ব ৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্মম ব ষয়ক র্মন্ত্রণালয়
ব ৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টস্টর ২০১৭-১৮ অথ ম ছস্টরর াস্টেট ব্য স্থানা কবর্মটির (ব এর্ম বস) ২য় ত্রৈর্মাবসক সভার
কার্ মব রণী
৩০ অস্টটা র ২০১৭বরিঃ তাবরস্টে ব কাল ৩:৩০ টায় ব ৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টস্টর সবি ও ব ,এর্ম,বসর সভাবত েনা
েয় দত্ত ড়ুয়ার সভাবতস্টে াস্টেট ব্য স্থানা কবর্মটির ২য় ত্রৈর্মাবসক সভা ট্রাস্টস্টর সভাকস্টে অনুবিত হয় । সভায়
বনস্টনাবিবেত সদস্যবৃন্দ উবস্থত বছস্টলন।
১। বর্ম. েয় দত্ত ড়ুয়া , ট্রাস্ট সবি
সভাবত, াস্টেট ব্য স্থানা কবর্মটি।
২। বর্ম. শ্যার্মল বর্মৈ ড়ুয়া, উ-বরিালক সদস্য, াস্টেট ব্য স্থানা কবর্মটি।
৩। বর্ম. যুগল তনিংগ্যা, বহসা রেণ কর্মমকতমা
সদস্য, াস্টেট ব্য স্থানা কবর্মটি।
সভাবত র্মস্টহাদয় উবস্থত সকলস্টক স্বাগত োবনস্টয় সভার কার্ মক্রর্ম শুরু কস্টরন। বনস্টমাক্ত আস্টলািয ব ষয়সমূহ সভায়
আস্টলািনা করা হয় ।
আস্টলািযসূিী - ০১ : ২০১৭-১৮ অথ ম ছস্টরর ব ৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টস্টর অনুকূল বরাদ্দ প্রাপ্ত অলথ ের ছাড়কৃত প্রথম
কিকির অলথ ের ব্যয় সংক্রান্ত ।
সভায় অ বহত করা হয় বর্, ২০১৭-১৮ অথ ম ছস্টরর ট্রাস্টস্টর অনুকুস্টল সাধারণ র্মঞ্জুরী োস্টত র সাহায্য মঞ্জরী উখালতর (৫৯০১, ৫৯২৫ ও ৫৯৭৪) বরাদ্দ প্রাপ্ত ৪৩.৫০ ক্ষ টািার ১ম ত্রৈমাকসি বকবির অথ ম ছাড় করা হয়। উক্ত
ছাড়কৃত অর্থ ের ব্যয় কববরণী যথাযথভালব সংরক্ষণ িরা হলে বল সহিারী কহসাব রক্ষণ িমেিতো সভায় অবকহত
িলরন। ব্যকয়ত অলথ ের কহসাব প্রকতলবদন ইলতামলে iBAS++ এর র্মাধ্যস্টর্ম র্মন্ত্রণালস্টয় বেরণ করা হস্টয়স্টছ।
ভায় প্যাগগাডা ভভভিক প্রাক-প্রাথমমক ভলক্ষা প্রকগের ভিয় ভনয়য় আয়াচনা করা য়। সভায় অবমিত করা িয় যয,
উন্নয়ন খাগত প্রকযের ২০১৭-১৮ অথ থিছয়র বরাদ্দ প্রাপ্ত ৮৬.০০ ক্ষ টাকার ১ম ও ২য় বকবির ছাড় করা হয়। উক্ত
ছাড়কৃত অর্থ ের ব্যয় কববরণী যথাযথভালব সংরক্ষণ ও কহসাব প্রকতলবদন ত্রতরী িরা হলয়লছ বল প্রিলের কহসাব রক্ষি
জাকনলয়লছ । ব্যকয়ত অলথ ের কহসাব প্রকতলবদন যথাসমলয় iBAS++ এর র্মাধ্যস্টর্ম র্মন্ত্রণালস্টয় বেরণ করা হস্টয়স্টছ।
আস্টলািযসূিী - ০২ : ২০১৭-১৮ অথ ম ছস্টরর ব ৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টস্টর (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) বালজট বািবায়ন ও
করবীক্ষণ প্রকতলবদন ও ২য় ত্রৈমাকসি কিকির অথ থ ছাড়করণ সংক্রান্ত।
সভায় অ বহত করা হয় বর্, ২০১৭-১৮ অথ ম ছস্টরর ট্রাস্টস্টর অনুকুস্টল অনুন্নয়ন সাধারণ র্মঞ্জুরী োস্টতর ৩টি উ খালতর
(৫৯০১, ৫৯২৫ ও ৫৯৭৪) বরাদ্দ প্রাপ্ত ৪৩.৫০ ক্ষ টািার ২য় ত্রৈমাকসি বকবির অথ ম ছাড়করস্টণর বনবর্মত্ত বে,ও ইস্যয
করার েন্য র্মন্ত্রণালস্টয় ৈ বেরণ করা হস্টয়স্টছ এ ং র্মন্ত্রণালস্টয় তা েবৈয়াধীন রস্টয়স্টছ।
প্যাগগাডা ভভভিক প্রাকপ্রাথমমক ভল ক্ষা প্রকগের বরাদ্দ প্রাপ্ত ৮৬.০০ ক্ষ বালজট (ব্যয়) বািবায়ন িমে করিেনা অনুযায়ী প্রণয়ন িরা
হলয়লছ। বািবায়ন িমে করিেনা অনুযায়ী ও কবকধ র্মাতালবি ২য় ও ৩য় কিকির অথ ম ছাড়করস্টণর বনবর্মত্ত বে,ও
ইস্যযর ৈ বেরস্টণর কাে েবক্রয়াধীন রস্টয়স্টছ স্টল েকস্টের বহসা রেক েনান।
বালজট (ব্যয়) বািবায়ন িমে
করিেনা ও কবকধ র্মাতালবি ২০১৭-১৮ অথ ম ছস্টরর ২য় ত্রৈর্মাবসক বকবির অথ ম ছাড়করস্টণর কার্ মৈর্ম র্থাসর্মস্টয়
ব্য স্থা গ্রহস্টণর েন্য ট্রাস্টর সহকারী বহসা রেণ কর্মমকতমা ও েকস্টের বহসা রেকস্টক বনস্টদ মশনা েদান করা হয়।
অনুস্টরাধ করা হয়।

অতঃর,আয়াচনার জন্য আর ককান আয়াচয ভিয় না থাকায় ভার ভাভত কয়র য়যাভিতা কামনা
কয়র উভিত কয়ক ধন্যিাদ জ্ঞান পূি থক ভার মাভি ক াণা কয়রন।
৩০/১০/১৭

(জয় দত্ত বড়ুয়া)
সবি
র্বৌদ্ধ ধমীয় িল্যাণ ট্রাস্ট ও
সভাকত
াস্টেট ব্য স্থানা কবর্মটি
ব ৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

