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ফাাংরাদদ শশু একাদেমভ 
দদাদের চত্বয ড়ক 

াফাগ, ঢাকা-১০০০ 
www.shishuacademy.gov.bd 

 
শটিদজন চার্ টায    

 

১.১ রূকল্প (Vision) :  
শফকশত শশু। 
 

 

১.২ অশবরক্ষ (Mission) : 
ঠিক শযচম টা ও প্রশক্ষদেয ভাধ্যদভ শশুয প্রশতবা শফকা াধন ।  

 
 

ফাাংরাদদ শশু একাদে মভ শশুদদয ভানশক শফকাদয  রক্ষ্যে দকন্দ্রীে অশপ ৬৪টি দজরা ও ০৬টি উক্ষ্জরা কাম যারক্ষ্েয ভাধ্যক্ষ্ভ শফশবন্ন 

দফামূরক কাম টক্রভ শযচারনা কযক্ষ্ছ। তন্দধ্য  উক্ষ্েখদমাগ্য দে নানামুখী প্র মযণ, গ্রন্থাগায দফা, জাদুঘযশবশিক প্রদ টনী এফাং ফই-শিকা 

প্রকানা, মফণন ও মফক্রেমূরক কাম টক্রভ।  

 

২. সফা প্রদান প্রমতশ্রুমত 

 

২.১ নাগমযক সফা 

 

ক্র. 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধশত প্রদোজনীে কাগজি 

এফাং প্রাশিস্থান 

দফায মূল্য এফাং 

শযদাধ দ্ধশত 

 

দফা 

প্রদাদনয 

ভেীভা 

দাশেত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, 

দশফ, দপান নম্বয ও ই-দভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
১. তথ্য মধকায 

অআক্ষ্নয অওতাে 

নাগমযকক্ষ্ক তথ্য 

প্রদান। 

তথ্য প্রামিয শনধ টাশযত 

অক্ষ্ফদন পযভ ‘ক’ 

সভাতাক্ষ্ফক দামেত্বপ্রাি  

কভ টকতটায মনকট 

মরমখতবাক্ষ্ফ ফা আ-

সভআক্ষ্রয ভাধ্যক্ষ্ভ। 

(১) শনধ টাশযত আদফদন 

পযভ। 

 

(২) অক্ষ্ফদক্ষ্নয mg_©‡b 

প্রামিক কাগজত্র। 

প্রামিস্থানঃ 

দামেত্বপ্রাি কভ টকতটায   

দিয এফং 

www.shishuacademy.

gov.bd ওক্ষ্েফাআট 

তথ্য মধকায সফা ফক্স। 

(১) এ-৪ ও এ-৩ 

ভাক্ষ্য কাগক্ষ্জয 

সযক্ষ্ত্র প্রমত পৃষ্ঠা 

দুআ টাকা, মবন্ন 

ভাক্ষ্য সযক্ষ্ত্র 

প্রকৃত মূল্য।  

 

(২) মমিক্ষ্ত তথ্য 

প্রদাক্ষ্নয সযক্ষ্ত্র 

প্রকৃত মূল্য; 

মমি যফযা 

কযা ক্ষ্র 

মফনামূক্ষ্ল্য; 

মযক্ষ্াধ দ্ধমত 

চারাক্ষ্নয 

ভাধ্যক্ষ্ভ, সকাি 

নং-১-৩৩০১-

০০০১-১৮৭০।  

 

তথ্য 

মধকায 

অআন, 

২০০৯ ও 

মফমধ 

নুমােী। 

জনাফ াভীভা আদযশপন  

দপ্রাগ্রাভ অশপায  

সপান নং: ০২-7116012 

সভাফাআর : ০১৭১০৩৯৬৩২৫ 

shamina.arefin@yahoo.com  
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http://www.shishuacademy.gov.bd/
http://www.shishuacademy.gov.bd/


C:\Users\User\Desktop\Cityzen Chartered 19 Latest.doc 2 

২.২ প্রামতষ্ঠামনক সফা 

 

 

ক্র. 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধশত প্রদোজনীে কাগজি 

এফাং প্রাশিস্থান 

দফায মূল্য 

এফাং 

শযদাধ 

দ্ধশত 

 

দফা প্রদাদনয 

ভেীভা 

দাশেত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দশফ, 

দপান নম্বয ও ই-দভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১. শশু শফকা 

দকন্দ্র ও প্রাক-

প্রাথশভক মযা 

সফা। 

০৩-০৫ ফছয 

ফেদয ৩০জন 

শশুসক বশতট কদয 

০১ (এক) জন 

শক্ষদকয দ্বাযা গল্প, 

দখরা-ধূরায ভাধ্যদভ 

প্রাক-প্রাথশভক 

শক্ষা প্রদান।  

(১) শনধ টাশযত আদফদন 

পযভ 

(২) জন্ শনফন্ধন নদ 

(৩) ০১ (এক) কশ 

াদার্ ট াইদজয 

তযাশেত ছশফ।  

ফাাংরাদদ শশু 

একাদেমভ কর  দজরা 

ও দকন্দ্রীে কাম টারে।  

www.shishuacademy

.gov.bd 

শফনামূদল্য ০১ (এক) 

কাম টশদফ 

(প্রশত ফছয 

জানুোশয ভা) 

জনাফ াভীভা আদযশপন  

দপ্রাগ্রাভ অশপায  

সপান নং: ০২-7116012 

সভাফাআর : ০১৭১০৩৯৬৩২৫ 

shamina.arefin@yahoo.com 

এফাং  

দজরা শশু শফলেক কভ টকতটা। 

২. শশুদদয 

াাংস্কৃশতক 

প্রমযণ (ঙ্গীত, 

শচিাাংকন, 

অশবনে, নৃতয, 

আবৃশি, গীর্ায, 

তফরা, 

কশিউর্ায, 

সুন্দয াদতয 

দরখ ও দাফা)  

প্রদান। 

০৬-১৩ ফছয 

ফেদয শশুদদয 

বশতট কদয 

প্রশশক্ষত 

শক্ষক/প্রশক্ষক 

দ্বাযা াদত করদভ 

শক্ষা দান। 

(১) শনধ টাশযত আদফদন 

পযভ 

(২) জন্ শনফন্ধন, স্কুদরয 

প্রতযেন 

(৩) ০৩ (শতন) কশ 

তযাশেত ছশফ।  

ফাাংরাদদ শশু 

একাদেমভয উদজরা, 

দজরা ও দকন্দ্রীে 

কাম টারে। 

www.shishuacademy

.gov.bd 

প্রশত ফদল টয 

জন্য 

এককাশরন  

২,৫০০/- 

র্াকা 

০৭ (াত) 

কাম টশদফ । 
দভাাম্মৎ নাযীন আকতায 

প্রাশনক অশপায 

সপান নং: ০২-9513400 

সভাফাআর : ০১৭১১২০৬৬১৮ 

bsaao.nasreen@gmail.com 

এফাং 

উদজরা ও দজরা শশু শফলেক 

কভ টকতটা। 

 

৩. গ্রন্থাগায দফা ০৫-১৬  ফছদযয 

শশুদদয গ্রন্থাগাদযয 

দস্য কদয ফই ও 

শিকা ইসুযয 

ভাধ্যদভ দফা 

প্রদান। 

(১) শনধ টাশযত আদফদন 

পযভ 

(২) ০২ (দুই) কশ ছশফ 

(তযাশেত) এফাং জন্ 

শনফন্ধদনয (তযাশেত) 

কশ। 

ফাাংরাদদ শশু 

একাদেমভয দকন্দ্রীে 

কাম টারে, ঢাকা। 

www.shishuacademy

.gov.bd 

দস্য শপ 

নগদ ১০০/- 

(একত) 

র্াকা  

০৫ (াত) 

কাম টশদফ। 
দস্য কদয 

আইশে কাে ট 

প্রদান। 

 

জনাফ দযশজনা আক্তায 

রাইদেমযোন  

সপান নং: ০২-9553691 

সভাফাআর : ০১৭১৫২৬৭৩৮৩ 

razinaalam-999@yahoo.com 

এফাং 

উদজরা ও দজরা শশু শফলেক 

কভ টকতটা। 

 

 

 

৪. জাদুঘয দফা ০৫-১৬ ফছদযয 

শশুদদয দস্য 

কদয ০১ (এক) জন 

গাইে এয 

ােতাে জাদুঘয, 

আর্ ট গ্যারাযী     

এফাং শি-শে প্রদ টন। 

(১) শনধ টাশযত আদফদন 

পযভ 

(২) জন্ শনফন্ধন নদ 

(৩) ০২ (দুই) কশ ছশফ 

(তযাশেত)। ফাাংরাদদ 

শশু একাদে মভয 

দকন্দ্রীে কাম টারে, ঢাকা। 

www.shishuacademy

.gov.bd 

শফনামূদল্য। ০৫ (এক) 

কাম টশদফ 

 

জনাফ পাযজানা আক্তায 

শভউশজোভ কীায  

সপান নং: ০২-9558874 

সভাফাআর : ০১৭৫৯১৯৮৩৪৬ 
farjanaakhter26@yahoo.com 

 

http://www.shishuacademy.gov.bd/
http://www.shishuacademy.gov.bd/
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ক্র. 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধশত প্রদোজনীে 

কাগজি এফাং 

প্রাশিস্থান 

দফায মূল্য এফাং 

শযদাধ দ্ধশত 

দফা প্রদাদনয 

ভেীভা 

দাশেত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দশফ, দপান 

নম্বয ও ই-দভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫. ফআ প্রকানা ফআ প্রকাক্ষ্য জন্য ান্ডুমরম 

জভা দাক্ষ্নয য মাচাআ-ফাছাআ 

সক্ষ্ল মুদ্রণ/প্রকা।  

অক্ষ্ফদক্ষ্নয 

ভাধ্যক্ষ্ভ জভা 

প্রদান। 

ফাাংরাদদ শশু 

একাদেমভয 

দকন্দ্রীে কাম টারে, 

ঢাকা। 

www.shishuac

ademy.gov.bd 

শফনামূদল্য ০৬ ভা জনাফ এ.এ.এভ নাজমুর ক 

দপ্রাগ্রাভ অশপায 

সপান নং: ০২-9558162 

সভাফাআর : ০১৭১২৭৬৫০১৭  

nazmul_bsa@ yahoo.com 

এফাং 

 www.shishuacademy.gov.bd 

৬. ভাশক শশু 

শিকা 

প্রকানা 

শশু শিকায জন্য দরখা 

জভাদাদনয য মাচাই-ফাছাই 

দদল মুদ্রে/প্রকা। 

অক্ষ্ফদক্ষ্নয 

ভাধ্যক্ষ্ভ দরখা 

জভা প্রদান।   

ফাাংরাদদ শশু 

একাদেমভয 

দকন্দ্রীে কাম টারে, 

ঢাকা। 

www.shishuac

ademy.gov.bd 

শফনামূদল্য ০১ ভা জনাফ কাজী আর পারুক নওোজ  

দপ্রাগ্রাভ অশপায   

সপান নং: ০২-9552644 

সভাফাআর : ০১৯৫৬৪২৯২৪৫ 

faruknawazbsa@gmail.com 

৭. ফআ মফক্রে ও 

মফণন 

ফাংরাক্ষ্দ মশু একাক্ষ্িমভয 

সকন্দ্রীে কাম যারে, সজরা ও 

উক্ষ্জরা কাম যারক্ষ্ে মফক্রে ও 

মফণন সকক্ষ্ন্দ্র ফআ মফক্রে কযা 

ে। 

ফআক্ষ্েয মনধ যামযত 

মূল্য নুমােী  

 

ফআক্ষ্েয 

মনধ যামযত 

মূল্য। 

প্রমতমদন 

(ছুটিয মদন 

ব্যতীত) 

 জনাফ সভা: আপক্ষ্তখারুর অরভ 

দপ্রাগ্রাভ অশপায 

০১৭১৫৪৭৩৩১০ 

iftekharulalam28@gmail.com 

এফাং 

 www.shishuacademy.gov.bd 
৮. ভামক মশু 

মত্রকা মফক্রে 

ও মফণন 

ফাংরাক্ষ্দ মশু একাক্ষ্িমভয 

সকন্দ্রীে কাম যারে, সজরা ও 

উক্ষ্জরা কাম যারক্ষ্ে মফক্রে ও 

মফণন সকক্ষ্ন্দ্র ভামক মশু 

মত্রকা মফক্রে কযা ে। 

(১) শনধ টাশযত 

পযক্ষ্ভ আদফদন  

ত্র 

(২) পযভ ৪০০/- 

ভামক মশু 

মত্রকায 

মনধ যামযত 

মূল্য। 

প্রমতমদন 

(ছুটিয মদন 

ব্যতীত) 

 জনাফ সভা: আপক্ষ্তখারুর অরভ 

দপ্রাগ্রাভ অশপায 

০১৭১৫৪৭৩৩১০ 

iftekharulalam28@gmail.com 

এফাং  

www.shishuacademy.gov.bd 
৯. শশু শফকা 

দকন্দ্র  

(আশজভপুয) 

দফা 

শনধ টাশযত আদফদন দিয 

ভাধ্যদভ শশু শফকা দকদন্দ্র 

দুুঃস্থ ও সুশফধাফশিত 

শশুদদয খাফায, ফাস্থান 

দরখা-ড়া ও শচশকৎা 

প্রদাদনয ভাধ্যদভ শশুদদয 

পুনফ টান।   

(১) শনধ টাশযত 

আদফদন ি 

(২) জন্নদ 

(৩) ০২ কশ 

ছশফ। আশজভপুয 

শশু শফকা 

দকন্দ্র। 

www.shishuac

ademy.gov.bd 

শফনামূদল্য প্রশতশদন 

কার ৯.০০র্া 

দথদক ৫.০০ 

র্া ম টন্ত দখারা 

থাদক। 

জনাফ রােরা আযজুভান ফাণু, 

দজরা শশু শফলেক কভ টকতটা 

(াংযুক্ত), ০১৭১২২৭৮২৬৮, 

lailabsa@gmail.com 

১০. শশু শফকা 

দকন্দ্র  

(দকযানীগঞ্জ) 

দফা 

শনধ টাশযত আদফদন দিয 

ভাধ্যদভ শশু শফকা দকদন্দ্র 

দুুঃস্থ ও সুশফধাফশিত 

শশুদদয খাফায, ফাস্থান 

দরখা-ড়া ও শচশকৎা 

প্রদাদনয ভাধ্যদভ শশুদদয 

পুনফ টান।   

(১) শনধ টাশযত 

আদফদন ি  

(২) জন্নদ 

(৩) ০২ কশ 

ছশফ। দকযানীগঞ্জ  

শশু শফকা 

দকন্দ্র। 

www.shishuac

ademy.gov.bd 

শফনামূদল্য প্রশতশদন 

কার ৯.০০র্া 

দথদক ৫.০০ 

র্া ম টন্ত দখারা 

থাদক। 

জনাফ এ.এ.এভ নাজমুর ক 

দপ্রাগ্রাভ অশপায 

সপান নং: ০২-9558162 

সভাফাআর : ০১৭১২৭৬৫০১৭  

nazmul_bsa@ yahoo.com 

এফাং 

www.shishuacademy.gov.bd 

http://www.shishuacademy.gov.bd/
http://www.shishuacademy.gov.bd/
http://www.shishuacademy.gov.bd/
http://www.shishuacademy.gov.bd/
http://www.shishuacademy.gov.bd/
mailto:faruknawazbsa@gmail.com
http://www.shishuacademy.gov.bd/
http://www.shishuacademy.gov.bd/
http://www.shishuacademy.gov.bd/
http://www.shishuacademy.gov.bd/
http://www.shishuacademy.gov.bd/
http://www.shishuacademy.gov.bd/
http://www.shishuacademy.gov.bd/
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ক্র. 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধশত প্রদোজনীে 

কাগজি এফাং 

প্রাশিস্থান 

দফায মূল্য 

এফাং শযদাধ 

দ্ধশত 

দফা প্রদাদনয 

ভেীভা 

দাশেত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দশফ, 

দপান নম্বয ও ই-দভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১১. শশু শফকা দকন্দ্র 

(গাজীপুয) দফা 

শনধ টাশযত আদফদন দিয 

ভাধ্যদভ শশু শফকা দকদন্দ্র 

দুুঃস্থ ও সুশফধাফশিত শশুদদয 

খাফায, ফাস্থান দরখা-ড়া 

ও শচশকৎা প্রদাদনয ভাধ্যদভ 

শশুদদয পুনফ টান।   

(১) শনধ টাশযত 

আদফদন ি  

(২) জন্নদ 

(৩) ০২ কশ 

ছশফ। গাজীপুয 

শশু শফকা 

দকন্দ্র। 

www.shishuac

ademy.gov.bd 

শফনামূদল্য প্রশতশদন 

কার ৯.০০র্া 

দথদক ৫.০০ 

র্া ম টন্ত দখারা 

থাদক। 

জনাফ †gv. bvwmi DwÏb 

দজরা শশু শফলেক 

কভ টকতটা,  গাজীপুয । 
সপান নং: ০২-৯২৫৬৪৭২ 

সভাফাআর : ০১৭১১২৪৭৮২০ 

bsagazipur563@gmail.com 

 

১২. শশু শফকা দকন্দ্র 

(যাজাী) দফা 

শনধ টাশযত আদফদন দিয 

ভাধ্যদভ শশু শফকা দকদন্দ্র 

দুুঃস্থ ও সুশফধাফশিত শশুদদয 

খাফায, ফাস্থান দরখা-ড়া 

ও শচশকৎা প্রদাদনয ভাধ্যদভ 

শশুদদয পুনফ টান।   

(১) শনধ টাশযত 

আদফদন ি  

(২) জন্নদ 

(৩) ০২ কশ 

ছশফ। যাজাী 

শশু শফকা 

দকন্দ্র। 

www.shishuac

ademy.gov.bd 

শফনামূদল্য প্রশতশদন 

কার ৯.০০র্া 

দথদক ৫.০০ 

র্া ম টন্ত দখারা 

থাদক। 

জনাফ †gv. gb&Ryi Kv‡`i 

দজরা শশু শফলেক 

কভ টকতটা,  যাজাী। 

সপান নং: ০৭২১৭৭৩৪০৩ 

সভাফাআর : ০১৭৬২৬০৪০৯০ 

bsarajshahi@gmail.com 

১৩. শশু শফকা দকন্দ্র 

(খুরনা) দফা 

শনধ টাশযত আদফদন দিয 

ভাধ্যদভ শশু শফকা দকদন্দ্র 

দুুঃস্থ ও সুশফধাফশিত শশুদদয 

খাফায, ফাস্থান দরখা-ড়া 

ও শচশকৎা প্রদাদনয ভাধ্যদভ 

শশুদদয পুনফ টান।   

(১) শনধ টাশযত 

আদফদন ি  

(২) জন্নদ 

(৩) ০২ কশ 

ছশফ। খুরনা শশু 

শফকা দকন্দ্র। 

www.shishuac

ademy.gov.bd 

শফনামূদল্য প্রশতশদন 

কার ৯.০০র্া 

দথদক ৫.০০ 

র্া ম টন্ত দখারা 

থাদক। 

জনাফ †gv. Aveyj Avjg 

দজরা শশু শফলেক 

কভ টকতটা,  খুরনা। 

সপান নং: ০৪১৭২৫৬৪৮ 

সভাফাআর : ০১৭১৭৬৬৯০২০ 

bsakhulnagov@yahoo.com 

১৪. শশু শফকা দকন্দ্র 

(চট্টগ্রাভ) দফা 

শনধ টাশযত আদফদন দিয 

ভাধ্যদভ শশু শফকা দকদন্দ্র 

দুুঃস্থ ও সুশফধাফশিত শশুদদয 

খাফায, ফাস্থান দরখা-ড়া 

ও শচশকৎা প্রদাদনয ভাধ্যদভ 

শশুদদয পুনফ টান।   

(১) শনধ টাশযত 

আদফদন ি  

(২) জন্নদ 

(৩) ০২ কশ 

ছশফ। চট্টগ্রাভ 

শশু শফকা 

দকন্দ্র। 

www.shishuac

ademy.gov.bd 

শফনামূদল্য প্রশতশদন 

কার ৯.০০র্া 

দথদক ৫.০০ 

র্া ম টন্ত দখারা 

থাদক। 

সভা. নূরুর অফছায ভ ূঁঞা 

দজরা শশু শফলেক 

কভ টকতটা,  চট্টগ্রাভ । 

সপান নং: ০৩১৬৫২৮৫০ 

সভাফাআর : ০১৮১৪১১৯১০৭ 

bsa.ctg07@gmail.com 

১৫. শভরনােতন ফযাদ্দ মনধ যামযত তাশযখ, ভে উদেখ 

কদয আদফদন কযদত ে। 

মনক্ষ্দ যনাফরী, 

বাড়া জভায 

যশদ। 

ফাংরাক্ষ্দ মশু 

একাক্ষ্িমভ। 

ধ টমদফ 

১৫,০০০/-

+বোট 

এফং 

পূণমদফ 

২৫,০০০/- 

+বোট  

জভায 

ভাধ্যক্ষ্ভ 

ছুটিয শদন 

ব্যাশতত 

প্রশতশদন 

কার ৯.০০র্া 

দথদক ৫.০০ 

র্া ম টন্ত । 

জনাফ দভা: নুরুজ্জাভান  

দপ্রাগ্রাভ অশপায (প্রান)  

সপান নং: ০২-9512517 

সভাফাআর : ০১৭১৯৪৬৯৯৭১ 

md.nurujjaman@gmail.com 

 

 

http://www.shishuacademy.gov.bd/
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২.৩ বেন্তযীণ ও সকন্দ্রীে সফা 

 

ক্র. 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধশত প্রদোজনীে কাগজি 

এফাং প্রাশিস্থান 

দফায মূল্য এফাং 

শযদাধ দ্ধশত 

দফা প্রদাদনয 

ভেীভা 

দাশেত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দশফ, 

দপান নম্বয ও ই-দভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ক. প্রমবক্ষ্িন্ট পান্ড-এয মিভ  

    ভঞ্জুময 

খ. গৃমনভ যাণ, সভাটয াআক্ষ্কর  

    মিভ ভঞ্জুয 

গ. মজযত ছুটি, শ্রামন্ত মফক্ষ্নাদন  

    ছুটি 

ঘ. মঅযএর ভঞ্জুয 

ঙ. ফমঃফাংরাক্ষ্দ ছুটি ভঞ্জুয 

চ. ছুটি নগদােন ও অনুক্ষ্তামলক  

    ভঞ্জুয 

অক্ষ্ফদনকাযীয 

অক্ষ্ফদক্ষ্নয 

সপ্রমযক্ষ্ত প্রমবক্ষ্িন্ট 

পান্ড মিভ 

নুক্ষ্ভাদন কযা 

ে। 

 

মনধ যামযত 

অক্ষ্ফদনত্র, 

ফাংরাক্ষ্দ মশু 

একাক্ষ্িমভ সকন্দ্রীে 

কাম যারে, ঢাকা। 

শফনামূদল্য। 

প্রাি মিভ 

সচক এয 

ভাধ্যক্ষ্ভ 

মযক্ষ্াধ কযা 

ে। 

শনেশভত। জনাফ মবমজৎ ফাক, 

কাযী মযচারক 

(প্রান), ০১৭৯৯০৪৪৭৭৪, 

dhrubo_eee88@yahoo.com 

 

২. াাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান আভন্ত্রে অথফা 

স্বপ্রদোশদত 

  শনেশভত। জনাফ যাোন জান্নাত 

দজরা শশু শফলেক কভ টকতটা 

(াংযুক্ত),  

০১৭১১-৪৮৪০২৫ 

mayamasud@gmail.com 

 

৩. শেশজর্ার নশথ ব্যাফস্থানা। োক ও নশথ ই-

পাইশরাংদেয 

ভাধ্যদভ উস্থান 

ও শনস্পশি। 

োক ও নশথ ই-

পাইশরাংদেয 

ভাধ্যদভ গ্রে ও 

শনস্পশি। 

শফনামূদল্য। 

 

শনেশভত। জনাফ দভা: নুরুজ্জাভান  

দপ্রাগ্রাভ অশপায (প্রান)  

সপান নং: ০২-9512517 

সভাফাআর : ০১৭১৯৪৬৯৯৭১ 

md.nurujjaman@gmail.com 

৪. ই- দর্ন্ডায। ই-শজশয ভাধ্যদভ 

দযি আফান। 

াংমিষ্ট  দর্ন্ডয 

েকুদভন্ট অনুমােী। 

শনধাশযত  

দর্ন্ডয মূল্য 

অনুমােী। 

শনেশভত। জনাফ দভা.আশভয দাদন খান,  

 ০১৭৭৭১৮৭১৭১, 

amirtushinbd@yahoo.com 

৫. অশবদমাগ গ্রে ও শনস্পশি। অশবদমাগ গ্রে ও 

শনস্পশি কযা ে। 

অনরাইদন আদফদন 

www.shishuacad

emy.gov.bd  

শফনামূদল্য। শনধাশযত 

ভে 

অনুযে 

পূফ টক 

অশবদমাগ 

শনস্পশি 

কযা ে 

জনাফ াভীভা আদযশপন  

দপ্রাগ্রাভ অশপায  

সপান নং: ০২-7116012 

সভাফাআর : 

০১৭১০৩৯৬৩২৫ 

shamina.arefin@yahoo.com 

 

 
৩. অওতাধীন দিয/ংস্থা/ন্যান্য প্রমতষ্ঠানমূক্ষ্য মটিক্ষ্জন চাট যায মরঙ্ক অকাক্ষ্য যুক্ত কযক্ষ্ত ক্ষ্ফ। 
 

 

৪. অনায (সফা িীতায) কাক্ষ্ছ অভাক্ষ্দয (সফা প্রদানকাযীয) প্রতোা 

 

ক্রমভক নং                         প্রমতশ্রুত/কামিত সফা প্রামিয রক্ষ্যে কযণীে 

১. ¯̂qsm¯ú~Y© অক্ষ্ফদন জভা প্রদান 

২. মথামথ প্রমক্রোে প্রক্ষ্োজনীে মপ মযক্ষ্াধ কযা 

৩. প্রক্ষ্মাজে সযক্ষ্ত্র সভাফাআর সভক্ষ্জ/আক্ষ্ভআক্ষ্রয মনক্ষ্দ যনা নুযণ কযা 

৪. াযাক্ষ্তয জন্য avh© তামযক্ষ্খ শনধ টাশযত ভক্ষ্েয পূক্ষ্ফ যআ উমস্থত থাকা 

৫. নাফশ্যক সপান/তদমফয না কযা  

 

 

http://www.shishuacademy.gov.bd/
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৫. সকান নাগমযক ভন্ত্রণারে/মফবাগ ক্ষ্ত সকান কামিত সফা না সক্ষ্র ফা সফা প্রামিক্ষ্ত ন্তুষ্ট ক্ষ্র ম যােক্রক্ষ্ভ মতমন সকান কভ টকতটায মনকট এফং 

মকবাক্ষ্ফ সমাগাক্ষ্মাগ কযক্ষ্ফন তা মবক্ষ্মাগ প্রমতকায ব্যফস্থানা (GRS)-এ মনম্নরূবাক্ষ্ফ উক্ষ্েখ কযক্ষ্ত ক্ষ্ফ:   

 
 

ক্র. নং কখন সমাগাক্ষ্মাগ কযক্ষ্ফন 

 

কায ক্ষ্ি দমাগাদমাগ 

কযদফন  

দমাগাদমাদগয ঠিকানা শনষ্পশিয 

ভেীভা 

১. দামেত্বপ্রাি কভ টকতটা ভাধান মদক্ষ্ত ব্যথ ট 

ক্ষ্র 

মবক্ষ্মাগ মনষ্পমি কভ টকতটা 

(মনক) 

নাভ ও দমফ: জনাফ সজোমত রার কুযী, 

ভামযচারক, ফাাংরাদদ শশু একাদেশভ। 

সপান: ৯৫৫০৩১৭ 

আ-সভআর: dgbsa64@gmail.com 

ওক্ষ্েফ: www.shishuacademy.gov.bd 

৩০ কাম টশদফ 

২. মবক্ষ্মাগ মনষ্পমি কভ টকতটা মনমদ যষ্ট 

ভক্ষ্ে ভাধান মদক্ষ্ত ব্যথ ট ক্ষ্র 

অমর কভ টকতটা নাভ ও দমফ: জনাফ সভাঃ াক্ষ্েদুর আরাভ, 

শচফ, ভশরা ও শশু শফলেক ভন্ত্রোরে 

সপান: ৯৫৪৫০১২ 

আ-সভআর: secretary@mowca.gov.bd 

ওক্ষ্েফ: www.mowcmowca.gov.bd 

২০ কাম টশদফ 

৩. অমর কভ টকতটা মনমদ যষ্ট ভক্ষ্ে ভাধান 

মদক্ষ্ত ব্যথ ট ক্ষ্র 

ভমন্ত্রমযলদ মফবাক্ষ্গয 

মবক্ষ্মাগ ব্যফস্থানা সর 

ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ ৬০ কাম টশদফ 

 

 

 

 
 


