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দুঃস্থ গৃহী ও অস্বচ্ছল ব ৌদ্ধ ভিক্ষুর  ভিভিৎসার জন্য আবথ মক অনুদান বফতরণণর তাবলকা : 

ক্রবভক নং আণফদনকারীর নাভ টাকার বরভাণ ভন্তব্য 

১ বদন্ত ফংশ দ্বী ববক্ষু 

আফাবসক ববক্ষু 

অগ্রমভত্রী বফদশ মন বাফনা বকন্দ্র 

খাগড়াছবড় াফ মতয বজলা। 

বভাফাইল : ০১৫৩৬০১১৫৩৬ 

১০,০০০/-  

২ ইনচ্যং বরা 

বনায়াাড়া, ৬নং ওয়াড ম 

সুয়ালক, ফান্দরফান সদর 

ফান্দরফান াফ মতয বজলা। 

বভাফাইল : ০১৫৫২৯৭৬৪৭৪ 

১০,০০০/-  

৩ গুনজন ফড়ুয়া 

গ্রাভ ও ডাকঘর- বফতাগী 

থানা- রাঙ্গুনীয়া, বজলা- চ্ট্টগ্রাভ। 

বভাফাইল : ০১৮৬১১৯৬৪০০ 

১০,০০০/-  

৪ শ্রীভৎ ধভ ম বভত্র ববক্ষু 

অধ্যক্ষ, ফাথুয়া জ্ঞাণনাদয় বফহার 

টিয়া, চ্ট্টগ্রাভ। 

বভাফাইল : ০১৮১৩৬৪৫৬০৯ 

১০,০০০/-  

৫ ফরুন বফকাশ ফড়ুয়া 

বফৌদ্ধ ভবন্দর চ্ত্ত্বর, ১, বফৌদ্ধ ভবন্দর সড়ক 

নন্দনকানন, চ্ট্টগ্রাভ। 

বভাফাইল : ০১৭৪৮৬৪৬০২৪ 

১০,০০০/-  

৬ শ্রীভৎ প্রজ্ঞাণজযাবত ভহাণথর 

অধ্যক্ষ, সুখবফলাস বগফানপুর ধর্মমাংকুর বফহার 

উত্তর দুয়া, রাঙ্গুনীয়া, চ্ট্টগ্রাভ। 

বভাফাইল : ০১৮৭৯১৭০৪৮১ 

১০,০০০/-  

৭ সঙ্গবভত্র ফড়ুয়া 

গ্রাভ- কালাঘাটা, ৩নং ওয়াড ম 

ফান্দরফান বৌরসবা, ফান্দরফান াফ মতয বজলা। 

বভাফাইল- 01821779181 

২৫,০০০/-  

৮ রুণফল ফড়ুয়া 

গ্রাভ-ইছাভবত, বাষ্ট- রাঙ্গুনীয়া বৌর এলাকা 

থানা- রাঙ্গুনীয়া, বজলা- চ্ট্টগ্রাভ। 

১০,০০০/-  
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৯ রীতা ফড়ুয়া 

স্বাভীর নাভ- উত্তভ ফড়ুয়া 

গ্রাভ- হাইটব, থানা + ডাকঘর- রামু 

বজলা- কক্সফাজার। 

বভাফাইল- ০১৮৪৯৬৭১৭৩৬ 

২০,০০০/-  

১০ সুণসন ফড়ুয়া 

বতা- মৃত সুণরশ ফড়ুয়া 

গ্রাভ- বভরুংণলায়া, ওয়াড ম নং- ৭ 

ইউবনয়ন-পণতখারকুল, ডাকঘর- রামু 

উণজলা- রামু, বজলা- কক্সফাজার। 

২৫,০০০/-  

১১ সুকুভল ফড়ুয়া 

বতা- মৃত- রভণী বভাহন ফড়ুয়া 

গ্রাভ- পূফ ম বধাাছবড় (শাবন্তর হাট) 

ডাকঘর- বধাাছবড় ফাজার 

থানা- চ্ন্দনাইশ, বজলা- চ্ট্টগ্রাভ। 

বভাফাইল- ০১৬১৩০৬২০৪১ 

১০,০০০/-  

১২ হ্লাণনং বখ 

তত্ত্বাফধায়ক, সংরক্ষণ অনুবফবাগ 

ফাংলাণদশ বফতার, আগারগাঁও, ঢাকা 

৩০,০০০/-  

১৩ বদাণখন 

স্বাভী- উণেণয়বচ্ন 

সাবকন- তালতলী, উণজলা- তালতলী, বজলা- ফরগুনা। 

১০,০০০/-  

১৪ ধনঞ্জয় ফড়ুয়া 

বতা- মৃত: ডা: আশীষ ফড়ুয়া 

গ্রাভ- শীলঘাটা, ডাকঘর- বধাাছবড় ফাজার 

থানা- সাতকাবনয়া, বজলা- চ্ট্টগ্রাভ। 

১০,০০০/-  

১৫ সীভা ফড়ুয়া 

স্বাভী- জয়ণসন ফড়ুয়া 

গ্রাভ- কানাই ভাদারী, বাষ্ট- াঠানদবি, থানা- চ্ন্দনাইশ 

বজলা- চ্ট্টগ্রাভ। 

১০,০০০/-  

১৬ উজ্জ্বল মুৎসুদ্দী 

সাধারণ সম্পাদক,  

সাণরায়াতলী সাফ মজনীন বত্ররত্ন বফহার কবভটি 

বফায়ালখালী, চ্ট্টগ্রাভ। 

বভাফাইল- ০১৮৩০০৯১৬৩৩ 

২৫,০০০/-  

১৭ পবন ভূষণ ফড়ুয়া 

গ্রাভ- বভরংণলায়া, ডাকঘর ও উণজলা- রামু,  

বজলা- কক্সফাজার। 

১০,০০০/-  
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১৮ ইবত ফড়ুয়া  

বতা- কাবন্তদ ফড়ুয়া 

গ্রাভ- : বফনাজুরী, উণজলা- রাউজান 

বজলা- চ্ট্টগ্রাভ। 

২৫,০০০/-  

১৯ সুবপ্রতা ফড়ুয়া 

চ্াকভারকুল ফড়ুয়াাড়া, রামু, কক্সফাজার। 

২০,০০০/-  

২০ যুগল তনচ্ংগ্যা 

১০৮নং ভাবনকছবড় বভৌজা, রাঙ্গাভাটি সদর,  

রাঙ্গাভাটি াফ মতয বজলা। 

১০,০০০/-  

 সফ মণভাট ৩,০০,০০০/-  

 কথায় : সফ মণভাট বতন লক্ষ টাকা ভাত্র।   

 


