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হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 
 

রূপকল্প (Vision)  : হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীে কল্যাণ সাধন ও সাম্প্রদাহেক সম্প্রীহির উন্নেন। 

অহিলক্ষ্য (Mission) : হিন্দু ধর্ম মাবলম্বীয়দর সাহব মক কল্যাণ সাধয়ন হিন্দু ধর্মীে প্রহিষ্ঠানাহদ পহরচালনা, সংস্কার, উন্নেন ও 

সম্প্রসারয়ণ সিােিা প্রদান এবং হিন্দু ধয়র্ম মর ইহিিাস, দর্ মন ও সংস্কৃহি সয়েকম গয়বষণা কার্ মক্রর্ম পহরচালনা এবং ধর্মীে 

সংস্কৃহির প্রসার। 

২০১৭-১৮ অর্ মবছয়র সোহদি কার্ মাবহল (Functions):  

হিন্দুধর্মীে প্রহিষ্ঠান সংস্কার ও অবকাঠয়র্মাগি উন্নেয়ন আহর্ মক সিােিা প্রদান করাই হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়ের প্রধান 

কাজ। ২০১৭-১৮ অর্ মবছয়র ট্রাে িিহবল থর্য়ক ৯০৫টি হিন্দুধর্মীে প্রহিষ্ঠায়ন ০১ থকাটি টাকা এবং ৪২৬ জন দুঃস্থ ব্যহিয়ক ১৯ 

লক্ষ্ টাকা প্রদান করা িে। এছাড়া র্মাননীে প্রধানর্মন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ িিহবল থর্য়ক প্রাপ্ত ১,৫০.০০,০০০/=টাকা থদয়র্র প্রাে 

৭,০০০/= পূজা র্মণ্ডয়প প্রদান করা িে।  

 

 

 (৯) প্রহিয়বদনাধীন অর্ ম-বছয়র সোহদি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মাবহল/আইন, হবহধ ও নীহি প্রণেন/সর্মস্যা-সংকট:    

 

     ৯.১  প্রহিয়বদনাধীন অর্ ম-বছয়র নতুন আইন, হবহধ ও নীহি প্রণেন কয়র র্াকয়ল িার িাহলকা: না।  

 

     ৯.২ প্রহিয়বদনাধীন অর্ ম-বছয়র সোহদি গুরুত্বপূণ ম/উয়েখয়র্াগ্য কার্ মাবহল-   

(ক)  ট্রাহে থবায়ড মর সিা: 

২০১৭-১৮ অর্ মবছয়র হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়ের ট্রাহে থবায়ড মর--------টি সিা অনুহষ্ঠি িে। 

 

 
 

(খ)  অনুদান হবিরণ 

ক্রর্ম অনুদান র্মঞ্জুরীকারী হিিরণ মর্মাট িরাদ্দ প্রহিষ্ঠানন প্রদান দুঃস্থখানি প্রদান র্মন্তব্য 

১ মাননীয় চেয়ারম্যান বিশেষ িরাদ্দ 10,00,000 750,000 2,50,000  

২ 
বিোরপবি চ ৌর চ াপাল 

সাহা, সম্মাবনি ভাইস-

ঢাকা মহান র(দ:) 99,000 74,250 24,750  

টাাং াইল 147,000 110,250 36,750  
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চেয়ারম্যান সািক্ষীরা 315,000 236,250 78,750  

নও াঁ 221,000 165,750 55,250  

ঐবিক 350,000 262,500 87,500  

৩ 
শ্রী  শনে েন্দ্র চ াষ, 

সম্মাবনি ট্রাবি 

পািনা 56,000 42,000 14,000  

কুবিয়া 35,000 26,250 8,750  

চমশহরপুর 15,000 11,250 3,750  

চুয়াডাঙ্গা 22,000 16,500 5,500  

ঐবিক 50,000 37,500 12,500  

৪ 
শ্রী সুোন্ত েন্দ্র খাঁ, 

সম্মাবনি ট্রাবি 

লালমবনরহাট 114,000 85,500 28,500  

কুবিগ্রাম 169,000 126,750 42,250  

ঐবিক 50,000 37,500 12,500  

৫ 
শ্রী বনরঞ্জন অবিকারী, 

সম্মাবনি ট্রাবি 

মাবনক ঞ্জ 105,000 78,750 26,250  

রাজিািী 84,000 63,000 21,000  

মাগুরা 108,000 81,000 27,000  

ঐবিক  50,000 37,500 12,500  

৬ 
শ্রীমবি আোলিা বিদ্য 

সম্মাবনি ট্রাবি 

চ াপাল ঞ্জ 336,000 252,000 84,000  

মাদারীপুর 104,000 78,000 26,000  

েবরয়িপুর 16,000 12,000 4,000  

ফবরদপুর 154,000 115,500 38,500  

নিাইল 115,000 86,250 28,750  

ঐবিক 50,000 37,500 12,500  

৭ 
শ্রী েন্দন রায় 

 সম্মাবনি ট্রাবি 

চমৌলভীিাজার 320,000 240,000 80,000  

বসশলট 169,000 126,750 42,250  

সুনাম ঞ্জ 280,000 210,000 70,000  

হবি ঞ্জ 266,000 199,500 66,500  

ঐবিক 50,000 37,500 12,500  

৮ 
শ্রী স্বপন কুমার রায় 

সম্মাবনি ট্রাবি 

বসরাজ ঞ্জ 108,000 81,000 27,000  

বদনাজপুর 437,000 327,750 109,250  

ঠাকুর াঁও 288,000 216,000 72,000  

ঐবিক 50,000 37,500 12,500  

৯ 
অধ্যাপক বনমাই েন্দ্র রায় 

সম্মাবনি ট্রাবি 

খুলনা 541,000 405,750 135,250  

িাশ রহাট 229,000 171,750 57,250  

যশোর 303,000 227,250 75,750  

ঐবিক 50,000 37,500 12,500  

১০ 
শ্রী উজ্জ্বল প্রসাদ কানু 

সম্মাবনি ট্রাবি 

িগুিা 112,000 84,000 28,000  

জয়পুরহাট 67,000 50,250 16,750  

 াইিান্ধা 99,000 74,250 24,750  

ঐবিক 50,000 37,500 12,500  

১১ 
এড. রথীে েন্দ্র চভৌবমক 

সম্মাবনি ট্রাবি 

রাংপুর 255,000 191,250 63,750  

পঞ্চ ি 124,000 93,000 31,000  

নীলফামারী 230,000 172,500 57,500  

ঐবিক 50,000 37,500 12,500  
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১২ 
শ্রী বনম মল পাল 

 সম্মাবনি ট্রাবি 

কুবমল্লা (দ:) 85,000 63,750 21,250  

োঁদপুর 81,000 60,750 20,250  

চফনী 77,000 57,750 19,250  

ঐবিক 50,000 37,500 12,500  

১৩ 
শ্রী বিপুল বিহারী হালদার 

সম্মাবনি ট্রাবি 

বপশরাজপুর 173,000 129,750 43,250  

ঝালকাঠী 54,000 40,500 13,500  

পটুয়াখালী 71,000 53,250 17,750  

িরগুনা 49,000 36,750 12,250  

চভালা 45,000 33,750 11,250  

িবরোল 251,000 188,250 62,750  

ঐবিক 50,000 37,500 12,500  

১৪ 
শ্রী রাখাল দাসগুপ্ত 

সম্মাবনি ট্রাবি 

েট্টগ্রাম মহান র 193,000 144,750 48,250  

েট্টগ্রাম (উ:)  194,000 145,500 48,500  

ঐবিক 50,000 37,500 12,500  

১৫ 
শ্রী বরপন রায় বলপু 

সম্মাবনি ট্রাবি 

বকশোর ঞ্জ (দ:) 74,000 55,500 18,500  

চনত্রশকানা 129,000 96,750 32,250  

চেরপুর 15,000 11,250 3,750  

ঐবিক 50,000 37,500 12,500  

১৬ 
শ্রী অবনল কুমার সরকার 

সম্মাবনি ট্রাবি 

রাজোহী 87,000 65,250 21,750  

নাশটার 57,000 42,750 14,250  

োঁপাইনিাি ঞ্জ 52,000 39,000 13,000  

বঝনাইদহ 143,000 107,250 35,750  

ঐবিক 50,000 37,500 12,500  

১৭ 
শ্রী স্বপন কুমার সরকার 

সম্মাবনি ট্রাবি 

ময়মনবসাংহ 112,000 84,000 28,000  

ঐবিক 50,000 37,500 12,500  

১৯ 
শ্রী শ্যামল েন্দ্র ভট্টাোর্য্ম 

সম্মাবনি ট্রাবি 

কুবমল্লা (উ:) 85,000 63,750 21,250  

ব্রাহ্মণিািীয়া 147,000 110,250 36,750  

চনায়াখালী 68,000 51,000 17,000  

লহ্মীপুর 62,000 46,500 15,500  

ঐবিক 50,000 37,500 12,500  

২০ 
শ্রী বপ্রয়শিাষ েম মা েন্দন 

সম্মাবনি ট্রাবি 

েট্টগ্রাম (দ:) 194,000 145,500 48,500  

কক্সিাজার 98,000 73,500 24,500  

িান্দরিান 15,000 11,250 3,750  

রাঙ্গামাটি 15,000 11,250 3,750  

খা িাছবি 98,000 73,500 24,500  

ঐবিক  50,000 37,500 12,500  

২১ 
শ্রী সুব্রি পাল 

সম্মাবনি ট্রাবি 

ঢাকা মহান র (উ:) 99,000 74,250 24,750  

ঢাকা চজলা 198,000 148,500 49,500  

 াজীপুর 155,000 116,250 38,750  

ঐবিক 50,000 37,500 12,500  

২২ 
এড. ভূশপন েন্দ্র চভৌবমক  

সম্মাবনি ট্রাবি 

বকশোর ঞ্জ (উ:) 74,000 55,500 18,500  

জামালপুর 32,000 24,000 8,000  
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ঐবিক 50,000 37,500 12,500  

২৩ সবেি , বহ.ি.ক.ট্রা. বিশেষ িরাদ্দ 50,000 37,500 12,500  

 

 (গ)  প্রধান কার্ মালে, হবিাগীে ও থজলা পর্ মাে হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়ের জনবল সৃহির লয়ক্ষ্য চাহিদা থর্মািায়বক 

১০৭৪টি নতুন পদ সৃহির প্রস্তাাব থপ্ররণ। 

 

 হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট মেনক হিভাগ ও মেলা পর্ যানয় অহিস মখালার প্রস্তাি কনর েনিল বৃহির েন্য ১০৭৪টি 

নতুন পদ সৃহির প্রস্তাাব থপ্ররণ করা িয়ল ধর্ম ম হবষেক র্মন্ত্রণালে িয়ি হনয়নাি পদগুয়লা সৃহির প্রস্তাাব নতুন কয়র থপ্ররণ 

করার প্রস্তাাব করয়ি বলা িে। 

ক্রহর্মক হববরণ সংখ্যা র্মন্তব্য 

০১ প্রধান কার্ মালে ২২ উয়েখ্য, হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়ে বিমর্মায়ন ১১টি 

পয়দর অনুয়র্মাদন রয়েয়ছ। 

০২ থজলা কার্ মালে 

৪x৬৪+৩=২৫৯ 

২৫৯ ঢাকা হসটি কয়প মায়রর্য়নর জন্য ২টি এবং চট্টগ্রার্ম হসটি 

কয়প মায়রর্য়নর জন্য ১টি অহিহরি পহরদর্ ময়কর পদ 

থদখায়না িয়েয়ছ।  

সব ময়র্মাট পদ=  ২৮১জন  

 

 

* প্রধান কার্ মালে: 

 

ক্রহর্মক পয়দর নার্ম সংখ্যা থগ্রড থবিন থস্কল র্মন্তব্য 

১. সহচব ০১ ০৩ ৫৬,৫০০- ৭৪,৪০০  

২. উপপহরচালক ০২ ০৬ ৩৫,৫০০-৬৭,০১০  

৪. সিকারী পহরচালক ০২ ০৯ ২২,০০০-৫৩,০৬০  

৫. সিকারী থপ্রাগ্রার্মার ০১ ০৯ ২২,০০০-৫৩,০৬০  

৬. সিকারী লাইয়েহরোন ০১ ১০ ১৬,০০০-৩৮৬৪০  

৭. ব্যহিগি সিকারী ০১ ১৩ ১১,০০০-২৬,৫৯০  

৮. ডাটা এহি অপায়রটর ০১ ১৩ ১১,০০০-২৬,৫৯০  

৯. হিসাবরক্ষ্ক ০১ ১৪ ১০,২০০-২৪,৬৮০  

১০. সিকারী হিসাবরক্ষ্ক কার্ম 

কযাহর্োর 

০১ ১৬ ৯,৩০০-২২,৪৯০  

১১. অহিস সিকারী কার্ম কহেউটার 

মুদ্রাক্ষ্হরক 

০৩ ১৬ ৯,৩০০-২২,৪৯০  

১২. গাহড় চালক ০২ ১৬ ৯,৩০০-২২,৪৯০ ১টি জীপ গাড়ী ও ১টি 

র্মাইয়ক্রাবাস 

১৩. অহিস সিােক ০৫ ২০ ৮,২৫০-২০,০১০  
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ক্রহর্মক পয়দর নার্ম সংখ্যা থগ্রড থবিন থস্কল র্মন্তব্য 

১৪. হনরাপত্তা প্রিরী ০১ ২০ ৮,২৫০-২০,০১০  

১৫. পহরচ্ছন্নিা কর্মী ০১ ২০ ৮,২৫০-২০,০১০  

থর্মাট পদ= ২২টি  

 

* থজলা কার্ মালে: 

 

ক্রহর্মক পয়দর নার্ম সংখ্যা থগ্রড থবিন থস্কল  

১. সিকারী পহরচালক ০১ ০৯ ২২,০০০-৫৩,০৬০  

২. পহরদর্ মক ০১ ১১ ১২,৫০০-৩০,২৩০  

৩. হিসাবরক্ষ্ক কার্ম কহেউটার 

অপায়রটর 

০১ ১৩ ১১,০০০-২৬,৫৯০  

৪. অহিস সিােক ০১ ২০ ৮,২৫০-২০,০১০  

থর্মাট পদ= ০৪টি  

 

প্রধান কার্ মালে ও থজলা কার্ মালয়ে থর্মাট পদসংখ্যা: (২২+৪×৬৪+৩)=  ২৮১টি। উয়েখ্য, িারর্ময়ে প্রধান কার্ মালয়ের 

থর্মাট ১১টি পয়দর অনুয়র্মাদন রয়েয়ছ। উপয়রাি প্রস্তাাব এখন ধর্ম ম হবষেক র্মন্ত্রণালয়ের হবয়বচনাধীন রয়েয়ছ। 

 

 (চ)  োহির হপিা িঙ্গিন্ধু মেখ মুহেবুর রির্মাননর ৪৩ির্ম  োিাদি িাহষ যকী উপলনযে ট্রাে কার্ মালয়ে  হবয়র্ষ প্রার্ মনা 

ও সারা বাংলায়দয়র্ র্মহিয়র র্মহিয়র র্মহিরহিহত্তক হর্শু ও গণহর্ক্ষ্া ৫র্ম পর্ মাে প্রকয়ল্পর র্মােয়র্ম হিন্দুধর্মীে কল্যাণ 

ট্রায়ের ব্যানায়র প্রার্ মনা আয়োজন। 
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৬. িগবান শ্রীকৃয়ের শুি জন্মাির্মী  

 

 

 

(ছ)  শুি জন্মাির্মী হবপুল উৎসি উদ্দীপনার সায়র্ সারা বাংলায়দয়র্ র্মহিয়র র্মহিয়র র্মহিরহিহত্তক হর্শু ও গণহর্ক্ষ্া ৫র্ম 

পর্ মাে প্রকয়ল্পর র্মােয়র্ম হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়ের ব্যানায়র উদর্াপন করা িে।  
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 (জ)  ১৬ হিনসম্বর  র্মিান হিেয় হদিস ২০১৭ হদবস উপলয়ক্ষ্য ট্রাে কার্ মালয়ে  হবয়র্ষ আয়লাচনা ও প্রার্ মনা সিার 

আয়োজন। 
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 (ঝ)  জাহির জনক বঙ্গবন্ধু থর্খ মুহজবুর রির্মায়নর ৯৮ির্ম জন্মবাহষ মকী ও জািীে হর্শু হদবস ২০১৮ ট্রাে কার্ মালয়ে 

উদর্াপন ও হর্শুয়দর হচত্রাংকন প্রহিয়র্াহগিা এবং সারা বাংলায়দয়র্ র্মহিয়র র্মহিয়র র্মহিরহিহত্তক হর্শু ও গণহর্ক্ষ্া 

৫র্ম পর্ মাে প্রকয়ল্পর র্মােয়র্ম হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়ের ব্যানায়র প্রার্ মনার আয়োজন। 

 

 

 

(ঞ) ২৬ র্মাচ ম র্মিান স্বাধীনিা হদবস ও জািীে হদবস উপলয়ক্ষ্য ট্রাে কার্ মালয়ে  আয়লাচনা ও প্রার্ মনা সিার আয়োজন। 

 

 

 

 

 



9 

 

 

৯.আন্তজমাহিক র্মাতৃ িাষা হদবস ও  

 

 (ট) র্িীদ হদবস উপলয়ক্ষ্য ২১থর্ থিব্রুোহর জািীে র্িীদ হর্মনায়র পুষ্পার্ ম অপ মণ। 
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৯.৩       ২০১৮-১৯ অর্ ম-বছয়র কার্ মাবহল সোদয়ন বড় রকয়র্মর থকান সর্মস্যা/সঙ্কয়টর আর্ঙ্কা করা িয়ল  িার 

হববরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃহির সর্মস্যা/সঙ্কট উয়েয়খর প্রয়োজন থনই; উদািরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইিযাহদ): 

নতুন পদ সৃজন করা না িয়ল ট্রাে সরকায়রর বিমর্মান কার্ মক্রয়র্মর সায়র্ সার্মঞ্জস্য থরয়খ চলয়ি ব্যার্ ম িয়ব। 

 


