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হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাদস্টর ট্রাহস্ট ববাদড ের ১০.১০.১৮ তাবিখে অনুবিত ১০০তর্ম সভার কার্ েবিিিণী:
সভাপহত
সভার তাহরখ ও সর্ময়
সভার স্থান
সভার উপহস্থহত

: অধ্যক্ষ র্মহতউর রির্মান
র্মন্ত্রী, ধর্মে হবষয়ক র্মন্ত্রণালয়
ও বেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
: ১০/১০/২০১৮ হিষ্টাব্দ, সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকা
: র্মন্ত্রীর সরকাহর বাসভবন (২৫ ববইহল বরাড, রর্মনা, ঢাকা)
: পহরহশষ্ট-ক

সভাপহত উপহস্থত সকলদক স্বাগত জাহনদয় সভার কাজ শুরু কদরন। সভার শুরুদত পহবত্র গীতা বেদক বলাক পাঠ
কদরন বিন্দুধর্ীয় কল্যাণ ট্রাদস্টর সম্মাহনত ট্রাহস্ট অধ্যাপক হনরঞ্জন অহধকারী।
সম্মাবিত ভাইস-চেয়ািম্যাি প্রস্তাি কখিি, আর্াখেি ট্রাখেি সাখিক ভাইস-চেয়ািম্যাি ও ট্রাবে চিাখড মি িতমর্াি
ট্রাবে শ্রখেয় বিোিপবত চ ৌি চ াপাল সািা ত ২ চসখেম্বি ২০১৮ তাবিখে মৃত্যযিিণ কখিি। ইখতার্খে ট্রাখেি উখযাখ ১
অখটািি ২০১৮ তাবিখে এক চ াকসভাি আখয়াজি কিা িখয়খে আজখকি সভা তাঁি আত্মাি াবি কার্িায় এক বর্বিট
বিিিতা পালি কিখত পাখি। এ প্রস্তাখি উপবিত সকখল সম্মত িখয় োঁবিখয় এক বর্বিট বিিিতা পালি কখিি।
অতঃপর সভাপহতর অনুর্মহতক্রদর্ম বিন্দুধর্ীয় কল্যাণ ট্রাদস্টর সহেদবর অহতহরক্ত োহয়দে হনদয়াহজত অহতহরক্ত
সহেব শ্রী রহঞ্জত কুর্মার োস এখজণ্ডাবভবিক আখলােিা শুরু কখিি।
আদলােযসূহে-১: গত ০৭.০৮.১৮ তাবিখে অনুবিত ৯৯তর্ সভাি কার্ মবিিিণী দৃঢ়কিণ।
ট্রাখেি সহেব সভাদক অবিহত কদরন বর্, ট্রাদস্টর গত ০৭.০৮.১৮ তাবিখে অনুবিত ৯৯তর্ সভাি কার্ মবিিিণী
প্রস্তুতপূি মক সকখলি বিকট চপ্রিণ কিা িখয়বেল। তাখত র্বে চকাখিা পবিিতমি িা থাখক তখি উক্ত কার্ মবিিিণী দৃঢ় কিা র্ায়।
উপহস্থত সকদল বপ্রহরত কার্ েপদত্র বকাদনা পরহবতেন না োকায় দৃঢ়করদণ একর্মত প্রকাশ কদরন।
হসদ্ধান্ত- ১: গত ০৭.০৮.১৮ তাবিখে অনুবিত ৯৯তর্ ট্রাবে চিাড ম সভাি কার্ মবিিিণী দৃঢ় কিা িল।
ে
আদলােযসূহে-২: আসন্ন দুগাপূজা
উপলদক্ষ র্মাননীয় প্রধানর্মন্ত্রী প্রেত্ত অনুোন হবভাজন ও হবতরণ নীহতর্মালা সম্পদকে
আদলােনা।
ে
সহেব সভাদক অবহিত কদরন বর্, দুগাপূজা
১৪২৫ বঙ্গাব্দ উের্াপন উপলদক্ষ েলহত বছর র্মাননীয় প্রধানর্মন্ত্রীর ত্রাণ
ও কল্যাণ তিহবল িদত ২.০০ বকাটি টাকা পাওয়া হগদয়দছ । র্মাননীয় প্রধানর্মন্ত্রীর কার্ োলদয়র প্রাপ্ত ২.০০ বকাটি টাকা হবতরণ
করার জন্য হনদনাক্ত নীহত অনুসরণ কদর গত বছদরর ন্যায় এবারও উক্ত অে ে বজলার হিন্দু জনসাংখ্যার হভহত্তদত হবভাজন ও
হবতরণ করা বর্দত পাদর ।
(১) ২.০০ বকাটি টাকা বেদক ২০ লক্ষ টাকা র্মাননীয় বেয়ারম্যান ও ১০ লক্ষ টাকা র্মাননীয় ভাইস-বেয়ারম্যাদনর
জন্য হবদশষ বরাদ্দ বরদখ অবহশষ্ট ১.৭০ বকাটি টাকা বজলার হিন্দু জনসাংখ্যার হভহত্তদত হবতরণ ।
(২) র্মাননীয় বেয়ারম্যান ও ভাইস-বেয়ারম্যান হবদশষ বরাদদ্দর অে ে তাঁদের হবদবেনা অনুর্ায়ী বাাংলাদেদশর বর্
বকাদনা পূজা র্মন্ডদপ ক্রসড বেদকর র্মাধ্যদর্ম হবতরণ ।
(৩) হনজ আগ্রদি অনুোন হবতরদণর োহয়ে গ্রিণকারী সম্মাহনত ট্রাহস্টগণ কর্তক
ে ব্যহক্তগতভাদব সরাসহর
পূজার্মন্ডদপ উপহস্থত িদয় বা আনুষ্ঠাহনকভাদব অনুোদনর বেক হবতরণ করদবন ।
(৪) সাংহলষ্ট ট্রাহস্টর পরার্মশেক্রদর্ম বজলা প্রশাসদকর অনুকূদল বরাদ্দকৃত অে ে সাংহলষ্ট বজলার সিকারী পহরোলক,
ে
র্মহিরহভহত্তক হশশু ও গণহশক্ষা কার্ েক্রর্ম প্রকল্প, স্থানীয় দুগাপূজা
উের্াপন কহর্মটির বনর্তবৃদির সিদর্াহগতা হনদয় তাঁর
প্রশাসহনক বনর্তদে হবতরণ করদবন ।
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(৫) ‘‘এ অে ে র্মাননীয় প্রধানর্মন্ত্রীর অনুোন এবাং ট্রাদস্টর র্মাধ্যদর্ম হবতরণ িদে’’ এ কো জনগণদক জানাদনা ।
(৬) এ অনুোন হবতরদণর জদন্য বকানরূপ টিএ/হডএ োহব না করা ।
(৭) প্রতযন্ত অঞ্চদলর অদপক্ষাকৃত অস্বেল পূজার্মণ্ডপসমূিদক অগ্রাহধকার প্রোন করা ।
(৮) ট্রাহস্টদের সুপাহরদশ ক্রস্ড বেদকর র্মাধ্যদর্ম হবতরণদর্াগ্য একটি পূজা র্মণ্ডদপ সব েহনন ৫,০০০/- টাকা প্রোন করা
বর্দত পাদর । ট্রাহস্টদের জন্য সদব োেয ২৫,০০০/- টাকা এবাং বেয়ারম্যান ও ভাইস-বেয়ারম্যাদনর জন্য সদ্োেয ৩০,০০০/টাকা প্রোন করা ।
(৯) হনজ উদযাদগ অে ে হবতরদণ ইচ্ছুক সম্মাহনত ট্রাহস্টগদণর আওতাধীন বজলার বরাদ্দ ক্রসড বেদকর র্মাধ্যদর্ম প্রোন
করা িদব ।
(১০) ট্রাহস্টগদণর অহভপ্রায় অনুর্ায়ী বর্ সব বজলার অনুোদনর অে ে বজলা প্রশাসদকর র্মাধ্যদর্ম হবতরণ করা িদব বস
সব বজলার বজলা প্রশাসদকর নাদর্ম হডর্মান্ড ড্রাফট/দপ-অড োদরর র্মাধ্যদর্ম অনুোদনর অে ে বপ্ররণ করা।
(১১) অবহশষ্ট বজলাসমূি সাংহলষ্ট ট্রাহস্টগণ অনুোদনর পহরর্মাণউদেখ পূব েক অনুোন প্রাপ্ত র্মহিদরর নার্ম ও পূণ ে
ঠিকানা উদেখ কদর তাহলকা ট্রাস্ট কার্ োলদয় জর্মা হেদবন। ট্রাস্ট কার্ োলয় তাহলকা অনুর্ায়ী ক্রসড বেক প্রস্তুত কদর হবতরদণর
ব্যবস্থা গ্রিণ করদব।
বেয়ারম্যান র্মদিােয় সহেব কর্তক
ে উত্থাহপত প্রস্তাদবর পর উপহস্থত সকদলর র্মতার্মত আহ্বান কদরনআখলােিায় অং বিখয় সম্মাবিত ট্রাবে অযাড. উজ্জ্িল প্রসাে কানু িখলি, পূজাি সংখ্যাবধখকযি কথা বিখিেিা
কখি সি মবিম্ন ৫,০০০/- টাকাি পবিিখতম ২,০০০/- টাকা এিং সখি মাচ্চ বসবলং ট্রাবে খণি জন্য ২৫,০০০/- টাকাি িখল
৩০,০০০/- টাকা আি চেয়ািম্যাি এিং ভাইস-চেয়ািম্যাখিি জন্য ৫০,০০০/- টাকা কিাি প্রস্তাি কখিি। তাঁি এ প্রস্তাখিি
সাখথ একাত্বতা প্রকা কখিি সম্মাবিত ট্রাবে শ্রী িাোল ো গুপ্ত। সম্মাবিত ট্রাবে শ্রী েন্দি িায় সি মবিম্ন ৫,০০০/- টাকাি
পখেই র্ত প্রোি কখিি।
ভাইস-চেয়ািম্যাি শ্রী সুব্রত পাল আখলােিায় অং বিখয় প্রথখর্ ট্রাখেি প্রকল্প পবিোলক সম্প্রবত অবতবিক্ত সবেি
ম
পখে পখোন্নবত পাওয়ায় তাঁদক অহভনিন জানান অতঃপর ত িেখিি ত্যলিায় এ িেি দু াপূজায়
পঞ্চা লে টাকা চিব
অনুোি প্রোি কিায় ধন্যিাে জ্ঞাপি কখিি জাবতি বপতা িঙ্গিন্ধু চ ে মুবজবুি িির্াখিি সুখর্াগ্য কন্যা র্ািিীয় প্রধাির্ন্ত্রী
জিখিত্রী চ ে িাবসিাখক। এিািই প্রথর্ র্ািিীয় প্রধাির্ন্ত্রী কর্তক
ম জন্মাষ্টর্ী উপলখে আখয়াবজত অনুিাখি বিন্দুধর্ীয় কল্যাণ
ট্রাখেি ট্রাবে ও কর্মকতমা ণখক আর্ন্ত্রণ কিাি কথা উখেে কখি িখলি র্িার্ান্য িাষ্ট্রপবতি েপ্তখি আখয়াবজত অনুিাখি
বিন্দুধর্ীয় কল্যাণ ট্রাে বিখ ষ ভূবর্কা পালি কখি থাখক। ভবিষ্যখত প্রধাির্ন্ত্রীি আখয়াবজত অনুিাখিও অনুরূপ ভূহর্মকা
পালন করার প্রতযাশা ব্যক্ত কদরন। পূজায় অনুোখিি টাকা িািাখিাি জন্য তাঁি পা াপাব চিৌেধর্ীয় কল্যাণ ট্রাখেি ভাইসচেয়ািম্যাখিি সিখর্াব তাি কথা উখেে কখি সভায় উপবিত শ্রী সুপ্ত িড়ুয়াখকও ধন্যবাে জ্ঞাপন কদরন। হতহন বতের্মান
দ্রব্যমূল্য হেন্তা কদর সব েহনন ৫,০০০/-টাকা, সম্মাহনত ট্রাহস্টদের জন্য সদব োচ্চ ৩০,০০০/- এবাং সম্মাহনত বেয়ারম্যান ও
ভাইস-বেয়ারম্যাদনর জন্য সদব োচ্চ ৫০,০০০/- টাকার পদক্ষ র্মত বেন।
র্মাননীয় বেয়ারম্যান সকদল সম্মত হকনা জানদত োইদল সকদল ভাইস-বেয়ারম্যাদনর উত্থাহপত প্রস্তাদব সম্মহত
প্রোন কদরন।
ে
হসদ্ধান্ত- ২: দুগাপূজা
১৪২৫ বঙ্গাদব্দ র্মাননীয় প্রধানর্মন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তিবিল চথখক প্রাপ্ত অে ে হনদনাক্ত নীহতর্মালা
অনুসরণপূব েক হবতরণ করার হসদ্ধান্ত গৃিীত িল:
(১) ২.০০ বকাটি টাকা বেদক ২০ লক্ষ টাকা র্মাননীয় বেয়ারম্যান ও ১০ লক্ষ টাকা র্মাননীয় ভাইস-বেয়ারম্যাদনর
জন্য হবদশষ বরাদ্দ বরদখ অবহশষ্ট ১.৭০ বকাটি টাকা বজলার হিন্দু জনসাংখ্যার হভহত্তদত হবতরণ করদত িদব।
(২) র্মাননীয় বেয়ারম্যান ও ভাইস-বেয়ারম্যান হবদশষ বরাদদ্দর অে ে তাঁদের হবদবেনা অনুর্ায়ী বাাংলাদেদশর বর্
বকাদনা পূজা র্মন্ডদপ ক্রসড বেদকর র্মাধ্যদর্ম হবতরণ করদত িদব।
(৩) হনজ আগ্রদি অনুোন হবতরদণর োহয়ে গ্রিণকারী সম্মাহনত ট্রাহস্টগণ ব্যহক্তগতভাদব সরাসহর পূজার্মন্ডদপ
উপহস্থত িদয় বা আনুষ্ঠাহনকভাদব অনুোদনর বেক হবতরণ করদবন ।
(৪) সাংহলষ্ট ট্রাহস্টর পরার্মশে ক্রদর্ম বজলা প্রশাসদকর অনুকূদল বরাদ্দকৃত অে ে সাংহলষ্ট বজলার সিকারী পহরোলক,
ে
র্মহিরহভহত্তক হশশু ও গণহশক্ষা কার্ েক্রর্ম প্রকল্প, স্থানীয় দুগাপূজা
উের্াপন কহর্মটির বনর্তবৃদির সিদর্াহগতা হনদয় তাঁর
প্রশাসহনক বনর্তদে হবতরণ করদবন ।
(৫) ‘‘এ অে ে র্মাননীয় প্রধানর্মন্ত্রীর অনুোন এবাং ট্রাদস্টর র্মাধ্যদর্ম হবতরণ িদে’’ এ কো জনগণদক জানাদত িদব ।
(৬) এ অনুোন হবতরদণর জদন্য বকানরূপ টিএ/হডএ োহব করা র্াদব না ।
Page 2 of 5

(৭) প্রতযন্ত অঞ্চদলর অদপক্ষাকৃত অস্বেল পূজা র্মণ্ডপসমূিদক অগ্রাহধকার প্রোন করদত িদব ।
(৮) ট্রাহস্টদের সুপাহরদশ ক্রস্ড বেদকর র্মাধ্যদর্ম হবতরণদর্াগ্য একটি পূজার্মণ্ডদপ সব েহনন ৫,০০০/- টাকা প্রোন করা
বর্দত পাদর । ট্রাহস্টদের জন্য সদব োেয ৩০,০০০/- টাকা এবাং বেয়ারম্যান ও ভাইস-বেয়ারম্যাদনর জন্য সদব োেয ৫০,০০০/টাকা প্রোন করা িদব ।
(৯) হনজ উদযাদগ অে ে হবতরদণ ইচ্ছুক সম্মাহনত ট্রাহস্টগদণর আওতাধীন বজলার বরাদ্দ ক্রসড বেদকর র্মাধ্যদর্ম প্রোন
করা িদব ।
(১০) ট্রাহস্টগদণর অহভপ্রায় অনুর্ায়ী বর্ সব বজলার অনুোদনর অে ে বজলা প্রশাসদকর র্মাধ্যদর্ম হবতরণ করা িদব বস
সব বজলার বজলা প্রশাসদকর নাদর্ম হডর্মান্ড ড্রাফট/দপ-অড োদরর র্মাধ্যদর্ম অনুোদনর অে ে বপ্ররণ করা িদব।
(১১) অবহশষ্ট বজলাসমূি সাংহলষ্ট ট্রাহস্টগণ অনুোদনর পহরর্মাণ উদেখপূব েক অনুোন প্রাপ্ত র্মহিদরর নার্ম ও পূণ ে
ঠিকানা উদেখ কদর তাহলকা ট্রাস্ট কার্ োলদয় জর্মা হেদবন। ট্রাস্ট কার্ োলয় তাহলকা অনুর্ায়ী ক্রসড বেক প্রস্তুত কদর হবতরদণর
ব্যবস্থা গ্রিণ করদব।
(১২) ২ বকাটি টাকার হবভাজন ও হবতরণকারীর হববরণ :
ক্রহর্মক
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০

বজলার নার্ম
সর্গ্র িাংলাখে
,,
গাজীপুর
ঢাকা র্মিানগর
ঢাকা বজলা
টাঙ্গাইল
জার্মালপুর
হকদশারগঞ্জ (উ:)
হকদশারগঞ্জ (ে:)
বনত্রদকানা
বশরপুর
নারায়ণগঞ্জ
নরহসাংেী
মুন্সীগঞ্জ
বগাপালগঞ্জ
শহরয়তপুর
ফহরেপুর
র্মাোরীপুর
নড়াইল
হসরাজগঞ্জ
ঠাকুরগাঁও
হেনাজপুর
নীলফার্মারী
পঞ্চগড়
র্ময়র্মনহসাংি
বনায়াখালী
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
লহ্মীপুর
কুহর্মো (উ:)
কুহর্মো (ে:)

হিন্দু জনসাংখ্যা
২,০১,০৯১
৫,১৩,৫২৩
১,৯১,৭৩০
৪১,৪৬১
১,৯২,৬৩৩
১,৬৭,৬৭৩
১৯,১৬৮
১,৩৭,৮৬৭
৯৫,১৮২
১,২৪,৯১৩
৪,৩৭,২৫৫
২১,১৬১
২,০১,৪২৯
১,৩৬,৩৭৮
১,৫০,১৯৪
১,৪১,১২৭
৩,৭৫,৩৮৩
৫,৬৯,১১৮
৩,০০,০৭১
১,৬১,৮৩৮
১,৪৫,২৬০
৮৮,৩৭৫
১,৯১,২৮২
৮০,৭৪৩
২,২১,১৬১

টাকার পহরর্মাণ
২০,০০,০০০/১০,০০.০০০/২,৭৩,০০০/৪,৬৫,০০০/২,৩৩,০০০/২,৬০,০০০/৬২,০০০/১,৩১,০০০/১,৩১,০০০/২,২৮,০০০/৩৪,০০০/১,৮৭,০০০/১,২৯,০০০/১,৭০,০০০/৫,৯৫,০০০/৩২,০০০২,৭৪,০০০/১,৮৫,০০০/২,০০,০০০/১,৯২,০০০/৫,০০,০০০/৭,৭৪,০০০/৪,০০,০০০/২,২০,০০০/১,৯৭,০০০/১,২০,০০০/২,৬০,০০০/১,০৯,০০০/১,৫০,০০০/১,৫০,০০০/Page 3 of 5

হবতরণ কর্তপে ক্ষ
চেয়ািম্যাি
ভাইস-বেয়ারম্যান
,,
,,
,,
অযাড. ভূদপন্দ্র েন্দ্র বভৌহর্মক বোলন
,,
,,
শ্রী হরপন রায় হলপু
,,
,,
শ্রী পহরদতাষ কাহন্ত সািা
,,
,,
হর্মস আশালতা ববয
,,
,,
,,
,,
শ্রী স্বপন কুর্মার রায়
,,
,,
,,
,,
,,
শ্রী শ্যার্মল ভট্টোর্ ে
,,
,,
,,
শ্রী হনর্মেল পাল

৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭

োঁেপুর
বফনী
েট্টগ্রার্ম (র্মিানগর)
েট্টগ্রার্ম (উ:)
েট্টগ্রার্ম (ে:)
কক্সবাজার
খাগড়াছহড়
বািরবান
রাঙ্গার্মাটি
ঝালকাঠী
পটুয়াখালী
হপদরাজপুর
বহরশাল
বরগুনা
বভালা
বর্মৌলভীবাজার
হসদলট
িহবগঞ্জ
সুনার্মগঞ্জ
রাজবাড়ী
কুহষ্টয়া
খুলনা
চুয়াডাঙ্গা
হঝনাইেি
বাদগরিাট
র্মাগুরা
বর্মদিরপুর
র্দশার
সাতক্ষীরা
কুহড়গ্রার্ম
রাংপুর
লালর্মহনরিাট
োঁপাইনবাবগঞ্জ
নাদটার
পাবনা
রাজশািী
র্মাহনকগঞ্জ
সব েদর্মাট:

১,০৬,০১৯
১,০০,৮৮৮
৭,৫৫,৭৩২
১,২৭,৪৬৬
১,২৭,০৩৭
১৫,৩৮২
১৬,৮৫৫
৭০,৭০৫
৯২,৪৬২
২,২৫,৩০২
৩,২৬,২৫৮
৬৩,৮৩২
৫৮,৭১৩
৪,১৬,৫২০
২,২০,৫৩০
৩,৪৬,৯৪৩
৩,৬৬,১৭৫
১,০৯,৪৭৯
৪৫,২১১
৭,০৫,৫৪৬
২৮,৭২৯
১,৮৬,৪২৫
২,৯৮,৬৮৭
১,৪১,৫৩৩
১৩,০০১
৩,৯৫,০৪৯
৪,১০,০৫১
২,১৯,৯৫৭
৩,৩২,৬৭৭
১,৪৮,২৩৮
৬৭,৮৭৭
৭৩,৮৩৫
৭২,৮৭৫
১,১৩,৯৯৩
১,৩৬,৫১১
১,২৪,৯২,৪২৭

১,৪৪,০০০/১,৩৭,০০০/৩,৪২,০০০/৩,৪২,০০০/৩,৪২,০০০/১,৭৩,০০০/১,৭২,০০০/২৯,০০০/৩০,০০০/৯৮,০০০/১,২৫,০০০/৩,০৬,০০০/৪,৪৩,০০০/৯০,০০০/৮৪,০০০/৫,৬৭,০০০/৩,০০,০০০/৪,৭২,০০০/৪,৯৮,০০০/১,৪৮,০০০/৬২,০০০/৯,৬০,০০০/৪৪,০০০/২,৫৩,০০০/৪,০০,০০০/১,৯২,০০০/২৫,০০০/৫,৩৭,০০০/৫,৫৮,০০০/২,৯৯,০০০/৪,৫২,০০০/২,০১,০০০/৯২,০০০/১,০০,০০০/১,০০,০০০/১,৫৫,০০০/১,৮৫,০০০/২,০০,০০,০০০/-

,,
,,
শ্রী রাখাল োসগুপ্ত
,,
শ্রী হপ্রয়দতাষ শর্মো েিন
,,
,,
,,
,,
শ্রী হবপুল হবিারী িালোর
,,
,,
,,
,,
,,
শ্রী েিন রায়
,,
,,
বজলা প্রশাসক
চজলা প্র াসক
বজলা প্রশাসক
বজলা প্রশাসক
বজলা প্রশাসক
বজলা প্রশাসক
বজলা প্রশাসক
বজলা প্রশাসক
বজলা প্রশাসক
বজলা প্রশাসক
বজলা প্রশাসক
বজলা প্রশাসক
বজলা প্রশাসক
বজলা প্রশাসক
বজলা প্রশাসক
বজলা প্রশাসক
বজলা প্রশাসক
বজলা প্রশাসক
বজলা প্রশাসক

আদলােযসূহে-৩: হবহবধ।
(ক) সহেদবর ব্যহক্তগত সিকারী জনাব বর্মাঃ বগালার্ম আজদর্মর হপআরএল সাংক্রান্ত:
সহেব সভাদক অবহিত কদরন বর্, সহেদবর ব্যহক্তগত সিকারী বর্মাঃ বগালার্ম আজর্ম আগার্মী ০২/১২/২০১৮
তাহরদখ হপআরএল প্রাপ্ত িদবন । তার অবসর, অবসর-উত্তর ছুটি, লাম্পগ্রযান্ট, আনুদতাহষক, অবসরভাতা এবাং প্রাপ্য
অন্যান্য ভাতাহের জন্য আদবেন কদরদছন এব্যাপাদর আদলােনাদন্ত হসদ্ধান্ত গ্রিণ করা বর্দত পাদর।
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সভাপহত বদলন সরকাহর হবহধর্মত হতহন র্া র্া প্রাপ্য তা পাদবন। এ ব্যাপাদর সকদলর র্মতার্মত জানদত োইদল
উপহস্থত সকদল তাঁর সাদে একর্মত বপাষণ কদরন।
হসদ্ধান্ত- ৩: (ক) সহেদবর ব্যহক্তগত সিকারী বর্মাঃ বগালার্ম আজর্ম আগার্মী ০২/১২/২০১৮ তাহরদখ হপআরএল প্রাপ্ত িবার পর
সরকাহর হবধানর্মদত র্া র্া প্রাপ্য তা প্রাপ্ত িদবন।
(ে) ট্রাস্ট কর্তক
ে বাস্তবায়নাধীন কর্মেসূহেদত কর্মেরত দুজন প্রদকৌশলীর পূজার ববানাস প্রোন সাংক্রান্ত।
সহেব সভাদক অবহিত কদরন বর্, ট্রাস্ট কর্তক
ে বাস্তবায়নাধীন শ্রীশ্রী ঢাখকশ্বিী জাতীয় র্বন্দি সংস্কাি, চর্িার্ত ও
উন্নয়ি কর্মসূবে শ্রীশ্রী বসখেশ্বিী কালী র্বন্দি সংস্কাি, চর্িার্ত ও উন্নয়ি কর্মসূবেখত চুবক্তবভবিক বিখয়াবজত দুজি কর্মোিী
পূজা উপলখে চিািাখসি জন্য আদবেন কদরদছন এব্যাপাদর আদলােনাদন্ত হসদ্ধান্ত গ্রিণ করা বর্দত পাদর। ভাইস-বেয়ারম্যান
র্মানহবক হেক হবোর কদর ববানাস বেবার পদক্ষ র্মত প্রকাশ কদরন। বেয়ারম্যান সকদলর র্মত জানদত োইদল উপহস্থত
সকদলই একর্মত বপাষন কদরন।
হসদ্ধান্ত-৩: (খ) উন্নয়ি কর্মসূবেখত চুবক্তবভবিক বিখয়াবজত দুজি কর্মোিীখক পূজা উপলখে এক র্াখসি সর্পবির্াণ
অথ ম চিািাস বিসাখি চেিাি বসোি গৃিীত িল।
( ) ট্রাস্টদক জহর্ম োন সাংক্রান্ত:
কুহর্মো বজলার োহয়েপ্রাপ্ত ট্রাহস্ট শ্রী হনর্মেল পাল সভাদক অবহিত কদরন বর্, কুহর্মো শিদরর বারপাড়া বর্মৌজায়
অবহস্থত গণহবযাপীদঠর হনব েিী পহরোলক অধ্যাপক শ্রী বেবব্রত েত্তগুপ্ত কর্তক
ে পহরোহলত গণহবযাপীদঠর অবকাঠাদর্মাসি
২০শতক জহর্ম প্রহতষ্ঠানটি পহরোলনা করার শদতে ট্রাস্টদক োন করার প্রস্তাব কদরদছন। ট্রাস্ট এ জহর্ম গ্রিণ করদত পাদর। এ
ব্যাপাদর আজদকর সভা হসদ্ধান্ত গ্রিণ করদত পাদর।
সভাপহত আইনগত বকাদনা বাঁধা না োকদল গ্রিণ করার সম্মহত প্রোদনর র্মাধ্যদর্ম সকদলর র্মতার্মত জানদত োইদল
সকদলই তাঁর সাদে একােতা প্রকাশ কদরন।
হসদ্ধান্ত- ৩: (গ) আইনগত বাঁধা না োকদল ট্রাদস্টর পক্ষ বেদক সহেব জহর্ম গ্রিদণর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ করদবন
র্মদর্মে হসদ্ধান্ত গৃিীত িল।
সভায় আর বকান আদলােযহবষয় না োকায় সভাপহত সকলদক ধন্যবাে জাহনদয় সভার সর্মাহপ্ত বঘাষণা কদরন।
স্াা়
(অধ্যক্ষ র্মহতউর রির্মান)
র্মন্ত্রী, ধর্মে হবষয়ক র্মন্ত্রণালয়
ও বেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
স্মািক িম্বি: ১৬.০৫.০০০০.০০৩.০৬.০৮৭.১১- ৯০২

তাবিে: ০১।১১।১৮

অনুবলবপ অি বত ও প্রখয়াজিীয় ব্যিিা গ্রিখণি জন্য০১. শ্রী সুব্রত পাল
সম্মাবিত ভাইস-চেয়ািম্যাি, বিন্দুধর্ীয় কল্যাণ ট্রাে।
০২. শ্রী/শ্রীর্তী ……………………………………………..
সম্মাবিত ট্রাবে, বিন্দুধর্ীয় কল্যাণ ট্রাে।
০৩. যুগ্মসবেি(সংিা), ধর্ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয়।
০৪. প্রকল্প পবিোলক, র্বন্দিবভবিক ব শু ও ণব ো কার্ মক্রর্, বিন্দুধর্ীয় কল্যাণ ট্রাে।
০৫. প্রকল্প পবিোলক, এসআিএসবসবপএস, বিন্দুধর্ীয় কল্যাণ ট্রাে।
০৬. র্ন্ত্রীি একাি সবেি, ধর্ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয়, িাংলাখে সবেিালয়, ঢাকা।
০৭. সবেখিি একাি সবেি, ধর্ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয়, িাংলাখে সবেিালয়, ঢাকা।
০৮. বিল্ড অবিসাি (খিাকাল পখয়ণ্ট ও তথ্য কর্মকতমাি োবয়খত্ব বিখয়াবজত), বিন্দুধর্ীয় কল্যাণ ট্রাে।
০৯. অবিস/র্াোি কবপ।
(িবিত কুর্াি োস)
সবেি (অ.ো.)
বিন্দুধর্ীয় কল্যাণ ট্রাে
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