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হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
রূপকল্প (Vision) : হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীে কল্যাণ সাধন ও সাম্প্রদাহেক সম্প্রীহির উন্নেন।
অহিলক্ষ্য (Mission) : হিন্দু ধর্মমাবলম্বীয়দর সাহব মক কল্যাণ সাধয়ন হিন্দু ধর্মীে প্রহিষ্ঠানাহদ পহরচালনা, সংস্কার, উন্নেন
ও সম্প্রসারয়ণ সিােিা প্রদান এবং হিন্দু ধয়র্মমর ইহিিাস, দর্মন ও সংস্কৃহি সয়েকম গয়বষণা কার্ মক্রর্ম পহরচালনা এবং ধর্মীে
সংস্কৃহির প্রসার।
২০১৮-১৯ অর্ মবছয়র সোহদি কার্ মাবহল (Functions):
হিন্দুধর্মীে প্রহিষ্ঠান সংস্কার ও অবকাঠয়র্মাগি উন্নেয়ন আহর্ মক সিােিা প্রদান করাই হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়ের
প্রধান কাজ। ২০১৮-১৯ অর্ মবছয়র ট্রাে িিহবল থর্য়ক ১০০৫টি হিন্দুধর্মীে প্রহিষ্ঠায়ন ০১ থকাটি ১০ লক্ষ্ টাকা এবং ৪৮৬ জন
দুঃস্থ ব্যহিয়ক ২০ লক্ষ্ টাকা প্রদান করা িে। এছাড়া র্মাননীে প্রধানর্মন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ িিহবল থর্য়ক প্রাপ্ত
২,০০.০০,০০০/=টাকা থদয়র্র প্রাে ৮,০০০/= পূজা র্মণ্ডয়প প্রদান করা িে।

(ক) বহিুঃবাংলায়দর্ িীর্ ম (র্মাোপুর, গোকার্ী,র্মথুরা, বৃন্দাবন) ভ্রর্মণ বা্তববােন (২৪/০২/২০১৯ থর্য়ক
০৮/০৩/২০১৯ পর্ মন্ত)সি থদয়র্র অিযন্তয়র ০২টি িীর্ মর্াত্রা (সীিাকুন্ড, চট্টগ্রার্ম ও আহদনার্ ধার্ম, কক্সবাজার ও
র্মিািীর্ ম লাঙ্গলবন্দ এবং বারদী শ্রীশ্রী থলাকনার্ ব্রহ্মচারী আশ্রর্ম) সেন্ন।

বহিুঃবাংলায়দর্ িীর্ ম ( র্মাোপুর, গো, কার্ী, র্মথুরা, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, িারাপীঠ ও কুম্ভয়র্মলা) ভ্রর্ময়ণর উয়দ্বাধনী অনুষ্ঠান

কাশীতে েীর্ থযাত্রীগণ
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বারদীর ললাকনার্ র্মহিতর েীর্ থযাত্রীদল

(খ) প্রধান কার্ মালে ও থজলা পর্ মাে হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়ের জনবল সৃহির লয়ক্ষ্য চাহিদা থর্মািায়বক ২৮১ টি নতুন
পদ সৃহির প্র্তবাব থপ্ররণ।
(গ) হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়ের স্থােী আর্মানি ২১ থকাটি টাকা থর্য়ক ১০০ থকাটি টাকাে উহন্নি।
(ঘ) ২২৮.৬৯ লকাটি টাকা ব্যতয় ১৮১২টি হিন্দুধর্মীয় প্রহেষ্ঠান সংস্কাতর “সর্মগ্র থদয়র্ সনািন ধর্মমাবলম্বীয়দর র্মহন্দর
ও ধর্মীে প্রহিষ্ঠায়নর উন্নেন ও সংস্কার” র্ীষ মক প্রকয়ল্প ২৭/০৫/২০১৯হি. িাহরয়খ একয়নয়ক চূড়ান্ত অনুয়র্মাদন।
(ঙ) “সনািন ধর্মমাবলম্বীয়দর জীবনর্মান উন্নেয়ন র্মহন্দরহিহিক হর্ক্ষ্া ও র্মঠ-র্মহন্দর সংস্কার-সরকায়রর অজমন”
হবষেক প্রীহি সর্মায়বর্ ২৫/০৪/২০১৯ হি. হদ ইহেটির্ন অব ইহিহনোস ম, রর্মনা, ঢাকাে অনুহষ্ঠি িে।
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(চ) জাহের হিো বঙ্গবন্ধু লশখ মুহজবুর রির্মাতনর ৪৩ের্ম শািাদে বাহষ থকী উিলতযে ট্রাে কার্ মালয়ে হবয়র্ষ
প্রার্ মনা ও সারা বাংলায়দয়র্ র্মহন্দয়র র্মহন্দয়র র্মহন্দরহিহিক হর্শু ও গণহর্ক্ষ্া ৫র্ম পর্ মাে প্রকয়ল্পর র্মাধ্যয়র্ম হিন্দুধর্মীে
কল্যাণ ট্রায়ের ব্যানায়র প্রার্ মনা আয়োজন।

(ছ) শুি জন্মাির্মী হবপুল উৎসি উদ্দীপনার সায়র্ সারা বাংলায়দয়র্ র্মহন্দয়র র্মহন্দয়র র্মহন্দরহিহিক হর্শু ও গণহর্ক্ষ্া
৫র্ম পর্ মাে প্রকয়ল্পর র্মাধ্যয়র্ম হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়ের ব্যানায়র উদর্াপন করা িে। র্মাননীে প্রধানর্মন্ত্রী জনয়নত্রী থর্খ
িাহসনা থক ট্রায়ের পক্ষ্ থর্য়ক শুি জন্মাির্মীর শুয়িচ্ছা প্রদান।
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(জ) ১৬ হিতসম্বর র্মিান হবজয় হদবস ২০১৯ হদবস উপলয়ক্ষ্য ট্রাে কার্ মালয়ে হবয়র্ষ আয়লাচনা ও প্রার্ মনা সিার
আয়োজন।

(ঝ) জাহির জনক বঙ্গবন্ধু থর্খ মুহজবুর রির্মায়নর ৯৯ির্ম জন্মবাহষ মকী ও জািীে হর্শু হদবস ২০১৯ ট্রাে কার্ মালয়ে
উদর্াপন ও হর্শুয়দর হচত্রাংকন প্রহিয়র্াহগিা এবং সারা বাংলায়দয়র্ র্মহন্দয়র র্মহন্দয়র র্মহন্দরহিহিক হর্শু ও গণহর্ক্ষ্া
৫র্ম পর্ মাে প্রকয়ল্পর র্মাধ্যয়র্ম হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়ের ব্যানায়র প্রার্ মনার আয়োজন।
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(ঞ) ২৬ র্মাচ ম র্মিান স্বাধীনিা হদবস ও জািীে হদবস উপলয়ক্ষ্য ট্রাে কার্ মালয়ে আয়লাচনা ও প্রার্ মনা সিার
আয়োজন।

(ট) আন্তজমাহিক র্মাতৃ িাষা হদবস ও র্িীদ হদবস উপলয়ক্ষ্য ২১থর্ থেব্রুোহর জািীে র্িীদ হর্মনায়র পুষ্পাঘ ম অপমণ।

(ঠ) হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়ের থসবা গ্রহিিায়দর সতঙ্গ র্মেহবহনর্ময় :
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েীর্ থযাত্রীতদর সতঙ্গ র্মেহবহনর্ময় করতেন ধর্মথ র্মন্ত্রণালতয়র সহিব

(ঠ) হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়ের অন্যান্য কাজ :

সাতবক ট্রাহস্ট ও লদতশর হবহশষ্ট সংগীে হশহি সুবীর নিীর প্রহে ট্রাতস্টর িয লর্তক শ্রদ্ধাজ্ঞািন

র্মহিরহিহিক হশশু ও গণহশযা কায থক্রর্ম-৫র্ম িয থায় শীষ থক প্রকতির সংহযপ্ত িহরহিহে:
‘র্মহিরহিহিক হশশু ও গণহশযা কায থক্রর্ম’ ধর্মথ হবষয়ক র্মন্ত্রণালতয়র অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তক
থ বাস্তবায়নাধীন
একটি প্রকি। বেথর্মাতন প্রকিটির ৫র্ম িয থায় িলর্মান। প্রাক-প্রার্হর্মক, গীোহশযা ও বয়স্ক হশযাতকতের র্মাধ্যতর্ম হশযা
কায থক্রর্ম িহরিালনা প্রকতির প্রধান কাজ। এোড়া হনরযরো দূরীকরতণ, হবদ্যালতয় গর্মতনািতযাগী ১০০% হশশুতক হবদ্যালতয়
িহেথতে এবং ঝতড়িড়া লরাধ করতে প্রকিটি কাজ করতে। লটকসই উন্নয়ন অহিষ্ট অজথন, সপ্তর্ম িঞ্চবাহষ থক িহরকিনা
বাস্তবায়ন, নারীর যর্মোয়ন এবং সরকাতরর Vision-২০২১’ বাস্তব রূিায়তন প্রকিটি কায থকর ভূহর্মকা রাখতে। প্রকিটি
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২০১৭ সাতলর জুলাই র্মাস লর্তক শুরু িতয়তে এবং হিতসম্বর ২০২০ সাতল লশষ িতব। জুলাই র্মাস লর্তক শুরু িতয়তে এবং
হিতসম্বর ২০২০ সাতল লশষ িতব।
প্রকতির অজথন :
১। িঞ্চর্ম িয থায় প্রকতি ৬৪ জতলায় র্মহির আহঙ্গনাতক ব্যবিার কতর ৫,৮০০ টি প্রাক-প্রার্হর্মক হশযাতকতের র্মাধ্যতর্ম বেতর
১,৭৪,০০০ জন হশশুতক প্রাক প্রার্হর্মক, ২৫০ টি বয়স্ক হশযাতকতের র্মাধ্যতর্ম প্রায় ৬,২৫০ জন বয়স্ক হশযার্ীতক এবং ৪০০
টি গীো হশযাতকতের র্মাধ্যতর্ম ১১,০০০ জন হশযার্ীতক গীো হশযায় (তর্মাট ১,৯১,২৫০ জন) িারদশী করা িতয়তে।
২। প্রকতির র্মাধ্যতর্ম ৬৪টি লজলা কায থালতয়র ৩২২ জন কর্মথকেথা/কর্মথিারীর কর্মথসংস্থাতনর সুতযাগ সৃহষ্ট িতয়তে এবং ৬,৫৭৮
জন হশযক/কনটিনতজন কর্মথিারীর িাট থটাইর্ম কর্মথসংস্থাতনর ব্যবস্থা িতয়তে। যা দাহরদ্র হবতর্মািতন সিায়ক ভূর্মহকা িালন
করতে।
৩। কর্মথকেথা/কর্মথিারীতদর ১৫% ও হশযকতদর ৮৫% এর উতদ্ধথ র্মহিলাতদর র্মধ্য লর্তক পূরন করা িতয়তে হবধায় প্রকিটি
নারীর যর্মোয়তনর সূতযাগ সৃহস্ট কতরতে ।
৪। প্রকতির র্মাধ্যতর্ম হশশু, বয়স্ক ও গীো হশযার্ীতদর অযরজ্ঞান ও আধুহনক হশযাদাতনর িাশািাহশ ননহেকো হশযা,
শরীরিি থা ও ধর্মীয় িি থার সূতযাগ সৃহষ্ট িতয়তে। োই র্মহিরহিহিক হশশু ও গণহশযা প্রকি সর্মাজ লর্তক সহিংসো দূরীকরতন
সিায়ক শহি হিতসতব কাজ করতে।
৫। অহধকন্তু, এ কায থক্রর্ম হিন্দু ধর্মীয় উিাসনালয়গুতলাতক আরও প্রাণবন্ত কতর তুলতে। প্রকিটি ধর্মীয় সংিহে ও সম্প্রীহের
লযতত্র একটি যুগান্তকারী িদতযি।

হশযাতকেপ্রকতির একটি গীো হশযাতকে

প্রকতির ঢাকা লজলার একটি প্রাক-প্রার্হর্মক

প্রকতির প্রধান কায থালতয়র কর্মথশালা-২০১৯

প্রকতির সুনার্মগঞ্জ লজলা কর্মথশালা-২০১৯
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প্রকতির র্মাঠ িয থাতয়র কায থক্রর্ম লজলা ও উিতজলা প্রশাসতনর আন্তহরক সিতযাহগোয় সফলিাতব িহরিাহলে িতে।
এোড়াও র্মহির কহর্মটি হবহিন্ন সার্মাহজক সংগঠন, হবতদ্যাৎসািী ও হশযানুরাগী দানশীল ও ধনাঢে ব্যহিতদর হবহিন্ন দান ও
অনুদাতনর র্মাধ্যতর্ম প্রকতির কায থক্রর্ম আরও লবগবান িতে। গীো হশযাতকে এ প্রকতির ০১ টি হবতশষ আকষ থণ। হিহেতয়িড়া
সনােন ধর্মথাবলম্বী জনতগাহষ্ঠর ধর্মীয় ও ননহেকহশযার প্রসার ও উজ্জীহবেকরতণ বেথর্মান সরকাতরর গৃহিে এ উতদ্যাগ হবতশষ
প্রসংশার দাবী রাখতে।
সতব থািহর, সাম্প্রদাহয়ক সম্প্রীহে সুরযা, র্মানহবক মূল্যতবাতধর হবকাশ এবং উন্নে জাহেগঠতন র্মহিরহিহিক প্রকতির
ভূহর্মকা অিহরসীর্ম।
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 সার্মিস্য থরয়খ চলয়ি ব্যার্ ম িয়ব।
েথ্য অহধকার আইন অনুযায়ী হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাতস্টর েথ্য প্রদানকারী কর্মথকেথা িতলন –
শ্রী প্রশান্ত কুর্মার হবশ্বাস
উিিহরিালক, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১/আই িহরবাগ, শািবাগ, ঢাকা-১০০০
লফান:৯৬৬৮০৪৫, লর্মাবাইল: ০১৭১৬৫০২১৫৯
২০১৮-১৯ অর্ থবেতর ০৩(হিন) জনতক েথ্য অহধকার আইতনর আওোয় েথ্য প্রদান করা িতয়তে।

