
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাগ, শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

বাশি নাং-৪৪, সিক নাং-১২/এ, ধানমশি, ঢাকা-১২০৯ 

www.pmedutrust.gov.bd: ফ্যাক্স: ০২-৮১৯১০১৯ 

ওদয়বসাইদে প্রেশ শদনর জন্য 

 
 

সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত (Citizen’s Charter) 

১.০ শভশন ও শমশন  

 শভশন: সুশবধাবশিত েশরদ্র ও সমধাবী শশক্ষার্থীদের শশক্ষা সহায়তা।  

 শমশন: েশরদ্র ও সমধাবী শশক্ষার্থীদের উপবৃশি, আশর্থ শক সহায়তা ও অনুোন প্রোদনর মাধ্যদম শশক্ষার সুদ াগ সৃশি করা ও শশক্ষার মাদনান্নয়ন।   

২.০  সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত    

২.১  নাগশরক সসবা: 
 

ক্রশমক সসবার নাম সসবা প্রোদন 

সদব শাচ্চ সময় 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/আদবেন ফ্রম  

প্রাশিস্থান  

সসবামূল্য এবাং পশরদশাধ 

পদ্ধশত ( শে র্থাদক) 

শাখার নামসহ োশয়ত্বপ্রাি কম শকতশার পেশব, রুম 

নম্বর, অশফ্শসয়াল সেশলদফ্ান ও ই-সমইল 

উর্ধ্শতন কম শকতশার পেশব, রুম নম্বর, 

অশফ্শসয়াল সেশলদফ্ান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫)  (৬) (৭) (৮) 

০১. 

 

তথ্য প্রোন তথ্য অশধকার আইন 

২০০৯ এর ধারা ৯ এর 

উপ-ধারা ১ ও ২ 

সমাতাদবক অনুদরাধকৃত 

তথ্য ২০ ও সকান সকান 

সক্ষদত্র সদব শাচ্চ ৩০ 

কা শশেবদসর মদধ্য 

সরবরাহ 

শনধ শাশরত ফ্রদম 

আদবেন 

www.pmedutrust.gov.bd 

এবাং 

প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট েির 

 

 

তথ্য অশধকার আইন 

২০০৯ অনু ায়ী শনধ শাশরত 

মূল্য চালাদনর মাধ্যদম 

সকাড ১-৩৩০১-০০০১-

১৮০৮৭ এ জমা প্রোন  

পশরকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা; সহকারী পশরচালক 

রুম নম্বর: ২১৩ সফ্ান : +৮৮-০২ ৯১২২৫২৪ 

 ই-সমইল:  

ad.planning@pmedutrust.gov.bd  

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১  

সফ্ান : +৮৮-০২-৫৫০০০৪২৩ 

ই-সমইল:  

md@pmedutrust.gov.bd 

০২. অশভদ াগ গ্রহণ 

ও শনষ্পশি 

 

০৭ কম শশেবস আদবেন www.pmedutrust.gov.bd 

  

শবনামূদল্য  

 

প্রশাসন শাখা; সহকারী পশরচালক  

রুম নম্বর: ২০৩, সফ্ান: +৮৮০২-৫৫০০০৪২৭ 

ই-সমইল: 

ad.admin@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১ 

সফ্ান : +৮৮-০২-৫৫০০০৪২৩  

ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 

০৩. ফ্রন্ট সডস্ক সসবা তাৎক্ষশণক -- প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট েির 

 

শবনামূদল্য  

 

প্রশাসন শাখা; সহকারী পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০৩, সফ্ান: +৮৮০২-৫৫০০০৪২৭ 

ই-সমইল:  

ad.admin@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১ 

সফ্ান : +৮৮-০২-৫৫০০০৪২৩  

ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 

০৪. ওদয়বসাইে হালনাগােকৃত প্রদ াজয নয় প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট 

এর শনজস্ব ওদয়বসাইে  

www.pmedutrust.gov.bd 

 

শবনামূদল্য  

 

আইশসটি শাখা; সপ্রাগ্রামার,  

রুম নম্বর: ২১৮ 

সফ্ান: +৮৮০২-৫৫০০০১০৩;  

ই-সমইল: 

programmer@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১ 

সফ্ান : +৮৮-০২-৫৫০০০৪২৩  

ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 

 

 

http://www.pmedutrust.gov.bd/
http://www.eedmoe.gov.bd/
mailto:ad.planning@pmedutrust.gov.bd
http://www.eedmoe.gov.bd/
http://www.eedmoe.gov.bd/


 

২.২ প্রাশতষ্ঠাশনক সসবা 

ক্রশমক সসবার নাম সসবা প্রোদন 

সদব শাচ্চ সময়   

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র  

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/আদবেন ফ্রম  

প্রাশিস্থান 

সসবামূল্য এবাং পশরদশাধ 

পদ্ধশত ( শে র্থাদক) 

শাখার নামসহ োশয়ত্বপ্রাি কম শকতশার পেশব, রুম 

নম্বর, অশফ্শসয়াল সেশলদফ্ান ও ই-সমইল 

উর্ধ্শতন কম শকতশার পেশব, রুম নম্বর, 

অশফ্শসয়াল সেশলদফ্ান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১. েশরদ্র ও সমধাবী 

শশক্ষার্থীদের 

উপবৃশি প্রোন  

চূিান্তভাদব 

মদনানয়দনর ৩০ 

কম শশেবদসর মদধ্য 

১ কশপ রশিন ছশব, 

প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর 

প্রতযয়নসহ শনধ শাশরত 

ফ্রদম আদবেন  

 

www.pmedutrust.gov.bd 

এবাং 

 প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট েির 

শবনামূদল্য উপবৃশি শাখা; সহকারী পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০৪, সফ্ান: +৮৮০২-৫৫০০০৪২৮, 

ই-সমইল:   

ad.stipend@pmedutrust.gov.bd  

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১ 

সফ্ান : +৮৮-০২-৫৫০০০৪২৩  

ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd  

০২. সবসরকারী শশক্ষা 

প্রশতষ্ঠাদন টিউশন 

শফ্ প্রোন  

শশক্ষার্থীদের উপবৃশি 

প্রোদনর ১৫ 

কম শশেবদসর মদধ্য 

সবসরকারী শশক্ষা 

প্রশতষ্ঠাদনর শনব শাশচত 

শশক্ষার্থীদের শবপরীদত 

প্রশতষ্ঠাদন টিউশন শফ্ প্রোন 

www.pmedutrust.gov.bd 

এবাং 

 প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট েির 

শবনামূদল্য উপবৃশি শাখা; সহকারী পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০৪, সফ্ান: +৮৮০২-৫৫০০০৪২৮, 

ই-সমইল:   

ad.stipend@pmedutrust.gov.bd  

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১ 

সফ্ান : +৮৮-০২-৫৫০০০৪২৩  

ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd  

০৩. েশরদ্র ও সমধাবী 

শশক্ষার্থীদের ভশতশ 

শনশিতকরদণ 

আশর্থ শক সহায়তা  

চূিান্তভাদব 

মদনানয়দনর ১৫ 

কম শশেবদসর মদধ্য 

১ কশপ রশিন ছশব, জন্ম 

শনবন্ধন সনে, পূব শবশতশ 

বছদরর নম্বরপদত্রর 

সতযাশয়ত কশপ ও শশক্ষা 

প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর 

সুপাশরশসহ আদবেন 

www.pmedutrust.gov.bd 
www.forms.gov.bd 

এবাং 

প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট েির 

 

শবনামূদল্য  

 

প্রশাসন শাখা; সহকারী পশরচালক  

রুম নম্বর: ২০৩, সফ্ান: +৮৮০২-৫৫০০০৪২৭ 

ই-সমইল: 

ad.admin@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১ 

সফ্ান : +৮৮-০২-৫৫০০০৪২৩  

ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd  

০৪. দুর্ শেনায় গুরুতর 

আহত েশরদ্র ও 

সমধাবী 

শশক্ষার্থীদের 

এককালীন 

আশর্থ শক অনুোন 

চূিান্তভাদব 

মদনানয়দনর ১৫ 

কম শশেবদসর মদধ্য 

১ কশপ রশিন ছশব, জন্ম 

শনবন্ধন সনে, নম্বরপদত্রর 

সতযাশয়ত কশপ, শশক্ষা 

প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর সুপাশরশ 

এবাং দুর্ শেনায় ক্ষশতগ্রদের 

প্রমাণক শহদসদব সরকারী 

শচশকৎসক কর্তশক সমশডদকল 

সাটি শশফ্দকেসহ আদবেন 

www.pmedutrust.gov.bd 
www.forms.gov.bd 

এবাং 

প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট েির 

 

 

শবনামূদল্য  

 

প্রশাসন শাখা; সহকারী পশরচালক  

রুম নম্বর: ২০৩, সফ্ান: +৮৮০২-৫৫০০০৪২৭ 

ই-সমইল: 

ad.admin@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১ 

সফ্ান : +৮৮-০২-৫৫০০০৪২৩  

ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 

০৫. এম.শফ্ল. ও 

শপএইচ.শড. 

সকাদস শ 

সফ্দলাশশপ ও 

বৃশি প্রোন 

৪৫ কম শশেবস আদবেন ফ্রম, ০২ কশপ 

ছশব, গদবষণা প্রোব, 

তত্ত্বাবধায়দকর প্রতযয়নপত্র, 

চাকুরীরত প্রার্থীদের 

কর্তশপদক্ষর মাধ্যদম 

আদবেন, সকল শশক্ষাগত 

স াগ্যতার সনদের কশপ 

www.pmedutrust.gov.bd 

এবাং  

 প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট েির 

 

শবনামূদল্য 

 

পশরকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা; সহকারী পশরচালক 

রুম নম্বর: ২১৩ সফ্ান : +৮৮-০২ ৯১২২৫২৪ 

ই-সমইল: 

ad.planning@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১ 

সফ্ান : +৮৮-০২-৫৫০০০৪২৩  

ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 

 

 

 

 

http://www.eedmoe.gov.bd/
mailto:ad.stipend@pmedutrust.gov.bd
http://www.eedmoe.gov.bd/
mailto:ad.stipend@pmedutrust.gov.bd
http://www.eedmoe.gov.bd/
http://www.eedmoe.gov.bd/
http://www.eedmoe.gov.bd/
mailto:ad.planning@pmedutrust.gov.bd


২.৩ অভযন্তরীণ সসবা  

ক্রশমক সসবার নাম সসবা প্রোদন 

সদব শাচ্চ সময় 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/আদবেন ফ্রম  

প্রাশিস্থান 

সসবামূল্য এবাং পশরদশাধ 

পদ্ধশত ( শে র্থাদক) 

শাখার নামসহ োশয়ত্বপ্রাি কম শকতশার পেশব, রুম 

নম্বর, অশফ্শসয়াল সেশলদফ্ান ও ই-সমইল 

উর্ধ্শতন কম শকতশার পেশব, রুম নম্বর, 

অশফ্শসয়াল সেশলদফ্ান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১. বাদজে প্রণয়ন অর্থ শ মন্ত্রণালয় কর্তশক 

প্রেি সময় 

বাদজদের জন্য 

শনধ শাশরত ফ্রম  এবাং 

সাংলশি 

প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট েির প্রদ াজয নয়  অর্থ শ ও শহসাব শাখা; সহকারী পশরচালক  

রুম নম্বর: ২০২,  সফ্ান: +৮৮০২-৯১২২৭৩২,  

ই-সমইল: ad.finance@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১; সফ্ান : +৮৮-০২-

৫৫০০০৪২৩; ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 

০২. অর্থ শ ছািকরণ ০৭ কম শশেবস বাদজে শবভাজনসহ 

প্রদয়াজনীয় প্রোব 

প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট েির প্রদ াজয নয় অর্থ শ ও শহসাব শাখা; সহকারী পশরচালক  

রুম নম্বর: ২০২,  সফ্ান: +৮৮০২-৯১২২৭৩২,  

ই-সমইল: ad.finance@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১; সফ্ান : +৮৮-০২-

৫৫০০০৪২৩; ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 

০৩. শবল পশরদশাধ ০২ কম শশেবস  শবল-ভাউচার প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট েির প্রদ াজয নয় অর্থ শ ও শহসাব শাখা; সহকারী পশরচালক  

রুম নম্বর: ২০২,  সফ্ান: +৮৮০২-৯১২২৭৩২,  

ই-সমইল: ad.finance@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১; সফ্ান : +৮৮-০২-

৫৫০০০৪২৩; ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 

০৪. শবভাগীয় মামলা ৭০ কম শশেবস 

(সকল ধাদপ বশধ শত 

সময়সহ) 

প্রদ াজয নয় প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট েির   প্রদ াজয নয় প্রশাসন শাখা; সহকারী পশরচালক  

রুম নম্বর: ২০৩, সফ্ান: +৮৮০২-৫৫০০০৫২৭ 

ই-সমইল: ad.admin@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১; সফ্ান : +৮৮-০২-

৫৫০০০৪২৩; ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 

০৫. অশগ্রম (সাধারণ 

ভশবষ্য তহশবল, 

গৃহশনম শান ঋণ, 

 ানবাহন ক্রদয়র 

অশগ্রম ইতযাশে) 

০৭ কম শশেবস পূরণকৃত শনধ শাশরত  

ফ্রমসহ (ফ্রম নাং 

২৬৩৯)অশগ্রম প্রাশির 

জন্য আদবেন এবাং তা 

মন্ত্রণালদয় অনুদমােদনর 

জন্য অগ্রায়ন 

www.bangladesh.gov.bd 

www.forms.gov.bd 

www.pmedutrust.gov.bd 
এবাং 

 প্রধান শহসাবরক্ষণ কম শকতশার েির 

প্রদ াজয নয়   প্রশাসন শাখা; সহকারী পশরচালক  

রুম নম্বর: ২০৩, সফ্ান: +৮৮০২-৫৫০০০৫২৭ 

ই-সমইল: ad.admin@pmedutrust.gov.bd   

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১; সফ্ান : +৮৮-০২-

৫৫০০০৪২৩; ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 

০৬. পে সৃজন, 

সাংরক্ষণ ও 

স্থায়ীকরণ 

উক্ত কম শকাদির জন্য 

শনধ শাশরত সমদয়র মদধ্য 

শনধ শাশরত ফ্রম ও 

সচকশলস্ট  

 

www.bangladesh.gov.bd 

www.forms.gov.bd 

www.pmedutrust.gov.bd 

www.mopa.gov.bd 

প্রদ াজয নয় প্রশাসন শাখা; সহকারী পশরচালক  

রুম নম্বর: ২০৩, সফ্ান: +৮৮০২-৫৫০০০৫২৭ 

ই-সমইল:   

ad.admin@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১; সফ্ান : +৮৮-০২-

৫৫০০০৪২৩; ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 

০৭. জনবল শনদয়াগ 

ও কম শচারীর 

পদোন্নশত 

০৩ মাস  শনধ শাশরত ফ্রদম 

আদবেন 

www.pmedutrust.gov.bd 

এবাং 

 প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট েির 

প্রদ াজয নয়   প্রশাসন শাখা; সহকারী পশরচালক  

রুম নম্বর: ২০৩, সফ্ান: +৮৮০২-৫৫০০০৫২৭ 

ই-সমইল: 

ad.admin@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১; সফ্ান : +৮৮-০২-

৫৫০০০৪২৩; ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 

০৮. স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পশির 

সরশজিার 

ভূক্তকরণ 

উক্ত কম শকাদির জন্য 

শনধ শাশরত সমদয়র মদধ্য 

শনধ শাশরত ফ্রম ও 

সচকশলস্ট 

 

www.bangladesh.gov.bd 

www.forms.gov.bd 

www.pmedutrust.gov.bd 

www.mopa.gov.bd 

প্রদ াজয নয় প্রশাসন শাখা; সহকারী পশরচালক  

রুম নম্বর: ২০৩, সফ্ান: +৮৮০২-৫৫০০০৫২৭ 

ই-সমইল: 

ad.admin@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১; সফ্ান : +৮৮-০২-

৫৫০০০৪২৩; ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 

০৯. প্রশশক্ষণ 

আদয়াজন 

০৩-০৫ কম শশেবস আদবেন www.pmedutrust.gov.bd 

এবাং 

 প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট েির 

প্রদ াজয নয়  পশরকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা; সহকারী পশরচালক 

রুম নম্বর: ২১৩ সফ্ান : +৮৮-০২-৯১২২৫২৪,  

ই-সমইল:  

ad.planning@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১; সফ্ান : +৮৮-০২-

৫৫০০০৪২৩; ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 

mailto:ad.finance@pmedutrust.gov.bd
mailto:ad.finance@pmedutrust.gov.bd
mailto:ad.finance@pmedutrust.gov.bd
http://www.forms.gov.bd/
http://www.pmedutrust.gov.bd/
mailto:ad.admin@pmedutrust.gov.bd
http://www.forms.gov.bd/
http://www.pmedutrust.gov.bd/
http://www.eedmoe.gov.bd/
http://www.eedmoe.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
http://www.pmedutrust.gov.bd/
http://www.eedmoe.gov.bd/
http://www.eedmoe.gov.bd/
mailto:md@pmedutrust.gov.bd


ক্রশমক সসবার নাম সসবা প্রোদন 

সদব শাচ্চ সময় 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/আদবেন ফ্রম  

প্রাশিস্থান 

সসবামূল্য এবাং পশরদশাধ 

পদ্ধশত ( শে র্থাদক)  

শাখার নামসহ োশয়ত্বপ্রাি কম শকতশার পেশব, রুম 

নম্বর, অশফ্শসয়াল সেশলদফ্ান ও ই-সমইল 

উর্ধ্শতন কম শকতশার পেশব, রুম নম্বর, 

অশফ্শসয়াল সেশলদফ্ান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১০. সপনশন ও 

গ্রাচুইটি 

পূণ শাি প্রোব প্রাশির 

পর ১৫ কম শশেবস 

আদবেন শনধ শাশরত  ফ্রম ও চাকুরীবৃিান্ত 

www.pmedutrust.gov.bd 

এবাং 

 প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট 

প্রদ াজয নয় প্রশাসন শাখা; সহকারী পশরচালক  

রুম নম্বর: ২০৩, সফ্ান: +৮৮০২-৫৫০০০৫২৭ 

ই-সমইল:  

ad.admin@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১; সফ্ান : +৮৮-০২-

৫৫০০০৪২৩; ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 

১১. কম শশালা ও 

সসশমনার 

আদয়াজন 

০৫-০৭ কম শশেবস আদবেন  www.pmedutrust.gov.bd 

এবাং 

প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট 

েির 

প্রদ াজয নয়  পশরকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা; সহকারী পশরচালক 

রুম নম্বর: ২১৩ সফ্ান : +৮৮-০২-৯১২২৫২৪,  

ই-সমইল:   

ad.planning@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১; সফ্ান : +৮৮-০২-

৫৫০০০৪২৩; ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 

১২. উপদেিা পশরষে 

এবাং ট্রাশস্ট সবাড শ 

এর সভা 

আদয়াজন 

সার-সাংদক্ষপ/কা শপত্র 

অনুদমােদনর পর ২০ 

কম শশেবস   

কা শশববরণী এবাং 

কা শপত্র 

www.pmedutrust.gov.bd 

এবাং 

প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট েির 

প্রদ াজয নয় অর্থ শ ও শহসাব শাখা; সহকারী পশরচালক  

রুম নম্বর: ২০২,  সফ্ান: +৮৮০২-৯১২২৭৩২,  

ই-সমইল: 

ad.finance@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১; সফ্ান : +৮৮-০২-

৫৫০০০৪২৩; ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 

১৩. প্রচার ও প্রকাশনা সমদয় সমদয় প্রদ াজয নয় ট্রাস্ট কা শালয় এবাং শনজস্ব 

ওদয়বসাইে  

www.pmedutrust.gov.bd 

প্রদ াজয নয় পশরকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা; সহকারী পশরচালক 

রুম নম্বর: ২১৩ সফ্ান : +৮৮-০২-৯১২২৫২৪,  

ই-সমইল:   

ad.planning@pmedutrust.gov.bd 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক 

রুম নম্বর: ২০১; সফ্ান : +৮৮-০২-

৫৫০০০৪২৩; ই-সমইল: 

md@pmedutrust.gov.bd 
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৩.০ অশভদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধশত (GRS) 

সসবা প্রাশিদত অসন্তুি হদল োশয়ত্বপ্রাি কম শকতশার সদি স াগাদ াগ করুন। শতশন সমাধান শেদত ব্যর্থ শ হদল শনদনাক্ত পদ্ধশতদত স াগাদ াগ কদর আপনার সমস্যা অবশহত করুন। 

ক্রশমক কখন স াগাদ াগ করদবন স াগাদ াদগর ঠিকানা শনষ্পশির সময়সীমা 

০১. 
োশয়ত্বপ্রাি কম শকতশা সসবা শেদত ব্যর্থ শ হদল  

 

GRS  সফ্াকাল পদয়ন্ট কম শকতশা 

নাম ও পেশব :   

পশরচালক  

সফ্ান : +৮৮-০২-৫৫০০০৪২৬  

ই-সমইল : director@pmedutrust.gov.bd   

web: www.pmedutrust.gov.bd  

০৩ মাস 

০২. 

GRS সফ্াকাল পদয়ন্ট কম শকতশা শনশেি সমদয়র 

মদধ্য সসবা শেদত ব্যর্থ শ হদল  

 

অশভদ াগ শনষ্পশি ও আশপল কম শকতশা  

নাম ও পেশব :  

ব্যবস্থাপনা পশরচালক (অশতশরক্ত সশচব) 

সফ্ান : ৮৮-০২-৫৫০০০৪২৩, +৮৮০২-৮১৯২২০০ 

ই-সমইল : md@pmedutrust.gov.bd 

web: www.pmedutrust.gov.bd  

০১ মাস  

০৩. 
 

আশপল কম শকতশা শনশে শি সমদয় সমাধান শেদত না 

পারদল 

 

মশন্ত্রপশরষে শবভাদগর অশভদ াগ ব্যবস্থাপনা সসল, অশভদ াগ গ্রহণ সকন্দ্র, ৫ নাং 

সগইে, বাাংলাদেশ সশচবালয়, ঢাকা। 

সফ্ান: ৮৮-০২-৯৫১৩৪৩৩, ই-সমইল : grs_sec@cabinet.gov.bd   

www.grs.gov.bd 

 

০৩ মাস 

৪.০ আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা: 

ক্রশমক প্রশতশ্রুত/কাশিত সসবা প্রাশির লদক্ষয করণীয় 

১. শনধ শাশরত ফ্রদম সম্পূণ শভাদব পূরণকৃত আদবেন জমা  

২. সঠিক সমদয়র মদধ্য প্রদয়াজনীয় শফ্স পশরদশাধ করা  

৩. সাক্ষাদতর জন্য শনধ শাশরত সমদয় উপশস্থত র্থাকা 

৪. প্রশতটি সসবা সম্পশদক  র্থা র্থ ধারণা লাদভর জন্য সদচি র্থাকা  

৫. সসবা প্রোনকারী কম শকতশা-কম শচাশরর প্রশত সহনশীল আচরণ 
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