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স্মারক নাং : ৩২.০৩.০০০০.১০০.১৬.০০৪.১৮- ১৯৭৫(৩)                     তাশরখ : ০৩.০৯.২০১৮ শি     

   

শবষে : বাাংলাদেশ শশশু একাদেমীর কায©ক্রদমর তথ্যাশে দেরণ েসদে। 

   

সূত্র : ৩২.০০.০০০০.০৪২.১৬.০০৭.১৮-২১, তাশরখ : ২৯.০১.২০১৮ শি. 

  

  

উপযু©ক্ত শবষে ও সূদত্রর পশরদেশিদত সশবনদে জানাদনা যাদে দয, বাাংলাদেশ শশশু একাদেমীর আগস্ট 

২০১৮ কায©ক্রদমর হালনাগাে তথ্যাশে সাংযুক্ত ছক দমাতাদবক পূরণ কদর এতদ্সদে আপনার সেে অবগশত 

ও েদোজনীে ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য দেরণ করা হদলা। 

 

 

সাংযুশক্ত : বণ©না দমাতাদবক। 

 

 

 

সশচব 

মশহলা ও শশশু শবষেক মন্ত্রণালে 

বাাংলাদেশ সশচবালে, ঢাকা। 

 

 আনজীর শলটন 

পশরচালক 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেমী  

দ ান : ৯৫৫০৩১৭ 

ই-দমইল : info.shishuacademy@gmail.com 

 

অনুশলশপ : জ্ঞাতাদে© ও কাযাদে ে©  

 

১। উপ-সশচব (সমন্বে শাখা), মশহলা ও শশশু শবষেক মন্ত্রণালে, বাাংলাদেশ সশচবালে, ঢাকা। 

২। শপ. এ. টু পশরচালক, বাাংলাদেশ শশশু একাদেমী। 

৩। অশ স কশপ। 
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বাাংলাদেশ শশশু একাদেমী 

 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেমীর কায©ক্রম সম্পশক©ত তথ্যাশের প্রশতদবেন ছক 

েপ্তর/সাংস্থার নাম : বাাংলাদেশ শশশু একাদেমী, প্রশতদবেনাশিন মাস : আগস্ট  ২০১৮  প্রশতদবেদনর তাশরখ : 
 

ক্র.নাং কায©ক্রম প্রকল্প, কম©সূশি, কায©ক্রদমর নাম উপকারদ াগীর সাংখ্যা 

(প্রশতদবেনাশিন মাদস) 

অগ্রগশত/হ্রাস/ 

বৃশি/শবদ াজন/  

সাংদযাজন/ মন্তব্য 

(যশে থাদক) 

১ উন্ন ন প্রকল্প প্রদযাজয ন  প্রদযাজয ন  প্রদযাজয ন  

২. রাজস্ব বাদজটর 

কম©সূশি 

১. শিশু শিশ্বক োষ সংস্করণ, অশিধোন, শিরোয়ত সোশিতয 

ও ঐশতিয পশরশিতমূল  গ্রন্থপ্র োি  র্ মসূিী। 

১০০টি - 

২. বাাংলাদেশ শশশু একাদেমীর লাইদেশর 

শশক্তশালীকরদণর জন্য অদটাদমশন ও শেশজটাইদজশন 

কম©সূশচ  

কম©সূশচর আওতাে 

লাইদেশর আধুশনকােন করা 

হদেদছ। ৬৪টি দজলাে কুইজ 

ও শবতক© উৎসব সম্পন্ন 

হদেদছ। এদত ৭৪৬৮ জন শশশু 

অাংশগ্রহণ কদর। কম©সূশচর 

আওতাে ২০১৭-১৮ অে 

বৎসদর ২৯টি কশম্পউটার ক্রে 

কদর ২৯টি দজলাে দেরণ করা 

হদেদছ। ৮টি শবভাগীে শহদর 

“দেদখা এবাং আঁদকা আট© 

কযাম্প ও “বাাংলার ববশাখ 

বাাংলার নাচ” “ববশাদখ 

মাদতা ছড়া গাদন” শবষেক 

কায©ক্রম সম্পন্ন হদেদছ। 

 

৩. রাজস্ব বাদজদটর 

আওতা  অন্যান্য 

কায©ক্রম 

১. শনেশমত ‘শশশু’ পশত্রকা েকাশ; 1৩,০00 কশপ - 

২. “উঠব জজদগ ছুটব জবদগ” শীষক কাযক্রদমর আওতা  

সদিতনতা সৃশির লদযয অনুষ্ঠান আদ াজন; 

 - 

৩. ভ্রমণকাদল শশশু ও যাত্রীদের বই পড়াে উৎসাশহত 

করার লদিয দরলদস্টশদন বুকস্টল স্থাপন করা 

  

৪. বাাংলাদেশ শশশু একাদেমীর শবজ্ঞাপন “উঠব দজদগ 

ছুটব দবদগ” শবশ্বকাপ ফুটবল-২০১৮ চাাংদক েচাদরর 

জন্য শবশভন্ন টিশভ চযাদনদল েচার করা হদেদছ। 

  

৫. ২০১৮-১৯ অে বৎসদর অনলাইদনর মাধ্যদম 

সাাংস্কৃশতক প্রশশযণ (সাংগীত, নৃতয, শিত্াাংকন, 

নাট্যকলা, আবৃশি, গীটার, তবলা, ইাংদরশজ  াষা শশযা, 

কশম্পউটার, সুন্দর হাদতর জলখা, োবা এবাং জবহালা) 

দকাদস ভশতর কাযক্রম সম্পন্ন হদেদছ। 

  

   

৪. প্রশশযণ   

(ক) উন্ন ন 

প্রকদল্পর আওতা  

- - - 

(খ) কম©সূশির 

আওতা  

- - - 

(গ) রাজস্ব 

বাদজদটর আওতা  

1. শশশুদের জমিা মনন শবকাদশ বছর জম ােী সাাংস্কৃশতক 

প্রশশযণ (সাংগীত, নৃতয, শিত্াাংকন, নাট্যকলা, আবৃশি, 

গীটার, তবলা, ইাংদরশজ  াষা শশযা, কশম্পউটার, সুন্দর 

হাদতর জলখা, োবা এবাং জবহালা) প্রোন; 

প্রা  ৩৫০০০ শশশু সাাংস্কৃশতক 

প্রশশযণ গ্রহণ কদরদছ। 

- 

(ঘ) কম©কতা©/ শেশজটাল নশে ও ব্যবস্থাপনা ই- াইশলাং শবষেক ৪৩ - 
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ক্র.নাং কায©ক্রম প্রকল্প, কম©সূশি, কায©ক্রদমর নাম উপকারদ াগীর সাংখ্যা 

(প্রশতদবেনাশিন মাদস) 

অগ্রগশত/হ্রাস/ 

বৃশি/শবদ াজন/  

সাংদযাজন/ মন্তব্য 

(যশে থাদক) 

কম©িারী েশশিণ কমসূশচ 

৫. অন্যান্য কায©ক্রম 

(প্রশতদবেনাশিন 

মাদসর সকল 

কায©ক্রদমর 

বণ©না) 

১৫ আগস্ট ২০১৮ জাতীে দশাক শেবস উপলদিয 

শনম্নবশণত অনুষ্ঠাদনর আদোজন করা হে : 

 

 - 

  ১) ১০ ও ১১ তাশরদখ সকল শবভাদগর েশশিণােীদের 

অাংশগ্রহদণ বেবন্ধুর গল্প দশাদনা অনুষ্ঠাদনর আদোজন; 

  

২) ১৪ তাশরদখ রচনা শলখন েশতদযাশগতা, একক বক্তৃতা 

েশতদযাশগতা ও শবদশষ শশশু সাংখ্যা পাদঠর আদোজন;  

  

৩) ১৪-১৫ তাশরদখ বেবন্ধু ও দশখ রাদসলদক শনদে 

দলখা পুস্তক েেশনীর আদোজন, বেবন্ধু, মুশক্তযুদ্ধ ও 

বাাংলাদেশ শবষেক আদলাকশচত্র েেশনীর আদোজন, 

শবদশষ শশশু সাংখ্যা েকাশ, বাাংলাদেশ শশশু একাদেমী 

দেদক েকাশশত বেবন্ধুর জীবনী শভশিক ২৬টি গ্রন্থ 

ঢাকাস্থ সকল শশিা েশতষ্ঠান কতৃক ক্রে ও পাদঠর 

ব্যবস্থা এবাং রাষ্ট্রীে অনুষ্ঠানসমূদহ ও কৃতী শশিােীদের 

উপহার শহদসদব েোদনর ব্যবস্থাকরণ; 

  

৪) ১৫ তাশরখ সকাদল জাশতর শপতা বেবন্ধু দশখ 

মুশজবুর রহমাদনর েশতকৃশতদত পুস্পস্তবক অপন ও 

শ্রদ্ধাঞ্জশল জ্ঞাপন, বেবন্ধু স্মৃশত জাদুঘর পশরেশন এবাং 

একাদেমীদত শমলাে মাহশ দলর আদোজন করা হে; 

  

৫) ১৫ তাশরখ শবদকদল বাাংলাদেশ শশশু একাদেমী 

শমলনােতদন আদলাচনা সভা, পুরস্কার শবতরণী, বেবন্ধুর 

গল্প দশাদনা, আমশন্ত্রত ছড়াকারদের ছড়াপাঠ ও 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেমীর েশশিণােী শশশুদের স্ব-

রশচত কশবতা ও ছড়াপাঠ অনুশষ্ঠত হে। এছাড়াও শশশুরা 

বেবন্ধু শবষেক েলীে সাংগীত পশরদবশন কদর। 

  

 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেমীর দকন্দ্রীে কাযালদে ১টি, ৬৪টি দজলা শাখাে ৬৪টি ও ৬টি উপদজলা শাখাে (বাবুগঞ্জ, 

শ্রীনগর,দকশবপুর, কুলাউড়া, পরশুরাম, শমঠাপুকুর) ৬টিসহ দমাট ৭১টি অশ স রদেদছ।  
   

 

                                       েপ্তর/সাংস্থা প্রিাদনর স্বাযর ও সীলদমাহর : 

 

 

 

 

 

 আনজীর শলটন 

পশরচালক 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেমী  

 
 

 


