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বফলয়: যাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুবযবুয যভান এয যন্মতফাবল িকী উদমান উরক্ষ্যৈ কভ িবযকল্পনা মেযণ েংক্ষ্গ:   
 

সূত্র: প্রাথশভক ও গণশক্ষা ভন্ত্রণারয়য়য ১৩-০৫-২০১৯ বি:তাবযক্ষ্খয বায কাম িবফফযণী। 

  

উর্যকু্ত শফলয় ও সূয়ত্রয প্রপ্রশক্ষয়ত জানায়না মায়ে প্রম, ১৩ মভ ২০১৯ বি: তাবযক্ষ্খ অনুবষ্ঠত যাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু মখ 

মুবযবুয যভান এয যন্মতফাবল িকী উদমান উরক্ষ্যৈ প্রাথশভক ও গণশক্ষা ভন্ত্রণারয়য়য কভুশযকল্পনা প্রণয়ন ংক্রান্ত বায 

কামশুফফযণীয শদ্ধান্ত প্রভাতায়ফক  “বশু কল্যাণ ট্রাস্ট” দপ্তয ংবিষ্ট কভ িবযকল্পনা েণয়ন কযত: এতদংক্ষ্গ প্রপ্রযণ কযা য়রা। 

   

ংযুবি: ফণ িনাভক্ষ্ত 

 

 

 

 

 

শিফ  

প্রাথশভক ও গণশক্ষা ভন্ত্রণারয় 

ফাংরায়দ শিফারয়, ঢাকা-১০০০।  

 

স্বাযবযত/- 

(াশফবুয যভান)                                                                                               

শযিারক (র্যগ্ম-শিফ)                                                                                                                                                                                      

প্রপান : ৫৫০৭৪৮৮৪                                                                     

ই-প্রভইর: director@skt.gov.bd 

 

অনুবরব: দয় অফগবতয যন্য মেযণ কযা র: 

১। অবতবযি বিফ (উন্নয়ন), প্রাথশভক ও গণশক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাংরায়দ শিফারয়, ঢাকা।  

২। ভাবযিারক, োথবভক বযা অবধদপ্তয, বভযপুয-২, ঢাকা। 

৩। ভাননীয় প্রশতভন্ত্রীয একান্ত শিফ, প্রাথশভক ও গণশক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাংরায়দ শিফারয়, ঢাকা (প্রশতভন্ত্রী ভয়াদয়য়য দয়  

    জ্ঞ্যাতকযণাথ)ু।  

৪। ংযযণ কশ। 
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বশুক কল্যাণ ট্রাস্ট 

োথবভক ও গণবযা ভন্ত্রণারয় 

 

বফলয়: যাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুবযবুয যভান এয যন্মতফাবল িকী উদমান উরক্ষ্যৈ কভ িবযকল্পনা:   

 

ক্র: নং কভ িবযকল্পনায বফলয় কভ িম্পাদন সূিক একক েকৃত অযিন 

২০১৮-১৯ 

বি: 

রযভাত্রা ভন্তব্য 

২০১৯-২০ বি: 

 

২০২০-২১ বি: 

 বফদ্যারমক্ষ্য় ফঙ্গফন্ধু বুক 

কণ িায স্ান  

বশু কল্যাণ ট্রাস্ট এয 

বনযস্ব বফক্ষ্ন বযিাবরত 

বফদ্যারয়মূক্ষ্ ফঙ্গফন্ধু 

বুক কণ িায স্ান কযা  

ংখ্যা 

(ক্রভপুবি

ভূত) 

২০ ৭০ ১৫০  

 বফদ্যারক্ষ্য় ভা ভাক্ষ্ফক্ষ্য 

আক্ষ্য়াযন কযা 

বশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

বযিাবরত  বফদ্যারক্ষ্য় ভা 

ভাক্ষ্ফক্ষ্য অক্ষ্য়াযন কযা 

ংখ্যা 

(ক্রভ 

পুবিভূত) 

৮০ ২৩০ ৫০০  

 মুবযফ ফল ি ২০২০ বি: এয 

ভক্ষ্ে ৩য় ও ৫ভ মেবণয 

বযাথীয ফাংরা ঠন 

দযতা 

তবাগ বৃবি  

 মুবযফ ফল ি ২০২০ বি: এয 

ভক্ষ্ে ৩য় ও ৫ভ মেবণয 

বযাথীয ফাংরা ঠন 

দযতা 

তবাগ বৃবি  

% 

  

৪০% ৭০% ১০০%  

 মুবযফ ফল ি উরক্ষ্যৈ 

োথবভক বযায পরতা 

বনক্ষ্য় একটি েকানা েকা  

ট্রাস্ট বযিাবরত বফদ্যারক্ষ্য়য 

পরতা বনক্ষ্য় ফাবল িক 

েবতক্ষ্ফদন েকা 

  

ংখ্যা 

 

০১ ০১ ০১  

  


