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হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 
 

রূপকল্প (Vision)  :  

রিন্দু েম্প্রিাপ্টয়র ধর্মীয় কল্যাণ োধন ও োম্প্রিারয়ক েম্প্রীরতর উন্নয়ন। 

অরভলিয (Mission) :  

রিন্দু ধর্মাুবলম্বীপ্টির োরবকু কল্যাণ োধপ্টন রিন্দু ধর্মীয় েরতষ্ঠানারি পররিালনা, োংস্কার, উন্নয়ন ও েম্প্রোরপ্টণ েিায়তা 

েিান এবাং রিন্দু ধপ্টর্মরু ইরতিাে, িশনু ও োংস্কৃরত েপ্টেকু গপ্টবষণা কার্কু্রর্ম পররিালনা এবাং ধর্মীয় োংস্কৃরতর েোর। 

২০২০-২১ অর্বুছপ্টর েোরিত কার্াুবরল (Functions):  

রিন্দুধর্মীয় েরতষ্ঠান োংস্কার ও অবকাঠপ্টর্মাগত উন্নয়প্টন আরর্কু েিায়তা েিান করাই রিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাপ্টের েধান 

কাজ। র্মাননীয় ধর্ম ুেরতর্মন্ত্রীর সনতৃপ্টে ২৫ েিপ্টের একটি ট্রারে সবাড ুরপ্টয়প্টছ। সবাপ্টডরু রেদ্ধাপ্টের আপ্টলাপ্টক রনপ্টনাক্ত কার্াুবরল 

েেন্ন করা িপ্টয়প্টছ। 

 

২৬.০১.২০২১ তাহরদখ অনুহিত প্রবার্ মসভায় বক্তব্য রাখদছন র্মননীয় প্রহতর্মন্ত্রী জনাব প্রর্মাোঃ ফহরদুল িক খান, এর্মহপ 

 

          (ক)  ২০২০-২১ অর্বুছপ্টর ট্রাে তিরবল সর্প্টক োয় ১৫০০টি রিন্দুধর্মীয় েরতষ্ঠাপ্টন ০৩ সকাটি ৫০ লি টাকা এবাং োয় 

১২০০ জন অেচ্ছল ব্যরক্তপ্টক ১ সকাটি ৫০ লি টাকা েিান করা িয়। এছাড়া রিন্দু জনপ্টগাষ্ঠীল েধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান শারিীয় 

দুগাুপূজা উপলপ্টি র্মাননীয় েধানর্মন্ত্রীর রাণ ও কল্যাণ তিরবল সর্প্টক োপ্ত ২ সকাটি টাকা সিপ্টশর োয় ৮,০০০টি পূজা র্মণ্ডপ্টপ েিান 

করা িয়। 

 
ট্রারে বীর মুরক্তপ্টর্াদ্ধা সরখা রানী গুণপ্টক অনুিাপ্টনর সিক িস্তাের করপ্টত সিখা র্াপ্টচ্ছ 
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  (খ)  েধান কার্াুলয় ও সজলা পর্াুয় রিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাপ্টের জনবল সৃরির লপ্টিয িারিিা সর্মাতাপ্টবক েবপু্টশষ 

৪৯২ টি নতুন পি সৃরির েস্তাব সেরণ। 

 

(গ)  ১৬ হর্দসম্বর  র্মিান হবজয় হেবস ২০২০ রিবে উপলপ্টিয ট্রাে কার্াুলপ্টয়  রবপ্টশষ আপ্টলািনা ও োর্নুা েভার 

আপ্টয়াজন। 

 
ট্রাে কার্াুলপ্টয়  রবপ্টশষ োর্নুায় অাংশ রনপ্টচ্ছন র্মাননীয় োংেি েিে ও অন্যান্যরা 

 

( )  জারতর জনক বঙ্গবন্ধু সশখ মুরজবুর রির্মাপ্টনর ১০০ তর্ম জন্মবারষকুী ও জাতীয় রশশু রিবে ২০২০ ট্রাে কার্াুলপ্টয় 

উির্াপন ও োরা বাাংলাপ্টিপ্টশ র্মরিপ্টর র্মরিপ্টর র্মরিররভরিক রশশু ও গণরশিা ৫র্ম পর্াুয় েকপ্টল্পর র্মাধ্যপ্টর্ম রিন্দুধর্মীয় 

কল্যাণ ট্রাপ্টের ব্যানাপ্টর োর্নুার আপ্টয়াজন। 

 

জাহতর হপতা বেবন্ধু প্রশখ মুহজবুর রির্মাদনর জন্মহেদন শ্রদ্ধর্ঘ ময হনদবেন 
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 (ঙ) আেজুারতক র্মাতৃ ভাষা রিবে ও শিীি রিবে উপলপ্টিয ২১সশ স ব্রুয়ারর জাতীয় শিীি রর্মনাপ্টর পুষ্পা  ুঅপণু। 

 

 

 

(ি) অন্যান্য কাজ: রিন্দু জনপ্টগাষ্ঠীর কল্যাণ োধপ্টন রনপ্টয়ারজত রিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাে রবরভন্ন ের্মপ্টয় িঠাৎ  প্টট র্াওয়া 

রিন্দু জনপ্টগাষ্ঠীর র্মপ্টধ্যও কাজ কপ্টর র্াপ্টক।  

 

 

শাল্লায় ক্ষহতগ্রস্থ হিন্দু জনদগািীর সাদর্ র্মতহবহনর্ময় কাদল ট্রাদস্টর প্রেয়ারম্যান, হস.ভাইস-দেয়ারম্যান ও সহেব 
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সরকাহর ছুটি হিন্দু পব ম হনধ মারদন ট্রাদস্টর ভাইস-দেয়ারম্যাদনর সভাপহতদে সভা 

 

র্মহিরহভহত্তক হশশু ও গণহশক্ষা কা্ মক্রর্ম-৫র্ম প্ মায় শীষ মক প্রকদের সাংহক্ষপ্ত পহরহেহত: 

 

 ‘র্মহিরহভহত্তক হশশু ও গণহশক্ষা কা্ মক্রর্ম’ ধর্ম ম হবষয়ক র্মন্ত্রণালদয়র অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তমক বাস্তবায়নাধীন একটি 

প্রকে। প্রাক-প্রার্হর্মক, গীতাহশক্ষা ও বয়স্ক হশক্ষাদকদের র্মাধ্যদর্ম হশক্ষা কা্ মক্রর্ম পহরোলনা প্রকদের প্রধান কাজ। এছাড়া 

হনরক্ষরতা দূরীকরদণ, হবদ্যালদয় গর্মদনাপদ্াগী ১০০% হশশুদক হবদ্যালদয় ভহতমদত এবাং ঝদড়পড়া প্ররাধ করদত প্রকেটির ভূহর্মকা 

অনন্য। প্রেকসই উন্নয়ন অহভষ্ট অজমন, সপ্তর্ম পঞ্চবাহষ মক পহরকেনা বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষর্মতায়ন এবাং সরকাদরর Vision-২০২১’ 

বাস্তব রূপায়দন প্রকেটি কা্ মকর ভূহর্মকা রাখদত সক্ষর্ম। প্রকেটি ২০১৭ সাদলর জুলাই র্মাস প্রর্দক  শুরু িদয় গত জুন ২০২১ সাদল 

প্রশষ িদয়দছ। প্রকেটি নুননভাদব অনুদর্মােদনর অদপক্ষায় রদয়দছ। 

 

প্রকদের অজমন : 

 র্মহিরহভহত্তক হশশু ও গণহশক্ষা কা্ মক্রর্ম-৫র্ম প্ মায় শীষ মক প্রকদের আওতায় প্রবশহকছু উদল্লখদ্াগ্য কা্ মক্রর্ম গৃহিত িদয়দছ। ্া 

প্রকদের গ্রিণদ্াগ্যতাদক বহুগুণ বাহড়দয় হেদয়দছ। 

* র্াোদবজ :  

 প্রকদের একটি যুদগাপদ্াগী ও কা্ মকর র্াোদবজ রদয়দছ। র্াোদবদজ ২০১৮ সাল প্রর্দক শুরু কদর প্রকদের সকল তথ্য প্র্র্মন, 

হশক্ষক, হশক্ষার্ী, প্রকে ব্যবস্থাপনা, আহর্ মক কা্ মক্রর্ম, োপ্তহরক হবষয়ােী ইতযাহে অন্তভূ মক্ত রদয়দছ। বতমর্মাদন প্রপপারদলস অহফস 

স্থাপদনর প্র্ উদদ্যাগ গ্রিণ করা িদয়দছ তা এ প্রকদে র্াোদবদজর র্মাধ্যদর্ম বাস্তবায়ন সম্ভব িদয়দছ। ফদল প্রকদের কাদজর স্বচ্ছতা 

ও জবাবহেহিতা হনহিত িদয়দছ। 

* সনাতনী জনদগািীর আশা-আকাঙ্খার প্রহতফলন :  

 র্মহিরহভহত্তক প্রকদে প্রাক-প্রার্হর্মক, বয়স্ক ও গীতা হশক্ষার ৬৪৫০টি প্রকদের র্মাধ্যদর্ম ননহতক হশক্ষা প্রোন, সনাতনী কৃহষ্ট ও 

সাংস্কৃহত হশক্ষার জন্য প্র্ সকল সরকারী উদদ্যাগ গ্রিণ করা িদয়দছ তা সব মর্মিদল প্রশাংহসত িদয়দছ। প্রকেটি সনাতনী জনদগািীর 

আশা আকাঙ্খার প্রহতফলন র্ঘটিদয়দছ। এর র্মাধ্যদর্ম র্মহিদরর র্মাদঝ প্রাণোঞ্চল্য হফদর এদসদছ। সদব মাপহর সরকাদরর ভাবমূহতম  আদরা 

উজ্জ্বল করদত সিায়ক িদয়দছ। 

   

         প্রকদের একটি প্রাক-প্রার্হর্মক হশক্ষাদকে                          প্রকদের একটি গীতা হশক্ষাদকে  



6 

                                 

* স্থানীয় সম্পদের সদব মাত্তর্ম ব্যবিার :  

 প্রকদের কা্ মক্রদর্মর অহতহরক্ত হবদশষ হকছু সুদ্াগ সুহবধা গ্রিদণর প্রক্ষদত্র ্র্া-র্মহিদরর অবকাঠাদর্মা উন্নয়ন, সাউন্ড হসদস্টর্ম 

প্রোন, হশক্ষার্ীদের প্রপাষাক, প্রখলাধুলার উপকরণ ও অন্যান্য হবদশষ সুহবধােী প্রোদনর প্রক্ষদত্র প্রজলা ও উপদজলা প্রশাসদনর 

সিদ্াহগতায় ও স্থানীয় সম্পদের সদব মাত্তর্ম ব্যবিাদর র্মাধ্যদর্ম প্রকদের কাদজ গহতশীলতা বৃহদ্ধ প্রপদয়দছ। 

 

হশক্ষাদকদের জন্য সাউণ্ড বক্স গ্রিণ 

* অনলাইন/জুন প্লােফদর্ম ম কা্ মক্রর্ম সম্পােন :  

 বতমর্মান প্রকাহভর্-১৯ পহরহস্থহতদত প্রকদের সকল কাজ অনলাইদন সম্পােন করার সক্ষর্মতা নতহর িদয়দছ। প্রকদের ৬,৪৫০ জন 

হশক্ষকদক ইদতার্মদধ্যই জুর্ম প্লােফদর্ম ম সাংয্ক্তু করা িদয়দছ এবাং সর্মদয় সর্মদয় তাদেরদক সাংযুক্ত কদর সভা করা িদচ্ছ। প্রকদের 

কর্ম মকতমা কর্ম মোরীদের সর্মন্বয় সভা, প্রহশক্ষণ, কর্ম মশালা, হস্টয়াহরাং ও বাস্তবায়ন কহর্মটির সভা ও অন্যান্য হবদশষ সভা, অভযন্তরীণ 

হনরীক্ষাসি সকল কাজ সরকাদরর এই আধুহনক প্রযুহক্ত ব্যবিাদরর র্মাধ্যদর্ম সম্পন্ন িদচ্ছ। এর র্মাধ্যদর্ম সরকাদরর হর্হজোল 

বাাংলাদেশ বাস্তবায়দনর স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব িদচ্ছ। 

* নারীর ক্ষর্মতায়ন :  

 র্মহিরহভহত্তক হশশু ও গণহশক্ষা প্রকদে ৬৪৫০টি হশক্ষা প্রকদের র্মাধ্যদর্ম হশক্ষা কা্ মক্রর্ম পহরোহলত িদচ্ছ। প্রর্মাে হশক্ষদকর র্মদধ্য 

৫৪৩৩ জন (৮৪.২৩%) র্মহিলা এবাং ১০১৭ জন (১৫.৭৭%) পুরুষ হশক্ষক হনদয়াহজত রদয়দছন। প্রকেটি নারীর ক্ষর্মতায়দন হবরাে 

ভুহর্মকা পালন করদছ। 

* উদ্ভাবনী কা্ মক্রর্ম :  

 প্রকদের আওতায় হবহভন্ন ধরদণর উদ্ভাবনী কা্ মক্রর্ম প্রকে পহরোলদকর দুরেহশ মতায় গৃহিত িদয়দছ। এ সকল উদ্ভাবনী কা্ মক্রদর্মর 

র্মদধ্য হনধ মাহরত সুর ও ছদি শ্রীর্মদ্ভগবদ্্ গীতার প্রলাক পাঠ, হবহভন্ন প্রেব প্রেবীর প্রণার্ম র্মন্ত্র পাঠ, েলগতভাদব অনুষ্টুপ ছদি গীতা পাঠ, 

প্রকদের ব্রান্ড/প্রার্ মনা সাংগীদত সুরাদরাপ, গীতা পাদঠর কাঠাদর্মা প্রণয়ন ও অনুশীলন, গীতা হশক্ষা সিাহয়কা প্রণয়ন, ধর্মীয় হশক্ষায় 

সনাতনী জনদগািীদক সম্পৃক্ত করার লদক্ষয তর্া গীতা েে মাদক সিজ করার লদক্ষয শ্রীর্মদ্ভগবেগীতার হনব মাহেত প্রলাক সাংকলন প্রকাশ 

এবাং সব ম সাধারদণর র্মাদঝ তা হবতরণ উদল্লখদ্াগ্য।  

* প্রকদের র্মহনেহরাং কা্ মক্রর্ম : 

 র্মাঠ প্ মাদয় প্রকদের কা্ মক্রর্ম র্মহনেহরাং করার জন্য প্রজলা প্রশাসদকর প্রনর্তদে প্রজলা র্মহনেহরাং ও উপদজলা হনব মািী অহফসাদরর 

প্রনর্তদে উপদজলা র্মহনেহরাং কহর্মটি রদয়দছ। এ সকল কহর্মটি প্রদয়াজনীয় হেক হনদে মশনা প্রোনপূব মক প্রকদের কাজদক গহতশীল 

করদত সিায়তা করদছ। প্রকদের সাহব মক কাজ র্মহনেহরাং এর জন্য সদরজহর্মদন প্রজলা কা্ মালয় পহরেশ মদনর পাশাপাহশ 

অনলাইদন/জুর্ম প্লােফদর্ম ম হনয়হর্মত প্রকদের সকল কতমাকতমা/কর্ম মোরীদের সাদর্ র্মতহবহনর্ময় সভা অনুহিত িদয় র্াদক। 

প্রকাহভর্কালীন সর্মদয় সদরজহর্মদন পহরেশ মন কর্ম র্াকায় প্রহত সপ্তাদি একবার সর্মন্বয় সভা হনয়হর্মত অনুহিত িদচ্ছ। এ সকল সভায় 

প্রদয়াজনীয় হেক হনদে মশনা প্রোন এবাং কা্ মক্রদর্মর অগ্রগহত প্ মাদলােনা করা িয়। এছাড়াও প্রধান কা্ মালদয়র একটি অহফস গ্রুপ 

ম্যাদসঞ্জার রদয়দছ প্র্খাদন সম্পাহেত কাদজর িালনাগে তথ্য আপদলার্ করা িয়। সকল কাজ র্মহনেহরাং এর জন্য প্রধান কা্ মালদয়র 

োহয়েপ্রাপ্ত কর্ম মকতমা/কর্ম মোরী হনদয়াহজত রদয়দছন। 

* প্রিার্ম হভহজে কা্ মক্রর্ম :  
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 নবহিক র্মিার্মারী প্রকাহভর্-১৯ কদরানাকালীন সর্মদয় সরকাদরর হসদ্ধাদন্তর আদলাদক প্রকে বন্ধ র্াকদলও প্রকদের হশক্ষা কা্ মক্রর্ম 

প্রর্দর্ম প্রনই। প্রকে বাস্তবায়ন কহর্মটির সুপাহরদশর প্রপ্রহক্ষদত প্রকে পহরোলদকর হনদে মশনায় ও প্রজলা কা্ মালদয়র তোরকীদত 

হশক্ষকগণ স্বাস্থযহবহধ প্রর্মদন হশক্ষার্ীর বাহড় বাহড় হগদয় প্রিার্ম হভহজে করদছ এবাং প্রদয়াজনীয় পরার্মশ ম প্রোদনর র্মাধ্যদর্ম পাদঠর 

কা্ মক্রর্ম এহগদয় হনদচ্ছ। 

 

একজন হশহক্ষকার  প্রিার্ম হভহজে                              

* সর্মদবত প্রার্ মনা : প্রকে পহরোলদকর দূরেশীতায় প্রকদের একটি সব মজন গৃহিত প্রার্ মনার কাঠাদর্মা প্রণয়ন করা িদয়দছ। প্রহত 

সপ্তাদি র্মহির প্রােদন স্বাস্থযহবহধ প্রর্মদন সর্মদবত প্রার্ মনা পহরোলনা করা িয়। এ প্রার্ মনায় প্রেশ, জাহত ও সর্মগ্র হবদির কল্যাণ 

কার্মনায় ¯্ রষ্টার আনুগতয লাদভর জন্য প্রার্ মনা পহরোহলত িয়। সর্মদবত এ প্রার্ মনায় হশক্ষক, হশক্ষার্ী, অহভভাবক ও র্মহির 

কহর্মটির অাংশগ্রিণ র্মহির প্রােদন সর্মদবত সকল সনাতনীদের আহিক বন্ধনদক আদরা সুদৃঢ় কদর। 

* প্রকদের সকল কা্ মক্রর্ম শতভাগ সম্পােন :  

 র্মহিরহভহত্তক হশশু ও গণহশক্ষা কা্ মক্রর্ম-৫র্ম প্ মায় শীষ মক প্রকেটির কা্ মক্রর্ম গত ০১/০৭/২০১৭ তাহরখ শুরু িয় এবাং 

৩০/০৬/২০২১ তাহরখ সর্মাপ্ত িদয়দছ। প্রকে েহলদল হনধ মাহরত সকল কাজ প্র্র্মন- হশক্ষা কা্ মক্রর্ম পহরোলনা, কর্ম মশালা, জাতীয় 

সদেলন, হবহভন্ন জাতীয় হেবস উে্াপন, প্রহশক্ষণ, প্রশ্রি হশক্ষক/হশক্ষার্ীর পুরস্কার হবতরণ, বাহষ মক ক্রীড়া ও গীতা প্রহতদ্াহগতা 

অনুিান, প্রজলা র্মহনেহরাং সভা, উপদজলা র্মহনেহরাং সভা ছাড়াও অন্যান্য হবহভন্ন ধরদণর সভা ইতযাহে ইদতার্মদধ্য শতভাগ সম্পাহেত 

িদয়দছ, ্া সব মর্মিদল ভূয়সী প্রশাংসা প্রপদয়দছ। 

সদব মাপহর, সনাতন ধর্ম মাবলম্বী জনদগািীর োহিোর প্রহতফলন এবাং ধর্ম ম হবষয়ক র্মন্ত্রণালদয়র হর্মশন ও হভশদনর আদলাদক হিন্দুধর্মীয় 

কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তমক বাস্তবাহয়ত র্মহিরহভহত্তক হশশু ও গণহশক্ষা প্রকেটি আদরা সুদুরপ্রসারী ও হবস্তৃত পহরসদর এহগদয় ্াক এোই 

সকদলর প্রতযাশা। 

 

প্রকদের প্রধান কা্ মালদয়র কর্ম মশালা-২০২১ 
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 প্রকদের র্মাঠ প্ মাদয়র কা্ মক্রর্ম প্রজলা ও উপদজলা প্রশাসদনর আন্তহরক সিদ্াহগতায় সফলভাদব পহরোহলত িদচ্ছ। এছাড়াও 

র্মহির কহর্মটি হবহভন্ন সার্মাহজক সাংগঠন, হবদদ্যাৎসািী ও হশক্ষানুরাগী োনশীল ও ধনাঢয ব্যহক্তদের হবহভন্ন োন ও অনুোদনর 

র্মাধ্যদর্ম প্রকদের কা্ মক্রর্ম আরও প্রবগবান িদচ্ছ। গীতা হশক্ষাদকে এ প্রকদের ০১ টি হবদশষ আকষ মণ। হপহছদয়পড়া সনাতন ধর্ম মাবলম্বী 

জনদগাহির ধর্মীয় ও ননহতকহশক্ষার প্রসার ও উজ্জীহবতকরদণ বতমর্মান সরকাদরর গৃহিত এ উদদ্যাগ হবদশষ প্রসাংশার োবী রাখদছ।  

 সদব মাপহর, সাম্প্রোহয়ক সম্প্রীহত সুরক্ষা, র্মানহবক মূল্যদবাদধর হবকাশ এবাং উন্নত জাহতগঠদন র্মহিরহভহত্তক প্রকদের ভূহর্মকা 

অপহরসীর্ম। 

 “ের্মগ্র সিপ্টশ েনাতন ধর্মাুবলম্বীপ্টির র্মরির ও ধর্মীয় েরতষ্ঠাপ্টনর উন্নয়ন ও োংস্কার” শীষকু েকল্প; 

সমগ্র দেশে সনাতন ধম মাবলম্বীশের মন্দির ও ধমীয় প্রন্দতষ্ঠাশনর উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প-এ ২০২০-২১ অর্ মসাশল দমাট 

৬৯০৯.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তন্মশে আবতমক ব্যয় ৪১৯.৮০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাশত ব্যয় হয় ৬৪৯০.১৮ লক্ষ টাকা। 

২০২০-২১ অর্ মবছশর দেশের ন্দবন্দিন্ন উপশেলা পর্ মাশয় ৫০১টি, দেলা পর্ মাশয় ৪১টি এবং মহানগর পর্ মাশয় ০২ টি দমাট ৫৪৪টি 

মন্দিশরর ন্দনম মাণ কার্ ম ১০০% সম্পূণ ম হশয়শছ। 

প্রকে পহরোলক প্রেদশর হবহভন্ন প্রজলায় প্রজলা প্রশাসক, র্মহির কহর্মটির সেস্য, উপদজলা হনব মািী কর্ম মকতমা, ও অন্যান্য 

ব্যহক্তবদগ মর সহিত র্মহিদরর হনর্ম মাণ কাজ েরাহন্বত করদত অবহিতকরণ সভায় অাংশগ্রিণ কদরন। উদলখ্য ২০২০-২১ অর্ মবছদর 

প্রকে পহরোলক বহরশাল, প্রভালা, ্দশার, সাতক্ষীরা, জার্মালপুর এবাং েট্রগ্রাদর্ম অবহিতকরন সভায় অাংশগ্রিণ কদরদছন। 

প্রকদে কর্ম মরত দু’জন হনব মািী প্রদকৌশলী প্রেদশর হবহভন্ন স্থাদন অত্র প্রকদের আওতায় সম্পূণ মকৃত র্মহিরসমূি পহরেশ মন কদরন। 

 

 

প্রকদের আওতায় নবহনহর্ম মত ঝালকাঠীর একটি র্মহির 

 

“ধর্মীয় ও আর্ ম-সার্মাহজক প্রপ্রক্ষাপদে পুদরাহিত ও প্রসবাইতদের েক্ষতাবৃহদ্ধকরণ প্রকে (২য় প্ মায়)” শীষকু েকল্প; 

শুরু জুলাই ২০২০ রি. এবাং ের্মারপ্ত জুন ২০২৩ রি. োক্করলত ব্যয় ৪৯৯৯.৫৭ লি টাকা রনধাুরন কপ্টর  গত ২৯.১১.২০২০ 

তাররপ্টখ েশােরনক আপ্টিশ জাররর র্মাধ্যপ্টর্ম এই েকপ্টল্পর কার্কু্রর্ম শুরু িপ্টয়প্টছ। ১৮টি আঞ্চরলক কার্াুলপ্টয়র র্মাধ্যপ্টর্ম ৪১,২১৬ জন 

পুপ্টরারিত/প্টেবাইতপ্টক েরশিণ েিান করা িপ্টব। বতরু্মাপ্টন েকল্পটির জনবল রনপ্টয়াপ্টগর কাজ িলপ্টছ। 

 েকপ্টল্পর উপ্টেশ্য ও লিযর্মারা : 

 ধর্মীয় ও আর্-ুোর্মারজক সেিাপপ্টট রিন্দু ধর্মীয় পুপ্টরারিত ও সেবাইতপ্টির রিন্দু আইন ও পূজা পদ্ধরত, ভূরর্ম 

আইন আইরেটি ও রডরজটাল বাাংলাপ্টিশ, োর্মারজক মূল্যপ্টবাধ, কৃরষ ও বনায়ন, গবারি পশুপালন এবাং খাদ্যপুরি 

ও স্বাস্থ্যপ্টেবা ইতযারি রবষপ্টয় েরশিপ্টণর  র্মাধ্যপ্টর্ম ৪১,২১৬ জপ্টনর িিতা ও সনতৃেিাপ্টনর েির্মতা বৃরদ্ধ করা; 

 ধর্মীয় জ্ঞান বৃরদ্ধর জন্য েরশিণার্ীপ্টিরপ্টক পুপ্টরারিত িপণু ও গীতা বই রবতরণ করা; 

 েকপ্টল্পর কার্কু্রর্ম পররিালনার জন্য ঢাকায় েধান কর্াুলয়েি ১৮টি সজলা অর ে েরতষ্ঠা করা; 

 পুপ্টরারিত ও সেবাইতপ্টির র্মাধ্যপ্টর্ম ের্মাপ্টজ ননরতক শৃঙ্খলা এবাং ধর্মীয় ও র্মানরবক মূল্যপ্টবাধ সৃরির র্মাধ্যপ্টর্ম 

র্মািক, দুনীরত ও েন্ত্রােবাপ্টির রবরুপ্টদ্ধ েপ্টিতন করা এবাং আে:ধর্মীয় েম্প্রীরতর র্মপ্টনাভাব গপ্টড় সতালা। 
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নতুন েকল্প পররিালক রশখা িক্রবতীপ্টক ট্রাে কার্াুলপ্টয় ফুল রিপ্টয় বরণ করা িপ্টচ্ছ 

২০২০-২১ অর্-ুবছপ্টর কার্াুবরল েোিপ্টন বড় রকপ্টর্মর সকান ের্মো/েঙ্কপ্টটর আশঙ্কা করা িপ্টল  তার রববরণ 

(োধারণ/রুটিন েকৃরতর ের্মো/েঙ্কট উপ্টেপ্টখর েপ্টয়াজন সনই; উিািরণ: পি সৃজন, শূন্যপি পূরণ ইতযারি): নতুন পি সৃজন করা 

না িপ্টল ট্রাে েরকাপ্টরর বতরু্মান কার্কু্রপ্টর্মর োপ্টর্ োর্মঞ্জে সরপ্টখ িলপ্টত ব্যার্ ুিপ্টব। 

 

তথ্য অহধকার আইন অনু্ায়ী হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাদস্টর তথ্য প্রোনকারী কর্ম মকতমা িদলন – 

 

শ্রী প্রশান্ত কুর্মার হবিাস 

উপপহরোলক, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

১/আই পহরবাগ, শািবাগ, ঢাকা-১০০০ 

প্রফান:৯৬৬৮০৪৫, প্রর্মাবাইল: ০১৭১৬৫০২১৫৯ 

ই-দর্মইল: proshantok1970@gmail.com 

 

২০২০-২১ অর্ মবছদর তথ্য অহধকার আইদনর আওতায় প্রকউ আদবেন কদরহন হবধায় কাউদক প্রকদনা তথ্য তথ্য প্রোন করা িয় হন। 

 


