হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
পহিহিহি
১৯৮৩ হিস্টাব্দেি ৬৮ নং অধ্যাব্দেব্দেি র্মাধ্যব্দর্ম বাংলাব্দেব্দেি হিন্দু জনব্দ াহিি ধর্মীয় কল্যাণ সাধব্দনি লব্দযে হিন্দুধর্মীয়
কল্যাণ ট্রাস্ট প্রহিহিি িয়। ধর্মম হবষয়ক র্মন্ত্রণালব্দয়ি র্মাননীয় র্মন্ত্রী পোহধকািবব্দল এ প্রহিিাব্দনি চিয়ািম্যান এবং সিকাি হিন্দু
জনব্দ াহিি র্মধ্য চেব্দক হিন বছব্দিি জন্য একুেজনব্দক ট্রাহস্ট র্মব্দনানয়ন হেব্দয় োব্দকন। ট্রাহস্ট চবার্ ম এ সংস্থাি পহিিালন চবার্ ম
হিব্দসব্দব কাজ কব্দি োব্দক। সিকাি কর্তক
ম পোয়নকৃি একজন যুগ্মসহিব চবাব্দর্ মি সহিব হিব্দসব্দব োহয়ত্ব পালন কব্দি োব্দকন।

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।
২০১৫-১৬ অর্ মবছয়র সোহদি কার্ মাবহল (Functions):
হিন্দুধর্মীে প্রহিষ্ঠান সংস্কার ও অবকাঠয়র্মাগি উন্নেয়ন আহর্ ম
ক সিােিা প্রদান করাই হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়ের প্রধান কাজ। ২০১৫-১৬ অর্ মবছয়র ট্রাে িিহবল থর্য়ক ১৪৬৯টি
হিন্দুধর্মীে প্রহিষ্ঠায়ন ১৬৪,৫০,০০০/=টাকা এবং ৮২২জন দুঃস্থব্যহিয়ক ৪১,৬০,০০০/=টাকা প্রদান করা িে। এছাড়া
র্মাননীে প্রধানর্মন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ িিহবল থর্য়ক প্রাপ্ত ১,৫০.০০,০০০/=টাকা থদয়র্র প্রাে ৮,০০০/= পূজা র্মণ্ডয়প প্রদান
করা িে।
হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রাে হবহিন্ন জািীে হদবস ও হিন্দুধর্মীে পব ম উপলয়ক্ষ্ আয়লাচনা ও হবয়র্ষ প্রার্ মনার আয়োজন
কয়র র্ায়ক।

ট্রাস্ট কর্তমক আব্দয়াহজি র্মিান হবজয় হেবব্দসি অনুিাব্দন বক্তব্য িাখব্দছন অধ্যাপক হনিঞ্জন অহধকািী, র্মব্দে উপহবি
বীি মুহক্তব্দ াদ্ধা আোলিা ববদ্য, স্বপনকুর্মাি িায়, ব্দনেিন্দ্র চ াষ, সুোন্তিন্দ্র খাঁ ও হবিািপহি চ ৌিব্দ াপাল সািা।

শুভজন্মাির্মী উপলব্দয ট্রাস্ট কর্তমক আব্দয়াহজি অনুিাব্দন বক্তব্য িাখব্দছন ট্রাব্দস্টি ভাইস-ব্দিয়ািম্যান
হবিািপহি চ ৌিব্দ াপাল সািা।

র্মিার্মান্য রাষ্ট্রপহির সয়ে শুয়িচ্ছা হবহনর্মে:
হিন্দুধর্মীয় পব ম শুভ জন্মাির্মী এবং হবজয়ােের্মীব্দি র্মিার্মান্য িাষ্ট্রপহি ঢাকাস্থ হবহেি হিন্দু ব্যহক্তবব্দ িম সব্দে শুব্দভচ্ছা
হবহনর্ময় কব্দি োব্দকন। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এই অনুিানটিি সাব্দে ওব্দিাপ্রিভাব্দব জহিি। এিই ধািাবহিকিায় ি
০৫.০৯.২০১৫ ও ২৩.১০.২০১৬ িাহিব্দখ র্মিার্মান্য িাষ্ট্রপহিি সব্দে হিন্দুধর্মীয় হবহেি ব্যহক্তবব্দ িম শুব্দভচ্ছা হবহনর্ময় িয়।

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাব্দস্টি টাহস্ট ব্দণি পয চেব্দক র্মিার্মান্য িাষ্ট্রপহিব্দক ফুব্দলল শুব্দভচ্ছা জ্ঞাপন কিা িব্দচ্ছ।

হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রাে কর্তক
ম বাস্তবােনাধীন র্মহিরহিহিক হর্শু ও গণহর্ক্ষ্া কার্ মক্রর্ম র্ীষ মক প্রকয়ল্পর র্মাধ্যয়র্ম
২০১৫-১৬ অর্ মবছয়র হর্শুয়দর প্রাক্-প্রার্হর্মক ও ননহিকিা হবষয়ে হর্ক্ষ্া প্রদায়নর লয়ক্ষ্য ৫৫০০টি র্মহিয়র হর্শু হর্ক্ষ্ায়কন্দ্র
স্থাপয়নর র্মাধ্যয়র্ম ১৬৫,০০০জন হর্শুয়ক হর্ক্ষ্া প্রদান কয়রয়ছ এবং িায়দর র্ময়ধ্য হবনামূয়ল্য ৪,৯৫,০০০টি বই ও
৩,৩০,০০০টি খািা এবং থপহিল সরবরাি করা িয়েয়ছ। অনুরূপিায়ব ২৫০টি র্মহিয়র বেস্ক হর্ক্ষ্ায়কন্দ্র স্থাপয়নর র্মাধ্যয়র্ম
৬২৫০জন হনরক্ষ্র ব্যহিয়ক অক্ষ্রজ্ঞান সেন্ন কয়র গয়ড় থিালা িয়েয়ছ।

হকব্দোি ব্দঞ্জি একটি বয়স্ক হেযাব্দকন্দ্র পহিেেমন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাব্দস্টি হিল্ড অহিসাি শ্রী প্রোন্তকুর্মাি হবশ্বাস

হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রাে কর্তক
ম বাস্তবােনাধীন আরও একটি প্রকল্প “ধর্মীে ও আর্ ম-সার্মাহজক থপ্রক্ষ্াপয়ট থসবাইি
ও পুয়রাহিয়ির দক্ষ্িাবৃহিকরণ”। এ প্রকয়ল্পর র্মাধ্যয়র্ম ২০১৫-১৬ অর্ মবছয়র ৫২৫জন থসবাইি ও পুয়রাহিিয়ক সার্মাহজক
মূল্যয়বাধ, বাল্যহববাি হনয়রাধ ও থর্ৌতুক প্রহিয়রাধ, গবাহদ পশু পালন, বৃক্ষ্য়রাপন, খাদ্য ও পুহি এবং হিন্দু আইন ও পূজা
পিহি হবষয়ে প্রহর্ক্ষ্ণ প্রদান করা িয়েয়ছ।

চসবাইি ও পুব্দিাহিিব্দেি প্রহেযব্দণি একটি দৃশ্য
িথ্য অহধকাি আইন অনু ায়ী হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাব্দস্টি িথ্য প্রোনকািী কর্মমকিমা িব্দলন শ্রী প্রোন্তকুর্মাি হবশ্বাস
হিল্ড অহিসাি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১/আই পহিবা , োিবা , ঢাকা-১০০০
চিান:৯৬৬৮০৪৫, ৫৫০৭৬৪০৯, চর্মাবাইল: ০১৭১৬৫০২১৫৯
২০১৫-১৬ অে মবছব্দি ০২(দুই) জনব্দক িথ্য অহধকাি আইব্দনি আওিায় িথ্য প্রোন কিা িব্দয়ব্দছ।

