
 

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। 

 ২০১৬-১৭ অর্ মবছয়র সোহদি কার্ মাবহল (Functions):  

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

কাজ। ২০১৬-১৭ অর্ মবছয়র ট্রাে িিহবল থর্য়ক ১০০৫টি হিন্দুধর্মীে প্রহিষ্ঠায়ন ৯২ লক্ষ্ টাকা এবং ৪৮৬ জন দুঃস্থ ব্যহিয়ক ২০.৬০ 

লক্ষ্ 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 িে।  

ট্রায়ের সীহর্মি অর্ ম হদয়ে ট্রাে িার কার্ মক্রর্ম সুষ্ঠুিায়ব সেন্ন করয়ি হগয়ে হবহিন্ন সর্মস্যার সম্মুহিন িয়ে। হবষেটি 

র্মাননীে অর্ ম র্মন্ত্রীর থগাচরীভূি করার জন্য গি ২২.০৯.২০১৬ িাহরয়ি সম্মাহনি ট্রাহেগণ ববঠক কয়রন। 

 

র্মাননীে অর্ মর্মন্ত্রীয়ক ফুয়লল শুয়িো জানায়েন সম্মাহনি ট্রাহেবৃন্দ। 

 হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রাে হবহিন্ন জািীে হদবস ও হিন্দুধর্মীে পব ম উপলয়ক্ষ্ আয়লাচনা ও হবয়র্ষ প্রার্ মনার আয়োজন 

কয়র র্ায়ক। 

 



১৫ আগষ্ট ২০১৬ থর্াক হদবস উপলয়ক্ষ্ ট্রায়ের িাইস-য়চোরম্যান  

হবচারপহি থগৌর থগাপাল সািার থনতৃয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রহিকৃহিয়ি পুষ্পস্তবক অপ মন করা িে। 

 

শুভজন্মাষ্টর্মী উপলক্ষে ট্রাস্ট কর্তকৃ আক্ষয়াহজত অনুষ্ঠাক্ষে বক্তব্য রাখক্ষেে  সম্মাহনি ট্রাহে বীর মুহিয়র্াদ্ধা আর্ালিা ববদ্য 

 

 
র্মিান হবজে হদবস উপলয়ক্ষ্ ট্রাে কার্ মালয়ে আয়োহজি অনুষ্ঠায়ন বি রািয়ছন জািীে হিন্দু সর্মাজ সংস্কার সহর্মহির সিাপহি। 

 র্মিার্মান্য রাষ্ট্রপহির সয়ঙ্গ শুয়িো হবহনর্মে: 

হিন্দুধর্মীয় পব ৃশুভ জন্মাষ্টর্মী এবং হবজয়াদশর্মীক্ষত র্মিার্মান্য রাষ্ট্রপহত ঢাকাস্থ হবহশষ্ট হিন্দু ব্যহক্তবক্ষগরৃ সক্ষে শুক্ষভচ্ছা 

হবহের্ময় কক্ষর থাক্ষকে। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এই অনুষ্ঠােটির সাক্ষথ ওক্ষতাপ্রতভাক্ষব জহিত। এরই ধারাবহিকতায় গত 

২৫.০৮.২০১৬ ও ১১.১০.২০১৬ তাহরক্ষখ র্মিার্মান্য রাষ্ট্রপহতর সক্ষে হিন্দুধর্মীয় হবহশষ্ট ব্যহক্তবক্ষগরৃ শুক্ষভচ্ছা হবহের্ময় িয়। 

 

 

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাক্ষস্টর টাহস্টগক্ষণর পে থথক্ষক র্মিার্মান্য রাষ্ট্রপহতক্ষক ফুক্ষলল শুক্ষভচ্ছা জ্ঞাপে করা িক্ষচ্ছ। 



হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রাে কতৃমক বাস্তবােনাধীন র্মহন্দরহিহিক হর্শু ও গণহর্ক্ষ্া কার্ মক্রর্ম র্ীষ মক প্রকয়ল্পর র্মাধ্যয়র্ম ২০১৬-

১৭ অর্ মবছয়র হর্শুয়দর প্রাক্-প্রার্হর্মক ও বনহিকিা হবষয়ে হর্ক্ষ্া প্রদায়নর লয়ক্ষ্য ৫৫০০টি র্মহন্দয়র হর্শু হর্ক্ষ্ায়কন্দ্র স্থাপয়নর 

র্মাধ্যয়র্ম ১৬৫,০০০জন হর্শুয়ক হর্ক্ষ্া প্রদান কয়রয়ছ এবং িায়দর র্ময়ধ্য হবনামূয়ল্য ৪,৯৫,০০০টি বই ও ৩,৩০,০০০টি িািা এবং 

থপহিল সরবরাি করা িয়েয়ছ। অনুরূপিায়ব ২৫০টি র্মহন্দয়র বেস্ক হর্ক্ষ্ায়কন্দ্র স্থাপয়নর র্মাধ্যয়র্ম ৬২৫০জন হনরক্ষ্র ব্যহিয়ক 

অক্ষ্রজ্ঞান সেন্ন কয়র গয়ড় থিালা িয়েয়ছ।  

 

র্মহন্দরহিহিক হর্শু হর্ক্ষ্ায়কয়ন্দ্রর একটি হচত্র। 

হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রাে “ধর্মীে ও আর্ ম-সার্মাহজক থপ্রক্ষ্াপয়ট থসবাইি ও পুয়রাহিয়ির দক্ষ্িাবৃহদ্ধকরণ” র্ীষ মক প্রকয়ল্পর 

র্মাধ্যয়র্ম ২০১৬-১৭ অর্ মবছয়র  ১১,১২৫জন থসবাইি ও পুয়রাহিিয়ক সার্মাহজক মূল্যয়বাধ, বাল্যহববাি হনয়রাধ ও থর্ৌতুক প্রহিয়রাধ, 

গবাহদ পশু পালন, বৃক্ষ্য়রাপন, িাদ্য ও পুহষ্ট এবং হিন্দু আইন ও পূজা পদ্ধহি হবষয়ে প্রহর্ক্ষ্ণ  প্রদান করা িয়েয়ছ। 

 

 
থসবাইত ও  পুক্ষরাহিতক্ষদর প্রহশেক্ষণর শুি উয়বাধন করয়ছন কুহর্মল্লা থজলার দাহেেপ্রাপ্ত ট্রাহে। 

 

তথ্য অহধকার আইে অনুযায়ী হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাক্ষস্টর তথ্য প্রদােকারী কর্মকৃতাৃ িক্ষলে - 

শ্রী প্রশান্ত কুর্মার হবশ্বাস 

হিল্ড অহিসার, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

১/আই পহরবাগ, শািবাগ, ঢাকা-১০০০ 

থিাে:৯৬৬৮০৪৫, ৫৫০৭৬৪০৯, থর্মাবাইল: ০১৭১৬৫০২১৫৯ 

২০১৬-১৭ অথবৃেক্ষর ০১(এক) জেক্ষক তথ্য অহধকার আইক্ষের আওতায় তথ্য প্রদাে করা িক্ষয়ক্ষে। 


