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সসবা প্রোন প্রহতশ্রুহত (Citizen’s Charter)   
১. হর্মশন ও হিশন 

 হিশন 
রূপকল্প (Vision)  : হিন্দু সম্প্রোদয়র ধর্মীয় কল্যাণ সাধন ও সাম্প্রোহয়ক সম্প্রীহতর উন্নয়ন। 

 হর্মশন 
অহিলক্ষ্য (Mission) : হিন্দু ধর্ম মাবলম্বীদের ধর্মীয় কল্যাণসি সাহব মক কল্যাণ সাধন; সাম্প্রোহয়ক সম্প্রীহতপূণ ম সিাবস্থান এবাং শাহিপূণ ম সর্মাজ ব্যবস্থা প্রহতষ্ঠার 

লদক্ষ্য সর্মহিতিাদব কার্ ম পহরচালনা। 

 

২. প্রহতশ্রুত সসবাসূি 

২.১) নাগহরক সসবা 

ক্রহর্মক 

নাং 

সসবার নার্ম সসবা প্রোন পদ্ধহত প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবাং 

প্রাহিস্থান 

সসবার 

ূল্য 

পহরদশাধ 

পদ্ধহত 

সসবা প্রোদনর 

সর্ময়সীর্মা 

োহয়ত্বপ্রাি কর্ম মকতমা 

(নার্ম,পেবী, স ান নম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. দুঃস্থ ব্যহিদক 

আহথ মক অনুোন 

প্রোন 

ট্রাস্ট কার্ মালয়/ ওদয়ব 

সাইট সথদক হনধ মাহরত 

 রর্ম সাংগ্রি কদর পূরণ 

কদর জর্মা হেদত িয়। প্রাি 

আদবেন সাংহিষ্ট এলাকার 

সম্মাহনত ট্রাহস্ট কর্তমক 

হবদবহচত িদল হতহন (হনদে 

দই িাজার এবাং সদব মাচ্চ 

জাতীয় 

পহরচয়পদত্রর 

 দটাকহপ 

হবনাূদল্য সাংহিষ্ট ট্রাহস্ট কর্তমক 

র্মঞ্জুহর প্রোদনর 

১৫হেদনর র্মদে 

অনুোদনর সচক ইস্যয 

করা িয়। 

নার্ম : বিষ্ণু কুমার সরকার 

পেবী : সহচব 

স ান : ৯৬৭৭৪৪৯ 

ইদর্মইল: 

hindutrustbd@ymail.com 
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েশ িাজার টাকা পর্ মি) 

র্মঞ্জুরী প্রোন কদরন। 

র্মঞ্জুরীকৃত অথ ম 

একাউণ্টদপয়ী সচদকর 

র্মােদর্ম প্রোন করা িয়। 

২. পুদরাহিত/ 

সসবাইতদের 

প্রহশক্ষ্ণ  

প্রকল্প কার্ মালয় সথদক 

হনধ মাহরত  রর্ম সাংগ্রি 

কদর পূরণ কদর জর্মা হেদত 

িয়। 

 হবনাূদল্য প্রকল্প অহ স কর্তমক 

স্যদর্াগ থাকা 

সাদপদক্ষ্ প্রহশক্ষ্দণর 

সর্ময় হনধ মাহরত িদয় 

থাদক। 

নার্ম : শশাঙ্ক সশখর সিৌহর্মক 

পেবী : প্রকল্প পহরচালক 

সর্মাবাইল : ০১৭২০১২১২২৬ 

ইদর্মইল: 

partha_062@yahoo.com 

 

২.২) োিহরক সসবা 

 

ক্রহর্মক 

নাং 

সসবার নার্ম সসবা প্রোন পদ্ধহত প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবাং 

প্রাহিস্থান 

সসবার ূল্য 

এবাং 

পহরদশাধ 

পদ্ধহত 

সসবা প্রোদনর 

সর্ময়সীর্মা 

োহয়ত্বপ্রাি কর্ম মকতমা 

(নার্ম,পেবী, স ান নম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ধর্মীয় প্রহতষ্ঠাদন অনুোন 

প্রোন 

ট্রাস্ট কার্ মালয়/ ওদয়ব 

সাইট সথদক হনধ মাহরত 

 রর্ম সাংগ্রি কদর 

পূরণ কদর জর্মা হেদত 

িয়। প্রাি আদবেন 

সাংহিষ্ট এলাকার 

সম্মাহনত ট্রাহস্ট কর্তমক 

হবদবহচত িদল হতহন 

(হনদে পাঁচ িাজার 

এবাং সদব মাচ্চ হত্রশ 

িাজার টাকা পর্ মি) 

র্মঞ্জুরী প্রোন কদরন। 

র্থার্থিাদব 

পূরণকৃত হনধ মাহরত 

 রর্ম। 

ওদয়ব সাইট/ট্রাস্ট 

কার্ মালয়  

১/আই পহরবাগ, 

শািবাগ, ঢাকা-

১০০০ 

হবনাূদল্য সাংহিষ্ট ট্রাহস্ট 

কর্তমক র্মঞ্জুহর 

প্রোদনর 

১৫হেদনর র্মদে 

অনুোদনর সচক 

ইস্যয করা িয়। 

নার্ম : বিষ্ণু কুমার সরকার 

পেবী : সহচব 

স ান : ৯৬৭৭৪৪৯ 

ইদর্মইল:  

hindutrustbd@ymail.com 
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র্মঞ্জুরীকৃত অথ ম 

একাউণ্টদপয়ী সচদকর 

র্মােদর্ম প্রোন করা 

িয়। 

২. দগ মাপূজায় অনুোন প্রোন প্রধানর্মন্ত্রীর কার্ মালয় 

সথদক অনুোন প্রাহি 

সাদপদক্ষ্ সাংহিষ্ট 

ট্রাহস্ট/দজলা 

প্রশাসদকর র্মােদর্ম 

হবতরণ করা িয়। 

দগ মাপূজা 

আদয়াজদনর 

প্রর্মাণপত্র (তাহলকা) 

হবনাূদল্য সাংহিষ্ট 

ট্রাহস্ট/দজলা 

প্রশাসকগণ 

বরাদ্দ প্রাহির 

১৫ হেদনর 

র্মদে  

সহচব/দজলা প্রশাসকগণ 

৩. র্মঠ/র্মহির/আশ্রদর্ম হশশু ও 

বয়স্ক এবাং গীতা হশক্ষ্াদকন্দ্র 

স্থাপন 

সাংহিষ্ট সজলার সজলা 

প্রকল্প কার্ মালদয় 

আদবেন করদত িয়। 

আদবেন প্রকদল্পর 

প্রধান কার্ মালয় কর্তমক 

স্যদর্াগ থাকা সাদপদক্ষ্ 

হবদবহচত িয়। 

প্রহতষ্ঠাদনর হনজস্ব 

প্যাদে আদবেনপত্র, 

৩০ জন 

হশশু/২৫জন বয়স্ক/ 

৩০ জন ১২ বছদরর 

ঊদবমর হকদশার-

হকদশারীর নাদর্মর 

তাহলকা। 

হবনাূদল্য হনব মাহচত 

িওয়ার পর 

প্রহত বছর 

জানুয়াহর র্মাস 

সথদক শুরু করা 

িয়। 

নার্ম : রবিত কুমার দাস 

পেবী : প্রকল্প পহরচালক 

স ান : ৯৬৭৭৪৪৯ 

ইদর্মইল: 

msgs2003@gmail.com 

৪. র্মঠ/র্মহির/আশ্রর্ম/শ্মশাদনর 

তাহলকাভুিকরণ 

ট্রাস্ট কার্ মালয়/ ওদয়ব 

সাইট সথদক হনধ মাহরত 

 রর্ম সাংগ্রি কদর 

পূরণ কদর জর্মা হেদত 

িয়। আদবেন 

হনব মাহচত িদল 

র্মঠ/র্মহির/আশ্রর্মদক 

তাহলকাভুহি সনে 

প্রোন করা িয়। 

ট্রাস্ট কার্ মালয়/ 

ওদয়ব সাইট সথদক 

হনধ মাহরত  রর্ম 

সাংগ্রি কদর পূরণ 

কদর জর্মা হেদত 

িয়। প্রহতষ্ঠাদনর 

এক কহপ ছহব, 

প্রহতষ্ঠাদনর নাদর্ম 

জহর্মর প্রর্মাণপত্র ও 

সচয়ারম্যান এবাং 

ইউএনও কর্তমক 

প্রতযায়ণকৃত। 

হবনাূদল্য হবদবহচ মত 

িওয়ার হতন 

হেদনর র্মদে 

সার্ট মহ দকট 

প্রোন করা িয়। 

নার্ম : প্রশাি কুর্মার হবশ্বাস 

পেবী : উপপহরচালক 

স ান : ৯৬৬৮০৪৫ 

ইদর্মইল: 

hindutrustbd@ymail.com 



 
 

২.৩ অিযিরীণ সসবা 

 

ক্রহর্মক 

নাং 

সসবার নার্ম সসবা প্রোন পদ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাহিস্থান 

সসবার ূল্য 

এবাং পহরদশাধ 

পদ্ধহত 

সসবা প্রোদনর 

সর্ময়সীর্মা 

োহয়ত্বপ্রাি কর্ম মকতমা 

(নার্ম,পেবী, স ান নম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ছুর্ট অনুদর্মােদনর র্মােদর্ম আদবেন করদত িদব হবনাূদল্য ০১হেন নার্ম : বিষ্ণু কুমার সরকার 

পেবী : সহচব 

স ান : ৯৬৭৭৪৪৯ 

ইদর্মইল:  

hindutrustbd@ymail.com 

 
২. হসহপএ  িদত 

অগ্রীর্ম 

সচক প্রোদনর র্মােদর্ম আদবেন করদত িদব হবনাূদল্য ০২হেন নার্ম : বিষ্ণু কুমার সরকার 

পেবী : সহচব 

স ান : ৯৬৭৭৪৪৯ 

ইদর্মইল:  

hindutrustbd@ymail.com 

 
৩. অন্যান্য অনুদর্মােদনর র্মােদর্ম আদবেন করদত িদব হবনাূদল্য ০৩হেন নার্ম : বিষ্ণু কুমার সরকার 

পেবী : সহচব 

স ান : ৯৬৭৭৪৪৯ 

ইদর্মইল:  

hindutrustbd@ymail.com 
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৩. অহিদর্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধহত  

 

ক্রহর্মক নাং কখন সর্াগাদর্াগ করদবন সর্াগাদর্াদগর ঠিকানা হনষ্পহির সর্ময়সীর্মা 

 

 

১. 

 

 

সকাল : ৯.০০ঘর্টকা সথদক ৫.০০ঘর্টকা পর্ মি 

GRS স াকাল পদয়ণ্ট কর্ম মকতমা 

নার্ম ও পেবী :  প্রশাি কুর্মার হবশ্বাস 

                          উপপহরচালক 

স ান           : ৯৬৬৮০৪৫, ০১৭১৬৫০২১৫৯ 

ইদর্মইল        : hindutrustbd@ymail.com 

                 :proshantok1970@gmail.com 

৭ হেন 

২. GRS স াকাল পদয়ণ্ট কর্ম মকতমা হনহে মষ্ট সর্ময় সর্মাধান 

হেদত ব্যাথ ম িদল 

 

নার্ম : বিষ্ণু কুমার সরকার 

পেবী : সহচব 

স ান : ৯৬৭৭৪৪৯ 

ইদর্মইল:  

hindutrustbd@ymail.com 

১০ হেন 

 

 

৪. আপনার কাদছ আর্মাদের প্রতযাশা  

 

ক্রহর্মক নাং কখন সর্াগাদর্াগ করদবন 

১. হনধ মাহরত  দর্ম ম সম্পূণ মিাদব পূরণকৃত আদবেন জর্মা হেন। 

২. সাংহিষ্ট ব্যহির সদে প্রদয়াজদন সর্াগাদর্াগ করুন। 

৩. স্বাক্ষ্াদতর জন্য হনধ মাহরত সর্মদয়র পূদব মই উপহস্থত থাকুন। 

 

 

 

 

 

mailto:hindutrustbd@ymail.com

