গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজক াণ ম ণালয়
বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ
www.bnswc.gov.bd

িস েজন চাটার
১. িভশন ও িমশন
িভশন : অন সর জনেগা ীর আথ-সামািজক উ য়ন ও উ ত সমাজ গঠন।
িমশন : িবধাবি ত জনেগা ীর সামািজক র া এবং দ

মানবস দ ি র মা েম ষম ও টকসই উ য়ন িনি তকরণ।

২. সবা দান িত িত
২.১) নাগিরক সবা
.
নং

(১)
১

সবার নাম

সবা দান প িত

(২)

সমাজক াণ লক
ােসবী িত ােনর
অ েল বািষক এককালীন অ দান :
১.১ জাতীয় পযােয়র সমাজক াণ লক
ােসবী িত ান।

১। 1 কলােমর ১ (ক)

(৩)
িমেক বিণত জাতীয় পযােয়র

সমাজক াণ লক
ােসবী িত ান িমেকর অ দান
দােনর ে :
ক) বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ (বাজাসকপ) ক ক
িত বছর আগ মােস অ দান দােনর আেবদন আহবান
কের বাজাসকপ এর ওেয়বসাইেট এবং ই জাতীয় দিনক
পি কায় িব ি কাশ করা হয়। বাংলােদশ বতার ও
টিলিভশেনও িব ি চার করা হয়।
খ)
মা সমাজেসবা অিধদ র ক ক িনবি ত ও বাজাসকপ
ক ক ী িত া িত ানস হ আেবদন করেত পারেব।
গ)
িত বছর আেবদনপ স হ ৩১ অে াবেরর মে জমা
িদেত হেব।
ঘ) উপেজলা সমাজক াণ পিরষদ/শহর সমাজ উ য়ন ক
পিরষদ ৩০ নেভ েরর মে জলা সমাজক াণ পিরষদ
কাযালেয় এবং জলা সমাজক াণ পিরষদ ৩১ িডেস েরর
মে মতামত ও পািরশসহ আেবদনপ স হ বাজাসকপ
কাযালেয় রণ করেব।
ঙ) সরকার হেত বরা াি এবং িনবাহী কিম ও পিরষদ
সভার অ েমাদন সােপে নীিতমালা মাতােবক ৩০ েনর
মে অ দােনর অথ সড চেকর মা েম দান করা হয়।
চ) অ দান দােনর জ িনবািচত িত ান ক ক িনধািরত
ফরেম বাজাসকপ-এর সােথ অ ীকারনামা স াদেনর পর
বাজাসকপ কাযালয় হেত চক দান করা হয়।

েয়াজনীয় কাগজপ
এবং াি ান

(৪)

(৫)

১. আেবদনপে র সােথ য
১.১ আ বদেনর সােথ িন বিণত কাগজপ কান তফিসল াংক হেত
সং করেত হেবঃ
িনবাহী, ‘বাংলােদশ জাতীয়
অ) জাতীয় পযােয়র িত ান িহসােব বাজাসকপ সমাজক াণ
পিরষদ’
ক ক দ ী িতপে র সত ািয়ত কিপ, বরাবের
অেফরৎেযা য
আ) সমাজেসবা অিধদ র ক ক িনবি ত ৫০০/- (প চশত) টাকার
সনেদপে র সত ািয়ত কিপ।
াংক
াফট/ প-অডার
ই) আেবদনকারী িত ানর কাযকরী/পিরচালনা সং করেত হেব।
পষেদর পদািধকারীগেণর নাম, কানাসহ
তািলকা,
ঈ) ববিত অথবছেরর অিডট িরেপাট
উ) িবগত অথবছের স ািদত কায ম, চলমান
কায ম এবং ভিব েত
হীত
কায েমর িব ািরত িববরণস িলত
তািলকা
ঊ) ত ািশত অ দান য কায েম য় করা
হেব তার তািলকা পিরক না।
১.২ িনধািরত ফরেম আেবদনপ
পিরষেদর
ওেয়বসাইট থেক অথবা বাজাসকপ
কাযালয় থেক অথবা জলা/ উপেজলা
সমাজেসবা কাযালয় থেক সং হ করা
যােব।
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সবার
এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা

দািয় া কমকতা
(নাম, পদিব, ফান ন র
ও ইেমইল)

(৬)

(৭)

িত বছর আেবদনপ স হ
৩১ অে াবেরর মে
জমা
িদেত হেব। ৩০ েনর মে
অ দােনর অথ সড চেকর
মা েম দান করা হয়।

নাম: মা: আ র রউফ
পদিব: উপপিরচালক ( শাসন)

ফান: ৯৩৪০১৪০
ইেমইল:
bnswcbd@gmail.com

.
নং

সবার নাম

(১)

(২)

সবা দান প িত
(৩)
১। 1 কলােমর ১.২, ১.৩, ১.৪, ১.৫ িমেক বিণত

ানীয়/আ িলক
১.২
ানীয়/আ িলক
পযােয়র
পযােয়র সমাজক াণ লক
ােসবী িত ান, শহর সমাজ
সমাজক াণ লক
ােসবী িত ান।উ য়ন ক পিরষদ, রাগীক াণ সিমিত, অপরাধী সংেশাধন
১.৩ শহর সমাজ উ য়ন ক পিরষদ।
ও নবাসন সিমিতর অ দান দােনর ে :
১.৪ রাগীক াণ সিমিত ।
ক) বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ (বাজাসকপ) ক ক
১.৫ অপরাধী সংেশাধন ও নবাসন সিমিত
িত বছর আগ মােস অ দান দােনর আেবদন আহবান
কের বাজাসকপ এর ওেয়বসাইেট এবং ই জাতীয় দিনক
পি কায় িব ি কাশ করা হয়। বাংলােদশ বতার ও
টিলিভশেনও িব ি চার করা হয়।
খ) মা সমাজেসবা অিধদ র ক ক িনবি ত িত ানস হ
আেবদন করেত পারেব।
গ) ১নং কলােমর ১.২ এ উি িখত ানীয়/আ িলক পযােয়র
সমাজক াণ লক
ােসবী িত ানস হেক উপেজলা
সমাজেসবা কাযালেয়/সংি শহর সমাজ উ য়ন ক
পিরষদ কাযালেয় এবং ১.৪ ও ১.৫ এ উি িখত
রাগীক াণ সিমিত এবং অপরাধী সংেশাধন ও নবাসন
সিমিতস হেক সংি
জলা সমাজেসবা কাযালেয় িত
বছর ৩১ অে াবেরর মে আ বদনপ জমা িদেত হেব।
ঘ) উপেজলা সমাজক াণ পিরষদ/শহর উ য়ন ক পিরষদ
৩০ নেভ েরর মে জলা সমাজক াণ পিরষেদর িনকট
এবং জলা সমাজক াণ পিরষদ ৩১ িডেস েরর মে
মতামত ও পািরশসহ আেবদনপ স হ বাজাসকপ
কাযালেয় রণ করেব।
ঙ) সরকার হেত বরা াি এবং িনবাহী কিম ও পিরষদ
সভার অ েমাদন সােপে নীিতমালা মাতােবক ৩০ েনর
মে অ দােনর অথ সড চেকর মা েম জলা
সমাজক াণ পিরষেদর মা েম দান করা হয়।
চ) অ দান দােনর জ িনবািচত িত ান ক ক িনধািরত
ফরেম অ ীকারনামা স াদেনর পর চক দান করা হয়।

েয়াজনীয় কাগজপ
এবং াি ান

(৪)

১.১ আেবদেনর সােথ িন বিণত কাগজপ
সং করেত হেবঃ

(৫)

১. আেবদনপে র সােথ য
কান তফিসল াংক হেত
িনবাহী, ‘বাংলােদশ জাতীয়
অ) সমাজেসবা অিধদ র ক ক িনবি ত সমাজক াণ
পিরষদ’
সনেদপে র সত ািয়ত কিপ।
বরাবের
অেফরৎেযা
আ) আেবদনকারী িত ানর কাযকরী/ পিরচালনা ১০০/-(একশত)
টাকার
পষেদর পদািধকারীগেণর নাম, কানাসহ াংক
াফট/ প-অডার
তািলকা|
সং করেত হেব।
ই) ববিত অথবছেরর অিডট িরেপাট
ঈ) িবগত অথবছের স ািদত কায ম, চলমান
কায ম এবং ভিব েত
হীত
কায েমর িব ািরত িববরণস িলত
তািলকা|
উ)
ত ািশত অ দান য কায েম য় করা
হেব তার তািলকা পিরক না।
১.২ িনধািরত ফরেম আেবদনপ
পিরষেদর
ও য়বসাইট থেক অথবা বাজাসকপ
কাযালয় থেক অথবা জলা/উপেজলা
সমাজেসবা কাযালয় থেক সং হ করা
যােব।
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সবার
এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা

দািয় া কমকতা
(নাম, পদিব, ফান ন র
ও ইেমইল)

(৬)

(৭)

িত বছর আেবদনপ স হ
৩১ অে াবেরর মে
জমা
িদেত হেব। ৩০ েনর মে
অ দােনর অথ সড চেকর
মা েম দান করা হয়।

নাম: মা: আ র রউফ
পদিব: উপপিরচালক ( শাসন)

ফান: ৯৩৪০১৪০
ইেমইল:
bnswcbd@gmail.com

.
নং

(১)
২

৩।

৪

সবার নাম

সবা দান প িত

(৩)
বািষক বােজট বরাে র আেলােক িবভাজন অ যায়ী িত জলা
সমাজক াণ পিরষেদর অ েল ানীয় চািহদা ও বা বতা িবেবচনায়
িন প ে
য় করার উে ে
সড চক েল এককালীন অথ
দান করা হয় :
(1) AvKw¯§K ‰`e `ywe©cvK/cÖvK…wZK `y‡h©v‡M ¶wZMÖ¯’ Amnvq `wi`ª
e¨w³/cwievi‡K Zv‡`i Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z Avw_©K mnvqZv
cÖ`vb (NywY©So,R‡jv”Q¡vm,eb¨v, f~wgK¤ú, cvnvo am BZ¨vw`)|
(2) moK/†bŠ/†ij/wegvb `yN©Ubvq gvivZ¥Kfv‡e ¶wZMÖ¯’ `wi`ª
e¨w³/cwievi‡K Avw_©K mnvqZv cÖ`vb|
(3) AwMœKv‡Û ¶wZMÖ¯’ `wi`ª e¨w³/cwievi‡K Avw_©K mnvqZv
cÖ`vb|
(4) AwMœ`»/GwmW `» `wi`ª e¨w³i wPwKrmv mnvqZv cÖ`vb|
(5) `yiv‡ivM¨ I RwUj †iv‡M AvµvšÍ `wi`ª e¨w³i wPwKrmv mnvqZv
cÖ`vb|
(6) AwZ `wi`ª cwiev‡ii †gavex QvÎ-QvÎx‡`i †jLvcovi Rb¨
mnvqZv cÖ`vb|
িবেশষ অ দান
 সং া/সংগঠন/ াব/ িত ােনর ে িনজ
ােড, ি িবেশষেক
সাদা কাগেজ আেবদনপে দািখল করেত হয়।
 আেবদনপে সংি
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান/ পৗরসভার
ময়র/িস কেপােরশেনর ময়র/ কাউি লর/উপেজলা সমাজেসবা
অিফসার/উপেজলা িনবাহী অিফসার/উপেজলা পিরষেদর চয়ার ান/
উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়/ জলা শাসক/ মাননীয়
সংসদ সদে র পািরশ থাকেত হেব।
 সমাজক াণ ম ণালেয়র দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় ম ী অ দান
ব ন করেবন।
 ি িবেশষ ছাড়া অ া সকল িবেশষ অ দান একাউ পয়ী
চেকর মা েম দান করা হয়।
 অ দান া সং া/সংগঠন/ াব/ িত ানেক িনধািরত অ ীকারনামা
স াদন করেত হয়।
অ া িবেশষ অ দান।
 সং া/সংগঠন/ াব/ িত ােনর ে িনজ
ােড, ি িবেশষেক
৪.১
জািতস া, - গা ী স দায়
সাদা কাগেজ আেবদনপ দািখল করেত হেব।
জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন
 আেবদনপে র সােথ জলা শাসেকর ত ায়নপ দািখল করেত হেব।
৪.২ নদী ভা েণ িভটামা হীন বি বাসীেদর জীবনমান  িনবাহী কিম /সমাজক াণ ম ণালেয়র মাননীয় ম ীর িস া
উ য়ন ;
অ যায়ী অ দান দান করা হেব।
৪.৩ চা-বাগান
িমকসহ দাির সীমার নীেচ

বাজাসকপ -উে ােগ অথবা জলা সমাজক াণ পিরষদ/উপেজলা
বসবাসকারী জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন ;
সমাজক াণ পিরষেদর চািহদার ি েত/ িরত তািলকার িভি েত
৪.৪ া িতক েযােগ িত েদর আিথক সহায়তা
জলা সমাজক াণ পিরষদ/উপেজলা সমাজক াণ পিরষেদর মা েম
দান ;
অথবা সরাসির ত াশী সং া/ ি র অ েল অথবা তীয় কান
সং ার মা েম অ দান/আিথক সহায়তা/উপকরণ সহায়তা/ িশ ণ
দান করা যায়।
 অ দােনর অথ পিরমাণ এবং উপকারেভাগীর সং া িবেবচনায় সড
চক/বাহক চক/নগদ অেথ মা ারেরােলর মা েম দান করা যায়।

েয়াজনীয় কাগজপ
এবং াি ান

সবার
এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা

(২)

(৪)

(৫)

(৬)

জলা সমাজক াণ পিরষেদর অ েল দ
অ দান হেত সহায়তা দান।

সাদা কাগেজ সংি
জলা সমাজক াণ
পিরষেদর সভাপিত ( জলা শাসক) বরাবর
আেবদন দািখল করেত হয়।

িবনা ে

৩০ েনর মে
জলা
সমাজক াণ পিরষেদর
অ েল
সড চক েল
এককালীন অথ
হয়।

িত ােনর ে িনজ
ােড এবং ি র
ে সাদা কাগেজ িনবাহী সিচব, বাংলােদশ
জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ বরাবর আেবদনপ
দািখল করেত হয়। আেবদনপে র সােথ িনবি ত
িত ােনর ে িনব নসনেদর সত ািয়ত কিপ,
ি র
ে জাতীয় পিরচয়পে র কিপ,
আেবদেনর াউ অ যায়ী াসংিগক কাগজপ
( যমন- িচিকৎসার ে ডা ােরর ব াপ ,
ইনেভি েগশন িরেপাট, হাসপাতাল চাজ, ঔষধ
য় রিসদ িত) দািখল করেত হয়।

িবনা ে

িত ােনর ে িনজ
ােড এবং ি র
ে সাদা কাগেজ িনবাহী সিচব, বাংলােদশ
জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ বরাবর আেবদনপ
দািখল করেত হেব। আেবদনপে র সােথ িনবি ত
িত ােনর ে িনব নসনেদর সত ািয়ত কিপ,
ি র
ে জাতীয় পিরচয়পে র কিপ,
আেবদেনর াউ অ যায়ী াসংিগক কাগজপ
এবং সংি
জলার জলা
শাসেকর
ত ায়নপ দািখল করেত হেব।

িবনা ে
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দািয় া কমকতা
(নাম, পদিব, ফান ন র ও
ইেমইল)
(৭)
সংি

জলার জলার জলা শাসক।

দান করা

৩১
িডেস র
পয
আেবদনপ দািখল করা
যায়। ৩০ েনর মে
অ দােনর অথ দান করা
হয়।

৩১
িডেস র
পয
আেবদনপ দািখল করা
যায়। ৩০ েনর মে
অ দােনর অথ দান করা
হয়।

নাম: মা: আ র রউফ
পদিব: উপপিরচালক ( শাসন)

ফান: ৯৩৪০১৪০
ইেমইল:
bnswcbd@gmail.com

নাম: মা: আ র রউফ
পদিব: উপপিরচালক ( শাসন)

ফান: ৯৩৪০১৪০
ইেমইল:
bnswcbd@gmail.com

.
নং
৫

সবার নাম
ÔmgvRKj¨vYg~jK ে ােসবী িত ােনর
ব াপনা ও দ তা উ য়েন িশ ণ দান।

সবা দান প িত
(ক)

খ)

েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি

ান

জলা/উপেজলা সমাজেসবা কাযালেয়র মা েম
ােসবী িশ ণ কােস অংশ হেণর েব মেনানীত
িত ােনর িতিনিধেদর নাম সং হ কের মেনানয়ন ড়া করা িতিনিধেদর কান কাগজ-পে র েয়াজন
হয় এবং পিরষদ ক ক আেয়ািজত িশ ণ কােস মেনানীত হয় না।
িতিনিধেদর যাগদােনর জ প মারফত ডাকা হয়। পিরষেদর
ওেয়বসাইেট মেনানীত িশ ণাথ েদর নােমর তািলকা কাশ
করা হয়।
িত কােস ৩০জন কের ৫িদন ময়াদী বছের ৩৫ িশ ণ
কাস পিরচািলত হয়। িশ ণাথ েক সংগঠন ব াপনা,
শাসন, আিথক ব াপনা, িবিভ অথ আইন/নীিত, ন ,
সমাজক াণ, ত ও যাগােযাগ
ি , িজও-এনিজও
সহেযািগতা, াথিমক া , ািনেটশন, পিরেবশ ও েযাগ,
সহ া উ য়ন ল , সামািজক িনরাপ া ব নী কম চীসহ
িবিভ িবষেয় ত
ি েদর মা েম িশ ণ দান করা
হয়। িশ ণ আবািসক/অনাবািসক।
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সবার

এবং পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা

িবনা ে

অথ বছেরর লাই হেত ম মােসর
মে ৫িদন াপী কাস িভি ক নাম: মাঃ িসরা ল ইসলাম খান
িশ ণ দয়া হয়।
পদিব: উপপিরচালক ( ায়ন)
ও কাস পিরচালক

দািয় া কমকতা
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

ফান: ৯৩৩৬৭৩৮
ইেমইল:bnswcbd@gmail.com
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