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ফাাংরাদদ শশু একাদডভী 

 

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

 

দপ্তর/াংস্থার নাম : বাাংাদদল শলশু একাদেমী, প্রশতদবদনাশধন মা : জুন  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. শনয়শভত ‘শশু’ শিকা প্রকা; 1৫,০00 কশ - 

2. শলশুদতা গ্রন্থপ্রকাল; ২২টি  

৩. শলশুদদর মমধা মনন শব কাদল বছর মম াদী 

াাংস্কৃশতক প্রশলক্ষণ (াংগীত, নৃতয, শিত্াাংকন, 

নাট্যকা, আবৃশি, গীটার, তবা, ইাংদরশজ  াা 

শলক্ষা, কশম্পউটার, সুন্দর াদতর মখা , দাবা এবাং 

মবাা) প্রদান; 

প্রা  ৩৫০০০ শলশু াাংস্কৃশতক 

প্রশলক্ষণ গ্রণ কদরদছ। 

 

৪. ২০১৮ সদনয ৬ ভা সভয়াদী (জানুয়াশয-জুন) 

সুন্দয াদতয সরখা প্রশক্ষণ সকাদ © প্রশক্ষণাথী © বশত© 
কাম ©ক্রভ ম্পন্ন। 

৫৬ জন শলশু - 

৩. রাজস্ব বাদজদটর 

আওতা  অন্যান্য 

কায ©ক্রম 

১. ফাাংরাদদ শশু একাদডভীয শফজ্ঞান “উঠফ সজদগ 

ছুটফ সফদগ” শফশ্বকা ফুটফর -২০১৮ চাাংদক প্রচাদযয 

জন্য শফশবন্ন টিশব চযাদনদর প্রচায কযা দে। 

- - 

২. শফি ঈদ -উর-শপতায উরদক্ষ ঈদদয ২য় শদন 

শফটিশবদত ফাাংরাদদ শশু একাদডভী কতৃ ©ক 

আদয়াশজত ঈদ আনন্দ উৎফ অনুষ্ঠানটি প্রচাশযত য়। 

- - 

৪. প্রশলক্ষণ   

(ক) উন্ন ন প্রকদল্পর 

আওতা  

- - - 

(খ) কম©সূশির 
আওতা  

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

I HwZn¨ cwiwPwZg~jK MÖš’cÖKvk কভ©সূশচ 

১০০টি - 

২. ফাাংরাদদ শশু একাদডভীয রাইদেশয 

শিারীকযদণয জন্য অদটাদভন ও শডশজটাইদজন 

কভ©সূশচ  

কভ©সূশচয আওতায় রাইদেশয 

আধুশনকায়ন কযা দয়দে। 

৬৪টি সজরায় কুইজ ও শফতক © 
উৎফ ম্পন্ন দয়দে। এদত 

৭৪৬৮ জন শশু অাংগ্রণ 

কদয। কভ ©সূশচয আওতায় এ 

মন্ত ৪১টি কশম্পউটায ক্রয় 

কযা দয়দে। ৮টি শফবাগীয় 

দয “সদদখা এফাং আঁদকা 

আট © কযাম্প ও “ফাাংরায 

বফাখ ফাাংরায নাচ ” 

“বফাদখ ভাদতা েড়া গাদন ” 

শফলয়ক কাম ©ক্রভ ম্পন্ন 

দয়দে। 

 

(গ) রাজস্ব বাদজদটর 

আওতা  

 

 

- - - 
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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 - - - 

৫. অন্যান্য কায ©ক্রম 
(প্রশতদবদনাশধন 

মাদর ক 

কায ©ক্রদমর বণ ©না) 

১. জাাদন ফাাংরাদদ শশু একাদডভীয শশু 

প্রশতশনশধদদরয অাংগ্রদণয শনশভত্ত ১জন দদনতা 

৩ জন মছদ এবাং ৩ জন মমদ  শলশু শনবা ©শিত করা 
দ দছ; 

১জন দদনতা ৩ জন 

মছদ এবাং ৩ জন মমদ  শলশু। 

 

 

ফাাংরাদদ শশু একাদডভীয সকন্দ্রীয় কামারদয় ১টি, ৬৪টি সজরা াখায় ৬৪টি ও ৬টি উদজরা াখায় (ফাবুগঞ্জ, 

শ্রীনগয,সকফপুয, কুরাউড়া, যশুযাভ, শভঠাপুকুয) ৬টি সভাট ৭১টি অশপ যদয়দে।  
   

 

                                       দপ্তর/াংস্থা প্রধাদনর স্বাক্ষর ও ীদমার : 

 

 

 

 

 

 

 আনজীয শরটন 

শযচারক 

ফাাংরাদদ শশু একাদডভী । 
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