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‘মাোর অব চিউম্যাচিটি সমাজকল্যাণ পেক’ মদিািয়ি ছক  

 

১। যে যেচণদত পুরস্কাদরর জন্য মদিািয়ি সুপাচরশ করা িদে [প্রদোজয যেণীদত টিক (∙) চিহ্ন চেি]  

১.১ 
বয়ষ্কা, চবধবা ও স্বামী চিগৃিীতা মচিলাদের এবাং পচরবারচবিীি বয়স্ক পুরুষদের কল্যাণ ও পুিব বাসদি 

অবোি; 

≥ 

১.২ 

 প্রাচিক, অিগ্রসর ও সুচবধাবচিত জিদগাষ্ঠীর সামাচজক সুরক্ষা, আত্মচির্ বরশীলকরণ ও কম বসাংস্থাি 

সৃচি;  

≥ 

১.৩ 
প্রচতবন্ধী ও চিউদরা-যেদর্লপদমন্টাল প্রচতবন্ধী ব্যচিদের কল্যাণ, জীবিমাি উন্নয়ি, কম বসাংস্থাি,  

ইিক্লুচসর্ চশক্ষা বাস্তবায়ি ও সামাচজক সুরক্ষায় উদেখদোগ্য অবোি।  

≥ 

১.৪ 
সুচবধাবচিত, আইদির সাংস্পদশ ব আসা, আইদির সাদে সাংঘাদত জচিত চশশু, কারামুি কদয়চে, 

র্বঘুদর ও চিরােয় ব্যচিদের কল্যাণ, উন্নয়ি ও পুিএকত্রীকরণ।  

≥ 

১.৫ 
যকাি ব্যচি বা প্রচতষ্ঠাদির এমি যকাি কম ব ো সমাদজর মানুদষর যমধা ও মিদির চবকাশ, জীবিমাি   

ও পচরদবদশর উন্নয়ি, সমাজবদ্ধ মানুদষর শারীচরক ও মািচসক স্বাদস্থযর উন্নয়ি ও সদব বাপচর 

মািবকল্যাণ ও মািবতাদবাদধ সমাজ বা রাষ্ট্রদক ইচতবািকর্াদব প্রর্াচবত কদর। 

≥ 

২। মদিািীত ব্যচি/প্রচতষ্ঠাি সম্পচকবত তথ্য  

 ব্যচি/প্রচতষ্ঠাদির িাম:  

 যোগাদোগ ঠিকািা:  

 য াি :োপ্তচরক/ আবাচসক  

 যমাবাইল , যাক্স িম্বর, ই-যমইল:  

 বয়স:  

 চশক্ষাগত যোগ্যতা:  

 প্রচতষ্ঠাদির ওদয়বসাইট যপইজ:  

৩। মদিািয়ি প্রোিকারী ব্যচি/প্রচতষ্ঠাি সম্পচকবত তথ্য  

 ব্যচি/প্রচতষ্ঠাদির িাম:  

 যোগাদোগ ঠিকািা:  

 য াি: োপ্তচরক /আবাচসক  

 যমাবাইল , যাক্স িম্বর ,ই-যমইল  

 প্রচতষ্ঠাদির ওদয়বসাইট যপইজ:  



৪। যে যসবা/উদযাগ/প্রকল্প/ধারণার জন্য মদিািয়ি যেয়া িদে তার িাম:  

৫। সুপাচরশকৃত মদিািয়দির প্রকৃচত িীচতমালায় বচণ বত যে চবষদয়র (িীচতমালার ৪ অনুদেে) অিগ বত 

তার উদেখ করুি 

 

৬। সুপাচরশকৃত মদিািয়ি িীচতমালায় (িীচতমালার ৪ অনুদেে অনুোয়ী) বচণ বত যকান  যকান  ইচতবািক 

অবোি রাখদছ তা উদেখ করুি 

 

৭। অচজবত সু ল পচরমাদপর জন্য মদিািীত যসবা/প্রকল্প/উদযাদগর যকাি স্বাধীি সাংস্থা কর্তবক 

অচেট/পচরমাপ/োিাই িদয়দছ চকিা? 

 

৮। িযাঁ/িা  

৯। উত্তর িযাঁ িদল অচেট চরদপাদট বর মিব্য সাংযুি করুি:  

১০। অচেট/পচরমাপ/োিাইকারী প্রচতষ্ঠাদির যোগাদোদগর ঠিকািা ও যটচলদ াি িম্বর:  

১১। চবদবিয যসবা/উদযাগ/মদিািীত ব্যচি/েল/প্রচতষ্ঠাি আিজবাচতক যকাি সাংস্থা কর্তবক পুরস্কৃত িদয়দছ 

চকিা ? 

 

১২। িদয় োকদল অনুর্ধ্ব ১০০ শদের মদে তার চববরণ, স্বপদক্ষ োচখলকৃত কাগজপত্রাচে (অিচধক ৫ পৃষ্ঠা) 

সাংযুি করুি। 

 

১৩। অিচধক ২৫০ শদের মদে মদিািয়দির স্বপদক্ষ চিম্নচলচখত চবষয় সম্বচলত একটি ধারণাপত্র সাংযুি 

করুি 

 

১৩.১। যপ্রক্ষাপট  

১৩.২.। অগ্রাচধকার ও উদেশ্যসমূি  

১৩.৩। ব্যবহৃত সৃজিশীল পদ্ধচতসমূি  

১৩.৪। 

 

যসবা/প্রকল্প/ উদযাদগর শুরু/বাস্তবায়দির সময়কাল  

১৩.৫। যসবা/প্রকল্প/উদযাদগর  দল সৃি প্রর্াব/পচরবতবি  

১৩.৬। অসাধারণ অজবি (প্রচতটি চিচহ্নত প্রর্াবদক ব্যাখার জন্য ১৫০ শদের মদে চববরণ চেি)  

১৩.৭। যসবা/প্রকল্প/উদযাগ মদিািীত ব্যচি/েল/প্রচতষ্ঠাদির ভূচমকা/সম্পৃিতার ধরণ ; এবাং  

১৩.৮। যটকসই অবস্থা  

১৪। অিচধক ১০০ শদের মদে মদিািয়দির স্বপদক্ষ একটি চববরণ প্রোি করুি।  

  

 

 

 

 

মদিািয়ি যপ্ররণকারী কম বকতবার স্বাক্ষর ও পেচব 

 

 


