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বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্টেয লান্াসক (জুরাই - সডস্টম্বয, ২০১৬) প্রসিস্টফদন 

 

বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে ধভ ম সফলয়ক ভন্ত্রণারস্টয়য অধীন একটি  সফসধফদ্ধ ংস্থা। বদস্টয বফৌদ্ধ জনাধাযস্টণয ধভীয় কল্যাণ 

াধস্টনয ভান রস্টযে ১৯৮৩ স্টন ভাভান্য যাষ্ট্রসিয ৬৯ নম্বয অধ্যাস্টদ বভািাস্টফক ‘‘বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে প্রসিষ্ঠা 

কযা য়।   ১৯৮৪ সি: স্টি বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্টেয কাম মক্রভ শুরু কযা য়।  

 

বফ মাড অফ ট্রাসে 
 

ট্রাে অধ্যাস্টদ এয - ৫ ধাযা অনুাস্টয ট্রাস্টেয সযচারনায দাসয়ত্ববায যকায কর্তমক ভননোনীত একটি ট্রাসে বফাস্টড ময উয 

ন্যস্ত। ধভ ম সফলয়ক ভন্ত্রণারস্টয়য ভাননীয় ভন্ত্রী দাসধকাযফস্টর বফাস্টড ময বচয়াযম্যান এফং বদস্টয বফৌদ্ধ অধ্যেসলি এরাকাভ 

স্টি ভস্টনানীি বফৌদ্ধ ম্প্রদাস্টয়য ১ জন সফসষ্ট ব্যসিস্টক বাই-বচয়াযম্যান  ৫ জন সফসষ্ট ব্যসিস্টক দস্য কস্টয যকায 

কর্তমক বভাট ৭ দস্য সফসষ্ট ট্রাসে বফাড ম গঠন কযা য়। সফগি  ৮ই সডস্টম্বয ২০১৫সিিঃ জাযীকৃি যকাযী প্রজ্ঞান ভৄস্টর ৭ 

দস্য সফসষ্ট ট্রাসে বফ মাড পূন মগঠন কযা স্টয়স্টে । ট্রাসে বফ মাড এয বভয়াদকার প্রজ্ঞান জাযীয িাসযখ নত ৩ (সিন) ফেয ।  

ট্রাসে বফাস্টড ময ম্মাসনি দস্যবৃস্টেয  নাভ, দফী সনস্টে প্রদান কযা  স্টরা: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ট্রাস্টেয উল্লেখস্টমাগ্য লোন্মোসক কাম মক্রভ 

বফৌদ্ধ ধভীয় উানারস্টয়য যযণাস্টফযণ  বভযাভস্টিয জন্য আসথ মক ায়িা প্রদাস্টনয ভাধ্যস্টভ বফৌদ্ধ ধভ ম চচ মায বযত্র তিযী, 

াভসিক  উন্নয়ন, উানারস্টয়য সফত্রিা যযা প্রভৃসি কাম মগুস্টরা সুচা রুবোনফ ম্পাদস্টনয রস্টযে মাফিীয় দস্টয িণ 

অব্যাি যস্টয়স্টে। ফিমভাস্টন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ াসনায ফসরষ্ঠ বনর্তস্টত্ব গণিাসন্ত্রক ভাস্টজাট  যকায  যভিা িস্টণয 

য বথস্টক যকাস্টযয  সদচ্ছা  সক্রয় স্টমাসগিায় ট্রাে এয কাম মক্রভ  কভ ম-িৎযিা ব্যাকবাস্টফ  সফতৃ্মসি রাব 

কস্টযস্টে। ম্মাসনি ট্রাসেগণ ফাংরাস্টদস্টয উন্নয়ন াধস্টনয র ল্লে বফৌদ্ধ জনস্টগাসষ্ঠস্টক ংপৃি কস্টয সনযরবাস্টফ কাজ কস্টয 

মাস্টচ্ছ। এয পস্টর বফৌদ্ধ ধস্টভ ময প্রচায প্রায বৃসদ্ধ বস্টয়স্টে। মায পরস্বরূ বফৌদ্ধ ধভীয় ঐসিাসক টভূসভ, ংস্কৃসি  

ঐসিে ফাংরাস্টদস্টয ঘস্টয ঘস্টয প্রসিধ্বসনি স্টচ্ছ।ফিমভান ট্রাসে বফাড ম পূন মগঠস্টনয য বথস্টক ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয সনস্টদ মনা 

 ট্রাস্টেয ভাননীয় বচয়াযম্যান  ধভ মভন্ত্রী এফং ভাননীয় বাই-বচয়াযম্যান ভস্টাদস্টয়য গসিীর বনর্তস্টত্ব  কর ম্মসনি 

ট্রাসে ভস্টাদস্টয়য সক্রয় স্টমাসগিায় ট্রাে কাম মক্রস্টভ গসিীরিা এস্টস্টে মা সদন সদন আয বফগফান স্টচ্ছ। পস্টর 

ফিমভাস্টন বফৌদ্ধ সফায/প্যাস্টগাডায ংখ্যা সদন সদন বৃসদ্ধ াস্টচ্ছ। গত ০৫/১০/২০১৬সরিঃ তোসযনে ট্রোনেয ভোননীয় 

ল্লেয়োযম্যোন ও ধভ মভন্ত্রী অধ্যে ভসতউয যভোননয ল্লনতৃনে ট্রোনেয ভোননীয় বোই-ল্লেয়োযম্যোন ম্মোসনত ট্রোসেবৃন্দ 

ভোভোন্য যোষ্ট্রসতয োনথ োেোৎ কনয ট্রোনেয কর প্রকোয কোম মক্রভ সফস্তোনয অফসত কনযন। এছোড়োও, ট্রোনেয স্থোয়ী 

ক্রসভক নাভ দফী  স্বাযয 

১. অধ্যয ভসিউয যভান,ভাননীয় ভন্ত্রী, ধভ ম সফলয়ক ভন্ত্রণারয় বচয়াযম্যান 

২. সভ. সুপ্ত ভূলণ ফড়ুয়া -কক্সফাজায বজরা। বাই-বচয়াযম্যান 

৩. সভ. দয়ার  কুভায ফড়ুয়া -চট্টিাভ বজরা। ট্রাসে 

৪. সভস্ট ফাসি চাকভা - খাগড়ােসড় াফ মিে বজরা। ট্রাসে 

৫. সভ. দীক সফকা চাকভা- যাঙ্গাভাটি াফ মিে বজরা।         - ট্রাসে--------- 

৬. সভ. ভং কে সচং বচৌধ্যযী - ফােযফান াফ মিে বজরা। ট্রাসে 

৭. সভ. বখ ভংরা যাখাইন -ফযগুনা-টুয়াখারী বজরা। ট্রাসে 
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আভোনত বৃসি, োম্প্রোসয়ক ম্প্রীসত যেোয জন্য োসি নম্মরন আনয়োজন, ল্লফৌি োসযফোসযক আইন প্রণয়ন ও ভোভোন্য 

যোষ্ট্রসতয ল্লফৌি যোষ্ট্র পনযয ভয় প্রসতসনসধ দনর ম্মোসনত ট্রোসেনদয অির্ভ মসি কযো সফসবন্ন গুরুেপূণ ম সফলনয় 

আনরোেনো কযো য়। ভোভোন্য যোষ্ট্রসত  কর সফলয়মূ আিসযকতোয োনথ শুননন এফং উনযোি সফলনয় নমোসগতো 

প্রদোননয আশ্বো ল্লদন। সতসন উি কোম মক্রভমূ অব্যোত ল্লযনে আনযো ল্লফগফোন কযোয যোভ ম ল্লদন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

বফৌদ্ধ সফায/প্যাস্টগাডা/ কোং/তচিে এয ংস্কায  বভযাভি কযায জন্য অনুদান প্রদান 
 

ফোংরোনদনয সফসবন্ন অঞ্চল্লর বফৌদ্ধ সফায, ধভীয় প্রসিষ্ঠান  উানারস্টয়য ংস্কায  বভযাভস্টিয  জন্য ফাসল মক অনুদান প্রদান কযা 

য়।  জুরোই - সিনম্বয ২০১৬ মিম ১৫৫ টি ল্লফৌি ধভীয় প্রসতষ্ঠোনন উন্নয়ন  ংস্কাস্টযয জন্য  ট্রাে স্টি  ২০ (সফ) রে 

টোকোঅনুদান সফসরফন্টন কযা স্টয়স্টে। এ ধোযো অব্যোত থোকনফ। 

[েোগড়োছসড় োফ মতয ল্লজরোয় ল্লেক সফতযণ]                            [ফোন্দযফোন োফ মতয ল্লজরোয় ল্লেক সফতযণ] 

 

অস্বচ্ছর বফৌদ্ধ সফাস্টযয সবক্ষুস্টদয সচসকৎা ায়িা (অনুদান)প্রদান 
 

জুরোই - সিনম্বয ২০১৬ ভোন বফৌদ্ধ সফাস্টযয ৪জন আফাসক সবক্ষু  ১৬জন অায় ব্যাসিয  সচসকৎায জন্য আসথ মক ায়িা 

সননফ ৩ রে টোকো অনুদান প্রদান কযা স্টয়স্টে। 
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প্রফোযণো পূসণ মভা -২০১৬ উদমোন উরনে সফস্টল অনুদান প্রদান 

প্রসিফেয বুদ্ধ পূসণ মভা  প্রফাযণা পূসণ মভা উদমাস্টনয জন্য বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্টেয ভাধ্যস্টভ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ত্রাণ  কল্যাণ 

িসফর স্টি সফস্টল অনুদান  প্রদান কস্টযন। শুব প্রফাযণা পূসণ মভা - ২০১৬ উদমাস্টনয জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ত্রাণ  কল্যাণ 

িসফর  স্টি বস্টেম্বয-২০১৬ ভাস্ট প্রাপ্ত ৫০ রয টাকা বদস্টয ২৬০টি বফৌদ্ধ সফাস্টয অিাসধকায সবসিস্টি সফসরফন্টন কযা স্টয়স্টে। 

িৎজন্য বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে িথা ফাংরাস্টদস্টয কর বফৌদ্ধ জনগণ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রসি সচযকৃিজ্ঞ।  

 
ধভীয় উৎফ উদমান 

  জািীয় ম মাস্টয় যকাস্টযয াস্টথ বফৌদ্ধ জনগস্টণয বতু ফন্ধন সস্টস্টফ বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে গুরুত্বপূণ ম ভূসভকা ারন কস্টয আস্টে। 

ফিমভান ভাস্টজাট যকায যভিা িণ য বথস্টক বফৌদ্ধ ম্প্রদাস্টয়য সফসবন্ন ধভীয় উৎফভ মথামথ জািীয় ভম মাদা  ধভীয় 

বাফগম্ভীযবাস্টফ উদমান কযা স্টচ্ছ।  বফৌদ্ধ ম্প্রদাস্টয়য সিিীয় বৃিভ ধভীয় উৎফ ‘‘ শুব প্রফযণা পূসণ মভা  কঠিন চীফয দান’’  

উরস্টয ভাব্যাস ফাংরাস্টদস্টয কর বফৌদ্ধ সফায/প্যাস্টগাডা/উানারস্টয় মথাস্টমাগ্য ভম মাদায উদমান কযা স্টয়স্টে। উি ধভীয় 

সদফস্ট  বদ  জাসিয ভঙ্গর  ভসদ্ধ  িথা সফশ্ব াসি কাভনা কস্টয সফস্টল প্রাথ মনা কায স্টয়স্টে।ভাভান্য যাষ্ট্রসি এফং ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী বফৌদ্ধ  শুব প্রফোযণো পূসণ মভা -২০১৬ উরস্টয ফোণী প্রদোন কনয োম্প্রদোসয়ক ম্প্রীসত ফজোয় ল্লযনে জোসত ধভ ম ফণ ম দর, ভত 

সনসফ মননল জোতীয় উন্নয়ননয জন্য একনমোনগ কোজ  কযোয আহ্বোন জোনোন।  
 

 

জািীয় সদফ উদমোন 

বদস্টয সফসবন্ন স্থাস্টন অফসস্থি বফৌদ্ধ সফায, ধভীয় প্রসিষ্ঠান  উানারস্টয় জািীয় সদফ  বফৌদ্ধ ধভীয়  উৎফভ মথাস্টমাগ্য 

ভম মাদায় উদ্যান কযায জন্য াসফ মক স্টমাসগিা প্রদান কযা স্টয় থাস্টক।  ১৫ই আগে জোতীয় ল্লোক সদফ- ২০১৬ এফং ১৬ 

সিনম্বয, সফজয় সদফ-২০১৬ উরনে ট্রোনেয উনযোনগ সফনল আনরোেনো বোয আনয়নজন কযো নয়নছ।  এছোড়োও   বদস্টয কর 

বফৌদ্ধ সফায/ধভীয় প্রসিষ্ঠান / উনারস্টয় জাসিয অিগসি, ভসদ্ধ ও কস্টরয ভঙ্গর তথো সফশ্ব াসি কাভনা কস্টয সফস্টল 

প্রাথ মনোযও আস্টয়াজন কযা নয়নছ। 
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প্যনগোিো সবসিক প্রোক-প্রোথসভক সেো প্রকল্প 
 

 
বকাভরভসি বফৌদ্ধ সশুস্টদয স্কুরভৄখী কস্টয বিারা  িাস্টদয ভস্টধ্য ধভীয়  তনসিকিাম্পন্ন বমাগ্য নাসগসযক সস্টস্টফ গস্টড় বিারায 

‘‘প্যাস্টগাডা সবসিক প্রাক-প্রাসথসভক সযা প্রকল্প’’ফাস্তফায়ন কযা স্টচ্ছ। চট্টিাভ, যাঙ্গাভাটি, খাগড়ােসড়, ফােযফান  কক্সফাজায 

বজরায় বভাট ১০০টি সযা বকস্টে ২ াজায সশু সনয়সভিবাস্টফ অধ্যয়ন  কস্টয সযা প্রাস্টয উস্টেখস্টমাগ্য ভূসভকা যাখস্টে। 

এত্দব্যিীি প্রকল্প িস্টণয পস্টর র্তণভৄর ম মাস্টয় ১০০জন বফৌদ্ধ ধভ মাফরম্বী ভসরা  পুরুস্টলয কভ মংস্থাস্টনয সুস্টমাগ  সৃসষ্ট স্টয়স্টে। এটা 

বফৌদ্ধ ধভীয় কণ্যাণ ট্রাস্টেয এক ভেগািকাযী দস্টয মা ফিমভান ট্রাসে বফাস্টড ময াসফ মক সনস্টদ মনা  সক্রয় স্টমাসগিায় এ প্রকল্প 

িণ  ফাস্তফায়ন ম্ভফয স্টয়স্টে। সডস্টম্বয -২০১৬ ভাস্ট ‘‘প্যাস্টগাডা সবসিক প্রাক-প্রাসথসভক সযা প্রকল্প “ এয আিায় ২০০০ 

সশু ধভীয়  তনসিকা সযা প্রাক-প্রাসথসভক সযা ম্পন্ন কস্টযস্টে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------ভোপ্ত-------------------------------------------------------------- 


