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বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

 

বে বফজ্ঞবি 

                তাবযখঃ ০৫/১০/২০১৬বরঃ  

 

ভাভান্য যাষ্ট্রবতয াথথ বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাথস্টয  ট্রাবস্টবৃথেয বৌজন্য সাক্ষাৎ 

 

 ০৫ থটাফয,  ২০১৬বরঃ বুধফায, বফকার ৩.৩০ ঘটিকায়, ফঙ্গবফথন ভাভান্য যাষ্ট্রবতয াথথ বফৌদ্ধ ধভীয় 

কল্যাণ ট্রাথস্টয বেয়াযম্যান ও ধভ মভন্ত্রী ধ্য ক্ষ ভবতউয যভান ভথাদথয়য বনতৃথে বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাথস্টয 

ম্মাবনত ট্রাবস্টবৃে এক বৌজন্য াক্ষাৎ কথযন।  

 

উক্ত াক্ষাৎকায নুষ্ঠাথন বফৌদ্ধ ম্প্রদাথয়য কর ভস্যা ও ট্রাথস্টয ববফষ্যৎ বযকল্পনা বনথয় দীঘ ম ভয় ধথয  

ভাভান্য যাষ্ট্রবতয াথথ বফ স্তাবযত অথরােনা কযা য়। এভয় ভাভান্য রাষ্ট্রবতর ভীথ বফৌদ্ধ ম্প্রদাথয়য 

ভস্যা বনযন কথল্প একটি অথফদন ট্রাথস্টয কাম মক্রথভয েবতথফ দন উস্থান করা হয় ।  ভাভান্য যাষ্ট্রবত 

বফৌদ্ধ ম্প্রদাথয়য ভস্যাগুথরা ভনথমাগ কাথয শুবনন এফং বতবন ট্রাথস্টয ভাননীয় বেয়াযম্যান ও ধভ মভন্ত্রী 

ভথাদয়থক ভস্যায গুথরায ম্ভাব্য বনযথনয জন্য নুথযাধ জানান। 

 

তাছাড়া, ভাভান্য যাষ্ট্রবত বফথেয বফববন্ন বফৌদ্ধ বদথয াথথ াভাবজক, াংস্কৃবতক ও থ মননবতক ম্পকম 

উন্নয়থনয লক্ষ্ক্ষে ফাংরাথদ যকায ও বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এয বমৌথ উথেথগ একটি  আন্তর্জাতিক ব ৌদ্ধ শাতন্ত 

থম্মরন অথয়াজন কযায উয গুরুোথযা কথযন। এক্ষ্ি তিতন উতস্থি থাকার অতিপ্রায় ব্যক্ত কক্ষ্রক্ষ্েন। 

 

উক্ত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠাক্ষ্ন, ব ৌদ্ধ াতর াতরক আইন প্রনয়ন, প্যাক্ষ্গাডাতিতিক প্রাক-প্রাথতিক তশক্ষা প্রকল্প কার্ জক্রি, 

ব ৌদ্ধ কৃতি সিেিা সংরক্ষণ, বর্লা তিতিক র্ািীয় অনুষ্ঠাক্ষ্ন ব ৌদ্ধ ধিীয় কল্যাণ ট্রাক্ষ্ের ট্রাতেবৃক্ষ্ের অংশগ্রহণ, 

ত তিন্ন ব ৌদ্ধ বদক্ষ্শ সরকারী প্রতিতনতধ দক্ষ্লর সাক্ষ্থ ট্রাতেক্ষ্দর সংপৃক্ত করা এ ং ব ৌদ্ধ ধিীয় কল্যাণ ট্রাক্ষ্ের 

িহত ল বৃতদ্ধর ত ষক্ষ্য় িহািান্য রাষ্ট্রতি আগ্রহ প্রকাশ কক্ষ্রন। 

 

উক্ত অনুষ্ঠান সঞ্চালন কক্ষ্রন, বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাথস্টয ম্মাবনত বাআ-বেয়াযম্যান বভ.সুি ভূলণ ফড়ুয়া।  

সম্মাতনি ট্রাতে তি . িং কে ত ং ব ৌধুরী ( াের ান া জিে বর্লা ), সম্মাতনি ট্রাতে  তি. দয়াল কুিার  ড়ুয়া 

( ট্টগ্রাি বর্লা), সম্মাতনি ট্রাতে তিক্ষ্সস  াসন্তী  াকিা (খাগড়ােতড় া জিে বর্লা), সম্মাতনি ট্রাতে দীক ত কাশ 

 াকিা (রাঙ্গািাটি া জিে  বর্লা), ও সম্মাতনি ট্রাতে বখিং লা রাখাইন  িক্ষ্হা দয় ( রগুনা ও টুয়াখালী বর্লা ) 

এফং ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারথয়য যুগ্ম-বেফ বভাঃ াবপজ উবিন ও ট্রাস্ট বেফ বভ.জয়দত্ত ফড়ুয়া অনুষ্ঠাবন উবিত 

বছথরন। 

 

            স্বা ক্ষরিত/- 

(জয়দত্ত বড়ুয়া) 

সরিব 

 

 

 

 

 

 

 

 


