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বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট  

ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 
 

বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এয ২০২১-২০২২                 প্রবিবফদন (১     ) 

 

বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য আিাধীন একটি বফবধফদ্ধ ংস্থা । বদবয বফৌদ্ধ জনাধাযবণয ধভীয় কল্যাণ 

াধবনয রবযে ১৯৮৩ বনয ভাভান্য যাষ্ট্রবিয ৬৯ নম্বয অধ্যাবদ-এয ৩ ধাযায বফধান অনুাবয  ১৯৮৪ বন বফৌদ্ধ ধভীয় 

কল্যাণ ট্রাস্ট প্রবিবিি য়।  

  

২০১৮বিস্টাবে ংবফধান (ঞ্চদ ংবাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ বনয ১৪ নম্বয আইন) এয বফধান অনুাবয  Buddhist 

Religious Welfare Trust Ordinance, 1983  যবিক্রবভ উা বযভাজমনপূফ মক  পুন:প্রণীি বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

আইন, ২০১৮ (২০১৮ বনয ১৭ নং আইন) ভান জািীয় ংবদ া কযা য়। বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ 

বনয ১৭ নং আইন) এয  বফধান অনুাবয বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বযচাবরি । 
 

      অফ ট্রাবস্ট 

বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ বনয ১৭ নং আইন) এয ৫ ধাযায বফধান অনুাবয ট্রাবস্টয বযচারনা  

দাবয়ত্ববায যকায কর্তমক         একটি ট্রাবস্ট বফাবড ময উয ন্যস্ত।                         বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ 

ট্রাবস্টয ফিমভান বফাড ম অফ  ট্রাবস্ট            হ : 

 

ক্রবভক    নাভ            দবফ স্বাযয 

০১.                 হ     , এ .   

ভাননীয় প্রবিভন্ত্রী, ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

বচয়াযম্যান 

(দাবধকায ফবর) 

০২.                  

               -৩ (       -৩) 
ববনয়য বাই-বচয়াযম্যান-১ 

০৩.              

               -৩১১ (  হ      -১১) 
ববনয়য বাই-বচয়াযম্যান-২ 

০৪.           এ     হ     এ      

    ,                  

ট্রাবস্ট 

(দাবধকায ফবর) 

০৫ জনাফ সুপ্ত ভূলণ ফড়ুয়া       বাই-বচয়াযম্যান 

০৬. জনাফ বভথুন যবি ফড়ুয়া (চট্টগ্রাভ বজরা) ট্রাবস্ট 

০৭. বভব ফবফিা ফড়ুয়া (চট্টগ্রাভ বজরা) ট্রাবস্ট 

০৮. বভব রুনা চাকভা (খাগড়াছবড় াফ মিে বজরা) ট্রাবস্ট 

০৯. জনাফ যঞ্জন ফড়ুয়া ( চট্টগ্রাভ বজরা) ট্রাবস্ট 

১০. জনাফ জয় বন িঞ্চগ্যা (যাঙ্গাভাটি াফ মিে বজরা) ট্রাবস্ট 

১১. জনাফ বজোবিল বং ( কুবভল্লা বজরা) ট্রাবস্ট 

১২. জনাফ হ্ণা ব ায়াই হ্লী  ভাভ মা ( ফান্দযফান াফ মিে বজরা) ট্রাবস্ট 

স্থায়ী আভানি  

ট্রাস্ট প্রবিিা কাবর ১৯৮৪বিিঃ িৎকাবরন যকায এক বকাটি টাকায আভানি িবফর ফযাদ্দ প্রদান কবযন এফং উক্ত 

িবফর ব বক প্রাপ্ত রবোং বদবয় ট্রাবস্ট কাম মক্রভ শুরু কযা য়। ফিমভাবন  ট্রাবস্টয  স্থায়ী আভানবিয বযভান ৭.০ 

বকাটি টাকা।   

২.     :                           বফৌদ্ধ ম্প্রদা  । 

 

৩.        :                                  বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবিিান বযচারনা, ংস্কায   উন্নয়বন ায়িা 

                     প্রদান,            উৎ   উ      এ   ধভীয়        বযা                         

             । 

          -২ 
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৪.       ২০২১-২২           উ                 

বফৌদ্ধ ধভীয় উনারবয়য যযণাবফযণ  বভযাভবিয জন্য আব মক ায়িা প্রদাবনয ভাধ্যবভ বফৌদ্ধ ধভ ম চচ মায বযত্র 

তিযী, াভবগ্রক  উন্নয়ন, উানারবয়য বফত্রিা যযা প্রভৃবি কাম মক্রভ পরবাবফ ম্পাদবনয রবয মাফিীয় দবয 

গ্রণ কযাই এই ট্রাবস্টয প্র ভ  প্রধান কাজ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ াবনায বনর্তবত্ব ফিমভান যকায  যভিা গ্রবণয 

য ব বক যকাবযয  বদচ্ছা  বক্রয় বমাবগিায় ট্রাস্ট এয কাম মক্রভ  কভ ম িৎযিা ব্যাক বফস্তৃবি রাব কবযবছ। 

এয পবর বফৌদ্ধ ধবভ ময প্রচায প্রায বৃবদ্ধ ববয়বছ। বফৌদ্ধ ধভীয় ঐবিাবক টভূবভ, ংস্কৃবি  ঐবিে ফাংরাবদবয 

ঘবয ঘবয প্রবিধ্ববনি বচ্ছ। ফিমভান ট্রাবস্ট বফাড ম পূণ মগঠবনয য ব বক ভাননীয় বচয়াযম্যান  ধভ ম প্রবিভন্ত্রী  ভবাদবয়য 

গবিীর বনবদ মনা, ভাননীয় ববনয়য বাই-বচয়াযম্যান  এফং ম্মাবনি বাই-বচয়াযম্যান  কর ম্মাবনি ট্রাবস্ট 

ভবাদবয়য বক্রয় বমাবগিায় ট্রাস্ট কাম মক্রবভ নফজাগযবণয সূচনা বয়বছ মা বদন বদন বফগফান বচ্ছ। ফিমভাবন বফৌদ্ধ 

বফায/প্যাবগাডা ংখ্যা ৫ াজায এয অবধক এফং বফৌদ্ধ বফায/প্যাবগাডায ংখ্যা বদন বদন বৃবদ্ধ াবচ্ছ। ট্রাবস্টয 

উবল্লখবমাগ্য কাম মাফরী ংবযপ্ত বফফযণ বনম্নরূ: 

৪.১.বফৌদ্ধ বফায/প্যাবগাডা/ উানারয়/ িান ংস্কায  বভযাভি কযায জন্য অনুদান প্রদান 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বদবয বফববন্ন অঞ্চবর বফৌদ্ধ বফায/প্যাবগাডা/ উানার/িান ংস্কায  বভযাভবিয জন্য ফাবল মক অনুদান  বফবল 

অনুদান প্রদান কযা য়।  ২০২১-২২ অ মফছবয  বফববন্ন বফৌদ্ধ বফায/প্যাবগাডা ংস্কায  বভযাভবিয জন্য ২০ রয  

টাকা  এফং  িান ংস্কায  বভযাভবিয জন্য ৮ রয  টাকা বভাট ২৮ রয টাকা  ফাবল মক অনুদান প্রদান কযা 

বয়বছ। মায পবর র্তণভর ম মাবয় বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবিিান ি া বফৌদ্ধ জনগণ বফবল উকৃি বয়বছ । 

 

৪.২.শুব বুদ্ধ পূবণ মভা  প্রফাযণা পূবণ মভা উদমান  উরবয বফবল অনুদান প্রদান 

ফিমভান যকায যভিা গ্রবণয য বি  শুব বুদ্ধ পূবণ মভা  প্রফাযণা পূবণ মভা উদমান ি া দাবনাত্তভ কঠিন চীফয দান 

উৎফ উদমান উরবয ট্রাবস্টয আবফদবনয বপ্রবযবি প্রবিফছয বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাবস্টয ফযাফবয ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয ত্রাণ  কল্যাণ িবফর বি বফবল অনুদান  প্রদান কবয আবছ । 
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          -৩ 
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২০২১-২২অ ম ফছবয বুদ্ধ পূবণ মভা  প্রফাযণা পূবণ মভা উরবয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ত্রাণ  কল্যাণ িবফর বি  প্রাপ্ত  

৩(   ) বকাটি টাকা বফবল অনুদান বদবয বফববন্ন বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবিিান  উানারবয় অগ্রবধকায বববত্তবি প্রদান 

কযা বয়বছ। এবি ফাংরাবদবয বফৌদ্ধ ম্প্রদায় ম াম  ধভীয় ভম মাদায় ধভীয় উৎফভ ারন কবযবছ। িৎজন্য বফৌদ্ধ 

ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ি া ফাংরাবদবয কর বফৌদ্ধ জনগণ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রবি বচযকৃিজ্ঞ। 

৪.৩.অস্বচ্ছর বফৌদ্ধ বফাবযয ববক্ষু  দিঃস্থবদয বচবকৎা ায়িা (বফবল অনুদান) প্রদান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ট্রাবস্ট বফাবড ময উবযাবগ  ফাংরাবদব অফবস্থি অস্বচ্ছর বফৌদ্ধ বফাবযয আফাবক ববক্ষু/শ্রভন  অায়গৃীবদয   

বচবকৎা জন্য অনুদান প্রদাবনয ভাধ্যবভ আব মক ায়িা প্রদাবনয ব্যফস্থা কযা বয়বছ। প্রবিফছয অস্বচ্ছর বফৌদ্ধ 

বফাবযয আফাবক ববক্ষু/শ্রভবনয বচবকৎায জন্য আব মক াায্য প্রদান কযা বয়  াবক। ২০২১-২২         ৫৬ 

     (  হ                 )     ৎ            ৭                         হ    । 

৪.৩.ধভীয় উৎফ উদমান 

জািীয় ম মাবয় যকাবযয াব  বফৌদ্ধ জনগবণয বতু ফন্ধন বববফ বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গুরুত্বপূণ ম ভূবভকা ারন 

কবয আবছ।  ফিমভান যকাবযয আভবর বফৌদ্ধ ম্প্রদাবয়য বফববন্ন ধভীয় উৎফভ অিেন্ত জাকঝভকপূণ মবাবফ 

ম াম  ভম মাদা  ধভীয় বাফগম্ভীয বযবফব উদমান কযা বচ্ছ।  বফৌদ্ধ ম্প্রদাবয়য  প্রধান ধভীয় উৎফ শুব বুদ্ধ 

পূবণ মভা  বিিীয় বৃত্তভ ধভীয় উৎফ ‘‘শুব প্রফাযণা পূবণ মভা  কঠিন চীফয দান’’ উরবয ভাব্যাব ফাংরাবদবয 

কর বফৌদ্ধ বফায/প্যাবগাডা/উানারবয় ম াবমাগ্য ভম মাদায উদমান কযা হ । বদবয বফববন্ন স্থাবন অফবস্থি বফৌদ্ধ 

বফায, ধভীয় প্রবিিান  উ  নারবয়  বফৌদ্ধ ধভীয় উৎফভ ম াবমাগ্য ভম মাদায় উদমান কযায জন্য  বফৌদ্ধ ধভীয় 

কল্যাণ ট্রাস্ট াবফ মক বমাবগিা প্রদান কবয  আবছ । এ বফত্র ধভীয় বদফব ফাংরাবদবয কর বফৌদ্ধ বফায, ধভীয় 

প্রবিিান  উ  নারবয়  বদ  জাবিয ভঙ্গর  ভবদ্ধ  ি া বফশ্ব াবন্ত কাভনা কবয বফবল প্রা মনা কযা হ ।  

  

       ভাভান্য যাষ্ট্রবি এফং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শুব        পূবণ মভা    শুব    পূবণ মভা উরবয              

                                                     ,                    উ         এ       

                                 ।  

 

শুব বুদ্ধ পূবণ মভা-২০২১ উরবয বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাবস্টয উবযবগ  “াম্প্রদাবয়ক ম্প্রীবি উন্নয়বন আন্ত:ধভীয় 

ংরা-২০২১” আবয়াজন কবয। উক্ত ববভনাবয ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় প্রবিভন্ত্রী জনাফ বভািঃ পবযদর ক 

খান এভব প্রধান অবিব য আন অরংকৃি কবযন। 
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৪.৫.জািীয় বদফ উ      

                   বদবয বফববন্ন স্থাবন অফবস্থি বফৌদ্ধ বফায, ধভীয় প্রবিিান  উানারবয় জািীয় বদফ   

ধভীয় উৎফভ ম াবমাগ্য ভম মাদায় উ   ন কযায জন্য াবফ মক বমাবগিা প্রদান      াবক।  ১৫ই           

         ,  ১৬                 , ১৭                                     এ    ২৬         হ   

             উ       উ           উ                                    হ    ।  এ     এ   

      বদবয কর বফৌদ্ধ বফায/ধভীয় প্রবিিান / উানারবয় জাবিয অগ্রগবি, ভবদ্ধ   কবরয             

া   কাভনা কবয বফবল প্রা ম  য  আবয়াজন কযা হ    । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪.৬.বদবয বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবিিান  বফৌদ্ধ িান এয িাবরকা প্রণয়ন 

বদবয বফববন্ন স্থাবন অফবস্থি বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবিিান ি া বফৌদ্ধ বফায/প্যাবগাডা/ কোং/চচিে  বফৌদ্ধ াফ মজনীন িাবনয 

ারনাগাদ  ংখ্যায বনরূন  িাবরকাভূবক্তয কাম মক্রভ চরবছ।  বদবয কর বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবিিানবক ট্রাবস্টয 

কাম মক্রবভয আিায় আনায কাজ অব্যাি যবয়বছ। 

 

৪.৭.বফৌদ্ধ ধভীয় গ্রন্থ প্রকানা কাম মক্রভ 

ফিভান ম ট্রাবস্ট বফাড ম দাবয়ত্ব গ্রবণয যযই বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তমক প্রকাবি াবর-ফাংরা অববধান (১ভ  ২য় 

খণ্ড) এয প্রকানায কাজ সুম্পন্ন কযা য়। এই উভাবদব ফাংরা-াবর াববিে এটা প্র ভ াবর-ফাংরা অববধান। 

এই অববধানটি ফাংরা-াবর াববিেয গবফলক, াববিেক, বুবদ্ধজীফীবদয কাবছ বফবলবাবফ ভাদৃি বয়বছ।  

           ট্রাবস্টয উবযাবগ ‘‘প্তণী’’ নাবভ একটি ফাবল মকী প্রকা কযা য়। এছাড়া, “বুদ্ধ পূবণ মভা-২০২১” উরবয 

ট্রাবস্ট কাম মক্রভ ম্ববরি ফাংরা  ইংবযজী বালায় একটি বচত্র পুবস্তকা এ  ৩        প্রকা কযা বয়বছ।   

 

৪.৮.বয়ফ-াইট  

িথ্য প্রভেবক্তয সুপর জনগবণয বদাযবগাড়ায় বৌৌঁছাবনায রবয ফিমভান যকাবযয ‘‘রূকল্প -২০২১’’ ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ 

বডবজটার ফাংরাবদ গড়ায রবয অফাধ িথ্য প্রফা আদান প্রদাবনয জন্য বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাবস্টয একটি বনজস্ব 

বয়ফ-াইট (www.brwt.gov.bd) চালু কযা বয়বছ। এ বয়ফ-াইট বদবয বফৌদ্ধ ম্প্রদাবয়য ধভীয় কভ মকাবণ্ডয 

বফববন্ন িথ্য ায়া মাবফ। এিথ্য বদ-বফবদবয বরাকজবনয অবনক উকাবয আবফ।   
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৪.৯.প্যাবগাডা বববত্তক প্রাক-প্রা বভক বযা ীল মক উন্নয়ন প্রকল্প  

বকাভরভবি বফৌদ্ধ বশুবদয স্কুরভৄখী কবয বিারা  িাবদয ভবধ্য ধভীয়  তনবিকিাম্পন্ন বমাগ্য নাগবযক বববফ গবড় বিারায 

রবয ২০১৫বি:  বি ‘‘প্যাবগাডা বববত্তক প্রাক-প্রা বভক বযা প্রকল্প’’ফাস্তফায়ন কযা বচ্ছ। এ প্রকবল্পয আিায় চট্টগ্রাভ, 

যাঙ্গাভাটি, খাগড়াছবড়, ফান্দযফান  কক্সফাজায বজরায় এ ম মন্ত বভাট ১০০টি বযাবকবেয ভাধ্যবভ ৬ াজায বফৌদ্ধ বশু ধভীয় 

বযা  প্রাক- প্র বভক বযা ম্পন্ন কবযবছ। এ প্রকবল্পয িকযা ৮০ বাগ বশু ভৄর ধাযায প্রা বভক বফযারবয় ববিম বয়বছ। এ 

প্রকল্প গ্রবণয পবর র্তণভৄর ম মাবয় ১০০জন বফৌদ্ধ ধভ মাফরম্বী ভবরা  পুরুবলয কভ মংস্থান বয়বছ। জানুয়াবয, ২০১৮বিিঃ বি 

উক্ত প্রকবল্পয ২য় ম মাবয়য কাম মক্রভ শুরু কযা বয়বছ মা বডবম্বয,২০২১বিিঃ ভাপ্ত বয়বছ। এ প্রকবল্পয ২য় ম মাবয়য 

আিায় ১২টি বফৌদ্ধ অ      বজরায ৬২টি উবজরায়  বভাট ৩০০টি বযাবকবেয ভাধ্যবভ ২০াজায বফৌদ্ধ বশু ধভীয় 

বযা  প্রাক-প্র বভক বযা ম্পন্ন কবয ভৄর ধাযায় প্রা বভক বফযারবয় ববিম কযা বয়বছ। ফিমভাবন উক্ত প্রকবল্পয ৩য় 

ম মাবয়য কাম মক্রভ শুরু কযা বয়বছ।  ৩০০টি বযাবকবেয ভাধ্যবভ ৬০০০ বফৌদ্ধ বশু প্রাক-প্রা বভক  ধভীয় বযা 

বকাব ম অধ্যয়ন কযবছ। এ প্রকবল্পয ভাধ্যবভ  র্তণভৄর ম মাবয় ৩০০জন বফৌদ্ধ ধভ মাফরম্বী ভবরা  পুরুবলয কভ মংস্থাবনয 

ব্যফস্থা বয়বছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

৪.১০.বফৌদ্ধ বফায বযদ মন    

বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তমক বম ভস্ত বফৌদ্ধ বফাবযয বভযাভি  ংস্কায কযায জন্য ফাবল মক অনুদান ভঞ্জুযী প্রদান 

কযা বয়বছ ব ভস্ত বফৌদ্ধ বফাযভবয বভযাভি/ংস্কায কাবজয অগ্রগবি বযজবভবন অফবরাকন কযায জন্য 

ম্মাবনি বাই-বচয়াযম্যান, ম্মাবনি ট্রাবস্টবৃন্দ চ   ভ, কক্সফাজায, যাঙ্গাভাটি, খাগড়াছবড় ফান্দযফান অন্যান্য 

বজরায বফববন্ন বফৌদ্ধ বফায বযদ মন কবযন। 

 

৪.১১.অন্যান্য কাম মক্রভ 

আইন শংঙ্খরা য  , বফৌদ্ধ ম্প্রদাবয়য কল্যাণাব ম বফববন্ন কাম মক্রবভ ম্মাবনি ট্রাবস্টগণ বনজ বনজ এরাকায় স্থানীয় 

প্রানবক াবফ মক বমাবগিা প্রদান কবযন। 
 

ফিমভান ট্রাবস্ট বফ মাড বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাবস্টয দাবয়ত্ববায গ্রণ কযায য ব বক ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনত্রী বখ 

াবনা িাঁয গবিীর বন    বক্রয় বনবদ মনায় এফং ট্রাবস্টয ভাননীয় বচয়াযম্যান ভবাদবয়য ঠিক বযচারনায়  

এফং ট্রাবস্টয ম্মাবনি ববনয়য বাই-বচয়াযম্যান, ম্মাবনি বাই-বচয়াযম্যান এফং ম্মাবনি ট্রাবস্টবৃবন্দয াবফ মক  

বক্রয় বমাবগিায় বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাবস্টয কাম মক্রভ র্তণভৄর ম মাবয় বফস্তৃবি রাব কবযবছ। এই ধাযা ববফষ্যবি 

অব্যাি  াকবফ।  

 

-------------------------------------------জয়দত্ত ফড়ুয়া, বচফ, বফৌদ্ধ ধভীয়ন কল্যাণ ট্রাস্ট,                   

 

 

 

  


