
1 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

ধর্ম ম হবষয়ক র্মন্ত্রণালয় 

১/আই, পহরবাগ, ঢাকা 

www.hindutrust.gov.bd 

 

স্মারক নম্বর- ১৬.০৫.০০০০.০০৫.১৬.০৭৯.২১.৩৯৪ তাররখ: 
১৮ আরিন ১৪২৯ ব. 

 ০৩ অক্টাবর ২০২২ রি. 

হবষয়: ২০২১-২২ অর্ মবছদরর কার্ মাবহল সম্পহকমত বাহষ মক প্রহতদবেন প্রপ্ররণ। 

    সূত্র: ধর্ম ম হবষয়ক র্মন্ত্রণালদয়র স্মারক নম্বর-১৬.০০.০০০০.০২০.১৬.০০২.২২.৩৩৮, তাহরখ: ০৬ অদটাবর ২০২২। 

  

 

উপর্যকু্ত রবষয় ও সূক্রাক্ত স্মারক্কর প্রেরিক্ত রিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাক্ের ২০২১-২২ অর্ মবছদরর কার্ মাবহল 

সম্পহকমত বাহষ মক প্রহতদবেন হনধ মাহরত ছক প্রর্মাতাদবক প্রস্তুত করত এতৎসদে সাংযুক্ত কদর পরবতী ব্যবস্থা গ্রিদণর জন্য 

প্রপ্ররণ করা িদলা। 

 

সাংযুহক্ত:  ০৮ ফে ম। 

         

 

(ডা. রিলীপ কুর্মার প্র াষ) 

সরিব 

রিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাে 

প্র ান: ২২৩৩৬৭৪৪৯ 

        hindutrustbd@ymail.com 

সরিব 

ধর্ম ুরবষয়ক র্মন্ত্রণালয় 

বাাংলাক্িশ সরিবালয়, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 
 

রূপকল্প (Vision)  :  

রিন্দু সম্প্রিাক্য়র ধর্মীয় কল্যাণ সাধন ও সাম্প্রিারয়ক সম্প্রীরতর উন্নয়ন। 

অরিলিয (Mission) :  

রিন্দু ধর্মাুবলম্বীক্ির সারবকু কল্যাণ সাধক্ন রিন্দু ধর্মীয় েরতষ্ঠানারি পররিালনা, সাংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারক্ণ সিায়তা 

েিান এবাং রিন্দু ধক্র্মরু ইরতিাস, িশনু ও সাংস্কৃরত সক্েকু গক্বষণা কার্কু্রর্ম পররিালনা এবাং ধর্মীয় সাংস্কৃরতর েসার। 

২০২০-২১ অর্বুছক্র সোরিত কার্াুবরল (Functions):  

রিন্দুধর্মীয় েরতষ্ঠান সাংস্কার ও অবকাঠক্র্মাগত উন্নয়ক্ন আরর্কু সিায়তা েিান করাই রিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাক্ের েধান 

কাজ। র্মাননীয় ধর্ম ুেরতর্মন্ত্রীর প্রনতৃক্ে ২৫ সিক্ের একটি ট্রারে প্রবাড ুরক্য়ক্ছ। প্রবাক্ডরু রসদ্ধাক্ের আক্লাক্ক রনক্নাক্ত কার্াুবরল 

সেন্ন করা িক্য়ক্ছ। 

 

২৭.০৯.২০২১ তাহরদখ অনুহিত প্রবার্ মসভায় বক্তব্য রাখদছন র্মননীয় প্রহতর্মন্ত্রী জনাব প্রর্মাোঃ ফহরদুল িক খান, এর্মহপ 

 

          (ক)  ২০২১-২২ অর্বুছক্র ট্রাে তিরবল প্রর্ক্ক োয় ১৫০০টি রিন্দুধর্মীয় েরতষ্ঠাক্ন ০৩ প্রকাটি ৫০ লি টাকা এবাং োয় 

১২০০ জন অসচ্ছল ব্যরক্তক্ক ১ প্রকাটি ৫০ লি টাকা েিান করা িয়। এছাড়া রিন্দু জনক্গাষ্ঠীল েধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান শারিীয় 

দুগাুপূজা উপলক্ি র্মাননীয় েধানর্মন্ত্রীর রাণ ও কল্যাণ তিরবল প্রর্ক্ক োপ্ত ৩ প্রকাটি টাকা প্রিক্শর োয় ৮,০০০টি পূজা র্মণ্ডক্প েিান 

করা িয়। 

 
অনুিাক্নর প্রিক িস্তাের অনুষ্ঠাক্নর একটি রির 
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শারিীয় দুগরুপূজায় অনুিাক্নর প্রিক িস্তাের অনুষ্ঠাক্নর একটি রির 

 

 (খ)  বৃরি েিান: রিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাক্ের উক্যাক্গ এ বছরই ের্র্ম র্মাধ্যরর্মক স্কুল পর্াুক্য় (৬ষ্ঠ প্রর্ক্ক ১০র্ম প্রেরণর 

ছার/ছারী) ২৫০০ ছার/ছারীক্ির র্মক্ধ্য ২০০০/-(দুই িাজার) টাকা কক্র নগি ও রবকাক্শর র্মাধ্যক্র্ম বৃরি েিান করা িয়। 

 

(গ)  জাতীয় হেবস রিবস উপলক্িয ট্রাে কার্াুলক্য়  রবক্শষ আক্লািনা ও োর্নুা সিার আক্য়াজন। 

 

জাহতর হপতা বেবন্ধু প্রশখ মুহজবুর রির্মাদনর জন্মহেদন শ্রদ্ধার্ঘ ময হনদবেন 
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১৫ আগস্ট জাতীয় প্রশাক হেবদসর হবদশষ প্রার্ মনা সভা 

 

২৬ র্মাদচ মর অনুিাদন বক্তব্য রাখদছন ট্রাদস্টর প্রচয়ারম্যান প্রর্মাোঃ ফহরদুল িক খান এর্মহপ 

 

জন্মাষ্টর্মী ২০২১ উপলদে আদয়াহজত অনুিান 
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( ) অন্যান্য কাজ: রিন্দু জনক্গাষ্ঠীর কল্যাণ সাধক্ন রনক্য়ারজত রিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাে রবরিন্ন সর্মক্য় িঠাৎ  ক্ট র্াওয়া 

রিন্দু জনক্গাষ্ঠীর র্মক্ধ্যও কাজ কক্র র্াক্ক।  

 পরবর গীতাপাঠ েরতক্র্ারগতা: 

 

রাংপুক্র পরবর গীতা পাঠ েরতক্র্ারগক্ির রির 

 তীর্ভু্রর্মণ: 

রিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাক্ের উক্যাক্গ তীর্ ুভ্রর্মণ কার্কু্রর্ম গ্রিণ করা িয়। এবছর প্রিক্শর র্মক্ধ্য তীর্ভু্রর্মণ কার্কু্রর্ম 

পররিালনা করা িয়।  

 
তীর্ ুভ্রর্মক্ণ তীর্রু্ারীগণ 

 
ট্রাস্ট কার্ মালদয় র্মাননীয় প্রধানর্মন্ত্রীর জন্মহেন পালন 
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কুহর্মল্লা ও নড়াইদল েহতগ্রস্থ হিন্দু জনদগািীর সাদর্ র্মতহবহনর্ময় কাদল ট্রাদস্টর প্রচয়ারম্যান, হস. ভাইস-দচয়ারম্যান ও অন্যান্যরা 

 

 

ট্রাস্ট সহচব র্াোঃ হেলীপ কুর্মার প্রর্ঘাষ এঁর সাতেীরা পহরেশ মন 
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সাদবক অর্ মর্মন্ত্রীর মৃত্যযদত তাঁর প্রহত শ্রদ্ধা হনদবেন 

 

র্মহিরহভহিক হশশু ও গণহশো কার্ মক্রর্ম শীষ মক প্রকল্প: 

 

 ‘র্মহিরহভহিক হশশু ও গণহশো কার্ মক্রর্ম’ ধর্ম ম হবষয়ক র্মন্ত্রণালদয়র অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তমক বাস্তবায়নাধীন একটি 

প্রকল্প। প্রাক-প্রার্হর্মক, গীতাহশো ও বয়স্ক হশোদকদের র্মাধ্যদর্ম হশো কার্ মক্রর্ম পহরচালনা প্রকদল্পর প্রধান কাজ। এছাড়া 

হনরেরতা দূরীকরদণ, হবদ্যালদয় গর্মদনাপদর্াগী ১০০% হশশুদক হবদ্যালদয় ভহতমদত এবাং ঝদড়পড়া প্ররাধ করদত প্রকল্পটির ভূহর্মকা 

অনন্য। প্রেকসই উন্নয়ন অহভষ্ট অজমন, সপ্তর্ম পঞ্চবাহষ মক পহরকল্পনা বাস্তবায়ন, নারীর ের্মতায়ন এবাং সরকাদরর Vision-২০২১’ 

বাস্তব রূপায়দন প্রকল্পটি কার্ মকর ভূহর্মকা রাখদত সের্ম। প্রকল্পটি ২০১৭ সাদলর জুলাই র্মাস প্রর্দক  শুরু িদয় গত জুন ২০২১ সাদল 

প্রশষ িদয়দছ। প্রকল্পটি নত্যনভাদব অনুদর্মােদনর জন্য প্রপ্ররণ করা িদলও হনহে মষ্ট সর্মদয়র র্মদধ্য অনুদর্মাহেত না িওয়ায় পূদব মর 

ধারাবাহিকতা অব্যািত রাখা িয়। 

 

   

প্রকদল্পর একটি প্রাক-প্রার্হর্মক হশোদকে 

“সর্মগ্র প্রিক্শ সনাতন ধর্মাুবলম্বীক্ির র্মরির ও ধর্মীয় েরতষ্ঠাক্নর উন্নয়ন ও সাংস্কার” শীষকু েকল্প; 

সমগ্র দেশে সনাতন ধম মাবলম্বীশের মন্দির ও ধমীয় প্রন্দতষ্ঠাশনর উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প-এ ২০২১-২২ অর্ মসাশল দমাট 

৬৯০৯.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তন্মশে আবতমক ব্যয় ৪১৯.৮০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাশত ব্যয় হয় ৬৪৯০.১৮ লক্ষ টাকা। 

২০২১-২২ অর্ মবছশর দেশের ন্দবন্দিন্ন অঞ্চশল দমাট ১০৯০টি মন্দিশরর ন্দনম মাণ কার্ ম ১০০% সম্পূণ ম হশয়শছ। 
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প্রকদল্পর আওতায় র্মহির হনর্ম মাদণর হভহি প্রস্তর স্থাপন 

 “ধর্মীয় ও আর্ ম-সার্মাহজক প্রপ্রোপদে পুদরাহিত ও প্রসবাইতদের েেতাবৃহদ্ধকরণ প্রকল্প (২য় পর্ মায়)” শীষকু েকল্প; 

শুরু জুলাই ২০২০ রি. এবাং সর্মারপ্ত জুন ২০২৩ রি. োক্করলত ব্যয় ৪৯৯৯.৫৭ লি টাকা রনধাুরন কক্র  গত ২৯.১১.২০২০ 

তাররক্খ েশাসরনক আক্িশ জাররর র্মাধ্যক্র্ম এই েকক্ল্পর কার্কু্রর্ম শুরু িক্য়ক্ছ। ১৮টি আঞ্চরলক কার্াুলক্য়র র্মাধ্যক্র্ম ৪১,২১৬ জন 

পুক্রারিত/ক্সবাইতক্ক েরশিণ েিান করা িক্ব।  

 েকক্ল্পর উক্েশ্য ও লিযর্মারা : 

 ধর্মীয় ও আর্-ুসার্মারজক প্রেিাপক্ট রিন্দু ধর্মীয় পুক্রারিত ও প্রসবাইতক্ির রিন্দু আইন ও পূজা পদ্ধরত, ভূরর্ম 

আইন আইরসটি ও রডরজটাল বাাংলাক্িশ, সার্মারজক মূল্যক্বাধ, কৃরষ ও বনায়ন, গবারি পশুপালন এবাং খাযপুরি 

ও স্বাস্থ্যক্সবা ইতযারি রবষক্য় েরশিক্ণর  র্মাধ্যক্র্ম ৪১,২১৬ জক্নর িিতা ও প্রনতৃেিাক্নর সির্মতা বৃরদ্ধ করা; 

 ধর্মীয় জ্ঞান বৃরদ্ধর জন্য েরশিণার্ীক্িরক্ক পুক্রারিত িপণু ও গীতা বই রবতরণ করা; 

 েকক্ল্পর কার্কু্রর্ম পররিালনার জন্য ঢাকায় েধান কর্াুলয়সি ১৮টি প্রজলা অর স েরতষ্ঠা করা; 

 পুক্রারিত ও প্রসবাইতক্ির র্মাধ্যক্র্ম সর্মাক্জ ননরতক শৃঙ্খলা এবাং ধর্মীয় ও র্মানরবক মূল্যক্বাধ সৃরির র্মাধ্যক্র্ম 

র্মািক, দুনীরত ও সন্ত্রাসবাক্ির রবরুক্দ্ধ সক্িতন করা এবাং আে:ধর্মীয় সম্প্রীরতর র্মক্নািাব গক্ড় প্রতালা। 

 

২০২১-২২ অর্বুছক্র েরশিণ েিান সাংক্রাে তথ্য: 

 “ধর্মীয় ও আর্ ম-সার্মাহজক প্রপ্রোপদে পুদরাহিত ও প্রসবাইতদের েেতাবৃহদ্ধকরণ প্রকল্প (২য় পর্ মায়)” শীষকু 

েকক্ল্পর আওতায় ২০২১-২২ অর্বুছক্র ১৩,৫৬৬ জনক্ক রবরিন্ন রবষক্য় েরশিণ েিান করা িক্য়ক্ছ। 

 

পুদরাহিত প্রহশেদণ উপহস্থত পুদরাহিতগণ 
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২০২১-২২ অর্-ুবছক্র কার্াুবরল সোিক্ন বড় রকক্র্মর প্রকান সর্মো/সঙ্কক্টর আশঙ্কা করা িক্ল  তার রববরণ 

(সাধারণ/রুটিন েকৃরতর সর্মো/সঙ্কট উক্েক্খর েক্য়াজন প্রনই; উিািরণ: পি সৃজন, শূন্যপি পূরণ ইতযারি): নতুন পি সৃজন করা 

না িক্ল ট্রাে সরকাক্রর বতরু্মান কার্কু্রক্র্মর সাক্র্ সার্মঞ্জে প্ররক্খ িলক্ত ব্যার্ ুিক্ব। 

 

তথ্য অহধকার আইন অনুর্ায়ী হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাদস্টর তথ্য প্রোনকারী কর্ম মকতমা িদলন – 

 

শ্রী প্রশান্ত কুর্মার হবশ্বাস 

উপপহরচালক, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

১/আই পহরবাগ, শািবাগ, ঢাকা-১০০০ 

প্রফান: ২২৩৩৬৮০৪৫, প্রর্মাবাইল: ০১৭১৬৫০২১৫৯ 

ই-দর্মইল: hindutrustbd@ymail.com  

proshantok1970@gmail.com 

 

২০২১-২২ অর্ মবছদর তথ্য অহধকার আইদনর আওতায় প্রকউ আদবেন কদরহন হবধায় কাউদক প্রকদনা তথ্য তথ্য প্রোন করা িয় হন। 

 


