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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।
২০১৯-২০ অর্ মবছয়র সোহদি কার্ মাবহল (Functions):
(ক) হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৮ অনুর্ােী ২৫ সদয়ের ট্রাহস্ট ববার্ ম গঠন করা িে। নবগঠিি ট্রাহস্ট ববার্ ম হনম্নরূপ-

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টস্টর ত্রস্টয়াদশ ট্রাহস্ট ব ার্ ড:
সূত্র: ধর্মড হ ষয়ক র্মন্ত্রণালস্টয়র স্মারক নম্বর-১৬.০০.০০০০.০০৪.১৮.২০৬.১৯.২২, তাহরখ: ১৪.০১.২০১৯হি.
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নার্ম ও ঠিকানা
প্রহতর্মন্ত্রী, ধর্মড হ ষয়ক র্মন্ত্রণালয়
শ্রী নারায়ন েন্দ্র েন্দ
র্মাননীয় সাংসদ সদস্য, ১০৩ খুলনা-৩
শ্রী র্মস্টনারঞ্জন শীল বোপাল
র্মাননীয় সাংসদ সদস্য, ৬ হদনাজপুর-১
সহে , ধর্মড হ ষয়ক র্মন্ত্রণালয়
শ্রী সুব্রত পাল
হিস্টলাহেয়া, াহজতপুর, হকস্টশারেঞ্জ
অ্যার্. ভূস্টপন েন্দ্র বভৌহর্মক বদালন
৭৪৭ রাকুয়াইল, হকস্টশারেঞ্জ
শ্রী রাস্টজন্দ্র েন্দ্র বদ র্মন্টু
খুহলয়াপাড়া, হর্মঠার্মইন, হকস্টশারেঞ্জ
শ্রীর্মতী বরখা রানী গুণ,পূ ড দাসরা, র্মাহনকেঞ্জ

শ্রী সুভাষ েন্দ্র সািা, াহজতপুর, টাঙ্গাইল
অ্ধ্যা. র্. অ্সীর্ম সরকার, হদঘীরপাড়, বোপালেঞ্জ

অ্ধ্যাপক র্া. প্রাণস্টোপাল দত্ত
বরার্- ১০/এ, াসা-৩৫, ধানর্মণ্ডী, ঢাকা
শ্রী উত্তর্ম কুর্মার শর্মডা
বসানাপািাড়, র্মীরসরাই, েট্টগ্রার্ম
শ্রী াবুল েন্দ্র শর্মডা
প.স্টর্মরাংস্টলায়া, রামু, কক্স াজার
শ্রী তপন কুর্মার বসন, বঘাড়ার্মারা, রাজশািী
শ্রী অ্াংকুরহজৎ সািা ন , হ জয়কুটির, হসরাজেঞ্জ

শ্রী নান্টু রায়, ককলাশেঞ্জ, দাস্টকাপ, খুলনা
শ্রী শ্যার্মল সরকার, াহলয়ার্াঙ্গা,স্টকশ পুর, যস্টশার

শ্রী সুরহঞ্জত দত্ত হলটু, উত্তর কাঠপহট্ট, হরশাল

শ্রী ভানু লাল বদ, িাসপাতাল বরার্, হরশাল
শ্রী অ্স্টশাক র্মাধ রায়, সাস্টয়স্তােঞ্জ, িহ েঞ্জ
ইহঞ্জহনয়ার হপ.স্টক. বেৌধুরী, জয়নের, হসস্টলট
কৃহষহ দ হ শ্বনাথ সরকার হ টু
টিএনও বরার্, দরেঞ্জ, রাংপুর
শ্রীর্মহত হ তা রানী সরকার
হ ন্নাকুরী, জলঢাকা, নীলফার্মারী

পদহ
বেয়ারম্যান
হস. ভাইসবেয়ারম্যান
হস. ভাইসবেয়ারম্যান
ট্রাহস্ট
ভাইসবেয়ারম্যান
ট্রাহস্ট

বর্মা াইল নম্বর
০১৭১১২১৭৫৪৮

দাহয়ত্বপ্রাপ্ত এলাকা
সর্মগ্র াাংলাস্টদশ
নড়াইল, াস্টেরিাট ও সর্মগ্র াাংলাস্টদশ

০১৭১২২২৫৪১৭

০১৭১৩২৬৬৮৯০

হদনাজপুর ও ঠাকুরোঁও এ াং সর্মগ্র
াাংলাস্টদশ
সর্মগ্র াাংলাস্টদশ
ঢাকার্মিানের, ঢাকা বজলা ও সর্মগ্র
াাংলাস্টদশ
হকস্টশারেঞ্জ ও নরহসাংদী

ট্রাহস্ট

০১৭১১১৬০২৮৯

নারায়ণেঞ্জ ও শহরয়তপুর

ট্রাহস্ট
ট্রাহস্ট
ট্রাহস্ট
ট্রাহস্ট

০১৫৫২৩২৬৯৮২
০১৭১২৭০৬৬২০
০১৫৫২৪৫০৮৯০
০১৭১৩০১৫০৩৪

র্মাহনকেঞ্জ, মুন্সীেঞ্জ
টাঙ্গাইল ও োজীপুর

ট্রাহস্ট

০১৮১৫৬৫০৮২৩

ট্রাহস্ট

০১৫৫৪৩২৭৫১০

েট্টগ্রার্ম র্মিানের, েট্টগ্রার্ম (উ.), বনায়াখালী,
লক্ষ্মীপুর ও বফণী
কক্স াজার, েট্টগ্রার্ম (দ.), খােড়াছহড়,
রাঙ্গার্মাটি ও ান্দর ান

ট্রাহস্ট
ট্রাহস্ট
ট্রাহস্ট
ট্রাহস্ট
ট্রাহস্ট
ট্রাহস্ট
ট্রাহস্ট
ট্রাহস্ট
ট্রাহস্ট

০১৭১৪৩৩৩৮৩৮
০১৯১৯৮৮৫৭৬০
০১৭১৫৬২২৩০৬
০১৭১৩০৬৩৩২৭
০১৭২২৭৭৯২৯৬
০১৭১৩৪৫০৫৬৭
০১৭১১৬৪৮১৭৭
০১৭১৫১০২৫১৪
০১৭১১২৬১৮৩৩

রাজশািী, নাস্টটার, নওোঁ ও োঁপাইন া েঞ্জ

ট্রাহস্ট

০১৭১২১১৮৫৭১

নীলফার্মারী, কুহড়গ্রার্ম ও পঞ্চেড়

০১৭১১৬৮৯৯১১

বোপালেঞ্জ, ফহরদপুর, র্মাদারীপুর ও রাজ াড়ী

কুহর্মল্লা ও োঁদপুর

হসরাজেঞ্জ, পা না, গুড়া ও জয়পুরিাট
খুলনা, হিস্টনদা, কুহিয়া ও চুয়ার্াঙ্গা
যস্টশার, সাতক্ষীরা, বর্মস্টিরপুর ও র্মাগুরা
হপস্টরাজপুর, রগুনা ও বভালা
হরশাল, িালকাঠী ও পটুয়াখালী
িহ েঞ্জ, বর্মীলভী াজার ও ব্রাহ্মণ াহড়য়া

হসস্টলট ও সুনার্মেঞ্জ
রাংপুর, োই ান্ধা ও লালর্মহনরিাট
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২০.
২১.

অ্যার্. অ্হসত কুর্মার সরকার(সজল)
পূ ড বছাট াজার, বনত্রস্টকাণা
ইহঞ্জহনয়ার রতন কুর্মার দত্ত
৮৩/হ দ. াউণ্ডারী বরার্, র্ময়র্মনহসাংি

ট্রাহস্ট

০১৭১১১৬৩২৫১

বনত্রস্টকাণা ও বশরপুর

ট্রাহস্ট

০১৬১১৬৪২৭৭২

র্ময়র্মনহসাংি ও জার্মালপুর

ন েঠিত ট্রাহস্ট ব াস্টর্ ডর সদস্যেণ কর্তডক ঙ্গ ্ধুরর প্রহতকৃহতস্টত ্রদ্াঘ ড প্রদান

(খ) হিন্দুধর্মীে প্রহিষ্ঠান সংস্কার ও অবকাঠয়র্মাগি উন্নেয়ন আহর্ মক সিােিা প্রদান করাই হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়স্টর প্রধান
কাজ। ২০১৯-২০ অর্ মবছয়র ট্রাস্ট িিহবল বর্য়ক ৯৯২টি হিন্দুধর্মীে প্রহিষ্ঠায়ন ০২ বকাটি টাকা এবং ৩২৩ জন দুঃস্থ ব্যহিয়ক ৭০
লক্ষ্ টাকা প্রদান করা িে। এছাড়া র্মাননীে প্রধানর্মন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ িিহবল বর্য়ক প্রাপ্ত ২,০০.০০,০০০/=টাকা বদয়র্র প্রাে
৭,০০০/= পূজা র্মণ্ডয়প প্রদান করা িে।
হিন্দুধর্মীে প্রহিষ্ঠান িাহলকাভুিকরয়ণ এ বছর ৪০৬টি ধর্মীে প্রহিষ্ঠানয়ক িাহলকাভুহি সনদ প্রদান করা িয়েয়ছ।

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টস্টর ট্রাহস্ট ব াস্টর্ ডর সভা
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(গ) জাহতর হপতা ঙ্গ ্ধুর বশখ মুহজবুর রির্মাস্টনর ৪৪তর্ম শািাদত াহষ ডকী উপলস্টক্ষয র্মন্ত্রণালস্টয়র বনর্তস্টত্ব ঙ্গ ্ধুরর
প্রহতকৃহতস্টত ্রদ্াঘ ড হনস্ট দন ও ট্রাস্ট কার্ মালয়ে হবয়র্ষ প্রার্ মনা ও সারা বাংলায়দয়র্ র্মহিয়র র্মহিয়র র্মহিরহিহিক হর্শু
ও গণহর্ক্ষ্া ৫র্ম পর্ মাে প্রকয়ল্পর র্মাধ্যয়র্ম হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়স্টর ব্যানায়র প্রার্ মনা আয়োজন করা িে।

র্মন্ত্রণালস্টয়র বনর্তস্টত্ব ঙ্গ ্ধুরর প্রহতকৃহতস্টত ্রদ্াঘ ড হনস্ট দন

১৫ আেস্ট জাতীয় বশাক হদ স উপলস্টক্ষ ট্রাস্ট কর্তডক আস্টয়হজত আস্টলােনা ও হ স্টশষ প্রাথ ডনা
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(ঘ) ১৬ হর্স্টসম্বর র্মিান হ জয় হদ স ২০১৯ হদবস উপলয়ক্ষ্য ট্রাস্ট কার্ মালয়ে হবয়র্ষ আয়লাচনা ও প্রার্ মনা সিার
আয়োজন করা িে।

র্মিান হ জয় হদ স উপলস্টক্ষ ট্রাস্ট কর্তডক আস্টয়হজত আস্টলােনা ও হ স্টশষ প্রাথ ডনা

(ঙ) জাহির জনক বঙ্গবন্ধু বর্খ মুহজবুর রির্মায়নর ৯৯ির্ম জন্মবাহষ মকী ও জািীে হর্শু হদবস ২০১৯ ট্রাস্ট কার্ মালয়ে
উদর্াপন ও হর্শুয়দর হচত্রাংকন প্রহিয়র্াহগিা এবং সারা বাংলায়দয়র্ র্মহিয়র র্মহিয়র র্মহিরহিহিক হর্শু ও গণহর্ক্ষ্া ৫র্ম
পর্ মাে প্রকয়ল্পর র্মাধ্যয়র্ম হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়স্টর ব্যানায়র প্রার্ মনার আয়োজন।

5
(চ) আন্তজমাহিক র্মাতৃিাষা হদবস ও র্িীদ হদবস উপলয়ক্ষ্ ২১বর্ বেব্রুোহর জািীে র্িীদ হর্মনায়র পুষ্পাঘ ম অপমণ করা
িে।

আন্তজমাহিক র্মাতৃিাষা হদবস ও র্িীদ হদবস উপলয়ক্ষ্ ট্রাস্ট কর্তডক শিীদ হর্মনাস্টর ্রদ্াঘ ড

(ছ) হিন্দুধর্মীে কল্যাণ ট্রায়স্টর অন্যান্য কাজ :
০১. রথযাত্রা উপলস্টক্ষ আস্টলােনা সভার আস্টয়াজন।

রথযাত্রা উপলস্টক্ষ হ স্টশষ আস্টলােনাসভা
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০২. শুভ জন্মাির্মী উপলস্টক্ষ আস্টলােনা সভার আস্টয়াজন।

শু জন্মাির্মী উপলস্টক্ষ আস্টলােনা সভা

(জ) প্রকল্প সম্পহকডত তথ্য০১.র্মহন্দরহভহত্তক হশশু ও েণহশক্ষা কায ডক্রর্ম-৫র্ম পয ডায় শীষ ডক প্রকস্টল্পর সাংহক্ষপ্ত পহরহেহত:
‘র্মহন্দরহভহত্তক হশশু ও েণহশক্ষা কায ডক্রর্ম’ ধর্মড হ ষয়ক র্মন্ত্রণালস্টয়র অ্ধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তক
ড াস্ত ায়নাধীন
ডায়
একটি প্রকল্প। তডর্মাস্টন প্রকল্পটির ৫র্ম পয েলর্মান। প্রাক-প্রাথহর্মক, েীতাহশক্ষা ও য়স্ক হশক্ষাস্টকস্টন্দ্রর র্মাধ্যস্টর্ম হশক্ষা কায ডক্রর্ম
পহরোলনা প্রকস্টল্পর প্রধান কাজ। এছাড়া হনরক্ষরতা দূরীকরস্টণ, হ দ্যালস্টয় ের্মস্টনাপস্টযােী ১০০% হশশুস্টক হ দ্যালস্টয় ভহতডস্টত এ াং
িস্টড়পড়া বরাধ করস্টত প্রকল্পটি কাজ করস্টছ। বটকসই উন্নয়ন অ্হভি অ্জডন, সপ্তর্ম পঞ্চ াহষ ডক পহরকল্পনা াস্ত ায়ন, নারীর ক্ষর্মতায়ন
এ াং সরকাস্টরর Vision-২০২১’ াস্ত রূপায়স্টন প্রকল্পটি কায ডকর ভূহর্মকা রাখস্টছ। প্রকল্পটি ২০১৭ সাস্টলর জুলাই র্মাস বথস্টক শুর
িস্টয়স্টছ এ াং হর্স্টসম্বর ২০২০ সাস্টল বশষ িস্ট । জুলাই র্মাস বথস্টক শুর িস্টয়স্টছ এ াং হর্স্টসম্বর ২০২১ সাস্টল বশষ িস্ট ।
প্রকস্টল্পর অ্জডন :
১। পঞ্চর্ম পয ডায় প্রকস্টল্প ৬৪ জস্টলায় র্মহন্দর আহঙ্গনাস্টক ব্য িার কস্টর ৫,৮০০ টি প্রাক-প্রাথহর্মক হশক্ষাস্টকস্টন্দ্রর র্মাধ্যস্টর্ম ছস্টর
১,৭৪,০০০ জন হশশুস্টক প্রাক প্রাথহর্মক, ২৫০ টি য়স্ক হশক্ষাস্টকস্টন্দ্রর র্মাধ্যস্টর্ম প্রায় ৬,২৫০ জন য়স্ক হশক্ষাথীস্টক এ াং ৪০০ টি েীতা
হশক্ষাস্টকস্টন্দ্রর র্মাধ্যস্টর্ম ১২,০০০ জন হশক্ষাথীস্টক েীতা হশক্ষায় (স্টর্মাট ১,৯১,২৫০ জন) পারদশী করা িস্টয়স্টছ।
২। প্রকস্টল্পর র্মাধ্যস্টর্ম ৬৪টি বজলা কায ডালস্টয়র ৩২২ জন কর্মডকতডা/কর্মডোরীর কর্মডসাংস্থাস্টনর সুস্টযাে সৃহি িস্টয়স্টছ এ াং ৬,৫৭৮ জন
হশক্ষক/কনটিনস্টজন কর্মডোরীর পাট ডটাইর্ম কর্মডসাংস্থাস্টনর ব্য স্থা িস্টয়স্টছ। যা দাহরদ্র হ স্টর্মােস্টন সিায়ক ভূর্মহকা পালন করস্টছ।
৩। কর্মডকতডা/কর্মডোরীস্টদর ১৫% ও হশক্ষকস্টদর ৮৫% এর উস্ট্ড র্মহিলাস্টদর র্মধ্য বথস্টক পূরন করা িস্টয়স্টছ হ ধায় প্রকল্পটি নারীর
ক্ষর্মতায়স্টনর সূস্টযাে সৃহস্ট কস্টরস্টছ ।
৪। প্রকস্টল্পর র্মাধ্যস্টর্ম হশশু, য়স্ক ও েীতা হশক্ষাথীস্টদর অ্ক্ষরজ্ঞান ও আধুহনক হশক্ষাদাস্টনর পাশাপাহশ কনহতকতা হশক্ষা, শরীরেে ডা
ও ধর্মীয় েে ডার সূস্টযাে সৃহি িস্টয়স্টছ। তাই র্মহন্দরহভহত্তক হশশু ও েণহশক্ষা প্রকল্প সর্মাজ বথস্টক সহিাংসতা দূরীকরস্টন সিায়ক শহি
হিস্টসস্ট কাজ করস্টছ।
৫। অ্হধকন্তু, এ কায ডক্রর্ম হিন্দুধর্মীয় উপাসনালয়গুস্টলাস্টক আরও প্রাণ ন্ত কস্টর তুলস্টছ। প্রকল্পটি ধর্মীয় সাংিহত ও সম্প্রীহতর বক্ষস্টত্র
একটি যুোন্তকারী পদস্টক্ষপ।
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‘র্মহন্দরহভহত্তক হশশু ও েণহশক্ষা কায ডক্রর্ম’ শীষ ডক প্রকস্টল্পর একটি েীতা হশক্ষাস্টকন্দ্র

‘র্মহন্দরহভহত্তক হশশু ও েণহশক্ষা কায ডক্রর্ম’ শীষ ডক প্রকস্টল্পর একটি একটি প্রাক-প্রাথহর্মক হশক্ষাস্টকন্দ্র
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‘র্মহন্দরহভহত্তক হশশু ও েণহশক্ষা কায ডক্রর্ম’ শীষ ডক প্রকস্টল্পর হশক্ষক প্রহশক্ষস্টণর দৃশ্য

প্রকস্টল্পর র্মাঠ পয ডাস্টয়র কায ডক্রর্ম বজলা ও উপস্টজলা প্রশাসস্টনর আন্তহরক সিস্টযাহেতায় সফলভাস্ট পহরোহলত িস্টে। এছাড়াও
র্মহন্দর কহর্মটি হ হভন্ন সার্মাহজক সাংেঠন, হ স্টদ্যাৎসািী ও হশক্ষানুরােী দানশীল ও ধনাঢয ব্যহিস্টদর হ হভন্ন দান ও অ্নুদাস্টনর
র্মাধ্যস্টর্ম প্রকস্টল্পর কায ডক্রর্ম আরও ব ে ান িস্টে। েীতা হশক্ষাস্টকন্দ্র এ প্রকস্টল্পর ০১ টি হ স্টশষ আকষ ডণ। হপহছস্টয়পড়া সনাতন ধর্মডা লম্বী
জনস্টোহির ধর্মীয় ও কনহতকহশক্ষার প্রসার ও উজ্জীহ তকরস্টণ তডর্মান সরকাস্টরর গৃহিত এ উস্টদ্যাে হ স্টশষ প্রসাংশার দা ী রাখস্টছ।
সস্ট ডাপহর, সাম্প্রদাহয়ক সম্প্রীহত সুরক্ষা, র্মানহ ক মূল্যস্ট াস্টধর হ কাশ এ াং উন্নত জাহতেঠস্টন র্মহন্দরহভহত্তক প্রকস্টল্পর ভূহর্মকা
অ্পহরসীর্ম।

০২. “সর্মগ্র বদয়র্ সনািন ধর্মমাবলম্বীয়দর র্মহির ও ধর্মীে প্রহিষ্ঠায়নর উন্নেন ও সংস্কার” র্ীষ মক প্রকল্প
২২৮.৬৯বকাটি টাকা ব্যয়ে সারায়দয়র্ ১৮১২টি হিন্দুধর্মীে প্রহিষ্ঠান সংস্কার ও উন্নেয়নর কাজ কয়র র্ায়ে এই
প্রকল্প। ১৮১২ টি র্মহিয়রর হবপরীয়ি ৮৪৯টি র্মহির সংস্কায়রর বটণ্ডার ইয়িার্ময়ধ্য করা িয়েয়ছ। কাজ অব্যািি আয়ছ।

ই-স্টটণ্ডাস্টরর লটারী করার একটি দৃশ্য
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০৩. শ্রীশ্রী ঢাস্টকশ্বরী জাতীয় র্মহন্দর ও শ্রীশ্রী হসস্ট্শ্বরী কালীর্মাতার র্মহন্দর সাংস্কার ও উন্নয়ন কর্মডসূহেঢায়কশ্বরী র্মহিয়রর উন্নেয়ন ৭.২৭ বকাটি টাকার কার্ মায়দর্ প্রদান করা িে িন্ময়ধ্য ৩.৪১ বকাটি টাকার হবল
পহরয়র্াধ করা িয়েয়ছ আর হসয়েশ্বরী র্মহিয়র ২,২৫ বকাটি টাকার কার্ মায়দর্ প্রদান করা িয়েহছল িন্ময়ধ্য ১.৩৭ বকাটি
টাকার হবল পহরয়র্াধ করা িয়েয়ছ। কায়জর অগ্রগহি ৪৭% িয়ব, কর্মমসূহচর বর্মোদ বর্ষ িয়ে র্াওোে কার্ মক্রর্ম বন্ধ হছল
বিমর্মায়ন এটির বর্মোদ ৩০ জুন ২০২১ পর্ মন্ত বহধ মি করা িয়েয়ছ।

শ্রীশ্রী ঢাস্টকশ্বরী জাতীয় র্মহন্দর সাংস্কার ও উন্নয়ন কর্মডসূহের কায ডাস্টদশ চুহিস্টত স্বাক্ষস্টরর দৃশ্য

২০১৯-২০ অর্ ম-বছয়র কার্ মাবহল সোদয়ন বড় রকয়র্মর বকান সর্মো/সঙ্কয়টর আর্ঙ্কা করা িয়ল িার হববরণ
(সাধারণ/রুটিন প্রকৃহির সর্মো/সঙ্কট উয়েয়খর প্রয়োজন বনই; উদািরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইিযাহদ): নতুন পদ সৃজন করা
না িয়ল ট্রাস্ট সরকায়রর বিমর্মান কার্ মক্রয়র্মর সায়র্ সার্মঞ্জে বরয়খ চলয়ি ব্যার্ ম িয়ব।
তথ্য অ্হধকার আইন অ্নুযায়ী হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টস্টর তথ্য প্রদানকারী কর্মডকতডা িস্টলন –
শ্রী প্রশান্ত কুর্মার হ শ্বাস
উপপহরোলক, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১/আই পহর াে, শাি াে, ঢাকা-১০০০
বফান:৯৬৬৮০৪৫, বর্মা াইল: ০১৭১৬৫০২১৫৯
২০১৯-২০ অ্থ ড ছস্টর তথ্য অ্হধকার আইস্টনর আওতায় কাউস্টক তথ্য প্রদান করা িয় হন।

