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বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ পিরিচিত  

  

 বাংলাদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ সমাজক াণ ম ণালেয়র অধীন এক  সংিবিধব  িত ান।  

সমাজক াণ লক কায েমর সােথ স ৃ  এই িত ান র জ  ১৯৫৬ সােল ২রা জা য়াির। ২০২০ সােল িত ান  

সাফে র গৗরবময় ৬৪ বছর অিত ম কেরেছ। াধীনতা ববত  সমেয় গ ত াচীন এই িত ােনর রেয়েছ দীঘ 

ইিতহাস। সমাজক াণ লক কায েম জাতীয় চািহদা রেণর লে  ১৯৫৬ সােল এক  র শেনর মা েম গ ত 

হয় জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ। িবিভ  সামািজক সম া িনরসেন সমাজক াণ লক কায ম, অ দান 

কম িচ, ােসবী সমাজক াণ লক িত ানেক সহায়তা, গেবষণা ও ায়ন কায ম পিরচালনা করার লে  এই 

িত ােনর জ । াধীনতা পরবিত সমেয় হাজার বছেরর  বাঙািল জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান এর 

শাসনামেল ১৯৭২ সােল নরায় র শন পিরবতেনর মা েম এই িত ােনর নামকরণ কেরন বাংলােদশ জাতীয় 

সমাজক াণ পিরষদ। ে া র নবীন দশ িহসােব উ ত িবিভ  সামািজক সম া িনরসেনর লে  এই িত ান 

িনরলসভােব কাজ কের যাে ।  সমাজক াণ লক কায েমর পিরিধ ি র লে  পরবত েত িবিভ  সমেয় এই 

র শন পিরবিতত হেয়েছ। ২৯ এি ল ২০১৯ সােল মহান জাতীয় সংসেদ বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ 

আইন,২০১৯ পােশর মা েম িত ান  আইিন িভি  পেয়েছ।  
 

পিরষেদর পিরচালনা বােডর বতমান সদ  সং া ৮৪ জন। সমাজক াণ ম ণালেয়র দািয় া  মাননীয় ম ী 

পিরষেদর সভাপিত, মাননীয় িতম ী পিরষেদর িসিনয়র সহসভাপিত। সমাজক াণ ম ণালেয়র সিচব এর ন ে  

পিরষেদর িস া  ও কায ম বা বায়েনর জ  ১৯ সদ  িবিশ  এক  িনবাহী কিম  রেয়েছ। পিরষদ ও িনবাহী 

কিম র সদ  সিচেবর দািয়  পালন কেরন পিরষেদর িনবাহী সিচব। পিরষেদর ল  ও কম িচ বা বায়েনর জ  

দেশর সকল জলায় ‘ জলা সমাজক াণ কিম ’ এবং উপেজলায় ‘উপেজলা সমাজক াণ কিম ’ রেয়েছ। িতন  

পাবত  জলা তীত জলা সমাজক াণ কিম র সভাপিত সংি  জলার জলা শাসক ও সদ  সিচব জলা 

সমাজেসবা কাযালেয়র উপপিরচালক। পাবত  জলাস েহ জলা সমাজক াণ পিরষেদর সভাপিত পাবত  জলা 

পিরষেদর চয়ার ান  ও সদ  সিচব জলা সমাজেসবা কাযালেয়র উপপিরচালক। উপেজলা সমাজক াণ কিম র 

সভাপিত সংি  উপেজলার উপেজলা িনবাহী অিফসার ও সদ  সিচব সংি  উপেজলার উপেজলা সমাজেসবা 

কমকতা। মাঠ পযােয় পিরষেদর িনজ  কান কাযালয় ও জনবল না থাকায় সমাজেসবা অিধদ েরর অধীন জলা ও 

উপেজলা সমাজেসবা কাযালেয়র মা েম কিম র মাঠ পযােয়র কায ম পিরচািলত হেয় থােক। 

 
 


