
বাাংলাদেশ শশশু একাদেমী 

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

েপ্তর/সাংস্থার নাম : বাাংলাদেশ শশশু একাদেমী, প্রশিদবেনাশিন মাস : এশপ্রল  ২০১৮  

প্রশিদবেদনর িাশরখ : 

ক্র.

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

সাংখযা 
(প্রশিদবেনাশিন 

মাদস) 

অগ্রগশি/হ্রা
স/ 

বৃশি/শবদ াজ
ন/  

সাংদযাজন/ 

মন্তবয (যশে 

থাদক) 

১ উন্নয়ন প্রকল্প প্রদযাজ্য নয় প্রদযাজ্য নয় প্রদযাজ্য নয় 

২. রাজ্স্ব বাদজ্টর 

কম©সূশি 

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

2. শশশুদতাষ গ্রন্থপ্রকাশ; ১৯টি  

৩. শশশুদের মমধা মনন শবকাদশ বছর মময়ােী 
সাাংসৃ্কশতক প্রশশক্ষণ (সাংগীত, নৃতয, শিিাাংকন, 

নাটযকলা, আবৃশি, গীটার, তবলা, ইাংদরশজ্ 

ভাষা শশক্ষা, কশম্পউটার, সনু্দর হাদতর মলখা, 
োবা এবাং মবহালা) প্রোন; 

প্রায় ৩৫০০০ শশশু 

সাাংসৃ্কশতক প্রশশক্ষণ গ্রহণ 

কদরদছ। 

 

৪. ২০১৮ মসশদনর ৬ মাস মময়ােী 
(জ্ানুয়াশর-জ্নু) সুন্দর হাদতর মলখা প্রশশক্ষণ 

মকাদস© প্রশশক্ষণাথ্ী© ভশত© কায©ক্রম 

সম্পন্ন। 

৫৬ জ্ন শশশু - 

৩. রাজ্স্ব বাদজ্দটর 

আওতায় অনযানয 
কায©ক্রম 

- - - 

৪. প্রশশক্ষণ   

(ক) উন্নয়ন 

প্রকদল্পর আওতায় 

- - - 

(খ) কম©সূশির 

আওতায় 

১. wkky-wek¦‡Kvl ms¯‹iY, Awfavb, wPivqZ 

mvwnZ¨ I HwZn¨ cwiwPwZg~jK MÖš’cÖKvk 

কম©সূশি 

৯৬টি - 

২. বাাংলাদেশ শশশু একাদেমীর লাইদেশর 

শশিশালীকরদণর জ্নয অদটাদমশন ও 

কম©সূশির আওতায় 

লাইদেশর আধুশনকায়ন 

 



ক্র.

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

সাংখযা 
(প্রশিদবেনাশিন 

মাদস) 

অগ্রগশি/হ্রা
স/ 

বৃশি/শবদ াজ
ন/  

সাংদযাজন/ 

মন্তবয (যশে 

থাদক) 

শেশজ্টাইদজ্শন কম©সশূি  করা হদয়দছ। ৬৪টি 

মজ্লায় কুইজ্ ও শবতক© 

উৎসব সম্পন্ন হদয়দছ। 

এদত ৭৪৬৮ জ্ন শশশু 

অাংশগ্রহণ কদর। 

কম©সূশির আওতায় এ 

পযন্ত ৪১টি কশম্পউটার 

ক্রয় করা হদয়দছ। ৮টি 

শবভাগীয় শহদর “মেদখা 
এবাং আঁদকা আট© কযাম্প 

ও “বাাংলার ববশাখ 

বাাংলার নাি” “ববশাদখ 

মাদতা ছড়া গাদন” 

শবষয়ক কায©ক্রম 

িলমান রদয়দছ। 

(গ) রাজ্স্ব 

বাদজ্দটর আওতায় 

- - - 

(ঘ) 

কম©কতা©/কম©
িারী 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেমীর মপ্রাগ্রাম অশিসার 

জ্নাব শামীমা আদরশিন-মক জ্াতীয় 

পশরকল্পনা ও উন্নয়ন একাদেমীদত 

২৪/৯/২০১৭ মথ্দক ২১/০৩/২০১৮ পযন্ত 

অনুশিতবয Project Planning, 

Development and Management 

(PPDM) মকাদসে মদনানয়ন মেয়া হদয়দছ। 

প্রশশক্ষদণর মময়াে ২৭.০৪.২০১৮ তাশরখ 

পয©ন্ত বশধ©ত করা হদয়দছ। 

- - 

৫. অনযানয কায©ক্রম 

(প্রশতদবেনাশধন 

মাদসর সকল 

কায©ক্রদমর 

বণ©না) 

১. এশপ্রল ২০১৮ এ তুরদস্ক বাাংলাদেশ শশশু 

একাদেমীর শশশু প্রশতশনশধেদলর অাংশগ্রহণ। 

 

তুরদস্ক 1 জ্ন টিম শলোর 

ও ১ জ্ন টিম 

মযাদনজ্ারসহ ১৬ জ্ন 

শশশু। 

 

২. জ্াপাদন বাাংলাদেশ শশশু একাদেমীর শশশু ১জ্ন েলদনতাসহ ৩ জ্ন  



ক্র.

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

সাংখযা 
(প্রশিদবেনাশিন 

মাদস) 

অগ্রগশি/হ্রা
স/ 

বৃশি/শবদ াজ
ন/  

সাংদযাজন/ 

মন্তবয (যশে 

থাদক) 

প্রশতশনশধেদলর অাংশগ্রহদণর শনশমি ১জ্ন 

েলদনতাসহ ৩ জ্ন মছদল এবাং ৩ জ্ন মমদয় 

শশশু শনবা©শিত করা হদয়দছ। 

মছদল এবাং ৩ জ্ন মমদয় 

শশশু। 

৩. শবশ্ব অটিজ্ম সদিতনতা শেবস ২০১৮  

উেযাপন  উপলদক্ষ ০২ এশপ্রল বাাংলাদেশ শশশু 

একাদেমীর ভবনসমূহ নীলরাংদয়র আদলায় 

সশিতকরণ করা হয়। 

 

  

৪. শবশ্ব অটিজ্ম সদিতনতা শেবস ২০১৮  

উেযাপন  উপলদক্ষ ০৩ এশপ্রল বাাংলাদেশ 

শশশু একাদেমীর শমলনায়তদন আদলািনা ও 

সাাংসৃ্কশতক অনুিাদনর আদয়াজ্ন করা হয়। 

  

 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেমীর মকন্দ্রীয় কাযালদয় ১টি, ৬৪টি মজ্লা শাখায় ৬৪টি ও ৬টি উপদজ্লা শাখায় (বাবুগঞ্জ, 

শ্রীনগর,মকশবপুর, কুলাউড়া, পরশুরাম, শমঠাপুকুর) ৬টিসহ মমাট ৭১টি অশিস রদয়দছ।  

   

                                                                                      

                                       েপ্তর/সাংস্থা প্রধাদনর স্বাক্ষর ও 

সীলদমাহর : 

 

 

 আনজ্ীর শলটন 

পশরিালক 

বাাংলাদেশ শশশু একাদেমী । 

 


