১) িশ েদর জন ৩ থেক ৪ বৎসর ময়াদী

িশ ণ কাস পিরচালনা করা হয়।

িশ েণর

িবষয় েলা হে -সংগীত, নৃ ত , িচ াংকন, আবৃ ি , অিভনয়, তবলা, গীটার, কী- বাড ও
কি

উটার।

২) ৬ থেক ১২ বৎসর িশ েদর (আসন সংখ া সীিমত) লটারীর মাধ েম মেনানীত কের িনধািরত
িফ

দােনর মাধ েম

িশ েণ ভিতর সুেযাগ রেয়েছ।

িশ ণ কাস শেষ সবেশষ পরী ায়

উ ীণ ছা /ছা ীেদর সািটিফেকট দয়া হয়।
৩) সুিবধা বি ত িশ েদর জন িবনামূেল
৪) চ

াম সরকাির িশ

সংগীত িবষেয়

িশ ণ

সদেনর ছা ীেদর িশ

হেণর সুেযাগ রেয়েছ।

একােডমী, চ

িশ ণ দয়া হয়।

৫) ৩-৫ বৎসর
বৎসেরর িশ েদর

ময়াদী বয়সী িশ েদর

মধা িবকােশর লে

বতমােন ২িট িশ া ক

চ

াম অিফসাস

িবেবচনা কের িবিভ

:

িবকাশ

ও ৪-৬

াক

াথিমক
দয়া হয়।

ােব পিরচািলত হে ।

জাতীয় ও আ জািতক িদবস উদযাপন করা হয়। এ সকল

িনর িশ েদর অংশ হেণর সুেযাগ রেয়েছ।

৭) এছাড়া িব

িশ

িদবস, িশ

অিধকার স াহ, বাংলা নববষ উদযাপন, িশ েদর িশ া

আন েমলা ও রবী -নজ ল জ জয় ীসহ অন ান

করা হয়। এেত আেলাচনা সভা, সািহত ও সাং ৃিতক
অনু ান ও সমেয় সমেয় িশ

ক

িশ েদরেক অ ািধকার

অনু ােন সকল
সফর, িশ

িশ

াথিমক িবদ ালেয় গড়ার উপেযাগী কের গেড় তালার লে

িশ া কায ম পিরচালনা করেছ। উভয় কায েম
৬)

ােমর মাধ েম স ােহ ২ িদন

চলি

পূণ অনু ােনর আেয়াজন

িতেযািগতা, পুর ার িবতরণ, সাং ৃিতক

দশেনর ব ব া করা হয়। অনু ানসমূেহ সকল

িণর

িশ েদর ব াপক অংশ হেণর সুেযাগ রেয়েছ।
৮) দশ ও িবেদেশর ৪৩৪০িট
িশ

ছাড়াও সবসাধারেণর জন

ে র একিট

াগার সকল িশ েদর জন উ ু । এ

উ ু ।

াগারিট স ােহ শিন ও রিববার ব িতত

াগারিট

াগাের

িশ ণ ভবেনর ২য় তলায় অবি ত।

িতিদন সকাল ১০টা হেত িবেকল ৬টা পয

খালা

থােক।
৯) িশ রা সদস হেয় িনধািরত সমেয়র জন বই বাড়ীেত নয়ার সুেযাগ রেয়েছ।
১০) ক ীয় কাযালেয় িনেদশ মেত

াগার িভি ক িশ ামূলক কায ম ও

িতেযািগতার

মাধ েম িশ েদর মধা িবকােশর সুেযাগ রেয়েছ।
১১) ক ীয় কাযালেয়র িনেদশ মেত

াগার িভি ক িশ ামূলক কায ম ও

মাধ েম িশ েদর মধা িবকােশর সুেযাগ রেয়েছ।

িতেযািগতার

১২)

শাসিনক ভবেনর ২য় তলায় দশনীয় িবিভ চাট ও িবিশ ব ি েদর িশ কেমর জা ঘরিট

িশ সহ সবসাধারেণর জন উ ু ।
১৩) জা ঘর পিরদশেনর জণ
১৪)

কান

কার

েবশ মূেল র

ক ীয় কাযালয় কতৃ ক িশ েদর পাঠাভ াস গেড়

লখকেদর লখা বই ও মািসক ‘িশ ’ পি কা পি কা
লখা ও আঁকা ছিব

েয়াজন হয় না।
তালার লে

কািশত হয় এবং এই পি কার িশ েদর

কােশর ব ব া রেয়েছ।

১৫) িশ েদর জন উে খেযাগ

কাশনা হে -িশ

িব েকাষ, মািসক িশ

জীবনী, কিবতা, ছড়া, গ , নাটক, উপন াস, িব ান িবষয়ক
মািসক িশ

পি কাসমূহ লাইে ির থেক

পি কা, মণীষীেদর

ইত ািদ

কািশত

ও

য় করার সুেযাগ রেয়েছ।

১৬) জাতীয় ও আ জািতক পযােয় িবিভ িচ াংকন
সহেযািগতা

দেশর খ িতমান

িতেযািগতায় িশ েদর অংশ হেণর

ে

দান করা হয়।

১৭) বাংলােদশ িশ

একােডমী, চ

ােম ২৫০ আসেন বসার মত একিট ক

অরাজৈনিতক কমকা

বা সাং ৃিতক কমকাে র জন িনধািরত হাের ভাড়া দয়া হয়।

১৮) িবিভ তথ , অনুস ান, অিভেযাগ ও পরামশ
১৯) বাংলােদশ িশ

রেয়েছ।

দােনর সুেযাগ রেয়েছ।

একােডমী ক ীয় কাযালয়সহ ৬৪িট জলা কাযালেয়র মাধ েম িশ েদর

সািবক উ য়েন একেযােগ কাজ কের যাে ।

