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বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

 

অস্থাফয ম্পবি  অবপ যঞ্জামভয বফফযণ 

বাই-বেয়াযম্যান -এয কক্ষ 

 

ক্রবভক নং বফফযণ ংখ্যা ভন্তব্য 

১. বেয়ায  (উইর) ১টি পুযাতন 

২. বেয়ায  (বববিটয) ৮টি ঐ 

৩. াপ বমক্রটাযী বটবফর ১টি ঐ 

৪. কামেয বযক ১টি ঐ 

৫. বটবরববন ১টি ঐ 

৬. বটবরমপান বট ১টি ঐ 

৭. ঘবি ১টি ঐ 

৮. পযান ১টি ঐ 

৯. বকাট যাঙ্গায ১টি ঐ 

১০. ফি ফুরদাবন ৫টি ঐ 

১১. ব াট ফুরদাবন ৩টি ঐ 

১২. এব ১টি ঐ 

১৩. ল্যাট ১টি ঐ 

১৪. টিবব ট্রবর ১টি ঐ 

১৫. কযারকুমরটায ১টি ঐ 

১৬. স্টযান্ড পযান ১টি নতুন 

১৭. বাই -বেয়াযম্যানবৃমেয নাভীয় তাবরকায বফার্ ম ১টি নতুন 

১৮. বব কযামভযা ১টি নতুন 

 

ভাননীয় বেয়াযম্যান  ববনয়য বাই-বেয়াযম্যান -এয কক্ষ 
 

ক্রবভক নং বফফযণ ংখ্যা ভন্তব্য 

১. বেয়ায  (উইর) ৩টি নতুন 

২. বেয়ায  (বববিটয) ৯টি ঐ 

৩. বব কযামভযা ১টি ঐ 

৪. বমক্রটাবয বটবফর ৩টি ঐ 

৫. ঘবি ২টি ঐ 

৬. াউন্ড ফক্স ২টি ঐ 

৭. ফতমভান ট্রাবস্ট বফামর্ ময নাভীয় তাবরকায বফার্ ম ২টি ঐ 

৮. পযান  ৬টি পুযাতন 

 

বেফ- এয কক্ষ 
 

ক্রবভক নং বফফযণ ংখ্যা ভন্তব্য 

১. বেয়ায  (উইর) ১টি পুযাতন 

২. বেয়ায  (বববিটয) ৪টি ঐ 

৩. াপ বমক্রটাযী বটবফর ১টি ঐ 
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৪. কামেয বযক ২টি ঐ 

৫. বটবরমপান বট ১টি ঐ 

৬. ঘবি ১টি ঐ 

৭. পযান ২টি ঐ 

৮. কবম্পউটায ১টি ঐ 

৯. বিন্টায ১টি ঐ 

১০. কামেয (ফইময়য ) আরভাযী ১টি ঐ 

১১. আই.ব.এ ১টি ঐ 

১২. ল্যাট ১টি ঐ 

১৩. কবম্পউটায বেয়ায ১টি ঐ 

১৪. কবম্পউটায বটবফর ১টি ঐ 

১৫. স্ক্যানায ১টি ঐ 

 

উ-বযোরক -এয কক্ষ 
 

ক্রবভক নং বফফযণ ংখ্যা ভন্তব্য 

১. বেয়ায  (উইর) ১টি পুযাতন 

২. বেয়ায  (বববিটয) ৩টি ঐ 

৩. াপ বমক্রটাযী বটবফর ১টি ঐ 

৪. কামেয বযক ১টি ঐ 

৫. বটবরমপান বট ১টি ঐ 

৬. ঘবি ১টি ঐ 

৭. বিি ১টি ঐ 

৮. পযান  ১টি ঐ 

 

কাযী বাফযক্ষণ কভ মকতমা- এয কক্ষ 
 

ক্রবভক নং বফফযণ ংখ্যা ভন্তব্য 

১. বেয়ায  (উইর) ১টি পুযাতন 

২. বেয়ায  (বববিটয) ২টি ঐ 

৩. বটবফর ১টি ঐ 

৪. কামেয বযক ১টি ঐ 

৫. পযান ১টি ঐ 

৬. স্টীর অরভাবয ১টি ঐ 

৭. স্টীর পাইর বকবফমনট ১টি ঐ 

৮. কবম্পউটায  ১টি ঐ 

৯. বিন্টায ১টি ঐ 

১০. স্ক্যানায ১টি নতুন 

 

ট্রাস্ট কাম মারয় (িান )- এয কক্ষ 
 

ক্রবভক নং বফফযণ ংখ্যা ভন্তব্য 

১. বেয়ায  (উইর) ৩টি পুযাতন 

২. বেয়ায  (বববিটয) ২টি ঐ 

৩. বটবফর ২টি ঐ 



[পাতা-3] 

 

৪. অবপ বটবফর ২টি ঐ 

৫. পযান ২টি ঐ 

৬. স্টীর আরভাবয ৪টি ঐ 

৭. স্টীর পাইর বকবফমনট ২টি ঐ 

৮. কবম্পউটায ৩টি ঐ 

৯. কামেয পাইর বযক ১টি ঐ 

১০. কবম্পউটায বটবফর ১টি ঐ 

১১. বিন্টায ৩টি ঐ 

১২. স্ক্যানায ২টি নতুন 

১৩. বব কযামভযা ১টি নতুন 

১৪. বর্ এ এর কযামভযা ১টি নতুন 

 

বাকক্ষ -এয কক্ষ 
 

ক্রবভক নং বফফযণ ংখ্যা ভন্তব্য 

১. বেয়ায ৯টি পুযাতন 

২. পযান ২টি ঐ 

৩. কযপামযন্স বটবফর ১টি ঐ 

৪. িবক্ষণ বফার্ ম ১টি ঐ 

৫. স্টযান্ড পযান ২টি ঐ 

৬. কামেয (ফইময়য ) আরভাবয ৬টি ঐ 

৭. ট্রাবস্টবৃমেয নাভীয় তাবরকায বফার্ ম ১টি ঐ 

৮. ভাননীয় বেয়াযম্যানবৃমেয নাভীয় তাবরকায বফার্ ম ১টি ঐ 

 

যান্নাঘয- এয কক্ষ 
 

ক্রবভক নং বফফযণ ংখ্যা ভন্তব্য 

১. োময়য কা ১৫টি পুযাতন 

২. োময়য প্ল্যাট ১৫টি ঐ 

৩. বামতয প্ল্যাট ১২টি ঐ 

৪. নাস্তা প্ল্যাট ১৮টি ঐ 

৫. বামতয ফাটি ২টি ঐ 

৬. ফি োভে ১০টি ঐ 

৭. ব াট োভে ১২টি ঐ 

৮. তযকাবয ফাটি ১টি ঐ 

৯. কাঁটা োভে ১২টি ঐ 

১০. ফি ফাটি ২টি ঐ 

১১. ব াট ফাটি ১টি ঐ 

১২. োময়য বট্র ৩টি ঐ 

১৩. গ্লা ২০টি ঐ 

১৪. স্যযময ফাটি ৬টি ঐ 

১৫. স্যযময োভে ৬টি ঐ 

১৬. স্যযময ফি োভে ১টি ঐ 

১৭. স্যযময ফি ফাটি ২টি ঐ 
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১৮. াবনয িগ ১টি ঐ 

১৯. ফি বকাটা ২টি ঐ 

২০. ব াট বকাটা ৫টি ঐ 

২১. াবনয বপল্টায ১টি ঐ 

২২. প্ল্াবস্টমকয টুর ১টি ঐ 

২৩. ছুবয ১টি ঐ 

২৪. োময়য বকটবর ২টি ঐ 

২৫. বকমেন বফার্ ম ১টি ঐ 

২৬. টিবপন ফক্স ১টি ঐ 

২৭. পযান ১টি ঐ 

২৮. ফারবত ৭টি ঐ 

২৯. ো  াকুুঁবন ১টি ঐ 

 

অবপময ফাযাো 
 

ক্রবভক নং বফফযণ ংখ্যা ভন্তব্য 

১. বব কযামভযা ৪টি নতুন  

২. বর্বিটার াবিযা  ১টি নতুন 

 

 

             
(িয়দি ফড়ুয়া) 

বেফ 
বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। 

বপান-৭২৭২৬৪৭ 

E-mail : brwt2010@gmail.com 
 


