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ব ৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কাম যাফরী 

 
 

(১)  াধাযণত ট্রাস্টেয কাম যাফরী আস্টফ বফৌদ্ধ ধভ যাফরম্বীস্টদয  ধভীয় কল্যাণ াধন। 

(২) বফস্টলতঃ এফং উস্টযাক্ত বফধাস্টনয াভবিকতা ক্ষুন্ন না কবযয়া, ট্রাে, 

(ক) বফৌদ্ধ ধভীয় উানারস্টয়য যক্ষণাস্টফক্ষণ এফং প্রাস্টনয জন্য অবথ যক ায়তা প্রদান কযস্টত াযস্টফ। 

(খ) বফৌদ্ধ ধভীয় উানারস্টয়য বফত্রতা যক্ষায জন্য প্রস্টয়াজনীয় দবক্ষ িণ কযস্টত াযস্টফ।  

(গ)  এআ ধ্যাস্টদস্টয উস্টেশ্য পূযণকস্টে প্রস্টয়াজনীয় বফস্টফচনায় ন্যান্য কাম য ফা বফলয়াবদ ম্পাদন কযস্টত াযস্টফ।  

বফ যাড ফ ট্রাবে 

ট্রাে ধ্যাস্টদ- এয ৪  ৫ ধাযায বফধান নুাস্টয ট্রাস্টেয বযচারনা  প্রাস্টনয দাবয়ত্ববায যকায কর্তযক বনভেক্ত 

একটি ট্রাবে বফাস্টড যয উয ন্যা স্ত। ধভ য বফলয়ক ভন্ত্রী/প্রবতভন্ত্রী ভস্টাদয় দাবধকায ফস্টর  বফাস্টড যয বচয়াযম্যান এফং 

বদস্টয বফৌদ্ধ ধ্যুবলত এরাকাভ স্টত ভস্টনানীত বফৌদ্ধ ম্প্রদাস্টয়য ১জন বফবষ্ট ব্যবক্তস্টক বাআ-বচয়াযম্যান  ৫ জন 

বফবষ্ট ব্যবক্তস্টক দস্য কস্টয যকায কর্তযক বভাট ৭ দস্য বফবষ্ট ট্রাবে বফাড য গঠিত য়।  

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ াবনায বনর্তস্টত্ব ভাস্টজাট যকায গঠস্টনয য  বিতীয় ফাস্টযয ভত গত ০৮ বডস্টম্বয 

২০১৫বরঃ তাবযস্টখ জাযীকৃত প্রজ্ঞান মূবর ৭ দস্য বফবষ্ট ট্রাবে বফাড য পূনগ যঠন কযা স্টয়স্টে।  বমখাস্টন ভাননীয় ধভ যভন্ত্রী  

ভস্টাদয় মাঁয বনর্তস্টত্ব , ভাননীয় বাআ-বচয়াযম্যান  ম্মাবনত ট্রাবেবৃস্টেয বনস্টদ যনায়  বিয় স্টমাবগতায় ট্রাস্টেয 

কাম যিভ  কভ য-তৎযতা পূস্টফ যয তুরনায় ব্যাক বফস্তৃবত রাব কস্টযস্টে এফং ট্রাস্টেয প্রচায প্রায ফহুগুস্টন বৃবদ্ধ বস্টয়স্টে। 

বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্টেয ফতযভান বফাড য ফ  ট্রাবে বনম্নরূ:- 
 

িবভক    নাভ           দফী  স্বাক্ষয 

০১. ধ্যক্ষ ভবতউয যভান 

ভাননীয় ভন্ত্রী, ধভ য বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 
বচয়াযম্যান 

০২. বভ. সূপ্ত ভূলণ ফড়ুয়া বাআ-বচয়াযম্যান 

০৩ বভ.দয়ার কুর্মার ফড়ুয়া ট্রাবে 

০৪. বভ. দীক বফকা চাকভা  ট্রাবে 

০৫. বভস্ট ফাবি চাকভা            ট্রাবে-------- 

০৬. বভ. ভং কু বচং বচৌধ্যযী  ---- ট্রাবে---- 

০৭. বভ. বখ ভংরা যাখাআন             ট্রাবে-------- 

                                      

ট্রাে তবফর 

১৯৮৪বরঃ তৎকাবরন যকায ১ বকাটি টাকায স্থায়ী অভানত তবফর ফযাে প্রদান কস্টযন এফং উক্ত তবফর বথস্টক প্রাপ্ত 

রবুাং বদস্টয় ট্রাস্টে কাম যিভ শু রু কযা য়।  শু রু স্টত ২০০৮ ার ম যন্ত  স্থায়ী অভানত বের ৩(বতন) বকাটি টাকা। 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বদস্টনত্রী বখ াবনায ফবরষ্ঠ বনর্তস্টত্ব ভাস্টজাট যকায ক্ষভতা িস্টণয য ২০০৯ স্টত ২০১ ৫ 

ার ম যি ৪.০০ বকাটি টাকা স্থায়ী অভানত তবফর ফযাে প্রদাস্টনয পস্টর ফতযভান ট্রাে তবফস্টরয বযভান ৭.০০ 

বকাটি টাকায় উন্নীত  স্টয়স্টে।  তবফর বৃবদ্ধয এ ধাযা ব্যাত থাকস্টফ ।  

 
ট্রাস্টেয প্রান  ব্যফস্থানা 

ট্রাস্টেয স্থায়ী অভানত তবফর স্টত  প্রাপ্ত সুদ বদস্টয় ট্রাস্টেয প্রাবনক ব্যয়   বফৌদ্ধ বফায, বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবতষ্ঠান  

উনারস্টয়য ংস্কায, বভযাভস্টতয জন্য ফাবল যক নুদান প্রদান কযা য়।        

ট্রাস্টেয প্রাবনক বপ ঢাকাস্থ বুজফাগ থানাধীন  ধভ যযাবজক বফৌদ্ধ ভাবফায কভ বেক্স, অতীল দীংকর ড়রক, 

 াাস্ট া, বুজ াগ, ঢাকা-১২১৪। বপ প্রান  কাম য বযচারনায জন্য ফতযভাস্টন ১জন বচফ, ১জন উ-বযচারক, 
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১জন কাযী বাফ যক্ষকণ কর্ম মকতমা, ১জন অআটি কাযী কাভ কবম্পউটায াস্টযটয, ১জন বপ কাযী, ১জন 

গাড়ী চারক এফং ১জন বপ ায়ক  ও ১জন ক্লিনার কভ যযত যস্টয়স্টেন।   
 

ট্রাস্টেয বজরা াখা বপ প্রবতষ্ঠাঃ 

ফতযভান বফ যাড ফ ট্রাবে ট্রাস্টেয দাবয়ত্ব  িস্টণয  য বথস্টক দায় যকাস্টযয বদচ্ছা  বিয় স্টমাবগতায় ট্রাস্টেয 

কাম যিভ  কভ য-তৎযতা ব্যাক বফস্তৃবত রাব কস্টযস্টে। এয পস্টর বফৌদ্ধ ধস্টভ যয প্রচায-প্রায বৃবদ্ধ বস্টয়স্টে। এ কাম যিভ 

র্তণভর ম যাস্টয় অয বধকতয বফ স্তৃবত ঘটাস্টনায রস্টক্ষ ট্রাবে বফাড য বায বদ্ধা ি নুমায়ী যকাস্টযয পৃষ্ঠস্টালকতায় 

বফৌদ্ধ ধ্যুবলত এরাকায় বজরা দস্টয থ যাৎ চট্টিাভ, যাঙ্গাভাটি, ফােযফান, খাগড়ােবড়,  কক্সফাজায  ফযগুনা-

টুয়াখারী ঞ্চস্টর ট্রাস্টেয াখা বপ স্থাস্টনয কাজ সুম্পন্ন কযা স্টয়স্টে এফং প্রস্টতুক বজরা াখা বপস্ট একটি 

কস্টয াঠাগায/িন্থাগায প্রবতষ্ঠা কযায কাজ প্রবিয়াধীন যস্টয়স্টে। াখা বপ সুষ্ঠুবাস্টফ বযচারনায জন্য প্রস্টতুক াখায় 

১ জন বযদ যক, ১ জন বপ কাযী এফং একজন বপ ায়ক ৩ জন কস্টয ৬টি াখায় বভাট ১৮টি নতুনদ 

সৃবষ্ট কযা স্টয়স্টে মা ট্রাস্টেয বফবধস্টভাতাস্টফক শুন্যস্টদ ম যায়িস্টভ বনস্টয়াস্টগয কাম যিভ াস্টত বনয়া স্টয়স্টে। আবতভস্টধ্য, 

প্রস্টতুক বজরা াখা বপস্টয জন্য  একজন কস্টয ৬(েয়)টি  বপস্টয জন্য  ৬(েয়) জন খন্ডকাবরন বরাক বনস্টয়াগ 

প্রদান কযা স্টয়স্টে। 

ট্রাস্টেয প্রধান দপ্তয  বজরা াখা বপস্টয ঠিকানা বনম্নরূ :- 

ঢাকা প্রধান দপ্তয        :  ধভ যযাবজক স্কুর বফন (৩য় তরা), ধভ যযাবজক ভাবফায কভবেক্স, তী দীংকয ড়ক, 

           ফাাস্টফা,বুজফাগ, ঢাকা-১২১৪, বপানঃ ০২-৭২৭২৬৪৭, E-mail : brwt2010@gmail.com. 

চট্টিাভ াখা বপ    :  চােগাঁ াফ যজনীন াকুভৄবন বফৌদ্ধ বফায কভবেক্স, চােগাঁ, চট্টিাভ। 

যাঙ্গাভাটি াখা বপ :  মভত্রী বফায কভবেক্স, কাঠারতরী, যাঙ্গাভাটি দয, যাঙ্গাভাটি াফ যতু বজরা। 

খাগড়ােবড় াখা বপ:  ভাজনাড়া জনফর বফৌদ্ধ বফায কভবেক্স, খাগড়ােবড় দয, খাগড়ােবড় াফ যতু বজরা। 

ফােযফান াখা বপ  : ঊজানীাড়া বফৌদ্ধ বফায কভবেক্স, ঊজানীাড়া, ফােযফান দয, ফােযফান াফ যতু বজরা। 

কক্সফাজায াখা বপ  : টং কু বফৌদ্ধ বফায, বঘানাযাড়া , কক্সফাজায দয, কক্সফাজায। 

টুয়াখারী-ফযগুনা াখা বপ : অয বড এপ বফন, োতনাড়া, তারতরী, ফযগুনা। 

 

ট্রাস্টেয কাম যিভ 

বফৌদ্ধ ধভীয় উনারস্টয়য যক্ষণাস্টফক্ষণ  বভযাভস্টতয জন্য অবথ যক ায়তা প্রদাস্টনয ভাধ্যস্টভ বফৌদ্ধ ধভ য চচ যায বক্ষত্র 

মতযী, াভবিক  উন্নয়ন, উানারস্টয়য বফত্রতা যক্ষা প্রভৃবত কাম যগুস্টরা সুচা রু রূস্ট ম্পাদস্টনয রস্টক্ষু মাফতীয় 

দস্টক্ষ িণ ব্যাত যস্টয়স্টে। ফতযভাস্টন জনস্টনত্রী বখ াবনায ফবরষ্ঠ বনর্তস্টত্ব গণতাবন্ত্রক ভাস্টজাট  যকায  ক্ষভতা 

িস্টণয য বথস্টক যকাস্টযয  বদচ্ছা  বিয় স্টমাবগতায় ট্রাে এয কাম যিভ  কভ য-তৎযতা ব্যাকবাস্টফ  বফস্তৃবত 

রাব কস্টযস্টে। এয পস্টর বফৌদ্ধ ধস্টভ যয প্রচায প্রায বৃবদ্ধ বস্টয়স্টে। মায পরস্বরূ বফৌদ্ধ ধভীয় ঐবতাবক টভূবভ, 

ংস্কৃবত  ঐবতু ফাংরাস্টদস্টয ঘস্টয ঘস্টয প্রবতধ্ববনত স্টচ্ছ। 

ফতযভান ট্রাবে বফাড য পূন যগঠস্টনয য বথস্টক ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বনস্টদ যনা  ট্রাস্টেয ভাননীয় বচয়াযম্যান  ধভ যভন্ত্রী  

ভস্টাদস্টয়য গবতীর বনর্তস্টত্ব এফং ভাননীয় বাআ-বচয়াযম্যান  কর ম্মবনত ট্রাবে ভস্টাদস্টয়য বিয় স্টমাবগতায় 

ট্রাে কাম যিস্টভ গবতীরতা এস্টস্টে মা বদন বদন অয বফগফান স্টচ্ছ। ফতযভাস্টন বফৌদ্ধ বফায/প্যাস্টগাডায ংখ্যা বদন 

বদন বৃবদ্ধ াস্টচ্ছ।  
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ট্রাস্টেয উবেখস্টমাগ্য কাম যাফরী ংবক্ষপ্ত বফফযণ বনম্নরূ: 

 

(1) বফৌদ্ধ বফায/প্যাস্টগাডা/ উনারয় ংস্কায  বভযাভত কযায জন্য নুদান প্রদানঃ 

 

বদস্টয য, ফেয  িাভাঞ্চস্টরয এফ বফৌদ্ধ বফায/প্যাস্টগাডা/ উনারস্টয়য ংস্কায  বভযাভস্টতয  জন্য ফাবল যক 

নুদান প্রদান কযা য়। গত ১৯৮৪-২০০৮ অথ ম  ছস্টরর  মস্টর্মাট ৩ (ক্লতন) বকাটি ৬২ ( াক্লি) ক্ষ ৫১ (একান্ন ) 

াজার টাকা এ ং ২০০৯-২০১০ থ য ফেস্টয ফাংরাস্টদস্টয বফববন্ন ঞ্চস্টর ২৩৩টি বফৌদ্ধ বফায/প্যাস্টগাডা বভযাভত  

ংস্কাস্টযয জন্য ট্রাে ১৫ (স্টনয) রক্ষ টাকা, ২০১০-১১ থ যফেস্টয ৫০৪টি বফৌদ্ধ বফাস্টযয জন্য ৩৮ (অটবত্র) রক্ষ টাকা 

, ২০১১-১২ থ যফেস্টয  ৪৬৬টি বফৌদ্ধ বফাস্টযয জন্য ৩৮  (অটবত্র) রক্ষ টাকা, ২০১২-১৩ থ য ফৎস্টয ৩৯৭টি  বফৌদ্ধ 

বফাস্টয ৪৩ (বততা বে) রক্ষ টাকা , ২০১৩-১৪  থ যফেস্টয ৩৬৩টি  বফৌদ্ধ বফাস্টযয জন্য ৬৫  (য়তাবে) রক্ষ এফং 

২০১৪-১৫ থ যফেস্টয ৫৪২টি বফৌদ্ধ বফাস্টয  ৭০ র ক্ষ টাকা  এ ং চক্লত ২০১৫-১৬ অথ ম ছস্টরর উস্টক্ষে ৪৫৮টি ব ৌদ্ধ 

ক্ল াস্টরর জন্য ৭০ (ত্তর) ক্ষ টাকা ফ যস্টভাট  বভাট ৭ (াত) বকাটি ১ (এক) রক্ষ ৫১ (একান্ন) াজার টাকা নুদান 

প্রদান কযা স্টয়স্টে মায পস্টর ফাংরাস্টদস্টয াবিবপ্রয় বফৌদ্ধ জনগণ ব্যাকবাস্টফ উকৃত স্টয়স্টেন।  

 

এখাস্টন উবেখ কযা প্রাবঙ্গক বম, গত ২৯/০৯/২০১২  ৩০/০৯/২০১২বরঃ তাবযস্টখ কক্সফাজায বজরায যাভৄ , উবখয়া 

উস্টজরা এফং চট্টিাভ বজরায টিয়া উস্টজরায় বফৌদ্ধ ম্প্রদাস্টয়য উয ংগঠিত নাকাবিত বং ঘটনায় 

ক্ষবতিস্থ বফৌদ্ধ বফায ভস্টক অবথ যক ায়তা প্রদাস্টনয জন্য ট্রাে তবফর স্টত বফস্টল নুদান বস্টস্টফ ১০(দ) 

রক্ষ টাকা প্রদান কযা স্টয়স্টে।    
 

(2) স্বচ্ছর বফৌদ্ধ বফাস্টযয ববক্ষু  দঃস্থস্টদয বচবকৎা ায়তা (বফস্টল নুদান)প্রদানঃ 

 

ফতযভান ট্রাবে বফাস্টড যয উস্টযাস্টগ  ফাংরাস্টদস্ট বম ফ স্বচ্ছর বফৌদ্ধ বফাস্টযয অফাবক ববক্ষু/শ্রভস্টনয  বচবকৎায জন্য 

অবথ যক ায়তা প্রদাস্টনয নতুন খাত সৃজন কযা স্টয়স্টে। এখাত স্টত প্রবতফেয স্বচ্ছর বফৌদ্ধ বফাস্টযয অফাবক 

ববক্ষু/শ্রভস্টনয  বচবকৎায জন্য অবথ যক াায্য প্রদান কযা স্টয় থাস্টক।  এ মাফৎ ৫ জন বফৌদ্ধ ববক্ষু  ১৬ জন দঃস্থ 

গৃীস্টক বচবকৎায জন্য বভাট ২ রক্ষ ৬১ াজায  টাকা নুদান প্রদান কযা স্টয়স্টে। 
 

(3) শুব বুদ্ধ পূবণ যভা  প্রফাযণা পূবণ যভা উদমান  উরবক্ষ বফস্টল নুদান প্রদানঃ 

ফতযভান যকায ক্ষভতা িস্টণয য স্টত  শুব বুদ্ধ পূবণ যভা এফং প্রফাযণা পূবণ যভা  দাস্টনাত্তভ কঠিন চীফয দান উৎফ 

উদমান উরবক্ষ ট্রাস্টেয অস্টফদস্টনয বপ্রবক্ষবত প্রবতফেয বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্টেয ফযাফস্টয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ত্রাণ 

 কল্যাণ তবফর স্টত বফস্টল নুদান  প্রদান কস্টয অস্টেন। ফতযভান যকায ২০০ ৮বরঃ  বথস্টক ২০১ ৬বরঃ ম যি 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ত্রাণ  কল্যাণ তবফর স্টত বভাট  ২ (দুই) বকাটি ৪ ৭ (াতচক্লিল) রক্ষ টাকা বফস্টল নুদান 

ায়া বগস্টে মা ট্রাবে বফাস্টড যয বায নুস্টভাদনিস্টভ উক্ত নুদাস্টনয থ য মথাভস্টয় বদস্টয বফববন্ন স্বচ্ছর বফৌদ্ধ 

বফাস্টয িাবধকায বববত্তস্টত বফবরফন্টন কযা স্টয়স্টে। এ নুদাস্টনয থ য মথাভস্টয় বদস্টয বফববন্ন স্বচ্ছর বফৌদ্ধ 

বফাস্টয িাবধকায বববত্তস্টত বফবরফন্টন কযা স্টয়স্টে। তৎজন্য বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে তথা ফাংরাস্টদস্টয কর বফৌদ্ধ 

জনগণ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রবত বচযকৃতজ্ঞ।  
 

(4) জাতীয় বদফ  ধভীয় উৎফভ উদমান : 

 

বদস্টয বফববন্ন স্থাস্টন ফবস্থত বফৌদ্ধ বফায, ধভীয় প্রবতষ্ঠান  উনারস্টয় জাতীয় বদফ  বফৌদ্ধ ধভীয় উৎফভ 

মথাস্টমাগ্য ভম যাদায় উ দমান কযায জন্য াবফ যক স্টমাবগতা প্রদান কযা স্টয় থাস্টক। এফ জাতীয় বদফ   ধভীয় 

বদফস্ট  বদস্টয কর বফৌদ্ধ বফায/ধভীয় প্রবতষ্ঠান / উনারস্টয় জাবতয িগবত, ভবদ্ধ   কস্টরয সুখ-া বি কাভনা 

কস্টয বফস্টল প্রাথ যণায অস্টয়াজন কযা  স্টয় থাস্টক। 
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(5) বদস্টয বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবতষ্ঠান  বফৌদ্ধ শ্মান এয তাবরকা প্রণয়নঃ 

 

বদস্টয বফববন্ন স্থাস্টন ফবস্থত বফৌদ্ধ  ধভীয় প্রবতষ্ঠান তথা  বফৌদ্ধ বফায/প্যাস্টগাডা/ কুাং/মচতু  বফৌদ্ধ াফ যজনীন 

শ্মাস্টনয ারনাগাদ  ংখ্যায বনরূন  তাবরকাভূবক্তয কাম যিভ চরস্টে। এর বক্ষ  বদস্টয কর বফৌদ্ধ ধভীয় 

প্রবতষ্ঠানস্টক ট্রাস্টেয কাম যিস্টভয অতায় অনায কাজ ব্যাত যস্টয়স্টে। 
 

(6) বফৌদ্ধ ধভীয় বনর্তবৃস্টেয প্রবক্ষণ কাম যিভঃ 

 

         বফৌদ্ধ বফায গুস্টরায বভযাভস্টতয জন্য নুদান প্রদাস্টনয াাাব ভানফ ম্পদ উন্নয়স্টন ধভীয় বনতাস্টদয 

মৃ্পক্তকযণ প্রকস্টেয অতায় ধভ য বফলয়ক ভন্ত্রণারস্টয়য ধীস্টন আউএনএপব-এয থ যায়স্টন বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে এ 

ম যি ৩২টি ব্যাস্টচয (৪ বদস্টনয) ভাধ্যস্টভ বফৌদ্ধ ববক্ষু , ভবরা বনর্তবৃে  স্থানীয় াভাবজক বনর্তবৃে বভাট ৯৬০ জন 

বনর্তবৃে উক্ত প্রবক্ষণ প্রদান কস্টযস্টেন । তাোড়া, বরড যা ফ আনফ্লুস্টয়ন্স (এর  অআ) প্রকস্টেয অতায়  এবয়া 

পাউস্টন্ডস্টনয থ যায়স্টন বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে ‘‘জাতীয় উন্নয়স্টন ধভীয় বনতাস্টদয ম্পৃক্তকযণ’’ বফলয়ক ৩ (বতন) 

বদস্টনয ৬টি  প্রবক্ষণ বকাস্ট যয অস্টয়াজন কস্টযস্টে। বফৌদ্ধ ববক্ষু , ভবরা বনর্তবৃে  স্থানীয় াভাবজক বনর্তবৃে বভাট 

৩০০ জন বনর্তবৃেস্টক উক্ত প্রবক্ষণ কাম যিস্টভয অতায় অনা স্টয়স্টে। 

(7) বফৌদ্ধ ধভীয় িন্থ প্রকানা কাম যিভঃ 

 

ফতভান য ট্রাবে বফাড য দাবয়ত্ব িস্টণয বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে কর্তযক প্রকাবত াবর-ফাংরা ববধান (১ভ  ২য় খন্ড) 

এয প্রকানা কাজ সুম্পন্ন কযা য়। এআ উভাস্টদস্ট ফাংরা-াবর াবস্টতু এটা প্রথভ াবর-ফাংরা ববধান। এআ  

ববধানটি ফাংরা-াবর াবস্টতুয গস্টফলক, াববতুক, বুবদ্ধজীফীস্টদয কাস্টে বফস্টলবাস্টফ ভাদৃত স্টয়স্টে।  তাোড়া, 

শুব বুদ্ধ পূবণ যভা উরস্টক্ষ প্রথভফাস্টযয ভত ট্রাস্টেয উস্টযাস্টগ ‘‘প্তণী’’ নাস্টভ একটি গস্টফলণাধভী জান যার প্রকা কযা 

স্টয়স্টে। এোড়া, ২০১০বরঃ স্টত প্রবতফেয শুব বুদ্ধ পূবণ যভা  প্রফাযণা পূবণ যভা উর বক্ষ শুস্টবচ্ছা কার্ ম প্রকা কস্টয 

বদস্টয ব্যাবক্তস্টদয শুস্টবচ্ছা জ্ঞান কযা  য়।   

 

(8) স্টয়ফ-াআটঃ 

 

তথ্য প্রভেবক্তয সুপর জনগস্টণয বদাযস্টগাড়ায় বৌোস্টনায র বক্ষ ফতযভান যকাস্টযয ‘‘ববন-২০২১’’ ফাস্তফায়স্টনয 

ভাধ্যস্টভ বডবজটার ফাংরাস্টদ গড়ায রস্টক্ষ ফাধ তথ্য প্রফা অদান প্রদাস্টনয জন্য বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্টেয একটি 

বনজস্ব স্টয়ফ-াআট ( www.brwt.gov.bd) চালু কযা স্টয়স্টে। এ স্টয়ফ-াআস্টট বদস্টয বফৌদ্ধ ম্প্রদাস্টয়য 

ধভীয় কভ যকান্ড বফববন্ন তথ্য প্রভেবক্তয ভাধ্যস্টভ বফৌদ্ধ ম্প্রদাস্টয়য বরাকজন ব্যাকবাস্টফ উকৃত স্টচ্ছন। 
 

(9) উন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়নঃ 

 

 ২০০১৪-১৫ থ যফেয স্টত বকাভরভবত বফৌদ্ধ বশুস্টদয স্কুরভখী কস্টয বতারা  তাস্টদয ভস্টধ্য ধভীয়  

মনবতকতাম্পন্ন বমাগ্য নাগবযক বস্টস্টফ গস্টড় বতারায রবক্ষ ‘‘প্যাস্টগাডা বববত্তক প্রাক-প্রাথবভক বক্ষা প্রকে’’ফাস্তফায়ন 

কযা স্টচ্ছ। চট্টিাভ, যাঙ্গাভাটি, খাগড়ােবড়, ফােযফান  কক্সফাজায বজরায় বভাট ১০০টি ব ক্ষা বকস্টে ২০০০ বশু 

বনয়ক্লর্মতবাস্টফ ধ্যয়ন  কস্টয বক্ষা প্রাস্টয উবিখস্টমাগ্য ভূবভকা যাখস্টে। এত্দব্যতীত প্রকে িস্টণয পস্টর র্তণভৄর ম যাস্টয় 

১০০জন বফৌদ্ধ ধভ যাফরম্বী ভবরা   পু রুবলয কভ যংস্থাস্টনয সুস্টমাগ  সৃবষ্ট স্টয়স্টে। এটা বফৌদ্ধ ধভীয় ক ল্যাণ ট্রস্টেয এক 

ভেগািকাযী প্রদবক্ষ মা ফতযভান ট্রাবে বফাস্টড যয াবফ যক বনস্টদ যনা  বিয় স্টমাবগতায় এ প্রকে িণ  ফা স্তফায়ন 

ম্ভফয স্টয়স্টে। 

 

(10)  জাতীয়  ধভীয় উৎফ উৎমানঃ  

জাতীয় ম যাস্টয় যকাস্টযয াস্টথ বফৌদ্ধ জনগস্টণয বতু ফন্ধন বস্টস্টফ বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে গু রুত্বপূণ য ভূবভকা 

ারন কস্টয অস্টে। ফতযভান ভাস্টজাট যকায ক্ষভতা িণ য বথস্টক বফৌদ্ধ ম্প্রদাস্টয়য বফববন্ন ধভীয়  
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উৎফভ মথামথ জাতীয় ভম যদা  ধভীয় বাফগম্ভীযবাস্টফ উদযান কযা স্টচ্ছ।  বফৌদ্ধ ম্প্রদাস্টয়য প্রধান ধভীয় উৎফ 

‘‘শুব বুদ্ধ পূবণ যভা’’  উরস্টক্ষ ফাংরাস্টদস্টয ভাভান্য যাষ্ট্রবত বফৌদ্ধ ম্প্রদাস্টয়য বনর্তবৃে  জনগস্টণয াস্টথ শুস্টবচ্ছা 

বফবনভয় কস্টযন। প্রবতফেয বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে  ফঙ্গবফস্টনয কভ যকতযা  কভ যচাযীস্টদয াবফ যক স্টমাগীতায় 

ধাযাফাবকবাস্টফ এ নুষ্ঠান সুচারুবাস্টফ ম্পাদন কস্টয অস্টে। এোড়া, শুব বুদ্ধপূবণ যভা উরস্টক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাস্টদ 

যকাস্টয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বফৌদ্ধ ম্প্রদাস্টয়য বনর্তবৃে  জনগস্টণয াস্টথ শুস্টবচ্ছা বফবনভয় কস্টযন। বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ 

ট্রাে গণবফস্টনয কভ যকতযা  কভ যচাযীস্টদয  াবফ যক স্টমাগীতায় ধাযাফাবকবাস্টফ এ  নুষ্ঠান তু ি পরবাস্টফ সু-

ম্পাদন কস্টয অস্টে।  

(11)  বফৌদ্ধ বফায বযদ যনঃ  

 বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে কর্তযক বম ভ স্ত বফৌদ্ধ বফাস্টযয বভযাভত  ংস্কায কযায জন্য ফাবল যক নুদান 

ভঞ্জুযী প্রদান কযা স্টয়স্টে ব ভ স্ত বফৌদ্ধ বফাযভস্টয বভযাভত/ংস্কায কাস্টজয িগবত স্টযজবভস্টন ফস্টরাকন 

কযায জন্য ম্মাবনত বাআ- বচয়াযম্যান  বভ. স্বজন কুভায তালুকদায চট্ট্রিাভ, কক্সফাজায, যাঙ্গাভাটি, ফােযফান 

ন্যান্য বজরায বফববন্ন বফৌদ্ধ বফায বযদ যন কস্টযন।  ম্মাবনত ট্রাবে বভ. জ্ঞাস্টনবেয় চাকভা যাঙ্গাভাটি  খাগড়ােবড় 

বজরায বফববন্ন বফৌদ্ধ বফায বযদ যস্টনয কাজ ম্পন্ন কস্টযন। 

এোড়া, ম্মাবনত  ট্রাবে বভ. জ্ঞান বফকা চাকভা খাগড়ােবড় বজরায বফববন্ন বফৌদ্ধ বফায বযদ যন কস্টযন,  

ম্মাবনত ট্রাবে বভ. ভং কু বচং বচৌধ্যযী ফােযফান বজরায বফববন্ন বফৌদ্ধ বফায বযদ যন কস্টযন, ম্মাবনত ট্রাবে বভ. সূপ্ত 

ভূলণ ফড়ুয়া কক্সফাজায এফং ম্মাবনত ট্রাবে বভ.ংবট ফযগুনা- টুয়াখারী বজরায বফববন্ন বফাযভ িাবধকায 

বববত্তস্টত বযদ যন কস্টযস্টেন।  

 

(12) ন্যান্য কাম যিভঃ 

 

অআন শংিরা ফজায় যাখা, াম্প্রদাবয়ক ম্প্রীবত   এরাকায বফৌদ্ধ ম্প্রদাস্টয়য কল্যাণাস্টথ য বফববন্ন কাম যিস্টভ 

ম্মাবনত ট্রাবেগণ বনজ বনজ এরাকায় স্থানীয় প্রাস্টনয াস্টথ ম্পৃক্ত বথস্টক ংক্লিষ্ট কাম যিস্টভ  াবফ যক স্টমাগীতা 

প্রদান কস্টয থাস্টকন। 

ববফষ্যৎ বযকেনাঃ 
 

১ ।  বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্টেয পূণ যাঙ্গ কভবেক্স বফন বনভ যাস্টণয প্রকে িণ ।  

২ ।  ঢাকায় একটি াফ যজনীন বফৌদ্ধ শ্মান বনভ যাণ প্রকল্প গ্রণ। 
৩ । বফৌদ্ধ াবযফাবযক অআন প্রনয়স্টণয জন্য প্রকে গ্রণ । 
৪ ।  ঢাকায় একটি বকেীয় াঠাগায বজরা  উস্টজরা ম যাস্টয় বফৌদ্ধবফায বববত্তক াঠাগায স্থাস্টনয প্রকে িণ। 

৫ ।  াফ যতু চট্টিাভ ন্যান্য নিয বফৌদ্ধ ধভ যাফরম্বীস্টদয ধভীয় কভ যকাস্টন্ডয াাাব অস্টযা অথ য-াভাবজক  

      উন্নয়স্টন প্রকে িণ । 

৬ । ফাংরাস্টদস্টয বফৌদ্ধ ধভীয় ঐবতাবক বনদ যনগুবর ংযক্ষণ  ম যটন বকে বাস্টফ গস্টড় বতারায বযকেনা িণ। 

৭ ।  বফযাজভান াম্প্রদাবয়ক ম্প্রবত উত্তস্টযাত্তয বৃবদ্ধয রস্টক্ষু অন্ত:ধভীয় ংরা অস্টয়াজন কযা। 

৮।  বফৌদ্ধ ববক্ষুস্টদয প্রবক্ষণ প্রদাস্টনয জন্য প্রকে িণ। 

 

ফতযভান ট্রাবে বফ যাড বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্টেয দাবয়ত্ববায িণ কযায য বথস্টক ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনস্টনত্রী 

বখ াবনায ফবরষ্ঠ  গবতীর বনর্তস্টত্ব  বিয় বনস্টদ যনায় এফং ট্রাস্টেয ভাননীয় বচয়াযম্যান ভস্টাদস্টয়য ঠিক 

বযচারনায়  এফং ট্রাস্টেয ম্মাবনত বাআ-বচয়াযম্যান  ম্মাবনত ট্রাবেবৃস্টেয াবফ যক  বিয় স্টমাবগতায় বফৌদ্ধ 

ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্টেয কাম যিভ র্তণমূর ম যাস্টয় বফস্তৃবত রাব কস্টযস্টে। এআ ধাযা ববফষ্যস্টত ব্যাত থাকস্টফ।  

____________________________________________________________________ 

 জয় দত্ত ফড়ুয়া. বচফ, বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে। 


