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ফাাংরাদদ শশু একাদডভী 

বাাংাদদল শলশু একাদডমীর কায©ক্রম ম্পশক©ত তথ্যাশদর প্রশতদবদন ছক 

দপ্তর/াংস্থার নাম : বাাংাদদল শলশু একাদডমী, প্রশতদবদনাশধন মা : জুাই  ২০১৮  প্রশতদবদদনর তাশরখ : 

ক্র.নাং কায ©ক্রম প্রকল্প, কম©সূশি, কায ©ক্রদমর নাম উকারদ াগীর াংখ্যা 

(প্রশতদবদনাশধন মাদ) 

অগ্রগশত/হ্রা/ 

বৃশি/শবদ াজন

/  াংদযাজন/ 

মন্তব্য (যশদ 

থাদক) 

১ উন্ন ন প্রকল্প প্রদযাজয ন  প্রদযাজয ন  প্রদযাজয ন  

২. রাজস্ব বাদজটর 

কম©সূশি 
১. wkky-wek¦‡Kvl ms¯‹iY, Awfavb, wPivqZ mvwnZ¨ I 

HwZn¨ cwiwPwZg~jK MÖš’cÖKvk কভ©সূশি 
১০০টি - 

২. ফাাংরাদদ শশু একাদডভীয রাইদেশয শিারীকযদেয জন্য 

অদটাদভন ও শডশজটাইদজন কভ©সূশি  
কভ©সূশিয আওতায় রাইদেশয 

আধুশনকায়ন কযা দয়দে। ৬৪টি 

জজরায় কুইজ ও শফতক © উৎফ 
ম্পন্ন দয়দে। এদত ৭৪৬৮ জন 

শশু অাংগ্রে কদয। কভ ©সূশিয 
আওতায় ২০১৭-১৮ অথ ফৎদয 

২৯টি কশম্পউটায ক্রয় কদয 

২৯টি জজরায় জেযে কযা 

দয়দে। ৮টি শফবাগীয় দয 

“জদদ া এফাং আঁদকা আট © কযাম্প 

ও “ফাাংরায বফা  ফাাংরায 

নাি” “ বফাদ  ভাদতা েড়া 

গাদন” শফলয়ক কাম ©ক্রভ ম্পন্ন 

দয়দে। 

 

৩. রাজস্ব বাদজদটর 

আওতা  অন্যান্য 

কায ©ক্রম 

১. শনয়শভত ‘শশু’ শিকা েকা; 1৩,১00 কশ - 

2. শলশুদতা গ্রন্থপ্রকাল; ২২টি - 

3. “উঠব জজদগ ছুটব জবদগ” লীক কাযক্রদমর আওতা  

দিতনতা সৃশির দযয অনুষ্ঠান আদ াজন; 

  

৪. ভ্রভেকাদর শশু ও মািীদদয ফই ড়ায় উৎাশত কযায 

রদযয জযরদেদন বুকের স্থান কযা 

  

৫. ফাাংরাদদ শশু একাদডভীয শফজ্ঞান “উঠফ জজদগ ছু টফ 

জফদগ” শফশ্বকা ফুটফর -২০১৮ িাাংদক েিাদযয জন্য শফশবন্ন 

টিশব িযাদনদর েিায কযা দয়দে। 

  

৬. ২০১৮-১৯ অথ ফৎদয অনরাইদনয ভাধ্যদভ াাংস্কৃশতক 

প্রশলযণ (াংগীত, নৃতয, শিত্াাংকন, নাট্যকা, আবৃশি, গীটার, 

তবা, ইাংদরশজ  াা শলযা , কশম্পউটার, সুন্দর াদতর জখা , 

দাবা এবাং জবাা) জকাদ বশতয কামক্রভ িালু কযা দয়দে। 

  

৪. প্রশলযণ   

(ক) উন্ন ন 

প্রকদল্পর আওতা  

- - - 

(খ) কম©সূশির 
আওতা  

- - - 

(গ) রাজস্ব 

বাদজদটর আওতা  

1. শলশুদদর জমধা মনন শবকাদল বছর জম াদী াাংস্কৃশতক 

প্রশলযণ (াংগীত, নৃতয, শিত্াাংকন, নাট্যকা, আবৃশি, গীটার, 

তবা, ইাংদরশজ  াা শলযা , কশম্পউটার, সুন্দর াদতর জখা , 

দাবা এবাং জবাা) প্রদান; 

 

প্রা  ৩৫০০০ শলশু াাংস্কৃশতক 

প্রশলযণ গ্রণ কদরদছ। 

- 



HP/D/BSA Montlly Report/Monthly Mutual Metting 2 

ক্র.নাং কায ©ক্রম প্রকল্প, কম©সূশি, কায ©ক্রদমর নাম উকারদ াগীর াংখ্যা 

(প্রশতদবদনাশধন মাদ) 

অগ্রগশত/হ্রা/ 

বৃশি/শবদ াজন

/  াংদযাজন/ 

মন্তব্য (যশদ 

থাদক) 

(ঘ) কম©কতা©/ 
কম©িারী 

শডশজটার নশথ ও ব্যফস্থানা ই-পাইশরাং শফলয়ক েশযে 

কভসূশি 

৪৩ - 

৫. অন্যান্য কায ©ক্রম 
(প্রশতদবদনাশধন 

মাদর ক 

কায ©ক্রদমর বণ ©না) 

জাাদনয ফুকুওকায় ৩০তভ এশশশ দেরদন ফাাংরাদদ 

শশু একাদডভীয শশু েশতশনশধদদরয অাংগ্রে। 

 

১জন দদনতা ৩ জন জছদ 

এবাং ৩ জন জমদ  শলশু। 

 

 

ফাাংরাদদ শশু একাদডভীয জকন্দ্রীয় কামারদয় ১টি, ৬৪টি জজরা া ায় ৬৪টি ও ৬টি উদজরা া ায় (ফাবুগঞ্জ, শ্রীনগয,জকফপুয, 

কুরাউড়া, যশুযাভ, শভঠাপুকুয) ৬টি জভাট ৭১টি অশপ যদয়দে।  
   

 

                                       দপ্তর/াংস্থা প্রধাদনর স্বাযর ও ীদমার : 

 

 

 

 

 

 

 আনজীয শরটন 

শযিারক 

ফাাংরাদদ শশু একাদডভী  
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