চেক্ৰেটাৰী সৎসঙ্গ-প্ৰদত্ত নিক্ৰদে নিকা, ১৫-০৬-২০২০
(ASSAMESE)

ভাৰতত সম্প্রতত তিতভন্ন ক্ষেত্রেত ক্ষেন্দ্রীয় অৰু তিতভন্ন ৰাজ্য চৰোত্রৰ লেডাউন
তিতি তিতথল েৰাৰ তসদ্ধান্ত গ্ৰহণ েতৰত্রে৷ িত্রিয এআ তিতথলতা সেত্রলা স্হানত্রত
সমানভাত্রি প্রত্রযাজ্য নহয়৷
মহামাতৰ ক্ষোতভড-১৯-ৰ প্রত্রোপৰ তীব্রতা নুযায়ী চৰোত্রৰ তয স্থান সমূহ ক্ষজ্ান
তহচাত্রপ ভাগ েতৰত্রে, ক্ষসআ স্থান সমূহত তিতথলতাও তদনুক্ৰত্রম প্রত্রযাজ্য৷ সত্রময়সমত্রয় চৰোৰী তয সমস্ত নীতত-তনত্রদেিনা প্রোতিত হহত্রে থিা স্থানীয় প্রিাসত্রন
য’ত ক্ষযত্রনভাত্রি তিতিৰ েত্র াৰতা িা তিতথলতা িলিৎ েতৰত্রে, সেত্রলা াআত্রত ক্ষসআ
নুপাত্রত এআ নীতত-তনত্রদেিনা মাতনি লাতগি৷
সমস্ত সৎসঙ্গ চকন্দ্র, মনিৰ, নিহাৰ, উপক্ৰযাজিা চকন্দ্র তথা ভক্ত-অিুৰাগীক্ৰে
যাক্ৰত সকক্ৰ া অিস্থাক্ৰত েৰকাৰী নিনিৰ পনৰপা ি কনৰ েক্ৰ , এই নিষক্ৰে
সকক্ৰ াক্ৰক নিক্ৰিষ ভাক্ৰি অিগত কৰা হহক্ৰে৷
তিতভন্ন সমসযাৰ সংক্ৰান্তত ত্রনে প্রশ্ন, তজ্জ্ঞাসা, নুসন্ধান দীঘেতদন িতৰ ক্ষেন্দ্র
সৎসঙ্গ ক্ষদওঘৰলল অতহ অত্রে, এআ সেত্রলাত্রিাৰৰ তভতিত্রত প্রত্রশ্নািৰৰ মািযত্রমত্রৰ
(FAQ) সমািানমূলে তনত্রদেতিো প্রোি েৰা হল ৷
এই নিক্ৰদে নিকা নিক্ৰিষকক িতেমাি পনৰনস্থনতৰ উক্ৰেক্ৰিেই প্ৰদত্ত,স্বাভানিক পনৰনস্থনতত যাৰ
অনিকাাংিই পা িীে িহিও পাক্ৰৰ।

ইষ্টভৃনত জমা সাংোন্তত
প্ৰশ্নঃ —
★★ িতেমাি পনৰনস্থনতত ইষ্টভৃ নত জমা নদোৰ নিষক্ৰে নক নিক্ৰদে ি?
নিজৰ ওেৰত

কডাউি-কা ীি জমা হহ থকা িেনক্তগত িা পনৰো ৰ ইষ্টভৃ নত

অর্ঘে োনদ ক’ত নকভাক্ৰি জমা নদো যাি?
উত্তৰঃ—
★ িতেমাি পনৰনস্থনতত নি ািথ্রপীৰ চকাক্ৰিা কাউন্টাৰক্ৰতই িেনক্তগত ভাক্ৰি
অর্ঘে ে জমা নদোৰ িেিস্থা স্থনগতই থানকি৷
★ প্ৰক্ৰতেকক্ৰক নিজ নিজ এক্ৰ কাত সম্ভািেতা অিুযােী স্থািীে উপক্ৰযাজিা
চকন্দ্রত অর্ঘে ে জমা নদোৰ কথা জক্ৰিাৱা হহক্ৰে।
তয তয স্থানত লেডাউন তু তল ক্ষলাৱা হহত্রে িা তিতথল েৰা হহত্রে, স্থানীয় প্রিাসনৰ
পৰা সেত্রলা ভালভাত্রি ৱগত হহ উপত্রযাজ্না ক্ষেন্দ্র সমূহত আষ্টভৃ তত সংগ্ৰহৰ
িযিস্থা অৰম্ভ েৰাৰ তসদ্ধান্ত লি লাতগি৷ তয-সমূহ ঞ্চলত জ্নসািাৰণৰ স্বাভাতিে
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যাতায়াতৰ ক্ষোত্রনা প্রততিন্ধেতা নাআ অৰু উপত্রযাজ্না ক্ষেন্দ্রসমূহ পুনৰায় অৰম্ভ
েৰাত্র া সম্ভি, ক্ষসআ ঞ্চলৰ িযতিসেত্রল তনজ্-তনজ্ উপত্রযাজ্না ক্ষেন্দ্রৰ লগত
ক্ষ ানত ক্ষযাগাত্রযাগ েতৰ, ক্ষেততয়া ক্ষেত্রনলে ঘেয জ্মা তদিলল যাি এআ তিষত্রয়
জ্াতন হল ক্ষসআ নুযায়ী জ্মা তদি৷
উপত্রযাজ্না ক্ষেন্দ্রৰ পতৰচালেসেল সময় তিনযস্ত েতৰ সম্ভািযতা নুযায়ী অঞ্চতলে
দীতেত ক্ষলােসেলে িগত েৰাৰ প্রয়াস েতৰি অৰু যতদূৰ সম্ভি পৃথে সময়
ভাগ েতৰ ক্ষলােসেলে যািলল তনত্রদেি তদি৷
★ এক্ৰকসমেক্ৰত িহু মািুহৰ একক্ৰে সমাক্ৰিি যাক্ৰত িহে, চসইনদিত কক্ৰ াৰ
নিেন্ত্রণ ৰানিি

ানগি৷

★ িতেমাি পনৰনস্থনতত প্ৰক্ৰোজি হক্ৰ
নদিত অর্ঘে ে জমা

উপক্ৰযাজিা চকন্দ্রসমূক্ৰহ একানিক

ি পাক্ৰৰ।

★ নকন্তু নযনদিা নয অর্ঘে ে জমা চ াৱা হি, চসইনদিাই চযি চিাংকত সৎসঙ্গৰ
নিনদে ষ্ট একাউন্টত চসো জমা কনৰ নদো হে৷
প্ৰশ্নঃ—
★★ দীর্ঘে নদি জমা হহ থকা ইষ্টভৃ নতৰ অর্ঘে ে এক্ৰক ক্ৰগ জমা নদো যাি চি? যনদ
যাে, চতক্ৰিহক্ৰ

দুিি-নতনিিি পৃথক িমে ত, চি এক্ৰকিি িমে ক্ৰত জমা হি?

উত্তৰঃ—
নযমাি নদিৰ ইষ্টভৃ নত জমা আক্ৰে, সকক্ৰ া এক্ৰকিি িমে ক্ৰত জমা হি৷
নকমাি মাহৰ ইষ্টভৃ নত, চসইক্ৰটা উক্ৰেি কনৰ নদক্ৰ ই হি৷
★ উদাহৰণ-স্বৰূক্ৰপ, যনদ মাহত 50/- চপ্ৰৰণ কৰা হে আৰু নতনি মাহত
150/- হে, চতক্ৰিহক্ৰ
ন নিক্ৰ

পক্ৰ াৱাৰ সমেত মাে 150/- নিন নি 50/- × 3 = 150/-

িুজা যাি চসো নতনি মাহৰ ইষ্টভৃ নতৰ অর্ঘে ে৷

প্ৰশ্নঃ—
★★ সৎসঙ্গৰ প্ৰদত্ত চিাংক একাউন্টসমূহত(Power Jyoti) িেনক্তগত ভাক্ৰি অর্ঘে ে
জমা নদোক্ৰটা িািেতামূ ক চিনক? চিাংকৰ মািেক্ৰমক্ৰৰ ইষ্টভৃ নত পক্ৰ াৱাৰ িেিস্থা
থানকক্ৰ ও, সকক্ৰ াক্ৰৰ পক্ৰে নিনভন্ন কাৰণিিতঃ চসই িেিস্থাক্ৰৰ অর্ঘে ে পক্ৰ াৱাক্ৰটা
সম্ভি হি পৰা িাই। এই চেেত নক কৰণীে?
উত্তৰঃ—
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সৎসঙ্গৰ ক্ষিংে এোউন্টসমূহত তু লনামূলে ভাত্রি তনজ্ৰ েম পতৰমাণৰ িযতিগত
ঘেয জ্মা তদয়াত্র া, তিত্রিষতঃ িতে মান পতৰতস্থততত তনঃসত্রেত্রহআ সম্ভিপ্রায় তিষয়৷
তেন্তু িযতিগত ঘেয জ্মা তদয়াৰ ক্ষেেত ক্ষসআয়া ক্ষোত্রনামত্রতআ িািযতামূলে নহয়,
অৰু ক্ষচাতেত্রয়ল তমতডয়াত প্রোতিত জ্াননীত্রতা ক্ষসভাত্রিআ উত্রেখ েৰা হহতেল৷
উপত্রযাজ্না ক্ষেন্দ্র আতযাতদত, য’ত ত্রনেৰ সতিতলত িৃহত পতৰমাণৰ ঘেয জ্মা
হয়, ক্ষিংে এোউন্টসমূত ক্ষতওঁত্রলাত্রেআ জ্মা েতৰি৷
প্ৰশ্নঃ—
★★ উপক্ৰযাজিা চকন্দ্রসমূহত এনতো ইষ্টভৃ নত সাংগ্রহ কনৰি পানৰিক্ৰি?
‘অর্ঘে ে-প্ৰদাতা’ িেনক্ত তথা ‘গ্রহীতা’ চকন্দ্র/মনিৰ/উপক্ৰযাজিা-চকন্দ্রৰ কতৃে পে—
উভেক্ৰৰ চেেত উপক্ৰযাজিা চকন্দ্র িা চকন্দ্র-মনিৰত অর্ঘে ে জমা-সাংোন্তত সুস্পষ্ট
নিক্ৰদে ি কী?
সকক্ৰ াক্ৰৱ এক্ৰকনদিাই ইষ্টভৃ নত জমা নদি চি নিনভন্ন নদিত জমা নদি?
এইক্ৰেেত সামানজক দূৰত্ব ৰোৰ নিষক্ৰে নক নিক্ৰদে ি আক্ৰে?
চিাংকৰ মািেক্ৰমক্ৰৰ অর্ঘে ে জমা নদো সক ৰ প্ৰনত নক নিক্ৰিষ নিক্ৰদে িিা?
উত্তৰঃ—
★ সকক্ৰ াক্ৰৱ

নিক্ৰিষভাক্ৰৱ

মিত

ৰানিি

চয, সৎসঙ্গৰ

চকাক্ৰিা

চিাংক

একাউন্টত online অর্ঘে ে িপঠিোি, কাৰণ, চসই অর্ঘে ে চকাি উক্ৰেক্ৰিে পঠিওৱা
হহক্ৰে তাৰ চকাক্ৰিা নিনদে ষ্ট তথে িা নিিৰণী

গত িপঠিোক্ৰ

চসো নকন্তু

শ্রীশ্রী াকুৰৰ চকাক্ৰিা চসৱাৰ উক্ৰেক্ৰিেই িেিহাৰ কৰা িাযাে, িৰাং নহোপ
ৰোৰ চেেত অসুনিিাৰ সৃনষ্ট হে।
★ িেনক্তগত ভাক্ৰি নযসকক্ৰ
জমা

নদক্ৰে

িা

নি ািথ্রপীৰ কাউন্টাৰত নিজৰ ইষ্টভৃ নত অর্ঘে ে

নি ািথ্রপীৰ

কাউন্টাৰত

নযসকক্ৰ

ট

হ

আক্ৰহ,

চতওঁক্ৰ াকক নিক্ৰিষভাক্ৰি অিগত কৰা হহক্ৰে চয — চদওর্ঘৰ, ক কাতাৰ
অমৰিাম, নিন গুন়ি, গুৱাহাটী, ভু িক্ৰিশ্বৰ, সম্ব পুৰ সৎসঙ্গ নিহাৰ সমূহৰ
নি ািথ্রপী কাউন্টাৰত চপাক্ৰি-চপাক্ৰি চকাক্ৰিও অর্ঘে ে জমা নদিক
★ নি ািথ্রপীত চকি মাে চকন্দ্র-মনিৰৰ পৰা প্ৰাপ্ত
Courier Service’ৰ মািেক্ৰমক্ৰৰ প্ৰাপ্ত
Courier Service’ত অহা

িাযাি ৷

ট অথিা By Post /

টক্ৰহ গ্রহণ কৰা হি। আক্ৰকৌ By Post /

ট সমূহ চকাক্ৰিািাই িেনক্তগত ভাক্ৰি প াক্ৰ

িহি৷ চসইসমূহ উপক্ৰযাজিা চকন্দ্র িা চকন্দ্র-মনিৰৰ পৰাই চযি পক্ৰ াৱা
হে৷
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িযতিগত ঘেয তনজ্ এত্রলোৰ উপত্রযাজ্না ক্ষেন্দ্রৰ মািযত্রমত্রৰ সৎসঙ্গ ক্ষেন্দ্র-মতেৰতিহাৰ আতযাতদত তডপ’তজ্

তিপ ত ল-অপ অৰু স্বােৰ েতৰ জ্মা েতৰি লাতগি৷

★ তযসেত্রল এআ পযেন্ত িযতিগত ভাত্রি ক্ষিংেত ঘেয জ্মা তদত্রে, ক্ষতওঁত্রলাত্রে
ক্ষতওঁত্রলােৰ ক্ষিংে চালানৰ Satsang Copy, Devotee Copy অৰু
তডপ’তজ্

স্বােতৰত

তিপ এত্রেলত্রগ ক্ষেপল েতৰ উপত্রযাজ্না ক্ষেন্দ্রত জ্মা েতৰ তদত্রল সংতিষ্ট

ক্ষেন্দ্রৰ তত্বাৱিানত ঘেয-প্রস্বতস্ত পাি৷
এই চেেত উপক্ৰযাজিা চকন্দ্রৰ কমীসক ক িাক্ৰৰ িাক্ৰৰ অিগত কৰা হহক্ৰে
চয, িেনক্তগত অর্ঘে েদাতাসক ৰ ডকুক্ৰমন্টনি াক

টৰ

গত নিনম াই, চসই

একক নিপ আৰু ো ািসমূহ একনেত কনৰ, পৃথকভাক্ৰি উক্ৰেি কনৰ চকন্দ্রমনিৰত জমা কনৰি

ানগি৷ আৰু চকন্দ্র-মনিৰৰ কমী সকক্ৰ ও চসইসমূহ

চতক্ৰিভাক্ৰিই পৃথকককক্ৰে নি ািথ্রপীত জমা কনৰি৷
★ নয সমস্ত অঞ্চ ত সৎসঙ্গ চকন্দ্র, উপক্ৰযাজিা চকন্দ্র, মনিৰৰ সাংিো কম
িা য’ত এক্ৰকিাক্ৰৰই িাই, চসই সমস্ত অঞ্চ ৰ ভক্তগক্ৰণ পূিেৰ দক্ৰৰই িেনক্তগত
িা সমনষ্টগত অর্ঘে ে নিক্ৰজই হওক িা উপক্ৰযাজিা চকন্দ্রৰ মািেক্ৰমক্ৰৰ হওক,
নিনদে ষ্ট Bank Account’ত জমা কনৰ, Registered Speed Post অথিা Courier
Service’ৰ মািেক্ৰমক্ৰৰ অর্ঘে ে-প্ৰদাতাৰ স্বােৰ-সম্বন ত অর্ঘে ে-নিিৰণী (Deposit
Slip) আৰু চিাংকৰ েী

ক্ৰগাৱা ৰনেদৰ Satsang Copy আৰু Devotee Copy

সৎসঙ্গ চদওর্ঘৰৰ নি ািথ্রপীত পঠিোি।
★ সমস্ত চকন্দ্র-মনিৰৰ কমীসকক্ৰ

এটি নিষেত নিক্ৰিষ

চয— নিনভন্ন উপক্ৰযাজিা চকন্দ্রৰ পৰা অহা
এক্ৰক গ কনৰ চপক্ৰ াৱা িহে৷
অিুযােী সজাই আৰু
জমা নদি

েে ৰানিি

ানগি

ট আৰু চিাংক ো ািসমূহ চযি

টসমূহ নযভাক্ৰি চতওঁক্ৰ াক্ৰক পাইক্ৰে চসই

নহোি নম াই, পৃথক পৃথক ভাক্ৰিই নি ািথ্রপীত

ানগি৷

★ উপক্ৰযাজিা

চকন্দ্রৰ

কমীসক ক

জক্ৰিাৱা

উপক্ৰযাজিা চকন্দ্র নয চকন্দ্র-মনিৰ-নিহাৰৰ

হহক্ৰে

চয,

চতওঁক্ৰ াকৰ

গত যুক্ত, তাৰ পনৰো কৰ

গত চিািত চযাগাক্ৰযাগ কনৰ চতওঁক্ৰ াক্ৰক নদো নিনদে ষ্ট সমেত হগ

ট

আৰু সাংনিষ্ট ডকুক্ৰমন্ট জমা কনৰি৷
★ ক্ষেন্দ্র-মতেৰসমূহৰ পৰা ত লানথ্রপী োউন্টাৰত ক্ষ ানত ক্ষযাগাত্রযাগ েতৰ সময়
মত্রত অতহ তিতভন্ন উপত্রযাজ্না ক্ষেন্দ্রৰ পৰা সংগৃতহত ল
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জ্মা তদি অৰু ঘেয-

প্রস্বতস্ত তপ্রন্ট েৰা হহত্রে ক্ষন নাআ পুনৰায় ক্ষ ান েতৰ জ্াতন সংগ্ৰহ েতৰি িা
পৰিতী মাহৰ ল

জ্মা তদয়াৰ সময়ত পূিে মাহৰ ঘেয-প্রস্বতস্তৰ ল

সংগ্ৰহ েতৰি৷

প্ৰশ্ন:—
★★ িিিষে পযে ন্ত জমা হহ থকা দীোপ্ৰণামী আৰু দীোপে জমা নদোৰ চেেত
নক নিক্ৰদে ি?
★★

নিগত িিিষে উৎসিৰ অর্ঘে ে আৰু ৰনেদ িনহ জমা নদোৰ চেেত নক

নিক্ৰদে ি?
উত্তৰঃ—
িযতিগত আষ্টভৃ তত ক্ষপ্রৰণৰ সময়ত পৃথে তডপ’তজ্

তিপত উত্রেখ েতৰ দীো-প্রণামী

অৰু উৎসি ঘেযৰ নিনদে ষ্ট ক’ড UTSAV’ত Beneficiary’ৰ িাম উক্ৰেি কনৰ
পঠিয়াি পৰা যাি৷
★ সকক্ৰ া কমীক্ৰে নিক্ৰিষভাক্ৰি মিত ৰিা উনেত, দীোকা ীি

াকুৰ-

প্ৰণামীৰ ক’ড DPRNM আৰু আোযে ে-প্ৰণামীৰ ক’ড APRNM ৷
★ চকাি কমীৰ উৎসি অর্ঘে ে জমা হহক্ৰে, চতওঁৰ িাম (Beneficiary Name)
উক্ৰেি িকৰাকক নদক্ৰ
ক্ষদওঘৰ

হাৰ

অর্ঘে ে জমা চ াৱাত িুি অসুনিিা হে৷

যত্রথাতচত

পতৰতস্থতত

ক্ষযততয়া

হি,

দীোপে

অৰু

ৰতেদ

িতহ

ক্ষতততয়াত্রহ জ্মা তদি পৰা যাি৷ আয়াৰ িযততত্রৰত্রে, যতদ ক্ষোত্রনা পৃথে উপায় তপেত
তনত্রদেতিত হয়, সেত্রলাত্রে ক্ষসআ সম্বত্রন্ধ সময়মত্রত িগত েৰা হি৷
★ নিক্ৰিদক িেনক্ত িা পনৰো ৰ দ্বাৰা উপক্ৰযাজিা চকন্দ্র হহ চকন্দ্র-মনিৰৰ
মািেক্ৰমক্ৰৰ

নি ািথ্রপীক

ইষ্টার্ঘে ে

পঠিওৱা-

এই

িাৰািানহক

প্ৰনেোক্ৰটা

সকক্ৰ াক্ৰৱ মিত ৰিা আৰু যথাযথভাক্ৰি পনৰপা ি কৰাক্ৰটাক্ৰৱই কতেিে৷

নিক্ৰিষভাক্ৰি মিত ৰানিি

ানগি—

১৷ সাংেমণৰ চকাক্ৰিা সুক্ৰযাগ চযি ির্ঘক্ৰট চসই নদক্ৰি সকক্ৰ াক্ৰৱ েকু নদি
ানগি৷ চকাক্ৰিা প্ৰকাৰৰ গাত-গা
চহাৱা,

গা- নগ চহাৱা, জি-সমাগমৰ সৃনষ্ট

এইক্ৰিাৰ কক্ৰ াৰভাক্ৰি নিেন্ত্রণ কনৰি

ানগি৷ সামানজক দূৰত্ব,

চেনিটাইক্ৰজেি, মাস্ক িেিহাৰ কৰা এোন্তআ অনিিাযে ৷
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২৷পূক্ৰিে চযাগাক্ৰযাগ িকৰাকক িা পনৰো কসক ৰ সম্মনত অনিহক্ৰি চকাক্ৰিও
উপক্ৰযাজিা চকন্দ্র িা চকন্দ্র-মনিৰসমূহত অর্ঘে ে িা ডকুক্ৰমন্ট জমা নদিক
িাযাি৷
৩৷আক্ৰকৌ, উপক্ৰযাজিা

চকন্দ্রৰ

পৰা

িা

িেনক্তগত

ভাক্ৰি,

চকন্দ্র-মনিৰ

মািেমৰ িানহক্ৰৰ, পৃথক ভাক্ৰি চকাক্ৰিও নি ািথ্রপীৰ কাউন্টাৰত অর্ঘে ে িা
ডকুক্ৰমন্ট জমা নদিক
৪৷প্ৰক্ৰতেক

িানহি। আনহক্ৰ ও চসইো গ্রহণ কৰা সম্ভি িহি৷

নডপ’নজট

নিপত

উপক্ৰযাজিা চকন্দ্রৰ কমীসকক্ৰ

অর্ঘে েদাতাৰ

স্বােৰ

থকা

িািেতামূ ক৷

ভা দক্ৰৰ নিৰীেণ েতৰি স্বােৰ আক্ৰে চি

িাই৷ এক্ৰক পনৰিাৰৰ িা িোনমন

ক’ডত থকা সকক্ৰ াক্ৰৱ স্বােৰ কৰাৰ

প্ৰক্ৰোজি িাই৷ চসইক্ৰেেত পনৰিাৰৰ এজক্ৰি স্বােৰ কনৰক্ৰ ই হি৷
৫৷সৎসঙ্গৰ চিাংক একাউন্টনি াকৰ ো াি িমে ৰ নতনিটা িণ্ডৰ এটি (Bank
Copy) চিাংকত

জমা

ৰানিি, আৰু

Devotee Copy) চিাংকৰ েী

িানক

দুটাক্ৰত (Satsang Copy আৰু

গাই নি ািথ্রপীত জমা কনৰি

ানগি৷

নপেত নি ািথ্রপীৰ পৰা Devotee Copy ওভতাই নদো হি, নয জমা নদোৰ
দন

িা ৰনেদ নহোক্ৰপ নিজৰ ওেৰত ৰানিি

ানগি৷

৬৷ চিাংকত অর্ঘে ে জমা নদোৰ সমেত চকি
চিাংক-কমীসকক্ৰ
৭৷ চ াকি

যথাযথ েী

েে ৰানিি

ানগি চয,

গাইক্ৰে চি িাই৷

কম থকাৰ কাৰক্ৰণ হেক্ৰতা

ক্ৰগ

ক্ৰগ

টৰ অর্ঘে ে-প্ৰস্বনস্ত

চপাৱাক্ৰটা সম্ভি িহি৷ চসইক্ৰেেত, নি ািথ্রপীৰ নয চকন্দ্রত জমা নদো হি,
তাৰ দানেত্বিী
জিাই থি
প্ৰস্বনস্তৰ

িেনক্তৰ চিাি িম্বৰ ৰানিি
ানগি, যাক্ৰত নপ্ৰন্ট কৰা হহ গক্ৰ

ানগি আৰু নিজৰ িম্বক্ৰৰা
িিৰ নদো-চ াৱা কনৰ

ট পুিৰাই হগ সাংগ্রহ কনৰি পৰা যাে৷

★★ নডপ’নজট নিপ আৰু নিনভন্ন চিাংক ো াি ডাউিক্ৰ াড কৰাৰ কাৰক্ৰণ নিক
কৰক— www.satsang.org.in/forms
চকন্দ্র মনিৰত যাতাোত সাংোন্ত
প্ৰশ্ন:—
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★★ চকন্দ্র-মনিৰসমূহ চকনতোৰ পৰা চিা া যাি? চকন্দ্র-মনিৰসমূহত
স্বাভানিকভাক্ৰি প্ৰক্ৰিি আৰু অিস্থািৰ সমেসীমাৰ নিষক্ৰে নক নক নিনিনিক্ৰষি?
এক্ৰক ক্ৰগ চকন্দ্র-মনিৰসমূহত চকইজি আনহি পানৰি? চকন্দ্র-মনিৰসমূহ চিা া
আৰু িন্ধ ৰিাৰ নিেম তথা সমেসীমা নক থানকি? চকাক্ৰিা চকাক্ৰিা স্থাি Red
Zone চর্ঘানষত চহাৱাত চসই স্থািৰ চকন্দ্র-মনিৰ চিা াৰ নিষক্ৰে নিক্ৰিষ চকাক্ৰিা
নিক্ৰদে ি আক্ৰে চিনক?
উত্তৰ:—
তয ঞ্চলত লেডাউন তু তল ক্ষলাৱা হহত্রে িা তিতথল েৰা হহত্রে, ক্ষসআ

াআৰ স্থানীয়

প্রিাসতনে েতৃে পেৰ লগত পৰামিে েতৰ তদনৰ ক্ষিলা ক্ষভাগৰ সময়ে িাদ তদ, দুআএঘন্টা মানৰ োৰত্রণ ভিসািাৰণৰ প্রণাম তনত্রিদনাত্রথে এিাৰত ৭/৮ জ্নলে প্রত্রিি
েতৰিলল তদয়া যাি পাত্রৰ৷ তেন্তু প্রণাম েতৰ ক্ষিতে সময় ক্ষোত্রনও ক্ষযন িস্থান
নেত্রৰ৷
ক্ষৰড ক্ষজ্ানত ক্ষোত্রনা প্রোত্রৰআ ক্ষেন্দ্র-মতেৰাতদ ক্ষখালা নহি৷ ক্ষতততয়া সংক্ৰাতমত
ক্ষহাৱাৰ সম্ভািনা িহুলাংিআ িাত়ি যাি পাত্রৰ৷
সিে ািস্থাক্ৰত স্থািীে প্ৰিাসনিক নিনি-নিক্ৰষি মানি েন ি

ানগি৷ চোনেক্ৰে

নডসটোনসাং, চেনিটাইক্ৰজেি, চিে মাস্কৰ িািেতামূ ক প্ৰক্ৰোগ চযি কক্ৰ াৰ
ভাক্ৰি কৰা হে৷ চযনতোই চতনতোই নিজ নিজ সমে অিুযােী চকন্দ্রমনিৰক

অহা চযি চৰাি কৰা হে৷

প্ৰশ্ন:—
★★ প্ৰাথে িাৰ সমেত চকন্দ্র-মনিৰসমূহত চকইজি আনহিক
মনিৰসমূহত সৎসঙ্গৰ আক্ৰোজি কৰা যাি চি? কৰা হক্ৰ

নদো হি? চকন্দ্র

চসো চকক্ৰি ভাক্ৰি?

চকন্দ্র-মনিৰ, উপক্ৰযাজিা চকন্দ্রসমূহত সৎসঙ্গ িা পানৰিানৰক/গৃহ-সৎসঙ্গ কৰা
যাি চি, আৰু কনৰক্ৰ

নক পদ্ধনতত আৰু উপনস্থনতৰ সাংিো নকমাি ৰানিি পৰা

যাি?
★★ চকন্দ্র-মনিৰত প্ৰাথে িা িা সৎসঙ্গত মাইকৰ িেিহাৰ কৰা যাি চি?
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★★ চকন্দ্র-মনিসমূহত পা ি চহাৱা অিুষ্ঠািনি াকৰ উপ ক্ৰে সৎসঙ্গ আৰু
ভান্ডাৰাৰ আক্ৰোজি কৰা যাি চি িাই? স্থািীে উৎসিানদৰ আক্ৰোজিৰ চেেত
নক কৰা হি?
উত্তৰ:—
নয সক

দিে িাথী িানহৰৰ পৰা আনহি চতওঁক্ৰ াকক এই মূহূতেত প্ৰাথে িাৰ সমেত

চকন্দ্র-মনিৰত চসাক্ৰমাৱাত নিৰত ৰিাই প্ৰক্ৰোজি৷ অত্রৰা তেেু তদন ততিাতহত
হত্রল, পতৰতস্থতত নুিািন েতৰ তসদ্ধান্ত ক্ষলাৱা যাি৷
মানুহ সমত্রিত হহ েৰিাত সৎসঙ্গ িা মাতৃ -সতিলন েতৰিলল গত্রল, প্রিাসতনে
তসদ্ধান্ত মানয েৰা তনিাযেয অৰু সত্রিোপতৰ তনজ্ৰ লগত্রত অনৰ সংক্ৰামণৰ সুত্রযাগ
সৃতষ্ট েৰা—এআ তিষয়তিলাে লেয ৰাতখি লাতগি৷ গততত্রে, আপাততঃ আৰু
নকেু নদি এই সকক্ৰ াক্ৰিাৰ স্থনগত ৰিাই চেে৷
ক্ষেন্দ্র মতেৰসমূহত িতে মাত্রন সৎসঙ্গ হত্রল মানুহ সমত্রিত হিআ৷ িতহৰাগতৰ ক্ষযাগদান
তথা ক্ষলােজ্নৰ সমত্রিত ক্ষহাৱা িতে মান পতৰতস্থততত তভত্রপ্রত নহয়৷ নযসকক্ৰ
এক্ৰক ক্ৰগ িাস কক্ৰৰ, চতওঁক্ৰ াক্ৰক সমক্ৰিত ভাক্ৰি সৎসঙ্গ কনৰক্ৰ

চকাক্ৰিা

অসুনিিা িাই৷ কমসাংিেক মািুহৰ উপনস্থনতত সৎসঙ্গ কনৰি পৰা গক্ৰ ও
চকাক্ৰিা অিস্থাক্ৰত সমাক্ৰিি কৰা িাযাি।
সৎসঙ্গ

নিহাৰ, শ্রীমনিৰ, উপাসিা

চকন্দ্র, সৎসঙ্গ

চকন্দ্র (স্থােী/অস্থােী),

অনিক্ৰিিি চকন্দ্রনি াকত এনতোও নকেু নদি মাইক িেিহাৰ স্থনগত ৰিাৰ
নসদ্ধান্ত চ াৱা হহক্ৰে৷
ক্ষেন্দ্র-মতেৰসমূহত পাতলত ক্ষহাৱা নুষ্ঠানতিলােত পতৰতস্থতত নুযায়ী ক্ষযততয়া তয
ক্ষযত্রনভাত্রি

পালন

েৰা

যায়,

ক্ষতত্রনভাত্রিআ

েতৰি

লাতগি৷

যনদ িো-িঢাৰ

প্ৰক্ৰোজিত সমক্ৰিত আিি-উোস, উৎসিানদ উদযাপি স্থনগত ৰানিি
চতক্ৰিহক্ৰ

চসোই কনৰি

াক্ৰগ,

ানগি৷ তদুপনৰ, এইক্ৰেেক্ৰতা প্ৰিাসনিক নসদ্ধান্ত মািে

কৰা আৰু প্ৰিাসনিক অিুমনত িেনতক্ৰৰক্ৰক চকাক্ৰিা জিসমাগম িকৰাই
িাঞ্ছিীে৷
প্ৰশ্ন:—
★★

কডাউি িুন ক্ৰ

চকন্দ্র-মনিৰৰ অনতনথ আিাসত থকাৰ নিষক্ৰে নক নক

নিনিনিক্ৰষি পা ি কনৰি

ানগি আৰু ভান্ডাৰা েক্ৰ াৱাৰ নিষক্ৰে নক কনৰি

ানগি?
★★ চকন্দ্র-মনিৰসমূহ চৰাগ িা দূষণমুক্ত ৰিা যাি নকভাক্ৰি?
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★★

চকন্দ্র

মনিৰসমূহত

জিসািাৰণৰ

প্ৰক্ৰিিৰ

চেেত

প্ৰাথনমকভাক্ৰি

অিিেপা িীে সদাোৰ-নিনি, যথা—চিেমাস্ক, চেনিটাইজাৰ, সামানজক দূৰত্ব
ইতোনদ প্ৰক্ৰোগ িািেতামূ ক কৰা উনেত চি?
উত্তৰ:—
এনতোও চকন্দ্র-মনিৰৰ অনতনথ আিাসত অিস্থািৰ িেিস্থা িা ভাণ্ডাৰা
ইতোনদৰ আক্ৰোজি িকৰাই চেে। ক্ষযততয়াআ সিোংত্রি ক্ষতত্রন পতৰতস্থততৰ সৃতষ্ট হি,
ক্ষতততয়া ক্ষসআ তসদ্ধান্ত ক্ষলাৱা হি৷ িতে মান সময়ত অভযন্তৰীণ লেডাউন মাতন চলাআ
উতচত৷
জ্নসমাগম তযমান এৰাআ চতলি পৰা যায়, তযসেত্রল ক্ষেন্দ্র-মতেৰত িাস েত্রৰ
ক্ষতওঁত্রলাত্রে িাতহৰত তযমান তমলাতমচা েম েতৰি পাত্রৰ, অৰু মাস্ক, তডেযাতসং,
ক্ষচতন াআত্রজ্েন এআত্রিাৰৰ সদ্ব্যিহাৰ তযমান েতৰি পৰা যায়, তসমাত্রন দূষণমুি থো
সম্ভি৷ চকন্দ্র-মনিৰসমূহত জিসািাৰণৰ প্ৰক্ৰিিৰ চেেত (অিিেই নিেনন্ত্রত
ভাক্ৰি)

প্ৰাথনমকভাক্ৰি

অিিে-পা িীে

সদাোৰ-নিনি,

তথা

চিেমাস্ক,

চেনিটাইক্ৰজেি, সামানজক দূৰত্ব ইতোনদৰ প্ৰক্ৰোগ িািেতামূ ক।
যাজি-দীো-পাঞ্জা-সাংোন্ত
প্ৰশ্ন:—
★★ িতেমাি দীো নদি পৰা যাি চিনক, আৰু এক্ৰক ক্ৰগ চকইজিক দীো নদি
পৰা যাি? ঋনত্বকসকক্ৰ

ক’ত, নক নক পনৰনস্থনতত আৰু নকভাক্ৰি দীোদাি কনৰি

পানৰি? দীোপ্ৰাথীক দীোদািৰ নিষক্ৰে িা গণদীোৰ নিষক্ৰে কমীসক ৰ নক
কৰণীে?
★★ িগৰ, গ্রামত যাজি পনৰেমা আৰু কাক্ৰৰািাৰ র্ঘৰত দীোৰ িেিস্থা কৰা
যাি চি িাই? মািুহক নিজৰ কাষক

িা র্ঘৰক

মানত দীোদাি কৰা যাি চি

িাই?
উত্তৰঃ—
সিোিস্থাত্রত আষ্টৰ হসত্রত যুি থো অৰু পাতৰপাতবেেে আষ্টৰ হসত্রত যুি েতৰ ক্ষতালাৰ
প্রত্রচষ্টা অমাৰ তনতয েৰণীয়৷
দীোপ্ৰাথীক দীো নদো অিিেই উনেত, নকন্তু িতেমাি পনৰনস্থনতত চসো
নক ভাক্ৰি নকমািনিনি কাযে কনৰ কৰা যাে, চসই নিষেক্ৰটাও
একান্তই প্ৰক্ৰোজি৷
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েে ৰিা

নিক্ৰিষকক, দীোপ্ৰাথীৰ সাম্প্রনতক ভ্রমণ-িৃত্তান্ত আৰু হদিনিি জিসাংক্ৰযাগৰ
নিষক্ৰে ভা দক্ৰৰ জানি, িুনজ, নিোৰ কনৰ নসদ্ধান্ত
নিক্ৰজ

সাংোনমত

চহাৱা

আৰু

অিেৰ

ি

ানগি।

সাংেমণৰ

সুক্ৰযাগ

সৃনষ্ট

কৰা—

চকাক্ৰিাভাক্ৰিই িাঞ্ছিীে িহে৷
ক্ষসআ িাত্রি সেত্রলা োত্রমআ গণ্ডীৰ মাজ্ত থাতে সংযত হহ তযমান েতৰি পৰা যায়,
ক্ষসআভাত্রিআ েতৰি লাতগি৷ তয সািিানতা িলম্বন েৰা উতচত, ক্ষসআত্রিাৰ

িিযআ

িলম্বন েতৰি লাতগি৷
এক্ৰক ক্ৰগ িহু মািুহক এই পনৰনস্থনতত দীোদাি িকৰাই চেে৷
আৰু

নকেু নদি

গাৱঁত, িগৰত

িা

র্ঘক্ৰৰ

র্ঘক্ৰৰ

পনৰেমাৰ

মািেক্ৰমক্ৰৰ

দীোকাযে েও স্থনগত ৰিা উনেত।
প্ৰশ্ন:—
★★ যাজি-কাযে েত র্ঘক্ৰৰ র্ঘক্ৰৰ চযাৱা যাি চি?
উত্তৰঃ—
তযমানতখতন সম্ভৱ প্রতযে িাৰীতৰে হনে য পতৰহাৰ েৰা যায় তসমাত্রনআ ভাল৷ োৰ
ঘৰত ক্ষেত্রনিৰণৰ পতৰতস্থতত, ক্ষৰাগৰ সংক্ৰমণ েৰিাত অত্রে ক্ষনতে, ক্ষসয়া িুজ্াত্র া
তনতান্তআ সম্ভি৷ তদুপতৰ, যাৰ ঘৰলল ক্ষযাৱা হি, ক্ষতওঁ ক্ষসআত্র া তেভাত্রি গ্ৰহণ
েত্রৰ, ক্ষসআত্র াও তিচাযেয৷
প্ৰশ্ন:—
★★ যাজি-কাযে েত কাক্ৰৰািাৰ র্ঘৰক

গক্ৰ

িাদেদ্রিে িা পািীে গ্রহণ কৰা

সমীেীি চি?
উত্তৰঃ—
তচনােী নজ্না মানুহৰ লগত হ াৎ খাদয-পানীয়ৰ সংশ্রি সৃতষ্ট েৰা সদাচাৰৰ
ালৰ পৰা ক্ষোত্রনামত্রতআ িাঞ্ছনীয় নহয়; ই সিে ক্ৰতাভাক্ৰি িাৰীনৰক আৰু মািনসক
সদাোৰ পনৰপা িৰ অন্তৰাে আৰু পৰমদো ৰ অনভক্ৰপ্ৰত আেৰক্ৰণা িহে৷
িতে মান পতৰতস্থততত ক্ষতা অৰু ক্ষিতেলে এআ সেত্রলাত্রিাৰ তিষয় স্মৰণত ৰখা উতচত৷
প্ৰশ্ন:—
★★ নযসক ৰ িিিষে ত পাঞ্জা নৰনিউ আনে
নৰনিউ আক্ৰে, চতওঁক্ৰ াকৰ চেেত নক নিক্ৰদে ি?
উত্তৰঃ—
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িা অহা কিিাক্ৰৰসত যাৰ

পাঞ্জা তৰতনউ েতৰি হত্রল ক্ষদওঘৰ অতহি লাতগি, তযত্র া িতে মাত্রন সম্ভি নহয়৷
ঝা়িখণ্ডত অপাততঃ ৩০ জ্ুন পযেন্ত লেডাউন িৃতদ্ধ েৰা হহত্রে৷ দীোদাতা
কমীসকক্ৰ
নযসক

পাঞ্জাৰ নমোদ চিষ হক্ৰ
কমীৰ

পাঞ্জা

চতওঁক্ৰ াকক চমািাই

নৰনিউ

নৰনিউ চিাক্ৰহাৱা পযে ন্ত দীো নিনদি৷

কনৰি

ানগি, ঋনত্বক কাযে ো েৰ

পৰা

চিািত সমেমক্ৰত চমক্ৰেজ পক্ৰ াৱা হি৷

নিনিি সাংোন্তত
প্ৰশ্ন:—
★★

কডাউি িুন ক্ৰ

সপনৰিাক্ৰৰ

াকুৰ আেমক

চযাৱা যাি চি? গক্ৰ

চকইজি যাি পানৰি? আেমত ভক্ত সািাৰণৰ আগমিৰ নিষক্ৰে সুস্পষ্ট
নিক্ৰদে নিকা নক? চযাৱাৰ অিুমনত পাক্ৰ , আগক্ৰত ভক্তসকক্ৰ

নক নক িেিস্থা

অি ম্বি কনৰি ানগি?
উত্তৰঃ—
ঝা়িখণ্ড ৰাজ্যত লেডাউন অপাততঃ ৩০ জ্ুন পযেন্ত থাতেি৷ লেডাউন উঠি গত্রল
তে েৰণীয় ক্ষসয়া যথা সময়ত জ্াত্রনাৱা হি৷
আেমক

অহাৰ নিষক্ৰে জানিিক

কাক্ৰৰা িেনক্তগত িম্বৰত চযাগাক্ৰযাগ

িকনৰ, Communication Center-ত (18003450122) চযাগাক্ৰযাগ কনৰি

ানগি

৩০ জুিৰ নপেত। িতেমাি ইোত সমস্ত অনতনথ আিাস (Guest House) সহ
সুনিিাি কাযে া ে (Accomodation Department) িন্ধ হহ আক্ৰে ।
প্ৰশ্ন:—
★★ অি াইি সৎসঙ্গ কৰাৰ অিুক্ৰমাদি আক্ৰে চি, িহুক্ৰত জানিিক

নিোনৰক্ৰে?

এই সম্পক্ৰকে িহু মতামতৰ সৃনষ্ট হহক্ৰে৷
উত্তৰঃ—
উত্রেিয যতদ প্রেৃ তত্রত আষ্টৰ স্মৰণ, মনন, গুণাণুেীতে ন অৰু নুিযান হয়, ক্ষতত্রনহত্রল
তযত্রোত্রনাভাত্রি িা মািযত্রমত্রৰ ক্ষসয়া েতৰি পৰা যায়৷
প্ৰশ্ন:—
★★ িহু চকন্দ্র-মনিৰ, উপক্ৰযাজিা চকন্দ্র ইতোনদক্ৰে েৰকাৰী োণ নিতািত
সাহাযোক্ৰথে অথে জমা নদক্ৰে, অথে স্থািীে অক্ৰিক দীনেত দুঃস্থ মািুক্ৰহ িহু কষ্টত
নদি যাপি কনৰক্ৰে৷ এইক্ৰেেত নক কৰণীে?
উত্তৰঃ—
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িহু ক্ষেন্দ্র-মতেৰ, উপত্রযাজ্না ক্ষেন্দ্র আতযাতদত্রয় এআ সেত্রলাত্রিাৰ েৰাৰ লগত্রত অত্রেৌ
পতৰত্রিিৰ দীতেত-দীতেত তনতিেত্রিত্রষ সমস্ত দুঃস্থ মানুহে ন্ন-িস্ত্রৰ হদনতেন
ক্ষজ্াগান িতৰ অতহত্রে৷ অনতে, িহু স্থানত পশু-পেীত্রৰা খাদয-ক্ষজ্াগানৰ িত্রোিস্ত
সৎসঙ্গী ভি-নুৰাগীসেত্রল েতৰত্রে৷ পনৰক্ৰিিত মািুহ সক্ৰেতি আৰু সনেে
হক্ৰ , আিনক দুজি মািুক্ৰহও ভাৱিা-নেন্তাত এক হহ জীিিিৃনদ্ধৰ শুভ
প্ৰক্ৰেষ্টাত

অগ্রসৰ

হক্ৰ

নয

কনৰি

পাক্ৰৰ, চতনতো

আৰু

অিে

কাক্ৰকা

চদাষাক্ৰৰাপ কৰাৰ প্ৰক্ৰোজি িহে৷
প্ৰশ্ন:—
★★ এই মহামানৰৰ প্ৰক্ৰকাপৰ পৰা িোৰ কাৰক্ৰণ িা সাংোনমত চিাক্ৰহাৱাকক
থানকিক নিক্ৰিষ নিক্ৰদে নিকা নক?
উত্তৰঃ—
সুনিষ্ঠ-ভাক্ৰি যজি-যাজি-ইষ্টভৃ নতপৰােণ হহ, সনেে তৎপৰতাক্ৰৰ স্বস্তেেিীৰ
জীিিীে পঞ্চিীনত পনৰপা ি কৰা আৰু সিে ক্ৰতাভাক্ৰি সদাোৰী আেৰণত
অভেস্ত হহ ে া; আৰু অিিেই নিনিনিেম চযনতো নয অিস্থাত চযক্ৰি
প্ৰক্ৰযাজে চসো মািে কনৰ ে া— এক্ৰিভাক্ৰি েন ি পানৰক্ৰ

িহু াাংক্ৰিই ৰো

চপাৱা যাে৷
চভাগ-চমক্ৰন্টক্ৰিস সাংোন্ত
প্ৰশ্ন:—
১৷িহুত চকন্দ্র-মনিৰত নকেু নকেু চমিক্ৰটক্ৰিস িা ৰঙৰ কাম অক্ৰিকনদি িনৰ
কৰা দৰকাৰ। এইো নক কৰা যাি?
২।িহু চজগাত কিস্ট্রাকেিৰ কাম স্থনগত হহ আক্ৰে। চসো আক্ৰকৌ আৰম্ভ কনৰি
পৰা যাি চি? নিক্ৰিষকক নযসমৃহ চজগা গ্রীি চজািত পনৰক্ৰে?
৩৷ চমিক্ৰটক্ৰিস আৰু কিস্ট্রাকেি—এই দুটা নিষেত নি ািথ্রপীৰ

গত

চযাগাক্ৰযাগৰ প্ৰক্ৰোজি হে। চসই চেেত নক কৰণীে?
৪৷ অসমাপ্ত মনিৰৰ কাম আক্ৰকৌ আৰম্ভ কৰা যাি চি? মনিৰৰ কামৰ িািত
নি ািথ্রপীৰ পৰা অর্ঘে ে চতা াৰ প্ৰক্ৰোজি। চমিক্ৰটক্ৰিসৰ কাৰক্ৰণও এক্ৰকই। এই
চেেত নক কৰণীে?
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৫৷ নযসক

চকন্দ্র-মনিৰৰ সািে-সামথে ে তু িামূ কভাক্ৰি কম, চসইসক ৰ

চভাগৰ উপকৰণ আৰু অর্ঘে োনদৰ সমক্ৰন্ধ হদিনিি সাংগ্রহৰ ওপৰক্ৰতই নিভেৰিী
থানকি

গা হে৷

হহ

কডাউিৰ সমেৰ পৰা এই নিষেত অসুনিিাৰ সৃনষ্ট হহক্ৰে৷

এনতো এইক্ৰিাৰ স্বাভানিকভাক্ৰি কৰা যাি চি?
৬৷

াকুৰক্ৰভাগ আৰু চমিক্ৰটক্ৰিস, এই দুটি চেেত নি ািথ্রপীৰ পৰা অর্ঘে ে

চতা াৰ প্ৰক্ৰোজি হে, নয এনতো িন্ধ আক্ৰে। চসক্ৰেক্ৰহ এই চেেত সাাংর্ঘানতক
অসুনিিাৰ সম্মুিীি হি

গা হহক্ৰে৷ এই অিস্থা স্বাভানিক চকনতো হি। নিক্ৰিষকক

াকুৰক্ৰভাগ চতা িন্ধ কৰা িাযাি!
৭৷ আমিাি িুমুহাত অক্ৰিক চকন্দ্র-মনিৰৰ কম চিনে নিনভন্ন িৰণৰ েেেনত
হহক্ৰে, নযক্ৰিাৰ আশু চমৰামনতৰ িাক্ৰি িীক্ৰেই কাম আৰম্ভ কৰা প্ৰক্ৰোজি। ইোৰ
কাৰক্ৰণ অর্ঘে ে-সাংগ্রহ, নি ািথ্রপীত জমা নদো, আক্ৰকৌ দৰিাস্ত নদ টকা চতা া—এই
সকক্ৰ াক্ৰিাৰ এক দীর্ঘে নমোদী প্ৰনেো৷ নকন্তু কাম িকনৰক্ৰ ও িহে৷ এই চেেত
নক কৰা হি?
উত্তৰ:—
িতেমাি পনৰনস্থনতত েৰকাৰী অিুমনত িা নিনদে ষ্ট োকুে াৰ িাথানকক্ৰ

চকাক্ৰিা

Construction-ৰ কাম কৰা িাযাি৷
স্থানীয়

প্রিাসনৰ

নুমততসাত্রপত্রে

সৰু-সৰু

থুলমূলীয়া

খুি

প্রত্রয়াজ্নীয়

োম

তযমানতখতন সম্ভৱ ক্ষলিাৰ-তমস্ত্রী নলত্রগাৱালেত্রয় তনত্রজ্ েৰা যায়, ক্ষতত্রনকুৱালে েতৰি
পাতৰি৷
ক্ষমািাআলৰ মািযত্রমত্রৰ ক্ষযাগাত্রযাগ েতৰ োম চলািপৰালে প্রত্রয়াজ্নীয় ঘেয সংগ্ৰহ
েৰাৰ ক্ষচষ্টা েতৰি লাতগি৷
উপত্রযাজ্না ক্ষেন্দ্রত পৃথে তডপ’তজ্

তিপত (আষ্টভৃ ততৰ ঘেয তয

মেত জ্মা ক্ষহাৱা

নাআ) তনতদে ষ্ট ক্ষেন্দ্র-মতেৰৰ ে’ড উত্রেখ েতৰ প্রত্রয়াজ্নীয় ঘেয জ্মা তদি পাতৰি৷
তয ক্ষেন্দ্র-মতেৰৰ ক্ষভাগ, Maintenance আতযাতদৰ োৰত্রণ ত লানথ্রপীৰ পৰা ঘেয
ক্ষতালা প্রত্রয়াজ্ন, ক্ষসআ ক্ষেন্দ্র-মতেৰৰ ক্ষপড িা ক্ষল াৰ-ক্ষহডত মতেৰৰ ে’ড উত্রেখ
েতৰ অৰু আয়াৰ পূত্রিে সিেত্রিষ তেমান

ো ঘেয ক্ষেততয়া ক্ষতালা হহত্রে ক্ষসআত্র া

জ্নাআ, িতে মান ঘেয ক্ষতালাৰ োৰণ অৰু পতৰমাণ জ্নাআ ত লানথ্রপীৰ পৰা স্বীেৃ ত
উি ক্ষেন্দ্র-মতেৰৰ ভাৰপ্রাত

েমীৰ নাম, স্বােৰ, ক্ষতওঁৰ তয ক্ষিংে এোউন্টত

ঘেয পঠিওৱা হি তাৰ সম্পূণে তিিৰণ(এোউন্ট নম্বৰ অৰু IFSC code), ক্ষতওঁৰ
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পাচ-িুে অৰু ক্ষচেৰ ক্ষস্কন েৰা েতপ সহ satsangphilanthropy@gmail.com, এআ
e-mail ID-ত

e-mail েতৰ সৎসঙ্গৰ ক্ষচত্রক্ৰ াৰীৰ ওচৰত দৰখাস্ত েতৰি লাতগি৷

SCAN TO AUTHENTICATE
WITH satsang.org.in
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