শগত সম্পন্ন হদয়দছ এবাং
ি তীয় পয ©ফয়র প্রশতদয শগত আদয় িদনর প্রস্তুশত চলদছ;
মহ ন শহীে েশবস ও আন্তি ©শতক ম তৃভ ষ শেবস ২০১৮ উেয পন কর হদব;
আগ মী জুল ই ২০১৮ এ অনুশিতব্য ি প দনর ফুকুওক য় ৩০তম এশপশসশস-এর শশশু স াংস্কৃতশক েল
শনব ©চদনর িন্য স ক্ষ ৎক র আদয় িন;
মহ ম ন্য র ষ্ট্রপশত মদহ েদয়র স দী শশশুদের ০১(এক) শেন ক ট দন র আদয় িন কর ;
অমর একুদশ ফেব্রুয় শর ২০১৮ উপলদক্ষ ব াংল এক দেমী প্র ঙ্গদণা ২১ ফশ বইদমল য় অাংশগ্রহণা এবাং বই প্রক শ;
অগ্রণাী ব্য াংক-শশশু এক দেমী শশশু স শহতয পুরস্ক র প্রে দনর আদয় িন কর হদে;
৪২তম কলক ত বইদমল য় ব াংল দেশ শশশু এক দেমীর প্রশতশনশধ েদলর অাংশগ্রহণা;
৫ই ফেব্রুয় শর ২০১৮ ি তীয় গ্রন্থগ র শেবস উেয পন কর হদব।
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 2017-18 A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ evwl©K Dbœqb Kg©m~wP‡Z evsjv‡`k wkky GKv‡Wgxi cÖ¯ÍvweZ eivÏwenxbfv‡e
mshy³ Abby‡gvw`Z bZzb 07 (mvZ) wU cÖK‡íi cÖ¯Íve
01|
evsjvq t wkïi cÖviw¤¢K wkLb I myiÿv cÖKí
Bs‡iRx‡Z t Early Learning and Child Protection Project
Rvbyqvwi 2018-wW‡m¤^i 2022
02|
evsjvq t MÖvgxY wkï‡`i m„RbkxjZv weKvk cÖKí
Bs‡iRx‡Z t Creative Development for Rural Children Project
Rvbyqvwi 2018-wW‡m¤^i 2022
03|
evsjvq t wkïi cÖviw¤¢K hZœ I weKvk (wkïi cÖ_g 1000 w`‡bi mnvqZv) kxl©K cÖKí
Bs‡iRx‡Z t Support for First 1000 Days for Children Project
Rvbyqvwi 2018-wW‡m¤^i 2022
04|
evsjvq t wkïi weKv‡k cÖviw¤¢K wkÿv cÖKí (3q ch©vq)
Bs‡iRx‡Z t Early Learning for Child Development Project (3rd Phase)
Rvbyqvwi 2018-wW‡m¤^i 2020
05|
evsjvq t evsjv‡`k wkï GKv‡Wgxi mÿgZv e„w× cÖKí
Bs‡iRx‡Z t Strengthening of Bangladesh Shishu Academy Project
Rvbyqvwi 2018-wW‡m¤^i 2022
06|
evsjvq t evsjv‡`k wkky GKv‡Wgxi †Rjv I Dc‡Rjv kvLvq †fŠZ AeKvVv‡gv wbg©vY cÖKí
Bs‡iRx‡Z t t Construction Project of Bangladesh Shishu Academy District & Upazilla label Infrastucture
Development Project
RyjvB 2018 - Ryb 2021
07|
evsjvq t Dc‡Rjv ch©v‡q evsjv‡`k wkky GKv‡Wgxi Kvh©µg m¤cÖmviY cÖKí
Bs‡iRx‡Z t Project for Extention of BSA in Upazila Level.
RyjvB 2018 - Ryb 2023

২০১৭-২০১৮ অী© বছদর ব াংল দেশ শশশু এক দেমীর ক য©ক্রম সম্প্রস রদণার লদক্ষয শনদেবশণা©ত ০৩(শতন) টি কম©সূশচর
প্রস্ত ব কর হদয়দছ :
অনুন্নয়ন ব দিট হদত অী ©য়নকৃত গ িীপুর ফিল র ক শলগঞ্জ উপদিল য় ব াংল দেশ শশশু এক দেমী সম্প্রস রণা কম©সূশচ
ফনত্রদক ণা ফিল র ফম হনগঞ্জ উপদিল য় ব াংল দেশ শশশু এক দেমী সম্প্রস রণা কম©সূশচ এবাং
ময়মনশসাংহ ফিল র শত্রশ ল উপদিল য় ব াংল দেশ শশশু এক দেমী সম্প্রস রণা কম©সূশচ শীষ©ক ০৩(শতন) টি কম©সূশচর
প্রস্ত ব শপশপএনশব (PPNB) মন্ত্রণা লদয় ফপ্ররণা কর হদয়দছ।

আেজীর তলটে
িতরর্ালক
বাাংলানিে তেশু একানেমী ।
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বাাংলানিে তেশু একানেমী
শিানয়ল র্ত্বর সড়ক
োহবাগ, ঢাকা-১০০০
www.shishuacademy.gov.bd

স্ম রক নাং : এ-৪০৫-শবএসএ/২০১৮/৩২৭(১২)

ত শরে : ০৫/০২/২০১৮ শি.

শবষয় : ব াংল দেশ শশশু এক দেমীর ক য©ক্রদমর তথ্য শে হ লন গ েকরদণার িন্য কশমটি গঠন প্রসদঙ্গ।
সূত্র

:

৩২.০০.০০০০.০৪২.০৯.০১৭.১৬-৩৬৪, ত শরে : ২১.১২.২০১৭ শি.

উপযু©ক্ত শবষয় ও সূদত্রর পশরদপ্রশক্ষদত সশবনদয় ি ন দন য দে ফয, ব াংল দেশ শশশু এক দেমীর ক য©ক্রদমর তথ্য শে
হ লন গ েকরদণার িন্য ০৩(শতন) সেস্য শবশশষ্ট শনেবশণা©ত একটি কশমটি গঠন কর হদল :
১। উপ-পশরচ লক, ব াংল দেশ শশশু এক দেমী, ঢ ক
২। ফপ্র গ্র ম অশেস র (প্রশ সন), ব াংল দেশ শশশু এক দেমী, ঢ ক
৩। সহক রী পশরচ লক, (প্রশ সন), ব াংল দেশ শশশু এক দেমী, ঢ ক

-

আহব য়ক
সেস্য
সেস্য সশচব

কশমটি ব াংল দেশ শশশু এক দেমীর ক য©ক্রদমর তথ্য শে হ লন গ ে/সাংদশ ধন কদর প্রশতদবেন মন্ত্রণা লদয় ফপ্ররদণার
প্রদয় িনীয় ব্যবি গ্রহণা করদব।
শবষয়টি আপন র সেয় অবগশত ও পরবতী© প্রদয় িনীয় ক য©ক্রম গ্রহদণার িন্য ফপ্ররণা কর হদল ।
আেজীর তলটে
িতরর্ালক
বাাংলানিে তেশু একানেমী ।
শফাে : ৯৫৫০৩১৭

সতর্ব
মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয়
বাাংলানিে সতর্বালয়, ঢাকা।

ই-শমইল : info.shishuacademy@gmail.com

শবতরণা :
১। উপ-পশরচ লক, ব াংল দেশ শশশু এক দেমী, ঢ ক ।
২। সহক রী পশরচ লক, (প্রশ সন), ব াংল দেশ শশশু এক দেমী, ঢ ক ।
৩। ফপ্র গ্র ম অশেস র (প্রশ সন), ব াংল দেশ শশশু এক দেমী, ঢ ক

।

অনুতলতি : জ্ঞািানে© ও কাযানে© চ
১। উপ-পশরচ লক, ব াংল দেশ শশশু এক দেমী, ঢ ক ।
২। শসশনয়র সহক রী সশচব (সমন্বয় শ ে ), মশহল ও শশশু শবষয়ক মন্ত্রণা লয়, ব াংল দেশ সশচব লয়, ঢ ক ।
৩। সহক রী পশরচ লক (সকল), ব াংল দেশ শশশু এক দেমী, ঢ ক ।
৪। শমউশিয় ম কীপ র, ব াংল দেশ শশশু এক দেমী, ঢ ক ।
৫। ল ইদেশরয় ন, ব াংল দেশ শশশু এক দেমী, ঢ ক ।
৬। ফপ্র গ্র ম অশেস র (সকল), ব াংল দেশ শশশু এক দেমী, ঢ ক ।
৭। শহস ব রক্ষণা অশেস র, ব াংল দেশ শশশু এক দেমী, ঢ ক ।
৮। প্রশ সশনক অশেস র, ব াংল দেশ শশশু এক দেমী, ঢ ক ।
৯। শপ.এ টু পশরচ লক, ব াংল দেশ শশশু এক দেমী, ঢ ক ।
১০। অশেস কশপ।
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