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সসবা প্রোন প্রহতশ্রুহত (Citizen’s Charter) 
১. হিশন ও হর্মশন 

 

হিশন: রূপকল্প (Vision)  : হিন্দু সম্প্রোদয়র ধর্মীয় কল্যাণ সাধন ও সাম্প্রোহয়ক সম্প্রীহতর উন্নয়ন। 

 

হর্মশন: অবিলক্ষ্য (Mission) : হিন্দু ধর্ম মাবলম্বীদের সাহব মক কল্যাণ সাধদন হিন্দুধর্মীয় প্রহতষ্ঠানাহে পহরচালনা, সাংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারদণ সিায়তা প্রোন ববাং হিন্দুধদর্ম মর ইহতিাস, 

েশ মন ও সাংস্কৃহত সম্পদকম গদবষণা কার্ মক্রমর্ম পহরচালনা। 

 

২. প্রহতশ্রুত সসবাসমূি 

 

ক্রমর্ম সসবার নার্ম সসবা প্রোন পদ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ববাং প্রাহিস্থান সসবার মূল্য 

ববাং পহরদশাধ 

পদ্ধহত 

সসবা 

প্রোদনর 

সর্ময়সীর্মা 

োহয়ত্বপ্রাি কর্ম মকতমা/কর্ম মচারী 

(নার্ম,পেবি, স ান নম্বর ও ইদর্মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২.১) নাগহরক সসবা 

০১.  র্মঠ/র্মহির/আশ্রর্ম ও 

শ্মশান প্রভৃহত 

সাংস্কাদর অনুোন 

প্রোন। 

* বিধ মাবিত ফিমর্ আমিদি কিমত হয়। 

* আমিদি র্ঞ্জুি হমল চেক প্রদাি কিা 

হয়। 

* হনধ মাহরত  রর্ম সাংগ্রিপূব মক পূরণ কদর 

জর্মা হেদত িয়; 

*hindutrust.gov.bd হমত  রর্ম 

সাংগ্রি করদত িয়; 

*  রদর্ম স্থানীয় জন প্রহতহনহধর স্বাক্ষর 

লাদগ; 

* সাংহিষ্ট নাদর্ম ব্াাংক বকাউন্ট থাকদত 

িয়। 

হবনামূদল্য ৩০ কার্ মহেবস  নার্ম : ড. কৃদেন্দু কুর্মার পাল 

পেহব : সহচব 

স ান: ২২৩৩৬৭৪৪৯, ০১৭১৪৪৭৪৬০১ 

ই-সর্মইল: hindutrustbd@ymail.com 

            krshnnd@yahoo.com 

       বহন্দু অসচ্ছল  

ব্যবিমক অনুদাি 

প্রদাি। 

* বিধ মাবিত ফিমর্ আমিদি কিমত হয়। 

* আমিদি র্ঞ্জুি হমল চেক প্রদাি কিা 

হয়। 

* হনধ মাহরত  রর্ম সাংগ্রিপূব মক পূরণ কদর 

জর্মা হেদত িয়; 

*hindutrust.gov.bd হমত  রর্ম 

সাংগ্রি করদত িয়; 

*  রদর্ম স্থানীয় জন প্রহতহনহধর স্বাক্ষর 

লাদগ; 

* সাংহিষ্ট নাদর্ম ব্াাংক বকাউন্ট থাকদত 

িয়। 

হবনামূদল্য ৩০ কার্ মহেবস  



০৩. বহন্দু অসচ্ছল  

ছাত্র/ছাথ্রীমদি বৃবি 

প্রদাি। 

* বিধ মাবিত ফিমর্ আমিদি কিমত হয়। 

* আমিদি র্ঞ্জুি হমল িগদ/বিকামেি 

র্াধ্যমর্ টাকা চপ্রিণ কিা হয়। 

* হনধ মাহরত  রর্ম সাংগ্রিপূব মক পূরণ কদর 

জর্মা হেদত িয়; 

*hindutrust.gov.bd হমত  রর্ম 

সাংগ্রি করদত িয়; 

*  রদর্ম প্রধান হশক্ষদকর স্বাক্ষর লাদগ; 

হবনামূদল্য ৩০ কার্ মহেবস 

০৪. র্মঠ/র্মহির/আশ্রর্ম ও 

শ্মশান প্রভৃহত 

সাংস্কার/উন্নয়ন 

ঠিকাোদরর র্মাধ্যদর্ম র্মঠ/র্মহির/আশ্রর্ম 

ও শ্মশান প্রভৃহত সাংস্কার/উন্নয়ন কাজ 

সম্পন্ন করা িদয় থাদক। 

* বিজস্ব প্যামে প্রাক্কলিসহ আমিদি; 

* সাংহিষ্ট ট্রাহস্ট কর্তমক অনুদর্মােন; 

* প্রকল্প অনুদর্মােন িদত িয়। 

হবনামূদল্য ৩০ কার্ মহেবস  নার্ম : হনতয প্রকাশ হবশ্বাস 

পেহব : প্রকল্প পহরচালক (অহতহরক্ত োহয়ত্ব) 

স ান : ০২-৪৪৬১২১০১ 

সর্মাবাইল: ০১৭১৮৩৫৬৮১৩ 

ই-সর্মইল: 

templerenovation19@gmail.com 

০৫. দুগ মাপূজায় অনুোন 

প্রোন। 

* বিজস্ব প্যামে আমিদি কিমত হয়; 

* আমিদি র্ঞ্জুি হমল চেক প্রদাি 

কিা হয়। 

* বিজস্ব প্যামে আমিদি কিমত হয়; 

* সাংহিষ্ট নাদর্ম ব্াাংক বকাউন্ট থাকদত 

িয়। 

হবনামূদল্য ৩০ কার্ মহেবস  নার্ম : ড. কৃদেন্দু কুর্মার পাল 

পেহব : সহচব 

স ান: ২২৩৩৬৭৪৪৯, ০১৭১৪৪৭৪৬০১ 

ই-সর্মইল: hindutrustbd@ymail.com 

             krshnnd@yahoo.com 
০৬. পুদরাহিত/দসবাইতের 

প্রহশক্ষণ  

* পুদরাহিত/দসবাইতদের 

বিষয়বিবিক বতিবদি কমি ০৯ 

বদিব্যাপী বিবিন্ন বিষময়  প্রহশক্ষণ 

প্রোন করা িয়। 

প্রকল্প কার্ মালয়/ আঞ্চহলক কার্ মালদয় 

আদবেন করদত িয়।  

হবনামূদল্য ০৭ কার্ মহেবস নার্ম : হশখা চক্রমবতী 

পেহব : প্রকল্প পহরচালক 

সর্মাবাইল: ০১৮১৯৪৬৮৪৫৮ 

ই-সর্মইল: tsshikhanaem@gmail.com 

০৭. প্রাক্-প্রাথহর্মক ও 

গীতাহশক্ষাদকন্দ্র স্থাপন 

 

* হশক্ষাদকদন্দ্র ৩০ জন হশক্ষাথীদক ১ 

জন হশক্ষক পাঠোন কদরন; 

* হশক্ষা উপকরণ হবনামূদল্য সরবরাি 

করা িয়; 

* হশক্ষদকর সম্মানী প্রকল্প সথদক বিন 

করা িয়। 

* সাংহিষ্ট সজলার সজলা কার্ মালদয়র 

সিকারী প্রকল্প পহরচালক বরাবর 

সকদন্দ্রর জন্য সাো কাগদজ আদবেন 

করা র্ায়। 

 

হবনামূদল্য ৩০ কার্ মহেবস নার্ম : হনতয প্রকাশ হবশ্বাস 

পেহব : প্রকল্প পহরচালক (অহতহরক্ত োহয়ত্ব) 

স ান : ০২-৯৬৩৫১৫০ 

সর্মাবাইল: ০১৭১৮৩৫৬৮১৩ 

ই-সর্মইল: msgs2003@gmail.com 

০৮. হিন্দুধর্মীয় প্রহতষ্ঠাদনর 

তাহলকাভুক্তকরণ 

* হনধ মাহরত  রদর্ম আদবেন করদত 

িয়;  

* োহয়ত্বপ্রাি অহ সার কর্তমক পরীক্ষা 

কদর গৃিীত িদল তাহলকাভুহক্ত সনে 

প্রোন করা িয়। 

* হনধ মাহরত  রর্ম সাংগ্রিপূব মক পূরণ কদর 

জর্মা হেদত িয়; 

*hindutrust.gov.bd হমত  রর্ম 

সাংগ্রি করদত িয়; 

*স্থানীয় জনপ্রহতহনহধর স্বাক্ষর গ্রিণ; 

*প্রহতষ্ঠাদনর ছহব ও জহর্মি প্রর্াণপত্র 

সংযুি কিমত হয়। 

হবনামূদল্য ৩০ কার্ মহেবস নার্ম :  প্রশান্ত কুর্মার হবশ্বাস 

পেহব :    উপপহরচালক 

স ান: ২২৩৩৬৮০৪৫, ০১৭১৬৫০২১৫৯ 

ই-সর্মইল:    
proshantok1970@gmail.com      
proshanto_bd@yahoo.com               

hindutrustbd@ymail.com 
০৯. তথ্য প্রোন * হনধ মাহরত  রদর্ম তথ্য চাওয়া;  

* চাহিত তথ্য প্রোন। 

* তথ্য অহধকার আইন অনুর্ায়ী  রর্ম 

পূরণপূব মক তথ্য চাইদত িয়। 

হনধ মাহরত মূদল্য ২০ কার্ মহেবস 

২.২ প্রাবতষ্ঠাবিক চসিা 

০১.  র্মন্ত্রণালয় কর্তমক 

চাহিত প্রহতদবেন ও 

তথ্যাহে সপ্ররণ। 

র্মন্ত্রণালয় সথদক পত্র প্রোন অথবা 

সেহলদ াহনক সর্াগাদর্াগ। 

পদত্রর চাহিো র্মাহ ক হবনামূদল্য ০৭ কার্ মহেবস নার্ম : ড. কৃদেন্দু কুর্মার পাল 

পেহব : সহচব 

স ান: ২২৩৩৬৭৪৪৯, ০১৭১৪৪৭৪৬০১ 



০২. রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠাদন 

প্রহতহনহধ বা পহবত্র 

গীতা পাঠক সপ্ররণ। 

পদত্রর সপ্রহক্ষদত প্রদয়াজনীয় ব্বস্থা 

গ্রিণ করা িদয় থাদক। 

পদত্রর চাহিো র্মাহ ক হবনামূদল্য ০৭ কার্ মহেবস ই-সর্মইল: hindutrustbd@ymail.com 

             krshnnd@yahoo.com 

০৩. ব হডআর সাংরক্ষণ হবহিন্ন ব্াাংদক ব হডআর রাখা, সুে 

উদতালন ববাং ব হডআর স্থানান্তর। 

* ব্াাংদকর চাহিোপত্র 

* ব হডআর 

বিন্ন বিন্ন ০৩ কার্ মহেবস 

০৪. অহডে আপহতর 

ব্রডহসড জবাব 

অহডে হবিাগ প্রেত আপহতহিহতক 

হনহে মষ্ট  রম্যাদে 

জবাব ও প্রর্মাণক বিিামূমে/ 

বিধ মাবিত মূমে 

৩০ কার্ মহেবস 

২.৩ অিযন্তরীণ সসবা 

০১. ছুটি আদবেন করদল পরীক্ষা কদর সহচব 

অনুদর্মােন কদর থাদকন। 

আদবেন করদত িয়। হবনামূদল্য ০১ কার্ মহেবস নার্ম : ড. কৃদেন্দু কুর্মার পাল 

পেহব : সহচব 

স ান: ২২৩৩৬৭৪৪৯, ০১৭১৪৪৭৪৬০১ 

ই-সর্মইল: hindutrustbd@ymail.com 

             krshnnd@yahoo.com 

০২. হসহপব  িদত অহগ্রর্ম আদবেন করদল পরীক্ষা কদর সহচব 

অনুদর্মােন কদর থাদকন। 

আদবেন করদত িয়। হবনামূদল্য ০৩ কার্ মহেবস 

 

৩. আপনার কাদছ আর্মাদের প্রতযাশা  

ক্রমহর্মক  প্রহতশ্রুত/কাহিত সসবা প্রাহির লদক্ষয করণীয় 

০১. স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন  জর্মা প্রোন। 

০২. র্থার্থ প্রহক্রময়ায় প্রদয়াজনীয় হ স পহরদশাধ করা। 

০৩. প্রদর্াজযদক্ষদত্র সর্মাবাইল সসদসজ/ই-সর্মইদলর হনদে মশনা অনুসরণ করা। 

০৪. সাক্ষাদতর জন্য ধার্ ম তাহরদখ হনধ মাহরত সর্মদয়র পূদব মই উপহস্থত থাকা। 

০৫. অনাবশ্যক স ান/তেহবর না করা। 

 

৪. অহিদর্াগ ব্বস্থাপনা পদ্ধহত  

সসবা প্রাহিদত অসন্তুষ্ট িদল োহয়ত্বপ্রাি কর্ম মকতমার সদে সর্াগাদর্াগ করুন। হতহন সর্মাধান হেদত ব্থ ম িদল হনদনাক্ত পদ্ধহতদত সর্াগাদর্াগ কদর আপনার সর্মস্যা অবহিত করুন। 

ক্রমর্ম কখন সর্াগাদর্াগ করদবন কার সদে সর্াগাদর্াগ করদবন সর্াগাদর্াদগর ঠিকানা হনষ্পহতর সর্ময়সীর্মা 

০১. োহয়ত্বপ্রাি কর্ম মকতমা সর্মাধান হেদত ব্থ ম িদল। অহিদর্াগ হনষ্পহত কর্ম মকতমা (অহনক) GRS স াকাল পদয়ণ্ট কর্ম মকতমা 

নার্ম : ড. কৃদেন্দু কুর্মার পাল 

স ান: ২২৩৩৬৭৪৪৯, ০১৭১৪৪৭৪৬০১ 

ই-সর্মইল: hindutrustbd@ymail.com 

            krshnnd@yahoo.com 

৩০ কার্ মহেবস 

০২. GRS স াকাল পদয়ণ্ট কর্ম মকতমা হনহে মষ্ট সর্ময় 

সর্মাধান হেদত ব্থ ম িদল। 

 

আহপল কর্ম মকতমা জিাি চর্াোঃ িবিউল ইসলার্ 

যুগ্মসবেি(িামজট ও বহসাি),ধর্ম ম হবষয়ক র্মন্ত্রণালয় 

স ান: ০২৯৫৪০১৬৩, ০১৮১৭৫৪৫৪১৪ 

ইদর্মইল: ds budget@mora.gov.bd 

২০ কার্ মহেবস 

০৩. আহপল কর্ম মকতমা হনহে মষ্ট সর্মদয় সর্মাধান হেদত 

না পারদল 

র্মহন্ত্রপহরষে হবিাদগর অহিদর্াগ ব্বস্থাপনা 

সসল 

অহিদর্াগ গ্রিণদকন্দ্র 

৫ নাং সগে, বাাংলাদেশ সহচবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ কার্ মহেবস 

 


