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ভূর্মকা 

মহান স্বাধীনিা যুবদ্ধ শর্হদ বীর মুর্িব াদ্ধা পর্রবার/যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা/মৃি যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা পর্রবার/খেিাবপ্রাপ্ত বীর 

মুর্িব াদ্ধা ও মৃি খেিাবপ্রাপ্ত বীর মুর্িব াদ্ধা পর্রবারববগ ির (সশস্ত্র বার্হনী, মুর্যব বার্হনী, বাাংলাবদশ পুর্লশ, র্বর্যর্ব, র্কবলা ফ্লাইট, বাাংলাবদশ 

আনসার সদস্য)  কল্যাণ কা িক্রম পর্রিালনাবর্ ি যার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু খশে মুর্যবুর রহমান ১৯৭২ সাবল মহামান্য রাষ্ট্রপর্ির আবদশ ৯৪/১৯৭২ 

ববল বাাংলাবদশ মুর্িব াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রর্িষ্ঠা কবরন। ১৯৭২ সাবল বঙ্গবন্ধু কর্তিক প্রদি ৯টি র্শল্প প্রর্িষ্ঠান ও ৯টি বার্ণর্যিক প্রর্িষ্ঠানসহ খমাট 

১৮টি র্শল্প ও বার্ণর্যিক প্রর্িষ্ঠান র্নবয় বাাংলাবদশ মুর্িব াদ্ধা কল্যাণ ট্রাবস্টর কা িক্রম শুরু হয়। র্িিীয় প িাবয় ১৯৭৮ সাবল আরও ১১টি র্শল্প 

প্রর্িষ্ঠান ট্রাস্টবক প্রদান করা হয়। এছাড়া ট্রাস্ট র্নযস্ব উবযাবগ ৩টি প্রর্িষ্ঠান ক্রয় কবর। সব র্মর্লবয় ট্রাবস্টর র্শল্প ও বার্ণর্যিক প্রর্িষ্ঠাবনর খমাট 

সাংখ্যা দাঁড়ায় ৩২টি। ১৯৮০-১৯৯০ সাবলর মািামার্ি সমবয় পু ুঁর্য প্রিিাহারযর্নি কারবণ ৭টি প্রর্িষ্ঠান র্বর্ক্র করা হয় এবাং ৮টি প্রর্িষ্ঠান গুটিবয় 

খফলা হয়। বিিমাবন বাাংলাবদশ মুু্র্িব াদ্ধা কল্যাণ ট্রাবস্টর ১৭টি প্রর্িষ্ঠান রবয়বছ। বাাংলাবদশ মুর্িব াদ্ধা কল্যাণ ট্রাবস্টর সবব িাচ্চ পর্রিালনা পষ িদ 

ট্রার্স্ট খবাি ি। উি ট্রার্স্ট খবাবি ির খিয়ারম্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া ট্রাস্ট এবাং ট্রাস্টাধীন প্রর্িষ্ঠানসমূহ িালুকরণ, র্বকল্প ব্যবহারসহ সার্ব িক 

িদারর্কর যন্য মাননীয় মন্ত্রী, মুর্িযুদ্ধ র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র সভাপর্িবে র্নব িাহী কর্মটি গঠন করা হবয়বছ। 

র্ভশন ও র্মশন 

র্ভশন: শর্হদ বীর মুর্িব াদ্ধা পর্রবার, যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা, মৃি যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা পর্রবার, খেিাবপ্রাপ্ত বীর মুর্িব াদ্ধা, মৃি 

খেিাবপ্রাপ্ত বীর মুর্িব াদ্ধা পর্রবার এবাং সশস্ত্র বার্হনীভূি যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা ও যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা পর্রবারববগ ির সার্ব িক 

কল্যাণ র্নর্িি করা। 

র্মশন: শর্হদ বীর মুর্িব াদ্ধা পর্রবার, যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা, মৃি যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা পর্রবার, খেিাবপ্রাপ্ত বীর মুর্িব াদ্ধা, মৃি 

খেিাবপ্রাপ্ত বীর মুর্িব াদ্ধা পর্রবার এবাং সশস্ত্র বার্হনীভূি যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা ও যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা পর্রবারববগ িরসার্ব িক কল্যাণ 

সাধবনর মাধ্যবম যার্ির খেষ্ঠ সন্তানবদর সম্মার্নি করা। 

বাাংলাবদশ মুর্িব াদ্ধা কল্যাণ ট্রাবস্টর কা িাবর্ল: 

 ➢ যুদ্ধাহি/খেিাবপ্রাপ্ত বীর মুর্িব াদ্ধা এবাং শর্হদ/মৃি যুদ্ধাহি/মৃি খেিাবপ্রাপ্ত বীর মুর্িব াদ্ধার পর্রবাবরর ত্রাণ ও পুনব িাসবনর 

লবক্ষি অর্ ি, পণ্য বা সরকার কর্তিক র্নধ িার্রি অন্য খকাবনা সহায়িা প্রদান; 

➢ র্বর্ভন্ন প্রকল্প বা কম িসূর্ি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাববক্ষণ ও উহার ব্যবস্থাপনা; 

➢ যুদ্ধাহি বীর মুু্র্িব াদ্ধাগণবক ঔষধপত্রসহ খদবশ ও র্ববদবশ প্রবয়াযনীয় র্ির্কৎসা খসবা প্রদান;   

➢ যুদ্ধাহি/খেিাবপ্রাপ্ত বীর মুর্িব াদ্ধা এবাং শর্হদ/মৃি যুদ্ধাহি/মৃি খেিাবপ্রাপ্ত বীর মুর্িব াদ্ধার পর্রবাবরর যন্য পুনব িাসন ও 

প্রর্শক্ষণবকন্দ্র প্রর্িষ্ঠা ও প্রর্শক্ষণ প্রদাবনর ব্যবস্থা গ্রহণসহ উহার ব্যবস্থাপনার দার্য়ে পালন; 

➢ যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা, খেিাবপ্রাপ্ত এবাং শর্হদ ও মৃি যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা পর্রবাবরর সুর্বধাবভাগী সন্তানবদর র্শক্ষাবৃর্ি 

প্রদান; 

➢ ট্রাবস্টর মার্লকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পর্ির উন্নয়ন, রক্ষণাববক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;  

➢ যুদ্ধাহি/খেিাবপ্রাপ্ত বীর মুর্িব াদ্ধা এবাং শর্হদ/মৃি যুদ্ধাহি/মৃি খেিাবপ্রাপ্ত বীর মুর্িব াদ্ধার পর্রবাবরর সম্মানী ভািা, খরশন 

সুর্বধাসহ উৎসব ভািা প্রদান; 

➢ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পর্ি অযিন ও ধারণ ; এবাং 

➢ ট্রাবস্টর িহর্বল গঠন ও উহার ব্যবস্থাপনা। 
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বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তকৃ প্রদেয় সম্মানী ভাতা ও অন্যান্য সুদ াগ-সুক্তবধা সাংক্রান্ত তথ্য: 

যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধাবদর পঙ্গুবের মাত্রা অনু ায়ী িারটি খের্ণবি র্বভি কবর রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভািা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া শর্হদ 

পর্রবার ও মৃি যুদ্ধাহি মুর্িব াদ্ধা পর্রবার এবাং বীরবেষ্ঠ পর্রবারবক র্নবনাি হাবর ভািা প্রদান করা হয়: 

 

(ক) যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধাবদর সম্মানী ভািা: 

  

ক্র: নাং কযাটাগক্তর  

(পঙ্গুদের মাত্রার ক্তভক্তিদত) 

মাক্তসক 

ভািা 

মাক্তসক 

র্ির্কৎসা ভািা 

সাহায্যকারী

ভািা 

োয ভািা মার্সক  

খমাট ভািা 

০১ ‘এ’ (পঙ্গুে ৯৬% - ১০০%) ৩০,০০০/- ২,০০০/- ৮,০০০/- ৫,০০০/- ৪৫,০০০/- 

০২ ‘র্ব’ (পঙ্গুে ৬১% - ৯৫%) ২৮,০০০/- ২,০০০/- - ৫,০০০/- ৩৫,০০০/- 

০৩ ‘র্স’ (পঙ্গুে ২০% - ৬০%) ২৩০০০/- ২,০০০/- - ৫,০০০/- ৩০,০০০/- 

০৪ ‘র্ি’ (পঙ্গুে ০১% - ১৯%) ১৮,০০০/- ২,০০০/- - ৫,০০০/- ২৫,০০০/- 

০৫ শর্হদ মুর্িব াদ্ধা পর্রবার ২৩,০০০/- ২,০০০/- - ৫,০০০/- ৩০,০০০/- 

০৬ মৃি যুদ্ধাহি মুর্িব াদ্ধা পর্রবার ১৮,০০০/- ২,০০০/- - ৫,০০০/- ২৫,০০০/- 

০৭ বীরবেষ্ঠ শর্হদ পর্রবার ২৮,০০০/- ২,০০০/- - ৫,০০০/- ৩৫,০০০/- 

 
 

(খ) বীরবেষ্ঠ/শর্হদ/মৃি যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা পর্রবাবরর সম্মানী ভািা : 

  

ক্র: নাং কযাটাগক্তর 

(পঙ্গুদের মাত্রার ক্তভক্তিদত) 

মাক্তসক 

ভািা 

মাক্তসক 

র্ির্কৎসা ভািা 

মাক্তসক 

োয ভািা 

মার্সক খমাট 

ভািা 

০১ শর্হদ মুর্িব াদ্ধা পর্রবার ২৩,০০০/- ২,০০০/- ৫,০০০/- ৩০,০০০/- 

০২ মৃি যুদ্ধাহি মুর্িব াদ্ধা পর্রবার ১৮,০০০/- ২,০০০/- ৫,০০০/- ২৫,০০০/- 

০৩ বীরবেষ্ঠ শর্হদ পর্রবার ২৮,০০০/- ২,০০০/- ৫,০০০/- ৩৫,০০০/- 

 
 

(গ) খেিাবপ্রাপ্ত বীর মুর্িব াদ্ধাবদর প্রাপ্য সম্মানী ভািা: 

 

ক্র: নাং কিাটাগর্র মার্সক ভািার হার 

১ বীর খেষ্ঠ ৩৫,০০০/- 

২ বীর উিম ২৫,০০০/- 

৩ বীর র্বক্রম ২০,০০০/- 

৪ বীর প্রিীক ১৫,০০০/- 
 

(ঘ) যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা, শর্হদ ও মৃি যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা পর্রবাবরর প্রাপ্ত অন্যান্য সুব াগ-সুর্বধা: 

০১। র্শক্ষা ভািা (অনর্ধক ২ সন্তান) : বার্ষ িক প্রর্ি সন্তান ১৬০০/- টাকা। সন্তানবদর স্নািক প িন্ত র্বনা খবিবন অধ্যায়বনর ব্যবস্থা; 

০২। র্ববাহ ভািা (অনর্ধক ২ কন্যা) : প্রর্ি কন্যা ১৯,২০০/- টাকা (এককালীন); 

০৩। ঈদ খবানাস ২টি  : মূল ভািার সমপর্রমাণ; 

০৪। প্রীর্িবভায  

(২৬ মাি ি ও ১৬ র্িবসম্বর) 

: যন প্রর্ি ২৪০/- টাকা হাবর খমাট ৪৮০/- টাকা; 

০৫। (ক) খদবশ র্ির্কৎসা েরি  

                

 

: ২০% ও িদুর্ধ্ি পঙ্গুে যুদ্ধাহি মুর্িব াদ্ধাগণ ট্রাবস্টর র্ির্কৎসবকর পরামশ ি অনু ায়ী খপবয় 

র্াবকন; 

(ে) র্ববদবশ র্ির্কৎসা েরি  : ২০% ও িদুর্ধ্ি পঙ্গুেপ্রাপ্ত যুদ্ধাহি মুর্িব াদ্ধাগণ র্ববশষজ্ঞ র্ির্কৎসকবদর সমন্ববয় গঠিি 

খমর্িবকল খবাবি ির সুপার্রশক্রবম ভারি, র্াইল্যান্ড ও র্সঙ্গাপুবর উন্নি র্ির্কৎসার সুর্বধা 
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খপবয় র্াবকন। এবক্ষবত্র ট্রাস্ট কর্তিক র্নব িাহকৃি ব্যবয়র পর্রমাণ সবব িাচ্চ ৮.০০ (আট) লক্ষ 

টাকা;  

০৬। কৃর্ত্রম অঙ্গ-প্রিিঙ্গ : যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধাগণ িলািবলর যন্য মটরাইযি হুইল খিয়ার, ক্রিাি, লাঠি, কৃর্ত্রম 

অঙ্গ, জুিা-খমাযা, েবণ  ন্ত্র, িশমা ইিিার্দ খপবয় র্াবকন; 

০৭। আবহাওয়া পর্রবিিন : হুইল খিয়াবর িলািলকারী যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধাগবণর যন্য  বৎসবর একবার কক্সবাযাবর 

আবহাওয়া পর্রবিিন/ঐর্িহার্সক স্থান পর্রদশ িবনর ব্যবস্থা করা হয়; 

০৮। বার্ষ িক ক্রীড়া ও বনবভাযন : ঢাকায় অবস্থানরি যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা, িাবদর পর্রবার এবাং শর্হদ বীর মুর্িব াদ্ধা 

পর্রবাবরর যন্য বার্ষ িক ক্রীড়া প্রর্িব ার্গিা ও বনবভাযন আবয়াযন করা হয়;  

০৯। যািীয় খশাক র্দবস ও অন্যান্য 

যািীয় র্দবস পালন 

: প্রর্ি বছর ১৫ আগস্ট যািীয় খশাক র্দবস পালন করা হয়। এছাড়া ৭ মাি ি যািীয় 

ঐর্িহার্সক র্দবস, স্বাধীনিা র্দবস, শর্হদ বুর্দ্ধযীবী র্দবস, র্বযয় র্দবস, বঙ্গবন্ধুর 

যন্মবার্ষ িকী, ও মুর্যবনগর র্দবসসহ অন্যান্য র্দবস পালন করা হয়; 

১০। মৃিবদহ দাফন/সৎকার : রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভািাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা মৃত্যিবরণ করবল িাঁর ইচ্ছানু ায়ী মৃিবদহ 

দাফন/সৎকাবরর ব্যয় র্নব িাহ করা হয়; 

১১। পার্ন ও পয়ঃ র্নস্কাশন র্বল 

মওকুফ 

: র্সটি কবপ িাবরশন এলাকায় বসবাসরি যুদ্ধাহি মুর্িব াদ্ধা ও শর্হদ মুর্িব াদ্ধা পর্রবার 

গৃহস্থার্ল কাবয ব্যবহৃি পার্নর র্বল মওকুফ সুর্বধা খপবয় র্াবকন; 

১২। বার্ড়র খহার্ডাং ট্যাক্স মওকুফ : র্সটি কবপ িাবরশন এলাকায় বসবাসরি যুদ্ধাহি মুর্িব াদ্ধা ও শর্হদ মুর্িব াদ্ধা পর্রবার 

র্নযস্ব খহার্ডাং ট্যাক্স মওকুফ সুর্বধা খপবয় র্াবকন; 

১৩। হুইলবিয়ারধারী বীর 

মুর্িব াদ্ধাবদর খমাবাইল খফান  

: র্ির্কৎসা ও অন্যান্য কাবয ট্রাবস্টর সর্হি খ াগাব াবগর যন্য হুইল খিয়াবর িলািলাকারী 

যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধাবদরবক ট্রাস্ট খর্বক খমাবাইল খফান খদয়া হবয়বছ। এযন্য িাঁরা 

মার্সক ১১০০/- টাকা প িন্ত  খমাবাইল কাি ি সুর্বধা প্রাপ্য হবচ্ছন; 

১৪। পথ্য র্বল  যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধাবদর পথ্য র্বল বাবদ মার্সক ৩.১২২/-টাকা হাবর প্রদান করা হবচ্ছ। 

১৫। পর্রিয়পত্র : যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধাবদর (২০% খর্বক িদুর্ধ্ি পঙ্গুেপ্রাপ্ত) পর্রিয়পত্র প্রদান করা হয়। 

পর্রিয়পত্র প্রদশ িন কবর িাঁবদর প্রাপ্য সুর্বধা- 

(১) বাাংলাবদশ খরলওবয় প্রর্ম খের্ণবি র্বনা ভাড়ায়  ািায়াি;  

(২) বাাংলাবদশ র্বমাবনর অভিন্তরীণ প্রর্ি রুবট এবাং আন্তযিার্িক খ  খকান রুবট (ইবকানর্ম 

ক্লাস) বছবর একবার  ািায়াি;  

(৩) র্বআরটির্স বাবস র্বনা ভাড়ায়  ািায়াি; 

(৪) র্বআইিার্িউটি-এর যল াবন প্রর্ম খের্ণবি র্বনা ভাড়ায়  ািায়াি;  

(৫) সওয-এর আওিাধীন খসত্য পারাপাবর গার্ড়র খটাল মওকুফ; 

(৬) র্বআইির্িউটির্স-এর খফর্রবি প্রাইবভট কার, মাইবক্রাবাস ও এিামু্ববলন্স র্বনা ভাড়ায় 

পারাপার এবাং র্ভআইর্প কিার্ববন ভ্রমণ; 

(৭) প িটন কবপ িাবরশবনর খহাবটল ও খমাবটবল স্ব-পর্রবাবর ০২ (দুই) রাি র্বনা ভাড়ায় 

বছবর একবার র্াকা; 

(৮) খযলা পর্রষবদর মার্লকাধীন িাক বাাংবলাবি এক/স্বপর্রবাবর র্বনা ভাড়ায় ৪৮ ঘন্টা 

অবস্থান; 

(৯) আবার্সক খটর্লবফান সাংব াগ র্ফ মওকুফসহ মার্সক ৬০০/- টাকা প িন্ত কল-মার্ন 

মওকুফ; 

 গ্যাস র্বল ও র্বদুিৎ র্বল 

মওকুফ সুর্বধা 

: রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভািাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা ও শর্হদ মুর্িব াদ্ধা পর্রবার 

যানুয়ার্র/২০০০ হবি ০২ বাণ িাবরর ০১ চুলার র্বল এবাং ২০০ ইউর্নট প িন্ত র্বদুিৎ র্বল 

মওকুফ সুর্বধা খপবয় র্াবকন; 

১৭। ফ্লিাট ও খদাকান বরাদ্দ   র্বনামূবল্য ফ্লিাট ও খদাকান বরাদ্দ প্রদাবনর যন্য ঢাকার খমাহাম্মদপুরস্থ গযনবী খরাবি 

মুর্িব াদ্ধা টাওয়ার-১ র্নম িাণ করা হবয়বছ। োর্ল সাবপবক্ষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। 
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(ঙ) উৎসব ভািার্দ: মুর্িযুদ্ধ র্বষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তিক ২৭/০৫/২০২১ র্ি: িার্রবে প্রকার্শি প্রজ্ঞাপবণর মাধ্যবম মহান মুর্িযুবদ্ধ অসীম 

সাহর্সকিা ও বীরেপূণ ি অবদাবনর স্বীকৃর্িস্বরূপ খেিাবপ্রাপ্ত বীর মুু্র্িব াদ্ধা, যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা, এবাং শর্হদ বীর মুর্িব াদ্ধা পর্রবারবক প্রদি 

মার্সক সম্মার্ন ভািার অর্ির্রি র্হবসবব র্নবনাি ছবক উর্ির্েি হাবর ও শবিি উৎসব ভািার্দ প্রদাবনর র্সদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবয়বছ: 

ক্র: 

নাং 

র্ববরণ উৎসব ভািা 

(০২টি) 

মহান র্বযয় র্দবস 

ভািা (শুধু যীর্বি বীর 

মুর্িব াদ্ধা প্রাপ্য) 

বাাংলা নববষ ি 

ভািা 

শিি 

০১। খেিাবপ্রাপ্ত বীর মুর্িব াদ্ধা  ১০,০০০/-টাকা হাবর ৫,০০০/- ২,০০০/- ১০,০০০/-টাকা হাবর ২টি উৎসব 

ভািা বীরবেষ্ঠ শর্হদ পর্রবাবরর 

খক্ষবত্র প্রব াযি হবব না। 

০২। যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা  - ৫,০০০/- ২,০০০/- -ঐ- 

০৩। শর্হদ বীর মুর্িব াদ্ধা - - ২,০০০/- -ঐ- 
 

(ি)    খরশন সুর্বধা: 

 বাাংলাবদশ মুর্িব াদ্ধা কল্যাণ ট্রাবস্টর ভািাবভাগী সকল খের্ণর যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা, শর্হদ পর্রবার, মৃি যুদ্ধাহি মুর্িব াদ্ধা পর্রবার, 

৭ যন বীর খেষ্ঠ পর্রবার ও িারামন র্বর্ব, বীর প্রিীক এবাং খেিাবপ্রাপ্ত বীর মুু্র্িব াদ্ধাবদরবক সরকার কর্তিক র্নধ িার্রি মূবল্য খরশন সামগ্রী খপবয় 

প্রদান করা হয়। মার্সক খরশন সামগ্রী প্রাপ্যিার হার ক্তনম্নরূপ: 

খরশন সামগ্রীর নাম ১ সদস্য র্বর্শষ্ট  

(খকর্য) 

২ সদস্য র্বর্শষ্ট   

(খকর্য) 

৩ সদস্য র্বর্শষ্ট  

(খকর্য/র্লটার) 

৪ সদস্য র্বর্শষ্ট  

(খকর্য/র্লটার) 

িাউল র্সদ্ধ/আিপ ১১ ২০ ৩০ ৩৫ 

আটা ১২ ২০ ২৫ ৩০ 

র্ির্ন ১.৭৫ ৩ ৪ ৫ 

খভাযি খিল ২.৫ ৪.৫ ৬ ৮ 

িাল ৩.৫ ৫.৫ ৭ ৮ 

 

র্ব:দ্র: যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা/মৃি যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা/শর্হদ মুর্িব াদ্ধা পর্রবারবগ িবক ১-১-১৯৭৩ হবি ৩০-১১-১৯৮৭ প িন্ত ত্রাণ মন্ত্রণালবয়র 

র্নবদ িশনা অনু ায়ী, ৩১-১২-১৯৮৭ হবি ২২-১০-২০০১ প িন্ত প্রর্িরক্ষা মন্ত্রণালবয়র র্নবদ িশনা অনু ায়ী এবাং ২৩-১০-২০০১ হবি অযাবর্ধ মুর্িযুদ্ধ 

র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র র্নবদ িশনা অনু ায়ী রাস্ট্রীয় সন্মার্ন ভািাসহ অন্যান্য সুর্বধার্দ প্রদান করা হবচ্ছ। 

 

বঙ্গবন্ধু ছাত্র-বৃর্ি প্রদাবন ট্রাবস্টর সাফল্য: 

 

(ছ) বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃর্ি প্রদান:  বঙ্গবন্ধু ছাত্র বৃর্ি নীর্িমালা-২০১২ এর আওিায় প্রর্িবছর ৬০০ যনবক বৃর্ি প্রদাবনর ব্যবস্থা রবয়বছ। ২০২০-

২১ অর্ িবছর প িন্ত সাধারণ র্শক্ষায় ৩,৯৬৬ যন, িািার ও ইর্ির্নয়ার্রাং-এ অধ্যায়নরি ৬১১ যন এবাং ০৩ যন র্পএইির্ি গববষকসহ খমাট ৪,৫৭৭ 

যনবক বৃর্ি প্রদান করা হবচ্ছ। র্ববরণ র্ননরূপ: 

 

ক্র: নাং র্শক্ষার ধরণ 

 

খময়াদকাল প্রদি টাকার পর্রমাণ 

(মার্সক হার) 

০১ সাধারণ র্শক্ষা  ০৫ (পাঁি) বছর ১,০০০/- 

০২ িািার ও ইর্ির্নয়ার্রাং ০৫ (পাঁি) বছর ১,৫০০/- 

০৩ র্পএইির্ি - ২০,০০০/- 
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     বাাংলাবদশ মুর্িব াদ্ধা কল্যাণ ট্রাবস্টর-২০২০-২০২১ অর্ িবছবর আয়-ব্যবয়র র্ববরণী (প্রর্ভশনাল) আয়:                                                                                                          

ক্রর্মক নাং র্ববরণ টাকার পর্রমাণ 

১। এফর্িআর’র সুদ ১৫,০৮,৭০,০০০/- 

২। ট্রাস্ট প্রধান কা িালয়সহ অন্যান্য প্রর্িষ্ঠাবনর ভাড়া ২১,১২,৯৯,০০০/- 

৩। র্বর্বধ আয় ২৪,০০,০০০/- 

৪। খমাট আয় ৩৬,৪৫,৬৯,০০০/- 

 

      ব্যয়:                                                                                                                        

ক্রর্মক নাং র্ববরণ টাকার পর্রমাণ 

১। খবিন-ভািার্দ (সকল প্রর্িষ্ঠানসহ) ১৯,২০,০০,০০০/- 

২। প্রশাসর্নক ব্যয় (খটর্লবফান, র্বদুিৎ, পার্ন, ওভারটাইম, আনসারবদর খবিন, 

খমরামি ও রক্ষণাববক্ষণ, আপ্যায়ন, কল্যাণ ব্যয় ইিিার্দ) 

৬,০০,০০,০০০/- 

৩। বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃর্ি ৪,২৭,৪০,০০০/- 

৪। খমাট ব্যয় ২৯,৪৭,৪০,০০,০০০/- 

 র্নট উিিৃ (ছয় খকাটি আটানব্বই লক্ষ উনর্ত্রশ হাযার টাকা) ৬,৯৮,২৯,০০০/- 

 

ব্যাাংক ঋণ মওকুফ 

ক্রঃ র্ববরণ মওকুফ/পর্রবশাধ মন্তব্য 

১। উদ্ধার পর্রকল্পনার আওিায় ট্রাবস্টর র্নকট 

রাষ্ট্রায়ে বার্ণর্যিক ব্যাাংক ও আর্র্ িক 

প্রর্িষ্ঠাবনর ঋণ বাবদ পাওনার র্বপরীবি 

গৃহীি কা িক্রম; 

স্বাধীনিা পূব ি ব্যাাংক ঋবণর সুদাসল বাবদ ৭৩.০৮ 

খকাটি টাকা এবাং স্বাধীনিা উির ব্যাাংক ঋবণর সুদ 

বাবদ ৫৩.৩২ খকাটি টাকা খমাট (৭৩.০৮+৫৩.৩২) 

= ১২৬.৪০ খকাটি টাকা মওকুফ করা হয়। 

বিিমাবন ট্রাস্ট 

ব্যাাংক ঋণ মুি। 

২। ট্রাবস্টর ৫৮ যন কম িকিিা-কম িিারীর 

অবসর যর্নি সার্ভ িস খবর্নর্ফট সাংক্রান্ত 

গৃহীি কা িক্রম;  

ববকয়া ১.৬৮ খকাটি টাকা পর্রবশাধ করা হয়। 
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অর্িট আপর্ি র্নষ্পর্ি (১৯৭২-খম ২০২১ র্ি) প িন্ত 

 

ক্রঃ র্ববরণ আপর্ির সাংখ্যা আর্র্ িক সাংবেষ 

(১)  ট্রাস্ট প্রধান কা িালয়সহ ০২টি িালু প্রর্িষ্ঠান ও ১৮টি বন্ধ 

প্রর্িষ্ঠাবনর (১৯৭২-২০১৮ সন প িন্ত) অর্নষ্পন্ন অর্িট আপর্ি; 

৫,৬৮২ টি ৮৯,৯৩২.৯৫ লক্ষ টাকা। 

(২)  খম ২০২১ প িন্ত অর্িট আপর্ি র্নষ্পর্ি হবয়বছ ৪,৯৪৭ টি ৮৯,৫২৮.৪২ লক্ষ টাকা। 

(৩) অবর্শষ্ট অর্নষ্পন্ন অর্িট আপর্ির সাংখ্যা  ৭৩৫ টি ৪০৪.৫৩ লক্ষ টাকা। 
 

 

২০২০-২০২১ অর্বৃছদরর র্নরীক্ষা আপর্ি সাংক্রান্ত িথ্য: 

                                                                               (দকাটি টাকায়) 

অক্তনষ্পন্ন অক্তিট আপক্তি অক্তিট আপক্তি 

(চলক্তত অর্ ৃবছর) 

ক্তনষ্পক্তিকৃত অক্তিট আপক্তি 

(চলক্তত অর্ ৃবছর) 

অবক্তশষ্ট অক্তিট আপক্তি/ মন্তব্য 

সাংখ্যা 

 

আক্তর্কৃ 

সাংদেষ 

সাংখ্যা আক্তর্কৃ 

সাংদেষ 

সাংখ্যা আক্তর্কৃ সাংদেষ সাংখ্যা আক্তর্কৃ 

সাংদেষ 

 

১৬২০ ৫১২.০০ -- -- ৮৮৫ ১০৭.৪৭ ৭৩৫ ৪০৪.৫৩  

 

 

অনলাইবনর মাধ্যবম যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধাগবণর রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভািা, বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃর্ি ও র্ির্কৎসা র্বল 

ক্রঃ র্ববরণ মন্তব্য 

(১)  এর্প্রল ২০১৩ খর্বক যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধাবদর রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভািা ‘অনলাইন 

ব্যাাংর্কাং’ এর মাধ্যবম িাঁবদর স্ব-স্ব ব্যাাংক একাউবন্ট পর্রবশাবধর প্রর্ক্রয়া িালু 

করা হয়। 

খদবশর প্রিিন্ত অঞ্চল হবি এ র্ববলর যন্য 

যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধাবদর ঢাকায় 

 ািায়াি কষ্ট লাঘব হবয়বছ এবাং আর্র্ িক 

সােয় হবয়বছ। 

   

(২)  বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃর্ি অনলাইন ব্যাাংর্কাং’ এর মাধ্যবম িাঁবদর স্ব-স্ব ব্যাাংক একাউবন্ট 

পর্রবশাবধর প্রর্ক্রয়া িালু করা হয়। 

(৩)  র্ির্কৎসা র্ববলর অর্ ি খিবকর পর্রববিি ‘অনলাইন ব্যাাংর্কাং’ এর মাধ্যবম িাঁবদর 

স্ব-স্ব ব্যাাংক একাউবন্ট পর্রবশাবধর প্রর্ক্রয়া িালু করা হয়। 
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যুদ্ধাহি বীর মুর্িব াদ্ধা, শর্হদ পর্রবার ও বীরবেষ্ঠ পর্রবাবরর আইর্ি কাি ি প্রদান: 
 

 

আইর্ি কাি ি ইসুির বছর ইসুিকৃি কাবি ির সাংখ্যা মন্তব্য 

২০১০-২০১১ ১১৫৭ টি  

২০১১-২০১২ ৭৫২ টি  

২০১২-২০১৩ ১৩২ টি  

২০১২-২০১৩ ১২ টি বীরবেষ্ঠ পর্রবার 

২০১৩-২০১৪ ৬২ টি  

২০১৪-২০১৫ ৭০ টি  

২০১৫-২০১৬ ৮৫ টি  

২০১৬-২০১৭ ৩০০ টি  

২০১৭-২০১৮ ৩০০ টি   

২০১৮-২০১৯ ২০০ টি  

২০১৯-২০২০ ৩৫০ টি  

২০২০-২০২১ ২৪ টি  

সব িবশষ এ প িন্ত ২০২০-২০২১ ৩,৪৪৪টি  
 

 

র্ির্কৎসা ব্যয় 

 

অর্ িবছর প্রকৃি র্ির্কৎসা ব্যয় 

২০১০-২০১১ ৯৬,৮৪,০০০/- 

২০১১-২০১২ ১,৪৩,১৭,০০০/- 

২০১২-২০১৩ ১,৬৬,২৭,০০০/- 

২০১৩-২০১৪ ২,২৭,৪৪,০০০/- 

২০১৪-২০১৫ ২,০০,৪৬,০০০/- 

২০১৫-২০১৬ ২২,৬৭,০০০/- 

২০১৬-২০১৭ ১,৮৪,০০,০০০/- 

২০১৭-২০১৮ ৩,৫৫,৯২,০০০/- 

২০১৮-২০১৯ ৩৮,০০,৭০০/- 

২০১৯-২০২০ ৩,৭২,০৫,০০০/- 

২০২০-২০২১ (এর্প্রল/২০২১ প িন্ত) ২,৯৫,০০,০০০/- 
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বাাংলাবদশ মুর্িব াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তিক ২০২০-২০২১ গৃহীি অর্ িবছবরর উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়নাধীন ও প্রস্তার্বি 

প্রকল্পসমূবহর সাংর্ক্ষপ্ত িথ্যর্িত্র: 

ঢাকা খযলা  

০১। স্বাধীনিা ভবন: (প্রধান কা াৃলয়): ৮৮ মক্ততক্তিল বা/এ, ঢাকা। যর্মর পর্রমাণ-১৩ শিক । পাঁি িলা ভবন (সম্পূণ ি ভববনর 

খেস ২৭,০০০ বগর্ফিট)।  মার্সক ১১.২২ লক্ষ টাকা র্হবসবব বার্ষ িক ১.৩৫ খকাটি টাকা ভাড়া পাওয়া  ায়। 

 

 

 

স্বাধীনিা ভবন (প্রধান কা িালয়) 

০২।  গুর্লস্তান শর্পাং কমবেক্স (পুরািন নাম: গুর্লস্তান ও নায র্সবনমা হল): ০২ বঙ্গবন্ধু এর্ভর্নউ, ঢাকা। যর্মর পর্রমাণ-

61.40 শিক। গুর্লস্তান শর্পাং কমবেক্স ভববনর ২০ িলার মবধ্য ০৯ িলা প িন্ত সম্পন্ন হবয়বছ। ১০ম ও ১১িম িলা আাংর্শক 

র্নর্ম িি হবয়বছ। গুর্লস্তান শর্পাং কমবেবক্স ১০৭৪টি খদাকান/খেস রদয়দছ।  বতমৃাদন ভাড়া বাবদ মার্সক ১২.৫৮ লক্ষ টাকা 

পাওয়া  াবচ্ছ। 
 

 

 

গুর্লস্তান কমবেক্স ভবন 
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০৩। মবিল কমবেক্স:  ১২, ২৭-৩২ মদন পাল খলন, ঢাকা। যর্মর পর্রমাণ- ২৮.৮০ শিক। ০১টি খবযবমন্টসহ ০৬ িলা র্বর্শষ্ট 

মাবকিট। খমাট ৩৬৯টি খদাকান রবয়বছ। মার্সক ভাড়া বাবদ ৫.০৬ লক্ষ টাকা পাওয়া  াবচ্ছ। 

 

 

মবিল কমবেক্স 

০৪। মবিল র্মর্ন মাবকিট: ১২, ২৭-৩২ মদন পাল খলন, ঢাকা। যর্মর পর্রমাণ- ৪.৮০ শিক। ০৪ িলা র্বর্শষ্ট মাবকিট । খমাট ২৯টি 

খদাকান রদয়দছ। ভাড়া বাবদ মার্সক প্রায় ০.৩৮ লক্ষ টাকা পাওয়া  ায়। 
 

 

মবিল র্মর্ন কমবেক্স 
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০৫। পূর্ণ িমা র্ফর্লাং এন্ড সার্ভ িস খস্টশন: ৪৭ টবয়নর্ব সাকুিলার খরাি, ঢাকা। যর্মর পর্রমাণ- ১১.০৮ শিক। পূর্ণ িমা র্ফর্লাং 

এন্ড সার্ভ িস খস্টশন ট্রাদস্টর র্নযস্ব ব্যবস্থাপনায় পর্রিার্লি। প্রর্ি মাবস ৬.০০ লক্ষ টাকা আয় হয়। 

 

 

 
 

পূর্ণ িমা র্ফর্লাং এন্ড সার্ভ িস খস্টশন 
 

০৬। মুন কমবেক্স: ১১ ওয়াইযঘাট খরাি, ঢাকা। যর্মর পর্রমাণ-৬২.০০ শিক। ক্তনমাৃণাধীন ভবন। 

 

 
 

মুন কমবেক্স 
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০৭। মুর্িব াদ্ধা টাওয়ার-১, ১/১, ১/২, ১/৩ গযনর্ব খরাি, খমাহাম্মদপুর, ঢাকা।যর্মর পর্রমাণ-৬৯.৭০ শিক। যুদ্ধাহি, 

খেিাবপ্রাপ্ত ও শর্হদ মুর্িব াদ্ধা পর্রবাবরর যন্য সরকার্র অর্ িায়বন ০২টি খবইযবমন্টসহ ১৩ িলা আবার্সক-কাম-বার্ণর্যিক 

ভবন র্নম িাণ করা হবয়বছ। উি ভববন ৮৪টি আবার্সক ফ্লিাট ও ৭৪টি খদাকান রবয়বছ। উি ভববনর বার্ণর্যিক অাংশ খর্বক 

মার্সক ১৩.৪৮ লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া  ায়। 

 

মুর্িব াদ্ধা টাওয়ার-১, 

০৮। ১/৬ গযনর্ব খরাি: খমাহাম্মদপুর, ঢাকা। যর্মর পর্রমাণ-২০.২০ শিক। খশয়ার্রাং পদ্ধর্িবি বার্ণর্যিক কাম আবার্সক 

ভবন র্নম িাণ প্রকল্প হাবি খনয়া হবয়বছ। 
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০৯। রাযধানী ও র্নউ রাযধানী সুপার মাবকিট (হরবদও গ্লাস এন্ড এিালুর্মর্নয়াম ওয়াকিস):  ৪৩, ৪৩/১, ৪৩/২ ও ৪৩/৪ হাটবোলা 

খরাি, ঢাকা যর্মর পর্রমাণ-৩.৮২ একর। রাযধানী ও র্নউ রাযধানী সুপার মাবকিবট খমাট খদাকাবদর সাংখ্যা ১,৭৯৫টি 

(রাযধানী-১৬৪১টি; র্নউ রাযধানী-১৫৪টি)।  উি খদাকানসমূহ খর্বক মার্সক 32,95,686/-টাকা ভাড়া পাওয়া  াবচ্ছ। 

 

 
 

রাযধানী ও র্নউ রাযধানী সুপার মাবকিট 

 

 

১০। অর্ফস বার্ড় (হরবদও গ্লাস এন্ড এিালুর্মর্নয়াম ওয়াকিস-এর যায়গা): ৪ হাটবোলা খরাি, ঢাকা। যর্মর পর্রমাণ- ২৬.৯৫ 

শিক। খিবভলপাবরর মাধ্যবম খশয়ার্রাং পদ্ধর্িবি বার্ণর্যিক কাম আবার্সক ভবন র্নম িাবণর প্রকল্প হাবি খনয়া হবয়বছ। 
 

 

 
 

অর্ফস বার্ড় 
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১১। স্কুল বার্ড় (হরবদও গ্লাস এন্ড এিালুর্মর্নয়াম ওয়াকিস-এর যায়গা): ২৯/২ কক এম োস কলন, ঢাকা। জক্তমর পক্তরমাণ-১৪.০০ 

শতক। খিবভলপাবরর মাধ্যবম খশয়ার্রাং পদ্ধর্িবি বার্ণর্যিক কাম আবার্সক ভবন র্নম িাবণর প্রকল্প হাবি খনয়া হবয়বছ। 

 

 

স্কুল বার্ড় 

১২। ৩নাং ের্মক কবলার্ন (হরবদও গ্লাস এন্ড এিালুর্মর্নয়াম ওয়াকিস-এর যায়গা):  ২৯/৪ খক এম দাস খলন, ঢাকা। যর্মর পর্রমাণ- 

২৯.৩৬ শিক। খিবভলপাবরর মাধ্যবম খশয়ার্রাং পদ্ধর্িবি বার্ণর্যিক কাম আবার্সক ভবন র্নম িাবণর প্রকল্প হাবি খনয়া হবয়বছ।  

 

 
 

৩নাং ের্মক কবলার্ন 
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১৩।  ৪নাং ের্মক কবলার্ন (হরবদও গ্লাস এন্ড এিালুর্মর্নয়াম ওয়াকিস-এর যায়গা): ২৮/২ কক এম োস কলন, ঢাকা। জক্তমর পক্তরমাণ- 

৪৫.৯৬ শতক। খিবভলপাবরর মাধ্যবম খশয়ার্রাং পদ্ধর্িবি বার্ণর্যিক কাম আবার্সক ভবন র্নম িাবণর প্রকল্প হাবি খনয়া হবয়বছ। 
 

 

৪নাং ের্মক কবলার্ন 

 

১৪। র্মর্ম িকবলট র্ল: ২৫৫ কতজগাঁও ক্তশল্প এলাকা, ঢাকা। জক্তমর পক্তরমাণ-১.০০ একর। জায়গা ও স্থাপনা মাক্তসক ১২.২০ লক্ষ 

টাকায় ০৩ বছদরর জন্য ভাড়া কেয়া হদয়দছ।  

 

 
 

র্মর্ম িকবলট  
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১৫। পুরািন িাবার্ন (প্রস্তার্বি মুর্িযুদ্ধ ভবন) (র্মরপুরস্থ িাবার্ন খবভাবরয খকাম্পার্ন র্লঃ-এর যায়গা): ২৫৭ খিযগাঁও 

র্শল্প এলাকা, ঢাকা। যর্মর পর্রমাণ- ১.০০ একর। মার্সক ২.১৩ লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া  াবচ্ছ। মুর্িযুদ্ধ র্বষয়ক মন্ত্রণালয়, 

বাাংলাবদশ মুর্িব াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও যািীয় মুু্র্িব াদ্ধা কাউর্ন্সল এর অর্ফবসর যন্য সরকার্র অর্ িায়বন বহুিল ভবন র্নম িাবণর 

যন্য র্ির্পর্প প্রণয়ন করা হবয়বছ। 

 

পুরািন িাবার্ন (প্রস্তার্বি মুর্িযুদ্ধ ভবন) 

১৬। র্সরবকা খসাপ এন্ড খকর্মকিাল ইন্ডার্স্ট্রয র্লঃ: ২৭৩-৭৬ খিযগাঁও র্শল্প এলাকা, ঢাকা। যর্মর পর্রমাণ- ২.০০ একর। 

বিিমাবন যায়গা ও স্থাপনা মার্সক ১৭.৫০ লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া  ায়।   

 
 

 

র্সরবকা খসাপ এন্ড খকর্মকিাল ইন্ডার্স্ট্রয 



18 
 

১৭। খমটাল প্যাবকবযস র্লঃ:  ১৫৫-১৫৬ খিযগাঁও র্শল্প এলাকা, ঢাকা। যর্মর পর্রমাণ-২.০০ একর। খশয়ার্রাং পদ্ধর্িবি 

বার্ণর্যিক কাম আবার্সক ভবন র্নম িাবণর পর্রকল্পনা আবছ। 

 

 
 

খমটাল প্যাবকবযস  

 

১৮। িাবার্ন খবভাবরয খকাম্পার্ন র্লঃ:  ৪৭৪, র্ির্ড়য়াোনা সড়ক, র্মরপুর, ঢাকা। যর্মর পর্রমাণ-৭.২৫ একর। খকাকা-খকালা 

কর্তিক ফ্র্িাঞ্চাইয চুর্ি বার্িল কবর কাঁিামাল সরবরাহ বন্ধ করায় ২০০৮ সাবল প্রর্িষ্ঠানটি বন্ধ হয়। মার্সক ২২.৯৭ লক্ষ টাকায় 

ভাড়া খদয়া হবয়বছ। 

 

 
 

 

িাবার্ন খবভাবরয খকাম্পার্ন  
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১৯। ট্রাস্ট আধুর্নক হাসপািাল: র্ির্ড়য়াোনা খরাি, র্মরপুর, ঢাকা। যর্মর পর্রমাণ- ১৪.০০ শিক। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ 

প্রর্ক্রয়াধীন। 
 

 

ট্রাস্ট আধুর্নক হাসপািাল 

২০। আবার্সক র্সটি র্বযয় র্নবকিন (পুরািন নামঃ পারুমা (ইস্টাণ ি) র্লঃ): ১২১ কর্রমুিাবাগ, খপাস্তবগালা, ঢাকা। যর্মর 

পর্রমাণ-৪.২৩ একর। খশয়ার্রাং পদ্ধর্িবি বার্ণর্যিক কাম আবার্সক ভবন র্নম িাবণর প্রকল্প হাবি খনয়া হবয়বছ।  

 

 

আবার্সক র্সটি র্বযয় র্নবকিন 
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গাযীপুর খযলা 

২১। ইউনাইবটি খটাবাবকা খকাম্পার্ন র্লঃ (ইউটির্স):  খবাি িবাযার, গাযীপুর। যর্মর পর্রমাণ-১.১০৫০ একর। খশয়ার্রাং 

পদ্ধর্িবি বার্ণর্যিক কাম আবার্সক ভবন র্নম িাবণর প্রকল্প হাবি খনয়া হবয়বছ। 
 

 
 

ইউনাইবটি খটাবাবকা খকাম্পার্ন র্লঃ (ইউটির্স) 

 

২২। বাাংলাবদশ গ্লাস ইন্ডার্স্ট্রয (হাইসন্স): ১০২, টর্ঙ্গ র্শল্প এলাকা, গাযীপুর। যর্মর পর্রমাণ-১.৭৭ একর। খশয়ার্রাং পদ্ধর্িবি 

বার্ণর্যিক কাম আবার্সক ভবন র্নম িাণ করা হবব।  

 

 
 

বাাংলাবদশ গ্লাস ইন্ডার্স্ট্রয (হাইসন্স) 

 



21 
 

২৩। কুর্নয়া খমৌযার যর্ম, গাযীপুর : ট্রাবস্টর র্নযস্ব অর্ িায়বন ক্রয়কৃি। যর্মর পর্রমাণ-২.৬৮ একর। গাজীপুর ক্তসটি 

কদপাৃদরশন-দক ৩(ক্ততন) বছদরর জন্য ভাড়া কেয়া হদয়দছ। মাক্তসক ১.৭৫ লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া  াদে। 

 

 
 

কুর্নয়া খমৌযার যর্ম 

 

২৪।  ১৫০ ও ১৫২ র্ব, খক খরাি, ভগবানগি নারায়ণগি: হরবদও গ্লাস এন্ড এিালুর্মর্নয়াম ওয়াকিস-এর যায়গা, : র্নিাইগি। 

যর্মর পর্রমাণ-৩৪.০০ শতক। মাক্তসক ১.৬০ লক্ষ টাকায় ০৩ বছদরর জন্য ভাড়া কেয়া হদয়দছ। খশয়ার্রাং পদ্ধর্িবি বার্ণর্যিক 

কাম আবার্সক ভবন র্নম িাণ করা হবব।  

 

১৫০ ও ১৫২ ক্তব, কক করাি, ভগবানগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ 
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২৫। ৯-১০ পুরািন ব্যাাংক খরাি, িালপর্ি, নারায়ণগি (হরবদও গ্লাস এন্ড এিালুর্মর্নয়াম ওয়াকিস-এর যায়গা):  যর্মর 

পর্রমাণ-১.১১ একর। ক্তবদ্যমান পুরাতন টিনদসি স্থাপনা হদত মার্সক ৪.১০ লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া  াবচ্ছ। খশয়ার্রাং পদ্ধর্িবি 

বার্ণর্যিক কাম আবার্সক ভবন র্নম িাণ করা হবব। 

 

 

িালপর্ি, নারায়ণগি 

 

২৬। মদনগি নারায়ণগি এর যর্ম: (হরবদও গ্লাস এন্ড এিালুর্মর্নয়াম ওয়াকিস-এর যায়গা) যর্মর পর্রমাণ-৩.১৯ একর। 

যর্মর মার্লকানা স্বে র্নবয় পূব ি খর্বক মামলা খমাকদ্দমা র্বরাযমান রবয়বছ। 

 

 

মদনগি নারায়ণগি এর যর্ম 
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িিগ্রাম খযলা 

২৭। ইস্টাণ ি খকর্মকিাল ইন্ডার্স্ট্রয র্লঃ: রাঙ্গুর্নয়া, িিগ্রাম। যর্মর পর্রমান-১০.০১ একর। মাক্তসক ২ (দুই) লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া 

 াদে। 

 
 

ইস্টাণ ি খকর্মকিাল ইন্ডার্স্ট্রয 

 

২৮। পাহাড়ী যর্ম, রাঙ্গুর্নয়া, িিগ্রাম: (ইস্টাণ ি খকর্মকিাল ইন্ডার্স্ট্রয র্লঃ-এর যায়গা) যর্মর পর্রমাণ-১৫.০০ একর। র্বর্ভন্ন প্রযার্ির 

গাছ লাগাবনা আবছ।  
 

 

পাহাড়ী যর্ম 
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২৯।  যয় বাাংলা বার্ণর্যিক ভবন: (ইস্টাণ ি খকর্মকিাল ইন্ডার্স্ট্রয র্লঃ-এর যায়গা) ৩৬ আগ্রাবাে বা/এ, চট্টগ্রাম। যর্মর 

পর্রমাণ-২৪.০৯ শিক। কশয়াক্তরাং পদ্ধক্ততদত ০২টি কবইজদমন্টসহ ১৭তলা বাক্তণক্তজযক ভবদণর ক্তনমাৃণ কাজ কশষ হদয়দছ। 

ট্রাদস্টর ৪৮,৫৪৯ বগফৃুট কেদসর মদে ১৪৭০ বগফৃুট মাক্তসক ২,৭১,৭০০/-টাকা ভাড়া কেয়া হদয়দছ। অবক্তশষ্ট কলার/দেস এর 

ভাড়া প্রোন প্রক্তক্রয়াধীন আদছ।  

 

যয় বাাংলা বার্ণর্যিক ভবন 
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৩০।  টাওয়ার-৭১: (ইস্টাণ ি খকর্মকিাল ইন্ডার্স্ট্রয র্লঃ-এর যায়গা) ৭১ আগ্রাবাে বা/এ, চট্টগ্রাম। জক্তমর পক্তরমাণ-১৯.২৭ শিক। 

কশয়াক্তরাং পদ্ধক্ততদত ০৪টি কবইজদমন্টসহ ২৫ তলা বাক্তণক্তজযক ভবদণর ক্তনমাৃণ কাজ কশষ হদয়দছ। ট্রাদস্টর ৬৪,৪২২ বগফৃুট 

কেদসর মদে ৬,০৭০ বগফৃুট মাক্তসক ৬,০৮,৪০০/-টাকায় ভাড়া কেয়া হদয়দছ। অবক্তশষ্ট কলার/দেস এর ভাড়া প্রোন প্রক্তক্রয়াধীন 

আদছ।  

 

টাওয়ার-৭১ 
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৩১। মার্িপল জুস কনবসনবট্রট েিান্ট: ২০, খমাহরা র্শল্প এলাকা, িিগ্রাম। যর্মর পর্রমাণ-৫.০৬ একর। বতমৃাদন মাক্তসক ৬.৫০ 

লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া  ায়। 

 
 

মার্িপল জুস কনবসনবট্রট েিান্ট 

 

৩২।  বাক্সর্ল খপইন্টস র্লঃ: ২১৫-২১৬ নার্সরাবাদ র্শ/এ, িিগ্রাম। যর্মর পর্রমাণ-১.৯৩২৫ একর।  ট্রাবস্টর র্নযস্ব অর্ িায়বন 

০৪ টি ওয়ার হাউস র্নম িাণ কবর ভাড়া খদয়া হবয়বছ। মার্সক ১০.২৬ লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া  াবচ্ছ। আরও ২টি ওয়িারহাউস 

র্নম িাবণর যন্য ঠিকাদার র্নবয়াগ কা িক্রম প্রর্ক্রয়াধীন। 

 

 
 

বাক্সর্ল খপইন্টস 
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৩৩। খদবলায়ার র্পকিাস ি র্লঃ: ১০৩৮ িবিশ্বর্র খরাি, িিগ্রাম। যর্মর পর্রমাণ-৬৫.৯৯ শিক। বহুিল ভবন র্নম িাণ কা িক্রম 

প্রর্ক্রয়াধীন আবছ।  

 

 
 

খদবলায়ার র্পকিাস ি 
 

 

৩৪। খমটাল প্যাবকয: (ঢাকার খিযগাঁওস্থ খমটাল প্যাবকবযর যায়গা) ৪০/৪১ নার্সরাবাদ, িিগ্রাম। যর্মর পর্রমাণ-২.০০ 

একর। আদালবি মামলা র্াকায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হবচ্ছনা। মামলা দ্রুি র্নষ্পর্ি সাবপবক্ষ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবব। 
 

 
 

খমটাল প্যাবকয 

নার্সরাবাদ, িিগ্রাম 


