শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
প্রাথশিক ও গণশিক্ষা িন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সরকার

শসটিদজনস চার্ারট

১। ভূশিকা:
িহািান্য রাষ্ট্রপশতর আদেিক্রদি ১৯৮৯ সাদল পথকশল ট্রাস্ট প্রশতশিত হয়। পরবতীদত ১৯৯২ সাদল এ প্রশতিানটি শিশু
কল্যাণ ট্রাস্ট নািকরণ করা হয়
২। শিশু কল্যাণ ট্রাদস্টর শিিন:
শনজ প্রদচিায় সুশবধা বশিত, হতেশরদ্র শ্রিজীবী পথ শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পপিাগত েক্ষতা অজটদনর জন্য প্রদয়াজনীয়
শিক্ষা ও প্রশিক্ষদণর ব্যবস্থ্াকরণ।
৩। শিশু কল্যাণ ট্রাদস্টর প্রধান কার্ টাবলী:
১।সুশবধা বশিত শিশুদের সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থ্া করা;
২। সুশবধা বশিত শিশুদের কাশরগশর শিক্ষার ব্যবস্থ্া করা;
৩। সাধারণ ও কাশরগশর শিক্ষা সিাশির পর কিটসাংস্থ্াদন সহায়তাকরণ;
৪। সুশবধা বশিত পিধাবী শিশুদের ২য় পশ্রশণ হদত ৫ি পশ্রশণ পর্ টন্ত শবদিষ বৃশির ব্যবস্থ্া করা ( পরীক্ষার িাধ্যদি);
৫। বৃশি প্রাি ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ প্রোন:
৬। উদ্বুদ্ধকরদণর িাধ্যদি অশনয়শিত ছাত্র/ছাএীদের পড়াশুনার ব্যবস্থ্া করা।
৪। ট্রাদস্টর শিিন বাস্তবায়দন গৃহীত শসদ্ধান্ত:
সুশবধা বশিত হতেশরদ্র শ্রিজীবী শিশুদের শিক্ষা ও কাশরগশর প্রশিক্ষণ প্রোদনর িাধ্যদি স্বাবলম্বী কদর গদড় পতালার লদক্ষয(ক) সারাদেদি ২০৫টি শিশু কল্যাণ প্রাথশিক শবদ্যালয় স্থ্াপন ও পশরচালনা করা হদে। অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীর সাংখ্যা
প্রায় ৩১,৮৫০ (একশত্রি হাজার একিত পিাি)।
(খ) পেদি পিার্ ০৯ টি কাশরগশর প্রশিক্ষণ পকন্দ্র স্থ্াপন ও পশরচালনা করা হদে। এদত ছাত্র/ছাত্রীর সাংখ্যা প্রায় ৪০০
(চারিত) জন।
(গ) এ ট্রাদস্টর প্রিাসন, শিক্ষা, শহসাব, শনদয়াগ, বৃশি ও কাশরগশর িাখায় শবভক্ত।
৫। ট্রাদস্ট পশরচালনা পশরষে:
প্রাথশিক ও গণশিক্ষা িন্ত্রণালদয়র আওতাধীন শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পশরচালনার জন্য ০৮ সেস্য শবশিষ্ট একটি ট্রাশস্ট পবার্ ট
রদয়দছ। ট্রাশস্ট পবার্ টর পচয়ারপারসন- িাননীয় িন্ত্রী, প্রাথশিক ও গণশিক্ষা িন্ত্রণালয়; ভাইস পচয়ারপারসন- িাননীয়
প্রশতিন্ত্রী, প্রাথশিক ও গণশিক্ষা িন্ত্রণালয়; সশচব, প্রাথশিক ও গণশিক্ষা িন্ত্রণালয়; িহাপশরচালক, প্রাথশিক শিক্ষা
অশধেির ও িহাপশরচালক, কাশরগশর শিক্ষা অশধেির পোশধকার বদল সেস্য এবাং সরকার কর্তক
ট িদনানীত ০৩ (শতন)
জন সেস্য। ট্রাদস্টর কাদজ সহায়তার জন্য ০৩ (শতন) সেস্য শবশিষ্ট একটি শনব টাহী কশিটি রদয়দছ।
৬। ট্রাদস্টর সাাংগঠশনক কাঠাদিা:
একজন পশরচালকসহ সব টদিার্ ১৭ (সদতর) জন কিটকতটা/কিটচারী সিন্বয় একটি সাাংগঠশনক কাঠাদিা অনুদিাশেত
রদয়দছ। উক্ত ট্রাদস্টর পে শবন্যাস শনম্নরুপ:
(১) ০১ জন পশরচালক (পপ্রষদণ);
(২) ০১ জন উপপশরচালক (পপ্রষদণ);
(৩) ০২ জন সহকাশর পশরচালক;
(৪) ০১ শহসাবরক্ষণ কিটকতটা;
(৫) ০১ জন উপ-সহকারী প্রদকৌিলী;
(৬) ০১ জন প্রিাসশনক কিটকতটা;
(৭) ০২ জন অশিস সহকারী;
(৮) ০১ জন শহসাবরক্ষক;
(৯) ০২ জন ব্যশক্তগত সহকারী;
(১০) ০১ জন কশিউর্ার অপাদরর্র;
(১১) ০৪ জন অশিস সহায়ক

শসটিদজনস চার্ টার
১. শভিন ও শিিন
শভিন: সুশবধা বশিত ও হতেশরদ্র শ্রিজীবী শিশুদের প্রাথশিক শিক্ষা ও কাশরগশর শিক্ষায় েক্ষ কদর আত্নকিটসাংস্থ্াদনর িাধ্যদি আথ ট সািাশজকভাদব প্রশতশিত করা।
শিিন: শনজ প্রদচষ্টায় সুশবধা, বশিত, হতেশরদ্র শ্রিজীবী পথ শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্হহয ও পপিাগত েক্ষতা অজটদনর জন্য প্রদয়াজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষদণর ব্যবস্থ্াকরণ।
২. পসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত
২.১) নাগশরক পসবা
ক্রঃ
নাং

পসবার নাি

পসবা প্রোন পদ্ধশত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র পসবার মূল্য এবাং
এবাং প্রাশি স্থ্ান
পশরদিাধ পদ্ধশত

(১)

(২)

(৩)

১

সুশবধা বশিত , হতেশরদ্র শ্রিজীশব শিশুদের
শিক্ষা ও প্রশিক্ষদণর ব্যবস্থ্া করা

অববতশনক শিক্ষা প্রোন

শিক্ষা উপকরণ; শিশু
কল্যাণ প্রাথশিক
শবদ্যালয়/কাশরগশর
প্রশিক্ষণ পকন্দ্র

অববতশনক শিক্ষা
প্রোন

সারা বছর

২

সকল ছাত্র-ছাত্রীদক উপবৃশি প্রোন

অববতশনক শিক্ষা প্রোন

বৃশির অদথ টর বরাদ্দ
পত্র; শিশু কল্যাণ
প্রাথশিক
শবদ্যালয়/কাশরগশর
প্রশিক্ষণ পকন্দ্র

অববতশনক শিক্ষা
প্রোন

সারা বছর

৩

পিধা শভশিক বৃশি প্রোন

ট্রাদস্টর তত্বাবধাদন পিধা
শভশিক বৃশিপ্রাি ছাত্রছাত্রীদের
বাবা/িা/অশভভাবদকর
ব্যাাংক শহসাদব বৃশির অথ ট
প্রোন। বাশষ টক পরীক্ষার
সদন্তাষজনক িলািদলর
শভশিদত ৩য় পশ্রশণ হদত ১০
পশ্রশণ পর্ টন্ত বৃশি প্রোন

বৃশির অদথ টর বরাদ্দ
পত্র;
শিশু কল্যাণ প্রাথশিক
শবদ্যালয়/ কাশরগশর
প্রশিক্ষণ পকন্দ্র

ট্রাদস্টর তত্বাবধাদন সারা বছার
পিধা শভশিক
বৃশিপ্রাি ছাত্রছাত্রীদের
বাবা/িার ব্যাাংক
শহসাদব বৃশির অথ ট
প্রোন

(৪)

(৫)

পসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

োশয়ত্বপ্রাি কিটকতটা
(নাি, পেবী, পিান ও ই-পিইল)

(৬)

(৭)

 ট্রাদস্টর তত্বাবধাদন িাঠ পর্ টাদয়র শবদ্যালয়
/প্রশিক্ষণ পকন্দ্র শিক্ষকগদণর িাধ্যাদি শিক্ষা
প্রোন।
 জনাব পিাঃ িাহবুবুর রাব্বানী , সহকাশর
পশরচালক (শিক্ষা)
 পিাবাইল নাং-০১৭১৬-১১৮০০৮
 ট্রাদস্টর তত্ববধাদন ব্যাাংক কিটকতটা, শিক্ষক ও
শিক্ষা কিটকতটার উপশস্থ্শতদত সরাসশর ছাত্রছাত্রীগদণর উপবৃশি প্রোন করা
 জনাব পিাঃ িাহবুবুর রাব্বানী , সহকাশর
পশরচালক (শিক্ষা)
 পিাবাইল নাং-০১৭১৬-১১৮০০৮
 ট্রাদস্টর তত্বাবধাদন পিধা শভশিক বৃশি প্রাি ছাত্রছাত্রীদের বাবা/িা/অশভভাবদকর ব্যাাংক শহসাব
বৃৃ্শির অথ ট প্রোন। বাশষ টক পরীক্ষার সদন্তাষজনক
িলািদলর শভশিদত ৩য় পশ্রশণ হদত ১০ পশ্রশণ
পর্ টন্ত বৃশি প্রোন বহাল থাদক।
 জনাব পিাঃ িাহবুবুর রাব্বানী , সহকাশর
পশরচালক (শিক্ষা)
পিাবাইল নাং-০১৭১৬-১১৮০০৮

(২)
ক্রঃ
নাং
(১)

পসবার নাি
(২)

পসবা প্রোন পদ্ধশত
(৩)

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র পসবার মূল্য এবাং
এবাং প্রাশি স্থ্ান
পশরদিাধ পদ্ধশত
(৪)

(৫)

পসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

োশয়ত্বপ্রাি কিটকতটা
(নাি, পেবী, পিান ও ই-পিইল)

(৬)

(৭)

৪

িাধ্যশিক স্তদর ৬ি ৮ি পশ্রশণ পর্ টন্ত ছাত্রছাত্রীদের স্বাবলম্বী হওয়ার লদক্ষয শবশভন্ন
পট্রদর্ কাশরগশর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রোন।

অববতশনক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ
প্রোন

শিক্ষা উপকরণ; শিশু
কল্যাণ প্রাথশিক
শবদ্যালয়/কাশরগশর
প্রশিক্ষণ পকন্দ্র

অববতশনক
শিক্ষা/প্রশিক্ষণ
প্রোন

পট্রর্ শভশিক
১ হদত ২ বছর

৫

শবদ্যালয় ভবন
স্থ্াপন/সাংস্থ্াপন/পিরািত

ট্রাদস্টর উন্নয়ন তহশবল
আগ্রহী শবদ্যানুরাগী
ব্যশক্ত/সাংস্থ্ার আশথ টক
সহায়তা

ড্রশয়াং ও শর্জাইন;
প্রাক্কালন

ট্রাদস্টর উন্নয়ন
তহশবল; আগ্রহী
শবদ্যানুরাগী
ব্যশক্ত/সাংস্থ্ার
আশথ টক সহায়তা

সারা বছর

 ট্রাদস্টর তত্বাবধাদন শিক্ষকদের িাধ্যদি
কাশরগশর প্রশিক্ষণ প্রোন।
 জনাব পিাঃ িাহবুবুর রাব্বানী , সহকাশর
পশরচালক (শিক্ষা)
 পিাবাইল নাং-০১৭১৬-১১৮০০৮
 ট্রাদস্টর তত্বাবধাদন শবদ্যালয়
ভবন/সাংস্কার/পিরািত করা
 জনাব পিাঃ িাহবুবুর রাব্বানী , সহকাশর
পশরচালক (শিক্ষা)
 পিাবাইল নাং-০১৭১৬-১১৮০০৮
 জনাব িাশহনুর রহিান
 উপ-সহকাশর প্রদকৌিলী
 পিাবাইল নাং-০১৯১৪৭৭৭৬৪১

(৩)

২.২ প্রাশতিাশনক পসবা:
ক্রঃ
নাং

পসবার নাি

পসবা প্রোন পদ্ধশত

(১)

(২)

(৩)

১

শিশু কল্যাণ প্রাথশিক শবদ্যালয়
/কাশরগশর প্রশিক্ষণ পকদন্দ্রর শিক্ষকদের
িাধ্যদি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রোন

২

শিশু কল্যাণ প্রাথশিক শবদ্যালয়
/কাশরগশর প্রশিক্ষণ পকদন্দ্রর
অবকাঠাদিাগত উন্নয়ন/সাংস্কার

প্রাতযাশহক
শিক্ষা উপকরণ
শবদ্যালয়/কাশরগশর
প্রশিক্ষণ পকন্দ্র পশরচালনার
িাধ্যদি
শবশধ পিাতাদবক
ড্রইাং, শর্জাইন,
প্রাক্কলন (ট্রাস্ট
অশিস)

৩

ছাত্র/ছাত্রীদের বৃশি প্রোন

শবশধ পিাতাদবক
সরকাশর শবশধ পিাতাদবক

৪

শিক্ষক/কিটচারীদের পবতনভাতাশে
পশরদিাধ

 শিশু কল্যাণ প্রাথশিক
শবদ্যালদয়র
শিক্ষক/কিটচারীদের ছুটি (ঢাকা
িহানগরীর)
 শিশু কল্যাণ প্রাথশিক
শবদ্যালদয়র
শিক্ষক/কিটচারীদের ছুটি (িাঠ
পর্ টায়)
পাশন/শবদ্যযৎ/পসৌচাগার

সরকাশর শবশধ পিাতাদবক
(ট্রাস্ট অশিস) শবদ্যালয়
সাংশিষ্ট পজলা প্রাথশিক
শিক্ষা অশিসার

ট্রাস্ট অশিস/ পজলা
প্রাথশিক শিক্ষা
অশিসার

পাশন শবদ্যযৎ সরবরাহ
শনশিত করা এবাং
পসৌচারগার স্থ্াপন

স্ব স্ব শবদ্যালয়

৫

৬

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র পসবার মূল্য এবাং
এবাং প্রাশি স্থ্ান
পশরদিাধ পদ্ধশত
(৪)

ট্রাস্ট অশিস
(শিক্ষা িাখা)
ট্রাস্ট অশিস
(শহসাব িাখা)

পসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

োশয়ত্বপ্রাি কিটকতটা
(নাি, পেবী, পিান ও ই-পিইল)

(৫)

(৬)

(৭)

অববনশতক

সারা বছর

ট্রাদস্ট উন্নয়ন
তহশবল আগ্রহী
শবদ্যানুরাগী
ব্যাশক্ত/সাংস্কার
আশথ টক সহায়তা

সারা বছর

৩০ শেন
শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট সারা বছর
কর্তটক সরাসশর
পজলা প্রিাসদকর
িাধ্যদি
সরাসশর শবশধ
পিাতাদবক
১০ শেন

জনাব পিা: িাহবুবুর রাব্বানী
(শিক্ষা) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
পিান: ০১৭১৬১১৮০০৮
প্রাথশিক শবদ্যালয়/প্রশিক্ষণ পকদন্দ্রর শিক্ষকবৃন্দ
জনাব প্রবীর কুিার হালোর সহকাশর পশরচালক (অথ ট
ও প্রিা:)
পিান: ০১৭১৬৭২৩২১৫
জনাব িাশহনুর রহিান, উপ-সহকারী প্রদকৌিলী
পিান: ০১৯১৪৭৭৭৬৪১
সহকাশর পশরচালক (শিক্ষা), শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
সহকাশর পশরচালক (শিক্ষা) ও শহসাবরক্ষণ কিটকতটা,
শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
সহকাশর পশরচালক (শিক্ষা), শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
পজলা প্রিাসক/উপদজলা শনব টাহী অশিসার/পজলা
প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার

শবশধ পিাতাদবক
শবদলর িাধ্যদি
পশরদিাশধত

সারা বছর

সহকাশর পশরচালক (অথ ট ও প্রিা:), শিশু কল্যাণ
ট্রাস্ট। প্রধান শিক্ষক স্ব স্ব শবদ্যালয়

(৪)
ক্রঃ
নাং

পসবার নাি

পসবা প্রোন পদ্ধশত

(১)

(২)

(৩)

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র পসবার মূল্য এবাং
এবাং প্রাশি স্থ্ান
পশরদিাধ পদ্ধশত
(৪)

৭

শিশু কল্যাণ প্রাথশিক শবদ্যালয়
/কাশরগশর প্রশিক্ষণ পকদন্দ্রর শনরাপিা

শনরাপিা প্রহরীর িাধ্যদি

স্ব স্ব শবদ্যালয়

৮

শিক্ষক প্রশিক্ষক

ট্রাস্ট এবাং সরকাশর শবশধ
পিাতাদবক

অিল শভশিক
সরকাশর/পবসরকাশর
পট্রশনাং ইনশস্টটিউর্

(৫)

ট্রাস্ট কর্তটক
শবশধ পিাতাদবক
পবতনভাতাশে
পশরদিাধ
সরকাশরভাদব
এবাং ব্যাশক্ত
উদদ্যাদগর পক্ষদত্র
শনজ খরদচ

পসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

োশয়ত্বপ্রাি কিটকতটা
(নাি, পেবী, পিান ও ই-পিইল)

(৬)

(৭)

সারা বছর

সহকাশর পশরচালক (অথ ট ও প্রিা:), শিশু কল্যাণ
ট্রাস্ট।

সারা বছর

সহকাশর পশরচালক (শিক্ষা),
শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট। িাঠ পর্ টাদয় সাংশিষ্ট পজলা
প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার

(৫)

২.৩) অভযন্তরীণ পসবা
ক্রঃ
নাং

পসবার নাি

পসবা প্রোন পদ্ধশত

(১)

(২)

(৩)

১)

কিটকতটা/কিটচারীদের শনদয়াগ ও পদোন্নশত

সাাংগঠশনক কাঠাদিা ও
শবশধিালা পিাতাদবক

২)

কিটকতটা/কিটচারীদের চাকুরী স্থ্ায়ীকরণ

৩)

কিটকতটা/কিটচারীদের আনুদতাশষক িঞ্জুরী

প্রচশলত শবশধ
পিাতাদবক
শবশধিালা পিাতাদবক

৪)

ছুটি িঞ্জুরী

শবশধিালা পিাতাদবক

৫)

কিটকতটা, কিটচারী ও শিক্ষকদের পবতন
ভাতাশে ও অন্যান্য পাওনা পশরদিাধ
শবভাগীয় িািলা/অশভদর্াগ শনষ্পশিকরণ

শবশধিালা পিাতাদবক

আসবাবপত্র ক্রয়, পিরািত, র্ানবাহন ক্রয়,
পিরািত
বাৎসশরক বাদজর্ প্রণয়ন

শবশধিালা পিাতাদবক

৬)
৭)
৮)
৯)

শবশধিালা পিাতাদবক

শবশধিালা পিাতাদবক

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র পসবার মূল্য এবাং
এবাং প্রাশি স্থ্ান
পশরদিাধ পদ্ধশত

পসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

োশয়ত্বপ্রাি কিটকতটা
(নাি, পেবী, পিান ও ই-পিইল)

(৫)

(৬)

(৭)

ট্রাস্ট অশিস;
প্রিাসন িাখা

-

১২০ শেন

পশরচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট।
পিান- ৫৫০৭৪৮৮৪
ই-পিইল: director@skt.gov.bd

ট্রাস্ট অশিস;
প্রিাসন িাখা
ট্রাস্ট অশিস;
প্রিাসন/শহসাব িাখা
ট্রাস্ট অশিস;
প্রিাসন িাখা
ট্রাস্ট অশিস;
প্রিাসন/শহসাব িাখা
ট্রাস্ট অশিস;
প্রিাসন িাখা
শবজ্ঞাপন;
প্রিাসন/শহসাব িাখা
ট্রাস্ট অশিস;

-

৩০ শেন

-

১৫ কিটশেন

-

০৩ কিটশেন

-

০৭ কিটশেন

-

১২০ শেন

-

৯০ শেন

-

৯০ শেন

সহকাশর পশরচালক (প্রিা: ও অথ ট), শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
০১৭১৬৭২৩২১৫
সহকাশর পশরচালক (প্রিা: ও অথ ট) ও শহসাবরক্ষণ
কিটকতটা, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
সহকাশর পশরচালক (প্রিা: ও অথ ট) ও প্রিাসশনক
কিটকতটা, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
সহকাশর পশরচালক (প্রিা: ও অথ ট) ও শহসাবরক্ষণ
কিটকতটা, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
সহকাশর পশরচালক (প্রিা: ও অথ ট) ও প্রিাসশনক
কিটকতটা, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
সহকাশর পশরচালক (প্রিা: ও অথ ট) ও উপ-সহকাশর
প্রদকৌিলী, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
সহকাশর পশরচালক (প্রিা: ও অথ ট) ও শহসাবরক্ষণ
কিটকতটা, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
সহকাশর পশরচালক (প্রিা: ও অথ ট) ও উপ-সহকাশর
প্রদকৌিলী, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
সহকাশর পশরচালক (প্রিা: ও অথ ট) ও উপ-সহকাশর
প্রদকৌিলী, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
সহকাশর পশরচালক (প্রিা: ও অথ ট) ও সহকাশর
পশরচালক (শিক্ষা ও কাশরগশর), শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
সহকাশর পশরচালক (শিক্ষা ও কাশরগশর), শিশু কল্যাণ
ট্রাস্ট

(৪)

শবদ্যালয় শনিটাণ/পুণ:শনিটাণ/সাংস্কার ও
পিরািত
১০) ট্রাশস্ট পবার্ ট সভা

শবশধিালা পিাতাদবক
পশরেিটদনর পপ্রশক্ষদত
শনয়ি পিাতাদবক

ট্রাস্ট অশিস;

-

৯০ শেন

ট্রাস্ট অশিস;

-

৯০ শেন

১১) িাশসক সিন্বয় সভা

শনয়ি পিাতাদবক

-

প্রশত িাদস

১২) ছাত্র-ছাত্রীদের বৃশি প্রোন

শবশধিালা পিাতাদবক

ট্রাস্ট অশিস;
প্রিাসন িাখা
ট্রাস্ট অশিস;
শিক্ষা িাখা

-

৩০ শেন

(৬)

২.৪ । আওতাধীন অশধেির/েির/সাংস্থ্া কর্তক
ট প্রেি পসবা
৩। অশভদর্াগ ব্যবস্থ্াপনা পশদ্ধশত (GRS)
পিধা প্রাশিদত অসন্তুষ্ট হদল োশয়ত্বপ্রাি কিটকতটার সাংদগ পর্াগাদর্াগ করুন। শতশন সিাধান শেদত ব্যথ ট হদল শনদমাক্ত পশদ্ধদত পর্াগাদর্াগ কদর আপনার সিস্যা অবশহত করুন।
ক্র: নাং
কখন পর্াগাদর্াগ করদবন
পর্াগাদর্াদগর ঠিকানা
শনষ্পশির সিয়সীিা
১
োশয়ত্বপ্রাি কিটকতটার সািাধান শেদত ব্যথ ট হদল GRS পিাকাল পদয়ন্ট কিটকতটা
১০ শেন
উপপশরচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট।
পিান-৫৫০৭৪৯৫০
ই-পিইল: dd@skt.gov.bd
২
GRS পিাকাল পদয়ন্ট কিটকতটা শনশে টষ্ট সিদয়
পকন্দ্রীয় অশভদর্াগ ব্যবস্থ্াপনা পদ্ধশত (GRS)
০৭ শেন
সিাধান শেদত ব্যথ ট হদল।
পশরচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট।
পিান- ৫৫০৭৪৮৮৪
ই-পিইল: director@skt.gov.bd
(৪) আপনার কাদছ আিাদের প্রতযািা:
ক্রশিক নাং
প্রশতশ্রুশত/কাশিত পসবা প্রাশির জন্য করণীয়
১
শনধ টাশরত িরদি সম্পূণ টভাদব পূরণকৃত আদবেনপত্র র্থাসিদয় জিা প্রোন
২
োিশরক কাদজ সাক্ষাদতর জন্য শনধ টাশরত সিদয়র পূদব টই উপশস্থ্ত থাকা
৩
নতুন শিশু কল্যাণ প্রাথশিক শবদ্যালয় শহদসদব ট্রাদস্টর অন্তর্ভটশক্তর জন্য শবদ্যালদয়ল শনজস্ব জশির সাংস্থ্ান; শবদ্যালদয়র অবস্থ্া; অবকাঠাদিাগত অবস্থ্ান; ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা;
শিক্ষক সাংখ্যা; পাঠোন সিয়; পশরচালনা পশরষে ইতযাশে সিদকট তথ্যাশেসহ আদবেন করদত হদব।
৪
োিশরক কাদজ সহায়তার জন্য শনধ টাশরত সিদয় উপশস্থ্ত থাকা
৫
সঠিক িাধ্যদি র্থাসিদয় সবা মূল্য পশরদিাধ
৬
শিশু কল্যাণ প্রাথশিক শবদ্যালয়/কাশরগশর প্রশিক্ষণ পকদন্দ্র ছাত্র-ছাত্রী ভশতটর জন্য বছদরর শনধ টাশরত সিদয় আদবেন করা।

