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বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছদরর অযথন সমূদের তথ্যাক্তেিঃ 

 

প্রশাসন ক্তবভাগিঃ 
 

মানব সম্পে শাখািঃ 
 

  বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রধান কা থালদের যন্য ১৬৭ যনবল 

কাঠাদমা পুনগ থঠন  করা েদেদছ ; 

 

  মমাট ১৫ (পদনর) যন কম থকতথা, কম থচারীদক ক্তপআরএল  প্রোন করা 

েদেদছ; 

 

  ১১ (এগার) যন কম থচারীর মবতন ববষম্য দূরীকরণ করা েদেদছ; 

 

  ০২ (দুই)টি ক্তবভাগীে মামলা ক্তনস্পক্তি করা েদেদছ; 

 

  ০৩ (ক্ততন)টি প্রকদের যন্য চুক্তিক্তভক্তিক ক্তনদোক্তযত ০৩ যন প্রদকৌশলীর 

মমোে  পরবতীদত ০১ বৎসদরর যন্য বৃক্তদ্ধ করা েদেদছ; 

 

  স্বাধীনতা ভবদনর ০৩ (ক্ততন)টি ভাড়া চুক্তি  সম্পােন করা েদেদছ; 
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বাাংলাদেশ  মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদের ২০১৬-১৭ অর্ থ বছদরর অর্থনসমূহ  

ভূক্তি ও আইন শাখা 

 

  ভূক্তি সাংক্রান্তঃ 
 

 

➣ ২০১৬-১৭ অর্ থ বছদর ট্রাদের ২৩টি প্রক্তিষ্ঠাদনর সরকাদরর ধা থকৃি ভূক্তি উন্নয়ন 

কর পক্তরদশাধ কদর হালনাগাে োক্তখলা সাংগ্রহ করা হয়; 

➣ ২০১৬-১৭ অর্ থ বছদর ২৩টি প্রক্তিষ্ঠাদনর পপৌর কর পক্তরদশাধ কদর স্ব-স্ব পহাক্তডাং 

এর নাদি ক্তরক্তসট সাংগ্রহ করা হয়; 

 

আইন ও িািলা সাংক্রান্তঃ 

➣ ট্রাদের পদে-ক্তবপদে িািলা-পিাকদ্দিার সাংখ্যা ক্রিানদয় বৃক্তদ্ধ পাওয়ায় ক্তবদশষ 

কদর যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধাদের ভাতা সাংক্রান্ত মামলা বৃক্তদ্ধ পাওোে িািলায় 

গক্তিশীল আনায়দনর র্ন্য  উি অর্ থ  বছদর প্যাদনল আইনর্ীবীর সাদর্ পকান 

পকান িািলায় ক্তসক্তনয়র আইনর্ীবী ক্তনদয়াক্তর্ি করা হয়; 

➣ উি অর্ থ বছদর শ্রি ক্তবষয়ক আোলদির ৫৩টি িািলা ক্তনস্পক্তি হয় এবাং 

িািলার রায় ট্রাদের পদে হয়; 

 ➣ উি অর্ থ বছদর ট্রাদের ক্তবরুদদ্ধ র্র্ পকাদট থ  পেওয়ানী ক্তবষয়ক ০২(দুই)টি িািলা 

রুজু হয় এবাং ট্রাদের পদে প্যাদনল আইনর্ীবী ক্তনদয়াগসহ আইনগি পেদেপ 

পনয়া হয়; 

➣ উি অর্ থ বছদর নারােনগঞ্জ সের সেকারী কক্তমশনার (ভূক্তম) এর আোলদত 

নাির্ারীর ক্তবষয়ক ০১(এক)টি িািলা ট্রাদের পদে ক্তনস্পক্তি হয়; 

➣ উি অর্ থ বছদর ট্রাদের পদে বদকয়া টাকা আোদয়র র্ন্য ২(দুই)টি িািলা 

প্যাদনল আইনর্ীবীর িাধ্যদি রুজু করা হয়; 

➣ উি অর্ থ বছদর িহািান্য হাইদকাদট থ ট্রাদের ক্তবরুদদ্ধ ২২টি ক্তরট িািলা োদয়র হয় 

এবাং ট্রাদের পদে আইনর্ীবী ক্তনদয়াগসহ আইনগি পেদেপ পনয়া হয়; 

➣ উি অর্ থ বছদর িহািান্য সুক্তপ্রমপকাদট থ আক্তপল ক্তবভাদগ ০২টি ক্তলভটু আক্তপল 

িািলা ক্তনষ্পক্তি েে এবাং ট্রাদস্টর পদে ক্তলভ মঞ্জুর েদল আক্তপল োদের করা েে; 

➣ উি অর্ থ বছদর ভািা সাংক্রান্ত একটি ক্তসক্তভল আক্তপল িািলা সুক্তপ্রিদকাদট থর 

আক্তপল ক্তবভাদগ ট্রাদের অনুকূদল ক্তনষ্পক্তি হয়। 

➣  ইদতাপূদব থ গঠিত The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 

1972 (President’s Order 94 of 1972) এর ক্তবষেবস্তু ক্তবদবচনাে সমদের চাক্তেোে 

আদেশটি যুগদপাদ াক্তগ করার প্রদোযনীতাে বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট 

আইন, ২০১৭ বাাংলা ভাষাে প্রণেদনর উদেগ গ্রেণ করা েে। 



অর্ থ ক্তবভাগ : 

অর্ থ ক্তবভাদগর গুরুত্বপূণ থ কা থক্রদির অর্থন সমূদহর িথ্যাক্তেঃ 

 

➣ ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর যুদ্ধাহি মুক্তিদ াদ্ধা, শহীে মুক্তিদ াদ্ধা পক্তরবার ও মৃি 

যুদ্ধাহি মুক্তিদ াদ্ধা পক্তরবাদরর পিাট ৬৯৫৩ র্নদক রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভািা প্রোন 

করা হদয়দছ ২৯৩,৬৮,০৫,০০০/-(দুইশত ক্ততরানব্বই মকাটি আটষক্তি লে পাঁচ 

োযার) টাকা। 

➣ ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর যুদ্ধাহি মুক্তিদ াদ্ধাদক পেদশ/ক্তবদেদশ ক্তিক্তকৎসা সুক্তবধা 

বাবে প্রোন করা হদয়দছ ১,৮৪.৫০.১৪৪/-(এক মকাটি চুরাক্তশ লে পঞ্চাশ োযার 

একশত চুোক্তিশ) টাকা। 

➣ ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর মুক্তিদ াদ্ধার সন্তান ও পরবিী প্রর্দের ২৩৫০ র্নদক 

বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃক্তি প্রোন করা হদয়দছ ২,৯২,৬৯,০০০/-(দুই মকাটি ক্তবরানব্বই লে 

ঊনসির োযার) টাকা। 

➣ ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর গণবাক্তহণীর পখিাবপ্রাপ্ত ১২৩ র্ন মুক্তিদ াদ্ধা/িাদের 

উিরাক্তধকারীদক পখিাবপ্রাপ্ত মুক্তিদ াদ্ধাদের নীক্তিিালা-২০১৩ অনু ায়ী ভািা 

প্রোন করা হদয়দছ ২,৪৭,৬২.০০০/-(দুু্ই মকাটি সাতচক্তিশ লে বাষক্তি োযার) 

টাকা। 

➣ ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর যুদ্ধাহি মুক্তিদ াদ্ধার ৩৯ র্ন কন্যা সন্তানদক ক্তববাহ 

ভািা প্রোন করা হদয়দছ ৭,৪৮,৮০০/-(সাত লে আটচক্তিশ োযার আটশত) 

টাকা। 

➣ ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর যুদ্ধাহি মুক্তিদ াদ্ধার ১৮১ র্ন সন্তানদক ক্তশো অনুোন 

প্রোন করা হদয়দছ ২,৮৯,৬০০/-(দুু্ই লে ঊননব্বই োযার ছেশত) টাকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 



কল্যাণ ক্তবভাগ 
 

কল্যাণ ক্তবভাদগর গুরুত্বপূণ থ কা থক্রদমর অযথন সমূদের তথ্যাক্তেিঃ 

  

১.       ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধা, শেীে মুক্তিদ াদ্ধা পক্তরবার ও মৃত যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধা 

পক্তরবাদরর মমাট ৬৯৫৩ যনদক রাষ্ট্রীে সম্মানী ভাতা প্রোন করা েদেদছ। 

২.       ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধা, শেীে মুক্তিদ াদ্ধা পক্তরবার ও মৃত যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধা 

পক্তরবাদরর মমাট ২২০০০ যন সেদের যন্য মরশন সুক্তবধা প্রোন করা েদেদছ। 

৩.       ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর ৩৫০ যন যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধাদক মেদশ/ক্তবদেদশ ক্তচক্তকৎসা সুক্তবধা প্রোন করা 

েদেদছ। 

৪.       ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর ৩০০ যন যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধাদক স্মাট থ আইক্তি কাি থ প্রোন করা েদেদছ। 

৫.       ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর মুক্তিদ াদ্ধার সন্তান ও পরবতী প্রযদের স্নাতক/স্নাতদকাির ক্তচক্তকৎসা/প্রদকৌশল 

শাখার ক্তশোর্ীদের মাক্তসক ১৫০০/- টাকা োদর ২৯৪ যনদক এবাং সাধারন ক্তশোর্ীদের মাক্তসক ১০০০/- টাকা 

োদর ২০১৪ যনদক সব থদমাট ২৩০৮ যনদক বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃক্তি প্রোন করা েদেদছ। 

৬.       ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর গণবাক্তেনীর মখতাবপ্রাপ্ত ৯৩ যন মুক্তিদ াদ্ধা/তাদের উিরাক্তধকাক্তরদক " মখতাবপ্রাপ্ত 

মুক্তিদ াদ্ধাদের ভাতা প্রোন নীক্ততমালা-২০১৩ অনু ােী ভাতা প্রোন করা েদেদছ। 

৭.       ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধার ২৮ যন কন্যা সন্তানদক ক্তববাে অনুোন প্রোন করা েদেদছ। 

৮.       ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধার ২৩৯ যন সন্তানদক ক্তশো অনুোন প্রোন করা েদেদছ। 

৯.       ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর হুইল মচোদর চলাচলকারী যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধাদের আবোওো পক্তরবতথদনর যন্য ৮ 

ক্তেন কক্সবাযার সমুদ্র বসকদত ভ্রমদণর ব্যবস্থা করা েদেদছ। 

১০.     ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর হুইল মচোদর চলাচলকারী ০১ যন যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধাদক প্রক্তত মাদস ১৯০০/- 

টাকা োদর এবাং ০৭ যনদক প্রক্তত মাদস ১১০০/- টাকা কদর মমাবাইল ম ান খরচ প্রোন করা েদেদছ। 

১১.      ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর হুইল মচোদর চলাচলকারী ০৮ যন যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধা প্রদতিকদক পথ্য ক্তেসাদব 

দুধ, েক্তরলক্স, মালদটাবা ক্রে বাবে প্রক্তত মাদস ৩০০০/- টাকা কদর খরচ প্রোন করা েদেদছ। 

১২.     ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর ঢাকাে অবস্থানরত যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধা, শেীে মুক্তিদ াদ্ধা পক্তরবার ও মৃত যুদ্ধােত 

মুক্তিদ াদ্ধা পক্তরবাদরর যন্য বনদভাযদনর আদোযন করা েদেদছ। 

১৩.     ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর ঢাকাে অবস্থানরত যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধা, শেীে মুক্তিদ াদ্ধা পক্তরবার ও মৃত যুদ্ধােত 

মুক্তিদ াদ্ধা পক্তরবাদরর যন্য ক্রীড়া প্রক্ততদ াগীতার আদোযন করা েদেদছ। 

১৪.     ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর শেীে ক্তেবস, স্বাধীনতা ও যাতীে ক্তেবস, মুক্তযবনগর ক্তেবস  র্াদ াগ্য ম থাোে 

পালন করা েদেদছ। 



১৫.     ২০১৬-১৭ অর্ থ বৎসদর ১৭ই মাচ থ যাক্ততর যনক বঙ্গবন্ধু মশখ মুক্তযবুর রেমাদনর যে ক্তেন ও ১৫ আগষ্ট 

শাোোৎ বাক্তষ থকীদত যাতীে মশাক ক্তেবস  র্াদ াগ্য ম থাোে পালন করা েদেদছ। 

১৬।     The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (P.O.  

No. 94 of  1972) এর 2(h) ধারাে সুক্তবধাদভাগী  মুক্তিদ াদ্ধার সাংজ্ঞাে প্রক্ততরো, পুক্তলশ, মবসামক্তরক সশস্ত্র 

বাক্তেনীদত কম থরত সেে অর্বা সরকাক্তর মকান মপনশনদভাগী অর্বা  ার ক্তনেক্তমত আদের উৎস আদছ তাদেরদক  

মুক্তিদ াদ্ধার সাংজ্ঞাে অন্তভূ থি না করাে বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণট্রাস্ট েদত প্রক্ততরো, পুক্তলশ, মবসামক্তরক 

সশস্ত্র বাক্তেনীদত কম থরত ক্তছদলন এমন যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধা ও শেীে পক্তরবাদরর সেেগণদক ভাতা প্রোন করা 

সম্ভব েে না। গণবাক্তেনীর সেদের ন্যাে প্রক্ততরো, পুক্তলশ, মবসামক্তরক সশস্ত্র বাক্তেনীর মুক্তিদ াদ্ধাদেরও  

মুক্তিযুদদ্ধ অসামান্য অবোন রদেদছ। গণবাক্তেনীসে সকল বাক্তেনীর যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধা ও শেীে পক্তরবারদক ভাতা 

প্রোদনর মেদত্র সমান সুদ াগ প্রোদনর লদেি ক্তপও ৯৪/৭২ এর 2(h) এ উক্তিক্তখত সুক্তবধাদভাগী মুক্তিদ াদ্ধার 

সাংজ্ঞা সাংদশাধদনর প্রস্তাব মপ্ররণ করা েদেদছ। 

১৭।    যুদ্ধােত ও শেীে মুক্তিদ াদ্ধাদের পরবতী প্রযদের যন্য ভাতা মঞ্জুদরর মেদত্র The Bangladesh 

(Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (P.O.  No. 94 of  1972) এর 2(d) 

ধারাে যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধা এবাং শেীে মুক্তিদ াদ্ধার সন্তান  দের বেস ২১ বছদরর অক্তধক এবাং ক্তববাক্তেত কন্যাগণ 

যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধা ও শেীে মুক্তিদ াদ্ধার উপর ক্তনভ থরশীল বদল গণ্য নে।  দল ২১ বছদরর অক্তধক বেদসর পুত্র 

সন্তান এবাং ক্তববাক্তেত কন্যা সন্তানগণ ভাতা প্রাক্তধকার প্রাপ্ত নন। এ অবস্থা ক্তনরসনকদে The Bangladesh 

(Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (P.O.  No. 94 of 1972) এর 2(d) 

ধারা সাংদশাধদনর প্রস্তাব মপ্ররণ করা েদেদছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ক্তশে ও বাক্তণযি ক্তবভাগ 

 

প্রদকৌশল শাখার গুরুত্বপূণ থ Kvh©ক্রদমর অযথন সমূদের তথ্যাক্তেিঃ 

 

ক্রিঃ নাং কাদযর নাম কায সম্পদের তাক্তরখ ২০১৬-১৭ অর্ থ বছদরর 

কায 

মন্তব্য 

১। বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর 

মাক্তলকানাধীন চিগ্রাদমর আগ্রাবােস্থ 

বাক্তণক্তযিক এলাকাে ৭১নাং প্লদটর ০.১৯২৭ 

একর যক্তমর উপর ৪টি মবইযদমন্টসে ২৯ 

তলা (৪ক্তব+২৫) বাক্তণক্তযিক ভবন ক্তনম থাণ।  

২০/০৩/২০১৮ (সব থদশষ 

বক্তধ থত) 

১৩তম তলা েদত ২০তম 

তলা পh©ন্ত মেইম 

ট্রাকচাদরর ঢালাই কায 

সম্পে েে। 

 

২। বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর 

মাক্তলকানাধীন চিগ্রাদমর আগ্রাবােস্থ 

বাক্তণক্তযিক এলাকাে ৩৬নাং প্লদটর ০.২৪০৯ 

একর যক্তমর উপর ২টি মবইযদমন্টসে ১৯ 

তলা (২ক্তব+১৭) বাক্তণক্তযিক ভবন ক্তনম থাণ।  

৩১/০৭/২০১৭ (বক্তধ থত) ১৫তম তলা েদত ১৭তম 

তলা পh©ন্ত মেইম 

ট্রাকচাদরর কায সম্পে 

েদেদছ। ক্ত ক্তনক্তসাং কায 

চলদছ। 

 

৩। ঢাকার মপাস্তদগালাস্থ ১২১, কক্তরমুিাবাদগর 

৪.২৩ একর যক্তমর উপর কার পাক্তকথাং, 

কক্তমক্তনউটি মসন্টার, ক্তিপাট থদমন্টাল মষ্টার, 

মসক্তযে, স্টিান্ডাি থ প্রার্ক্তমক ক্তবোলে, 

ক্তচলদেন পাকথ, মখলার মাঠ, ওোটার বক্তি 

ইতিাক্তেসে আবাক্তসক কমদপ্লক্স ক্তনম থাণ। 

২৭/১১/২০১৬ রাযউক েদত বৃেোেন 

প্রকদের ছাড়পত্র পাওো 

মগদছ। যক্তমর মাক্তলকানা 

ক্তনদে মামলা যক্তনত 

কারদণ ক্তবক্তস কক্তমটির 

অনুদমােন না পাওোে 

ক্তনম থাণ কায শুরু করা 

 ােক্তন। 

 

৪। চিগ্রামস্থ ২১৫/২১৬, নাক্তসরাবােস্থ ক্তশে 

এলাকা, বাদেক্তযে মবাস্তামী মরাদি অবক্তস্থত 

যক্তমর উপর বাক্সলী ওেিার োউয ক্তনম থাণ 

(২ে ধাপ)।  

কায সম্পদের তাক্তরখ 

৩১/১২/২০১৭ 

প্রাে ২০% কায সম্পে 

েদেদছ। 

 

 

৫। বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর ১/৬ 

নাং গযনবী মরািস্থ যক্তমর উপর মশোক্তরাং 

পদ্ধক্ততদত মিদভলপাদরর মাধ্যদম ভবন 

ক্তনম থাণ কায। 

১৮/৫/২০১৭ তাক্তরদখ 

Notification of 

Award প্রোন করা 

েদেদছ। 

সাইট বুক্তিদে মেোর 

কা থক্রম চলদছ। 

 

৬। বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর প্রক্ততষ্ঠান (ক) ক্তমক্তম চকদলট ক্তলিঃ এর ১.০০ একর ও (খ) পুরাতন তাবানীর 

১.০০ একর যক্তমর উপর মশোক্তরাং পদ্ধক্ততদত মিদভলপাদরর মাধ্যদম বাক্তণক্তযিক কমদপ্লক্স ক্তনম থাণ এবাং (গ) েরদেওর 

অক্ত স বাড়ীর ০.২৬৯৫ একর ও (ঘ) ১৫০/১৫২ ক্তব,মক মরাি, fMevbMÄ নারােনগদঞ্জর ৩৪.০৭ শতক যক্তমর উপর 

মশোক্তরাং পদ্ধক্ততদত মিদভলপাদরর মাধ্যদম বাক্তণক্তযিক-কাম-আবাক্তসক ভবন ক্তনম থাণ কাদযর মটন্ডার Kvh©ক্রম সম্পে 

করার পর অনুদমােন প্রক্তক্রোধীন আদছ। 

 


