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১।  ভূশভকা: 

ভাভান্য যাষ্ট্রশতয আদদক্রদভ ১৯৮৯ াদর থকশর ট্রাস্ট প্রশতশিত য়। যফতীদত ১৯৯২ াদর এ প্রশতিানটি শশু 

কল্যাণ ট্রাস্ট নাভকযণ কযা য় 

২। শশু কল্যাণ ট্রাদস্টয শভন:  

শনজ প্রদচিায় সুশফধা ফশিত, তদশযদ্র শ্রভজীফী থ  শশুদদয শক্ষা, স্বাস্থ্য ও পাগত দক্ষতা অজটদনয জন্য প্রদয়াজনীয় 

শক্ষা ও প্রশক্ষদণয ব্যফস্থ্াকযণ। 

৩। শশু কল্যাণ ট্রাদস্টয প্রধান কাম টাফরী:  

১।সুশফধা ফশিত শশুদদয াধাযণ শক্ষায ব্যফস্থ্া কযা; 

২। সুশফধা ফশিত শশুদদয কাশযগশয শক্ষায ব্যফস্থ্া কযা; 

৩। াধাযণ ও কাশযগশয শক্ষা ভাশিয য কভ টাংস্থ্াদন ায়তাকযণ; 

৪। সুশফধা ফশিত  পভধাফী শশুদদয ২য় পশ্রশণ দত ১০ভ পশ্রশণ ম টন্ত শফদল বৃশিয ব্যফস্থ্া কযা ( যীক্ষায ভাধ্যদভ); 

৫। বৃশি প্রাি ছাত্র/ছাত্রীদদয শক্ষা উকযণ প্রদান: 

৬। উদ্বুদ্ধকযদণয ভাধ্যদভ অশনয়শভত ছাত্র/ছাএীদদয ড়াশুনায ব্যফস্থ্া কযা। 

৪। ট্রাদস্টয শভন ফাস্তফায়দন গৃীত শদ্ধান্ত: 

          সুশফধা ফশিত তদশযদ্র শ্রভজীফী শশুদদয শক্ষা ও কাশযগশয প্রশক্ষণ প্রদাদনয ভাধ্যদভ স্বাফরম্বী কদয গদড় পতারায রদক্ষয- 

(ক) াযাদদদ ২০৫টি শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয় স্থ্ান ও শযচারনা কযা দে। অধ্যয়নযত ছাত্র/ছাত্রীয াংখ্যা     

      প্রায় ৩১,৮৫০ (একশত্র াজায আর্ত িা)। 

(খ) পদদ পভার্ ০৯ টি কাশযগশয প্রশক্ষণ পকন্দ্র স্থ্ান ও শযচারনা কযা দে। এদত ছাত্র/ছাত্রীয াংখ্যা প্রায় ৪০০  

      (চাযত) জন।  

           (গ) এ ট্রাদস্টয প্রান, শক্ষা, শাফ, শনদয়াগ, বৃশি ও কাশযগশয াখায় শফবক্ত।  

৫। ট্রাদস্ট শযচারনা শযলদ: 

প্রাথশভক ও গণশক্ষা ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচারনায জন্য ০৮ দস্য শফশষ্ট একটি  ট্রাশস্ট পফার্ ট 

যদয়দছ। ট্রাশস্ট পফার্ টয পচয়াযাযন- ভাননীয় ভন্ত্রী, প্রাথশভক ও গণশক্ষা ভন্ত্রণারয়; বাই পচয়াযাযন- ভাননীয় 

প্রশতভন্ত্রী, প্রাথশভক ও গণশক্ষা ভন্ত্রণারয়; শচফ, প্রাথশভক ও গণশক্ষা ভন্ত্রণারয়, ভাশযচারক, প্রাথশভক শক্ষা 

অশধদিয ও ভাশযচারক, কাশযগশয শক্ষা অশধদিয দাশধকায ফদর দস্য এফাং যকায কর্তটক ভদনানীত ০৩ (শতন) 

জন দস্য। ট্রাদস্টয কাদজ ায়তায জন্য ০৩ (শতন) দস্য শফশষ্ট একটি শনফ টাী কশভটি যদয়দছ। 

৬। ট্রাদস্টয াাংগঠশনক কাঠাদভা:  

একজন শযচারক ফ টদভার্ ১৭ (দতয) জন কভ টকতটা/কভ টচাযী ভন্বয় একটি াাংগঠশনক কাঠাদভা অনুদভাশদত 

যদয়দছ। উক্ত ট্রাদস্টয দ শফন্যা শনম্নরু:  

(১) ০১ জন শযচারক  (পপ্রলদণ); 

(২) ০১ জন উশযচারক (পপ্রলদণ); 

(৩) ০২ জন  কাশয শযচারক; 

(৪) ০১ শাফযক্ষণ কভ টকতটা; 

(৫) ০১ জন উ-কাযী প্রদকৌরী; 

(৬) ০১ জন প্রাশনক কভ টকতটা; 

(৭) ০২ জন অশপ কাযী; 

(৮) ০১ জন শাফযক্ষক; 

(৯) ০২ জন ব্যাশক্তগত কাযী; 

(১০) ০১ জন কশিউর্ায অাদযর্য; 

(১১) ০৪ জন অশপ ায়ক 

(১২)  ০১ জন পেযাইবায  



শটিদজন চার্ টায 

১. শবন ও শভন 

    শবন: সুশফধা ফশিত ও তদশযদ্র শ্রভজীফী শশুদদয প্রাথশভক শক্ষা ও কাশযগশয শক্ষায় দক্ষ কদয আত্নকভ টাংস্থ্াদনয ভাধ্যদভ আথ ট াভাশজকবাদফ প্রশতশিত কযা। 

    শভন: শনজ প্রদচষ্টায় সুশফধা, ফশিত, তদশযদ্র শ্রভজীফী থ শশুদদয শক্ষা, স্বাস্হয ও পাগত দক্ষতা অজটদনয জন্য প্রদয়াজনীয় শক্ষা ও প্রশক্ষদণয ব্যফস্থ্াকযণ। 
 

২. পফা প্রদান প্রশতশ্রুশত  

 

     ২.১) নাগশযক পফা 

ক্রঃ 

নাং 

পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধশত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাশি স্থ্ান 

পফায মূল্য এফাং 

শযদাধ দ্ধশত 

পফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাশয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দফী, পপান ও ই-পভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সুশফধা ফশিত , তদশযদ্র শ্রভজীশফ শশুদদয 

শক্ষা ও প্রশক্ষদণয ব্যফস্থ্া কযা 

অবফতশনক শক্ষা প্রদান শক্ষা উকযণ; শশু 

কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়/কাশযগশয 

প্রশক্ষণ পকন্দ্র 

অবফতশনক শক্ষা 

প্রদান 

াযা ফছয  ট্রাদস্টয তত্বাফধাদন ভাঠ ম টাদয়য শফদ্যারয় 

/প্রশক্ষণ পকন্দ্র শক্ষকগদণয ভাধ্যপভ শক্ষা 

প্রদান। 

 জনাফ পভাঃ ভাবুবুয যাব্বানী , কাশয 
শযচারক (শক্ষা) 

 পভাফাইর নাং-০১৭১৬-১১৮০০৮ 

২ কর ছাত্র-ছাত্রীদক উবৃশি প্রদান অবফতশনক শক্ষা প্রদান বৃশিয অদথ টয ফযাদ্দ 

ত্র; শশু কল্যাণ 

প্রাথশভক 

শফদ্যারয়/কাশযগশয 

প্রশক্ষণ পকন্দ্র 

অবফতশনক শক্ষা 

প্রদান 

াযা ফছয  ট্রাদস্টয তত্বাফধাদন ব্যাাংক কভ টকতটা, শক্ষক ও 

শক্ষা কভ টকতটায উশস্থ্শতদত যাশয ছাত্র-

ছাত্রীগদণয উবৃশি প্রদান কযা 

 জনাফ পভাঃ ভাবুবুয যাব্বানী , কাশয 

শযচারক (শক্ষা) 

 পভাফাইর নাং-০১৭১৬-১১৮০০৮ 

৩ পভধা শবশিক বৃশি প্রদান ট্রাদস্টয তত্বাফধাদন পভধা 

শবশিক বৃশিপ্রাি ছাত্র-

ছাত্রীদদয 

ফাফা/ভা/অশববাফদকয 

ব্যাাংক শাদফ বৃশিয অথ ট 

প্রদান। ফাশল টক যীক্ষায 

দন্তালজনক পরাপদরয 

শবশিদত ৩য় পশ্রশণ দত ১০ 

পশ্রশণ ম টন্ত বৃশি প্রদান 

বৃশিয অদথ টয ফযাদ্দ 

ত্র; 

শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়/ কাশযগশয 

প্রশক্ষণ পকন্দ্র 

ট্রাদস্টয তত্বাফধাদন 

পভধা শবশিক 

বৃশিপ্রাি ছাত্র-

ছাত্রীদদয 

ফাফা/ভায ব্যাাংক 

শাদফ বৃশিয অথ ট 

প্রদান 

াযা ফছয  ট্রাদস্টয তত্বাফধাদন পভধা শবশিক বৃশি প্রাি ছাত্র-

ছাত্রীদদয ফাফা/ভা/অশববাফদকয ব্যাাংক শাফ 

বৃৃ্শিয অথ ট প্রদান। ফাশল টক যীক্ষায দন্তালজনক 

পরাপদরয শবশিদত ৩য় পশ্রশণ দত ১০ পশ্রশণ 

ম টন্ত বৃশি প্রদান ফার থাদক। 

 জনাফ পভাঃ ভাবুবুয যাব্বানী , কাশয 
শযচারক (শক্ষা) 

            পভাফাইর নাং-০১৭১৬-১১৮০০৮ 

 



(২) 

ক্রঃ 

নাং 

পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধশত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাশি স্থ্ান 

পফায মূল্য এফাং 

শযদাধ দ্ধশত 

পফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাশয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দফী, পপান ও ই-পভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ ভাধ্যশভক স্তদয ৬ি ৮ভ পশ্রশণ ম টন্ত ছাত্র-

ছাত্রীদদয স্বাফরম্বী  ওয়ায রদক্ষয শফশবন্ন 

পট্রদর্ কাশযগশয শক্ষা ও প্রশক্ষণ প্রদান। 

অবফতশনক শক্ষা/প্রশক্ষণ 

প্রদান 

শক্ষা উকযণ; শশু 

কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়/কাশযগশয 

প্রশক্ষণ পকন্দ্র 

অবফতশনক 

শক্ষা/প্রশক্ষণ 

প্রদান 

পট্রর্ শবশিক 

১ দত ২ ফছয 

 ট্রাদস্টয তত্বাফধাদন শক্ষকদদয ভাধ্যদভ 

কাশযগশয প্রশক্ষণ প্রদান। 

 জনাফ পভাঃ ভাবুবুয যাব্বানী , কাশয 
শযচারক (শক্ষা) 

 পভাফাইর নাং-০১৭১৬-১১৮০০৮ 

৫ শফদ্যারয় বফন 

স্থ্ান/াংস্থ্ান/পভযাভত 

ট্রাদস্টয উন্নয়ন তশফর 

আগ্রী শফদ্যানুযাগী 

ব্যশক্ত/াংস্থ্ায আশথ টক 

ায়তা 

েশয়াং ও শর্জাইন; 

প্রাক্কারন 

ট্রাদস্টয উন্নয়ন 

তশফর; আগ্রী 

শফদ্যানুযাগী 

ব্যশক্ত/াংস্থ্ায 

আশথ টক ায়তা 

াযা ফছয  ট্রাদস্টয তত্বাফধাদন শফদ্যারয় 

বফন/াংস্কায/পভযাভত  কযা 

 জনাফ পভাঃ ভাবুবুয যাব্বানী , কাশয 
শযচারক (শক্ষা) 

 পভাফাইর নাং-০১৭১৬-১১৮০০৮ 

 উকাশয প্রদকৌরী 

 পভাফাইর নাং-০১৯১৪৭৭৭৬৪১ 

 

  



(৩) 

২.২ প্রাশতিাশনক পফা: 

ক্রঃ 

নাং 

পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধশত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাশি স্থ্ান 

পফায মূল্য এফাং 

শযদাধ দ্ধশত 

পফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাশয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দফী, পপান ও ই-পভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১ 

শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয় 

/কাশযগশয প্রশক্ষণ পকদন্দ্রয শক্ষকদদয 

ভাধ্যদভ শক্ষা ও প্রশক্ষণ প্রদান 

প্রতযাশক 

শফদ্যারয়/কাশযগশয 

প্রশক্ষণ পকন্দ্র শযচারনায 

ভাধ্যদভ 

শক্ষা উকযণ অবফনশতক াযা ফছয জনাফ পভা: ভাবুবুয যাব্বানী  

(শক্ষা)  শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

পপান: ০১৭১৬১১৮০০৮ 

প্রাথশভক শফদ্যারয়/প্রশক্ষণ পকদন্দ্রয শক্ষকবৃন্দ 

 

২ 

শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয় 

/কাশযগশয প্রশক্ষণ পকদন্দ্রয 

অফকাঠাদভাগত উন্নয়ন/াংস্কায 

শফশধ পভাতাদফক েইাং, শর্জাইন, 

প্রাক্করন (ট্রাস্ট 

অশপ) 

ট্রাদস্ট উন্নয়ন 

তশফর আগ্রী 

শফদ্যানুযাগী 

ব্যাশক্ত/াংস্কায 

আশথ টক ায়তা 

াযা ফছয জনাফ প্রফীয কুভায ারদায কাশয শযচারক (অথ ট 

ও প্রা:) 

পপান: ০১৭১৬৭২৩২১৫ 

জনাফ াশনুয যভান, উ-কাযী প্রদকৌরী 

(পান: ০১৯১৪৭৭৭৬৪১ 

৩ ছাত্র/ছাত্রীদদয বৃশি প্রদান শফশধ পভাতাদফক ট্রাস্ট অশপ  

(শক্ষা াখা) 

 ৩০ শদন কাশয শযচারক (শক্ষা), শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

 

৪ 

শক্ষক/কভ টচাযীদদয পফতনবাতাশদ 

শযদাধ 

যকাশয শফশধ পভাতাদফক ট্রাস্ট অশপ  

(শাফ াখা) 

শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

কর্তটক যাশয 

পজরা প্রাদকয 

ভাধ্যদভ 

াযা ফছয কাশয শযচারক (শক্ষা) ও শাফযক্ষণ কভ টকতটা, 

শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

 

৫ 

 শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারদয়য 

শক্ষক/কভ টচাযীদদয ছুটি (ঢাকা 

ভানগযীয) 

 শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারদয়য 

শক্ষক/কভ টচাযীদদয ছুটি (ভাঠ 

ম টায়) 

যকাশয শফশধ পভাতাদফক 

 (ট্রাস্ট অশপ) শফদ্যারয় 

াংশিষ্ট পজরা প্রাথশভক 

শক্ষা অশপায 

ট্রাস্ট অশপ/ পজরা 

প্রাথশভক শক্ষা 

অশপায 

যাশয শফশধ 

পভাতাদফক 

 

১০ শদন 

 কাশয শযচারক (শক্ষা), শশু কল্যাণ 

ট্রাস্ট 

 

 পজরা প্রাক/উদজরা শনফ টাী 

অশপায/পজরা প্রাথশভক শক্ষা অশপায 

৬ াশন/শফদ্যযৎ/পৌচাগায াশন শফদ্যযৎ যফযা 

শনশিত কযা এফাং 

পৌচাগায স্থ্ান 

স্ব স্ব শফদ্যারয় শফশধ পভাতাদফক 

শফদরয ভাধ্যদভ 

শযদাশধত 

াযা ফছয  কাশয শযচারক (অথ ট ও প্রা:), শশু কল্যাণ 

ট্রাস্ট। প্রধান শক্ষক স্ব স্ব শফদ্যারয় 

  



(৪) 

ক্রঃ 

নাং 

পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধশত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাশি স্থ্ান 

পফায মূল্য এফাং 

শযদাধ দ্ধশত 

পফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাশয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দফী, পপান ও ই-পভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয় 

/কাশযগশয প্রশক্ষণ পকদন্দ্রয শনযািা 

শনযািা প্রযীয ভাধ্যদভ স্ব স্ব শফদ্যারয় ট্রাস্ট  কর্তটক 

শফশধ পভাতাদফক 

পফতনবাতাশদ 

শযদাধ 

াযা ফছয কাশয শযচারক (অথ ট ও প্রা:), শশু কল্যাণ 

ট্রাস্ট।  

৮ শক্ষক প্রশক্ষক ট্রাস্ট এফাং যকাশয শফশধ 

পভাতাদফক 

অির শবশিক 

যকাশয/পফযকাশয 

পট্রশনাং ইনশস্টটিউর্ 

যকাশযবাদফ 

এফাং ব্যাশক্ত 

উদদ্যাদগয পক্ষদত্র 

শনজ খযদচ 

াযা ফছয কাশয শযচারক (শক্ষা), 

শশু কল্যাণ ট্রাস্ট। ভাঠ ম টাদয় াংশিষ্ট পজরা 

প্রাথশভক শক্ষা অশপায 

 

 

 

  



(৫) 

২.৩) অবযন্তযীণ পফা 

ক্রঃ 

নাং 

পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধশত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাশি স্থ্ান 

পফায মূল্য এফাং 

শযদাধ দ্ধশত 

পফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাশয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দফী, পপান ও ই-পভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১) কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয শনদয়াগ ও দদান্নশত াাংগঠশনক কাঠাদভা ও 

শফশধভারা পভাতাদফক 

ট্রাস্ট অশপ; 

প্রান াখা 

- ১২০ শদন জনাফ াশফবুয যভান, শযচারক (অশত: শচফ), 

শশু কল্যাণ ট্রাস্ট। ০১৭১৫৭০১৫২৬ 

২) কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয চাকুযী স্থ্ায়ীকযণ প্রচশরত শফশধ 

পভাতাদফক 

ট্রাস্ট অশপ; 

প্রান াখা 

- ৩০ শদন কাশয শযচারক (প্রা: ও অথ ট), শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

০১৭১৬৭২৩২১৫ 

৩) কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয আনুদতাশলক ভঞ্জুযী শফশধভারা পভাতাদফক ট্রাস্ট অশপ; 

প্রান/শাফ াখা 

- ১৫ কভ টশদন কাশয শযচারক (প্রা: ও অথ ট) ও শাফযক্ষণ 

কভ টকতটা, শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

৪) ছুটি ভঞ্জুযী শফশধভারা পভাতাদফক ট্রাস্ট অশপ; 

প্রান াখা 

- ০৩ কভ টশদন কাশয শযচারক (প্রা: ও অথ ট) ও প্রাশনক 

কভ টকতটা, শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

৫) কভ টকতটা, কভ টচাযী ও শক্ষকদদয পফতন 

বাতাশদ ও অন্যান্য াওনা শযদাধ 

শফশধভারা পভাতাদফক ট্রাস্ট অশপ; 

প্রান/শাফ াখা 

- ০৭ কভ টশদন কাশয শযচারক (প্রা: ও অথ ট) ও শাফযক্ষণ 

কভ টকতটা, শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

৬) শফবাগীয় ভাভরা/অশবদমাগ শনষ্পশিকযণ শফশধভারা পভাতাদফক ট্রাস্ট অশপ; 

প্রান াখা 

- ১২০ শদন কাশয শযচারক (প্রা: ও অথ ট) ও প্রাশনক 

কভ টকতটা, শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

৭) আফাফত্র ক্রয়, পভযাভত, মানফান ক্রয়, 

পভযাভত 

শফশধভারা পভাতাদফক শফজ্ঞান; 

প্রান/শাফ াখা 

- ৯০ শদন কাশয শযচারক (প্রা: ও অথ ট) ও উ-কাশয 

প্রদকৌরী, শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

৮) ফাৎশযক ফাদজর্ প্রণয়ন শফশধভারা পভাতাদফক ট্রাস্ট অশপ; 

 

- ৯০ শদন কাশয শযচারক (প্রা: ও অথ ট) ও শাফযক্ষণ 

কভ টকতটা, শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

৯) শফদ্যারয় শনভ টাণ/পুণ:শনভ টাণ/াংস্কায ও 

পভযাভত 

শফশধভারা পভাতাদফক 

শযদ টদনয পপ্রশক্ষদত 

ট্রাস্ট অশপ; 

 

- ৯০ শদন কাশয শযচারক (প্রা: ও অথ ট) ও উ-কাশয 

প্রদকৌরী, শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

১০) ট্রাশস্ট পফার্ ট বা শনয়ভ পভাতাদফক ট্রাস্ট অশপ; 

 

- ৯০ শদন কাশয শযচারক (প্রা: ও অথ ট) ও উ-কাশয 

প্রদকৌরী, শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

১১) ভাশক ভন্বয় বা শনয়ভ পভাতাদফক ট্রাস্ট অশপ; 

প্রান াখা 

- প্রশত ভাদ কাশয শযচারক (প্রা: ও অথ ট) ও কাশয 

শযচারক (শক্ষা ও কাশযগশয), শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

১২) ছাত্র-ছাত্রীদদয বৃশি প্রদান শফশধভারা পভাতাদফক ট্রাস্ট অশপ; 

শক্ষা াখা 

- ৩০ শদন কাশয শযচারক (শক্ষা ও কাশযগশয), শশু কল্যাণ 

ট্রাস্ট 

 

 



(৬) 

২.৪ । আওতাধীন অশধদিয/দিয/াংস্থ্া  কর্তটক প্রদি পফা 

৩। অশবদমাগ ব্যফস্থ্ানা শদ্ধশত  (GRS) 

 

পভধা প্রাশিদত অন্তুষ্ট দর দাশয়ত্বপ্রাি কভ টকতটায াংদগ পমাগাদমাগ করুন। শতশন ভাধান শদদত ব্যথ ট দর শনদমাক্ত শদ্ধদত পমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফশত করুন। 

ক্র: নাং কখন পমাগাদমাগ কযদফন পমাগাদমাদগয ঠিকানা শনষ্পশিয ভয়ীভা 

১ দাশয়ত্বপ্রাি কভ টকতটায ভাধান শদদত ব্যথ ট দর GRS পপাকার দয়ন্র্ কভ টকতটা 

নাভ ও দফী: জনাফ পভাঃ ানাউল্লা, উশযচারক, শশু কল্যাণ ট্রাস্ট। 

পপান/পভাফাইর নাং-৫৫০৭৪৯৫০/০১৭১২-৫৮৪৪০৫ 

ই-পভইর: dd@skt.gov.bd 

১০ শদন 

২ GRS পপাকার দয়ন্ট কভ টকতটা শনশদ টষ্ট ভদয় 

ভাধান শদদত ব্যথ ট দর। 

 

পকন্দ্রীয় অশবদমাগ ব্যফস্থ্ানা দ্ধশত (GRS) 

জনাফ াশফবুয যভান ( অশতশযক্ত শচফ) শযচারক, শশু কল্যাণ ট্রাস্ট। 

পপান/পভাফাইর নাং-৫৫০৭৪৮৮৪/০১৭১৫-৭০১৫২৬ 

ই-পভইর: director@skt.gov.bd 

০৭ শদন 

 

 

(৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা: 

ক্রশভক নাং প্রশতশ্রুশত/কাশিত পফা প্রাশিয জন্য কযণীয় 

১ শনধ টাশযত পযদভ ম্পূণ টবাদফ পূযণকৃত আদফদনত্র মথাভদয় জভা প্রদান 

২ দািশযক কাদজ াক্ষাদতয জন্য শনধ টাশযত ভদয়য পূদফ টই উশস্থ্ত থাকা 

৩ নতুন শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয় শদদফ ট্রাদস্টয অন্তর্ভ টশক্তয জন্য শফদ্যারদয়র শনজস্ব জশভয াংস্থ্ান; শফদ্যারদয়য অফস্থ্া; অফকাঠাদভাগত অফস্থ্ান; ছাত্র-ছাত্রীয াংখ্যা; 

শক্ষক াংখ্যা; াঠদান ভয়; শযচারনা শযলদ ইতযাশদ িদকট তথ্যাশদ আদফদন কযদত দফ। 

৪ দািশযক কাদজ ায়তায জন্য শনধ টাশযত ভদয় উশস্থ্ত থাকা 

৫ ঠিক ভাধ্যদভ মথাভদয় ফা মূল্য শযদাধ 

৬ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়/কাশযগশয প্রশক্ষণ পকদন্দ্র ছাত্র-ছাত্রী বশতটয জন্য ফছদযয শনধ টাশযত ভদয় আদফদন কযা। 

 


