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সসবা প্রোন প্রহতশ্রুহত(Citizen’s Charter) 
 

১. হিশন ও হর্মশন 

 

হিশন 

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

 

হর্মশন 

অভিলক্ষ্য (Mission) : হিন্দু ধর্ম মাবলম্বীদের সাহব মক কল্যাণ সাধদন হিন্দুধর্মীয় প্রহতষ্ঠানাহে পহরচালনা, সাংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারদণ সিায়তা প্রোন এবাং হিন্দু ধদর্ম মর ইহতিাস, েশ মন 

ও সাংস্কৃহত সম্পদকম গদবষণা কার্ মক্রর্ম পহরচালনা। 

 

২. প্রহতশ্রুত সসবাসমূি 

 

ক্রর্ম সসবার নার্ম সসবা প্রোন পদ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাহিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পহরদশাধ 

পদ্ধহত 

সসবা প্রোদনর 

সর্ময়সীর্মা 

োহয়ত্বপ্রাি কর্ম মকতমা/কর্ম মচারী 

(নার্ম,পেভি, স ান নম্বর ও ইদর্মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২.১) নাগহরক সসবা 

০১. দুঃস্থ পুনব মাসদন 

অনুোন প্রোন 

(ভিন্দু অসচ্ছল  

ব্যভি) 

* ভিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের  ওদয়ব সাইট 

hindutrust.gov.bd িস্টে হনধ মাহরত  রর্ম 

সাংগ্রিপূব মক পূরণ কদর জর্মা হেদত িয়।  

*প্রাপ্ত আস্টিদন ভিস্টিভিে িস্টল সচয়ারম্যান/ 

িাইস-সচয়ারম্যান/ট্রাহস্ট/সহচব কর্তমক হনদে দই 

িাজার এবাং উদবম েশ িাজার টাকা র্মঞ্জুহর 

প্রোন  কদর থাদকন। 

*ভিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের  

ওদয়ব সাইট 

hindutrust.gov.bd িস্টে 

হনধ মাহরত  র্ম ম সাংগ্রিপূব মক পূরণ 

কদর জর্মা হেদত িয়।  

*  দর্ম ম ইউহপ সচয়ারম্যাদনর 

স্বাক্ষর লাদগ। 

হবনামূদল্য ৩০ কার্ মহেবস  নার্ম : ডা. হেলীপ কুর্মার স াষ 

পেহব : সহচব 

স ান: ৯৬৭৭৪৪৯, ০১৭১১৪৬৬০৭৬ 

ইদর্মইল: hindutrustbd@ymail.com 

০২. পুদরাহিত/দসবাইত

সের প্রহশক্ষণ  

পুদরাহিত/দসবাইতদের ভেনভদনব্যাপী ভিভিন্ন 

ভিষস্টয় প্রহশক্ষণ প্রোন করা িয়। 

প্রকল্প কার্ মালয়/ হবিাগীয় 

কার্ মালদয় আদবেন করদত িয়।  

হবনামূদল্য অহ স কর্তমক 

সর্ময় হনধ মাহরত 

িদয় থাদক 

,, 



২.২ দাপ্তভরক সসিা 

০১. হিন্দুধর্মীয় 

প্রহতষ্ঠান 

র্মঠ/র্মহির/আশ্রর্ম 

ও শ্মশান প্রভৃহত 

ধর্মীয় প্রহতষ্ঠাদন 

অনুোন প্রোন 

*ভিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের  ওদয়ব সাইট 

hindutrust.gov.bd 

িস্টে হনধ মাহরত  রর্ম সাংগ্রিপূব মক পূরণ কদর 

জর্মা হেদত িয়।  

* সচয়ারম্যান/িাইস-সচয়ারম্যান/ ট্রাহস্ট/সহচব 

কর্তমক র্মঞ্জুহর প্রোন করা িদল সচক ইস্যু করা 

িদয় থাদক। 

 

*ভিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের  

ওদয়ব সাইট 

hindutrust.gov.bd 

 িস্টে হনধ মাহরত  র্ম ম সাংগ্রিপূব মক 

পূরণ কদর জর্মা হেদত িয়।  

* ফরস্টর্ম ইউহপ সচয়ারম্যান, 

উপদজলা সচয়ারম্যান এবাং সাংসে 

সেদের প্রহতস্বাক্ষর করাদত িয়। 

* প্রহতষ্ঠাদনর নাদর্ম ব্াাংক 

একাউন্ট খুলদত িয়। 

হবনামূদল্য ৩০ কার্ মহেবস  নার্ম : ডা. হেলীপ কুর্মার স াষ 

পেহব : সহচব 

স ান: ৯৬৭৭৪৪৯, ০১৭১১৪৬৬০৭৬ 

ইদর্মইল: hindutrustbd@ymail.com 

প্রকস্টল্পর র্মাধ্যস্টর্ম 

র্মঠ/র্মহির/আশ্রর্ম 

ও শ্মশান প্রভৃহত 

সাংস্কার/উন্নয়ন  

ঠিকাোদরর র্মাধ্যদর্ম র্মঠ/র্মহির/আশ্রর্ম ও শ্মশান 

প্রভৃহত সাংস্কার/উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা িদয় 

থাদক। 

প্রকদল্প অন্তর্ভ মক্ত িদত িদব। 

 সাংহিষ্ট ট্রাহস্টর 

অনুদর্মােন। 

 প্রাক্কলণ। 

হবনামূদল্য প্রকল্প সর্ময়াদে নার্ম : রণহজৎ কুর্মার  

পেহব : প্রকল্প পহরচালক 

স ান : ০১৭১২০২৩৩০৪ 

ইদর্মইল: 

templerenovation19@gmail.com 

০২. দগ মাপূজায় অনুোন 

প্রোন 

দগ মাপূজার সর্ময় পূজা করার জন্য অনুোন সচদয় 

আদবেন করদল সচয়ারম্যান/িাইস-সচয়ারম্যান/ 

ট্রাহস্ট র্মঞ্জুহর প্রোন করদল সাংহিষ্ট দগ মাপূজা 

র্মন্ডদপর অনুকুদল পাঁচ িাজার টাকা সথদক হত্রশ 

িাজার টাকার সচক ইস্যু করা িদয় থাদক।  

* সাংহিষ্ট প্রহতষ্ঠাদনর প্যাদড/সাো 

কাগদজ আদবেন করদত িয়। 

* প্রহতষ্ঠাদনর নাদর্ম একাউণ্ট 

থাকা লাদগ। 

হবনামূদল্য দগ মাপূজা শুরুর 

পূদব ম 

 

* সচয়ারম্যান/িাইস-সচয়ারম্যান/ ট্রাহস্ট 

র্মঞ্জুহর প্রোন কদর থাদকন। 

* অদনক সর্ময় োহয়ত্বপ্রাি সজলা 

প্রশাসকগণও র্মঞ্জুহর প্রোন কদর থাদকন। 

০৩. প্রাক্-প্রাথহর্মক ও 

বয়স্ক এবাং 

গীতাহশক্ষাদকন্দ্র 

স্থাপন 

(দকন্দ্র খাহল থাকা 

সাদপদক্ষ) 

* হশক্ষাদকদন্দ্র র্থাক্রদর্ম ৩০ জন ও ২৫ জন 

হশক্ষাথীদক ১ জন হশক্ষক পাঠোন কদরন। 

* সকল হশক্ষা উপকরণ হবনামূদল্য সরবরাি 

করা িয়। 

* হশক্ষদকর সম্মানী প্রকল্প সথদক বিন করা িয়। 

* সাংহিষ্ট সজলার সজলা 

কার্ মালদয়র সিকারী পহরচালক 

বরাবর সকদন্দ্রর জন্য সাো 

কাগদজ আদবেন করা র্ায়। 

 

হবনামূদল্য হশক্ষাবষ ম (১ 

জানুয়াহর সথদক 

৩০ হডদসম্বর) 

নার্ম : রহিত কুর্মার োস 

পেহব : প্রকল্প পহরচালক 

স ান : ৯৬৭৭৮৯৪, ০১৭১৫৬১৪৭৮৭ 

ইদর্মইল: dasranjitkumer@gmail.com 

০৪. হিন্দুধর্মীয় 

প্রহতষ্ঠাদনর 

তাহলকার্ভক্তকরণ 

* হনধ মাহরত  রদর্ম আদবেন করদত িয়।  

* োহয়ত্বপ্রাি অহ সার কর্তমক পরীক্ষা কদর 

র্থার্থ িদল তাহলকার্ভহক্ত সনে প্রোন করা 

িয়। 

*আদবেন  রর্ম ভিন্দুধর্মীয় 

কল্যাণ ট্রাস্টের  ওদয়ব সাইট 

hindutrust.gov.bd িস্টে 

হনধ মাহরত  র্ম ম সাংগ্রিপূব মক পূরণ 

কদর জর্মা হেদত িয়।  

*ইউহপ/উপদজলা সচয়ারম্যাদনর 

স্বাক্ষর করাদত িয়। 

*প্রহতষ্ঠাদনর এক কহপ িহব হেদত 

িয়। 

হবনামূদল্য ৩০ কার্ মহেবস নার্ম :  প্রশান্ত কুর্মার হবশ্বাস 

পেহব :    উপপহরচালক 

স ান: ৯৬৬৮০৪৫, ০১৭১৬৫০২১৫৯ 

ইদর্মইল:  hindutrustbd@ymail.com 

proshantok1970@gmail.com           

proshanto_bd@yahoo.com 

mailto:templerenovation19@gmail.com
http://www.hindutrust.gov.bd/
mailto:proshanto_bd@yahoo.com


*প্রহতষ্ঠাদনর জহর্মর প্রর্মাণপত্র 

সংযুি করস্টে িয়। 

২.৩ অিুন্তরীণ সসবা 

০১. ছুটি আদবেন করদল পরীক্ষা কদর সহচব অনুদর্মােন 

কদর থাদকন। 

আদবেন করদত িয়। হবনামূদল্য ০১ কার্ মহেবস নার্ম : ডা. হেলীপ কুর্মার স াষ 

পেহব : সহচব 

স ান: ৯৬৭৭৪৪৯, ০১৭১১৪৬৬০৭৬ 

ইদর্মইল: hindutrustbd@ymail.com 

০২. হসহপএ  িদত 

অহগ্রর্ম 

আদবেন করদল পরীক্ষা কদর সহচব অনুদর্মােন 

কদর থাদকন। 

আদবেন করদত িয়। হবনামূদল্য ০৩ কার্ মহেবস 

 

৩. অহিদর্াগ ব্বস্থাপনা পদ্ধহত  

সসবা প্রাহিদত অসন্তুষ্ট িদল োহয়ত্বপ্রাি কর্ম মকতমার সদে সর্াগাদর্াগ করুন। হতহন সর্মাধান হেদত ব্থ ম িদল হনদোক্ত পদ্ধহতদত সর্াগাদর্াগ কদর আপনার সর্মো অবহিত করুন। 

ক্রর্ম কখন সর্াগাদর্াগ করদবন কার সদে সর্াগাদর্াগ করদবন সর্াগাদর্াদগর ঠিকানা হনষ্পহির 

সর্ময়সীর্মা 

 

 

০১. 

 

 

োহয়ত্বপ্রাি কর্ম মকতমা সর্মাধান হেদত ব্থ ম িদল। 

অহিদর্াগ হনষ্পহি কর্ম মকতমা (অহনক) GRS স াকাল পদয়ণ্ট কর্ম মকতমা 

নার্ম   :  প্রশান্ত কুর্মার হবশ্বাস 

পেহব :  উপপহরচালক 

স ান : ৯৬৬৮০৪৫, ০১৭১৬৫০২১৫৯ 

ইদর্মইল: hindutrustbd@ymail.com 

             proshantok1970@gmail.com 

             proshanto_bd@yahoo.com 

৩০ কার্ মহেবস 

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

হেদত ব্থ ম িদল। 

 

আহপল কর্ম মকতমা নার্ম : ডা. হেলীপ কুর্মার স াষ 

পেহব : সহচব 

স ান: ৯৬৭৭৪৪৯, ০১৭১১৪৬৬০৭৬ 

ইদর্মইল: hindutrustbd@ymail.com 

২০ কার্ মহেবস 

০৩. আহপল কর্ম মকতমা হনহে মষ্ট সর্মদয় সর্মাধান হেদত না পারদল র্মহন্ত্রপহরষে হবিাদগর অহিদর্াগ ব্বস্থাপনা সসল অহিদর্াগ গ্রিণদকন্দ্র 

৫ নাং সগট, বাাংলাদেশ সহচবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ কার্ মহেবস 

 

৪. আপনার কাদি আর্মাদের প্রতুাশা  

 

ক্রহর্মক  কখন সর্াগাদর্াগ করদবন 

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

০২. সাংহিষ্ট ব্হক্তর সদে প্রদয়াজদন সর্াগাদর্াগ করুন। 

০৩. সাক্ষাদতর জন্য হনধ মাহরত সর্মদয়র পূদব মই উপহস্থত থাকুন। 

 

 


