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এক নজরয র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয কাম থক্রভাঃ
১। ট্রাস্ট প্রর্তষ্ঠাাঃ
র্ফগত ০২/০৭/১৯৮৯র্রাঃ তার্যরখ ভাভান্য যাষ্টর্তয আরদক্ররভ “থকর্র ট্রাস্ট” প্রর্তর্ষ্ঠত য় এফং
প্রর্তষ্ঠানটিয কাম থক্রভ শুরু য়। যফতীরত ১৯৯২ ারর এ প্রর্তষ্ঠানটি “র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট” নাভকযণ কযা য়।
২। ট্রারস্টয রক্ষয ও উরদ্দশ্যাঃ
(ক) বাগ্যত, সুরমাগসুর্ফধা ফর্িত, তদর্যদ্র এফং র্নজ প্ররচষ্টায় ও শ্ররভ বারগ্যান্নয়রন প্রয়াী র্শু-র্করাযরদয
র্ক্ষা, স্বাস্থ্য এফং মাগত দক্ষতা অজথরনয জন্য প্ররয়াজনীয় র্ক্ষায ব্যফস্থ্াকযণ।
(খ) শ্রভজীফী র্শু-র্করাযরদয মাগত দক্ষতা অজথরনয জন্য প্ররয়াজনীয় কার্যগর্য র্ক্ষায ব্যফস্থ্াকযণ।
(গ) শ্রভজীফী র্শু-র্করাযরদয পুনফ থারনয ব্যফস্থ্াকযণ।
৩। ট্রার্স্ট মফারড থয গঠনাঃ
প্রাথর্ভক ও গণর্ক্ষা ভন্ত্রণাররয়য আওতাধীন র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট র্যচারনায স্বারথ থ ৮ দস্য র্ফর্ষ্ট একটি ট্রার্স্ট
মফাড থ গঠন কযা য়। প্রাথর্ভক ও গণর্ক্ষা ভন্ত্রণাররয়য ভাননীয় ভন্ত্রী মচয়াযাযন; ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী-বাই
মচয়াযাযন; র্চফ, প্রাথর্ভক ও গণর্ক্ষা ভন্ত্রণারয় দস্য (দার্ধকায ফরর); ভার্যচারক, প্রাথর্ভক র্ক্ষা
অর্ধদপ্তয এফং অন্যান্য চায জন যকায কর্তক
থ ভারনানীত দস্য র্ররফ উক্ত ট্রার্স্ট মফারড থ অন্তর্ভথক্ত রয়রছ।
৪। ট্রারস্টয জনফরাঃ
(ক) ট্রারস্টয জনফর কাঠারভা অনুমায়ী ১ জন র্যচারক, ১ জন উ-র্যচারক ও ২ জন কার্য র্যচারক, ১
জন র্াফযক্ষণ কভথকতথা, ১ জন উ-কার্য প্ররকৌরী ও ১ জন প্রার্নক কভথকতথা মভাট ১৮ জন কভথকতথা
ও কভথচাযী র্ফদ্যভান।
৫। র্ফদ্যারয়মূাঃ
(ক) প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়াঃ ট্রামস্টয আওতায় ভগ্র ফাংরারদর-ঢাকা ভানগযী র্ফবাগ, মজরা ও উরজরা ম থারয় মভাট
২০৫টি র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয় যরয়রছ। এফ র্ফদ্যাররয় ৩১,০৫২ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন কযরছ। এরদয ভরধ্য
১৫,১৬৫ জন ছাত্র এফং ১৫৮৮৭ জন ছাত্রী।
(খ) কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্রাঃ ঢাকায কাপ্তানফাজায, নাযায়ণগরেয পতুল্লা, ভাদাযীপুরয যাজজয, কুর্ভল্লা,
র্করাযগে, রারভর্নযাট, জয়পুযাট, ঝারকাঠি ও মরায উরয ফ থরভাট ০৯টি কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র যরয়রছ।
এফ প্রর্ক্ষণরকরন্দ্র ৫৫৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন কযরছ। এরদয ভরধ্য ১৫৭ জন ছাত্র এফং ৪৫৭ জন ছাত্রী।
(গ) র্ক্ষক/কভথচাযীয ংখ্যাাঃ ট্রাস্ট র্যচার্রত প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়মূর (কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ) মভাট র্ক্ষক
ংখ্যা-৯৬১ জন। এরদয ভরধ্য পুরুল র্ক্ষক-৩০২ জন ও ভর্রা র্ক্ষক-৬৫৯ জন এফং কভথচাযী-২১৩ জন
কভথযত আরছ।
(ঘ) * র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়মূরয ভরধ্য ৫০টি র্নজস্ব বফরন, ৭৯টি যকার্য প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয় ছুটিয
য উক্ত র্ফদ্যাররয়য বফরন এফং ৭৬টি অন্যান্য প্রর্তষ্ঠারনয স্থ্ানায় র্ক্ষা কাম থক্রভ র্যচার্রত রে।
* র্নজস্ব র্ফদ্যাররয়য স্থ্ানামূরয ভরধ্য অতযাফশ্যকীয় র্ফরফচনায় নতুন বফন র্নভথাণ এফং পুযাতন বফন
ংস্কায/মভযাভরতয ব্যফস্থ্া মনয়া রয়রছ। ম ররক্ষয ১৩টি র্ফদ্যাররয়যবফন র্নভ থাণ/মভযাভত কাম থক্রভ চরভান যরয়রছ।
৬। বৃর্ি কাম থক্রভাঃ
(ক) প্রর্ত ফছয র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয় অধ্ময়নযত ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীরদয বৃর্িয জন্য র্নফ থার্চত কযা
য়। একফায বৃর্িপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ অধ্যয়রনয ধাযাফার্কতা যক্ষা ও ফার্ল থক রন্তালজনক পরাপররয র্বর্িরত
িভ মশ্রর্ণ ম থন্ত বৃর্ি সুর্ফধা মবাগ করযন।
(খ) বৃর্ি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরদয ভার্ক মভধা মকাটায় ৭০০/- টাকা ও াধাযণ মকাটায় ৬০০/- টাকা ারয বৃর্িয অথ থ
প্রদান কযা রয় থারক।
(গ) বৃর্ি কাম থক্ররভয আওতায় ফছযওয়াযী বৃর্িপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরদয ভরধ্য র্ডরম্বয/২০১৭ ভার র্ফর্বন্ন মশ্রর্ণরত
মভাট বৃর্িপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা ৯৪৭ (নয়ত াতচর্ল্ল) জন।
(ঘ) ট্রাস্ট কর্তক
থ ২০০০ ারর বৃর্ি প্রদান কাম থক্রভ চালু কযায য রত ২০১৭ ার ম থন্ত ফ থরভাট ৩,৩৯৪ (র্তন
াজায র্তনত চুযানব্বই) জন ছাত্র-ছাত্রীরক বৃর্ি প্রদান কযা রয়রছ।
৭। ভানী যীক্ষাাঃ
(ক) * র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয়য ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রর্ত ফছয িভ মশ্রর্ণয ভানী যীক্ষায় অংগ্রণ কযরছ।
* ২০১৭ ারর অনুর্ষ্ঠত ভানী যীক্ষায় যীক্ষাথীয ংখ্যা ২২২৬ জন। তন্রধ্য ২১২০ জন যীক্ষায়
অংগ্রণ করয এফং র্ফর্বন্ন মগ্ররড উিীণ থ রয়রছ ২,০৪৭ জন। ারয ায ৯৬.৫৫%।
(১)

৮। র্ফদ্যারয় র্যচারনা কর্ভটিাঃ
মজরা ম থারয় মজরা প্রাক ও উরজরা ম থারয় উরজরা র্নফ থাী অর্পায এয তত্ত্বাফধারন ০৭ দরস্যয
র্যচারনা কর্ভটি দ্বাযা র্ফদ্যারয়মূ র্যচার্রত য়।
৯। ট্রারস্টয ব্যয় র্নফ থাাঃ
(ক) ট্রারস্টয মূরধরনয রবযাং মথরক র্ফদ্যাররয়য ংস্কায/মভযাভত, আফাফত্র ও র্ক্ষাথীরদয র্ক্ষা উকযণ
যফযা কযা য়।
(খ) ট্রারস্টয কভথকতথা-কভথচাযী ও র্ফদ্যাররয়য র্ক্লক-কভথচাযীরদয মফতন-বাতা অন্যান্য খযচ প্রাথর্ভক ও
গণর্ক্ষা ভন্ত্রণাররয়য াায্য ভঞ্জুযী খারতয ফযাদ্দ রত র্নফ থা কযা রে।
১০। র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয ট্রার্স্ট মফাড থ র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রর্ফধানভারা ২০১০ অনুমায়ী র্নম্নরুবারফ ট্রার্স্ট মফাড থ গঠিত
রয়রছাঃ
(ক) র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট র্যচার্রত, ব্যফস্থ্ানা ও প্রার্নক দার্য়ত্ব াররন একজন মচয়াযাযন ও একজন
বাই মচয়াযাযন মভাট ০৭ জন ট্রার্স্ট ভন্বরয় একটি মফাড থ গঠিত আরছ মা র্নম্নরুাঃ
(১) ভাননীয় ভন্ত্রী, প্রাথর্ভক ও গণর্ক্ষা ভন্ত্রণারয়
মচয়াযাযন
(২) ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী, প্রাথর্ভক ও গণর্ক্ষা ভন্ত্রণারয়
বাই-মচয়াযাযন
(৩) র্চফ, প্রাথর্ভক ও গণর্ক্ষা ভন্ত্রণারয়
দস্য (দার্ধকায ফরর)
(৪) যকায কর্তক
দস্য
থ ভরনানীত ০৪ জন মফযকার্য দস্য
তথাঃ যকায মফযকার্য দস্যরদয ভরনানয়ন প্রদান কযরফন। ইা ছাড়া কর্ভটি প্ররয়াজরন এক ফা একার্ধক
দস্য মকা-অন্ফ (Co-opt) কযরত াযরফ।
(খ) যকায কর্তক
থ ভরনানীত মফযকার্য দস্য তায ভরনানয়রনয তার্যখ রত র্তন ফছরযয জন্য দস্য রদ
ফার থাকরফন। তরফ তথ থারক মম, যকায মম মকান ভয় তায ভরনানয়ন ফার্তর কযরত াযরফন।
(গ) মভয়াদপূর্তথয পূরফ থই মফযকার্য দস্যগণ, মচয়াযাযন ফা তায অফতথভারন বাই মচয়াযাযন ফযাফয
র্রর্খত আরফদন দ্বাযা ট্রার্স্ট র্ারফ দতযাগ কযরত াযরফন। তরফ এরক্ষরত্র যকায কর্তক
থ তায ফা তারদয
দতযাগত্র গ্ররণয পূফ থ ম থন্ত ট্রার্স্ট র্ারফ ফার থাকরফন।
১১। র্নফ থাী কর্ভটিাঃ
“র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট” প্রর্ফধানভারা ২০১০ অনুমায়ী র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয দদনর্িন কাম থাফরী তত্ত্বাফধান; ট্রারস্টয
উরদ্দশ্য ফাস্তফায়ন; ট্রারস্টয রক্ষ কর প্রকায ভাভরা র্যচারনা কযা; ট্রাস্ট কর্তক
থ অর্থত দার্য়ত্ব সুষ্ঠুবারফ
ম্পাদরনয জন্য র্যচারক ও অন্যান্য কভথকতথারক র্নরদ থনা প্রদান কযায ররক্ষয ট্রার্স্ট মফারড থয ৬৩ তভ বায়
র্নম্নরুর র্নফ থাী কর্ভটি গঠন কযা রয়রছাঃ
(১) র্চফ, প্রাথর্ভক ও গণর্ক্ষা ভন্ত্রণারয়
আহ্বায়ক
(২) ভার্যচারক, প্রাথর্ভক র্ক্ষা অর্ধদপ্তয
দস্য
(৩) ভার্যচারক, উানুষ্ঠার্নক র্ক্ষা ব্যযরযা
দস্য
(৪) র্যচারক, র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট
দস্য
১২। বর্ফষ্যত র্যকল্পনাাঃ
কররয জন্য ফাধ্যতামূরক প্রাথর্ভক র্ক্ষা তবাগ র্নর্িত কযা ও র্ডর্জটার ফাংরারদ র্ফর্নভথারণয ররক্ষয
বাগ্যাত, তদর্যদ্র, সুরমাগসুর্ফধা ফর্িত এফং র্নজ প্ররচষ্টায় ও শ্ররভ বারগ্যান্নয়রন প্রয়াী, র্ল্পাির এফং ঘনফর্তপূণ থ
দর্যদ্র জনরগার্ষ্টয ফর্ত ও ফর্স্ত এরাকায় র্শু-র্করাযরদয প্রাথর্ভক র্ক্ষায় র্র্ক্ষত কযায জন্য র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক
র্ফদ্যারয় প্রর্তষ্ঠা কযা।
১৩। ভন্তব্যাঃ
প্রাথর্ভক র্ক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরদয Enrolment এয ায ৯৭.৯৬%। তদুর্য Drop out এয ায ১৯.২%। র্ফর্বন্ন
কাযরণ ছাত্র-ছাত্রীযা Drop out রয় থারক। অর্তদর্যদ্রতা, শ্রভজীফী এয অন্যতভ কাযণ। র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয Target
Group -এ মূরত একর অর্তদর্যদ্র, শ্রভজীফী ছাত্র-ছাত্রীযা যরয়রছ। সুতযাং ট্রারস্টয অধীরন র্ফদ্যারয় স্থ্ান করয ফর্ণ থত
ছাত্র-ছাত্রীরদযরক প্রাথর্ভক র্ক্ষায আওতায় এরন Drop out এয ায কর্ভরয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মঘার্লত ১০০% ছাত্রছাত্রীরদযরক প্রাথর্ভক র্ক্ষায আওতায় আনায রক্ষয অজথণ কযা ম্ভফ রফ।
(২)

থ
র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয অগারনাগ্রাভ
র্যচারক x ১
র্ এ কাভ কর্ম্পউটায অারযটয x ১
ড্রাইবায x ১
এভ, এর, এ, এ x ১
উ-র্যচারক x ১
র্ এ কাভ কর্ম্পউটায অারযটয x ১
এভ, এর, এ, এ x ১
কাযী র্যচারক x ১
(র্ক্ষা ও কার্যগর্য)

কাযী র্যচারক x ১
(প্রান ও অথ থ)

প্রার্নক কভথকতথা x ১
অর্প কাযী x ১ (র্ক্ষা)

র্াফ যক্ষণ কভথকতথা x ১

উ-কাযী প্ররকৌরী x ১
অর্প কাযী x ১
(প্রার্নক)

কর্ম্পউটায অারযটয x ১

এভ, এর, এ, এ
ডাক র্ফর্রকাযী x ১

জনফর ায-ংরক্ষ

মানফান, ভজুদ মন্ত্রার্ত ও অন্যান্য
ক) মানফান
১ x ভাইরক্রাফা
১ x ভটয াইরকর (ডাক র্ফর্রকার্যয জন্য)

প্রথভ মশ্রর্ণয দ
১ x র্যচারক
১ x উ-র্যচারক
২ x কাযী র্যচারক
র্দ্বতীয় মশ্রর্ণয দ
১ x প্রার্নক কভথকতথা
১ x র্াফ যক্ষণ কভথকতথা
১ x উ-কাযী প্ররকৌরী
৭ x ৩য় মশ্রর্ণয দ
৩ x ৪থ থ মশ্রর্ণয দ
মভাট দংখ্যা =১৭ টি

খ) অন্যান্য অর্প মন্ত্রার্ত

১ x পরটাকর্য়ায
৬ x কর্ম্পউটায
১ x পযাক্স মভর্ন
২ x মটর্ররপান মট (একটি র্এ মট)
১ x ইন্টারনট মভারডভ

স্বাক্ষর্যত/তার্যখ- ০১/০১/২০১২
মচয়াযাযন
(র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট)
ডাাঃ মভাাঃ আপছারুর আভীন এভ.র্
ভন্ত্রী
প্রাথর্ভক ও গণর্ক্ষা ভন্ত্রণারয়
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকায
(৩)

র্াফ যক্ষণ x ১

২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছরয ট্রারস্টয কভথ র্যকল্পনাাঃ
ফতথভান যকারযয “র্বন-২০২১” ফাস্তফায়রনয ররক্ষয র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট র্যচার্রত র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক
র্ফদ্যাররয়য কভথজীফী, দুাঃস্থ্, গযীফ ও থর্শুরদয র্ক্ষারক ত বারগ উন্নত কযায ররক্ষয ট্রারস্টয দদনর্িন কাম থক্ররভয
াাার্ ২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছরয র্নম্নরু কাম থক্যভ গ্রণ কযা মমরত ারযাঃ
(১) র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট কভথকতথা/র্ক্ষক/কভথচাযী (চাকুযী ও ছুটি) র্ফর্ধভারা-২০১০ এফং র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রর্ফধানভারা২০১০ এয প্ররয়াজনীয় ংরাধন।
(২) ট্রারস্টয অথ থ ংস্থ্ান অনুমায়ী এফং স্থ্ানীয়বারফ র্ফদ্যানুযাগী/দানীর ব্যর্ক্তয অথ থ ায়তায ভাধ্যরভ প্রাথর্ভক
র্ফদ্যারয় বফন র্নভথাণ, ংস্কায ও মভযাভত।
(৩) র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তয এফং ট্রাস্ট র্যচার্রত র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়মূরয র্ক্ষক/কভথচাযীয র্ফদ্যভান
শূন্যদ পূযণ।
(৪) ঢাকা ভানগযী র্ফবাগীয় য, মজরা য এফং উরজরা ম থারয় চার্দা ও প্ররয়াজনীয়তায র্নর্যরখ র্শু
কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয় প্রর্তষ্ঠাকযণ।
(৫) র্ক্ষক/র্র্ক্ষকারদয দক্ষতা উন্নয়রনয ররক্ষয র্.ইন.এড/র্ডর্এড/র্.এড প্রর্ক্ষণ প্রদারনয ব্যফস্থ্া গ্রণ।
(৬) ফারজট ংস্থ্ান াররক্ষ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়/কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকরন্দ্রয জন্য প্ররয়াজনীয় আফাফত্র যফযা।
(৭) র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয় ভর্নটর্যং কাম থক্রভ মজাযদাযকযণ।
(৮) র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয়য ছাত্র-ছাত্রীরদয স্কুর র্পর্ডং কাম থক্ররভয আওতায় আনা।

(৪)

র্শু কল্যাণ প্রথর্ভক র্ফদ্যারয়
 র্ফদ্যারয় ও ছাত্র-ছাত্রী ংখ্যা :
ট্রারস্টয আওতায় ভগ্র ফাংরারদর- ঢাকা ভানগযী র্ফবাগ, মজরা ও উরজরা ম থারয় মভাট ২০৫টি র্শু কল্যাণ
প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয় যরয়রছ। এফ র্ফদ্যাররয় ফতথভারন ৩১,০৫২ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন কযরছ। এরদয ভরধ্য
১৫,১৬৫ জন ছাত্র এফং ১৫৮৮৭ জন ছাত্রী।


র্ক্ষক/কভথচাযীয ংখ্যাাঃ ট্রাস্ট র্যচার্রত প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়মূর (কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ) কভথযত মভাট
র্ক্ষক ংখ্যা-৯৬১ জন। এরদয ভরধ্য পুরুল -৩০২ জন ও ভর্রা -৬৫৯ জন এফং কভথচাযী-২১৩ জন ।



কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্রাঃ ঢাকায কাপ্তানফাজায, নাযায়ণগরেয পতুল্লা, ভাদাযীপুরয যাজজয, র্করাযগে,
কুর্ভল্লা, রারভর্নযাট, জয়পুযাট, ঝারকাঠি ও মরায উরয ফ থরভাট ০৯টি কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র
যরয়রছ। এফ প্রর্ক্ষণ মকরন্দ্র ৫৫৭ জন র্ক্ষাথী অধ্যয়ন কযরছ। তম্মরধ্য ১৫৭ জন ছাত্র ও ৪০০ জন ছাত্রী।

 র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়মূরয ভরধ্য ৫০টি র্নজস্ব বফরন, ৭৯টি যকার্য প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয় ছুটিয
য উক্ত র্ফদ্যাররয়য বফরন এফং ৭৬টি অন্যান্য প্রর্তষ্ঠারনয স্থ্ানায় র্ক্ষা কাম থক্রভ র্যচার্রত রে।


র্নজস্ব র্ফদ্যাররয়য স্থ্ানামূরয ভরধ্য অতযাফশ্যকীয় র্ফরফচনায় নতুন বফন র্নভথাণ এফং পুযাতন বফন
ংস্কায/মভযাভরতয ব্যফস্থ্া মনয়া রয়রছ। ম ররক্ষয ১৩টি র্ফদ্যাররয়যবফন র্নভ থাণ/মভযাভত কাম থক্রভ চরভান যরয়রছ।

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃশি কার্ যক্রম
(ক) শিশু কল্যাণ ট্রাস্টস্টর শনজস্ব তহশিস্টে শরচাশেত বৃশি:
১। র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয় তদর্যদ্র, সুর্ফধা ফর্িত ও শ্রভজীফী ছাত্র-ছাত্রীরদয মরখাড়ায় উৎার্ত
কযায ররক্ষয র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয র্নজস্ব তর্ফর রত প্রর্ত ফৎয র্ফরল বৃর্ি প্রদান কযা য়। ম ররক্ষয
প্রর্ত ফৎয র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃর্িয জন্য মমাগ্য ছাত্র-ছাত্রীয র্নফ থাচন কযা য়।
২। শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃশি রীক্ষা ২০১৭-এ বৃশি প্রাপ্ত এফং ২০১৭-১৮ আর্থ থক ারর সুর্ফধা মবাগী ছাত্র-ছাত্রীর
শ্রেশণ শিশিক তথ্যাশদ:
২য় মশ্রর্ণ

৩য় মশ্রর্ণ

৭১ জন

৬২ জন

৪থ থ মশ্রর্ণ
৪২ জন

৫ভ মশ্রর্ণ
৩১ জন

মভাট
২০৬ জন

ভন্তব্য
ফতথভারন ২০৬ জরনয বৃর্ি কাম থক্রভ চরভান আরছ

৩। ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সাস্টে অনুশিত শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃশি রীক্ষায় বৃশিপ্রাপ্তএিং ২০১৭২০১৮ আশথ যক সাস্টে ধারািাশহকিাস্টি বৃশি সুশিধা শ্রিাগী ছাত্র-ছাত্রীর শ্রমাট সংখ্যা: ৪৪২ জন।
 িতযমাস্টন শ্রমাট বৃশিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (২+৩)= ২০৬+৪৪২=৬৪৮ জন।
৪। র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃর্ি তর্ফর রত ২০১৭-১৮ আর্থ থক ারর বৃর্ি ফাফদ মভাট ব্যয়: ৫৯,৫২,৭৯০/- টাকা।
(খ) যকায প্রদি উবৃর্ি:

র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট র্যচার্রত প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়মূরয ছাত্র-ছাত্রীগণ যকার্য প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয়য ন্যায় যকায
প্রদি ভার্ক ১০০/-টাকা ারয উবৃর্ি সুর্ফধা মবাগ করযন। ২০১৭- ২০১৮ আশথ যক সাস্টে উবৃর্িয সুর্ফধা মবাগকার্য
র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়মূরয ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা ২১,৭৯০ জন।
(৫)

২০১৭-১৮ অথ থ ফছরয র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়মূরয বফন র্নভথাণ/ংস্কায/মভযাভত/আফাফত্র যফযা
ইতযার্দ কাম থক্ররভয র্ফফযণ:

1.

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৩, মাত্রাফাড়ী, ঢাকা

ংস্কায/মভযাভত কারজয ব্যর্য়ত অথ থ
ধযণ
(রক্ষ টাকায়)
ংস্কায ও মভযাভত
১.০০

2.

র্শু কল্যাণ প্রাথ: র্ফদ্যারয়-১১, আদভজীনগয, নাযায়ণগে

ংস্কায ও মভযাভত

১.০০

3.

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-২০, চাঁদপুয

আফাফত্র যফযা

১.০০

4.

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-২১, টাংগাইর

মর্ভাকা বফন র্নভথাণ

১০.০০

5.

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৪৯, নড়াইর

আফাফত্র যফযা

০.৭০

6.

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৪৩, মুন্পীগে

ংস্কায ও মভযাভত

১০.০০

7.

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৫০, র্করাযগে

মর্ভাকা বফন র্নভথাণ

১৩.০৫

8.

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৬৩, যীয়তপুয

ংস্কায ও মভযাভত

9.

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৭৮, উ-য, মরায

র্নভথাণ কাজ ম্পন্নকযণ

10.

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-১০৫, াফ থতীপুয, র্দনাজপুয আফাফত্র যফযা

০.৫৪

11.

র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট দয দপ্তয

ংস্কায ও মভযাভত

০.৫০

12.

ট্রাস্ট দপ্তয কর্তক
থ ঢাকা ভানগযীয ০৮ টি র্ফদ্যাররয়

০.৫৯

13.

ট্রাস্ট দপ্তয কর্তক
থ ঢাকা ভানগযীয ১১ টি র্ফদ্যাররয়

স্টীররয পাইর মকর্ফরনট
যফযা
স্টীররয াইনরফাড থ
যফযা

ক্র:
নং

র্ফদ্যাররয়য নাভ ও ঠিকানা

ফ থরভাট টাকা

০.৫০
(আনুভার্নক)

ভন্তব্য

স্ানীয় মজরা প্রারকয
আর্থ থক ব্যফস্ানায়
মভযাভত কযা রয়রছ।

স্ানীয় মজরা প্রারকয
আর্থ থক ব্যফস্ানায়
মভযাভত কযা রয়রছ।

৩.৫৯

০.১৮
৪২.৬৫
(র্ফয়ার্ল্ল রক্ষ পঁয়লর্ি াজায) টাকা

(৬)

২০১৭-১৮ অথ থ ফছরয র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয র্নজস্ব মূরধন তর্ফর এফং প্রাথর্ভক ও গণর্ক্ষা ভন্ত্রণাররয়য াায্য
ভঞ্জুর্য খাত রত র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয অনুকূরর ফযাদ্দ ও ব্যরয়য র্ফফযনীাঃ
১। র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয মূরধন তর্ফর এফং ফযাদ্দ ও ব্যরয়য র্ফফযণাঃ
১.১ : ট্রাস্ট দপ্তয র্যচারনায মূরধন তর্ফর
: ২৪,৭৪,২১,৬৩৩/১.২ : মূরধন তর্ফররয মূনাপা রত দপ্তয র্যচারনা ব্যরয়য জন্য ফযাদ্দ : ৯২,০০,০০০/১.৩ : মূরধন তর্ফর রত দপ্তয র্যচারনা ফাফদ ব্যয়
: ৩৮,৩১,২৬৬/২। র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয বৃর্ি র্যচারনায মূরধন তর্ফর এফং ফযাদ্দ ও ব্যরয়য র্ফফযণাঃ
২.১ : বৃর্ি র্যচারনা মূরধন তর্ফর
: ১৪,০৪,৩৩,২০৬/২.২ : মূরধন তর্ফররয মূনাপা রত বৃর্ি প্রদান ফাফদ ব্যরয়য জন্য ফযাদ্দ : ৮৩,৫৫,০০০/২.৩ : মূরধন তর্ফররয মূনাপা রত বৃর্িয অথ থ প্রদান ফাফদ ব্যয়
: ৫৯,৫২,৭৯০/৩। প্রাথর্ভক ও গণর্ক্ষা ভন্ত্রণাররয়য াায্য ভঞ্জুযী খাত রত র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয অনুকূরর ফযাদ্দ ও ব্যরয়য র্ফফযনাঃ
৩.১ : ংরার্ধত ফারজট ফযাদ্দ : ৩৬,০১,০০,০০০/৩.২ : ফারজরটয ব্যয়
: ২৯,২৭,৭৭,৪০০/(৭)

২০১৭-১৮ অথ থ ফছরয র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয ফারজট ও ব্যরয়য র্ফফযণীাঃ
(ক) ট্রারস্টয র্নজস্ব াধাযণ তর্ফর (দপ্তয র্যচারনা):
অথ থজনর্তক
মকাড
৪৫০০
৪৭৬৫
৪৮০০
৪৯০০
৬৬০০
৬৮০০

ব্যরয়য খাত

ফারজট ফযাদ্দ
২০১৭-১৮
ট্রারস্টয কভথকতথারদয মফতন ও অন্যান্য
৩২৩০০০০
মাতায়াত (অর্প)
৫০০০০
যফযা মফা
৯২০০০০
মভযাভত, ংযক্ষণ ও পূণফ থান
১১০০০০০
মভযাভত ফাফদ (অর্প ও র্ফদ্যারয়)
১৪০০০০০
ম্পদ ংগ্র/ক্রয়
২৫০০০০০
ফ থরভাট
৯২০০০০০

প্রকৃত ব্যয়
২০১৭-১৮
২৯০৬৯৭২
৩১৫৪৪
১৭৮৬৯৯
৩৪৯৫৫৪
২১০৪৭৬
১৫৪০২১
৩৮৩১২৬৬

ভন্তব্য

২০১৭-১৮ অথ থ ফছরযয ফযাদ্দাঃ ৯২,০০,০০০/- টাকা
২০১৭-১৮ অথ থ ফছরযয ব্যয়াঃ ৩৮,৩১,২৬৬/- টাকা
(খ) ট্রারস্টয র্নজস্ব াধাযণ তর্ফর (বৃর্ি র্যচারনা):
ক্রর্ভক নং

ব্যরয়য খাত

১

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক
র্ফদ্যারয়মূরয বৃর্ি প্রাপ্ত
র্ক্ষাথীরদয বৃর্িয অথ থ প্রদান
ফ থরভাট

ফারজট ফযাদ্দ প্রকৃত ব্যয়
২০১৭-১৮
২০১৭-১৮
৮৩৫৫০০০ ৫৯৫২৭৯০

ভন্তব্য

৮৩৫৫০০০ ৫৯৫২৭৯০

২০১৭-১৮ অথ থ ফছরযয ফযাদ্দাঃ ৮৩,৫৫,০০০/- টাকা
২০১৭-১৮ অথ ফছরযয ব্যয়াঃ ৫৯,৫২,৭৯০/- টাকা
(গ) প্রাথর্ভক ও গণর্ক্ষা ভন্ত্রণারয় রত র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয অনুকূরর ংরার্ধত ফারজট ও
ব্যরয়য র্ফফযণীাঃ
অংকমূ াজায টাকায়

অথ থজনর্তক
মকাড
৪৫০০
৪৬০০
৪৭০০
৪৮০০
৪৯০০

ব্যরয়য খাত
কভথকতথারদয মফতন
র্ক্ষক-কভথচাযীরদয মফতন
বাতার্দ
যফযা মফা
ভটযমান ংযক্ষণ ও
পূণফ থান
ফ থরভাট

ফারজট ফযাদ্দ প্রকৃত ব্যয়
২০১৭-১৮
২০১৭-১৮
২০০০
৬৬০
১৮৬৫১০ ১৫৭৩২৫
১৬৭৬৪০ ১৩৪৩৪০
৩৭১০
৪৪৭
২৪০
০
৩৬০১০০

২৯২৭৭২

২০১৭-১৮ অথ থ ফছরয ংমার্ধত ফযাদ্দাঃ ৩৬,০১,০০,০০০/- টাকা
২০১৭-১৮ অথ থ ফছরযয ব্যয়
: ২৯,২৭,৭২,০০০/- টাকা
(৮)

ভন্তব্য

র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয অজথন
(১) র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয ওরয়ফাইট চালুকযণাঃ
র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয ওরয়ফাইট মখারা রয়রছ, মায নং (www.skt.gov.bd) এফং প্ররয়াজনীয় তথ্য ওরয়ফাইরট অন্তর্ভথক্ত
করয ারনাগাদ কযায উরদ্যাগ মনয়া রয়রছ।
(২) ট্রারস্টয কর কভথকতথা/কভথচাযীয নারভ ই-মভইর মখারাাঃ ট্রারস্টয কর কভথকতথা/কভথচাযীয এফং প্রর্তটি র্ফদ্যাররয়য নারভ ইমভইর মখারা রয়রছ এফং কররই ই-মভইর ব্যফায কযরছন।
(৩) প্রর্ক্ষণ প্রদানাঃ ট্রারস্টয র্ফদ্যারয়মূরয ১৬ জন র্ক্ষক/র্র্ক্ষকা যকার্য র্টিআই এয ভাধ্যরভ র্ডর্এড/ র্.ইন.এড/
র্.এড প্রর্ক্ষণ গ্রণ করযরছন।
(৪) ট্রার্স্ট মফারড থয বাাঃ ট্রারস্টয র্ফর্বন্ন কাম থক্রভ গর্তীর কযায ররক্ষয গত ১১/০২/২০১৮ তার্যরখ র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয ট্রার্স্ট
মফারড থয ৬৭ তভ বা অনুর্ষ্ঠত য় এফং বায় গৃীত র্দ্ধান্ত মভাতারফক কাম থক্রভ র্যচার্রত য়।
(৫) প্রাথর্ভক ভানী যীক্ষাাঃ ২০১৭ ারর অনুর্ষ্ঠত প্রাথর্ভক ভানী যীক্ষা র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয়য ১৭০৭ জন ছাত্র-ছাত্রী
অংগ্রণ করয এফং র্জর্এ-৫  র্ফর্বন্ন মগ্ররড ারয ায ৯৬%।
(৬) র্ফদ্যারয় র্যদথনাঃ ঢাকা ভানগযী মজরা/উরজরা ম থারয়য র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয় এফং কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ
মকরন্দ্রয মরখাড়ায ভান উন্নীত কযায ররক্ষয ট্রারস্টয কভকথ তথাগণ কর্তক
থ র্ফদ্যারয় ও প্রর্ক্ষণ মকন্দ্রমূরয কাম থক্রভ ভর্নটর্যং/র্যদনথ
কযা রয়রছ।
(৯)

র্ফবাগ/মজরা/উরজরা র্বর্িক র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয়য র্যংখ্যান
(১) র্ফবাগ/মজরাওয়াযী প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয়য ংখ্যা:
(ক) ঢাকা র্ফবাগ
১। ঢাকা ভানগয-ঢাকা মজরা
২। নাযায়ণগে
৩। গাজীপুয
৪। টািাইর
৫। ভার্নকগে
৬। মগাারগে
৭। ভাদাযীপুয
৮। পর্যদপুয
৯। যীয়তপুয
১০। নযর্ংদী
১১। যাজফাড়ী
১২। মুর্ন্পগে
১৩। র্করাযগে

--------------

২৯টি
০৩টি
০৪টি
০৪টি
০৩টি
০৪টি
০৩টি
০২টি
০১টি
০৩টি
০১টি
০১টি
০৭টি

(গ) ভয়ভনর্ং র্ফবাগ

(খ) চিগ্রাভ র্ফবাগ
১৮। চিগ্রাভ
১৯। কক্সফাজায
২০। কুর্ভল্লা
২১। মনায়াখারী
২২। রক্ষীপুয
২৩। মপনী
২৪। চাঁদপুয
২৫। খাগড়াছর্ড়
২৬। ব্রাহ্মণফাড়ীয়া
২৭। যািাভাটি
২৮। ফািযফান

------------

০১টি
০১টি
০১টি
০১টি
০১টি
০১টি
০১টি
০১টি
০১টি
০১টি
০১টি

(ঘ) র্ররট র্ফবাগ

১৪। ভয়ভনর্ং
১৫। জাভারপুয
১৬। মনত্ররকানা

----

০৩টি
০৮টি
০১টি

২৯। র্ররট
৩০। র্ফগে
৩১। সুনাভগে

-------

০১টি
০২টি
০১টি

১৭। মযপুয

--

০২টি

৩২। মভৌরবীফাজায

---

০১টি

(ঙ) খুরনা র্ফবাগ

(চ) ফর্যার র্ফবাগ

৩৩। খুরনা
৩৪। কুর্ষ্টয়া

---

০১টি
০১টি

৪৩। ফর্যার
৪৪। ঝারকাঠি

-----

০৯টি
০৩টি

৩৫। ফারগযাট

--

০৩টি

৪৫। টুয়াখারী

---

০৪টি

৩৬। াতক্ষীযা

--

০১টি

৪৬। র্রযাজপুয

---

০৩টি

৩৭। চুয়াডািা

--

০২টি

৪৭। ফযগুনা

---

০২টি

৩৮। নড়াইর

--

০২টি

৪৮। মবারা

---

০৪টি

৩৯। র্ঝনাইদ

--

০২টি

৪০। মরায

--

০২টি

৪১। ভাগুযা

--

০১টি

৪২। মভরযপুয

--

০১টি
(১০)

(ছ) যাজাী র্ফবাগ

(জ) যংপুয র্ফবাগ

৪৯। যাজাী

--

০২টি

৪৭। যংপুয

--

০৫টি

৫০। র্যাজগে

--

০৪টি

৪৮। র্দনাজপুয

--

১১টি

৫১। নারটায

--

০৫টি

৪৯। রারভর্নযাট

--

০৫টি

৫২। াফনা

--

০২টি

৫০। নীরপাভাযী

--

০৭টি

৫৩। ফগুড়া

--

০৩টি

৫১। কুর্ড়গ্রাভ

--

০৭টি

৫৪। চাাইনফাফগে

--

০৩টি

৫২। গাইফান্ধা

--

০৩টি

৫৫। নওগাঁ

--

০২টি

৫৩। ঠাকুযগাঁও

--

০৬টি

৫৬। জয়পুযাট

--

০১টি

৫৪। িগড়

--

০৩টি

 র্ফবাগ ওয়াযী র্ফদ্যাররয়য মভাট ংখ্যা
০১। ঢাকা র্ফবাগ

- ৬৫ টি

০২। ভয়ভনর্ং র্ফবাগ - ১৪ টি
০৩। ফর্যার র্ফবাগ

- ২৫ টি

০৪। চট্রগ্রাভ র্ফবাগ

- ১১ টি

০৫। র্ররট র্ফবাগ

- ০৫ টি

০৬। যাজাী র্ফবাগ

- ২২ টি

০৭। যংপুয র্ফবাগ

- ৪৭ টি

০৮। খুরনা র্ফবাগ
- ১৬ টি
ফ থরভাট র্ফদ্যাররয়য ংখ্যা - ২০৫ টি

(২) র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট র্যচার্রত কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্রমূরয তার্রকাাঃ
ক্রর্ভক
নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯

র্ফবারগয নাভ
ঢাকা
,,
,,
ভয়ভনর্ং
চিগ্রাভ
খুরনা
ফর্যার
যংপুয
যাজাী

ভানগয/মজরায
নাভ
ঢাকা ভানগয
নাযায়নগে
ভাদাযীপুয
র্করাযগে
কুর্ভল্লা
মরায
ঝারকাঠি
রারভর্নযাট
জয়পুযাট

উরজরায নাভ
সূত্রাপুয (কাপ্তান ফাজায)
পতুল্লা
যাজজয
র্করাযগে দয
কুর্ভল্লা দয
মরায দয
ঝারকাঠি দয
রারভর্নযাট দয
জয়পুযাট দয
(১১)

কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্রমূরয নাভ
র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র-১
র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র-২
র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র-৯
র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র-৫
র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র-৩
র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র-৪
র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র-৬
র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র-৭
র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র-৮

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-২৬, মনত্ররকানা

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-২৪, চালাড়া, নাযায়ণগে
(১২)

