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সূচীত্র 

 

ক্রর্ভক নং র্ফলয় ত্র পৃষ্ঠা 

০১ একনজরয র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয কাম থক্রভ  

০২ র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয গ থারনাগ্রাভ  

০৩ ২০১৮-২০১৯ থ থ ফছরয ট্রারস্টয কভ থ র্যকল্পনা  

০৪ র্শু কল্যাণ  ট্রারস্টয বৃর্ি কাম থক্রভ  

০৫ ২০১৮-১৯ থ থ ফছরয র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়মূরয বফন 

র্নভ থাণ/ংস্কায/রভযাভত/অফাফত্র যফযা আতযার্দ কাম থক্ররভয র্ফফযণ 

 

০৬ ২০১৮-১৯ থ থ ফছরয র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয র্নজস্ব মূরধন তর্ফর এফং প্রাথর্ভক  

গণর্ক্ষা ভন্ত্রণাররয়য াায্য ভঞ্জুর্য খাত রত র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয নুকূরর ফযাদ্দ  

ব্যরয়য র্ফফযনী 

 

০৭ ২০১৮-১৯ থ থ ফছরয র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয  ফারজট  ব্যরয়য র্ফফযণী   

০৮ র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয জথনমূ  

০৯ র্ফবাগ/রজরা/উরজরা র্বর্িক র্ফদ্যাররয়য ংখ্যা র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক 

র্ফদ্যাররয়য র্যংখ্যান 

 

১০ র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয়য  ছর্ফ  
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এক নজরয র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয কাম থক্রভঃ 

 

১। ট্রাস্ট প্রর্তষ্ঠাঃ 

র্ফগত ০২/০৭/১৯৮৯র্রঃ তার্যরখ ভাভান্য যাষ্টর্তয অরদক্ররভ “থকর্র ট্রাস্ট” প্রর্তর্ষ্ঠত য় এফং প্রর্তষ্ঠানটিয কাম থক্রভ শুরু য়। 

যফতীরত ১৯৯২ ারর এ প্রর্তষ্ঠানটি “র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট” নাভকযণ কযা য়। 

 

২। ট্রারস্টয রক্ষয  উরদ্দশ্যঃ 

(ক) বাগ্যত, সুরমাগসুর্ফধা ফর্িত, তদর্যদ্র এফং র্নজ প্ররচষ্টায়  শ্ররভ বারগ্যান্নয়রন প্রয়াী র্শু-র্করাযরদয র্ক্ষা, স্বাস্থ্য এফং 

রাগত দক্ষতা জথরনয জন্য প্ররয়াজনীয় র্ক্ষায ব্যফস্থ্াকযণ। 

     (খ) শ্রভজীফী র্শু-র্করাযরদয রাগত দক্ষতা জথরনয জন্য প্ররয়াজনীয় কার্যগর্য র্ক্ষায ব্যফস্থ্াকযণ। 

     (গ) শ্রভজীফী র্শু-র্করাযরদয পুনফ থারনয ব্যফস্থ্াকযণ। 

৩। ট্রার্স্ট রফারড থয গঠনঃ  

     প্রাথর্ভক  গণর্ক্ষা ভন্ত্রণাররয়য অতাধীন র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট র্যচারনায স্বারথ থ ৮ দস্য র্ফর্ষ্ট একটি ট্রার্স্ট রফাড থ গঠন কযা য়। 

প্রাথর্ভক  গণর্ক্ষা ভন্ত্রণাররয়য ভাননীয় ভন্ত্রী রচয়াযাযন; ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী-বাআ রচয়াযাযন; র্চফ, প্রাথর্ভক  গণর্ক্ষা ভন্ত্রণারয় 

দস্য (দার্ধকায ফরর); ভার্যচারক, প্রাথর্ভক র্ক্ষা র্ধদপ্তয এফং ন্যান্য চায জন যকায কর্তথক ভারনানীত দস্য র্ররফ উক্ত 

ট্রার্স্ট রফারড থ ন্তর্ভ থক্ত রয়রছ। 

 

৪। ট্রারস্টয জনফরঃ 

(ক) ট্রারস্টয জনফর কাঠারভা নুমায়ী ১ জন র্যচারক, ১ জন উ-র্যচারক  ২ জন কার্য র্যচারক, ১ জন র্াফযক্ষণ কভ থকতথা, 

১ জন উ-কার্য প্ররকৌরী  ১ জন প্রার্নক কভ থকতথা রভাট ১৮ জন কভ থকতথা  কভ থচাযী র্ফদ্যাভান। 

 

৫। র্ফদ্যারয়মূঃ 

(ক) প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়ঃ ট্রারস্টয অতায় ভগ্র ফাংরারদর-ঢাকা ভানগযী র্ফবাগ, রজরা  উরজরা ম থারয় রভাট ২০৫টি র্শু কল্যাণ 

প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয় যরয়রছ। এফ র্ফদ্যাররয় ৩১,৮৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ধ্যয়ন কযরছ। 

(খ) কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্রঃ ঢাকায কাপ্তানফাজায, পতুল্লা, নাযায়ণগঞ্জ, যাজজয, ভাদাযীপুয, কুর্ভল্লা, র্করাযগঞ্জ, রারভর্নযাট, 

জয়পুযাট, ঝারকাঠি  মরায উরয ফ থরভাট ০৯টি কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র যরয়রছ। এফ প্রর্ক্ষণরকরন্দ্র ৫২০ জন ছাত্র-ছাত্রী 

ধ্যয়ন কযরছ। 

(গ) র্ক্ষক/কভ থচাযীয ংখ্যাঃ ট্রাস্ট র্যচার্রত প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়মূর (কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ) রভাট ৯৮০ জন র্ক্ষক  ২১৮ জন 

কভ থচাযী কভ থযত অরছ।  

(ঘ)  র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট র্যচার্রত ২০৫টি র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়মূরয ভরধ্য ৮১টি র্নজস্ব বফরন, ৭৫টি যকার্য প্রাথর্ভক 

র্ফদ্যারয় বফরন, ৩৬টি বািা বফরন এফং ১৩টি ন্যান্য স্থ্ানায় র্ক্ষা কাম থক্রভ র্যচার্রত রে। র্নজস্ব র্ফদ্যাররয়য স্থ্ানমূরয ভরধ্য 

তযাফশ্যকীয় র্ফরফচনায় নতুন বফন র্নভ থাণ এফং পুযাতন বফন ংস্কায/রভযাভরতয ব্যফস্থ্া রনয়া রয়রছ। র ররক্ষয ৩৫ টি র্ফদ্যাররয়য বফন 

র্নভ থাণ/রভযাভত কাম থক্রভ চরভান যরয়রছ। 

 

৬। বৃর্ি কাম থক্রভঃ 

(ক) প্রর্ত ফছয র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয় ধ্যয়নযত ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীরদয বৃর্িয জন্য র্নফ থার্চত কযা য়। একফায বৃর্িপ্রাপ্ত ছাত্র-

ছাত্রীগণ ধ্যয়রনয ধাযাফার্কতা যক্ষা  ফার্ল থক রন্তালজনক পরাপররয র্বর্িরত িভ রশ্রর্ণ ম থন্ত বৃর্ি সুর্ফধা রবাগ করযন।  

    (খ) বৃর্ি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরদয ভার্ক রভধা রকাটায় ৭০০/- টাকা  াধাযণ রকাটায় ৬০০/- টাকা ারয বৃর্িয থ থ  প্রদান কযা রয় থারক। 

(গ) বৃর্ি কাম থক্ররভয অতায় ফছযয়াযী বৃর্িপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরদয ভরধ্য র্ডরম্বয/২০১৮ ভার র্ফর্বন্ন রশ্রর্ণরত রভাট বৃর্িপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীয 

ংখ্যা ৪২৭ (চাযত াতা) জন। 

(ঘ) ট্রাস্ট কর্তথক ২০০০ ারর বৃর্ি প্রদান কাম থক্রভ চালু কযায য রত ২০১৮ ার ম থন্ত ফ থরভাট ৩৯৩৪ (র্তন াজায নয়ত রচৌর্ত্র) 

জন ছাত্র-ছাত্রীরক বৃর্ি প্রদান কযা রয়রছ। 

 

৭। ভানী যীক্ষাঃ 

(ক) র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয়য ছাত্র-ছাত্রীগণ যকার্য প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয়য ছাত্র-ছাত্রীরদয ন্যায় প্রর্ত ফছয িভ রশ্রর্ণয ভানী 

যীক্ষায় ংগ্রণ কযরছ। ২০১৮ ারর নুর্ষ্ঠত ভানী যীক্ষায় ংগ্রণ করযরছন ২৯৬৮ জন ংগ্রণ করয র্ফর্বন্ন রগ্ররড ২৮০৬ 

জন উিীণ থ রয়রছ। ারয ায ৯৪.৫৫%। 
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৮। র্ফদ্যারয় র্যচারনা কর্ভটিঃ  

রজরা ম থারয় রজরা প্রাক  উরজরা ম থারয় উরজরা র্নফ থাী র্পায এয তত্ত্বাফধারন ০৭ দরস্যয র্যচারনা কর্ভটি দ্বাযা 

র্ফদ্যারয়মূ র্যচার্রত য়। 

 

৯। ট্রারস্টয ব্যয় র্নফ থাঃ  

    (ক) ট্রারস্টয মূরধরনয রবযাং রথরক র্ফদ্যাররয়য ংস্কায/রভযাভত, অফাফত্র  র্ক্ষাথীরদয র্ক্ষা উকযণ যফযা কযা য়।  

     (খ) ট্রারস্টয কভ থকতথা-কভ থচাযী  র্ক্ষক-কভ থচাযীরদয রফতন-বাতা ন্যান্য খযচ প্রাথর্ভক  গণর্ক্ষা ভন্ত্রণাররয়য াায্য ভঞ্জুযী   

      খারতয ফযাদ্দ রত র্নফ থা কযা রে। 

      

১০। বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনাঃ  

      কররয জন্য ফাধ্যতামূরক প্রাথর্ভক র্ক্ষা তবাগ র্নর্িত কযা  র্ডর্জটার ফাংরারদ র্ফর্নভ থারণয ররক্ষয বাগ্যাত, তদর্যদ্র, 

সুরমাগসুর্ফধা ফর্িত এফং র্নজ প্ররচষ্টায়  শ্ররভ বারগ্যান্নয়রন প্রয়াী, র্ল্পাির এফং ঘনফর্তপূণ থ দর্যদ্র জনরগার্ষ্টয ফর্ত  ফর্ি এরাকায় 

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয়য র্শু-র্করাযরদয ভানম্মত র্ক্ষা প্রদান কযা এফং দক্ষতা উন্নয়রনয ভাধ্যরভ কভ থরক্ষরত্রয ারথ ংরমাগ 

স্ান কযা।   

১১। ভন্তব্যঃ  

      প্রাথর্ভক র্ক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরদয Enrolment এয ায ৯৭.৯৬%। তদুর্য Drop out এয ায ১৯.২%। র্ফর্বন্ন কাযরণ ছাত্র-

ছাত্রীযা Drop out রয় থারক। র্তদর্যদ্র, শ্রভজীফী এয ন্যতভ কাযণ। র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয Target Group মূরত এ কর 

র্তদর্যদ্র, শ্রভজীফী ছাত্র-ছাত্রীযা। সুতযাং এআ র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয অতায় র্ফদ্যারয় স্থ্ান করয ফর্ণ থত ছাত্র-ছাত্রীরদযরক প্রাথর্ভক র্ক্ষায 

অতায় এরন Drop out এয ায কর্ভরয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী রঘার্লত ১০০% ছাত্র-ছাত্রীরদযরক প্রাথর্ভক র্ক্ষায অতায় অনায রক্ষ 

র্জথত রফ। 

 

 

 

প্রাথর্ভক  গণর্ক্ষা ভন্ত্রণারয় এফং র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তরযয ২০১৯-২০ থ থ ফছরযয 

ফার্ল থক কভম্পাদন চুর্ক্ত স্বাক্ষয নুষ্ঠারন উর্স্ত কভ থকতথাবৃরেয একাং 
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র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রাথর্ভক  গণর্ক্ষা ভন্ত্রণারয় গ থারনাগ্রাভ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 স্বাক্ষর্যত/- 

তার্যখ- ০১/০১/২০১২ 

রচয়াযাযন 

(র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট) 

ডাঃ রভাঃ অপছারুর অভীন এভ.র্ 

ভন্ত্রী 

প্রাথর্ভক  গণর্ক্ষা ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকায 

 

র্যচারক x ১ 

র্ এ কাভ কর্ম্পউটায ারযটয x ১ 

ড্রাআবায x ১ 

এভ, এর, এ, এ x ১ 

উ-র্যচারক x ১  

র্ এ কাভ কর্ম্পউটায ারযটয x ১ 

 
এভ, এর, এ, এ x ১ 

 

কাযী র্যচারক x ১ 

(প্রান  থ থ) 

কাযী র্যচারক x ১ 

(র্ক্ষা  কার্যগর্য) 

 

 

প্রার্নক কভ থকতথা x ১ র্াফ যক্ষণ কভ থকতথা x ১ 

র্প কাযী x ১ 

(প্রার্নক) 

 

কর্ম্পউটায ারযটয x ১ 
র্াফ যক্ষণ  x ১ 

 

এভ, এর, এ, এ  

ডাক র্ফর্রকাযী x ১ 

 

 

র্প কাযী x ১ (র্ক্ষা) উ-কাযী প্ররকৌরী x ১ 

 

জনফর ায-ংরক্ষ 

প্রথভ রশ্রর্ণয দ 

১ x র্যচারক 

১ x উ-র্যচারক 

২ x কাযী র্যচারক 

র্দ্বতীয় রশ্রর্ণয দ 

১ x প্রার্নক কভ থকতথা 

১ x র্াফ যক্ষণ কভ থকতথা 

১ x উ-কাযী প্ররকৌরী 

৭ x ৩য় রশ্রর্ণয দ 

৩ x  ৪থ থ রশ্রর্ণয দ 

রভাট দংখ্যা =১৭ টি 

মানফান, ভজুদ মন্ত্রার্ত  ন্যান্য 

ক) মানফান 

১ x ভাআরক্রাফা 

১ x ভটয াআরকর (ডাক র্ফর্রকার্যয জন্য) 

খ) ন্যান্য র্প মন্ত্রার্ত 

১ x পরটাকর্য়ায 

৬ x কর্ম্পউটায 

১ x পযাক্স রভর্ন 

২ x রটর্ররপান রট (একটি র্এ রট) 

১ x আন্টারনট রভারডভ 
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২০১৯-২০২০ থ থ ফছরয ট্রারস্টয কভ থ র্যকল্পনাঃ 

ফতথভান যকারযয “র্বন-২০২১” ফািফায়রনয ররক্ষয র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট র্যচার্রত র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয়য কভ থজীফী, দুঃস্থ্, 

গযীফ  থর্শুরদয র্ক্ষারক ত বারগ উন্নত কযায ররক্ষয ট্রারস্টয দদনর্েন কাম থক্ররভয াাার্ ২০১-২০১৮ থ থ ফছরয র্নম্নরু কাম থক্রভ 

গ্রণ কযা রমরত ারযঃ  

(১) জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান এয জন্ত ফার্ল থকী উররক্ষয র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয়য ৩য়  ৫ভ রশ্রর্ণয 

র্ক্ষাথীরদয ফাংরা ঠন দক্ষতা তবাগ জথরন ায়তা প্রদান; 

(২) র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট কভ থকতথা/র্ক্ষক/কভ থচাযী (চাকুযী  ছুটি) র্ফর্ধভারা-২০১০ এফং র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রর্ফধানভারা-২০১০ এয 

প্ররয়াজনীয় ংরাধন। 

(৩) ট্রারস্টয থ থ ংস্থ্ান নুমায়ী এফং স্থ্ানীয়বারফ র্ফদ্যানুযাগী/দানীর ব্যর্ক্তয থ থ ায়তায ভাধ্যরভ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয় বফন র্নভ থাণ, 

ংস্কায  রভযাভত।  

(৪) র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তয এফং ট্রাস্ট র্যচার্রত র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়মূরয র্ক্ষক/কভ থচাযীয র্ফদ্যভান শূন্যদ পূযণ। 

(৫) ঢাকা ভানগযী র্ফবাগীয় য, রজরা য এফং উরজরা ম থারয় চার্দা  প্ররয়াজনীয়তায র্নর্যরখ র্শু  কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয় 

প্রর্তষ্ঠাকযণ। 

(৬) র্ক্ষক/র্র্ক্ষকারদয দক্ষতা উন্নয়রনয ররক্ষয র্.আন.এড/র্ডর্এড/র্.এড প্রর্ক্ষণ প্রদারনয ব্যফস্থ্া গ্রণ। 

(৭) ফারজট ংস্থ্ান াররক্ষ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়/কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকরন্দ্রয জন্য প্ররয়াজনীয় অফাফত্র যফযা। 

(৮) র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয় ভর্নটর্যং কাম থক্রভ রজাযদাযকযণ। 

(৯) র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয়য ছাত্র-ছাত্রীরদয স্কুর র্পর্ডং কাম থক্ররভয অতায় অনা। 

 

 র্ফদ্যারয়  ছাত্র-ছাত্রী ংখ্যা :  

  ট্রারস্টয অতায় ভগ্র ফাংরারদর- ঢাকা ভানগযী র্ফবাগ, রজরা  উরজরা ম থারয় রভাট ২০৫টি র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয় 

যরয়রছ। এফ র্ফদ্যাররয় ফতথভারন ৩১,৮৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ধ্যয়ন কযরছ। এরদয ভরধ্য ১৫,৪৯৪ জন ছাত্র এফং ১৬৩৫৬ জন ছাত্রী। 

 

 র্ক্ষক/কভ থচাযীয ংখ্যাঃ  ট্রাস্ট র্যচার্রত প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়মূর (কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ) কভ থযত রভাট র্ক্ষক ংখ্যা ৯৮০ 

জন। এরদয ভরধ্য পুরুল ৩১২ জন  ভর্রা ৬৬৮ জন এফং কভ থচাযী ২১৮ জন । 

 

 কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্রঃ  ঢাকায কাপ্তানফাজায,  নাযায়ণগরঞ্জয পতুল্লা, ভাদাযীপুরয যাজজয,  র্করাযগঞ্জ, কুর্ভল্লা, রারভর্নযাট, 

জয়পুযাট, ঝারকাঠি  মরায উরয ফ থরভাট ০৯টি কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র যরয়রছ। এফ  প্রর্ক্ষণ রকরন্দ্র ৫২০ জন 

র্ক্ষাথী ধ্যয়ন কযরছ। তম্মরধ্য ২১৯ জন ছাত্র  ৩০১ জন ছাত্রী। 

 

 র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়মূরয ভরধ্য ৮১টি র্নজস্ব বফরন, ৭৫টি যকার্য প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয় ছুটিয য উক্ত র্ফদ্যাররয়য 

বফরন, বািা বফরন ৩৬টি এফং ১৩টি ন্যান্য প্রর্তষ্ঠারনয স্থ্ানায় র্ক্ষা কাম থক্রভ র্যচার্রত রে।  

 

 র্নজস্ব র্ফদ্যাররয়য স্থ্ানামূরয ভরধ্য তযাফশ্যকীয় র্ফরফচনায় নতুন বফন র্নভ থাণ এফং পুযাতন বফন ংস্কায/রভযাভরতয ব্যফস্থ্া 

রনয়া রয়রছ। র ররক্ষয ৩৫টি র্ফদ্যাররয়য বফন র্নভ থাণ/রভযাভত কাম থক্রভ চরভান যরয়রছ। 
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র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয বৃর্ি কাম থক্রভ: 

ক.  ননজস্ব তহনিলে নিচানেত বৃনি:  

(১) র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয় তদর্যদ্র, সুর্ফধা ফর্িত  শ্রভজীফী ছাত্র-ছাত্রীরদয ররখািায় উৎার্ত কযায ররক্ষয র্শু কল্যাণ 

ট্রারস্টয র্নজস্ব তর্ফর রত প্রর্ত ফৎয র্ফরল বৃর্ি প্রদান কযা য়। র ররক্ষয প্রর্ত ফৎয র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃর্িয জন্য রমাগ্য ছাত্র-ছাত্রীয 

র্নফ থাচন কযা য়। 

(২) নিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃনি িীক্ষা ২০১৮-এ বৃনি প্রাপ্ত এফং ২০১৮-১৯ অর্থ থক ারর সুর্ফধা রবাগী ছাত্র-ছাত্রীি শ্রেনণ নিনিক তথ্যানদ: 

 

রশ্রর্ণ ২য় রশ্রর্ণ ৩য় রশ্রর্ণ ৪থ থ রশ্রর্ণ ৫ভ রশ্রর্ণ রভাট ভন্তব্য 

ছাত্র-ছাত্রী ৭৭  ৬৬ ৪৪  ৩৩  ২২০  ফতথভারন ২২০ জরনয বৃর্ি কাম থক্রভ চরভান অরছ 

৩। ২০১৬ ও ২০১৭ সালে অনুনিত নিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃনি িীক্ষায় বৃনিপ্রাপ্ত এিং ২০১৮-২০১৯ আনথ িক সালে  

ধািািানহকিালি বৃনি সুনিধা শ্রিাগী ছাত্র-ছাত্রীি শ্র াট সংখ্যা: ২১৫ জন। িতি ালন শ্র াট বৃনিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীি সংখ্যা (২২০+২১৫)=৪৩৫ জন। 

 

৪। র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃর্ি তর্ফর রত ২০১৮-১৯ অর্থ থক ারর বৃর্ি ফাফদ রভাট ব্যয়:  ৫৯,০২,৩৯০/- 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 রবাগ করযন। ২০১৭- ২০১৮ আনথ িক সালে উবৃর্িয সুর্ফধা রবাগকার্য র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়মূরয ছাত্র-ছাত্রীয 

ংখ্যা ৩১,৮৫০ জন। 

 

 

 

 

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয়য র্ক্ষায ভারনান্নয়রন কযণীয় ীল থক কভ থারা-২০১৯ এয একাং 
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২০১৮-১৯ থ থ ফছরয র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়মূরয নতুন বফন র্নভ থাণ, পুযাতন বফন ংস্কায/রভযাভত এফং অফাফত্র যফযা 

আতযার্দ কাম থক্ররভয র্ফফযণ: 

 

কযাটাগযী-এ: র্ফদ্যাররয় নতুন বফন র্নভ থাণ:  

ক্র: 

নং 

র্ফদ্যাররয়য নাভ জর্ভয র্যভান 

(তাং) 

ফযারদ্দয র্যভান 

 (রক্ষ টাকায়) 

ভন্তব্য 

1.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-১৯, রভরযপুয ১৪ ২.০০ চাররয টিন ক্রয় ফাফদ 

2.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৩১, জাভারপুয ১৮ ২.০০ রর্ভাকা বফন র্নভ থাণ 

3.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৪০, নারটায ১৫ ০৫.০০ রর্ভাকা বফন র্নভ থাণ 

4.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৪৫, খুরনা ৭.৭৮ ৩.০০ ছাদ ংস্কায 

5.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৫৭, র্ররট ৩০ ০৫.০০ রর্ভাকা বফন র্নভ থাণ 

6.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৬৯, রভৌরবীফাজায,  ২১ ৩.০০ রর্ভাকা বফন র্নভ থাণ 

7.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-১১২, ফাবুগঞ্জ, ফর্যার ১২.২৫ ১.৫০ রর্ভাকা বফন র্নভ থাণ 

রভাট টাকা: (একু রক্ষ িা াজায ভাত্র)  ২১.৫০    

 

কযাটাগযী-র্ফ:  র্ফদ্যারয় বফরনয ভাপ্ত র্নভ থাণ কাজ ম্পন্নকযণ: 

 

ক্র: নং র্ফদ্যাররয়য নাভ বফরনয 

ফস্া 

ফযারদ্দয র্যভান 

(রক্ষ টাকায়) 

ভন্তব্য 

1.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-

১০,ভাদাযীপুয  

াকা ১.০০  রলায রার্রং, প্লাষ্টায  যংকযণ এফং 

টয়ররট র্নভ থাণ 

2.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-২২, 

ঝারকাঠি 

াকা ১.০০ প্লাষ্টায, দযজা-জানারা, যংকযণ এফং 

টয়ররট র্নভ থাণ/রভযাভত  

রভাট টাকা: (দুআ রক্ষ ভাত্র) ০২.০০  
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কযাটাগযী-র্: র্ফদ্যাররয়য পুযাতন বফন ংস্কায/রভযাভত কাজ: 

ক্র: নং র্ফদ্যাররয়য নাভ  ঠিকানা বফরনয 

ফস্া 

ফযারদ্দয র্যভান 

(রক্ষ টাকায়) 

ভন্তব্য 

1.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-১, রধারাআখার, ঢাকা রর্ভাকা ১.৫০ ছারদয টিন র্যফতথন  

2.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-২, পতুল্লা, নাযায়ণগঞ্জ াকা  ১.০০ ছারদয ংস্কায/রভযাভত  

3.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৭, রগাারগঞ্জ াকা ১.০০ বফন র্ফদুযতায়ণ এফং 

যংকযণ  

4.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-১১, অদভজীনগয, 

না:গঞ্জ 

রর্ভাকা ০.৫০ বফরনয প্লাষ্টায, দযজা- জানারা, 

অফাফত্র  টয়ররট আতযার্দ 

ংস্কায/রভযাভত এফং যংকযণ 

5.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-১৫, কুর্ভল্লা রর্ভাকা ০.৫০   ঐ 

6.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-২৪, চালািা, নাযায়ণগঞ্জ াকা ০.৫০ ঐ 

7.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-২৭, যাজফািী াকা ০.৫০ ঐ 

8.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৩৩, খাগিাছর্ি রর্ভাকা ০.৫০ ঐ 

9.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৩৪, নীরপাভাযী াকা ০.৫০ ঐ 

10.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৩৬, ব্রাহ্মনফািীয়া রর্ভাকা ০.৫০ ঐ 

11.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৫৬, িগি  রর্ভাকা ০.৫০ ঐ 

12.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৬১, চুয়াডাঙ্গা াকা ০.৫০ ঐ 

13.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৬২, র্ঝনাআদ রর্ভাকা ০.৫০ ঐ 

14.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৬৩, যীয়তপুয রর্ভাকা ০.৫০ ঐ 

15.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৭৭, রকফপুয, মরায রর্ভাকা ০.৫০ ঐ 

রভাট টাকা: (নয় রক্ষ িা াজায ভাত্র) ৯.৫০  

 

কযাটাগযী-র্ড: র্নজস্ব র্ফদ্যারয় বফরন অফাফত্র যফযা: 

 

ক্র: নং র্ফদ্যাররয়য নাভ ফযারদ্দয র্যভান 

(রক্ষ টাকায়) 

ভন্তব্য 

1.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৩, মাত্রাফািী ০.৫০ রচয়ায, রটর্ফর, রফি, পযাণ, স্টীররয 

অরভার্য/পাআর রকর্ফরনট আতযার্দ ক্রয়। 

2.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-২১, টাংগাআর ০.৫০ ঐ 

3.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-২৬, রনত্ররকানা ০.৫০ ঐ 

4.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৩৩, খাগিাছর্ি ০.৫০ ঐ 

5.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৪৫, খুরনা ০.৫০ ঐ 



P a g e  1 0  o f  2 0  

 

6.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৬৬, রাপুয, ফর্যার ০.৫০ ঐ 

7.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৭৫, াটগ্রাভ, রারভর্নযাট ০.৫০ ঐ 

8.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৭৬, দুভর্ক,  টুয়াখারী ০.৫০ ঐ 

9.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৭৭, রকফপুয, মরায  ০.৫০ ঐ 

10.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৮৮, র্চরভাযী, কুর্িগ্রাভ ০.৫০ ঐ 

11.  র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৯০, কারীগঞ্জ, রারভর্নযাট ০.৫০ ঐ 

ফ থরভাট টাকা: (াঁচ রক্ষ িা াজায ভাত্র) ৫.৫০  

 

 

 

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-২৪, চালািা, নাযায়ণগঞ্জ এ দদর্নক ভারফরয একাং 

 

  

  ঢাকা ভানগযীয র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয় ০১টি করয াআনরফাড থ রপ্রেযণ কযা রয়রছ তারদয তার্রকা:  

ক্র: নং র্ফদ্যাররয়য নাভ  ঠিকানা স্ার্ত ভন্তব্য 

১ র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৮৫, উিযা, ঢাকা  ০১ এর্প্রর ২০০৬ র্র:  

২ র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-২০৩, যসুরফাগ,  রারফাগ, ঢাকা ১২ র্ডরম্বয ২০১৬ র্র:  

রভাট ০২ টি র্ফদ্যারয়  
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ঢাকা ভানগযীয র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয় ১টি করয স্টীররয অরভাযী যফযাকৃত র্ফদ্যাররয়য তার্রকা:   

ক্র: নং র্ফদ্যাররয়য নাভ  ঠিকানা ভন্তব্য 

১ র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৮০, অগাযগাঁ, তারতরা,  ঢাকা স্টীররয অরভাযী 

২ র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৮২, কুর্ির, ঢাকা স্টীররয অরভাযী 

৩ র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৮৩, গাফতরী, ঢাকা স্টীররয অরভাযী 

৪ র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৮৬, শ্রধাোইিাড়, ঢাকা।  স্টীররয অরভাযী 

৫ র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৮৭, ধেপুি, ঢাকা। স্টীররয অরভাযী 

৬ র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-১৯৬, উিযখান, ঢাকা স্টীররয অরভাযী 

৭ র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-২০০, চারাফে, দর্ক্ষণখান, ঢাকা স্টীররয অরভাযী 

৮ র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-২০২, কদভতরী, ঢাকা স্টীররয অরভাযী 

৯ র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-২০৩, রারফাগ, ঢাকা স্টীররয অরভাযী 

১০ র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-২০৫, রভযার্দয়া, র্খরগাঁ, ঢাকা স্টীররয অরভাযী 

রভাট র্ফদ্যারয়- ১০ টি   

 

 

 

 

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৮২, কুর্ির, ঢাকায় ১৫ অগস্ট জাতীয় রাক র্দফ ারন 
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২০১৮-১৯ থ থ ফছরয র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয র্নজস্ব মূরধন তর্ফর এফং প্রাথর্ভক  গণর্ক্ষা ভন্ত্রণাররয়য াায্য ভঞ্জুর্য খাত রত র্শু 

কল্যাণ ট্রারস্টয নুকূরর ফযাদ্দ  ব্যরয়য র্ফফযনীঃ 

 

১।   র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয মূরধন তর্ফর এফং ফযাদ্দ  ব্যরয়য র্ফফযণঃ 

           ১.১ :  ট্রাস্ট দপ্তয র্যচারনায মূরধন তর্ফর                                            :  ২৫,৩৭,৬১,৭৯১/- 

১.২ :  মূরধন তর্ফররয মূনাপা রত দপ্তয র্যচারনা ব্যরয়য জন্য ফযাদ্দ          :  ১,০৩,৪২,৩৯৩/- 

১.৩ :  মূরধন তর্ফর রত দপ্তয র্যচারনা ফাফদ ব্যয়                     :   ৮১,৫৬,০২৬/- 

 

 

২।   র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয বৃর্ি র্যচারনায মূরধন তর্ফর এফং ফযাদ্দ  ব্যরয়য র্ফফযণঃ 

২.১ :  বৃর্ি র্যচারনা মূরধন তর্ফর                                              :  ১৪,০৮,৫৪,৫০৬/- 

২.২ :  মূরধন তর্ফররয মূনাপা রত বৃর্ি প্রদান ফাফদ ব্যরয়য জন্য ফযাদ্দ   :      ৫৪,৩৮,৯৫৫/- 

২.৩ :  মূরধন তর্ফররয মূনাপা রত বৃর্িয থ থ প্রদান ফাফদ ব্যয়    :      ৪৩,৭১,০৭৩/- 

 

 

৩।  প্রাথর্ভক  গণর্ক্ষা ভন্ত্রণাররয়য াায্য ভঞ্জুযী খাত রত র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয নুকূরর ফযাদ্দ  ব্যরয়য র্ফফযনঃ 

৩.১ : ংরার্ধত ফারজট  ফযাদ্দ     :  ৩৬,৫০,০০,০০০/- 

৩.২ : ফারজরটয ব্যয়               :  ৩০,৩৯,৪৯,৭৫২/- 

 

 

২০১৮-১৯ থ থ ফছরয র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয  ফারজট  ব্যরয়য র্ফফযণীঃ 

 

(ক) ট্রারস্টয র্নজস্ব াধাযণ তর্ফর (দপ্তয র্যচারনা): 

 

 

থ থজনর্তক 

রকাড 

ব্যরয়য খাত ফারজট ফযাদ্দ 

২০১৮-১৯  

প্রকৃত ব্যয় ২০১৮-

১৯  

ভন্তব্য 

৪৫০০ ট্রারস্টয কভ থকতথারদয রফতন  ন্যান্য ৩৪৪৭৬৮৯ ৩০২৩৯৮৭   

৪৭৬৫ মাতায়াত (র্প) ১০০০০০ ১০৪৬০   

৪৮০০ যফযা রফা ১৪৯৪৭০৪ ৭৩৯৭২৮   

৪৯০০ রভযাভত, ংযক্ষণ  পূণফ থান ১২৫০০০০ ১০২৬২৯৪   

৬৬০০ রভযাভত ফাফদ (র্প  র্ফদ্যারয়) ৩৬০০০০০ ৩৩৫০০০০   

৬৮০০ ম্পদ ংগ্র/ক্রয় ৪৫০০০০ ৬০৭২৭   

ফ থরভাট ১,০৩,৪২,৩৯৩ ৮২,১১,১৯৬  

            

              

 ২০১৮-১৯ থ থ ফছরযয ফযাদ্দঃ ১,০৩,৪২,৩৯৩/- টাকা 

২০১৮-১৯ থ থ ফছরযয ব্যয়ঃ      ৮২,১১,১৯৬/- টাকা 
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(খ) ট্রারস্টয র্নজস্ব াধাযণ তর্ফর (বৃর্ি র্যচারনা): 

 

ক্রর্ভক নং ব্যরয়য খাত ফারজট ফযাদ্দ 

২০১৮-১৯  

প্রকৃত ব্যয় 

২০১৮-১৯  

ভন্তব্য 

১ র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক 

র্ফদ্যারয়মূরয বৃর্ি প্রাপ্ত 

র্ক্ষাথীরদয বৃর্িয থ থ প্রদান 

৫৪,৩৮,৯৫৫/- ৪৩,৭১,০৭৩/-   

ফ থরভাট ৫৪,৩৮,৯৫৫/- ৪৩,৭১,০৭৩/-   

 

 

২০১৮-১৯ থ থ ফছরযয ফযাদ্দঃ ৫৪,৩৮,৯৫৫/- টাকা 

 

 

২০১৮-১৯ থ থ ফছরযয ব্যয়ঃ   ৪৩,৭১,০৭৩/- টাকা 

 

 

  

   

(গ) প্রাথর্ভক  গণর্ক্ষা ভন্ত্রণারয় রত র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয নুকূরর ংরার্ধত ফারজট   ব্যরয়য র্ফফযণীঃ                                    

                                         ংকমূ াজায টাকায় 

থ থজনর্তক 

রকাড 

ব্যরয়য খাত ফারজট ংরার্ধত 

ফযাদ্দ ২০১৮-১৯  

প্রকৃত ব্যয় 

২০১৮-১৯  

ভন্তব্য 

৩৬৩১১০১ রফতন ফাফদ য়তা ১৭,৫০,৮৬ ১৬,৪৩,৭৭   

৩৬৩১১০২ বাতার্দ ফাফদ য়তা ১৬,৭৭,৬৭ ১৩,৬৯,৩৪   

৩৬৩১১০৩ ন্য  রফা ফাফদ য়তা ৫২,২০ ২৬,৩৯   

৩৬৩১১০৭ র্ফরল মূরধন নুদান ১০,৭০ ০   

৩৬৩১১৯৯ ন্যান্য নুদান ১,৫৮,৫৭ ০   

ফ থরভাট ৩৬,৫০,০০ ৩০,৩৯,৫০   

     

 

২০১৮-১৯ থ থ ফছরয ংরার্ধত ফযাদ্দঃ ৩৬,৫০,০০,০০০/-  টাকা 

 

২০১৮-১৯ থ থ ফছরযয ব্যয়              :  ৩০,৩৯,৪৯,৭৫২/-  টাকা 

 

 

নতুন ফআ ারত র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-১৪৮, ফাহুফর, র্ফগঞ্জ এয  র্ক্ষাথীযা 
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র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয জথন 

(১) র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয রয়ফাআট চালুকযণঃ 

র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয রয়ফাআট রখারা রয়রছ, মায নং (www.skt.gov.bd) এফং প্ররয়াজনীয় তথ্য রয়ফাআরট ন্তর্ভ থক্ত করয 

ারনাগাদ কযায উরদ্যাগ রনয়া রয়রছ। 

(২) ট্রারস্টয কর কভ থকতথা/কভ থচাযীয নারভ আ-রভআর রখারাঃ ট্রারস্টয কর কভ থকতথা/কভ থচাযীয এফং প্রর্তটি র্ফদ্যাররয়য নারভ আ-রভআর 

রখারা রয়রছ এফং কররআ আ-রভআর ব্যফায কযরছন। 

(৩) প্রর্ক্ষণ প্রদানঃ ট্রারস্টয র্ফদ্যারয়মূরয ৫৮ জন র্ক্ষক/র্র্ক্ষকা যকার্য র্টিঅআ এয ভাধ্যরভ র্ডর্এড/ র্.আন.এড/ র্.এড 

প্রর্ক্ষণ গ্রণ করযরছন। আ-নর্থ, জাতীয় শুদ্ধাচায, আরনারবন, প্রাথর্ভক র্ক্ষায ভারনান্নয়ন আতযার্দ র্ফলরয় বযন্তযীণ প্রর্ক্ষণ গ্রণ কযা 

রয়রছ। প্রাথন ক ও গণনিক্ষা  ন্ত্রণােলয়ি সালথ নিশু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তলিি সম্পানদত িানষ িক ক িসম্পাদন চূনি এিং নিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এি 

িানষ িক উদ্ভািন ক িনিকল্পনা িাস্তিায়লনি  াধ্যল  দপ্তলিি কালজি গনতিীেতা বৃনি ও নিদ্যােলয়ি কার্ িক্র   ননটনিং কিাি েলক্ষে ০৫ জন 

ক িকতিা ০৭ নদন ইলদালননিয়ায় প্রনিক্ষণ/এক্সলাজাি নিনজট সম্পন্ন কলিলছন।   

(৪) ট্রার্স্ট রফারড থয বাঃ ট্রারস্টয র্ফর্বন্ন কাম থক্রভ গর্তীর কযায ররক্ষয গত ১১/১১/২০১৮ তার্যরখ র্শু কল্যাণ ট্রারস্টয ট্রার্স্ট রফারড থয ৬৮ 

তভ বা নুর্ষ্ঠত য় এফং বায় গৃীত র্দ্ধান্ত রভাতারফক কাম থক্রভ র্যচার্রত য়। 

(৫) প্রাথর্ভক ভানী যীক্ষাঃ ২০১৮ ারর নুর্ষ্ঠত প্রাথর্ভক ভানী যীক্ষা র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয়য ২৯৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ংগ্রণ 

করয এফং র্জর্এ-৫  র্ফর্বন্ন রগ্ররড ারয ংখ্যা ২৮০৬ জন এফং ারয ায ৯৪.৫৫%।  

(৬) র্ফদ্যারয় র্যদ থনঃ ঢাকা ভানগযী রজরা/উরজরা ম থারয়য র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয় এফং কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকরন্দ্রয 

ররখািায ভান উন্নীত কযায ররক্ষয ট্রারস্টয কভ থকত থাগণ কর্তথক র্ফদ্যারয়  প্রর্ক্ষণ রকন্দ্রমূরয কাম থক্রভ ভর্নটর্যং/র্যদ থন কযা রয়রছ। 

 

 

 

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-১০৪, াকুর্েয়া, র্করাযগঞ্জ 

  

 

 

http://www.skt.gov.bd/
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র্ফবাগ/রজরা/উরজরার্বর্িক র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয়য র্যংখ্যান 

(১) র্ফবাগ/রজরায়াযী প্রাথর্ভক র্ফদ্যাররয়য ংখ্যা  

(ক) ঢাকা র্ফবাগ 

ক্র নং নাভ ংখ্যা 

১ ঢাকা ভানগয-ঢাকা রজরা ২৯টি 

২ নাযায়ণগঞ্জ ০৩টি 

৩ গাজীপুয ০৪টি 

৪ টাঙ্গাআর ০৪টি 

৫ ভার্নকগঞ্জ ০৩টি 

৬ রগাারগঞ্জ ০৪টি 

৭ ভাদাযীপুয ০৩টি 

৮ পর্যদপুয ০২টি 

৯ যীয়তপুয ০১টি 

১০ নযর্ংদী ০৩টি 

১১ যাজফািী ০১টি 

১২ মুন্পীগঞ্জ ০১টি 

১৩ র্করাযগঞ্জ ০৭টি 

 

(খ) ভয়ভনর্ং র্ফবাগ 

ক্র নং নাভ ংখ্যা 

১৪ ভয়ভনর্ং ০৩টি 

১৫ জাভারপুয ০৮টি 

১৬ রনত্ররকানা ০১টি 

১৭ রযপুয ০২টি 

 

(গ) চট্টগ্রাভ র্ফবাগ 

ক্র নং নাভ ংখ্যা 

১৮ চট্টগ্রাভ ০১টি 

১৯ কক্সফাজায ০১টি 

২০ কুর্ভল্লা ০১টি 

২১ রনায়াখারী ০১টি 

২২ রক্ষীপুয ০১টি 

২৩ রপনী ০১টি 

২৪ চাঁদপুয ০১টি 

২৫ খাগিাছর্ি ০১টি 

২৬ ব্রাহ্মণফািীয়া ০১টি 

২৭ যাঙ্গাভাটি ০১টি 

২৮ ফােযফান ০১টি 
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(ঘ) র্ররট র্ফবাগ 

ক্র নং নাভ ংখ্যা 

২৯ র্ররট ০১টি 

৩০ র্ফগঞ্জ ০২টি 

৩১ সুনাভগঞ্জ ০১টি 

৩২ রভৌরবীফাজায ০১টি 

 

(ঙ) খুরনা র্ফবাগ 

ক্র নং নাভ ংখ্যা 

৩৩ খুরনা ০১টি 

৩৪ কুর্ষ্টয়া ০১টি 

৩৫ ফারগযাট ০৩টি 

৩৬ াতক্ষীযা ০১টি 

৩৭ চুয়াডাঙ্গা ০২টি 

৩৮ নিাআর ০২টি 

৩৯ র্ঝনাআদ ০২টি 

৪০ মরায ০২টি 

৪১ ভাগুযা ০১টি 

৪২ রভরযপুয ০১টি 

 

(চ) ফর্যার র্ফবাগ 

ক্র নং নাভ ংখ্যা 

৪৩ ফর্যার ০৯টি 

৪৪ ঝারকাঠি ০৩টি 

৪৫ টুয়াখারী ০৪টি 

৪৬ র্রযাজপুয ০৩টি 

৪৭ ফযগুনা ০২টি 

৪৮ রবারা ০৪টি 

 

(ছ) যাজাী র্ফবাগ 

ক্র নং নাভ ংখ্যা 

৪৯ যাজাী ০২টি 

৫০ র্যাজগঞ্জ ০৪টি 

৫১ নারটায ০৫টি 

৫২ াফনা ০২টি 

৫৩ ফগুিা ০৩টি 

৫৪ চাঁাআনফাফগঞ্জ ০৩টি 

৫৫ নগাঁ ০২টি 

৫৬ জয়পুযাট ০১টি 
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(জ) যংপুয র্ফবাগ 

ক্র নং নাভ ংখ্যা 

৫৭ যংপুয ০৫টি 

৫৮ র্দনাজপুয ১১টি 

৫৯ রারভর্নযাট ০৫টি 

৬০ নীরপাভাযী ০৭টি 

৬১ কুর্িগ্রাভ ০৭টি 

৬২ গাআফান্ধা ০৩টি 

৬৩ ঠাকুযগাঁ ০৬টি 

৬৪ িগি ০৩টি 

 

র্ফবাগ য়াযী র্ফদ্যাররয়য রভাট ংখ্যা 

ক্র নং নাভ ংখ্যা 

০১ ঢাকা র্ফবাগ ৬৫টি 

০২ ভয়ভনর্ং র্ফবাগ ১৪টি 

০৩ ফর্যার র্ফবাগ ২৫টি 

০৪ চট্টগ্রাভ র্ফবাগ ১১টি 

০৫ র্ররট র্ফবাগ ০৫টি 

০৬ যাজাী র্ফবাগ ২২টি 

০৭ যংপুয র্ফবাগ ৪৭টি 

০৮ খুরনা র্ফবাগ ১৬টি 

 ফ থরভাট র্ফদ্যাররয়য ংখ্যা ২০৫টি 

 

 

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-২৬, রনত্ররকাণা 
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(২)  র্শু কল্যাণ ট্রাস্ট র্যচার্রত কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্রমূরয তার্রকাঃ 

ক্র: নং র্ফবারগয নাভ ভানগয/রজরায নাভ উরজরায নাভ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্রমূরয নাভ  

১ ঢাকা  ঢাকা ভানগয সূত্রাপুয  র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র-১ 

২ ,, নাযায়নগঞ্জ  পতুল্লা র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র-২ 

৩ ,, ভাদাযীপুয  যাজজয র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র-৯ 

৪ ভয়ভনর্ং  র্করাযগঞ্জ  র্করাযগঞ্জ দয র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র-৫ 

৫ চট্টগ্রাভ  কুর্ভল্লা  কুর্ভল্লা দয র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র-৩ 

৬ খুরনা  মরায  মরায দয র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র-৪ 

৭ ফর্যার  ঝারকাঠি  ঝারকাঠি দয র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র-৬ 

৮ যংপুয  রারভর্নযাট  রারভর্নযাট দয র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র-৭ 

৯ যাজাী  জয়পুযাট  জয়পুযাট দয র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র-৮ 

 

 

 

র্শু কল্যাণ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র-৬, ঝারকাঠি 
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র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-০৩, মাত্রাফািী, ঢাকা 

 

 

র্শু কল্যাণ প্রাথর্ভক র্ফদ্যারয়-৭৭, রকরাফপুয, মরায  
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