
বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

 
Innovation Team  এয  ২য় ত্রৈভাবক সভার কাম মবফফযণী  

 

দ্য ২৮/১১/২০১৭বি: তাবযখ বফকার ৪.০০ ঘটিকায ভয় বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্টস্টয বাকস্টে Innovation 

Team এয ২য় ত্রৈভাবক সভা নুবিত য় । উক্ত বায় বাবতত্ব কস্টযন ট্রাস্টস্টয  বিফ জয় দত্ত ফড়ুয়া। বায় 

বনস্টনাস্টেবখত দস্যবৃন্দ উবিত বিস্টরন: 

১। শ্যাভর বভৈ ফড়ুয়া        ( উ-বযিারক  )   দস্য 

২। মৄগর তংিংগ্যা          ( ঃ বঃযেণ কভ মকতমা )           দস্য 

৩। সুখভয় িাকভা(কবি.াস্টযটয / অআটি কাযী)           দস্য                                           

    

বায় আস্টনাস্টবন টিভ এয কভ ম বযকল্পনা বফলয়ক বনস্টনাবেবখত বফলয়মূ বফস্তাবযতবাস্টফ অস্টরািনা ও ম মাস্টরািনা  

কযা য় : 

ক্র:নং অস্টরািযসূিী অস্টরািনা ও বদ্ধান্ত 

০১ ংিায বফা গ্রীতায ংখ্যা বফস্টফিনা কস্টয 

২০১৭-১৮ থ মফিস্টয ৩টি গুরুত্বপূণ ম বফা 

জীকযস্টণয জন্য গ্রাবধকায বববত্তস্টত 

বিবিতকযণ ংক্রান্ত 

২০১৭-১৮ থ মফিস্টয ৩টি গুরুত্বপূণ ম বফা জীকযস্টণয জন্য 

গ্রাবধকায বববত্তস্টত বিবিতকযণ ংক্রান্ত অস্টরািনা কযা য়। 

বফৌদ্ধ দভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তমক প্রদত্ত ফামূস্টয ভস্টে বক বক 

বফা বজকযণ কযা মায় এ বফলস্টয়  অগাভী বায় কর 

দস্য বনজ বনজ ভতাভত ব কযস্টফন। 

০২ ত্রৈভাবক আস্টনাস্টবন টিস্টভয বা অফান 

ংক্রান্ত। 

বনবদ মষ্ট ভস্টয়য ভস্টে আস্টনাস্টবন টিস্টভয বা অস্টয়াজন কযা 

স্টে। 

০৩ বফায় উদ্ভাফন প্রবক্রয়ায বফলস্টয় ভতাভত গ্রস্টণয 

জন্য আ-বভআর ব্যফাস্টযয াাাব ন্যান্য 

াভাবজক ভােস্টভয ব্যফায বনবিত কযায 

ম্ভাব্যতা মািাআ ংক্রান্ত 

বাস্যার বভবিয়ায কাম মকয ব্যফায াভাবজক বমাগাস্টমাগ 

ভােভ(বমভন-বপবুক) বআজ বখারা এফং কভ মকতমাস্টদয 

মৄক্তকযণ  কযা স্টয়স্টি। 

০৪ ংিায কভ মকান্ড বনস্টয়  ফাবল মক (২০১৬-১৭) 

প্রবতস্টফদন প্রস্তুত কযা ও ওস্টয়ফাআস্টট প্রকা  

ংক্রান্ত। 

ংিায কভ মকান্ড বনস্টয় ফাবল মক (২০১৬-১৭) প্রবতস্টফদন প্রস্তুত 

কযা স্টে ও  স্টটাফস্টয ওস্টয়ফাআস্টট প্রকা কযা স্টয়স্টি। 

০৫ ২০১৭-১৮ থ ম ফিস্টযয এবএ প্রণয়ন যথাসময়ে  ২০১৭-১৮ থ ম ফিস্টযয এবএ প্রণয়ন কযা স্টয়স্টি। 

ফাস্তফায়ন কাজ ব্যাত যস্টয়স্টি। 

০৬ দাপ্তবযক বমাগাস্টমাস্টগ আ-বভআস্টরয ব্যফায 

বৃবদ্ধকযণ এফং ওস্টয়ফাআট বনয়বভত তথ্যমৃদ্ধ 

ও ারনাগাদকযণ 

আ-বভআর বমাগাস্টমাস্টগয ংখ্যা বৃবদ্ধ বস্টয়স্টি এফং  ওস্টয়ফাআট 

তথ্যমৃদ্ধ ও ারনাগাদ কযস্টণয কাজ িরভান যস্টয়স্টি। 

 

তঃয, অস্টরািনায জন্য অয বকান অস্টরািয বফলয় না থাকায় বাবত ভস্টাদয় ফাআস্টক এস্টক স্টযয স্টমাবগতা 

বনস্টয় ততা ও বনিায াস্টথ কাজ কযায অফান জাবনস্টয় এফং উবিত করস্টক ধন্যফাদ জ্ঞান কস্টয বায ভাবপ্ত 

বঘালণা কস্টযন।            

                                                                                                            
২৮/১১/১৭ 

                    (জয়দত্ত ফড়ুয়া) 

                                 বাবত 

                                                                                            বিফ-বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট  

                    অহ্বায়ক - আস্টনাস্টবন টিভ  


