
হিন্দ ুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের জানুয়াহর ২০১৬ িস্টে জনু ২০১৬ পর্যন্ত  উস্টেখস্টর্াগ্য কর্মযকাণ্ড সম্পহকয ে 

েথ্য: 
 

 হিন্দ ুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাে ধর্ময হিষয়ক র্মন্ত্রণাল্স্টয়র অধীস্টন ১৯৮৩ সাস্টল্র ৬৮ নং অধযাস্টেশ িস্টল্ প্রহেহিে 

একটি সংহিহধিদ্ধ সংস্থা । সরকার প্রেত্ত ২১ (একুশ) ককাটি টাকার স্থায়ী আর্মানে িস্টে প্রাপ্ত সুস্টের উপর হনর্য র কস্টর 

কেস্টশর হিন্দ ুধর্মীয় জনস্টগ্ািীর ধর্মীয় প্রহেিান েথ্া র্মঠ/র্মহন্দর/আশ্রর্ম ও শ্মশান সংস্কার/উন্নয়স্টনর জনয এিং েুুঃস্থ 

হিন্দসু্টের র্মস্টধয আহথ্যক সিায়ো প্রোন করা িস্টয় থ্াস্টক । এ ছাড়া শারেীয় েগু্যাপূজা উপল্স্টে র্মাননীয় প্রধানর্মন্ত্রীর ত্রাণ 

ও কল্যাণ েিহিল্ িস্টে প্রাপ্ত অথ্য কথ্স্টক আহথ্যক সিায়ো প্রোন করা িয়। 

(ক) অনুোন হিেরস্টণর েথ্য হিত্র : 
 

ক্রম অর্থ বছর অনুদান প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/দু:স্থ বযতির সংখ্যা সবথমমাট তবিরণকৃি 

অনুদামনর পতরমাণ প্রতিষ্ঠান টাকার পতরমাণ দু:স্থ বযতি টাকার পতরমাণ 

১. ২০০৮-০৯ ১,২০০ টি ৭৫,০০,১০০টাকা ২১১ জন ৫,০৫,৫০০টাকা ৮০,০৫,৬০০টাকা 

২. ২০০৯-১০ ১,২৫৩ টি ৭৮,৮০,৫০০টাকা ২৬৩ জন ৮,৩৩,৫০০টাকা ৮৭,১৪,০০০টাকা 

৩. ২০১০-১১ ১,৪৬২ টি ১,২৪,৯০,০০০টাকা ৪৭৩ জন ১৭,১৩,০০০টাকা ১,৪২,০৩,০০০টাকা 

৪. ২০১১-১২ ১,২০৬ টি ১,২১,০০,০০০টাকা ৬৩৬ জন ২৬,১৯,০০০টাকা ১,৪৭,১৯,০০০টাকা 

৫. ২০১২-১৩ ১,১৯৭ টি ১,২৪,১০,০০০টাকা ৬৫৭ জন ২৭,৫২,৫০০টাকা ১,৫১,৬২,৫০০টাকা 

৬. ২০১৩-১৪ ১,২৮৩ টি ১,৪৪,৮৫,০০০টাকা ৭০০ জন ৩২,০২,০০০টাকা ১,৭৬,৮৭,০০০টাকা 

৭. ২০১৪-১৫ ১,৪০৬ টি ১,৫৮,২৯,০০০টাকা ৮৪৮ জন ৩৬,৬৩,০০০টাকা ১,৯৪,৯২,০০০টাকা 

৮. ২০১৫-১৬ ১,৪৬৩ টি ১,৬৮,৫০,০০০টাকা ৮২৫ জন ৪১,৬০,৫০০টাকা ২,১০,১০,৫০০টাকা 

 সবমমাট= ১০,৪৭০ টি ৯,৯৫,৪৪,৬০০টাকা ৪,৬১৩জন ১,৯৪,৪৯,০০০টাকা ১১,৮৯,৯৩,৬০০টাকা 
 

(খ) শারেীয় েগু্যা পূজায় র্মাননীয় প্রধানর্মন্ত্রীর আহথ্যক সিায়ো প্রোন: 
 

ক্রহর্মক েগু্যাপূজার 

িছর 

অনুোস্টনর পহরর্মাণ 

(ল্ে টাকায়) 

হিেরস্টণর র্মাধযর্ম 

১. ২০০৯ ১০০.০০ ট্রাহে ও কজল্া প্রশাসক 

২. ২০১০ ১৫০.০০ ট্রাহে ও কজল্া প্রশাসক 

৩. ২০১১ ১৫০.০০ ট্রাহে ও কজল্া প্রশাসক 

৪. ২০১২ ১৫০.০০ ট্রাহে ও কজল্া প্রশাসক 

৫. ২০১৩ ১৫০.০০ ট্রাহে ও কজল্া প্রশাসক 

৬. ২০১৪ ১৫০.০০ ট্রাহে ও কজল্া প্রশাসক 

৭. ২০১৫ ১৫০.০০ ট্রাহে ও কজল্া প্রশাসক 

৮. ২০১৬ ১৫০.০০ ট্রাহে ও কজল্া প্রশাসক 

 



 
জন্মাষ্টর্মীস্টে র্মিার্মানয রাষ্ট্রপহেস্টক শুস্টর্চ্ছা জানাস্টচ্ছন র্মাননীয় র্াইস-কিয়ারর্মযানসি ট্রহেিৃস্টন্দর কস্টয়কজন 

 

(গ্)  হিন্দ ুধর্মীয় প্রহেিাস্টনর জহরপ ও োহল্কারু্হি :  ২০০৯ হিোব্দ িস্টে এ পর্যন্ত  ৯,৮৫০ টি ধর্মীয় প্রহেিানস্টক 

োহল্কারু্ি কস্টর োহল্কারু্হি সনে প্রোন করা িস্টয়স্টছ।  

(ঘ)  জােীয় হেিস উের্াপন :   জােীয় কশাক হেিস, শুর্ জম্মাষ্টর্মী, হিজয় হেিস, শিীে হেিস ও আন্তজয াহেক 

র্মােৃর্াষা হেিস, জাহের জনস্টকর জম্মহেিস ও জােীয় হশশু হেিস এিং স্বাধীনো হেিস ও অনযানয জােীয় 

হেিসসর্মূি উের্াপন করা িয়। এ ছাড়া কজল্া পর্যাস্টয় জােীয় কশাক হেিস ও শুর্ জম্মাষ্টর্মী উপল্স্টে হিহর্ন্ন 

অনুিাস্টনর আস্টয়াজন  করা িয় ।  কজল্া পর্যাস্টয় জােীয় কশাক  হেিস ও শুর্ জম্মাষ্টর্মী উপল্স্টে িাস্তিাহয়ে এ উস্টেযাগ্ 

হন:সস্টন্দস্টি হিন্দ ুধর্মীয় জনস্টগ্াহির র্মস্টধয সরকাস্টরর র্াির্মূহত্ত উজ্জ্বল্ কস্টরস্টছ এিং এটি সাম্পোহয়ক সম্প্রীহের এক 

অননয েষৃ্টান্ত হিস্টসস্টি প্রশংহসে িস্টয়স্টছ । 

 

শুর্ জন্মাষ্টর্মীর আস্টল্ািনা সর্ায় িিিয রাখস্টছন আিার্য সুহজোনন্দ অিধূে 



 

র্মিান স্বাধীনো হেিস উপল্স্টে আস্টল্ািনাসর্ায় িিিয রাখস্টছন র্মাননীয় র্াইস-কিয়ারর্মযান হিিারপহে কগ্ৌর 

কগ্াপাল্ সািা 

 

(ঙ)  প্রাক-প্রাথ্হর্মক ও গ্ণ হশোর কার্যক্রর্ম :  প্রাথ্হর্মক হশোর িার িৃহদ্ধর ও হনরেরো েরূীকরস্টণর জনয  ‘’

র্মহন্দরহর্হত্তক হশশু ও গ্ণহশো কার্ক্রর্ম-৪থ্  পর্ায়’’ শীষযক প্রকস্টের র্মাধযস্টর্ম কেশিযাপী ৫৫০০টি প্রাক-প্রাথ্হর্মক 

হশশু হশো ককস্টে প্রহে িছর ১৬৫০০০ জন হশশুস্টক এিং ২৫০টি িয়স্ক হশো ককস্টে ৬২৫০ জন িয়স্ক িযহিস্টক হশো 
প্রোন করা িস্টচ্ছ । এই প্রকে সরকাস্টরর রূপকে ২০২১ অজয স্টন হিস্টশষ রূ্হর্মকা রাখস্টছ ।  প্রকস্টের র্মাধযস্টর্ম ২৭৩ জন 

কর্মযকেয া /কর্মযিারীর এিং ৫৭৫০ জন হশেস্টকর কর্মযসংস্থান িস্টয়স্টছ ।   

প্রাক-প্রাথ্হর্মক ও গ্ণহশোর েথ্য হিত্র: 

ক্রতমক তিক্ষাবষ ককন্দ্র 

সংখ্যা 

(প্রাক 

প্রার্তমক) 

তিক্ষার্ীর 

সংখ্যা 

(প্রাক 

 প্রার্তমক) 

ককন্দ্র 

সংখ্যা 

(বয়স্ক) 

তিক্ষার্ীর 

সংখ্যা 

 (বয়স্ক) 

কমাট ককন্দ্র 

সংখ্যা 

কমাট  তিক্ষার্ীর 

সংখ্যা 

 

অর্থবছরতিতিক বযয় 

(লক্ষ টাকায়) 

অর্থবছর প্রকৃি বযয় 

১। ২০০৯ ২৬৮৭ ৮০৬১০ ১১৭ ২৯২৫ ২৮০৪ ৮৩৫৩৫ জন  ২০০৮-০৯ ৭৭৩.২৪ 

২। ২০১০ ২৬৮৭ ৮০৬১০ ১১৭ ২৯২৫ ২৮০৪ ৮৩৫৩৫ জন ২০০৯-১০ ৮৬৮.৪৪ 

৩। ২০১১ ২২৭১ ৬৮১৩০ ৮১ ২০২৫ ২৩৫২ ৭০১৫৫ জন  ২০১০-১১ ৭৮৩.০৮ 

৪। ২০১২ ৫০০০ ১৫০০০০ ২৫০ ৬২৫০ ৫২৫০ ১৫৬২৫০ জন ২০১১-১২ ১৭৮৯.৬০ 

৫। ২০১৩ ৫০০০ ১৫০০০০ ২৫০ ৬২৫০ ৫২৫০ ১৫৬২৫০ জন ২০১২-১৩ ২৩৮১.০৫ 

৬। ২০১৪ ৫০০০ ১৫০০০০ ২৫০ ৬২৫০ ৫২৫০ ১৫৬২৫০ জন ২০১৩-১৪ ২৬৩৫.০০ 

৭। ২০১৫ ৫৫০০ ১৬৫০০০ ২৫০ ৬২৫০ ৫৭৫০ ১৭১২৫০ জন ২০১৪-১৫ ৩২৮২.০০ 

৮। ২০১৬ ৫৫০০ ১৬৫০০০ ২৫০ ৬২৫০ ৫৭৫০ ১৭১২৫০ জন ২০১৫-১৬ ৮২৩.০৫ 

(অমটাবর’১৬) 

 



হশো কার্যক্রস্টর্মর কস্টয়কটি ছহি: 

   

 

 

 

 

 

খুল্না কজল্ার একটি র্মহন্দস্টরর হশোথ্ীরা                                 ধর্মীয় ও ননহেকো হিষয়ক কর্মযশাল্া 

(ি)  “ধর্মীয় এিং আথ্য-সার্মাহজক কপ্রোপস্টট পুস্টরাহিে, কসিাইেস্টের েেো িৃহদ্ধকরণ “ শীষযক প্রকস্টের র্মাধযস্টর্ম সারা 

কেস্টশ পসু্টরাহিে  ও কসিাইেস্টের েেোিৃহদ্ধর জনয প্রহশেণ কেয়া িস্টয় থ্াস্টক।  এ প্রকস্টের র্মাধযস্টর্ম ৮৩ জন 

কর্মযকেয া/কর্মযিারীর কর্মযসংস্থান িস্টয়স্টছ ।  হনস্টে প্রহশেণপ্রাপ্ত কসিাইেস্টের েথ্য কেখাস্টনা িল্- 

ক্রর্ম অথ্যিছর প্রহশহেে কসিাইস্টের 

সংখযা 
১। ২০১৫-১৬ ৫২৫জন 

২। ২০১৬-১৭ ২,২৫০জন 

সিযস্টর্মাট ২,৭৭৫জন 

 

 

 

 

  



হিন্দ ুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের জানুয়াহর ২০০৯ িস্টে ২০১৬ পর্যন্ত  উস্টেখস্টর্াগ্য কর্মযকাণ্ড সম্পহকয ে 

েথ্য: 
 

 হিন্দ ুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাে ধর্ময হিষয়ক র্মন্ত্রণাল্স্টয়র অধীস্টন ১৯৮৩ সাস্টল্র ৬৮ নং অধযাস্টেশ িস্টল্ প্রহেহিে 

একটি সংহিহধিদ্ধ সংস্থা । সরকার প্রেত্ত ২১ (একুশ) ককাটি টাকার স্থায়ী আর্মানে িস্টে প্রাপ্ত সুস্টের উপর হনর্য র কস্টর 

কেস্টশর হিন্দ ুধর্মীয় জনস্টগ্ািীর ধর্মীয় প্রহেিান েথ্া র্মঠ/র্মহন্দর/আশ্রর্ম ও শ্মশান সংস্কার/উন্নয়স্টনর জনয এিং েুুঃস্থ 

হিন্দসু্টের র্মস্টধয আহথ্যক সিায়ো প্রোন করা িস্টয় থ্াস্টক । এ ছাড়া শারেীয় েগু্যাপূজা উপল্স্টে র্মাননীয় প্রধানর্মন্ত্রীর ত্রাণ 

ও কল্যাণ েিহিল্ িস্টে প্রাপ্ত অথ্য কথ্স্টক আহথ্যক সিায়ো প্রোন করা িয়। 

ট্রাে েিহিল্ গ্ঠন সম্পহকয ে েথ্য: 

ক্রহর্মক অথ্য িছর সরকার কেৃয ক প্রেত্ত 

অনুোন 

০১ ১৯৮৩-৮৪ ২.০০ককাটি 

০২ ১৯৮৯-৯০ ১.০০ককাটি 

০৩ ১৯৯৪-৯৫ ৪.০০ককাটি 

০৪ ১৯৯৯-০০ ২.০০ককাটি 

০৫ ২০০৫-০৬ ৩.০০ককাটি 

০৬ ২০০৯-১০ ৪.০০ককাটি 

০৭ ২০১৩-১৪ ৫.০০ককাটি 

সিযস্টর্মাট ২১.০০ককাটি 

 

 (ক) অনুোন হিেরস্টণর েথ্য হিত্র : 
 

ক্রম ২০০৬ 

সামলর 

অবস্থান 

অর্থ বছর অনুদান প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/দু:স্থ বযতির সংখ্যা সবথমমাট তবিরণকৃি 

অনুদামনর পতরমাণ প্রতিষ্ঠান টাকার পতরমাণ দু:স্থ বযতি টাকার পতরমাণ 

১. ৪১.৪০ লক্ষ 

টাকা 

অনুদান 

প্রদান করা 

হয় 

২০০৮-০৯ ১,২০০ টি ৭৫,০০,১০০ টাকা ২১১ জন ৫,০৫,৫০০টাকা ৮০,০৫,৬০০টাকা 

২. ২০০৯-১০ ১,২৫৩ টি ৭৮,৮০,৫০০ টাকা ২৬৩ জন ৮,৩৩,৫০০টাকা ৮৭,১৪,০০০টাকা 

৩. ২০১০-১১ ১,৪৬২ টি ১,২৪,৯০,০০০ টাকা  ৪৭৩ জন ১৭,১৩,০০০টাকা ১,৪২,০৩,০০০টাকা 

৪. ২০১১-১২ ১,২০৬ টি ১,২১,০০,০০০ টাকা ৬৩৬ জন ২৬,১৯,০০০টাকা ১,৪৭,১৯,০০০টাকা 

৫. ২০১২-১৩ ১,১৯৭ টি ১,২৪,১০,০০০টাকা ৬৫৭ জন ২৭,৫২,৫০০টাকা ১,৫১,৬২,৫০০টাকা 

৬. ২০১৩-১৪ ১,২৮৩ টি ১,৪৪,৮৫,০০০টাকা ৭০০ জন ৩২,০২,০০০টাকা ১,৭৬,৮৭,০০০টাকা 

৭. ২০১৪-১৫ ১,৪০৬ টি ১,৫৮,২৯,০০০টাকা ৮৪৮ জন ৩৬,৬৩,০০০টাকা ১,৯৪,৯২,০০০টাকা 

৮. ২০১৫-১৬ ১,৪৬৩ টি ১,৬৮,৫০,০০০টাকা ৮২৫ জন ৪১,৬০,৫০০টাকা ২,১০,১০,৫০০টাকা 

  সবমমাট= ১০,৪৭০ টি ৯,৯৫,৪৪,৬০০টাকা ৪,৬১৩জন ১,৯৪,৪৯,০০০টাকা ১১,৮৯,৯৩,৬০০টাকা 
 

 

 



(খ) শারেীয় েগু্যা পূজায় র্মাননীয় প্রধানর্মন্ত্রীর আহথ্যক সিায়ো প্রোন: 
 

ক্রহর্মক ২০০৬ 

সাস্টল্র 

অিস্থান 

েগু্যাপূজার 

িছর 

অনুোস্টনর পহরর্মাণ 

(ল্ে টাকায়) 

হিেরস্টণর র্মাধযর্ম 

১. ২০ ল্ে 

টাকা 
অনুোন 

প্রোন করা 
িয় 

২০০৯ ১০০.০০ ট্রাহে ও কজল্া প্রশাসক 

২. ২০১০ ১৫০.০০ ট্রাহে ও কজল্া প্রশাসক 

৩. ২০১১ ১৫০.০০ ট্রাহে ও কজল্া প্রশাসক 

৪. ২০১২ ১৫০.০০ ট্রাহে ও কজল্া প্রশাসক 

৫. ২০১৩ ১৫০.০০ ট্রাহে ও কজল্া প্রশাসক 

৬. ২০১৪ ১৫০.০০ ট্রাহে ও কজল্া প্রশাসক 

৭. ২০১৫ ১৫০.০০ ট্রাহে ও কজল্া প্রশাসক 

৮.  ২০১৬ ১৫০.০০ ট্রাহে ও কজল্া প্রশাসক 

 

 
জন্মাষ্টর্মীস্টে র্মিার্মানয রাষ্ট্রপহেস্টক শুস্টর্চ্ছা জানাস্টচ্ছন র্মাননীয় র্াইস-কিয়ারর্মযানসি সম্মাহনে ট্রহেিৃন্দ 

 

(গ্)  হিন্দ ুধর্মীয় প্রহেিাস্টনর জহরপ ও োহল্কারু্হি :  ২০০৯ হিোব্দ িস্টে এ পর্যন্ত  ১০,৮৫০ টি ধর্মীয় 

প্রহেিানস্টক োহল্কারু্ি কস্টর োহল্কারু্হি সনে প্রোন করা িস্টয়স্টছ।  

(ঘ)  জােীয় হেিস উের্াপন :   জােীয় কশাক হেিস, শুর্ জম্মাষ্টর্মী, হিজয় হেিস, শিীে হেিস ও আন্তজয াহেক 

র্মােৃর্াষা হেিস, জাহের জনস্টকর জম্মহেিস ও জােীয় হশশু হেিস এিং স্বাধীনো হেিস ও অনযানয জােীয় 

হেিসসর্মূি উের্াপন করা িয়। এ ছাড়া কজল্া পর্যাস্টয় জােীয় কশাক হেিস ও শুর্ জম্মাষ্টর্মী উপল্স্টে হিহর্ন্ন 

অনুিাস্টনর আস্টয়াজন  করা িয় ।  কজল্া পর্যাস্টয় জােীয় কশাক  হেিস ও শুর্ জম্মাষ্টর্মী উপল্স্টে িাস্তিাহয়ে এ উস্টেযাগ্ 

হন:সস্টন্দস্টি হিন্দ ুধর্মীয় জনস্টগ্াহির র্মস্টধয সরকাস্টরর র্াির্মূহত্ত উজ্জ্বল্ কস্টরস্টছ এিং এটি সাম্পোহয়ক সম্প্রীহের এক 

অননয েষৃ্টান্ত হিস্টসস্টি প্রশংহসে িস্টয়স্টছ । 



 

শুর্ জন্মাষ্টর্মীর আস্টল্ািনা সর্ায় িিিয রাখস্টছন আিার্য সুহজোনন্দ অিধূে 

 

র্মিান স্বাধীনো হেিস উপল্স্টে আস্টল্ািনাসর্ায় িিিয রাখস্টছন র্মাননীয় র্াইস-কিয়ারর্মযান হিিারপহে কগ্ৌর 

কগ্াপাল্ সািা 

 

(ঙ)  প্রাক-প্রাথ্হর্মক ও গ্ণ হশোর কার্যক্রর্ম :  প্রাথ্হর্মক হশোর িার িৃহদ্ধর ও হনরেরো েরূীকরস্টণর জনয  ‘’

র্মহন্দরহর্হত্তক হশশু ও গ্ণহশো কার্ক্রর্ম-৪থ্  পর্ায়’’ শীষযক প্রকস্টের র্মাধযস্টর্ম কেশিযাপী ৫৫০০টি প্রাক-প্রাথ্হর্মক 

হশশু হশো ককস্টে প্রহে িছর ১৬৫০০০ জন হশশুস্টক এিং ২৫০টি িয়স্ক হশো ককস্টে ৬২৫০ জন িয়স্ক িযহিস্টক হশো 



প্রোন করা িস্টচ্ছ । এই প্রকে সরকাস্টরর রূপকে ২০২১ অজয স্টন হিস্টশষ রূ্হর্মকা রাখস্টছ ।  প্রকস্টের র্মাধযস্টর্ম ২৭৩ জন 

কর্মযকেয া /কর্মযিারীর এিং ৫৭৫০ জন হশেস্টকর কর্মযসংস্থান িস্টয়স্টছ ।   

প্রাক-প্রাথ্হর্মক ও গ্ণহশোর েথ্য হিত্র: 

ক্রতমক তিক্ষাবষথ ককন্দ্র 

সংখ্যা 

(প্রাক 

প্রার্তমক) 

তিক্ষার্ীর 

সংখ্যা 

(প্রাক 

 প্রার্তমক) 

ককন্দ্র 

সংখ্যা 

(বয়স্ক) 

তিক্ষার্ীর 

সংখ্যা 

 (বয়স্ক) 

কমাট ককন্দ্র 

সংখ্যা 

কমাট  তিক্ষার্ীর 

সংখ্যা 

 

অর্থবছরতিতিক বযয় 

(লক্ষ টাকায়) 

অর্থবছর প্রকৃি বযয় 

২০০৬ সামলর অবস্থান 

১। ২০০৬ ২০১৬ ৪০৩২০ ৫০৪ ৭৫৬০ ২৫২০ ৪৭৮৮০জন ২০০৫-০৬ ৩৫৮.৩৩ 

২০০৯ কর্মক ২০১৬ সামলর কমথকাণ্ড 

২। ২০০৯ ২৬৮৭ ৮০৬১০ ১১৭ ২৯২৫ ২৮০৪ ৮৩৫৩৫ জন  ২০০৮-০৯ ৭৭৩.২৪ 

৩। ২০১০ ২৬৮৭ ৮০৬১০ ১১৭ ২৯২৫ ২৮০৪ ৮৩৫৩৫ জন ২০০৯-১০ ৮৬৮.৪৪ 

৪। ২০১১ ২২৭১ ৬৮১৩০ ৮১ ২০২৫ ২৩৫২ ৭০১৫৫ জন  ২০১০-১১ ৭৮৩.০৮ 

৫। ২০১২ ৫০০০ ১৫০০০০ ২৫০ ৬২৫০ ৫২৫০ ১৫৬২৫০ জন ২০১১-১২ ১৭৮৯.৬০ 

৬। ২০১৩ ৫০০০ ১৫০০০০ ২৫০ ৬২৫০ ৫২৫০ ১৫৬২৫০ জন ২০১২-১৩ ২৩৮১.০৫ 

৭। ২০১৪ ৫০০০ ১৫০০০০ ২৫০ ৬২৫০ ৫২৫০ ১৫৬২৫০ জন ২০১৩-১৪ ২৬৩৫.০০ 

৮। ২০১৫ ৫৫০০ ১৬৫০০০ ২৫০ ৬২৫০ ৫৭৫০ ১৭১২৫০ জন ২০১৪-১৫ ২৬২৫.০০ 

৯। ২০১৬ ৫৫০০ ১৬৫০০০ ২৫০ ৬২৫০ ৫৭৫০ ১৭১২৫০ জন ২০১৫-১৬ ৩২৮২.০০ 

 

হশো কার্যক্রস্টর্মর  ছহি: 

 

(ি)  “ধর্মীয় এিং আথ্য-সার্মাহজক কপ্রোপস্টট পুস্টরাহিে, কসিাইেস্টের েেোিহৃদ্ধকরণ” শীষযক প্রকস্টের র্মাধযস্টর্ম সারা 

কেস্টশ পসু্টরাহিে  ও কসিাইেস্টের েেোিৃহদ্ধর জনয প্রহশেণ কেয়া িস্টয় থ্াস্টক।  এ প্রকস্টের র্মাধযস্টর্ম ৭০ জন 



কর্মযকেয া/কর্মযিারীর কর্মযসংস্থান িস্টয়স্টছ । উস্টেেয, ২০০৬ এ কার্যক্রর্মই হছল্ না। হনস্টে প্রহশেণপ্রাপ্ত কসিাইেস্টের েথ্য 

কেখাস্টনা িল্- 

ক্রর্ম অথ্যিছর প্রহশহেে কসিাইস্টের 

সংখযা 
১। ২০১৫-১৬ ৫২৫জন 

২। ২০১৬-১৭ ৬,০২৫জন 

সিযস্টর্মাট ৬,৫৫০জন 

 

িট্টগ্রার্ম কজল্ায় পুস্টরাহিে প্রহশেণ কার্যক্রস্টর্ম কজল্া প্রশাসক ও ট্রাহে পুস্টরাহিেগ্স্টণর র্মস্টধয উপকরণ হিেরণ করস্টছন। 


