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1. evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i cwiwPwZ 

mgvRKj¨vY gš¿Yvj‡qi Aaxb cÖPxbZg cÖwZôvb evsjv`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil`| 1956 mv‡ji 2 Rvbyqvwi G cÖwZôv‡bi 

Rb¥| 2020 mv‡j cÖwZôvbwU ‡MŠi‡ei 64 eQi AwZµg K‡i‡Q| ¯̂vaxbZv c~e©eZ©x mg‡q MwVZ cÖvPxb GB cÖwZôv‡bi i‡q‡Q my`xN© 

BwZnvm| mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µ‡g RvZxq Pvwn`v c~i‡Yi j‡¶¨ 1956 mv‡j ZrKvjxb †K›`ªxq I cÖv‡`wkK miKvi KZ…©K GKwU  

†iRyjy¨k‡bi gva¨‡g MwVZ n‡qwQj RvZxq mgvRKj¨vY cwil`| cieZ©x‡Z cÖv‡`wkK c~e© cvwK¯Ívb miKvi c~e© cvwK¯Ívb 

mgvRKj¨vY cwil` MVb K‡i | wewfbœ mvgvwRK mgm¨v wbim‡b mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µg, Aby`vb Kg©m~wP, †¯̂”Qv‡mex 

mgvRKj¨vYg~jK cÖwZôvb‡K mnvqZv, Rwic, M‡elYv I g~j¨vqb Kvh©µg cwiPvjbv Kivi j‡¶¨ G cÖwZôv‡bi Rb¥ nq| ¯̂vaxbZv 

cieZ©x mg‡q RvwZi wcZv e½eÜy †kL gywReyi ingvb Gi kvmbvg‡j 1972 mv‡j †iRyjy¨kb cwieZ©‡bi  gva¨‡g G cÖwZôv‡bi 

bvgKiY Kiv nq evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil`| hy‡×vËi  †`‡k D™¢yZ wewfbœ mvgvwRK mgm¨v wbim‡bi j‡¶¨ G cÖwZôvb 

wbijmfv‡e KvR  K‡i hv‡”Q| mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µ‡gi cwiwa e„w×i j‡¶¨ cieZ©x‡Z wewfbœ mg‡q G †iRyjy¨kb ms‡kvab Kiv  

n‡q‡Q| 29 GwcÖj,2019 wLª÷v‡ã gnvb RvZxq msm‡` evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` AvBb-2019 cvk n‡q‡Q| G AvBb 

Abyhvqx wewagvjv ‰Zwi K‡i cÖkvmwbK gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡q‡Q| PvKzwiwewa  ˆZwii KvR Pjgvb Av‡Q| Avkv Kiv hvq, Lye 

kxNªB wewagvjv,PvKzwi wewagvjv ˆZwi, Aby‡gv`b I cÖÁvc‡bi gva¨‡g evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` AvBb-2019 cy‡ivcywi 

Kvh©Ki n‡e| evsjv`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` cwiPvjbv †ev‡W©i eZ©gvb m`m¨ msL¨v 84 Rb| mgvRKj¨vY gš¿Yvj‡qi 

`vwqZ¡cÖvß gvbbxq gš¿x cwiPvjbv †ev‡W©i mfvcwZ, gvbbxq cÖwZgš¿x cwiPvjbv †ev‡W©i  mnmfvcwZ | mgvRKj¨vY gš¿Yvj‡qi 

mwPe g‡nv`‡qi †bZ…‡Z¡ cwil‡`i wm×všÍ I Kvh©µg ev Í̄evq‡bi Rb¨ 19 m`m¨ wewkó GKwU wbe©vnx KwgwU i‡q‡Q| cwil` 

cwiPvjbv †evW© I wbe©vnx KwgwUi m`m¨ mwP‡ei `vwqZ¡ cvjb K‡ib evsjv`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i wbe©vnx mwPe| 

cwil‡`i j¶¨ I Kg©m~wP ev Í̄evq‡bi Rb¨ †`‡ki mKj †Rjvq Ô†Rjv mgvRKj¨vY KwgwUÕ  Ges Dc‡Rjvq  ÔDc‡Rjv mgvRKj¨vY  
KwgwUÕ  i‡q‡Q| wZbwU cve©Z¨ †Rjv e¨ZxZ †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi mfvcwZ mswkøó †Rjvi †Rjv cÖkvmK I m`m¨ mwPe †Rjv 

mgvR‡mev Kvh©vj‡qi DccwiPvjK| ivsMvgvwU, ev›`ievb I LvMovQwo cve©Z¨ †Rjvmg~‡n mgvRKj¨vY cwil‡`i mfvcwZ mswkøó 

cve©Z¨ †Rjv cwil‡`i †Pqvig¨vb| cve©Z¨†Rjvmg~‡n †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi m`m¨ mwPe Ab¨vb¨ †Rjvi b¨vq DccwiPvjK, 

mswkøó †Rjv mgvR‡mev Kvh©vjq| Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi  mfvcwZ mswkøó Dc‡Rjvi Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi I m`m¨ 

mwPe mswkøó Dc‡Rjvi Dc‡Rjv mgvR‡mev Kg©KZ©v| gvV ch©v‡q cwil‡`i wbR¯̂ †Kvb Kvhv©jq I Rbej bv _vKvq mgvR‡mev 

Awa`dZ‡ii Aaxb †Rjv I Dc‡Rjv mgvR‡mev Kvh©vj‡qi gva¨‡g cwil‡`i gvV ch©v‡qi Kvh©µg cwiPvjbv I ev Í̄evqb K‡i 

_v‡K| 

1.1 cwil‡`i j¶¨ I D‡Ïk¨ 

(1)  j¶¨ : hZœkxj, wbivc` I DbœZ mgvR wewbg©vb| 

(2)  D‡Ïk¨ : 

 (K)  mgvRKj¨vYg~jK bxwZ wba©vi‡Y miKvi‡K civgk© cÖ`vb; 

 (L)  mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µ‡g e¨w³, †Mvôx, cÖvwZôvwbK D‡`¨v‡M Drmvn cÖ`vb Ges Avw_©K, KvwiMix I   

 civgk©g~jK mnvqZv, Aby`vb I ¯̂xK…wZ cÖ`vb ;  

 (M)  mvgvwRK mgm¨v wPwýZKiY, mgm¨vi KviY Ges cÖwZKv‡ii Dcvq wbiæc‡b Rwic, M‡elYv cwiPvjbv I M‡elYvq 

mnvqZv cÖ`vb Ges bZyb aviYv, Dcvq I †KŠkj D™¢veb ; 

 (N)  mvgvwRK  wel‡q RvZxq I AvšÍ©RvwZK ch©v‡q mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µ‡g m¤c„³ mKj e¨w³/†Mvôx/ms ’̄vi g‡a¨ mgš^q 

mvab Ges Z_¨, †KŠkj, Kg©cš’v cÖ‡qvM I wewbgq ;  

 (O)  mgv‡Ri myweav ewÂZ ev we‡klZ cÖvwšÍK Rb‡Mvôxi myweav cÖvß Rxebgvb Dbœq‡b cÖ‡qvRbxq Kvh©µ‡gi gva¨‡g 

A_©‰bwZK I mvgvwRK b¨vq wePvi cÖwZôv| 

 



1.2 cwil‡`i Kvh©vewj  

(K)  mgv‡Ri mK‡ji, we‡klZ, bvix, wkky, AbMÖmi, myweavewÂZ ev Kg myweavcÖvß, ÿz`ª RvwZmËv, b„-†Mvôx, Amnvq, `ye©j, 

Aÿg, kvixwiK, gvbwmK, eyw×cÖwZeÜx, ev Ab¨wea Kvi‡Y c~Y©v•M ev AvswkK Aÿg, `y‡h©v‡M wec`vcbœ ev ÿwZMÖ Í̄, b`xfv•M‡b 

wfUvgvwUnxb ÿwZMÖ Í̄ ew Í̄evmx, Pv-evMvb kÖwgKmn `vwi`ªmxgvi bx‡P emevmKvix Rb‡Mvôx, wbম্ন Av‡qi e¨w³, †Mvôx, †kÖwY ev 

m¤úª`v‡qi mvwe©K Rxebgvb ev Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b Avw_©K Aby`vb cÖ`vb Kiv; 

(L)  mgvRKj¨vYg~jK Kv‡h© wb‡qvwRZ ev AvMÖnx e¨w³ ev cÖwZôvb‡K FY, Aby`vb I ¯̂xK…wZ cÖ`vb Kiv; 

(M)  mgvRKj¨vYg~jK Kg©Kv‡Ði mwnZ RwoZ cÖwZôv‡bi Kgx©‡`i cÖwkÿY cÖ`vb Kiv;  

(N)  mvgvwRK mgm¨v wPwýZKiY, mgm¨vi KviY Ges cÖwZKv‡ii Dcvq wbi~c‡Y M‡elYv cwiPvjbv Kiv; 

(O)  mvgvwRK M‡elYvi Rb¨ †`wk-we‡`wk ¯̂xK…Z I gvbm¤úbœ M‡elYv cÖwZôvb ev wek^we`¨vj‡qi mwnZ Pzw³ m¤úv`b I M‡elYv 

cwiPvjbvi e¨e ’̄v MÖnY Kiv; 

(P) mgvRKj¨vYg~jK we‡`wk, AvšÍR©vwZK, eûRvwZK, ˆewk^K ms ’̄v ev cÖwZôvb ev †Mvôxi mwnZ †hvMv‡hvM ¯v’vcb Ges 

nvjbvMv` aviYv, ZË¡, Z_¨, †KŠkj, Kg©cš’v I Dcvq m¤ú‡K© Ávb I Z_¨ msMÖn Ges Af¨šÍixY †cÖÿvc‡U D³ Kvh©vewji 

cÖ‡qvM‡hvM¨Zv we‡kølY Ges djvdj wbqwgZfv‡e miKvi‡K AewnZ Kiv; 

(Q)   RvZxq ch©v‡q mgvRKj¨vYg~jK Kg©Kv‡Ð m¤ú„³ mKj e¨w³, †Mvôx ev ms ’̄vi  g‡a¨ mgš^q mvab Kiv; 

(R)  `vwi`ª¨ we‡gvPb I mvgvwRK wbivcËv m„wói j‡ÿ¨ wewfbœ mgvRKj¨vYg~jK Kg©m~wP ev cÖKí MÖnY I Aby‡gv`b Kiv; 

(S)  mgv‡Ri A¯̂”Qj †ivMx‡`i wPwKrmv mnvqZv cÖ`vb, GZ`y‡Ï‡k¨ †ivMx Kj¨vY mwgwZ MVb Ges Bnvi Kvh©µg Z`viwK 

Kiv; 

(T)  mgvRKj¨vYg~jK Kg©Kv‡Ð Rbm¤ú„³Zv ˆZwii j‡ÿ¨ cÖPvi, cÖPviYv, mfv, mwgwZ, †mwgbvi wm‡¤úvwRqvg I Kg©kvjvi 

Av‡qvRb Kiv; 

(U)  cwil‡`i Kvh©ক্রবর্র evwl©K, cÂevwl©K I we‡kl cÖwZ‡e`b cÖKvk Kiv; 

(V)  A_©‰bwZK I mvgvwRK b¨vqwePvi cÖwZôvq mnvqK †h †Kv‡bv Dbœqbg~jK Kg©KvÐ MÖnY Kiv; Ges 

(W)  evsjv‡`k mgvR Kj¨vY cwil` AvBb 2019 D‡Ïk¨ c~iYK‡í, cÖ‡qvRbxq Ab¨vb¨ Kvh©vewj m¤úv`b Kiv| 

 

1.3 cwil` cwiPvjbv †evW© : 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` cwiPvjbv †evW© eZ©gv‡b 84 m`m¨ wewkó| 84 R‡bi g‡a¨ 15 Rb Awdm †eqviviv (m`m¨-

c`vwaKvi e‡j), 5 Rb miKvi g‡bvbxZ wewkó bvMwiK Ges 64 †Rjv †_‡K g‡bvbxZ 64 Rb wewkó mgvR‡mex| mgvRKj¨vY 

gš¿Yvj‡qi `vwqZ¡cÖvß gvbbxq gš¿x cwil‡`i mfvcwZ, gvbbxq cÖwZgš¿x wmwbqi mnmfvcwZ Ges cwil‡`i wbev©nx mwPe m`m¨ 

mwP‡ei `vwqZ¡ cvjb K‡ib| cwiPvjbv †evW© mfv eQ‡i Kgc‡¶ GKevi mfv AbywôZ nq| evsjv‡`k RvZxq  mgvRKj¨vY 

cwil‡`i †Kvb cwiPvjbv †evW© m`m¨ µgvš^‡q 3wU mfvq Abycw¯’Z _vK‡j Zvi m`m¨c` mqswµqfv‡e evwZj n‡q hvq Ges Zvi 

’̄‡j miKvi Ab¨ m`m¨ AšÍf©y³ K‡ib|  cwil` cwiPvjbv †evW© MVb cÖÁvcb Rvix n‡Z cieZ©x 3 (wZb) eQi| evsjv‡`k RvZxq 

mgvRKj¨vY cwil` AvBb-2019 Abyhvqx cwil` cwiPvjbv †evW© MVb Kvh©µg Pj‡Q| bZzb cwiPvjbv †evW© MwVZ bv nIqv ch©šÍ 

c~e©Zb m`m¨e„›` Pjgvb cwiPvjbv †evW©mg~‡n Kvh©µg Ae¨nZ _vK‡e g‡g© †M‡RU weÁwß cÖKvk Kiv n‡q‡Q (cwiwkó-1)|  

(K)   Awdm †eqvivi (†R¨ôZvi µgvbymv‡i bq) 

 (1) gvbbxq gš¿x, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| mfvcwZ 

 (2) gvbbxq cÖwZgš¿x, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| wmwbqi mn-mfvcwZ 

 (3) mwPe, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| m`m¨ 

 (4) mwPe, A_© wefvM, A_© gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv | m`m¨ 



 (5) mwPe, cjøx Dbœqb I mgevq wefvM, ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv|  m`m¨ 

 (6) wefvMxq cÖavb, Av_©-mvgvwRK I AeKvVv‡gv wefvM, cwiKíbv Kwgkb, AvMviMvuI, XvKv| m`m¨ 

 (7) AwZwi³ mwPe/ hyM¥mwPe (cÖkvmb), mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| m`m¨ 

 (8) gnvcwiPvjK, mgvR‡mev Awa`dZi, AvMviMvuI, †ki-B-evsjv bMi, XvKv |             m`m¨ 

 (9) gnvcwiPvjK, ¯^v¯’¨ Awa`dZi, gnvLvjx, XvKv |                                            m`m¨ 

 (10) gnvcwiPvjK (cÖkvmb), cÖavbgš¿xi Kvh©vjq, cyivZb msm` feb, †ZRMvuI, XvKv |    m`m¨ 

 (11) e¨e ’̄vcbv cwiPvjK, RvZxq cÖwZeÜx Dbœqb dvD‡Ûkb, wgicyi -14, XvKv |            m`m¨ 

 (12) wbe©vnx cwiPvjK, †kL Rv‡q` web myjZvb Avj-bvwnqvb U«v÷, XvKv |                   m`m¨ 

 (13) gnvcwiPvjK, GbwRI welqK ey¨‡iv, XvKv |                                                 m`m¨ 

 (14) †Pqvig¨vb, mgvRKg© wefvM, ivRkvnx wek¦we`¨vjq, ivRkvnx |                            m`m¨ 

 (15) cwiPvjK, Bbw÷wUDU Ae †mvm¨vj I‡qj‡dqvi GÛ wimvP©, XvKv wek¦we`¨vjq, XvKv |  m`m¨ 

       (16) wbe©vnx mwPe, evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil`, XvKv |                         m`m¨ mwPe 

 

(M) g‡bvbxZ m`m¨ 

cwil` cwiPvjbv †ev‡W© †`‡ki mKj †Rjv n‡Z GKRb K‡i cÖL¨vZ mgvRKg©x Av‡Qb hvi g‡a¨ b~¨bZg 20 (wek Rb) gwnjv m`m¨| 

eZ©gvb cwiPvjbv †evW© m`m¨ wn‡m‡e wbqwgZ †Rjv wfwËK cÖL¨vZ mgvRKgx©e„‡›`I bvg I wVKvbv wb¤œiƒc :  

µwgK †Rjvi bvg cÖL¨vZ cyiæl I gwnjv mgvRKg©xi bvg 

XvKv wefvM 

1) XvKv W. †gvt Avãyj KvBq~g j¯‹i, 196/1, kvwšÍevM, XvKv-1217| †dvb bs 01711676735 

2) MvRxcyi Rbve w`jiæev dvqwRqv, evox bs-Gd 226, moK bs-†RvocyKzi  cvo †ivW MÖvg/gnjøv-†RvocyKzi  cvo, 

WvKNi, Dc‡Rjv I †Rjv-MvRxcyi| 

3) gvwbKMÄ Rbve Avdmvi DwÏb miKvi, MÖvg-eo lvBU¨v, †cv: Mocvov, Dc‡Rjv I †Rjv-gvwbKMÄ|  †dvb bs 

01712763070 

4) gyÝxMÄ Rbve †eMg bvRgv †eMg, ga¨ †KvU©MvI, gywÝMÄ †cŠimfv, gywÝMÄ| 

5) biwms`x Rbve †gvt byiæj Avwgb, moK bs 11/G, d¬vU bs-20, evox bs-48. avbgwÛ, XvKv| 

6) bvivqbMÄ Rbve Lv‡j` nvq`vi Lvb KvRj, d¬¨vU-wm-2, UvIqvi mvBW cøvRv, nvDR-28, †ivW-13/G, avbgwÛ, 

XvKv| 

7. dwi`cyi Rbve G.†K.Gg bvwQi DwÏb †PŠayix, G. Avi. wmwU †m›Uvi, †MvqvjPvgU (nvRviZjv), †cv: I †Rjv: 

dwi`cyi| †dvb bs 01684813311, 01919242270 

8. ivRevox Rbve kvgmybœvnvi †Pxayix, †ivW bs-02, evox bs-17/G, IqvW© bs-04, bvnvi gwÄj, †eovWv½v, ivRevox-

7700|  

9. †MvcvjMÄ Rbve gvngy`v †eMg, 225, g‡Wj ¯‹yj †ivW, †cv:, Dc‡Rjv I †Rjv: †MvcvjMÄ| 

10. gv`vixcyi ˆmq`v  † iv‡Kqv  † eMg, 7 wg‹Uy  † ivW, igbv, XvKv |†dvb bs  01611638198  

11. kixqZcyi Rbve Avt iv¾vK mi`vi  exi gyw³‡hv×v, MÖvg-Zyjvmvi, †cv:, Dc‡Rjv I †Rjv: kwiqZcyi| 

12. wK‡kviMÄ Rbve kvqjv Avn‡g` Lvb, c~wY© wfjv, LigcwÆ, wK‡kviMÄ| 

13. UvsMvBj exi gyw³‡hv×v †gvt Avwbmyi ingvb, AvKzi UvKzi cvov (eUZjv), Uv½vBj| 

PÆMÖvg wefvM 



µwgK †Rjvi bvg cÖL¨vZ cyiæl I gwnjv mgvRKg©xi bvg 

14 PÆMÖvg ˆmq† `gvnv† `§¤gvi‡k`, 338/G† ,gvwgb  † ivW† ,PivMx cvnvo, PÆMÖvg| 

15 K·evRvi Rbve KvwbR dv‡Zgv Avn‡g`, †Rjv cwil` evs‡jv, K·evRvi| 

16 LvMovQwo Rbve weDwU ivbx wÎcyiv, gnvjQwo, †`Iqvbcvov, LvMovQwo m`i, LvMovQwo| 

17 ivsMvgvwU Rbve wPswKD †ivqvRv, `w¶Y Kvwjw›`cyi, ivOvgvwU cve©Z¨ †Rjv| 

18 ev›`ievb Rbve GwgwPs, DRvbxcvov, 5 bs IqvW©, ev›`ievb †cŠimfv, †Rjv- ev›`ievb  

19 Kzwgjøv cvcox emy, 615, SvDZjv, Kzwgjøv| †dvb bs 08164949  

20 eªvþYevoxqv AvjnvR¡ Avj-gvgyb miKvi, mfvcwZ, cÖKí mgš^q cwil`, kni mgvR‡mev Kvh©vjq, eªvþYevoxqv| 

21 Pvu`cyi Wvt ˆmq`v e`iæbœvnvi †PŠayix, 7 bs †÷wWqvg †ivW, Pvu`cyi| 

22 †bvqvLvjx Rbve gLQy`yj  nK, MÖvg-gvBR`x, †bvqvLvjx †cŠimfv, 1bs IqvW©, gvBR‡KvU© 3800, Dc‡Rjv- m`i, 

†Rjv- †bvqvLvjx| 

23 †dbx GW‡fv‡KU Rvnv½xi Avjg bv›Uy, Wi‡gUix feb (2q Zjv), †cŠi cÖv½Y, †dbx †cŠimfv, 63 K‡jR 

†ivW, †dbx-3900| 

24 j²xcyi Rbve †gvt byi DwÏb †Pxayix bqb, evÂvbMi (5 bs IqvW©), †cŠimfv, _vbv I †Rjv- j²xcyi| 

ivRkvnx wefvM 

25 ivRkvnx Rbve †gvt †gvRv‡¤§j nK, evox bs 207, Kvw`iMÄ  `woLi‡evbv, WvKNi: ivRkvnx †mbvwbevm, _vbv: 

†evqvwjqv, †Rjv-ivRkvnx| 

26 bIMvu Rbve kvnbvR †eMg, 34 bs e¨vivK, DwKjcvov, bIMvu| 

27 PvucvBbeveMÄ Rbve †gvnvt wmivRyj Bmjvg wgTv, MÖvg-†e‡jcyKzi, †cv:, Dc‡Rjv I †Rjv- PvucvBbeveMÄ †dvb bs 

01559792701 

28 bv‡Uvi G¨vW‡fv‡KU †gvt wmivRyj Bmjvg, gnjøv-KvbvBLvjx, _vbv I †Rjv-bv‡Uvi| †dvb bs 01716617117 

29 e¸ov AvjnvR¡ ggZvR DwÏb, KvUbvi cvov, nUywgqv †jb, e¸ov m`i, e¸ov| 

30 RqcyinvU Rbve wbjydv Rûi wjwj, KvDwÝji RqcyinvU †cŠimfv, RqcyinvU| †dvb bs 01716762679 

31 cvebv Rbve Avãyj gwZb Lvb, jvwnoxcvov  †Mvcvjcyi, WvKNi, Dc‡Rjv I †Rjv-cvebv| 

32 wmivRMÄ MvRx G, †K, Gg dRjyj gwZb gy³v, weovj KzwV, wgicyi, wmivRMÄ| 

iscyi wefvM 

33 iscyi Rbve iIkbviv †PŠayix, iv‡eqv bxo, kvjeb, iscyi| 

34 bxjdvgvix Rbve nvwmbv Avn‡g`, †eMg †iv‡Kqv moK, bxjdvgvix m`i, bxjdvgvix| †dvb bs 01724949898 

35 KzwoMÖvg Rbve †ZŠwn`v Bmjvg ¯^cœv, MÖvg-LwjjMÄ evRvi Avi †K †ivW wgjb †U«Wvm©, †cv: LwjjMÄ, Dc‡Rjv- 

m`i, †Rjv-KzwoMÖvg| 

36 MvBevÜv Aa¨vcK gvRnviæj gvbœvb, evwo-g„wËKv, cvov-myLbMi, WvKNi+ Dc‡Rjv- m`i, †Rjv-MvBevÜv| 

37 jvjgwbinvU G¨Wt bRiæj Bmjvg emywbqv ivRy, mvs-mvcUvbv, Av`k©cvov, jvjgwbinvU| 



µwgK †Rjvi bvg cÖL¨vZ cyiæl I gwnjv mgvRKg©xi bvg 

38 w`bvRcyi Rbve †gvt kwdKzj Bmjvg, Dckni eøK bs-5, evwo bs wU-10, †cv: I †Rjv-w`bvRcyi  

†dvb bs 017273741611 

39 VvKziMvuI Rbve gvneyeyi ingvb eveyj, mvs-AvkÖgcvov, WvKNi+Dc‡Rjv+†Rjv-VvKziMvuI  

†dvb bs 01717343985 

40 cÂMo Rbve †gvt Avey  †R‡Ki, MÖvg-†WvK‡ivcvov, WvK:, Dc‡Rjv I †Rjv-cÂMo| 

Lyjbv wefvM 

41 Lyjbv †kL †gvt †`‡jvqvi †nv‡mb, 64 †MvqvjLvjx (cwðgcvov) †cv: wR. wc. I-9000, Lvwjkcyi, Lyjbv| 

42 mvZ¶xiv Aa¨vcK KvRx gyn¤§` Awj Djøvn, mewR evMvb, gybwRZcyi, m`i, mvZ¶xiv| 

43 ev‡MinvU Aa¨vcK †gvRvddi  †nv‡mb, cyivZb evRvi, †gBb †ivW, ev‡MinvU| 

44 h‡kvi AvjnvR¡ †gvt bv`yi †nv‡mb wek¦vm, 2217, KvRj wfjv, evwo bs-2217 , kvn  Avãyj Kwig †ivW, LoKx, 

h‡kvi| 

45 wSbvB`n Rbve †gvQvt dvinvbv Bqvmwgb, weRywjqv, ˆkjK~cv, wSbvB`n| 

46 gv¸iv Rbve †gvt iæ¯Íg  Avjx Dc‡Rjv †Pqvig¨vb, 99 Qvqvwe_x †ivW, gv¸iv| 

47 bovBj †Lv›`Kvi †gvnv¤§` gvmy` nvmvb, knx` gywRe moK, bovBj m`i, bovBj| 

48 Kzwóqv G¨vW‡fv‡KU L›`Kvi mvgm Zvwbg (gyw³), 1 bs KvRx bRiæj Bmjvg †ivW, †KvU© cvov, Kzwóqv| 

49 PyqvWv½v gywÝ AvjgMxi nvbœvb, MÖvg-wm‡bgv nj cvov, WvKNi+Dc‡Rjv+†Rjv-PyqvWv½v| 

50 †g‡nicyi Rbve †gvQvt kvwgg Aviv wniv, †evmcvov, †cv: + _vbv +  †Rjv - †g‡nicyi| 

ewikvj wefvM 

51 ewikvj exi †hv×vnZ gyw³‡hv×v G, Gg, wR, Kexi (fyjy), Kvwjevox †ivW (kxZjv †Lvjv), IqvW© bs-19, wmwU 

K‡c©v‡ikb, ewikvj| 

52 †fvjv Rbve dRjyi Kv‡`i gRby, Kvwjbv_ iv‡qi evRvi, †fvjv| 

53 SvjKvwV AvjnvR¡ mi`vi †gvt kvn Avjg, Avjg KzwVi, 25 Wv³vi cwÆ, WvKNi+Dc‡Rjv+†Rjv- SvjKvwV| 

54 wc‡ivRcyi g„Zy¨ RwbZ Kvi‡Y k~b¨ Av‡Q| 

55 cUyqvLvjx KvRx AvjgMxi, `w¶Y meyRevM, †cŠimfv, Dc‡Rjv I †Rjv-cUyqvLvjx| 

56 ei¸bv Wv. gwbRv, _vbv cvov, DwKjcwÆ, WvKNi+Dc‡Rjv+‡Rjv-ei¸bv| 

wm‡jU wefvM 

57 wm‡jU ˆmq`v  † Rey‡bœQv nK, 22. ZvuZxcvov, WvKNi-wm‡jU-3100† ,Rjv-wm‡jU| 

58 nweMÄ Rbve kvnx` DwÏb †PŠayix, MÖvg/gnjøv-kv‡q¯ÍvbMi Av/G, nweMÄ †cŠimfv, 

WvKNi+Dc‡Rjv+†RjvÑnweMÄ| 

59 †gŠjfxevRvi ˆmq` bI‡ki Avjx  † LvKb, 36 kÖxg½j  † ivW† ,gŠjfxevRvi |†dvb bs 01712117526 

60 mybvgMÄ Rbve †gvt byiæi ie †PŠayix, 26 DcZ¨Kv, nvQbbMi, mybvgMÄ| 

gqgbwmsn wefvM 

61 gqgbwmsn W. †gvt wmivRyj Bmjvg, wbe©vnx cwiPvjK, MYKj¨vY cwil` (wR‡Kwc),  evwo bs-522, k¤¢yMÄ evRvi, 



µwgK †Rjvi bvg cÖL¨vZ cyiæl I gwnjv mgvRKg©xi bvg 

gqgbwmsn| 

62 Rvgvjcyi Rbve AÄy g‡bvqviv †eMg, m`©vicvov (cvuP iv¯Ívi †gvo), Rvgvjcyi †cŠimfv, Rvgvjcyi| 

63 †kicyi Rbve kvgQyb bvnvi Kvgvj, Ligcyi, †gicyi UvDb, †kicyi-21100, †kicyi| 

64 †bÎ‡Kvbv Rbve Gm. Gg. eRjyi Kv‡`i kvnvRvnvb, gmwR` †KvqvU©vi, †gv³vicvov, †bÎ‡KvYv| 

 

 

 

(N)   miKvi KZ©…K g‡bvbxZ 8 (AvU) Rb wewkó m`m¨  (†R¨ôZvi µgvbymv‡i bq) 

 1. †kL Kwei †nv‡mb, MÖvg I †cv: Uy½xcvov, _vbv: Uy½xcvov, †Rjv: †MvcvjMÄ|  

 2. Aa¨vcK W. Gm Gg AvZxKzi ingvb, B÷wUDU Ae †m¨vmvj I‡qj‡dqvi GÛ wimvP©, XvKv wek¦we`¨vjq, XvKv| 

 3. Gg wW, GbwRI dvD‡Ûkb gnvLvjx, XvKv| 

 4. mfvcwZ, cÖexY wn‰Zlx msN I Riv weÁvb cÖwZôvb, AvMviMvuI  XvKv| 

 5. Rbve RIqv‡niæj Bmjvg gvgyb, 79 GBP c~e© ivgcyiv , XvKv| 

 6. Rbve dvivn w`ev w`wß, 9, PiKNvUv, Uvwj Awdm †ivW, iv‡qi evRvi, XvKv-1209 

 7. Rbve Zvwbqv evLZ, mvaviY m¤úvw`Kv, evsjv‡`k gwnjv mwgwZ, 4, bvUK  ¯§iYx, wbD †eBjx †ivW, XvKv| 

 8. Rbve †gvnv¤§` Avigvb evey, cÖwZôvZv †Pqvig¨vb, Wvqv‡ewUK †Rbv‡ij nvmcvZvj, †jvnvMvov, PÆMÖvg| 

 

1.4  cwil‡`i wbe©vnx KwgwU 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i wm×všÍ ev Í̄evqb Ges cwil`‡K civgk© I mycvwik cÖ`v‡bi Rb¨ cwil` m`m¨‡`i ga¨ 

n‡Z 15 m`m¨ wb‡q GKwU wbe©vnx KwgwU i‡q‡Q| wbe©vnx KwgwUi ‡Pqvig¨vb mwPe, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq I m`m¨ mwPe wbe©vnx 

mwPe| Pjgvb wbe©vnx KwgwUi MVb  wbgœiƒc : 

1. mwPe, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| mfvcwZ 

2. gnvcwiPvjK, mgvR‡mev Awa`dZi, AvMviMvuI, †ki-B-evsjv bMi, XvKv| m`m¨ 

3. e¨e ’̄vcbv cwiPvjK, RvZxq cÖwZeÜx Dbœqb dvD‡Ûkb, wgicyi -14, XvKv| m`m¨ 

4. gnvcwiPvjK, GbwRI welqK ey¨‡iv, XvKv| m`m¨ 

5. AwZwi³ mwPe/ hyM¥mwPe (cÖkvmb), mgvRKj¨vY gš¿Yvjq evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| m`m¨ 

6. wbe©vnx cwiPvjK, †kL Rv‡q` web myjZvb Avj-bvwnqvb U«v÷, XvKv| m`m¨ 

7. e¨e ’̄vcbv cwiPvjK,  GbwRI dvD‡Ûkb, gnvLvjx, XvKv| m`m¨ 

8. †kL Kwei †nv‡mb, MÖvg I †cv: Uy½xcvov, _vbv: Uy½xcvov, †Rjv: †MvcvjMÄ | m`m¨ 

9. Aa¨vcK W. G Gm Gg AvZxKzi ingvb, mgvRKj¨vY I M‡elYv Bbw÷wUDU, XvKv wek¦we`¨vjq, XvKv| m`m¨ 

10. Rbve Zvwbqv evLZ, mvaviY m¤úvw`Kv, evsjv‡`k gwnjv mwgwZ, 4, bvUK  ¯§ibx, wbD †eBjx †ivW, XvKv| m`m¨ 

11. Rbve RIqv‡niæj Bmjvg gvgyb, 79 GBP c~e© ivgcyiv , XvKv| m`m¨ 

12. Rbve dvivn w`ev w`wß, 9, PiKNvUv, Uvwj Awdm †ivW, iv‡qi evRvi, XvKv-1209| m`m¨ 

13. ˆmq`v †Rey‡bœQv nK, 22. ZvuZxcvov, WvKNi-wm‡jU-3100, †Rjv-wm‡jU| m`m¨ 

14. mfvcwZ, cÖexY wn‰Zlx msN I Riv weÁvb cÖwZôvb, AvMviMvuI  XvKv| m`m¨  

15. wbe©vnx mwPe, evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil`| m`m¨ mwPe 

  

1.5 wbe©vnx KwgwUi `vwqZ¡ I Kvh©vewj  

(1) wbev©nx KwgwUi `vwqZ¡ I  Kvh©vejx wb¤œiæc, h_v :- 

 (K)  cwiPvjbv †evW© KZ…©K Ges AvB‡bi Aaxb M„nxZ mKj  wm×všÍ  ev Í̄evqb Kiv ; 



 (L)  cwiPvjbv †evW©‡K Dnvi Kvh©vejx myPviæiæ‡c m¤úv`‡b mnvqZv  cÖ`vb Kiv ; 

 (M)   cwiPvjbv †evW© KZ©„K Awc©Z mKj Kvh©vejx  m¤úv`b, ÿgZv cÖ‡qvM I `vwqZ¡ cvjb Kiv ; 

(2)  AvB‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í, miKvi ev, cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î, cwiPvjbv †evW© KZ©„K  mgq mgq cÖ`Ë mKj `vwqZ¡ cvjb Kwi‡e| 

(3) wbev©nx KwgwU cwil‡`i cÖkvmwbK Kvh©vejx m¤ú‡K© mgq mgq wbev©nx mwPe‡K cÖ‡qvRbxq wb‡`©kbv I civgk© cÖ`vb  Kwi‡Z 

cvwi‡e| 

(4) wbev©nx KwgwU Dnvi ÿgZv cÖ‡qvM I Kvh©vejx m¤úv`‡bi ‡ÿ‡Î cwiPvjbv †ev‡W©i wbKU `vqx _vwK‡e Ges cwiPvjbv †evW© 

KZ©„K mgq mgq wb‡`©kbv AbymiY Kwi‡e| 

 

2. †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU 

2.1 †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi  MVb  

‡`ke¨vcx mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µ‡gi  cwiwa e„w×i j‡¶¨ evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` cÖ‡Z¨K  † Rjvq GKwU K‡i  † Rjv 

mgvRKj¨vY KwgwU MV‡bi miKvwi wm×všÍ i‡q‡Q| †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU MV‡bi D‡Ïk¨ n‡jv evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY 

cwil` AvBb-2019Gi D‡Ïk¨ c~i‡Y ’̄vbxqfv‡e KvR Kiv| G KwgwU cÖ‡Z¨K †Rjvi miKvwi I †emiKvwi mgvRKj¨vY 

cÖwZôvbmg~n‡K mgvRKj¨vYg~jK cwiKíbv cÖYqb I Zv ev Í̄evq‡bi civgk© I cÖ‡qvRbxq mvnvh¨ w`‡q _v‡K| mgvRKj¨vYg~jK 

wewfbœ †¯̂”Qv‡mex cÖwZôvbmg~‡ni g‡a¨ mgš^q ’̄vcb Ges Zv‡`i DbœwZK‡í wewfbœ miKvwi, Avav-miKvwi, †emiKvwi mn‡hvwMZv 

wbwðZ Kiv, †Rjvi Pvwn`v Abymv‡i miKvwi A_ev †emiKvwi ch©v‡q bZyb mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µg MÖnY Kivi Rb¨ RvZxq 

mgvRKj¨vY cwil`‡K mycvwik Kivi gva¨‡g evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i Kvh©µg‡K MwZkxj K‡i †Rjv mgvRKj¨vY 

KwgwU| eZ©gv‡b †`‡ki 64 †Rjvq †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU i‡q‡Q| 61 wU †Rjvq †Rjv cÖkvmK Ges 3wU cve©Z¨ †Rjvq 

†Pqvig¨vb, cve©Z¨ †Rjv cwil`, †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi mfvcwZ Ges mswkøó †Rjvi mgvR‡mev Kvh©vj‡qi DccwiPvjK 

m`m¨mwPe| cwil‡`i j¶¨ I D‡Ïk¨ ev Í̄evq‡bi Rb¨ eZ©kv‡b gvV ch©v‡q †`‡ki 61wU †Rjvq I Aewkó 3wU cve©Z¨ †Rjvq 

wbgœewY©Z m`m¨ mgš^‡q †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU i‡q‡Q| †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU  cÖwZ `yB gv‡m GKevi mfvq wgwjZ n‡q 

_v‡Kb| †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi †emiKvwi m`m¨‡`i †gqv`Kvj g‡bvbq‡bi ZvwiL n‡Z 3 (wZb) eQi| Pjgvb †Rjv 

mgvRKj¨vY KwgwUi iƒc‡iLv wb¤œiƒc: 

1. †Rjv cÖkvmK                                                                                mfvcwZ 

2. mswkøó †Rjvi RvZxq mgvRKj¨vY cwil` m`m¨  mnmfvcwZ 

3. wmwfj mvR©b  m`m¨ 

4. mswkøó †Rjvi mKj Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi  m`m¨ 

5. †Rjv wk¶v Kg©KZ©v  m`m¨ 

6. DccwiPvjK, †Rjv cweivi cwiKíbv Kvh©vjq  m`m¨ 

7. DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`dZi  m`m¨ 

8. wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, Rb¯̂v ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`dZi  m`m¨ 

9. †Rjv mgevq Kg©KZ©v  m`m¨ 

10. DccwiPvjK, evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW©  m`m¨ 

11. †Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v  m`m¨ 

12. mswkøó †Rjvi mKj Dc‡Rjv mgvR‡mev Kg©KZ©v  m`m¨ 

13. wmwU K‡c©v‡ik‡bi GKRb cÖwZwbwa (mswkøó †¶‡Î)  m`m¨ 

14. †gqi, †cŠimfv (mswkøó †¶‡Î)  m`m¨ 

15. †Rjv cÖkvmK KZ©…K g‡bvbxZ 3 (wZb) Rb wewkó mgvRKg©x  m`m¨ 

16. †Rjv cÖkvmK KZ©…K g‡bvbxZ 2 (`yB) Rb wewkó gwnjv mgvRKgx  m`m¨ 

17. DccwiPvjK, †Rjv mgvR‡mev Kvh©vjq  m`m¨ mwPe 

 

3wU cve©Z¨ †Rjvq †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi MVb wbgœiƒc  



1. †Pqvig¨vb, cve©Z¨ †Rjv cwil`, mswkøó cve©Z¨ †Rjv  mfvcwZ 

2. mswkøó †Rjvi RvZxq mgvRKj¨vY cwil` m`m¨  mnmfvcwZ 

3. wmwfj mvR©b  m`m¨ 

4. AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)  m`m¨ 

5. mswkøó †Rjvi mKj Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi  m`m¨ 

6. †Rjv wk¶v Kg©KZ©v  m`m¨ 

7. DccwiPvjK, †Rjv cweivi cwiKíbv Kvh©vjq  m`m¨ 

8. DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`dZi  m`m¨ 

9. wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, Rb¯̂v ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`dZi  m`m¨ 

10. †Rjv mgevq Kg©KZ©v  m`m¨ 

11. DccwiPvjK, evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW©  m`m¨ 

12. †Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v  m`m¨ 

13. mswkøó †Rjvi mKj Dc‡Rjv mgvR‡mev Kg©KZ©v  m`m¨ 

14. †gqi, †cŠimfv (mswkøó †¶‡Î)  m`m¨ 

15. †Pqvig¨vb, ’̄vbxq miKvi cwil`, mswkøó cve©Z¨ †Rjv KZ©…K g‡bvbxZ 

 2 (`yB) Rb wewkó mgvRKg©x I 1 (GK) Rb wewkó gwnjv mgvRKg©x 

 †Rjv cÖkvmK KZ©…K g‡bvbxZ 1(GK) Rb wewkó mgvRKg©x I 

 1 (GK) Rb wewkó gwnjv mgvRKg©x  m`m¨ 

16. DccwiPvjK, †Rjv mgvR‡mev Kvh©vjq  m`m¨ mwPe 

 

2.2  †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi Kvh©vewj  

(K) †Rjvq †¯̂”Qv‡mex †h mKj msMVb I e¨w³ mgv‡Ri Kj¨v‡Y KvR Ki‡Qb Zvu‡`i‡K me©cÖKvi mvnvh¨, mn‡hvwMZv I Drmvn 

cÖ`vb; 

(L)  mswkøó †Rjvi MÖvg¨ mgvR Ges kni AÂ‡ji wewfbœ mvgvwRK mgm¨vw` wPwýZKiY Ges H mKj mgm¨v mgvav‡bi mycvwik 

cÖYqb; 

(M)  mgvR‡mev Awa`dZi KZ©…K wbeÜxK…Z †¯̂”Qv‡mex ms ’̄v/mwgwZi Kvh©µg ch©‡e¶Y, ch©v‡jvPbv, Zv‡`i Kg©Kv‡Û Drmvn 

cÖ`vb Ges †m¸‡jv‡K kw³kvjx Kivi c`‡¶c MÖnY; 

(N)  evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` KZ©…K wewfbœ ms ’̄v/mwgwZ‡K cÖ`Ë Aby`vb h_vh_fv‡e e¨eüZ nIqvi                 

wel‡q ch©v‡jvPbv;               

(O)  Dc‡Rjv mgvRKj¨vY cwil‡`i Kvh©µ‡gi ˆÎgvwmK cÖwZ‡e`b cix¶v-wbix¶v Kiv Ges †m¸‡jvi Kvh©µg †Rvi`vi Kivi 

e¨vcv‡i mKj cÖKvi mnvqZv cÖ`vb;                                                      

(P)  †`‡ki mgvRKj¨vY Kvh©µg AwaKZi †Rvi`vi I djcÖm~ Kivi ¯̂v‡_© miKvi/evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil`‡K 

ˆÎgvwmKwfwË‡Z mywbw`©ó civgk© cÖ`vb; 

(Q)   Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi j‡¶¨ ¯̂-D‡`¨v‡M †¯̂”Qv‡mevg~jK Kvh©µg MÖnY I ev Í̄evqb; 

(R)  Dchy³ †¯̂”Qv‡mex cÖwZôvb‡K miKvix Aby`vb cÖ`v‡bi Rb¨ evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i wbKU mycvwik †ck; 

(S)  miKvwi Ges AmiKvwi ch©v‡q †Rjvi mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µ‡gi Dci lvY¥vwmKwfwË‡Z cÖwZ‡e`b cÖYqb Ges cÖwZ eQ‡ii 

31 RyjvB I 31 Rvbyqvwii g‡a¨ evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡` †cÖiY; 

(T)  mgvRKj¨vY Kvh©µ‡g Drmvnx I †¯̂”Qvq `vbkxj e¨w³e‡M©i wbKU n‡Z Dchy³ iwk` cÖ`vb I h_vh_ wnmvei¶Y mv‡c‡¶ 

Aby`vb MÖnY; 

(U)  †Rjv mgvRKj¨vY cwil‡`i ev‡RU cÖYqb I Aby‡gv`b Ges 

(V)   miKvi I evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` KZ©…K cÖ`Ë Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb| 

 

2.3 †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi AbyK~‡j cÖ`Ë Aby`vb wK wK Kv‡R e¨q Kiv hvq 



1| AvKw¯§K ˆ`e `ywe©cvK/cÖvK…wZK `y‡h©v‡M ¶wZMÖ Í̄ Amnvq `wi`ª e¨w³/cwievi‡K Zv‡`i Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z Avw_©K mnvqZv 

(N~wY©So, R‡jv”Qvm, eb¨v, f~wgK¤ú, cvnvoaŸm BZ¨vw`) cÖ`vb| 

2| moK/†bŠ/†ij/wegvb `yN©Ubvq gvivZ¥K ¶wZMÖ Í̄ `wi`ª e¨w³/cwievi‡K Avw_©K mnvqZv cÖ`vb | 

3| AwMœKv‡Û ¶wZMÖ Í̄ `wi`ª e¨w³i wPwKrmvq mnvqZv cÖ`vb | 

4| AwMœ`»/GwmW `» `wi`ª e¨w³i wPwKrmvq mnvqZv cÖ`vb|  

5| `yiv‡ivM¨ I RwUj †iv‡M AvµvšÍ `wi`ª e¨w³i wPwKrmvq mnvqZv cÖ`vb | 

6| AwZ`wi`ª cwiev‡ii †gavex QvÎ-QvÎx‡`i †jLvcovi Rb¨ mnvqZv cÖ`vb | 

7| †Rjv mgvRKj¨vY cwil` cwiw ’̄wZi h_v_©Zv we‡ePbvq Zvr¶wYKfv‡e ¶wZMÖ Í̄‡`i gv‡S Aby`vb mnvqZv cÖ`vb  Ki‡e| 

 

 

3. Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwU 

3.1 Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi MVb 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` mviv †`‡k Z…Yg~j ch©v‡q mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µg we Í̄…Z Ges mwVKfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ 

†`‡ki cÖwZwU Dc‡Rjvq Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwU MVb K‡i‡Q| Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwU  cÖwZgv‡m GKevi mfvq wgwjZ 

n‡e| Dc‡Rjv mgvRKj¨vY  KwgwUi †emiKvwi m`m¨‡`i †gqv`Kvj g‡bvbq‡bi ZvwiL n‡Z wZb eQi| Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmvi G KwgwUi mfvcwZ Ges Dc‡Rjv mgvR‡mev Kg©KZ©v m`m¨mwPe| Pjgvb Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi iƒc‡iLv wbgœiƒc 

: 

1. Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi  mfvcwZ 

2. Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ Kg©KZ©v  mnmfvcwZ 

3. Dc‡Rjv wk¶v Kg©KZ©v  m`m¨ 

4. DcmnKvix cÖ‡KŠkjx (Rb¯̂v ’̄¨)  m`m¨ 

5. Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v  m`m¨ 

6. Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv Kg©KZ©v  m`m¨ 

7. Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v  m`m¨ 

8. Dc‡Rjv mgevq Kg©KZ©v  m`m¨ 

9. Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Kg©KZ©v  m`m¨ 

10. ‡Pqvig¨vb, BDwbqb cwil` (mKj)  m`m¨ 

11. Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi KZ©…K g‡bvbxZ 2 (`yB) Rb cÖL¨vZ mgvRKg©x  m`m¨ 

12. Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi KZ©…K  g‡bvbxZ 1 (GK) Rb gwnjv mgvRKg©x  m`m¨ 

13. Dc‡Rjv mgvR‡mev Kg©KZ©v  m`m¨mwPe 

 

3.2 Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi Kvh©vewj  

(K) mswkøó Dc‡Rjvi wewfbœ mvgvwRK mgm¨v wPwýZKiY Ges †mmKj mgm¨v mgvav‡bi mycvwik cÖYqb;   

(L) mgvR‡mev Awa`dZi KZ©…K wbeÜxK…Z mKj mwgwZ/ms ’̄vi Kvh©µg ch©‡e¶Y, ch©v‡jvPbv, Zv‡`i Kg©Kv‡Ð Drmvn cÖ`vb 

Ges †m¸‡jv‡K kw³kvjx Kivi c`‡¶c MÖnY; 

(M) evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` KZ©…K wewfbœ ms ’̄v/mwgwZ‡K cÖ`Ë Aby`vb h_vh_fv‡e e¨eüZ nIqvi welq 

ch©v‡jvPbv; 

(N) Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi Kvh©µg †Rvi`vi Kivi ev Í̄e c`‡¶c MÖnY Kiv Ges Kvh©µg m¤úwK©Z ˆÎgvwmK cÖwZ‡e`b 

†Rjv mgvRKj¨vY cwil‡` †cÖiY; 

(O) Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi j‡¶¨ ¯̂-D‡`¨v‡M †¯̂”Qv‡mevg~jK Kvh©µg MÖnY I ev Í̄evqb; 

(P) Dchy³ †¯̂”Qv‡mex cÖwZôvb‡K miKvwi Aby`vb cÖ`v‡bi Rb¨ †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi wbKU mycvwik †ck; 



(Q) miKvwi Ges AmiKvwi ch©v‡q Dc‡Rjvi mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µ‡gi Dci lvY¥vwmKwfwË‡Z cÖwZ‡e`b cÖYqb Ges cÖwZ 

eQ‡ii 15 RyjvB I 15 Rvbyqvwii g‡a¨ †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU‡K †cÖiY; 

(R) mgvRKj¨vY Kvh©µ‡g Drmvnx I †¯̂”Qvq `vbkxj e¨w³e‡M©i wbKU n‡Z Dchy³ iwk` cÖ`vb I h_vh_ wnmvei¶Y mv‡c‡¶ 

Aby`vb MÖnY; 

(S) Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi ev‡RU cÖYqb I Aby‡gv`b Ges miKvi I evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` KZ©…K cÖ`Ë 

Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb| 

 

3.3 Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi AbyK~‡j cÖ`Ë Aby`vb wK wK Kv‡R e¨q Kiv hvq 

1| AvKw¯§K ˆ`e `ywe©cvK/cÖvK…wZK `y‡h©v‡M ¶wZMÖ Í̄ Amnvq `wi`ª e¨w³/cwievi‡K Zv‡`i Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z Avw_©K mnvqZv 

(N~wY©So, R‡jv”Qvm, eb¨v, f~wgK¤ú, cvnvoaŸm BZ¨vw`) cÖ`vb| 

2| moK/†bŠ/†ij/wegvb `yN©Ubvq gvivZ¥K ¶wZMÖ Í̄ `wi`ª e¨w³/cwievi‡K Avw_©K mnvqZv cÖ`vb | 

3| AwMœKv‡Û ¶wZMÖ Í̄ `wi`ª e¨w³i wPwKrmvq mnvqZv cÖ`vb | 

4| AwMœ`»/GwmW `» `wi`ª e¨w³i wPwKrmvq mnvqZv cÖ`vb|  

5| `yiv‡ivM¨ I RwUj †iv‡M AvµvšÍ `wi`ª e¨w³i wPwKrmvq mnvqZv cÖ`vb | 

6| AwZ`wi`ª cwiev‡ii †gavex QvÎ-QvÎx‡`i †jLvcovi Rb¨ mnvqZv cÖ`vb | 

7| †Rjv mgvRKj¨vY cwil` cwiw ’̄wZi h_v_©Zv we‡ePbvq Zvr¶wYKfv‡e ¶wZMÖ Í̄‡`i gv‡S Aby`vb mnvqZv cÖ`vb  Ki‡e| 

 

4. mgvRKj¨vY feb wbg©vY 

র্ািিীয় প্রধাির্ন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুবর্াদিক্রবর্ ১৩২ নিউ ইস্কাটিস্থ নিিল ভবি নবনিষ্ট ১১.৯৪ কাঠা জনর্ বাাংলাবদি জািীয় সর্াজকল্যাণ 

পনরষবদর অনুকূবল বরাদ্দ দদয়া হয়। পনরষবদর অনুকূবল বরাদ্দকৃি জনর্বি বহুিল নবনিষ্ট ‘সর্াজকল্যাণ ভবি’(15 Zjv) নির্ িাবণর 

লবক্ষে গণপূিি অনধদপ্তর কর্তিক প্রণীি নিনপনপ গি ২২ জুি,২০২০ িানরবে  একবিক সভায় চূড়ান্ত অনুবর্ানদি হবয়বে। wbR¯̂ Rwg‡Z 

cyivZb ’̄vcbv Acmvi‡bi KvR Pjgvb Av‡Q| MYc~Z© Awa`ßi B‡Zvg‡a¨ ‘সর্াজকল্যাণ ভবি’ নির্ িাবণর `দরপত্র আহবাি করা 

হবয়বে।  

2020-2021 অর্ িবছবরর উদৃ্বত্ত অর্ ি সমপ িণ র্ববরণী 

১২৯-সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

কা িক্রম/প্রকবের নাম : ২২৪৩০৭৯০০-সমাজকল্যাণ ভবন র্নম িাণ  

প্রার্িষ্ঠার্নক মকাড: ১৩১০০৭৬০০ - বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষদ 

(অাংকসমূহ হাজার টাকায়) 

োি ও অর্ িনিনিক দকাি নববরণ মুল বাবজট 
সাংবিানধি 

বাবজট 
প্রকৃি ব্যয় উিৃত্ত(+)/ঘাটনি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩৮২৩১০১ 
প্রকে আবিিক 

ব্যয় 
0.00 1000.00 1000.000 0.000 

৪২১১১০১ 
প্রকে মূলধন 

ব্যয় 
50000.00 49000.00 49000.000 0.000 

সব িবমাট-সমাজকল্যাণ ভবন র্নম িাণ: 50000.00 50000.00 50000.00 0.00 

 

 



৫. বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষবদর ২০২০-২০২১ অর্ িবছবরর আর্র্ িক র্ববরণী (Financial Statement): 

সরকার কর্তিক প্রণীি বাৎসর্রক বাবজবট বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষবদর অনুকূবল প্রর্িবছর একটি র্নর্দ িষ্ট পর্রমান অর্ ি বরাি প্রদান 

কবর র্াবক। িারই ধারাবার্হকিায় ২০২০-২০২১ অর্ িবছবরর সাংবশার্ধি বাবজবট ৩৬৩১-আবিিক অনুদান খাবি ৬৪.৬৯ মকাটি এবাং ৩৬৩২-মূলধন 

অনুদান খাবি ৩১.৫০ মকাটি টাকাসহ মমাট ৭২.৪৬ মকাটি টাকা বরাি প্রদান করা হয়। বরািকৃি অবর্ ির র্সাংহভাগ অর্ িই র্বর্ভন্ন মেনীর মেচ্ছাবসবী 

সাংগঠন, ৪৯২টি মরাগীকল্যাণ সর্মর্ি, মজলখানা কবয়দীবদর পুনব িাসন, শহরসমাজ উন্নয়ন পর্রষদ (UCD), জািীয় র্ভর্ত্তক প্রর্িষ্ঠান, মজলা ও 

উপবজলা সমাজকল্যাণ কর্মটির অনুকূবল অনুদান র্হবসবব প্রদান করা হবয়বছ। ২০২০-২০২১ অর্ িবছবরর অর্ধকাাংশ অনুদান EFT পদ্ধর্ির আওিায় 

ব্যাাংক র্হসাববর মাধ্যবম সরাসর্র প্রদান করা হবয়বছ। এছাড়া সমাবজর দর্রদ্র,অসহায়, প্রর্িবন্ধীদ, মমধাবী ছাত্রছাত্রীবদর অনুকূবলও অনুদান র্বিরণ 

করা হবয়বছ। ব্যর্ক্ত প িাবয়র অর্ধকাাংশ অনুদান G2P পদ্ধর্ির আওিায় র্বকাশ র্লোঃ-এর মাধ্যবম সরাসর্র উপকারবভাগীর  াচাইকৃি 

(Verified) মমাবাইল নম্ববর মপ্ররণ করা হবয়বছ। পর্রচালন ব্যয় খাবি বরািকৃি অর্ ি হবি সাংিাপন, মসবা/সরবরাহ, মমরামি/সাংরক্ষণ, র্বর্ভন্ন 

ক্রয়, র্বর্ভন্ন র্দবস উদ াপন, সভা-মসর্মনার-কনফাবরন্স আবয়াজনসহ দাপ্তর্রক ব্যয় র্নব িাহ করা হবয় র্াবক। এছাড়া, “৩৬৩১১০৮-গববষণা 

অনুদান” খািভুক্ত অর্ ি অর্ ি হবি প্রায় ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যবয় র্বর্ভন্ন র্বষয় র্ভর্ত্তক র্িনটি গববষণা কা িক্রম পর্রচার্লি হয়। “৩২৩১৩০১-

প্রর্শক্ষণ” উপকাবি র্বভার্জি অর্ ি হবি অভযন্তরীণ প্রর্শক্ষণসহ র্বর্ভন্ন র্বষয়র্ভর্ত্তক প্রর্শক্ষণ আবয়াজন করা হয় এবাং COVID-2 জর্নি 

বাস্তবিার আবলাবক মেচ্ছাবসবী সাংগঠবনর প্রর্ির্নর্ধবদর প্রর্শক্ষণ আবয়াজন করা সম্ভব হয় নাই। ২০২০-২০২১ অর্ িবছবরর বাবজট বরাি, প্রকৃি 

ব্যয় র্ববরণী র্নম্নরূপোঃ  

১২৯-সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

১৩১০০৭৬০০-বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষদ 

2020-2021 অর্ িবছবরর বাবজট বরাি, ব্যয় ও অব্যর্য়ি অবর্ ির র্ববরণী 

(অাংকসমূহ হাজার টাকায়) 

োি ও 

অর্ িনিনিক 

দকাি 

নববরণ মুল বাবজট 
সাংবিানধি 

বাবজট 
প্রকৃি ব্যয় উিৃত্ত(+)/ঘাটনি 

র্ন্তব্য (উিৃত্ত/ঘাটনি 

র্াকার কারি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩১ কম িচারীবদর প্রর্িদান           

৩১১১১০১ মূল মবিন (অর্ফসার) 8000.00 6200.00 2785.071 3414.929 

পনরষবদর জিবল কাঠাবর্াভুক্ত 

দুইজি উপপনরিালকসহ  

কর্কিিা/কর্ িিারীবদর ১৩টি স্থায়ী 

পদ শূন্য র্াকায় দবিি ভািা 

োবি উদ্ধৃি অর্ ি অব্যনয়ি 

রবয়বে।  

৩১১১২০১ মূল মবিন (কম িচারী) 6200.00 5800.00 5172.727 627.273 

3111302  ািায়াি ভািা 
110.00 110.00 67.430 42.570 

3111306 র্শক্ষা ভািা 
480.00 480.00 154.500 325.500 

3111310 বাড়ী ভাড়া ভািা 
6400.00 6100.00 4266.563 1833.437 

3111311 র্চর্কৎসা ভািা 
710.00 710.00 478.500 231.500 

3111314 টির্ফন ভািা 
75.00 75.00 44.953 30.047 

3111325 উৎসব ভািা 
2250.00 2250.00 1360.050 889.950   

৩১১১৩২৭ অর্ধকাল ভািা 700.00 700.00 545.214 154.786   

3111328 োর্ন্ত ও র্ববনাদন ভািা 
395.00 395.00 246.450 148.550   

৩১১১৩৩২ সম্মার্ন ভািা 
350.00 350.00 197.320 152.680   

3111335 বাাংলা নববষ ি ভািা 
250.00 250.00 127.270 122.730   

3111338 অন্যান্য ভািা 
100.00 100.00 19.976 80.024   

উপবমাট-কম িচারীবদর প্রর্িদান 
26020.00 23520.00 15466.024 8053.976   

৩২ পণ্য ও মসবার           



ব্যবহার 

৩২১১১০৪ আনুষর্িক 
2500.00 2500.00 2087.829 412.171   

৩২১১১০৬ আপ্যায়ন ব্যয় 200.00 200.00 46.400 153.600   

৩২১১১০৯ ের্মক মজুরী 
2500.00 2500.00 2168.575 331.425   

৩২১১১১০ আইন সাংক্রান্ত ব্যয় 
100.00 100.00 0.000 100.000   

3211111 
মসর্মনার এবাং 

কনফাবরন্স ব্যয় 
1300.00 1000.00 215.935 784.065 

চলমান মকার্ভড-১৯ 

সাংক্রমনজর্নি কারবন 

মসর্মনার/কনফাবরন্স আবয়াজন 

করা সম্ভব না হওয়ায় এখাবি 

উর্ল্লর্খি অর্ ি অব্যর্য়ি রবয়বছ। 

৩২১১১১৩ র্বদ্যযৎ 
700.00 700.00 112.918 587.082   

৩২১১১১৫ পার্ন 
70.00 70.00 0.000 70.000   

3211117 ইন্টারবনট/ ফযাক্স/ 

মটবলক্স 250.00 250.00 89.069 160.931   

3211119 ডাক 
280.00 280.00 96.620 183.380   

3211120 মটর্লবফান 
350.00 350.00 58.174 291.826   

3211125 প্রচার ও র্বজ্ঞাপন 

ব্যয় 1000.00 1000.00 237.348 762.652   

৩২১১১২৬ অর্ডও 

র্ভর্ডও/চলর্িত্র 

র্নম িাণ/প্রদশ ির্ন 
500.00 500.00 0.000 500.000 

চলমান মকার্ভড-১৯ 

সাংক্রমনজর্নি কারবন সাংর্িষ্ট 

কা িক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব না 

হওয়ায় এখাবি উর্ল্লর্খি অর্ ি 

অব্যর্য়ি রবয়বছ। 

3211127 বইপত্র ও সামর্য়কী 
80.00 80.00 11.936 68.064   

৩২১১১২৮ প্রকাশনা 1200.00 1200.00 505.000 695.000   

৩২১১১২৯ অর্ফস ভাড়া 3500.00 7200.00 6880.278 319.722   

3231301 প্রর্শক্ষণ 31000.00 15000.00 1698.733 13301.267 

চলমান মকার্ভড-১৯ 

সাংরমনজর্নি কারবন মেচ্ছাবসবী 

সাংগঠবনর প্রর্শক্ষণ মকাস ি 

আবয়াজন করা সম্ভব হয় নাই 

মবম ি এখাবি উর্ল্লর্খি অর্ ি 

অব্যর্য়ি রবয়বছ। 

3243101 মপবরাল, ওবয়ল 

এন্ড লুর্েবকন্ট 
1300.00 800.00 698.669 

101.331 
  

৩২৪৩১০২ গ্যাস ওজ্বালানী 60.00 60.00 0.000 60.000   

৩২৪৪১০১ ভ্রমণ ব্যয় 
1700.00 850.00 218.748 631.252   

3255101 কর্ম্পউটার সামগ্রী 
450.00 400.00 25.950 374.050   

৩২৫৫১০২ মুদ্রণ ও বাধাই 
500.00 500.00 38.304 461.696   

৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মর্নহারী 600.00 
600.00 

87.359 
512.641 

  

৩২৫৬১০৬ মপাশাক 
220.00 220.00 29.400 190.600   

৩২৫৭১০১ কনসালবটর্ন্স 
250.00 250.00 0.000 250.000   

৩২৫৭১০৬ শুদ্ধাচার,সম্মানী 3000.00 3000.00 1931.105 1068.895 

চলমান মকার্ভড-১৯ 

সাংরমনজর্নি কারবন প্রাক্কর্লি 

পর্রষদ ১টি পর্রষদ সভা 

আবয়াজন করা সম্ভব হয় নাই 

মবম ি এখাবি উর্ল্লর্খি অর্ ি 



অব্যর্য়ি রবয়বছ। 

3257301 অনুষ্ঠান/ উৎসবার্দ 
2000.00 0.00 0.000 0.000   

3258101 মমাটর ান 
900.00 900.00 340.885 559.115   

৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র 
400.00 400.00 0.000 400.000   

৩২৫৮১০৩ কর্ম্পউটার 500.00 500.00 89.575 410.425   

৩২৫৮১০৫ 

 ন্ত্রপার্ি ও 

সরঞ্জামার্দ 600.00 600.00 68.010 
531.990   

৩২৫৮১০৮ অন্যান্য ভবন ও 

িাপনা 

700.00 

700.00 

78.370 
621.630 

  

৩২৫৮১১৭ লাইন/িার 0.00 0.00 0.000 0.000   

৩২৫৮১২৬ 
মটর্লব াগাব াগ 

সরঞ্জামার্দ 
520.00 520.00 14.995 505.005 

  

৩২৫৮১২৭ র্ফটিাং ও র্ফকচার 0.00 
0.00 0.000 0.000   

৩২৫৮১৪০ মমাটর ান 

রক্ষণাববক্ষণ ব্যয় 
300.00 300.00 300.000 0.000 

  

৩৬৩১ উপবমাট-পণ্য ও 

মসবার ব্যবহার 
59530.00 43530.00 18130.185 25399.815 

  

৩৪ সুদ 
          

৩৪২১৫০৬ কর্ির্বউটার্র 

ভর্বষ্য িহর্বল 
6000.00 6000.00 4668.994 1331.006 

  

৩২৫৭১০৫ উদ্ভাবন 1500.00 1500.00 1497.400 2.600   

৩৮ অন্যান্য ব্যয়   
  

  0.000   

3821102 ভূর্ম উন্নয়ন কর 
100.00 100.00 0.000 100.000   

3821103 মপৌর কর 
300.00 300.00 0.000 300.000   

3821126 র্বকে আবয়র জন্য 

মঞ্জুরী 646500.00 646500.00 646500.000 
0.000 

  

উপবমাট-অন্যান্য ব্যয় (অনুদান) 
646900.00 646900.00 646900.000 0.000   

৪১ অআর্র্ িক সম্পদ 
      0.000   

4112201 িথ্য ম াগাব াগ 

প্রযুর্ক্ত সরঞ্জামার্দ 1200.00 600.00 0.000 600.000 

চলমান মকার্ভড-১৯ সাংক্রমবনর 

কারবন এ খাবির বরািকৃি অর্ ি 

ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই মবম ি 

উর্ল্লর্খি অর্ ি অব্যর্য়ি রবয়বছ। 

৪১১২২০২ কর্ম্পউটার এবাং 

আনুষর্িক 
1200.00 900.00 264.041 635.959 

  

৪১১২৩১০ অর্ফস সরঞ্জামার্দ 
1000.00 700.00 108.500 591.500   

৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র 
950.00 950.00 6.289 943.711   

উপবমাট-অআর্র্ক সম্পদ 
4350.00 3150.00 378.830 2771.170   

সব িবমাট-বাাংলাবদশ জািীয় 

সমাজকল্যাণ পর্রষদ: 744300.00 724600.00 687041.433 37558.567   
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বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষবদর বাবজট wefvRb ২০20-২1 

                                                                                                                      (অাংকসমূহ হাজার টাকায়) 

 োি ও অর্ িনিনিক 

দকাি 
নববরণ মুল বাবজট সাংবিানধি বাবজট প্রকৃি ব্যয় উিৃত্ত(+)/ঘাটনি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩১ কম িচারীবদর প্রর্িদান         

৩১১১১০১ মূল মবিন (অর্ফসার) 7000.00 6200.00 5058.40 1141.60 

৩১১১২০১ মূল মবিন (কম িচারী) 5600.00 5400.00 4969.90 430.10 

3111302  ািায়াি ভািা 100.00 100.00 75.30 24.70 

3111306 র্শক্ষা ভািা 444.00 444.00 172.00 272.00 

3111310 বাড়ী ভাড়া ভািা 6500.00 6000.00 4852.00 1148.00 

3111311 র্চর্কৎসা ভািা 700.00 700.00 516.00 184.00 

3111314 টির্ফন ভািা 70.00 70.00 50.20 19.80 

3111325 উৎসব ভািা 2200.00 2100.00 750.00 1350.00 

৩১১১৩২৭ অর্ধকাল ভািা 700.00 700.00 644.00 56.00 

3111328 োর্ন্ত ও র্ববনাদন ভািা 365.00 365.00 87.45 277.55 

৩১১১৩৩২ সম্মার্ন ভািা 300.00 300.00 120.00 180.00 

3111335 বাাংলা নববষ ি ভািা 250.00 250.00 138.50 111.50 

3111338 অন্যান্য ভািা 100.00 100.00 91.20 8.80 

উপবমাট-কম িচারীবদর প্রর্িদান 24329.00 22729.00 17524.95 5204.05 

৩২ পণ্য ও মসবার ব্যবহার         

৩২১১১০৪ আনুষর্িক 2300.00 3170.00 2602.80 567.20 

৩২১১১০৬ আপ্যায়ন ব্যয় 200.00 200.00 30.00 170.00 

৩২১১১০৯ ের্মক মজুরী 3000.00 3000.00 2134.50 865.50 

৩২১১১১০ আইন সাংক্রান্ত ব্যয় 100.00 100.00 0.00 100.00 

3211111 মসর্মনার এবাং কনফাবরন্স ব্যয় 1200.00 2000.00 0.00 2000.00 

৩২১১১১৩ র্বদ্যযৎ 550.00 550.00 382.00 168.00 



 োি ও অর্ িনিনিক 

দকাি 
নববরণ মুল বাবজট সাংবিানধি বাবজট প্রকৃি ব্যয় উিৃত্ত(+)/ঘাটনি 

৩২১১১১৫ পার্ন 60.00 60.00 59.50 0.50 

3211117 ইন্টারবনট/ ফযাক্স/ মটবলক্স 200.00 200.00 69.70 130.30 

3211119 ডাক 250.00 250.00 108.30 141.70 

3211120 মটর্লবফান 341.00 341.00 48.60 292.40 

3211125 প্রচার ও র্বজ্ঞাপন ব্যয় 1000.00 1000.00 341.70 658.30 

৩২১১১২৬ 
অর্ডও র্ভর্ডও/চলর্িত্র 

র্নম িাণ/প্রদশ ির্ন 
1000.00 1000.00 264.00 736.00 

3211127 বইপত্র ও সামর্য়কী 70.00 200.00 38.80 161.20 

৩২১১১২৮ প্রকাশনা 1200.00 1200.00 711.50 488.50 

৩২১১১২৯ অর্ফস ভাড়া 3000.00 3600.00 3018.05 581.95 

3231301 প্রর্শক্ষণ 30000.00 30000.00 22361.70 7638.30 

3243101 মপবরাল, ওবয়ল এন্ড লুর্েবকন্ট 1200.00 1200.00 1055.50 144.50 

৩২৪৩১০২ গ্যাস ওজ্বালানী 50.00 50.00 0.00 50.00 

৩২৪৪১০১ ভ্রমণ ব্যয় 1500.00 1500.00 1327.60 172.40 

3255101 কর্ম্পউটার সামগ্রী 400.00 400.00 98.00 302.00 

৩২৫৫১০২ মুদ্রণ ও বাধাই 500.00 500.00 288.00 212.00 

৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মর্নহারী 500.00 500.00 208.60 291.40 

৩২৫৬১০৬ মপাশাক 200.00 200.00 154.30 45.70 

৩২৫৭১০১ কনসালবটর্ন্স 200.00 200.00 0.00 200.00 

৩২৫৭১০৫ উদ্ভাবন 2000.00 2000.00 290.00 1710.00 

৩২৫৭১০৬ সম্মানী 3000.00 3000.00 1742.80 1257.20 

3257301 অনুষ্ঠান/ উৎসবার্দ 2000.00 2000.00 1960.00 40.00 

3258101 মমাটর ান 800.00 800.00 528.50 271.50 

৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র 300.00 300.00 24.80 275.20 

৩২৫৮১০৩ কর্ম্পউটার 400.00 400.00 64.50 335.50 

৩২৫৮১০৫  ন্ত্রপার্ি ও সরঞ্জামার্দ 500.00 1000.00 148.40 851.60 

৩২৫৮১০৮ অন্যান্য ভবন ও িাপনা 300.00 1000.00 251.60 748.40 

৩২৫৮১১৭ লাইন/িার 0.00 0.00 0.00 0.00 

৩২৫৮১২৬ মটর্লব াগাব াগ সরঞ্জামার্দ 300.00 300.00 122.00 178.00 

৩২৫৮১২৭ র্ফটিাং ও র্ফকচার 0.00 0.00 0.00 0.00 

৩২৫৮১৪০ মমাটর ান রক্ষণাববক্ষণ ব্যয় 200.00 200.00 45.40 154.60 

৩৬৩১ 
উপবমাট-পণ্য ও মসবার 

ব্যবহার 
58821.00 62421.00 40481.15 21939.85 



 োি ও অর্ িনিনিক 

দকাি 
নববরণ মুল বাবজট সাংবিানধি বাবজট প্রকৃি ব্যয় উিৃত্ত(+)/ঘাটনি 

৩৪ সুদ         

৩৪২১৫০৬ কর্ির্বউটার্র ভর্বষ্য িহর্বল 6000.00 6000.00 5476.90 523.10 

৩৮ অন্যান্য ব্যয়       0.00 

3821102 ভূর্ম উন্নয়ন কর 100.00 100.00 4.00 96.00 

3821103 মপৌর কর 300.00 300.00 17.00 283.00 

3821126 র্বকে আবয়র জন্য মঞ্জুরী 605200.00 610200.00 610200.00 0.00 

উপবমাট-অন্যান্য ব্যয় 605600.00 610600.00 610221.00 379.00 

৪১ আর্র্ িক সম্পদ       0.00 

4112201 
িথ্য ম াগাব াগ প্রযুর্ক্ত 

সরঞ্জামার্দ 
3000.00 1400.00 0.00 1400.00 

৪১১২২০২ কর্ম্পউটার এবাং আনুষর্িক 1000.00 600.00 271.30 328.70 

৪১১২৩১০ অর্ফস সরঞ্জামার্দ 650.00 650.00 48.60 601.40 

৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র 600.00 600.00 209.80 390.20 

উপবমাট-অআর্র্ক সম্পদ 5250.00 3250.00 529.70 2720.30 

সব িবমাট-বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষদ: 700000.00 705000.00 674233.70 30766.30 

 

6. cwil` cwiPvjbv †evW© mfv Abyôvb  

‡`ke¨vcx we Í̄…Z evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µ‡gi Ae ’̄v ch©v‡jvPbv Ges mgvRKj¨vYg~jK 

Kvh©µ‡gi cwimi e„w×i j‡¶¨ wm×všÍ MÖn‡Yi D‡Ï‡k¨ evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` cwiPvjbv †evW© cÖwZ eQi b~b¨Zg 1 

(GK) evi mfvq wgwjZ nq| 2020-2021 A_©eQ‡i 05.06.2021 Zvwi‡L 46Zg †evW© mfv AbywôZ nq| D³ mfvq mfvcwZZ¡ 

K‡ib gvbbxq gš¿x mgvRKj¨vY gš¿Yvjq| 

 

7. wbe©vnx KwgwUi mfv Abyôvb 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` cwiPvjbv †evW© mfvq M„nxZ wm×všÍ ev¯Íevq‡bi Rb¨ eQ‡i b~¨bZg 2wU wbe©vnx KwgwUi 

mfv AbywôZ nq| 2020-2021 A_©eQ‡i 2wU wbe©vnx KwgwUi mfv AbywôZ n‡q‡Q| 27-10-2020 wLªt AbywôZ 2020-2021 

A_©eQ‡iiwbe©vnx KwgwUi  1g mfv AbywôZ nq| D³ mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib Rbve ‡gvnv¤§` Rqbyj evix, mwPe, mgvRKj¨vY 

gš¿Yvjq Ges 24-03-2021 wLªt AbywôZ 2020-2021 A_©eQ‡ii wbe©vnx KwgwUi  2q mfv AbywôZ nq|  D³ mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib 

Rbve gvndzRv AvLZvi mwPe, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq I mfvq wbe©vnx KwgwUi Ab¨vb¨ m`m¨MY Dcw ’̄Z wQ‡jb| 

 

  



8. 2020-21 A_©eQ‡ii D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg  

8.1 2020-2021 A_©eQ‡i GK bR‡i evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i Kvh©µg 

ক্রমিক

নং 

কার্ যক্রমির মিিরণ প্রমিষ্ঠান/ব্যমি/ 

উপকরমণর সংখ্যা 

অমথ যর পমরিাণ 

(টাকায়) 

1. জািীয় পর্ যাময়র প্রমিষ্ঠানমক অনুদান 1৭টি 1,২০,00,000/- 

2. মনিমিি সাধারণ স্বেচ্ছামসিী সংগঠনমক অনুদান 4৪৪৫টি ১১,00,00,000/- 

৩. সিন্বয় পমরষদমক অনুদান, [শহর সিাজ স্বসিার িাধ্যমি (UCD)] 80টি 2,40,০০,000/- 

৪. 
দুঃস্থ, অসহায় স্বরাগীমদর মিমকৎসা স্বসিা ও উপকরণ প্রদান (স্বরাগীকল্যাণ 

সমিমির িাধ্যমি) 

৫২৪টি 1৪,৩৯,00,000/- 

৫. 
সাজাপ্রাপ্ত আসািীমদর দক্ষিা উন্নয়নমূলক প্রমশক্ষণ (অপরাধী সংমশাধন ও 

পুনি যাসন সমিমির িাধ্যমি)  
৬৪টি 1,00,00,000/- 

৬. িাংলামদশ জািীয় সিাজকল্যাণ পমরষদমক অনুদান ১টি ১,00,00,000/- 

৭. স্বজলা সিাজকল্যাণ কমিটিমক অনুদান ৬৪টি ৪,৫0,00,000/- 

৮. উপমজলা সিাজকল্যাণ কমিটিমক অনুদান ৪৯২টি ২,৪৬,00,000/- 

৯. ক্ষুদ্র জামিসত্তা, নৃ-স্বগাষ্ঠী ও সম্প্রদাময়র জীিনিান উন্নয়ন ৫৩৭০ জন 2,০0,00,000/- 

১০. ক্ষুদ্র জামিসত্তা, নৃ-স্বগাষ্ঠী ও সম্প্রদাময়র ছাত্র/ছাত্রীমদর মশক্ষা সহায়িা ৫৩৭০ জন 2,০0,00,000/- 

১১. নদীভাঙ্গমন মভটািাটিহীন/ক্ষমিগ্রস্থ ও িমিিাসীমদর পুনি যাসন 
৪৫৭ টি (আিাসন 

মনি যাণ) 

৮,০0,00,000/- 

১২. িা-িাগান শ্রমিকমদর জীিনিান উন্নয়ন ও স্বটকসই আিাসন মনি যাণ ৭৫টি (আিাসন)    ৩,00,00,000/- 

১৩. প্রাকৃমিক দমর্ যামগ ক্ষমিগ্রস্থমদর পুনি যাসন ৬৪টি ২,২০,০০,০০০/- 

১৪. মভক্ষাবৃমত্ত মনরসন ও পুনি যাসন ৪৯টি 5৪,00,000/- 

১5. গমিষণা কার্ যক্রি ৩টি ১৫,০0,000/- 

১৬. 
অন্যান্য মিমশষ অনুদান 

কার্ যক্রি 

ক. প্রতিবন্ধী, গরীব, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 

আতথ িক সহায়িা 

১৩৩৯ জন ৬৭,৩৫,০০০/- 

খ. র্ববশষ অনুদান (ব্যর্ক্ত প িাবয়) 
৯৪২৩ 

 (ব্যর্ক্ত/প্রর্িষ্ঠান) 

৮,৩২,৬৫,০00/- 

                                           সি যমিাট   = ২৭৮৩৭ ৬৪,৮৪,০০,০০০/- 

 

8.2. RvZxq ch©v‡qi cÖwZôvb‡K Aby`vb 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` Gi 2011 mv‡ji bxwZgvjvi Av‡jv‡K e¨vcK mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µ‡g RwoZ †emiKvwi 

†¯̂”Qv‡mex cÖwZôvb‡K evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` n‡Z RvZxq ch©v‡qi cÖwZôvb wn‡m‡e ¯̂xK…wZ cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| 

RvZxq ch©v‡qi cÖwZôvb cwiPvwjZ Kvh©µg Øviv †`‡ki AmsL¨ gvbyl wewfbœfv‡e DcK…Z n‡q _v‡K| evsjv‡`k cÖexY wn‰Zlx msN 

I Riv weÁvb cÖwZôvb, b¨vkbvj †dvivg Ae AM©vbvB‡Rkbm IqvwK©s DB_ w` wWRG¨veì (GbGdIWweøDwW) BZ¨vw` RvZxq 

ch©v‡qi †¯̂”Qv‡mevg~jK cÖwZôvb‡K mgv‡Ri cÖwZeÜx, `wi`ª I cðvrc` e¨w³‡`i Kj¨vYv‡_© Aby`vb cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| 

2020-2021 A_©eQ‡i 17wU RvZxq ch©v‡qi cÖwZôvb‡K ১,২০,০০,০০০/-(GK †KvwU wek  j (¶UvKv Aby`vb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

Aby`vb cÖvß cÖwZôvbmg~‡ni ZvwjKv bx‡P †`qv n‡jv:  

 

 

 

 



2020-2021 A_©eQ‡i Aby`vbcÖvß RvZxq ch©v‡qi cÖwZôvbmg~‡ni ZvwjKv 

 

 

ক্র: 

িাং 

প্রনিষ্ঠাবির িার্ ও ঠিকািা সুপানরিকৃি অবর্ ির 

পনরর্াণ 

১. বাাংলাবদি প্রবীণ নহনিষী সাংঘ ও জরা নবজ্ঞাি প্রনিষ্ঠাি 

ই-১০, প্রবীণ ভবি, আগারগাঁও, দিবরবাাংলা িগর, ঢাকা-১২০৭, দরনজিঃ িাং ঢ-২৩৯ িাাং-২৯-১১-৬২ 

১০ লক্ষ 

২. সন্ধািী ভবি, ৩৩/২ িীলবক্ষি, বাবুপুরা, নিউর্াবকিট, ঢাকা, দরনজ িাং ঢ-০১৮০৮/৮৫ িাাং-২৭-১১-

১৯৮৫ 

৫ লক্ষ 

৩. দসাসাইটি ফর দ্য ওবয়ল দফয়ার অব দ্য ইবেবলকচুয়ালী  নিএসবল্ড, (সুইি)বাাংলাবদি । ৪/এ ইষ্কাটি 

গাবি িি, ঢাকা-১০০০। দরনজিঃ িাং ঢ-০৬৯১/৭৮,  িাাং-২০-১০-১৯৭৮ 

২০ লক্ষ 

৪. বাাংলাবদি পনরবার পনরকল্পিা সনর্নি (এফনপএনব), িয়াপল্টি, ওয়াি ি িাং-১৩, দপািঃ ১০০০; নজনপও 

বক্স িাং ৩৭১৪, ঢাকা। দরনজিঃ িাং ১২২৮, িাাং-১৫-০৫-১৯৬৪ 

৫ লক্ষ 

৫. ‘ব্লাইন্ড’ এডুবকিণ এন্ড নরবহনবনলবটিি দিবভলপবর্ে অগ িািাইবজিি (বাবি িা), নর্রপুর, ঢাকা-১২১৬ 

দরনজিঃ িাং-ঢ-০২৭৬৪, িানরেিঃ ১৩-০৭-১৯৯২ 

১০ লক্ষ 

৬. বাাংলাবদি নিশু কল্যাণ পনরষদ (বানিকপ), ২২/১ দিাপোিা দরাি, ঢাকা-১০০০, দরনজিঃ িাং-

২০১/১৯৬২ 

৬ লক্ষ 

৭. বাাংলাবদি অবসরপ্রাপ্ত পুনলি অনফসাস ি কল্যাণ সনর্নি, নিবটকটিভ দেনিাং স্কুল ভবি (িীি িলা), 

রাজারবাগ, ঢাকা। দরাজিঃ িাং ঢ-০১৩৩৩, িাাং-২৭-১০-৮৩ 

৩ লক্ষ 

৮. evsjv‡`k AemicÖvß miKvix Kg©Pvix Kj¨vY mwgwZ (Aemi feb)| 75/G, †ivW-5/G, avbgwÛ 

Av/G, XvKv-1209|  †iwRt 21/76| †dvbt 9119208, 8142838  

১২ লক্ষ 

৯. িারী ঐকে পনরষদ, ৬ িাং পুরািা পল্টি,ইিরাি টাওয়ার, ঢাকা। দরনজিঃ িাং-ঢ-০৯১৯১, িাাং-০৭-০৭-

২০১৫ 

৭ লক্ষ 

১০. ‘অটিজর্ সাবপ িাট এবসানসবয়িি অব বাাংলাবদি’, বাসা-৩১ (িীিিালা), দরাি িাং-১৬, দসক্টর-১৪, 

ঢাকা। দরনজিঃ িাং-ঢ-০৯৪৭৮, িাাং-১০-০৮-২০১৭ 

৫ লক্ষ 

১১. b¨vkbvj †dvivg Ae AM©vbvB‡Rkbm IqvwK©s DB_ w` wWRG¨veì (GbGdIWweøDwW), evox bs-

8/9, eøK-G, jvjgvwUqv, †gvn¤§`cyi, XvKv-1207| †iwRt bs-X-03942, Zvs- 14-10-1997 

†dvbt 9124487 

১১ লক্ষ 

১২. জািীয় িরুণ সাংঘ, ২১, হাজারীবাগ দরাি, ঢাকা-১২০৯।  দরনজিঃ িাং ১২, িাাং-১৫-০৯-১৯৭৩ ৫ লক্ষ 

১৩. বাাংলাবদি িায়াববটিক সনর্নি, ১২২, কাজী িজরুল ইসলার্ এেনভনিউ, িাহবাগ, ঢাকা-১০০০, দরনজ 

িাং-২১৬/১৯৬২ 

৫ লক্ষ 

১৪. বাাংলাবদি জািীয় বনধর সাংস্থা, ১৭৪, িহীদ সসয়দ িজরুল ইসলার্ এনভনিউ, নবজয় িগর, ঢাকা-

১০০০, দরনজিঃ িাং- ১২৫৪, িাাং-২০-০৫-১৯৬৪ 

৫ লক্ষ 

১৫. ‘আবর্িা ফাউবন্ডিি, ঠিঠনিয়া, সদর, বগুড়া,’ দরনজিঃ িাং বগ-১৫৭০, িাাং-১৮-১৯-২০১১  ৫ লক্ষ 

১৬. আজাদ মুসনলর্ ওবয়লবফয়ার কর্বেক্স, ৮৮/১, জগন্নার্ সাহা দরাি (আর্লীবগালা), লালবাগ, ঢাকা, 

দরনজিঃ িাং-ঢ-০৮৬২৪(২১১/৬২), িাাং- ৩০-০৬-২০০৯ 

৩ লক্ষ 

১৭. িারী উন্নয়ি দফারার্, পিরা, কাফুরা, ফনরদপুর, সদর, দরনজিঃ িাং- ফনরদ-২৮৬, িাাং-২০-০১-২০১৩ ৩ লক্ষ 



 দর্াট- ১ দকাটি ২০ লক্ষ 

K_vq : (GK †KvwU wek jÿ UvKv) 

 

 

 

wPÎ : RvZxq ch©v‡qi cÖwZôvb mÜvbx KZ…©K c_ wkï‡`i gv‡S Lvevi weZiY Kiv nq| 

 

 



 

 

                                   wPÎ : RvZxq ch©v‡qi cÖwZôvb mÜvbx KZ…©K †¯̂”Qvq i³`vb Kg©m~Px MÖnY Kiv nq| 

 

 

 

 

 

 

 



 

         চিত্র :  RvZxq ch©v‡qi cÖwZôvb Ôbvix Dbœqb †dvivgÕ KZ…©K wewfbœ cÖwkÿY Kvh©µg| 

 

 

  

 

         চিত্র :  RvZxq ch©v‡qi cÖwZôvb ‘অটিজর্ সাবপ িাট এবসানসবয়িি অব বাাংলাবদি’ কর্তিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চনর্দ েশ ক্রর্ম ১৬-০৬-২০২১     

                   তাচরখ স্কুর্ের মার্ের পার্শ বৃক্ষর্রাপণ করা হয়। এ সময় উপচিত চির্েন প্রচতষ্ঠার্নর মহাসচিব মমাোঃ হারুন-অর-রশীদ, অর্ ে সচিব    

                   মমাোঃ মচনর মহার্সন মচনর ও এোকার গন্য মান্য  ব্যচিবগ ে। 



 

 

 

                       চিত্র :  RvZxq ch©v‡qi cÖwZôvন ÔAv‡gbv dvD‡Ûkb’ কর্তিক বাাংলাবদি জািীয় সর্াজকল্যাণ পনরষবদর আনর্ িক          

                             অনুদাবির সহায়িায় কবরািকালীি সর্বয় দুিঃস্থ ও অসহায় িারীবদর র্াবে োদ্য সর্গ্রী নবিরণ করা  

 

 

8.3. †ivMxKj¨vY mwgwZ‡K Aby`vb  

`yt ’̄ , Amnvq I `wi`ª †ivMx‡`i wPwKrmv, mn‡R nvmcvZv‡j fwZ© Kiv, webvg~‡j¨ Jla/DcKiY cÖ`vb Ges  wPwKrmvKvjxb mg‡q 

Avw ©_K I Ab¨vb ¨mvnvh ¨cÖ`v‡bi j‡`† ¨¶‡ki cÖwZwU miKvix †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj, we‡klvwqZ nvmcvZvj Ges cÖwZwU 

Dc‡Rjv  †ivMxKj¨vY mwgwZ i‡q‡Q| evsjv`‡k RvZxq mgvRKj¨vY cwil† `ivMxKj¨vY mwgwZ‡Z Avw_©K Aby`vb cÖ`vb K‡i 

_v‡K| 2020-2021 A_©eQ‡i 524wU †ivMxKj¨vY mwgwZi Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z 14,39,00,000/-(‡PŠÏ †KvwU DbPwjøk jÿ) 

UvKv cwil` †_‡K Avw_©K Aby`vb †`qv n‡q‡Q| 

2020-2021 অর্ েবির্র মরাগীকল্যাণ সচমচতসমূর্হ অনুদান বন্টর্নর সারসংর্ক্ষপ  

ক্রচম

ক নং 

মরাগীকল্যাণ সচমচত অনুদার্নর পচরমান 2020-2021 

সংখ্যা টাকার পচরমান 

১ মমচির্কে কর্েজ হাসপাতার্ে অবচিত মরাগীকল্যাণ সচমচত (‘ক’-মেচণ) ২২       2,44,০০,০০০/- 

২ মজো সদর হাসপাতােসমূর্হ অবচিত মরাগীকল্যাণ সচমচত (‘খ’-মেচণ) ৫৭ ৪,74,০০,০০০/- 

৩ উপর্জো স্বািয কমর্ের্ে অবচিত মরাগীকল্যাণ সচমচত (‘গ’-মেচণ) ৪১৯ ৪,৩4,০,০০০/- 

৪ চবর্শষাচয়ত  হাসপাতােসমূর্হ অবচিত মরাগীকল্যাণ সচমচত  (‘ঘ’ মেচণ) ২৬ ১,8৭০,০০,০০০/- 

                                                                                   মমাট = ৫২৪ ১4,39,০০,০০০/- 

 



 

wPÎ : †ivMxKj¨vY mwgwZ, XvKv †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj, XvKv n‡Z †ivMx‡`i gv‡S ûBj‡Pqvi weZiY Ki‡Qb| 

 

8.4. kni mgvR Dbœqb cÖKí cwil`‡K Aby`vb  

mviv †`‡ki †Rjv ch©v‡q 80wU kni mgvR Dbœqb cÖKí cwil` i‡q‡Q| ¯̂í myweav‡fvMx, myweavewÂZ I Mixe kû‡i mgv‡Ri 

Rbmvavi‡Yi Kg©ms ’̄vb m„wói j‡¶¨ Zv‡`i‡K mvaviY I KvwiMix  wk¶v Ges wewfbœ e„wËg~jK cÖwk¶Y cÖ`vbc~e©K  cQ›`bxq 

†ckvq wb‡qvM cvIqvi my‡hvM m„wó K‡i Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœqb mvab KivB kni mgvR Dbœqb cÖKí cwil‡`i D‡Ïk¨| G 

mKj cÖKí cwil‡`i Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` †_‡K 2020-2021 A_©eQ‡i 80wU kni mgvR 

Dbœqb cÖKí cwil`‡K 2,40,00,000/-( ỳB †KvwU Pwjøk j¶) UvKv GKKvjxb Avw_©K Aby`vb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|   

 

8.5. Acivax ms‡kvab I cybe©vmb mwgwZ‡K Aby`vb 

mvRvcÖvß Avmvgx‡`i wewfbœ Kg©ms ’̄vb I wewfbœ ‡ckvq RxweKv AR©‡bi Rb¨ `¶Zv Dbœqb cÖwkÿY Av‡qvR‡bi Rb¨ †`‡ki 64 wU 

†Rjvi 64wU †RjLvbvq Acivax ms‡kvab I cybe©vmb mwgwZ i‡q‡Q| KvivMv‡ii K‡qw`‡`i cÖwk¶Y Kg©m~wPi gva¨‡g `¶Zv 

Dbœqb I c~be©vmb KivB Gi D‡Ïk¨| G mKj Acivax ms‡kvab I cybe©vmb mwgwZi Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z evsjv‡`k RvZxq 

mgvRKj¨vY cwil` †_‡K 2020-2021 A_©eQ‡i 64wU Acivax ms‡kvab I c~be©vmb mwgwZ‡K 1,00,00,000/-(GK †KvwU) 

UvKv GKKvjxb Avw_©K Aby`vb †`qv n‡q‡Q|    

 

8.6. wbewÜZ mvaviY †¯̂”Qv‡mex cÖwZôvb 

†`ke¨vcx mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µ‡gi we Í̄…wZi j‡¶¨ wbewÜZ mvaviY †¯̂”Qv‡mex  cÖwZôvbmg~n †`‡ki cÖZ¨šÍ AÂ‡j Qwo‡q wQwU‡q 

i‡q‡Q| Gme mvaviY †¯̂”Qv‡mex  cÖwZôvb mxwgZ  cwim‡i n‡jI wewfbœ  Av_©-mvgvwRK  Dbœqbg~jK  KvR  K‡i  hv‡”Q| 

†¯̂”Qv‡mex cÖwZôv‡bi mv‡_ Rwo‡q Av‡Q †`‡ki nvRv‡iv mgvRKg©x| Gme mvaviY †¯̂”Qv‡mex cÖwZôvb miKv‡ii cvkvcvwk †`‡ki 



Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b KvR K‡i hv‡”Q| Zviv miKv‡ii cv‡k †_‡K wewfbœ `y‡h©vM †hgb eb¨v, R¡‡jv”Qvm, N~wY©So I gnvgvix 

BZ¨vw` cwiw ’̄wZ †gvKv‡ejvq ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i _v‡K| G mKj cÖwZôv‡bi Kg©m~wP‡Z AšÍf©y³ Av‡Q MYwk¶v, e„wËg~jK 

cÖwk¶Y (Kw¤úDUvi cÖwk¶Y, UvBc ivBwUs, GgeªqWvix, D‡ji KvR, `wR©  weÁvb), ¶y`ª I KzwUi wkí, e„¶‡ivcb I e„¶ 

cwiPh©v, grm¨ Pvl, nvum-gyiMx cvjb, GjvKvi cwi¯‹vi cwi”QbœZv, GwZg cÖwZcvjb, †eIqvwik jvk `vdb, webvg~‡j¨ wPwKrmv, 

`yt ’̄ I Mixe‡`i Kg©ms ’̄v‡bi j‡¶¨ Avw_©K mnvqZv cÖ`vb, cÖv_wgK wPwKrmv, cvwievwiK ¯̂v ’̄¨ cwiPh©v, msMxZ wk¶v, †Ljvayjv, 

cvVvMvi Ges wewfbœ mvs¯‹…wZK I mvgvwRK †mevg~jK  Kg©m~wPi GK ev GKvwaK welqvejx| Aby`vb eÈb bxwZgvjv Abyhvqx 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` †_‡K G Lv‡Zi eivÏK…Z Aby`v‡bi A_© †RjvIqvix RbmsL¨vi Abycv‡Z e›Ub Kiv n‡q 

_v‡K| †Rjv mgvRKj¨vY Kvh©wU D³ eivÏK…Z A_© Av‡e`bKvix cÖwZôv‡bi g‡a¨ e›U‡bi mycvwikmn evsjv‡`k RvZxq 

mgvRKj¨vY cwil‡` †cÖiY K‡i _v‡K| AZtci cwil` n‡Z D³ mycvwikK…Z Aby`v‡bi cÖ Í̄ve hvPvB-evQvB †k‡l P~ovšÍ Kiv nq| 

2020-2021 A_©eQ‡i †`‡ki 64wU †Rjvi 4445wU cÖwZôv‡bi AbyK~‡j 10,00,00,000/-(`k †KvwU) UvKv Aby`vb †`qv 

n‡q‡Q| 

8.7. 2020-2021 A_©eQ†i mvaviY †¯̂”Qv†mex msMV‡bi wefvM I †RjvIqvix Aby`v‡bi cwimsL¨vb 

2020-2021 A_©eQ‡i wefvMIqvix wbewÜZ mvaviY †¯̂”Qv‡mex cÖwZôv‡bi  g‡a¨ Aby`vb e›U‡bi Rb¨ eivÏ ZvwjKv 

 

‡gvU eivÏ :- 1১,00,00,000/- 

  

bs wefv‡Mi bvg UvKvi cwigvY gšÍe¨ 

1| XvKv ২,৭৮,০৮,০০০/-  

2| PUªMÖvg ২,১৭,১৪,০০০/-  

3| ivRkvnx ১,৪১,১৩,০০০/-  

4| iscyi ১,২০,৬৭,০০০/-  

5| Lyjbv ১,১৯,৭৯,০০০/-  

6| ewikvj ৬৩,৫৮,০০০/-  

7| wm‡jU ৭৫,৬৮,০০০/-  

8| gqgbwmsn ৮৩,৯৩,০০০/-  

  1১,00,00,000/-  

 

2020-2021 A_©eQ‡i ‡RjvIqvix wbewÜZ mvaviY †¯̂”Qv‡mex cÖwZôv‡bi  g‡a¨ Aby`vb e›U‡bi Rb¨ eivÏ ZvwjKv 

 

 

bs ‡Rjvi bvg UvKvi cwigvY bs ‡Rjvi bvg UvKvi cwigvY 

wefvM-XvKv wefvM- PUªMÖvg 

1| XvKv  14| PUªMÖvg ৫৮,১৯,০০০/- 

2| MvRxcyi  15| K·evRvi ১৭,৪৯,০০০/- 

3| gvwbKMÄ  16| LvMovQwo ৪,৭৩,০০০/- 

4| gyÝxMÄ  17| ivsMvgvwU ৪,৫১,০০০/- 



5| biwms`x  18| ev›`ievb ২,৯৭,০০০/- 

6| bvivqbMÄ  19| Kzwgjøv ৪১,১৪,০০০/- 

7| dwi`cyi  20| eªvþYevoxqv ২১,৬৭,০০০/- 

8| ivRevox  21| Puv`cyi ১৮,৪৮,০০০/- 

9| ‡MvcvjMÄ  22| ‡bvqvLvjx ২৩,৭৬,০০০/- 

10| gv`vixcyi  23| ‡dbx ১১,০০,০০০/- 

11| kixqZcyi  24| j²xcyi ১৩,২০,০০০/- 

12| wK‡kviMÄ                            ‡gvU 

= 

২,১৭,১৪,০০০/- 

13| UvsMvBj     

                          ‡gvU =     

wefvM- ivRkvnx wefvM- iscyi 

25| ivRkvnx ১৯,৮০,০০০/- 33| iscyi ২২,০০,০০০/- 

26| bIMuv ১৯,৯১,০০০/- 34| bxjdvgvix ১৩,৯৭,০০০/- 

27| PuvcvBbeveMÄ ১২,৫৪,০০০/- 35| KzwoMÖvg ১৫,৮৪,০০০/- 

28| bv‡Uvi ১২,৯৮,০০০/- 36| MvBevÜv ১৮,১৫,০০০/- 

29| e¸ov ২৫,৯৬,০০০/- 37| jvjgwbinvU ৯,৫৭,০০০/- 

30| RqcyinvU ৭,০৪,০০০/- 38| w`bvRcyi ২২,8০,০০০/- 

31| cvebv ১৯,২৫,০০০/- 39| VvKziMuvI ১০,৬৭,০০০/- 

32| wmivRMÄ ২৩,৬৫,০০০/- 40| cÂMo ৭,৫9,০০০/- 

                          ‡gvU = ১,৪১,১৩,০০০/-                           ‡gvU 

= 

১,২০,৬৭,০০০/- 

wefvM- Lyjbv 

 

wefvM- বনরিাল 

41| Lyjbv ১৭,৭১,০০০/- 51| বনরিাল ১৭,৮২,০০০/- 

42| mvZ¶xiv ১৫,১৮,০০০/- 52| ‡fvjv ১৩,৫৩,০০০/- 

43| ev‡MinvU ১১,১২,০০০/- 53| SvjKvVx ৫,১৭,০০০/- 

44| h‡kvi ২১,১২,০০০/- 54| wc‡ivRcyi ৮,৪৭,০০০/- 

45| wSbvB`n ১৩,৫৩,০০০/- 55| cUzqvLvjx ১১,৭৭,০০০/- 

46| gv¸iv ৭,০৪,০০০/- 56| ei¸bv ৬,৮২,০০০/- 

47| bovBj ৫,৫০,০০০/-                        ‡gvU = ৬৩,৫৮,০০০/- 

48| Kzwóqv ১৪,৮৫,০০০/-    



49| PzqvWvsMv ৯,৬৮,০০০/-    

50| ‡g‡nicyi ৫,০৬,০০০/-    

                          ‡gvU = ১,১৯,৭৯,০০০/-    

wefvM- wm‡jU wefvM- িয়িনমসংহ 

57| wm‡jU ২৬,২৯,০০০/- 61| িয়িনমসংহ 3৯,০5,000/- 

58| nweMÄ ১৫,৯৫,০০০/- 62| জািালপুর 1৭,৪9,000/- 

59| ‡gŠjfxevRvi ১৪,৬৩,০০০/- 63| স্বশরপুর ১0,৩4,000/- 

60| mybvgMÄ ১৮,৮১,০০০/- 64| স্বনত্রমকানা 1৭,০5,000/- 

  ৭৫,৬৮,০০০/-                          ‡gvU = ৮৩,৯3,000/- 

      

 

 

 

 

 

8.8 Pv evMvb kÖwgK‡`i Rb¨ †UKmB Avevmb wbg©vY  

Ômevi Rb¨ evm¯’vbÕ gvbbxq cÖavbgš¿xi hzMvšÍKvix GKwU c`†ÿc| gywReel© Dcj‡ÿ G c`†ÿc ev¯Íevq‡b evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY 

cwil‡`i D‡Ï¨‡M Pv-evMvb we Í̄…Z wm‡jU wefv‡Mi 3wU †Rjv I PÆMÖvg wefv‡Mi 1wU †Rjvi Pv evMvb kÖwgK‡`i Rb¨ 2020-2021 A_©eQ‡i 

75wU †UKmB Avevmb wbg©v‡bi Rb¨ 3,0000000/- (wZb †KvwU) UvKv eivÏ Kiv nq| †Rjv wfwËK eivÏ weeiYx wb¤œiƒc :  

Pv-evMvb Avevmb wbg©vY †Rjv wfwËK eivÏ 

µt bs LvZ ‡Rjvi bvg Avevmb msL¨v eivÏ gšÍe¨ 

1 Pv evMvb kÖwgK‡`i Rxebgvb 

Dbœq‡b †UKmB Avevmb wbg©vb 

†gŠjfxevRvi 40 1,60,00,000/-  

nweMÄ 15    60,00,000/-  

wm‡jU 10    40,00,000/-  

PÆMÖvg 10    40,00,000/-  

 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i D‡Ï¨‡M Pv-evMvbw ’̄Z Ni ˆZwii Rb¨  GKwU Lmov bxwZgvjv cÖbqb Kiv n‡q‡Q|                                      

 

8.9. †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU 

†`‡ki 64wU †Rjvq 64wU †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU i‡q‡Q| এ সকে †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU‡K 2020-2021 A_©eQ‡i  

4,50,00,000/- (Pvi †KvwU cuÂvk jÿ) UvKv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

2020-2021 অর্ িবছবর মজলা সমাজকল্যাণ KwgwUর অনুকূবল মজলাওয়ারী অনুদান  

ক্রনর্ক দজলার িার্ পনরর্াি   ক্রনর্ক  দজলার িার্ পনরর্াি   



নবভাগ : ঢাকা নবভাগ- িট্টগ্রার্ 

১। ঢাকা 1,000,000.00 ১৪। চরগ্রাম 1,000,000.00 

২। গাজীপুর 650,000.00 ১৫। কক্সবাজার 800,000.00 

৩। মার্নকগঞ্জ 600,000.00 ১৬। খাগড়াছর্ড় 600,000.00 

৪। নারায়নগঞ্জ 650,000.00 ১৭। রাাংগামাটি 600,000.00 

৫। নরর্সাংদী 650,000.00 ১৮।  বান্দরবান 600,000.00 

৬। মুন্সীগঞ্জ 650,000.00 ১৯। কুর্মল্লা 800,000.00 

৭। ফর্রদপুর 800,000.00 ২০। োহ্মণবাড়ীয়া 600,000.00 

৮। রাজবাড়ী 600,000.00 ২১। চাঁদপুর 600,000.00 

৯। মগাপালগঞ্জ 700,000.00 ২২। মনায়াখালী 800,000.00 

১০। মাদারীপুর 650,000.00 ২৩। মফনী 550,000.00 

১১। শরীয়িপুর 650,000.00 ২৪। লক্ষ্মীপুর 550,000.00 

১২। র্কবশারগঞ্জ 650,000.00    

১৩। টাাংগাইল 750,000.00    

নবভাগ- রাজিাহী নবভাগ- রাংপুর 

২৫। রাজশাহী 1,000,000.00 ৩৩। রাংপুর 1,000,000.00 

২৬। নওগাঁ 800,000.00 ৩৪। িীলফার্ারী 600,000.00 

২৭। িাঁপাইিবাবগঞ্জ 900,000.00 ৩৫। কুনড়গ্রার্ 700,000.00 

২৮। িাবটার 600,000.00 ৩৬। গাইবান্ধা 700,000.00 

২৯। বগুড়া 800,000.00 ৩৭। লালর্নিরহাট 900,000.00 

৩০। জয়পুরহাট 500,000.00 ৩৮। নদিাজপুর 900,000.00 

৩১। পাবিা 800,000.00 ৩৯। ঠাকুরগাঁও 600,000.00 

৩২। নসরাজগঞ্জ 700,000.00 ৪০। পঞ্চগড় 500,000.00 

নবভাগ- খুলিা নবভাগ- বনরিাল 

৪১। খুলিা 1,000,000.00 ৫১। বনরিাল 1,000,000.00 

৪২। সািক্ষীরা 600,000.00 ৫২। দভালা 600,000.00 

৪৩। বাবগরহাট 600,000.00 ৫৩। ঝালকাঠী 500,000.00 

৪৪। যবিার 700,000.00 ৫৪। নপবরাজপুর 700,000.00 



৪৫। নঝিাইদহ 600,000.00 ৫৫। পটুয়াোলী 800,000.00 

৪৬। র্াগুরা 600,000.00 ৫৬। বরগুিা 500,000.00 

৪৭। িড়াইল 600,000.00    

৪৮। কুনষ্টয়া 700,000.00    

৪৯। চুয়ািাাংগা 500,000.00    

৫০। দর্বহরপুর 500,000.00    

নবভাগ- নসবলট নবভাগ- র্য়র্িনসাংহ 

৫৭। নসবলট 900,000.00 ৬১। র্য়র্িনসাংহ 900,000.00 

৫৮। হনবগঞ্জ 700,000.00 ৬২। জার্ালপুর 700,000.00 

৫৯। দর্ৌলভীবাজার 700,000.00 ৬৩। দিরপুর 600,000.00 

৬০। সুিার্গঞ্জ 700,000.00 ৬৪। দিত্রবকািা 800,000.00 

 

8.12.Dc†Rjv mgvRKj¨vY KwgwU  

†`‡ki 64wU †Rjvq 492wU Dc†Rjv mgvRKj¨vY KwgwU i‡q‡Q| 492wU Dc†Rjv mgvRKj¨vY KwgwU‡K 50,000/- UvKv K‡i 2020-

2021 A_©eQ‡i  2,46,00,000/- (`yB †KvwU ‡QPwjøk j¶) UvKv Aby`vb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

 

9. 2020-21 A_©eQ‡i ‡`‡ki wewfbœ ‡Rjvi Aby`vb weZiY Abyôv‡bi wKQy Av‡jvKwPÎ 

 

 

 

 

নিত্রিঃ দেচ্ছাবসবী সাংগঠিবক অনুদাি প্রদাি করবেি িহর সর্াজবসবা অনফসার, িহর সর্াজবসবা কায িালয়, ফনরদপুর  

 

২ 



  

নিত্রিঃ দেচ্ছাবসবী সাংগঠিবক অনুদাি প্রদাি করবেি উপবজলা সর্াজবসবা অনফসার, ফনরদপুর সদর ও িহর সর্াজবসবা অনফসার, িহর 

সর্াজবসবা কায িালয়, ফনরদপুর। 

 

 

মেচ্ছবসবী সাংগঠন সমুবহর মাবে অনুদান র্বিরন করবছন লক্ষীপুর মজলা প্রশাসক ও র্বজ্ঞ মজলা ম্যার্জবেট জনাব মমাোঃ আবনায়ার মহাছাইন 

আকন্দ, অর্ির্রক্ত মজলা প্রশাসক (সার্ব িক) জনাব মমাহাম্মদ নূর-এ-আলম ও উপপর্রচালক জনাব মমা: নুরুল ইসলাম পাটওয়ারী। 

 

কবরানার প্রাদ্যভিাবব টুমচর ইউর্নয়বন কম িহীন ২০০ জন মানুবষর মাবে ত্রান প্যাবকট র্বিরণ। ত্রান র্বিরণ িান টুমচর ইউ/র্প, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

র্বিরবণ উপর্িি র্ছবলন সাংর্িষ্ট ইউ/র্প মচয়ারম্যান ও উপপর্রচালক জনাব মমা: নুরুল ইসলাম পাটওয়ারী। 

 

 



 
 

 

বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষবদর অর্ িায়বন হাসপািাল সিাজমসিা কার্ যালয়, লক্ষীপুর এ ২ জন দুঃস্হ স্বরাগী স্বক 

র্বনামূবল্য মিমভন্ন প্রকার ঔষধ সরিরাহ করা হয়। 

 

 

 

 

mvaviY †¯^”Qv‡mex  ms¯’vmg~‡ni gv‡S 2020-2021 A_©eQ‡ii GKKvjxb Aby`v‡bi †PK, cÖwZeÜx wkÿv_x©‡`i wkÿv Dce„wËi 

†PK Ges Gg iwng †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj, 250 kh¨v †Rbv‡ij nvmcvZvj w`bvRcy‡i K‡ivbv †ivMx‡`i Rb¨ Aw·‡Rb 



wmwjÛvi weZiY Abyôv‡b e³e¨ ivL‡Qb d«avb AwZw_ RvZxq msm‡`I ûBc Bkevjyi iwng Ggwc| Gmgq Dcw¯’Z wQ‡jb †Rjv 

cÖkvmK Lv‡j` †gvnv¤§` RvKx, cywjk mycvi †gvnv¤§` Av‡bvqvi †nv‡mb wewcGg, wcwcGg(evi) cÖgyL  

 

 

 

 

‡fvjv †Rjv nvmcvZv‡j †ivMx‡`i gv‡S Jla weZiY Kiv nq| 



 

 

MvRxcyi †Rjvi Kvwjqv‰Ki Dc‡Rjvq wfÿzK cyb©evmb DcKiY weZiY Ges Xvj‡Rvov BDwbqb‡K wfÿzK gy³ †NvlbvKiY Abyôvb cÖavb 

AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb gvbbxq gš¿x, gyw³‡hv×v welqK gš¿Yvjq, Rbve AvjnvR¦ Av.K.g †gvRv‡¤§j nK Ggwc 

 

 



UvsMvBj †Rjvq gv¯‹ weZiY Kiv nq| 

 

 

     Uv½vBj †Rjvi KvwjnvwZ Dc‡Rjvq Avw_©K mvnvh¨ weZiY Ki‡Qb Rbve †gvn¤§` nvQvb Bgvg Lvb †gv‡nj nvRvix Ggwc | 

 

wK‡kviMÄ †Rjvi †ivMxKj¨vY mwgwZ n‡Z `yt¯’ †ivMx‡`i gv‡S Jla weZib Kiv nq| 



 

 

           ev‡MinvU †Rjvq mgvRKj¨vY gš¿Yvj‡qi mvgvwRK wbivcËv Kg©m~wPi AMÖMwZ wb‡q gZwewbgq mfv AbywôZ nq| D³ mfvq cÖavb 

AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯ÍZ wQ‡jb Rbve gnvdzRv Lvbg, mwPe, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq| 

 

cvebv †Rjvq Aby`v‡bi A_© weZiY Kiv nq| 



 

 

        MvBevÜv †Rjvq †¯^”Qv‡mex cÖwZôv‡bi gv‡S †PK weZiY Ki‡Qb gvbbxq †WcywU ¯úxKvi                        

Rbve †gvt dR‡j iveŸx Gg.wc| 

 

 

                           Mixe, Amnvq,`yt¯’ e¨w³‡`i gv‡S GKKvjxb Avw_©K Aby`v‡bi †PK weZiY Ki‡Qb †Rjv cÖkvmK, nweMÄ     

       Rbve BkivZ Rvnvb Ges DccwiPvjK, †Rjv mgvR‡mev Kvh©vjq, nweMÄ Rbve †gvt nvweeyi ingvb| 

 

 



 

ivRevox †Rjvq †¯̂”Qv‡mex cÖwZôv‡bi gv‡S Aby`v‡bi †PK weZiY Kiv n‡”Q| 

 

 

 

ivRevox †Rjvq wfÿzK‡`i cyb©evmb Kiv n‡q‡Q| 

 

 

bIMuv †Rjvq Aby`v‡bi †PK weZiY Kiv nq| 

 

                                bIMuv †Rjvq Acivax ms‡kvab I cyb©evmb mwgwZi gva¨‡g mvRvcÖvß Avmvgx‡`i cyb©mv‡bi                          

                                e¨e¯’v Kiv nq|Aby`v‡bi †PK weZiY Kiv nq| 



 

 

                           Mixe, Amnvq,`yt¯’ e¨w³‡`i gv‡S GKKvjxb Avw_©K Aby`v‡bi †PK weZiY Ki‡Qb †Rjv cÖkvmK, mybvgMÄ     

       Rbve ‡gvt Rvnv½xi †nv‡mb| 

 

 

 

mvaviY †¯^”Qv‡mex cÖwZôv‡bi gv‡S Aby`v‡bi †PK weZiY Ki‡Qb †Rjv cÖkvmK, mybvgMÄ     

       Rbve ‡gvt Rvnv½xi †nv‡mb| 

 



 



 



 

mvaviY †¯^”Qv‡mex cÖwZôvb Ges Mixe, Amnvq,`yt¯’ e¨w³‡`i gv‡S Aby`v‡bi †PK weZiY Ki‡Qb †Rjv cÖkvmK, Puv`cyi     

       Rbve AÄbv Lvb gRwjk Ges evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` m`m¨ Rbve Wvt ˆmq`v e`iæbœvnvi †PŠayix, Pvu`cyi | 

 

10. gvbe m¤ú` Dbœqb  

10.1 M‡elYv, †mwgbvi I Kg©kvjv Av‡qvRb 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` †`‡k mg‡q  mg‡q D™¢yZ mvgvwRK wewfbœ mgm¨vi Ici Rwic I M‡elYv Kvh©µg 

cwiPvjbvi Rb¨ miKvi ¯̂xK…Z GKwU cÖwZôvb| 1956 mv‡j cwil` MV‡bi mg‡q M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbvi g¨v‡ÛU _vK‡jI 

Dchy³ Rbe‡ji Afv‡e Ab¨vb¨ A‡bK Kv‡Ri mv‡_ ¸iæZ¡c~Y© Ab¨Zg G `vwqZ¡wU h_vh_fv‡e cvjb Kiv m¤¢e nqwb| wew¶ßfv‡e 

wKQy M‡elYv I Rwic Kvh© m¤úvw`Z n‡jI mg‡qi Pvwn`vi Av‡jv‡K M‡elYv Kvh©µg MwZkxj Kivi j‡¶¨ 2016 mv‡j evsjv‡`k 

RvZxq mgvRKj¨vY cwil` Ges mgvRKj¨vY I M‡elYv Bwbw÷wUDU,  XvKv wek¦we`¨vj‡qi g‡a¨ GKwU mg‡SvZv ¯§viK ¯̂v¶wiZ 

nq|  2020-2021 A_©eQ‡i বাাংলাবদি জািীয় সর্াজকল্যাণ পনরষবদর অর্ িায়বি ‘দরাগীকল্যাণ সনর্নির র্াধ্যবর্ পনরিানলি দুিঃস্থ, 

অসহায়, প্রনিবন্ধী দরাগীবদর নিনকৎসা সহায়িা কায িক্রবর্র প্রভাব মুল্যায়ি’, ‘সর্ন্বয় পনরষদ, িহর সর্াজবসবা কর্ িসূনি পনরিানলি 

র্ািব সম্পদ উন্নয়ি কায িক্রবর্র ফলাফল মুল্যায়ি’ ও ‘ক্ষুদ্র জানিসত্ত্বা, নৃ-দগাষ্ঠী ও ক্ষুদ্র-সম্প্রদাবয়র জীবির্াি উন্নয়বি অনুদাবির 

কায িকানরিা যািাই’ িীষ িক নিিটি গববষণা সম্পন্ন হবয়বে। গববষক দল কাজ দিবষ সুপানরি র্ালা দানেল কবরি। 

10.2 M‡elYvq M„nxZ mycvwik gvjv 

(ক) বাাংলাবদি জািীয় সর্াজকল্যাণ পনরষবদর অর্ িায়বি দেপস্ টুয়াি িস্ দিবভলপবর্ে, ঢাকা কর্তিক ২০২০-২০২১ অর্ িবেবর ‘‘ক্ষুদ্র জানিসত্ত্বা, নৃ-

দগাষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সম্প্রদাবয়র জীবির্াি উন্নয়বি অনুদাবির কায িকানরিা যািাই’’ নিবরািাবর্ গববষণা কাজ সম্পন্ন হবয়বে। উক্ত গববষণায় নিম্নবনণ িি 

সুপানরি করা হবয়বে : 

িাং গববষণার  সুপানরি 

১ ক্ষুদ্র জানিসত্ত্বা, নৃ-দগাষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সম্প্রদাবয়র জীবি র্াি উন্নয়বির লবক্ষে বৃহত্তর পনরসবর এই কর্ িসূনি িলর্াি রাো এবাং গববষণা দর্বক 

প্রাপ্ত সবলিা ও সীর্াবদ্ধিা এবাং সুপানরিসমূহ নবববিিায় নিবয় কর্ িসূনির সানব িক নদকসমূহ আবরা কায িকরী করার জন্য দীঘ ি দর্য়াদী 

একটি কর্ িসূনি গ্রহণ করা 

২ বাাংলাবদি জািীয় সর্াজকল্যাণ পনরষদ দর্বক ক্ষুদ্র জানিসত্ত্বা, নৃ-দগাষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সম্প্রদাবয়র জীবির্াি উন্নয়বি দয অনুদাি প্রদাি করা হয় 

িার পনরর্াণ এবাং সাংখ্যা দুবটাই বাড়াবিা উনিি 

৩ ক্ষুদ্র জানিসত্ত্বা, নৃ-দগাষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সম্প্রদাবয়র উন্নয়বি দয কর্ িসূনিই দিয়া হউক িা দকি দসই কর্ িসূনির পনরকল্পিা কাবল িাবদর 



প্রনিনিনধবদর সনক্রয় প্রনিনিনধত্ব র্াকবি হবব। িাহবল িাবদর িানহদা দর্ািাববক কর্ িসূনি দিয়া সম্ভব হবব। ফবল িাবদর সনিেকাবরর 

উন্নয়ি সম্ভব হবব  

৪ ক্ষুদ্র জানিসত্ত্বা, নৃ-দগাষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সম্প্রদাবয়র র্ানুবষর জীববির আয়ূকাল কর্ িাই বয়স্কভািা প্রানপ্তর দক্ষবত্র িাবদর বয়স হ্রাস করা 

প্রবয়াজি। ক্ষুদ্র নৃ-দগানষ্ঠর র্ানুষবদর বয়স্কভািা প্রানপ্তর দক্ষবত্র বয়স পঞ্চাি (৫০) বের নিধ িারণ করা প্রবয়াজি; এবাং িাবদর ১০০% দক 

বয়স্কভািা ভািার আওিায় আিা প্রবয়াজি 

৫ ক্ষুদ্র জানিসত্ত্বা, নৃ-দগাষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সম্প্রদাবয়র র্ানুবষর নকছু প্রনিক্ষবণর ব্যবস্থা আবে নকন্তু প্রনিক্ষণ পরবিী ফবলাআপ বা যর্াযর্ পনরকল্পিা 

িা র্াকা; প্রনিক্ষণ পরবিী ফবলাআপ দজারদার করা 

৬ ক্ষুদ্র জানিসত্ত্বা, নৃ-দগাষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সম্প্রদাবয়র র্ানুবষর সাংজ্ঞা, সাংখ্যা ও িাবদর অবস্থা সম্পনকিি সুনিনদ িষ্ট িথ্য সম্বনলি জরীপ র্াকা 

প্রবয়াজি 

৭ ক্ষুদ্র জানিসত্ত্বা, নৃ-দগাষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সম্প্রদাবয়র র্ানুবষর েকীয়িা বজায় দরবেই উন্নয়ি কায িক্রর্ পনরিালিা করা প্রবয়াজি; নৃ-দগানষ্ঠবদর 

র্ানুবষর জন্য দয দকাি প্রকল্প গ্রহণ করার সর্য় িাবদর নিজে সাংস্কৃনি ও সবনিষ্টে নবববিিায় রাো প্রবয়াজি। িারা দযি নিজে সাংস্কৃনি ও 

সবনিষ্টে বজায় দরবে অগ্রসর হবি পাবর দসগুবলা যর্াযর্ভাবব নবববিিায় দরবে প্রকল্প গ্রহণ করবি হবব 

৮ ক্ষুদ্র জানিসত্ত্বা, নৃ-দগাষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সম্প্রদাবয়র উন্নয়বি আবরা সৃজিিীল উবদ্যাগ গ্রহণ করা প্রবয়াজি 

৯ ক্ষুদ্র জানিসত্ত্বা, নৃ-দগাষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সম্প্রদাবয়র র্ানুবষর উন্নয়বি একটি সর্নন্বি প্রনক্রয়ায় সহায়িা করা প্রবয়াজি; কারণ িাবদর উন্নয়বি 

নবনভন্ন ধরবণর সহবযানগিা প্রবয়াজি 

১০ ক্ষুদ্র জানিসত্ত্বা, নৃ-দগাষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সম্প্রদাবয়র র্ানুবষর জন্য প্রনিক্ষবণর ব্যবস্থা কবর িারপর অনুদাি দদয়া প্রবয়াজি 

১১ নবনভন্ন সার্ানজক নিরাপত্তা ভািা প্রদাবির নিয়বর্র দক্ষবত্র ক্ষুদ্র জানিসত্ত্বা ও নৃ-দগাষ্ঠীর র্ানুবষর নবষয়টি সুনিনদ িষ্ট কবর উবেে করা 

প্রবয়াজি 

১২ িারীর ক্ষর্িায়ি ও িারী নিক্ষার্ীবদর ঝবর পড়া দরাবধ সুনিনদ িষ্ট পদবক্ষপ দিয়া 

১৩ নৃ-দগাষ্ঠীবদর র্ানুবষর সম্পনত্তর অনধকার রক্ষা করবি হবব। নৃ-দগানষ্ঠর র্ানুবষর জনর্ নবক্রবয়র নবষবয় সরকাবরর সুনিনদ িষ্ট িীনির্ালা 

র্াকবলও অবিবক নবনভন্নভাবব প্রভানবি িাবদর জনর্  দেল করবি িায়। এই নবষবয় প্রিাসিবক আবরা অনধক সবিিি র্াকবি হবব ও 

প্রবয়াজিীয় পদবক্ষপ নিবি হবব 

১৪ অনুদাবির সুনবধাবভাগী নিব িািবির প্রনক্রয়ায় ক্ষুদ্র নৃ-দগানষ্ঠর র্ানুবষর সাংখ্যাগিভাবব প্রনিনিনধত্ব নিনিি করার পািাপানি িাবদর 

র্িার্িবকও আবরা অনধক  গুরুত্ব দদয়া প্রবয়াজি 

১৫ কবরািা অনির্ারীকালীি ক্ষুদ্র জানিসত্ত্বা, নৃ-দগাষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সম্প্রদাবয়র র্ানুষ দবিী ক্ষনির সমু্মেীি, িাবদর জন্য সুনিনদ িষ্ট কর্ িসূনি গ্রহণ 

করা প্রবয়াজি। 

 

 

(ে) বাাংলাবদি জািীয় সর্াজকল্যাণ পনরষবদর অর্ িায়বি দদাবব ইোরন্যািিাল (প্রাইবভট) নলনর্বটি, ঢাকা কর্তিক ২০২০-২০২১ অর্ িবেবর 

‘‘দরাগীকল্যাণ সনর্নির র্াধ্যবর্ পনরিানলি দুিঃস্থ, অসহায়, প্রনিবন্ধী দরাগীবদর নিনকৎসা সহায়িা কায িক্রবর্র প্রভাব মুল্যায়ি’’ নিবরািাবর্ গববষণা  

গববষণা কাজ সম্পন্ন হবয়বে। উক্ত গববষণায় নিম্নবনণ িি সুপানরি করা হবয়বে : 

িাং গববষণার সুপানরি 

১ দরাগী কল্যাণ সনর্নিবক অনধকির দরাগী বান্ধব নহবসবব উন্নয়বির লবক্ষে সর্াজকল্যাণ ও োস্থে র্ন্ত্রণালবয়র র্বধ্য একটি সর্বঝািা স্মারক 

োক্ষবরর র্াধ্যবর্ জািীয় ও আঞ্চনলক পয িাবয় সভা, কিফাবরন্স, দসনর্িার অনুষ্ঠাবির দযৌর্ উবদ্যাগ গ্রহণ করা আবশ্যক 

২ বাাংলাবদি জািীয় সর্াজকল্যাণ পনরষবদর সদর দপ্তর হবি উপবজলা পয িন্ত এবাং হাসপািাল সর্াজবসবা কায িালবয় প্রবয়াজিীয় জিবল 

নিবয়াগ করা প্রবয়াজি 

৩ হাসপািালসমূবহ নিনকৎসা ব্যয় ও দরাগীর সাংখ্যা বৃনদ্ধ নবববিিায় দরাগী কল্যাণ সনর্নির আনর্ িক অনুদাি দযৌনক্তকভাবব বৃনদ্ধ করা প্রবয়াজি 

৪ সরকানর যাকাি ফান্ড, উন্নয়ন সহদ াগী প্রতিষ্ঠান এবাং কবপ িাবরট দসাশ্যাল দরসপিনসনবনলটি (CSR) হবি দরাগী কল্যাণ সতেতিদক আনর্ িক 

অনুদাি ও প্রকল্প গ্রহদণর নবষবয় নবববিিা করা এবং এজন্য ফান্ডরাইতজং প্লান (fundraising plan) এবং কতেউতনদকশন প্লান 

(communication plan) প্রণয়ি করা দযবি পাবর  

৫ 

 

বাাংলাবদি জািীয় সর্াজকল্যাণ পনরষদ, সর্াজবসবা অনধদফির ও োস্থে অনধদপ্তর কর্তিক দযৌর্ভাবব দরাগী কল্যাণ সনর্নির দরাগী দসবা 

কায িক্রর্ নিয়নর্িভাবব পনরবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ি এর উবদ্যাগ গ্রহণ করা আবশ্যক 

৬ দরাগী কল্যাণ সনর্নি কর্তিক এফনিআর এবাং ব্যাাংক নহসাবব জর্াকৃি অবর্ ির একটি পূণ িাঙ্গ ইিবভিটনর প্রস্তুি পূব িক অবর্ ির সিেবহার 

সম্পবকি বাাংলাবদি জািীয় সর্াজকল্যাণ পনরষদ হবি সুস্পষ্ট নদক নিবদ িিিা জানর করা প্রবয়াজি 

৭ সর্াজবসবা অনফসারবদর জন্য দরাগী কাউবন্সনলাং নবষয়ক েল্প ও দীঘ িবর্য়াদী উচ্চির প্রনিক্ষণ িালু করা দরকার 

৮ দদবির সুষর্ উন্নয়ি নিনিবির লবক্ষে অববহনলি পিাৎপদ জিবগাষ্ঠী, বনষ িয়াি দরাগী ও নিশু নকবিারবদর অগ্রানধকার নভনত্তবি দরাগী 

কল্যাণ সনর্নির র্াধ্যবর্ নিনকৎসা সহায়িা প্রদাি করা দযবি পাবর 

৯ দুস্থ, অসহায়, গনরব দরাগীগণবক সাংকটপূণ ি মুহূবিি নিনকৎসা সহায়িা প্রদাবির লবক্ষে দরাগী কল্যাণ সনর্নির কায িক্রর্ আবরা উন্নি ও 



নবস্তৃি করা দযবি পাবর 

 

 

(গ) বাাংলাবদি জািীয় সর্াজকল্যাণ পনরষবদর অর্ িায়বি দেনিাং নরসাস ি কনর্উনিবকন্সস অপিিস, ঢাকা কর্তিক ২০২০-২০২১ অর্ িবেবর ‘‘সর্ন্বয় 

পনরষদ, িহর সর্াজবসবা কর্ িসূনি পনরিানলি র্ািব সম্পদ উন্নয়ি কায িক্রবর্র ফলাফল মুল্যায়ি’’ নিবরািাবর্ গববষণা  গববষণা কাজ সম্পন্ন 

হবয়বে। উক্ত গববষণায় নিম্নবনণ িি সুপানরি করা হবয়বে : 

িাং গববষণার সুপানরি 

১ দক্ষিা উন্নয়ি কায িক্রর্ সুষ্ঠভাবব পনরিালিার জন্য সর্ন্বয় কনর্টিবক অনধকির কায িকর ও আগ্রহী কবর দিালা প্রবয়াজি। ১৫ সদস্য নবনিষ্ট 

িহর সর্াজ দসবা সর্ন্বয় পনরষবদর কায িকরী কনর্টি গঠিি হবলও দবনির ভাগ সদস্যই কায িক্রর্ বাস্তবায়বি সাংযুক্ত র্াবকি িা। িাবদরবক 

সনক্রয় করার জন্য   নববিষ উবদ্যাগ গ্রহণ করা আবশ্যক। িাবদর জন্য উিুদ্ধকরণ কর্ িিালার আবয়াজি করা দযবি পাবর। নবনভন্ন 

কায িক্রবর্র জন্য নবনভন্ন উপকনর্টি গঠি করা দযবি পাবর। (দযর্ি, ঋণদাি উপ-কনর্টি, দক্ষিা উন্নয়ি প্রনিক্ষণ কনর্টি ইিোনদ)  

২ দযোবি কনর্টি নিনিয় এবাং এিহক কনর্টি নবদ্যর্াি দসোবি নববিষ উবদ্যাগ নিবয় নিব িানিি কনর্টি গঠি করা অনি আবশ্যক। এ ব্যাপাবর 

জািীয় সর্াজ কল্যাণ পনরষদ/সর্াজ দসবা অনধদফির পদবক্ষপ দিয়ার নবষয়টি নবববিিা করবি পাবর।  

৩ কনর্টির র্বধ্য দযসব নববরাধ আবে িা নিস্পনত্ত করার জন্য দজলা সর্াজবসবা কায িালয় ও জািীয় সর্াজ কল্যাণ পনরষবদর নববিষ উবদ্যাগ 

গ্রহণ করা আবশ্যক। 

৪ িহর সর্াজবসবা সর্ন্বয় পনরষদ নবনভন্ন উৎস দর্বক অনুদাি সাংগ্রহ কবর একটি েয়াং সম্পূি ি প্রনিষ্ঠাবি পনরিি হবব এটা নেবলা কানিি 

নবষয়। এই লক্ষে বাস্তবায়বি প্রবিেক সর্ন্বয় পনরষবদর জন্য আলাদা আলাদা দীঘ িবর্য়াদী অাংিগ্রহণমূলক দকৌিলপত্র (Strategy 

plan) সিনর করা দযবি পাবর। 

৫ প্রনিক্ষণ দিষ হওয়ার সর্য় প্রবিেক প্রনিক্ষণার্ী প্রনিক্ষবকর সহায়িায় নিবজর জন্য একটি ভনবষৎ কর্ িপনরকল্পিা সিনর কবর প্রনিক্ষণ 

দকবে জর্া নদবি পাবরি। এই কর্ িপনরকল্পিা অনুসরি কবর পরবিীবি নিনি সর্াবজ প্রনিনষ্ঠি হবি পাবরি। এই কর্ িপনরকল্পিা ধবর 

পরবিীবি প্রনিক্ষণার্ীবক ফবলাআপ করা দযবি পাবর। এর জন্য একটি গাইিলাইি প্রস্তুি কবর এ নবষবয় প্রনিক্ষক, িহর সর্াজবসবা 

কর্ িকিিা ও সর্ন্বয় পনরষবদর দির্তবৃবের জন্য নববিষ কর্ িিালার (Orientation) আবয়াজি করা দযবি পাবর। 

৬ প্রনিক্ষবণর প্রিাবরর জন্য সার্ানজক দযাগাবযাগ র্াধ্যর্ (Social media) দযর্ি, দফইস বুক, স্থািীয় কোবল অপাবরটবরর র্াধ্যবর্ 

ন্যেিির্ েরবি প্রনিক্ষণ সাংক্রান্ত নবষবয় প্রিার করা দযবি পাবর। 

৭ জািীয় সর্াজ কল্যাণ পনরষদ এর পক্ষ দর্বক একটি দক্ষিা উন্নয়ি প্রনিক্ষণ নবষয়ক িথ্য ভান্ডার (Data Bank) গবড় দিালা দযবি 

পাবর । 

৮ দক্ষিা উন্নয়ি প্রনিক্ষণ সহ নবনভন্ন কায িক্রবর্ সর্াজ কল্যাণ পনরষদ দয অনুদাি প্রদাি কবর িা নিয়নর্ি র্নিটনরাং করার জন্য পয িাপ্ত 

জিবল নিবয়াগ করা দযবি পাবর। যনদ র্নিটনরাং এর জিবল নিবয়াগ সম্ভব িা হয় িা হবল চুনক্ত নভনত্তবি দকাি প্রনিষ্ঠাি নদবয় র্নিটনরাং 

করাবিা দযবি পাবর। 

৯ দক্ষিা উন্নয়ি মূলক প্রনিক্ষণ নবধায় প্রনি ব্যাবি সবব িাচ্চ ১২-১৫ জি প্রনিক্ষণার্ী হবল ভাবলা হয়। প্রবিেবকর জন্য প্রনিক্ষণ উপকরণ ব্যবস্থা 

করবি পারবল ভাবলা। প্রনিক্ষণ কক্ষগুবলা যর্াসম্ভব দোলাবর্লা ও িীিল হওয়া বাঞ্ছিীয়। 

১০ প্রনিবনন্ধ প্রনিক্ষণার্ীবদর জন্য প্রনিবনন্ধবান্ধব প্রনিক্ষণ কক্ষ র্াকা প্রবয়াজি । দযর্ি, র োবম্পর ব্যবস্থা রাো, প্রিস্ত প্রনিক্ষণ কক্ষ রাো, 

িাবদর উপবযাগী টয়বলবটর ব্যবস্থা রাো ইিোনদ।  

১১ প্রনিক্ষকবদর পানরশ্রনর্ক নিধ িানরি দবিি কাঠাবর্া অনুযায়ী নিয়নর্ি পনরবিাধ করা। 

১২ দক্ষিা উন্নয়ি প্রনিক্ষণবক অগ্রানধকার প্রাপ্ত নবষয় নবববিিা কবর জািীয় সর্াজ কল্যাণ পনরষদ এর পক্ষ দর্বক এইোবি অনুদাি আবরা 

বাড়াবিা দযবি পাবর। 

১৩ িহর সর্াজবসবা নবনভন্ন কায িক্রবর্র র্বধ্য যর্াযর্ সর্ন্বয় কবর িলার জন্য কায িক্রবর্র সানব িক নিত্র প্রবিেক উপকারবভাগীবক প্রদাি করা 

দযর্ি, ঋণদাি কর্ িসূনি পনরিালিা করার সর্য় দক্ষিা উন্নয়ি প্রনিক্ষণ সম্পিবক প্রিার করা দযবি পাবর। 

১৪ জািীয় সর্াজ কল্যাণ পনরষদ এর পক্ষ দর্বক দকনেয়ভাবব িহর সর্াজ দসবা কর্ িকিিা ও সর্ন্বয় পনরষবদর দির্তবৃবের জন্য এোিবভাবকনস 

ও টির্ নবনল্ডাং নবষয়ক প্রনিক্ষবণর ব্যবস্থা করা দযবি পাবর। 

১৫ এোড়াও জািীয় সর্াজ কল্যাণ পনরষদ এর পক্ষ দর্বক যারা উবদ্যাক্তা হবি আগ্রহী িাবদর জন্য নববিষ প্রনিক্ষণ (দযর্ি, অবর্ ির সাংস্থাি, 

ব্যবসা স্থাপি, নবপিি, ব্যবসা পনরিালিা, কর্ী ব্যবস্থাপিা, আনর্ িক ব্যবস্থাপিা ইিোনদ ব্যবস্থাপিাগি) প্রনিক্ষণ আবয়াজি করা দযবি 

পাবর। 

১৬ নসটি করবপাবরিি নববিষ কবর ঢাকা র্হািগরীবি নববিষানয়ি প্রনিক্ষবণর কর্া ভাবা দযবি পাবর। দযর্ি, প্রনফনসবয়নন্স ইি ইাংনলি 

কনর্উনিবকিি, সাটি িনফবকট ইি নবউটিনফবকিি, দরনিজাবরিি এন্ড এয়ার-কনন্ডিনিাং,গ্রানফকস এন্ড র্ালটিনর্নিয়া দপ্রাগ্রানর্াং, িাটাববজ 

দপ্রাগ্রনর্াং,ওবয়ব নিজাইি এন্ড দিবভলপবর্ে, োবভল টুনরজর্ এন্ড টিবকটিাং, এর্ব্রিয়ানর দর্নিি অপাবরটর এন্ড দর্ইবটইবিন্স 

,ইবলকবেনিয়াি ইিোনদ। 



১৭ সর্াজবসবা অনধদফির ও বাাংলাবদি জািীয় সর্াজ কল্যাণ পনরষদ দযৌর্ উবদ্যাগ নিবয় র্ািব সম্পদ উন্নয়বির কায িক্রবর্ আবরা গনি 

আিবি পাবর। 

১৮ িহর সর্াজ দসবা কায িালবয় জিবল পয িাপ্ত িয় নবধায় পয িাপ্ত জিবল বৃনদ্ধর উবদ্যাগ দিয়া দযবি পাবর। 

১৯ প্রনিক্ষণ দকে গুবলাবক কানরগনর নিক্ষাববাবি ির এনফনলবয়িি ও দরনজবেিবির জন্য দয অর্ ি ব্যয় করবি হয় িা র্ওকুফ করার জন্য 

উবদ্যাগ দিয়া দযবি পাবর। 

২০ প্রনিক্ষবণর র্াধ্যবর্ উবদ্যাক্তা সিনরর িীনির্ালা হালিাগাদ করা দযবি পাবর। দটকবিাবলানজ নভনত্তক আধুনিক প্রনিক্ষণ পনরকল্পিার পনরনধ 

বাড়াবিা দযবি পাবর। 

২১ প্রনিক্ষকবদর জন্য প্রনিক্ষবণর (TOT) ব্যবস্থা করা দযবি পাবর। 

২২ র্তিীয় নলাংবগর জিবগানষ্ঠর জন্য প্রনিক্ষবণর আবয়াজি করা দযবি পাবর। 

২৩ নিয়নর্ি প্রনিক্ষণ ফবলাআবপর জন্য নববিষ উবদ্যাগ দিয়া দযবি পাবর। প্রবয়াজবি আউটবসানস িাং এর র্াধ্যবর্ কাজটি করা দযবি পাবর। 

২৪ সবনিক িানহদা নবববিিা কবর আধুনিক প্রনিক্ষবণর আবয়াজি করা। প্রনিক্ষবণর আবগ এলাকার প্রনিক্ষণ িানহদা নিরূপবির ব্যবস্থা করা। 

২৫ প্ররনিক্ষবণর িথ্য ভান্ডার হালিাগাদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

২৬ এনির্ ও প্রনিবনন্ধবদর জন্য নবিামূবল্য প্রনিক্ষবণর ব্যবস্থা করা দযবি পাবর। 

২৭ প্রনিক্ষণ িীনির্ালা পয িাবলািিা কবর যুবগর সাবর্ িাল নর্নলবয় কর্ িবকনেক প্রনিক্ষণ িতুি ভাবব সাজাবিার কাজ অগ্রানধকার দদয়া দযবি 

পাবর। 

২৮ আধুনিক প্রযুনক্ত ও িানহদার সাবর্ সাংগনি রক্ষা কবর প্রনিক্ষবণর পনরকল্পিা গ্রহণ ও প্রনিক্ষণ উপবযানগিার উপর গুরুত্ব দদয়া এবাং নিয়নর্ি 

প্রনিক্ষণ মূল্যায়ি প্রবয়াজি। 

২৯  প্রনিক্ষবণর ধরণ ও িানহদা অনুযায়ী প্রনিক্ষবণর সর্য়সীর্া ও সাংখ্যা বাড়াবিা দযবি পাবর। 

৩০ কুনষ্টয়া র্বিল অনুসরি কবর সকল িহর সর্াজ দসবা কিাযক্রর্বক েয়াংসম্পূি ি ও দটকসই রূবপ গবড় দিালার পদবক্ষপ দিয়া দযবি পাবর। 
 

 

 

10.3. cÖwk¶Y Kvh©µg 

 

দদবির আর্ িসার্ানজক উন্নয়বির র্াধ্যবর্ রূপকল্প ২০২১ ও দটকসই উন্নয়ি লক্ষের্াত্রা (এসনিনজ) অজিবির জন্য একটি গুরুত্বপূণ ি উপাদাি 

হবলা প্রনিক্ষণ। প্রনিক্ষবণর দকাি নবকল্প দিই। বাাংলাবদি জািীয় সর্াজকল্যাণ পনরষদ দক্ষ ও প্রনিনক্ষি র্ািবসম্পদ সৃনষ্ট ও উন্নয়বি 

নিয়নর্িভাবব দেচ্ছাবসবী সাংগঠবির নিব িাহীগবণর জন্য ১৯৯৯-২০০০ অর্ িবের দর্বক “সর্াজকল্যাণমূলক কায িক্রবর্ সম্পৃক্ত সাংগঠবির 

ব্যবস্থাপিা ও কর্ীবদর দক্ষিা উন্নয়ি” িীষ িক প্রনিক্ষণ দকাবস ির আবয়াজি কবর আসবে।  প্রনিক্ষবণ বাাংলাবদি জািীয় সর্াজকল্যাণ 

পনরষবদর লক্ষে, উবদ্দশ্য ও কায িক্রর্; সর্াজবসবা অনধদফিবরর কায িক্রর্; দেচ্ছাবসবী সর্াজকল্যাণ সাংস্থাসমূহ (দরনজবেিি ও নিয়ন্ত্রণ) 

অধ্যাবদি ১৯৬১ ও নবনধর্ালা ১৯৬২; সর্াজকল্যাবণর গুরুত্বপূণ ি, প্রবয়াজিীয়িা এবাং ব্যনক্ত ও সাংগঠবির ভূনর্কা; সিনিকিা ও 

সার্ানজক মূল্যববাধ; জন্ম নিবন্ধি, নববাহ নিবন্ধি ও দভাটার নিবন্ধি আইিসমূহ; িারী ও নিশু নিয িািি ও পািার প্রনিবরাধ, দযৌতুক ও 

বাল্যনববাহ আইি এবাং পনরববি ও দুবয িাগ ব্যবস্থাপিায় দেচ্ছাবসবী সাংগঠবির ভূনর্কা; প্রার্নর্ক োস্থে, র্া ও নিশু োস্থে পনরিয িা, পুনষ্ট 

ও পনরবার পনরকল্পিা;  র্াদকাসনক্ত সর্স্যা ও িার প্রনিকার; সার্ানজক বিায়ি ও পনরববি সাংরক্ষবণ বিায়বির গুরুত্ব; দির্তবত্বর েরূপ, 

গুণাবলী ও দির্তবত্বর ধরণ, সার্ানজক ও জািীয় উন্নয়বি দির্তবত্বর গুরুত্ব; দজন্ডার সবষম্য দূরীকরণ ও িারীর ক্ষর্িায়ি; দানরদ্র নববর্ািি, 

ক্ষুদ্র্ঋণ কর্ িসূনি, নবনভন্ন ধরবণর প্রকল্প প্রস্তাবিা প্রণয়ি ও বাস্তবায়ি (গবাদী পশু, হাঁসমুরগী পালি, হস্তনিল্প, কনম্পউটার প্রনিক্ষণ, 

র্ৎস্যিাষ প্রভৃনি), স্যানিবটিি এবাং আবস িনিক সর্স্যা ও িার প্রনিকার; িথ্য প্রযুনক্তর গুরুত্ব ও প্রবয়াজিীয়িা; স্থািীয় সম্পবদর 

ব্যবহার, স্থািীয় সরকার এবাং নজও-এিনজও সহবযানগিা; দটকসই উন্নয়ি লক্ষের্াত্রা (এসনিনজ) অজিবি দেচ্ছাবসবী সাংগঠবির করণীয়; 

দেচ্ছাবসবী সাংগঠবির কায িক্রর্ পনরিালিায় গববষণা, জরীপ, মূল্যায়বির গুরুত্ব ও প্রনিববদি প্রণয়ি; বাবজট প্রণয়ি ও বাস্তবায়ি; 

দেচ্ছাবসবী সাংগঠবির আয়-ব্যয় নিব িাবহর নিয়র্াবলী, কোিবনহ নলেি এবাং নিরীক্ষা; প্রনিবন্ধী ব্যনক্তবদর অনধকার ও সুরক্ষা আইি-

২০১৩; জািীয় প্রনিবন্ধী উন্নয়ি ফাউবন্ডিবির কায িক্রর্; দদবির আর্ িসার্ানজক উন্নয়বি সর্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালবয়র আওিায় িলর্াি 

গুরুত্বপূণ ি কায িক্রর্সমূহ, সার্ানজক নিরাপত্তা দবনষ্টিী কর্ িসূনি, বিির্াি সরকাবরর উবেেবযাগ্য কর্ িকান্ড ও সফলিা (আগার্ীর 

বাাংলাবদি) এবাং দসািার বাাংলা-দিল্টা োি-২১০০ রূপকল্প-২০২১ প্রভৃনি নবষবয় ধ্যাি-ধারণা দদয়া হয়। নরবসাস ি পাস িি নহবসবব নবনভন্ন 

র্ন্ত্রণালয়, অনধদফির, দপ্তর, সাংস্থার উধ িিি কর্ িকিিাবৃে এবাং নবিনবদ্যালবয়র অধ্যাপকগণবক আর্ন্ত্রণ জািাবিা হয়। প্রনিক্ষণ দিবষ 

সর্াপিী নদববস প্রনিক্ষণার্ীবদর সিদপত্র প্রদাি করা হয়। িলর্াি সবনিক র্হার্ারী কবরািা ভাইরাস (Covid-19) সাংক্রর্ি জনিি 

কারবণ ২০২০-২০২১ অর্ িবেবরর প্রনিক্ষণ  করা সম্ভব হয়নি। 



 

 

     নিত্র : জািীয় শুদ্ধািার দকৌিল ও সুিাসি নবষয়ক প্রনিক্ষণ ২১ও ২২ র্াি ি ২০২১ অনুনষ্ঠি হয়। বক্তব্য রােবেি পনরষবদর নিব িাহী      

     সনিব(যুগ্মসনিব), জিাব দর্াহাম্মদ জনসর্ উনদ্দি। 

 

.  gywReel© Dcj‡¶¨ M„nxZ Kg©m~wP :- 

মুনজববষ ি উদযাপবির লবক্ষে পৃর্ক দসল গঠি; 

মুনজববষ ি ক্ষণগণিা নিনজটাল দবাি ি স্থাপি; 

বঙ্গবন্ধু কণ িার স্থাপি; 

নবনভন্ন অনুদাি অিলাইি/ই-দপবর্বের র্াধ্যবর্ প্রদাি; 

নদবসসমূহ উদযাপি;    

প্রনিক্ষণ কায িক্রবর্ দসািার বাাংলা দিল্টা োি-২১০০ দসিি িালু; 

কল্যাণ অনুদাি উপোিসমূবহর বরাদ্দ বৃনদ্ধ; 

    ২০১৮-২০১৯ এবাং ২০১৯-২০২০র্ অর্ িবেবর গৃহহীি িা-বাগাি শ্রনর্কবদর জীবির্াি উন্নয়বি ২০৫০টি দটকসই আবাসি নির্ িাণ 

কায িক্রর্ গ্রহণ;  

প্রর্র্বাবরর র্ি উপবজলা সর্াজকল্যাণ কনর্টিবক অনুদাি প্রদাি; 

 

11.1 Dbœqb Kvh©µg : 

(১)  র্ািিীয় প্রধাির্ন্ত্রীর সানুগ্রহ নিবদ িিিা অনুযায়ী বাাংলাবদি জািীয় সর্াজকল্যাণ পনরষবদর জন্য নিজে ১২.৯৪ কাঠা জনর্ গণপূিি 

র্ন্ত্রণালয় কর্তিক পনরষদবক হস্তান্তর করা হবয়বে; 



 (২)    সর্াজকল্যাণ ভবি নির্ িাণ প্রকবল্পর কায িক্রর্ িলর্াি রবয়বে। 

11.2 fwel¨r cwiKíbv : 

১.  ২০২১-২০৪১ দপ্রনক্ষি পনরকল্পিা ও দিল্টা োি-২১০০ এর আবলাবক সাংস্থাটির দসবার পনরনধ ও যাত্রা িতুি আনঙ্গবক সাজাবিা 

হবব। 

২.   জিবল কাঠাবর্া সম্প্রসারণ ও দক্ষ দসবামূলক প্রনিষ্ঠাি নহবসবব গবড় দিালা হবব। 

৩.  আগার্ীর বাাংলাবদি, ২০৪১ সবির উন্নি বাাংলাবদি ও ২১০০ সবির নিরাপদ বিীপ (দিল্টা োি) গড়ার পনরকল্পিার দয েপ্ন  

র্ািিীয় প্রধাির্ন্ত্রী দদবেবেি িা বাস্তবায়বি বাাংলাবদি জািীয় সর্াজকল্যাণ পনরষদ বদ্ধপনরকর। 

 

11.3. e½eÜz I gyw³‡hv×v KY©vi ¯’vcb 

 

 

 

11.4. gywReel© Dcj‡ÿ we‡kl Aa¨vq : wPiÄxe †kL gywRe 

 

12. ˆewk¦K gnvgvix K‡ivbv fvBivm (‡KvwfW-19) †gvKv‡ejvq M„nxZ Kvh©µg  

নলফবলট সিরী ও নবিরণ; 

নবিামূবল্য র্াস্ক, হোন্ডস্যানিটাইজার ও হাি দধায়ার সাবাি নবিরণ; 

নবনভন্ন হাসপািাবল অনক্সবজি নসনলন্ডার এবাং ন্যাজাল হাইবলা কোনুলা নিভাইজ নবিরণ; 

কবরািাকালীি কর্ িহীি র্ানুবষর র্াবঝ শুকবিা ও সিরী োবার নবিরণ; 

দজলা ও উপবজলা সর্াজকল্যাণ কনর্টির অনুকূবল অনুদাি বৃনদ্ধ করা হবয়বে; 

দরাগীকল্যাণ সনর্নির অনুকূবল অনুদাি বৃনদ্ধ করা হবয়বে; 

এ সকল অনুদাবির অবর্ ি কবরািায় ক্ষনিগ্রস্থবদর অগ্রানধকার নবববিিায় সাহায্য প্রদাবির জন্য র্াঠ পয িাবয় নিবদ িিিা প্রদাি করা 

হবয়বে; 

এ সকল অনুদাবির অবর্ ি কবরািায় ক্ষনিগ্রস্থবদর  অগ্রানধকার নবববিিায় সাহায্য প্রদাবির জন্য র্াঠ পয িাবয় নিবদ িিিা প্রদাি করা 

হবয়বে।  

 

13| evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` KZ©…K †KvwfW-19 †gvKv‡ejvq M„wnZ 

Kvh©µ‡gi Qwe 



 

নিত্র : জিাব নুরুজ্জার্াি আহবর্দ এর্নপ, র্ািিীয় র্ন্ত্রী, সর্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালবয়র দসৌজবন্য #বাাংলাবদি_জািীয়_সর্াজকল্যাণ_পনরষবদর 

অর্ িায়বি কবরািা দরাগীবদর নিনকৎসাবর্ ি রাংপুর দর্নিবকল কবলজ হাসপািাল, উপবজলা োস্থে কর্বেক্স, আনদির্ারী এবাং উপবজলা োস্থে 

কর্বেক্স, কানলগঞ্জ, লালর্নিরহাবট দর্াট ১৭ টি অনক্সবজি নসনলন্ডার সরবরাহ করা হয়। 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6_%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A3_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3kKYV9B7OxWXT9KwY_oVq5vs1RdUuaIWNeYJH2nQHxLO2FQnrsgutRtZ_8uI8D98HY8fKOmxNeAg6DjLwVLVrepZvw6G79dCLJ2o7M-PSOg9QWmuRfmPojzyTd5xcvXIrHpwXVrZDaa-emCyjwYAc&__tn__=*NK-R


 

 

বাাংলাবদি জািীয় সর্াজকল্যাণ পনরষদ কর্তিক কবরািা কালীি সুরক্ষা নহবসবব সারা বাাংলাবদবি ৩৩০০০০ কাপবড়র র্াস্ক নবিরণ করা হবয়বে। 

েনবটি বনরিাল দজলা সর্াজবসবা কায িালবয়র। 

 

 

০২, এনপ্রল ২০২১ িানরে ১৪ির্ ‘নবি অটিজর্ সবিিিিা নদবস’ ‘এবাবরর প্রনিপাদ্য “র্হার্ানরবত্তার নববি ঝুঁনক প্রির্ি, কর্ িবক্ষবত্র 

সুবযাগ হবব প্রসারণ” বাাংলাবদি জািীয় সর্াজকল্যাণ পনরষদ কর্তিক আবয়ানজি নকছু আবলাকনিত্র 

 



14. RvZxq †kvK w`em -20২০ D`hvcb : 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i D‡`¨‡M RvZxq †kvK w`em-20২০ D`hvcb Kiv nq| G Dcj‡ÿ¨ 32 avbgwÛ‡Z 

cy¯ú Í̄eK Ac©b, `yt ’̄‡`i gv‡S Lvevi weZiY, Av‡jvPbv mfv I †`vqv gvnwdj AbywôZ nq| RvwZi wcZvi Rxeb I Kg© wb‡q 

†eBjx wcÖcv‡iUwi ¯‹zj, igbv, XvKvq KweZv Ave„wË I wPÎvsKb cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb Kiv nq| Abyôvb †k‡l weRqx‡`i gv‡S 

cyi¯‹vi weZiY K‡ib mgvRKj¨vY gš¿Yvj‡qi gvbwbq mwPe Rbve Ry‡qbvv AvwRR| cwil` Kvh©vj‡qi Kg©KZ©vMb Gmgq Dcw ’̄Z 

wQ‡jb| 

 

                       ১৫.০৮.২০২০ িানরে বঙ্গবন্ধু দিে মুনজবুর রহর্াি এর ৪৫ির্ িাহাদি বানষ িকীবি দদায়া ও দর্ািাজাি অনুনষ্ঠি হয়। 

 

 

                               ১৫.০৮.২০২০ িানরে বঙ্গবন্ধু দিে মুনজবুর রহর্াি এর ৪৫ির্ িাহাদি বানষ িকীবি বৃক্ষবরাপি করবেি র্ািিীয় নিব িাহী সনিব অন্যান্য    

                               কর্ িকিিা ও কর্ িিারীবৃে । 

 



 

                                 ১৭.০৩.২০২১ িানরে বঙ্গবন্ধু দিে মুনজবুর রহর্াি এর জন্মিি  বানষ িকীবি দদায়া ও আবলািিা অনুনষ্ঠি হয়। 

 

 

cwi`k©b  

 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i wb‡q MwVZ KwgwU wb¤œwjwLZ  

RvZxq ch©v‡qi cÖwZôvbmg~n cwi`k©b K‡ib| 

ক্র: িাং প্রনিষ্ঠাবির িার্ ও ঠিকািা 

১. বাাংলাবদি প্রবীণ নহনিষী সাংঘ ও জরা নবজ্ঞাি প্রনিষ্ঠাি 

ই-১০, প্রবীণ ভবি, আগারগাঁও, দিবরবাাংলা িগর, ঢাকা-১২০৭, দরনজিঃ িাং ঢ-২৩৯ িাাং-২৯-১১-৬২ 

২. দসাসাইটি ফর দ্য ওবয়ল দফয়ার অব দ্য ইবেবলকচুয়ালী  নিএসবল্ড, (সুইি)বাাংলাবদি । ৪/এ ইষ্কাটি গাবি িি, ঢাকা-১০০০। 

দরনজিঃ িাং ঢ-০৬৯১/৭৮,  িাাং-২০-১০-১৯৭৮ 

৩. বাাংলাবদি পনরবার পনরকল্পিা সনর্নি (এফনপএনব), িয়াপল্টি, ওয়াি ি িাং-১৩, দপািঃ ১০০০; নজনপও বক্স িাং ৩৭১৪, ঢাকা। 

দরনজিঃ িাং ১২২৮, িাাং-১৫-০৫-১৯৬৪ 

৪. ‘ব্লাইন্ড’ এডুবকিণ এন্ড নরবহনবনলবটিি দিবভলপবর্ে অগ িািাইবজিি (বাবি িা), নর্রপুর, ঢাকা-১২১৬ দরনজিঃ িাং-ঢ-০২৭৬৪, 

িানরেিঃ ১৩-০৭-১৯৯২ 

৫. বাাংলাবদি অবসরপ্রাপ্ত পুনলি অনফসাস ি কল্যাণ সনর্নি, নিবটকটিভ দেনিাং স্কুল ভবি (িীি িলা), রাজারবাগ, ঢাকা।  

দরাজিঃ িাং ঢ-০১৩৩৩, িাাং-২৭-১০-৮৩ 

৬. evsjv‡`k AemicÖvß miKvix Kg©Pvix Kj¨vY mwgwZ (Aemi feb)| 75/G, †ivW-5/G, avbgwÛ Av/G, XvKv-1209|   

†iwRt 21/76| †dvbt 9119208, 8142838  

৭. িারী ঐকে পনরষদ, ৬ িাং পুরািা পল্টি,ইিরাি টাওয়ার, ঢাকা। দরনজিঃ িাং-ঢ-০৯১৯১, িাাং-০৭-০৭-২০১৫ 

৮. ‘অটিজর্ সাবপ িাট এবসানসবয়িি অব বাাংলাবদি’, বাসা-৩১ (িীিিালা), দরাি িাং-১৬, দসক্টর-১৪, ঢাকা। দরনজিঃ িাং-ঢ-০৯৪৭৮, 



িাাং-১০-০৮-২০১৭ 

৯. জািীয় িরুণ সাংঘ, ২১, হাজারীবাগ দরাি, ঢাকা-১২০৯।  দরনজিঃ িাং ১২, িাাং-১৫-০৯-১৯৭৩ 

১০. বাাংলাবদি িায়াববটিক সনর্নি, ১২২, কাজী িজরুল ইসলার্ এেনভনিউ, িাহবাগ, ঢাকা-১০০০, দরনজ িাং-২১৬/১৯৬২ 

১১. বাাংলাবদি জািীয় বনধর সাংস্থা, ১৭৪, িহীদ সসয়দ িজরুল ইসলার্ এনভনিউ, নবজয় িগর, ঢাকা-১০০০, দরনজিঃ িাং- ১২৫৪, 

িাাং-২০-০৫-১৯৬৪ 

১২. আজাদ মুসনলর্ ওবয়লবফয়ার কর্বেক্স, ৮৮/১, জগন্নার্ সাহা দরাি (আর্লীবগালা), লালবাগ, ঢাকা, দরনজিঃ িাং-ঢ-

০৮৬২৪(২১১/৬২), িাাং- ৩০-০৬-২০০৯ 

১৩. িারী উন্নয়ি দফারার্, পিরা, কাফুরা, ফনরদপুর, সদর, দরনজিঃ িাং- ফনরদ-২৮৬, িাাং-২০-০১-২০১৩ 

 

 

 

 

 

 
দিায়াোলী দজলা পনরদি িি কালীি নিব িাহী সনিব র্বহাদয় কর্তিক অনুদাবির দিক নবিরণ। 

 



 

 

wPÎ : AvRv` gymwjg I‡qj †dqvi Kg‡cø· cwi`k©b K‡ib evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i mnKviw cwiPvjK(g~j¨vqb) Rbve 

†ZŠwn ỳi ingvb I cÖwkÿY Kg©KZ©v Rbve nviæbvi ikx`| 

 

 

 

 

           wPÎ : Av‡gbv dvD‡Ûkb cwi`k©b K‡ib evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i mnKviw cwiPvjK(g~j¨vqb) Rbve †ZŠwn`yi 

ingvb I cÖwkÿY Kg©KZ©v Rbve nviæbvi ikx`| 

 



 

 

                         wPÎ : RvZxq Ziæb msN cwi`k©b K‡ib evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i mnKviw cwiPvjK(g~j¨vqb)  

Rbve †ZŠwn ỳi ingvb I cÖwkÿY Kg©KZ©v Rbve nviæbvi ikx`| 

 

 

 

                        wPÎ : bvix Dbœqb †dvivg cwi`k©b K‡ib evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i mnKviw cwiPvjK(g~j¨vqb)  

Rbve †ZŠwn ỳi ingvb I cÖwkÿY Kg©KZ©v Rbve nviæbvi ikx`| 

 



 

 

wPÎ : evsjv‡`k Wvqv‡ewUK mwgwZ cwi`k©b K‡ib evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i mnKviw cwiPvjK(g~j¨vqb) Rbve †ZŠwn`yi 

ingvb I cÖwkÿY Kg©KZ©v Rbve nviæbvi ikx`| 

 

wewea :  

 

 

আর্াবদর প্রবীণ সারনর্ ঝি িা রািী দাস, আবুল র্তুিজা এবাং সাোওয়াি দহাবসবির অবসরজনিি নবদায়ী অনুষ্ঠাি 



 

 

15. evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i bvg, c`ex I †dvb b¤^i 

ক্রিঃ 

িাং 

কর্ িকিিার িার্ ও পদবী ই-দর্ইল ও ফোক্স দটনলবফাি/ 

দর্াবাইল িম্বর 

(দাপ্তনরক) 

দর্াবাইল িম্বর কে িকিিাদের  

ছতব 

 

1. জিাব দর্ািঃ জনসর্ উনদ্দি 

নিব িাহী সনিব (যুগ্মসনিব) 

ফোক্স-০২-৫৮৩১২৮৪৫ 

bnswcbd@gmail.com 

 

222228125 ০১৭১২০১১৫৯৭ 

 

2. ি. দর্ািঃ ন্যরুল আলর্ 

অনিনরক্ত পনরিালক 

nurulalom202@gmail.com 

 
222220140 01712019391 

 

3. Rbve ‡gvt র্িজুর দহাবসি 
DccwiPvjK (cÖkvmb) 

 22222৪333  
 

 

৪. জিাব দর্ািঃ দর্ানহববুোহ 

সহকারী পনরিালক (প্রশাসন) 

mohib.bnswc@gmail.com 

 
222228175 01550059120 

 

৬. Rbve Awbj Kzgvi gÛj 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v(Pt`v) 

anilkumar@gmail.com 01550059122 01733931500 

 

৭. Rbve nviæbvi ikx` 

cÖwkÿY Kg©KZ©v ( fvicÖvß) 

rharunrrashid@yahoo.com 01550059123 01630918480  



ক্রিঃ 

িাং 

কর্ িকিিার িার্ ও পদবী ই-দর্ইল ও ফোক্স দটনলবফাি/ 

দর্াবাইল িম্বর 

(দাপ্তনরক) 

দর্াবাইল িম্বর কে িকিিাদের  

ছতব 

 

 

 

৮. Rbve bRiyj Bmjvg 

wnmveiÿY Kg©KZ©v( fvicÖvß) 

palashnazrul@gmail.com 01550059124 01550059124 

 

৯. মমাোঃ খায়রুল আলম 

মটার র্কপার 

khairulislam.bakergon

g@gmail.com 
০১৫৫০০৫৯১২৫ 

 
01716634232 

 

১০. মমাহাম্মদ আর্মনুল ইসলাম 

র্শকদার সাঁটর্লর্পকার কাম-

কর্ম্পউটার অপাবরটর 

aminbnswc@gmail.com ০১৫৫০০৫৯১২৬ 

 
1686761917 

 

১১. মরনুকা সুলিানা মরনু  

লাইবেরী সহকারী 

sultana9171@gmail.com ----- ০1679217993 

 

 

১২. মসর্লনা আক্তার  

অর্ফস সহকারী কাম-

কর্ম্পউটার অপাবরটর 

salinaakter@gmil.com ----- 01994669660 

 

১৩. মমাছাোঃ িাছর্লমা খাতুন ডাটা 

এর্ি অপাবরটর 

taslimaliza999@gmail.com ০১৫৫০০৫৯১২৭ 

 

01787714586 

 



ক্রিঃ 

িাং 

কর্ িকিিার িার্ ও পদবী ই-দর্ইল ও ফোক্স দটনলবফাি/ 

দর্াবাইল িম্বর 

(দাপ্তনরক) 

দর্াবাইল িম্বর কে িকিিাদের  

ছতব 

 

১৪. মমাোঃ মাসুম র্বল্লাহ 

 র্হসাব সহকারী 

masumbnswc@gmail.com ০১৫৫০০৫৯১২৮ 

 
1717196507 

 

 

 

 

 

 

 


