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বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষেদর কায ম 

জাতীয় পযােয়র িত ানেক অ দান: িনিদ  নীিতমালার আেলােক াপক কায েম জিড়ত বসরকাির ােসবী িত ানেক 
বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ হেত জাতীয় পযােয়র িত ান িহেসেব ী িত দান করা হেয় থােক। এ সকল িত ানেক 
আেবদেনর ি েত বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ হেত বাৎসিরক অ দান দান করা হয়। জাতীয় পযােয়র িত ানস েহর 
পিরচািলত কায ম ারা দেশর অসং  মা ষ িবিভ ভােব উপ ত হেয় থােক। 

জলা ও উপেজলা সমাজক াণ কিম েক অ দান:  দেশর ৬৪  জলায় জলা সমাজক াণ কিম  ও সকল উপেজলায় উপেজলা 
সমাজক াণ কিম  রেয়েছ। বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ ৬৪  জলা সমাজক াণ কিম  ও সকল উপেজলায় উপেজলা সমাজক ণ 
কিম েক বাৎসিরক অ দান দান কের থােক। এ অথ ারা জলা  ও উপেজলা পযােয় জ রী সামািজক সবাস েহর তাৎ িণক য় 
িমটােনা হয়। 
ঃ , অসহায় রাগীেদর িচিকৎসােসবা ও উপকরণ দান (েরাগীক াণ সিমিতর মা েম) অ দান: ঃ , অসহায় ও দির  রাগীেদর 

িচিকৎসা, সহেজ হাসপাতােল ভিত করা, িবনা ে  ঔষধ দান এবং িচিকৎসাকালীন আিথক ও অ া  সাহা  দােনর লে  দেশর 
িত  সরকাির মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, িবেশষািয়ত হাসপাতাল এবং িত  জলা ও উপেজলা া  কমে ে  রাগীক াণ সিমিত 

রেয়েছ। বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ রাগীক াণ সিমিতেক ঃ , অসহায় রাগীেদর িচিকৎসােসবা ও উপকরণ দােনর জ  
আিথক অ দান দান কের থােক।  
মানবেসবা উ য়েন (সম য় পিরষদ, শহর সমাজ সবার মা েম) অ দান: সারা দেশর জলা পযােয় ৮০  শহর সমাজ উ য়ন ক  
পিরষদ রেয়েছ।  িবধােভাগী, িবধাবি ত ও গরীব শ ের সমােজর জনসাধারেণর কমসং ান ি র লে  তােদরেক সাধারণ ও 
কািরগরী িশ া এবং িবিভ  ি লক িশ ণ দান বক পছ নীয় পশায় িনেয়াগ পাওয়ার েযাগ ি  কের আথ-সামািজক অব ার 
উ য়ন সাধন করাই শহর সমাজ উ য়ন ক  পিরষেদর উে । এ সকল ক  পিরষেদর আেবদেনর ি েত বাংলােদশ জাতীয় 
সমাজক াণ পিরষদ থেক এককালীন আিথক অ দান দান কের থােক। 
সাজা া  আসামীেদর দ তা উ য়েন (অপরাধী সংেশাধন ও নবাসন সিমিতর মা েম) অ দান: সাজা া  আসামীেদর দ তা উ য়েনর 
লে  দেশর ৬৪  জলার ৬৪  জলখানায় অপরাধী সংেশাধন ও নবাসন সিমিত রেয়েছ। জেল কেয়িদেদর িশ ণ কম িচর মা েম 
দ তা উ য়ন ও নবাসন করাই এর উে । এ সকল অপরাধী সংেশাধন ও নবাসন সিমিতর আেবদেনর ি েত বাংলােদশ জাতীয় 
সমাজক াণ পিরষদ এককালীন আিথক অ দান দান কের থােক। 
সাধারণ ােসবী িত ানেক অ দান: দশ াপী সমাজক াণ- লক কায েমর িব িতর লে  সাধারণ ােসবী িত ান সীিমত 
পিরসের হেলও িবিভ  আথ-সামািজক উ য়ন লক কাজ কের যাে । ােসবী িত ােনর সােথ জিড়েয় আেছ দেশর ল  ল  ঃ  
মা ষ ও সমাজকম । সরকােরর পাশাপািশ দেশর আথ-সামািজক উ য়েন এসব সংগঠন েলা ণ িমকা পালন কের আসেছ। 
বতমােন সারা দেশ সমাজেসবা অিধদফতর ক ক িনবি ত ােসবী িত ােনর সং া ৬২ হাজােররও বিশ। বাংলােদশ জাতীয় 
সমাজক াণ পিরষদ সারােদেশ সমাজেসবা অিধদফতর ক ক িনব ী ত ােসবী িত ানস হেক েপাষকতা এবং সহেযািগতার 
লে  অ দান িদেয় থােক। 
িবেশষ অ দান:  
ক)  জািতস া, -েগা ী ও  স দােয়র জীবনমান উ য়ন:  জািতস া, -েগা ী ও  স দােয়র জীবনমান উ য়েন িতবছর 
বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ হেত অ দান দান করা হয়। যা  জািতস া, -েগা ী ও  স দােয়র জীবনমান উ য়েন 
উে খেযা  িমকা পালন করেছ। 
খ)  জািতস া -েগা ী ও  স দােয়র ছা /ছা ীেদর এককালীন িশ া ি : িতবছর বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ 
হেত  জািতস া -েগা ী ও  স দােয়র মধাবী ও দির  ছা /ছা ীেক এককালীন িশ া ি  দান করা হয়। যার মাধেম িপিছেয় 
পড়া  জািতস া, -েগা ী ও  স দােয়র ছা /ছা ীরা সমােজর ল াতধারায় একী ত হে ।  
গ) নদীভা েন িভটামা হীন িত  বি বাসীেদর নবাসন: িতবছর বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ হেত নদীভা েন 
িভটামা হীন িত  বি বাসীেদর নবাসেন অ দান দান করা হয়। যা নদীভা েন িভটামা হীন িত  বি বাসীেদর নবাসেন 
উে খেযা  িমকা রেখেছ। 
ঘ) চা-বাগান িমকেদর জীবনমান উ য়ন: িতবছর বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ হেত চা-বাগান িমকেদর জীবনমান উ য়েন 
টকসই আবাসন দান করা হে । এ সহায়তার মা েম চা-বাগান িমকেদর জীবনমান উ য়ন এবং বষ হীন সমাজ িত ায় বাংলােদশ 

জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ অ ণী িমকা পালন করেছ। 
ঙ) া িতক েযােগ িত েদর নবাসন: িতবছর বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ হেত া িতক েযােগ িত েদর 

নবাসেন আিথক সহায়তা দান করা হেয়েছ। িব  জলবা  পিরবতেনর ভােব উপ লীয় দশ িহেসেব বাংলােদশ া িতক েযােগর 
স ুখীন হয়। যা া িতক েযােগ িত েদর নবাসেন কাযকর পদে প। 
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চ) িভ া ি  িনরসন: িতবছর বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ হেত িভ া ি  িনরসেন আিথক সহায়তা দান করা হয়। যার 
মা েম মাননীয় ধানম ীর িত িত অ যায়ী ধা ও দাির  বাংলােদশ গড়ায় বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ অ ণী 

িমকা পালন করেছ। 
ছ) অ া  িবেশষ অ দান: দির , অসহায়, ঃ , সাধারণ মা ষেদর িবেশষ কের ঃ  অসহায় িতব ী ি েদর িচিকৎসা, লখাপড়া, 
িববাহ, নবাসন, কমসং ান ইত ািদ খােত ি  িবেশষেক অ দান দান করা হয়। এছাড়াও িক  িক  ক াণ লক 
সংগঠন/সিমিত/পাঠাগার/ধম য় িত ােনর মে ও এ অ দান বরা  করা হয়। অ দােনর অথ বরাে র ে  িতব ী ি েদরেক 
অ ািধকার দান করা হয়।  
গেবষণা, সিমনার ও কমশালা আেয়াজন: বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ দেশ সমেয় সমেয় উ ুত সামািজক িবিভ  সম ার 
ওপর জিরপ ও গেবষণা কায ম পিরচালনার জ  সরকার ী ত এক  িত ান। সমেয়র চািহদার আেলােক গেবষণা কায ম গিতশীল 
করার লে  ২০১৬ সােলর পর থেক িনয়িমতভােব বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ িবিভ  গেবষণা িত ােনর সােথ যৗথভােব 
ও পিরষদ এককভােব গেবষণা কায ম পিরচালনা করেছ। গেবষণাল  ফলাফল বা বায়েনর জ  সংি  ম ণালয়/িবভােগর ি  আকষণ 
করা হে । 
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজক াণ পরিষদেক মাননীয় ধানম ী ১৩২ িনউ ই াটন, ঢাকায় ায়ী িনজ  ব তল ভবন িনমােনর জ  ১১.৯৪ 
কাঠা জিম দান কেরেছন। িনজ  জিমেত “সমাজক াণ ভবন” িনমােনর লে  ণীত িডিপিপ অ েমািদত হেয়েছ। ভবন িনমােনর কাজ 
চলেছ। বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ কাযালেয়র কায ম ঢাকা হ ২২৪/১ িনউ ই াটন  িপক াল এনএমিজ টাওয়াের ১১ও 
১২তলায় ভাড়া বািড়েত পিরচািলত হেচছ। 
 

 


