সক্রেটারী ৎঙ্গ-প্রদত্ত নিক্রদে নলকা, 16.6.2020
(BENGALI)

ম্প্রতি ভারতি কেন্দ্রীয় ও তিতভন্ন রাজ্য রোর তিতভন্ন কেতে েডাউন
তিতি তলতি েরার তদ্ধান্ত তনতয়তেন ৷ িতি ি জ্ায়গায় মানভাতি কআ
তলতিিা প্রতযাজ্য নয়৷
কোতভড-১৯ মামারীর প্রতোতের িীব্রিা নুযায়ী রোর কয কজ্ান ভাগ
েতরতেন, তলতিিাও কআি স্থাতন িিটাআ প্রতযাজ্য ৷ ময় মতয় কয মস্ত
রোরী তনতদে তলো প্রোতলি য়, িা স্থানীয় প্রলান কযখাতন কযভাতি তিতির
েত ারিা িা তলতিিা িিৎ রাতখন, ি জ্ায়গায় কভাতিআ িা মানয
েরতি তি ৷
মস্ত ৎঙ্গ সকন্দ্র, মনির, নিার, উপক্রযাজিা সকন্দ্র তথা ভক্তঅিুরাগীরা যাক্রত

িে ািস্থায় রকারী নিনির পনরপাি কক্রর চক্রি,

কক্রক নিক্রল ভাক্রি তা অিগত করা ক্রে ৷
তিতভন্ন তিয় ংক্রান্ত মযা তনতয় তনে প্রশ্ন, তজ্জ্ঞাা, নুন্ধান দীঘেতদন
িতরআ কেন্দ্র ৎঙ্গ কদওঘতর এ যািৎ অতে, যার তভতিতি প্রতশ্নািতরর
মািযতমআ মািানমূে তনতদে তলো প্রোল েরা  ৷
★★ এই নিক্রদে নলকা নিক্রল কক্রর িতেমাি পনরনস্থনতর উক্রেক্রলেই প্রদত্ত,
স্বাভানিক পনরনস্থনতক্রত যার অনিকাাংলই পািীয় িাও ক্রত পাক্রর ৷
ইষ্টভৃনত জমা াংোন্ত
প্রশ্ন—
★★ িতেমাি পনরনস্থনতক্রত ইষ্টভৃনত জমা সদওয়ার নিক্রয় নক নিক্রদে ল?
নিক্রজর কাক্রে কডাউি-কাীি গনেত িেনক্তগত িা পানরিানরক ইষ্টভৃনত
অঘে োনদ সকাথায় নকভাক্রি জমা সদওয়া যাক্রি?
উত্তর:—
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★ িতেমাি পনরনস্থনতক্রত নিািথ্রপীর সকাক্রিা কাউন্টাক্রর িেনক্তগত ভাক্রি
অঘে ে জমা সদওয়ার িেিস্থা স্থনগতই থাকক্রে ৷
★ প্রক্রতেকক্রক নিজ নিজ এাকায় ম্ভািেতা অিুযায়ী স্থািীয় উপক্রযাজিা
সকক্রন্দ্র অঘে ে জমা সদওয়ার জিে জািাক্রিা ক্রে ৷
কয ি স্থাতন েডাউন িু ত কনওয়া তয়তে িা তলতি েরা তয়তে, স্থানীয়
প্রলাতনর তনেট ভাভাতি কজ্তন উেতযাজ্না কেতন্দ্র আষ্টভৃ তি ংগ্রতর িযিস্থা
চাু েরার তদ্ধান্ত তনতি তি ৷ কয-মস্ত ঞ্চত জ্নািারতের স্বাভাতিে
যািায়াতি কোতনা প্রতিিন্ধেিা কনআ, উেতযাজ্না কেন্দ্র েুেরায় চাু েরা
ম্ভি, কআ ঞ্চতর মানুরা তনজ্-তনজ্ উেতযাজ্না কেতন্দ্রর াতি ক াতন
কযাগাতযাগ েতর, েতি েখন র্ঘেযী জ্মা তদতি অতিন, কটা কজ্তন তনতয়
কআ নুযায়ী জ্মা কদতিন ৷
উেতযাজ্না

কেতন্দ্রর

েতরচােরা

ময়

তিনযস্ত

েতর

ম্ভািযিা

নুযায়ী

অঞ্চতে দীতেি মানুতদর িগি েরার প্রয়া েরতিন এিং যিটা ম্ভি
অাদা ময় ভাগ েতর মানুতদর অতি তনতদে ল কদতিন ৷
★ একাক্রথ িহু মািুক্রর একক্রে মাক্রিল যাক্রত িা য়, সনদক্রক কক্র ার
নিয়ন্ত্রণ রাখক্রত ক্রি ৷
★ িতেমাি পনরনস্থনতক্রত প্রক্রয়াজি ক্র উপক্রযাজিা সকক্রন্দ্রগুনক্রত একানিক
নদক্রি অঘে ে জমা সিওয়া সযক্রত পাক্রর ।
★ নকন্তু, সযনদি যা জমা সিওয়া ক্রি, সনদিই সযি িোাংক্রক ৎক্রঙ্গর
নিনদে ষ্ট একাউক্রন্ট তা জমা কক্রর সদওয়া য় ৷
প্রশ্ন—
★★ দীঘে নদক্রির জমা ওয়া ইষ্টভৃনতর অঘে ে একক্রে জমা সদওয়া যাক্রি? যনদ
যায়, তাক্র নক দু নতিক্রট পৃথক িক্রমে , িানক একটি িক্রমে জমা সদওয়া
যাক্রি?
উত্তর—
যতনদক্রির ইষ্টভৃনত জক্রম রক্রয়ক্রে, ি একটি িক্রমে ই জমা ক্রি ৷ কত মাক্রর,
সটা উক্রেখ কক্রর নদক্রই চক্রি ৷
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★ উদারণ-স্বরূপ — যনদ 50/- মাক্র সপ্ররণ করা য় আর নতি মাক্র 150/য়, তাক্র পা াক্রিার ময় শুিু 150/- িা নক্রখ 50/- × 3 = 150/- নখক্র
সিাঝা যাক্রি সটা নতি মাক্রর ইষ্টভৃনতর অঘে ে ৷
প্রশ্ন—
★★ ৎক্রঙ্গর প্রদত্ত িোাংক একাউন্টগুনক্রত (power jyoti) িেনক্তগত ভাক্রি
অঘে ে জমা সদওয়া নক িািেতামূক? িোাংক্রকর মািেক্রম ইষ্টভৃনত পা াক্রিার
িেিস্থা থাকক্রও, কক্রর পক্রে নিনভন্ন কারক্রণ সই িেিস্থায় পা াক্রিা ম্ভি
ক্রে িা । স সেক্রে নক করণীয়?
উত্তর—
ৎতঙ্গর িযাংে যাোউন্টগুততি িু নামূে ভাতি েম েতরমাতের তনতজ্র
িযতিগি ঘেয জ্মা কদওয়া, তিতলিঃ িিে মান েতরতস্থতিতি তনঃতেতআ
ম্ভিপ্রায় িযাোর ৷ তেন্তু িা িযতিগি জ্মা কদওয়ার কেতে কোতনামতিআ
িািযিামূে নয়, এিং কালা তমতডয়াতি কদওয়া কনাটিতও কভাতিআ উতেখ
েরা তয়তে ৷ উেতযাজ্না কেন্দ্র আিযাতদ, কযখাতন তনতের তিতি িৃি
েতরমাতের ঘেয জ্মা য়, িযাংে যাোউন্টগুততি িারাআ জ্মা েরতিন ৷
প্রশ্ন—
★★ উপক্রযাজিা সকন্দ্রগুন নক এখি ইষ্টভৃনত াংগ্র করক্রত পারক্রি?
‘অঘে ে-প্রদাতা’

িেনক্ত

এিাং

‘গ্রীতা’

সকন্দ্র/মনির/উপক্রযাজিা-সকক্রন্দ্রর

কতৃে পে — উভক্রয়র সেক্রেই উপক্রযাজিা সকন্দ্র িা সকন্দ্র-মনিক্রর অঘে ে জমাাংোন্ত ুস্পষ্ট নিক্রদে ল কী?
কক্র একনদক্রিই নক ইষ্টভৃনত জমা সদক্রিি, িানক নিনভন্ন নদক্রি জমা সদক্রিি?
সক্রেক্রে সালা নডক্রেনসাং রোর নিক্রয় কী নিক্রদে ল?
িোাংক্রকর মািেক্রম অঘে ে জমা সদওয়ার সেক্রে কক্রর প্রনত সকাক্রিা নিক্রল
নিক্রদে ল প্রক্রয়াজি ৷
উত্তর—
★★★ নিক্রলভাক্রি কক্র মক্রি রাখক্রত ক্রি, ৎক্রঙ্গর সকাক্রিা িোাংক
অোকাউক্রন্ট online অঘে ে পা াক্রিি িা, কারণ, সই অঘে ে সকান্ উক্রেক্রলে
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পা াক্রিা ক্রে তার সকাক্রিা নিনদে ষ্ট তথে িা নিিরণ াক্রথ িা পা াক্র তা
নকন্তু শ্রীশ্রী াকুক্ররর সিার সকাক্রিা উক্রেক্রলেই িেিার করা যায় িা, নাি
রোর সেক্রে অুনিিার ৃনষ্ট য় ৷
★ িেনক্তগত ভাক্রি যারা নিািথ্রপীর কাউন্টাক্রর নিক্রজক্রদর ইষ্টভৃনত অঘে ে
জমা সদি িা নিািথ্রপীর কাউন্টাক্রর যারা ট নিক্রয় আক্রি, তাক্রদর
নিক্রলভাক্রি অিগত করা ক্রে — সদওঘর, ককাতার অমরিাম,
নলনগুন়ি, গুয়াাটী, ভুিক্রিশ্বর, ম্বপুর ৎঙ্গ নিারগুনর নিািথ্রপী
কাউন্টাক্রর রানর সকউ অঘে ে জমা নদক্রত যাক্রিি িা ৷
★ নিািথ্রপীক্রত সকিমাে সকন্দ্র-মনির সথক্রক প্রাপ্ত ট অথিা By Post /
Courier Service-এর মািেক্রম প্রাপ্ত টই গ্রণ করা ক্রি ৷ আিার By Post
/ Courier Service-এ আা টগুন সকউ িেনক্তগত ভাক্রি পা াক্র ক্রি িা
৷ সগুন উপক্রযাজিা সকন্দ্র িা সকন্দ্র-মনিক্ররর সথক্রকই সযি পা াক্রিা য় ৷
িযতিগি ঘেয তনজ্ এাোর উেতযাজ্না কেতন্দ্রর মািযতমআ ৎঙ্গ কেন্দ্রমতের-তিার আিযাতদতি তডতোতজ্ট তিতে ত  অে এিং স্বাের েতর জ্মা
েরতি তি ৷
★ যারা এ যািৎ িযতিগি ভাতি িযাংতে ঘেয জ্মা তদতয়তেন, িারা িাতদর
িযাংে চাাতনর Satsang Copy, Devotee Copy ও তডতোতজ্ট তিতে স্বাের
 উেতযাজ্না কেতন্দ্র এোতি কেে েতর জ্মা েতর তদত ংতিষ্ট কেন্দ্র
মার ৎ ঘেয-প্রস্বতস্ত কেতয় যাতিন ৷
এক্রেক্রে উপক্রযাজিা সকক্রন্দ্রর কমীক্রদর িারিার অিগত করা ক্রে, সই
িেনক্তগত অঘে েদাতাক্রদর ডকুক্রমন্টগুন ক্রটর াক্রথ িা নমনলক্রয় সই একক
নিপ ও চাািগুন একে কক্রর, আাদা ভাক্রি উক্রেখ কক্রর সকন্দ্র-মনিক্রর
জমা নদক্রত ক্রি ৷ আর সকন্দ্র-মনিক্ররর কমীরাও সযি সগুন সতমনি পৃথক
ভাক্রিই নিািথ্রপীক্রত জমা কক্ররি ৷
★ সয মস্ত অঞ্চক্র ৎঙ্গ সকন্দ্র, উপক্রযাজিা সকন্দ্র, মনিক্ররর াংখো কম িা
সযখাক্রি এক্রকিাক্ররই সিই, সই মস্ত অঞ্চক্রর ভক্তগণ পূক্রিে র মত িেনক্তগত
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িা মনষ্টগত অঘে ে নিক্রজই সাক িা উপক্রযাজিা সকক্রন্দ্রর মািেক্রমই সাক,
নিনদে ষ্ট Bank Account-এ জমা নদক্রয় registered speed post িা Courier
Service-এর

মািেক্রম

অঘে ে-প্রদাতার

স্বাের-ম্বনত

অঘে ে-নিিরণী

(Deposit Slip) এিাং িোাংক্রকর ী াগাক্রিা রনক্রদর Satsang Copy ও
Devotee Copy ৎঙ্গ সদওঘর-এর নিািথ্রপীক্রত পা াক্রিি।
★ মস্ত সকন্দ্র-মনিক্ররর কমীক্রদর একটি নিক্রয় নিক্রল সখয়া রাখক্রত
ক্রি— নিনভন্ন উপক্রযাজিা সকন্দ্র সথক্রক আা ট ও িোাংক চাাি সযি
নমনলক্রয় িা সিা য় ৷ ট সযমি ভাক্রি তারা সপক্রয়ক্রেি সই অিুযায়ী
ানজক্রয় এিাং নাি নমনক্রয় পৃথক পৃথক ভাক্রিই নিািথ্রপীক্রত জমা নদক্রত
ক্রি ৷
★ উপক্রযাজিা সকক্রন্দ্রর কমীক্রদর জািাক্রিা ক্রে, তাক্রদর উপক্রযাজিা সকন্দ্র
সয সকন্দ্র-মনির-নিাক্ররর াক্রথ যুক্ত, সখািকার পনরচাকক্রদর াক্রথ
সিাক্রি সযাগাক্রযাগ কক্রর তাক্রদর সদওয়া নিনদে ষ্ট মক্রয় নগক্রয়ই ট এিাং
াংনিষ্ট ডকুক্রমন্ট জমা করক্রিি ৷
★ কেন্দ্র-মতেরগুতর ির

কিতে ত ানথ্রেীর োউন্টাতর ক াতন কযাগাতযাগ

েতর ময় মতিা এত তিতভন্ন উেতযাজ্না কেন্দ্র কিতে ংগৃতি ট জ্মা
কদতিন এিং ঘেয-প্রস্বতস্ত তপ্রন্ট েরা ত েুেরায় ক ান েতর তগতয় ংগ্র
েরতিন িা েতরর মাত জ্মা কদওয়ার ময় েূিে মাতর ঘেয-প্রস্বতস্তর ট
ংগ্র েতর কনতিন ৷
প্রশ্ন:—
★★ িিিে পযে ন্ত জক্রম থাকা দীোপ্রণামী ও দীোপে জমা সদওয়ার সেক্রে
নক নিক্রদে ল?
★★ নিগত িিিে উৎক্রির অঘে ে এিাং রনদ িই জমা সদওয়ার সেক্রে নক
নিক্রদে ল?
উত্তর:—
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★ তনতজ্র আষ্টভৃ তি কপ্ররতের ময় েৃিে তডতোতজ্ট তিতে ত -অে ও স্বাের
েতর দীো-প্রোমী এিং নিনদে ষ্ট সকাড UTSAV-সত

beneficiary-র িাম

উক্রেখ কক্রর উৎি ঘেয ো াতনা যাতি ৷
★ ি কমীক্রদর নিক্রলভাক্রি মক্রি রাখা উনচত, দীোকাীি

াকুর-

প্রণামীর সকাড DPRNM এিাং আচাযে ে-প্রণামীর সকাড APRNM ৷
★ সকান্ কমীর উৎি অঘে ে জমা ক্রে তার িাম (beneficiary name)
উক্রেখ িা কক্রর নদক্র অঘে ে জমা সিওয়ার খুি অুনিিা য় ৷
যখন কদওঘতর অার মতিা েতরতস্থতি তি, িখনআ দীোেে ও রতদ িআ
জ্মা কদওয়া যাতি ৷ এোডা, যতদ েতর কোতনা েৃিে উোয় তনতদে তলি য়,
েতে

িা ময়মতিা িগি েরা তি ৷

★★ নিক্রিদক িেনক্ত িা পনরিার সথক্রক উপক্রযাজিা সকন্দ্র ক্রয় সকন্দ্রমনিক্ররর মািেক্রম নিািথ্রপীক্রত ইষ্টাঘে ে সপ ৌঁেক্রিা — এই িারািানক
প্রনেয়াটা কক্রর মক্রি রাখা এিাং যথাযথভাক্রি পনরপাি করাটাই কতেিে
৷
নিক্রল ভাক্রি মক্রি রাখক্রত ক্রি—
১৷ াংেমক্রণর সকাক্রিা ুক্রযাগ সযি িা ঘক্রট সনদক্রক িজর নদক্রত ক্রি
কক্রকই ৷ সকাক্রিা প্রকাক্ররর গা সঘৌঁাক্রঘৌঁন করা, জটা ৃনষ্ট ওয়া, এি
কক্র ারভাক্রি নিয়ন্ত্রণ করক্রত ক্রি ৷ সালা নডেোনসাং, োনিটাইজ করা,
মাস্ক িেিার করা একান্তই অনিিাযে ৷
২৷ পূক্রিে সযাগাক্রযাগ িা কক্রর এিাং পনরচাকক্রদর ম্মনত ো়িা সকউ
উপক্রযাজিা সকন্দ্র িা সকন্দ্র-মনিরগুনক্রত অঘে ে িা ডকুক্রমন্ট জমা নদক্রত
যাক্রিি িা ৷
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৩৷ আিার, উপক্রযাজিা সকন্দ্র সথক্রক িা িেনক্তগত ভাক্রি সকন্দ্র-মনিক্ররর
মািেম ো়িা আাদা কক্রর সকউ নিািথ্রপীর কাউন্টাক্রর অঘে ে িা
ডকুক্রমন্ট জমা নদক্রত আক্রিি িা ৷ এক্রও তা গ্রণ করা ম্ভি ক্রি িা ৷
৪৷ প্রক্রতেক নডক্রপানজট নিক্রপ অঘে েদাতার স্বাের থাকা িািেতামূক ৷
উপক্রযাজিা সকক্রন্দ্রর কমীরা ভা কক্রর সদক্রখ সিক্রিি স্বাের রক্রয়ক্রে নকিা ৷
একই পনরিাক্ররর িা িোনমন সকাক্রড থাকা অক্রিক্রকর স্বাের করার দরকার
সিই ৷ সক্রেক্রে পনরিাক্ররর একজি স্বাের করক্রই ক্রি ৷
৫৷ ৎক্রঙ্গর িোাংক অোকাউন্টগুনর চাাি িক্রমে র নতিটি খক্রের একটি
িোাংক জমা রাখক্রি(Bank copy) এিাং িানক দুটিক্রত িোাংক সথক্রক ী
ানগক্রয় তা নিািথ্রপীক্রত জমা ক্রি (Satsang copy এিাং Devotee copy) ৷
পক্রর নিািথ্রপী সথক্রক Devotee copy সিরৎ সদওয়া ক্রি, যা জমা সদওয়ার
দন িা রনদ নাক্রি নিক্রজক্রদর কাক্রে রাখক্রত ক্রি ৷
৬৷ িোাংক্রক অঘে ে জমা সদওয়ার ময় সকি সদক্রখ নিক্রত ক্রি সয, িোাংককমীরা যথাযথ ী ানগক্রয়ক্রেি নকিা ৷
৭৷ সাকি কম থাকার দরুি াক্রথ াক্রথ ক্রটর অঘে ে-প্রস্বনস্ত পাওয়া
য়ক্রতা ম্ভি িাও ক্রত পাক্রর ৷ সক্রেক্রে, নিািথ্রপীর সয সকক্রন্দ্র জমা
সদওয়া ক্রি, সখািকার দানয়ত্বলী িেনক্তর সিাি িম্বর রাখক্রত ক্রি এিাং
নিক্রজর িম্বরও জানিক্রয় রাখক্রত ক্রি, যাক্রত নপ্রন্ট করা ক্রয় সগক্র খির
সদওয়া-সিওয়া কক্রর প্রস্বনস্তর ট পুণরায় নগক্রয় াংগ্র করা যায় ৷
★★ নডক্রপানজট নিপ ও নিনভন্ন িোাংক চাাি ডাউিক্রাড করার জিে নিক
করুি— www.satsang.org.in/forms
সকন্দ্র মনিক্রর যাতায়াত াংোন্ত
প্রশ্ন:—
★★ সকন্দ্র-মনিরগুন কক্রি সথক্রক সখাা যাক্রি? সকন্দ্র-মনিরগুনক্রত
স্বাভানিকভাক্রি প্রক্রিল এিাং অিস্থাক্রির ময়ীমার িোপাক্রর নক নক
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নিনিনিক্রি? একাক্রথ সকন্দ্র-মনিরগুনক্রত কতজি আক্রত পারক্রিি?
সকন্দ্র-মনিরগুন সখাা এিাং িন্ধ রাখার নিয়ম এিাং ময়ীমা কী
থাকক্রি? সকাি সকাি স্থাি red zone ওয়ায় সখাক্রি সকন্দ্র-মনির সখাার
িোপাক্রর নিক্রল সকাক্রিা নিক্রদে ল আক্রে িানক?
উত্তর:—
কযি ঞ্চত েডাউন িু ত কদওয়া তে িা তলতি েরা তে, কি
জ্ায়গায় স্থানীয় প্রলাতনে েিৃে েতের াতি েরামলে েতর নদক্রির সিা
সভাক্রগর ময় িাদ নদক্রয় ঘন্টা খাক্রিক্রকর জিে ভক্তািারণক্রক প্রণাম
নিক্রিদক্রির জিে এক এক িাক্রর ৭/৮ জিক্রক প্রক্রিল করক্রত সদওয়া সযক্রত
পাক্রর ৷ তেন্তু প্রোম েতর কিতলেে কেউ কযন িস্থান না েতরন ৷
করড

কজ্াতন

কোতনা

প্রোতরআ

কেন্দ্র-মতেরাতদ

কখাা

তি

না

৷

এতি

ংক্রাতমি ওয়ার ম্ভািনা িহুাংতল কিতড কযতি োতর ৷
িে ািস্থায় স্থািীয় প্রলানিক নিনি-নিক্রি মািে করক্রত ক্রি ৷ সালা
নডটোনসাং, োনিটাইক্রজলি, সি মাক্রস্কর িািেতামূক প্রক্রয়াগ সযি
কক্র ার ভাক্রি করা য় ৷ যখি তখি নিজ নিজ ময় অিুযায়ী সকন্দ্রমনিক্রর আা সযি সরাি করা য় ৷
প্রশ্ন:—
★★ প্রাথে িার ময় সকন্দ্র-মনিরগুনক্রত কতজিক্রক আক্রত সদওয়া ক্রি?
সকন্দ্র মনিরগুনক্রত ৎক্রঙ্গর আক্রয়াজি করা যাক্রি? করা ক্র তা সকমি
ভাক্রি? সকন্দ্র-মনির, উপক্রযাজিা সকন্দ্রগুনক্রত ৎঙ্গ িা পানরিানরক /
গৃ-ৎঙ্গ করা যাক্রি নকিা, এিাং

করক্র নক পদ্ধনতক্রত ও উপনস্থনতর

াংখো কত রাখা যাক্রি?
★★ কেন্দ্র-মতেতর প্রািেনা িা ৎতঙ্গ মাআতের িযিার েরা যাতি নাতে?
★★ কেন্দ্র-মতেরগুততি োতি ওয়া নুষ্ঠানগুত উেতে ৎঙ্গ এিং
ভান্ডারার অতয়াজ্ন েরা যাতি তেনা? স্থানীয় উৎিাতদ অতয়াজ্তনর কেতে
তে েরা তি?
উত্তর:—
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কয ে দলেনািী িাআতর কিতে অতিন িাতদর এআ মূূতিে প্রািেনার ময়
কেন্দ্র-মতেতর

অা

কিতে

তিরি

রাখাআ

প্রতয়াজ্ন

৷

অতরা

তেেু তদন

তিিাতি ত, েতরতস্থতি নুিািন েতর তদ্ধান্ত কনওয়া যাতি ৷
মানুজ্ন মতিি েতর কোিাও ৎঙ্গ িা মািৃ -তিন েরতি কগত
প্রলাতনে তদ্ধান্ত মানয েরা তনিাযেয এিং তিোেতর তনতজ্ ংক্রাতমি ওয়া
ও েতরর ংক্রমতের ুতযাগ ৃতষ্ট েরা— এআ তিয়গুত মািায় রাখতি তি
৷ িএি, আপাততঃ আক্ররা নকেু নদি এি স্থনগত রাখাই সেয় ৷
কেন্দ্র-মতেরগুততি

িিে মাতন

ৎঙ্গ

ত

মানুজ্ন

মতিি

তিন

৷

িতরাগিতদর কযাগদান িিা কােজ্তনর মতিি ওয়া িিে মান েতরতস্থতিতি
তভতপ্রি নয় ৷ যারা একাক্রথ িা কক্ররি, তারা মক্রিত ভাক্রি ৎঙ্গ
করক্রত সকাক্রিা অুনিিা সিই ৷ অল্পাংখেক মািুক্রর উপনস্থনতক্রত ৎঙ্গ
করা সগক্রও সকাি অিস্থাক্রতই মাক্রিল করা যাক্রি িা ।
ৎঙ্গ নিার, শ্রীমনির, উপািা সকন্দ্র, ৎঙ্গ সকন্দ্র (স্থায়ী/অস্থায়ী),
অনিক্রিলি সকন্দ্রগুনক্রত

এখক্রিা নকেু নদি মাইক িেিার স্থনগত রাখার

নদ্ধান্ত সিওয়া ক্রয়ক্রে ৷
কেন্দ্র-মতেরগুততি োতি ওয়া নুষ্ঠানগুত েতরতস্থতি নুযায়ী যখন যা
কযভাতি োন েরা যায়, িা কভাতিআ েরতি তি ৷ যতদ িাাঁচা-িাডার
প্রতয়াজ্তন মতিি অনে-উো, উৎিাতদ উদযােন স্থতগি রাখতি য়,
িাত িাআ েরতি তি ৷ িাোডা, এতেতেও প্রলানিক নদ্ধান্ত মািে করা
ও প্রলানিক অিুমনত ো়িা সকাক্রিা জিমাগম িা করাই িাঞ্ছিীয় ৷
প্রশ্ন:—
★★ কডাউি খুক্র সকন্দ্র-মনিক্ররর অনতনথ আিাক্র থাকার িোপাক্রর
নক নক নিনিনিক্রি পাি করক্রত ক্রি এিাং ভান্ডারা চাাক্রিার িোপাক্রর নক
করক্রত ক্রি?
★★ সকন্দ্র-মনিরগুন সরাগ িা দূণমুক্ত রাখা যাক্রি নকভাক্রি?
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★★সকন্দ্র মনিরগুনক্রত জিািারক্রণর প্রক্রিক্রলর সেক্রে প্রাথনমকভাক্রি
অিলেপািীয় দাচার-নিনি, যথা—সিমাস্ক, োনিটাইজার, সালা
নডক্রেনসাং ইতোনদর প্রক্রয়াগ করা িািেতামূক করা উনচত?
উত্তর:—
এখিই সকন্দ্র-মনিক্ররর অনতনথ আিাক্র অিস্থাক্রির িেিস্থা িা ভাোরা
ইতোনদর আক্রয়াজি িা করাই সেয়। যখন িোংতল কিমন েতরতস্থতি ৃতষ্ট
তি, িখন কআ তদ্ধান্ত কনওয়া যাতি ৷ িিে মান মতয় অভযন্তরীে েডাউন
কমতন চাআ উতচি ৷
রাতর জ্নমাগম যি এডাতনা যায়, যারা কেন্দ্র-মতেতর িা েতরন িারা
যি িাআতর কমাতমলা েম েতরন, এিং মাস্ক, তডেযাতসং, যাতনটাআতজ্লন
এগুতর দ্ব্যিার যি েরা য়, িিআ দূেমুি িাো ম্ভি ৷ সকন্দ্রমনিরগুনক্রত জিািারক্রণর প্রক্রিক্রলর সেক্রে (অিলেই নিয়নন্ত্রত ভাক্রি)
প্রাথনমকভাক্রি

অিলে-পািীয়

দাচার-নিনি,

যথা—সিমাস্ক,

োনিটাইজার, সালা নডক্রেনসাং ইতোনদর প্রক্রয়াগ িািেতামূক।
যাজি-দীো-পাঞ্জা-াংোন্ত
প্রশ্ন:—
★★ িতেমাক্রি দীো সদওয়া যাক্রি িানক, এিাং কতজিক্রক একাক্রথ
দীো সদওয়া যাক্রি? ঋনত্বকরা সকাথায়, নক নক পনরনস্থনতক্রত এিাং
নকভাক্রি

দীোদাি

করক্রত

পারক্রিি?

দীোপ্রাথীক্রক

দীোদাক্রির

িোপাক্রর িা গণদীোর িোপাক্রর কমীক্রদর নক করিীয়?
★★ িগক্রর, গ্রাক্রম যাজি পনরেমা এিাং কাক্ররার িান়িক্রত দীোর
িেিস্থা করা যাক্রি নক িা? মািুজিক্রক নিক্রজর কাক্রে িা িান়িক্রত
সডক্রক দীোদাি করা যাক্রি নকিা?
উত্তর:—
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িোিস্থায় আতষ্টর াতি যুি িাো ও োতরোতবেেতে আতষ্টর াতি যুি েতর
কিাার প্রতচষ্টা অমাতদর তনিয েরেীয় ৷
দীোপ্রাথীক্রক দীো সদওয়া অিলেই উনচত, নকন্তু িতেমাি পনরনস্থনতক্রত তা
নক ভাক্রি কতটা কাযে কর করা যায়, সই নিয়টাও মাথায় রাখা একান্তই
প্রক্রয়াজি ৷
নিক্রল কক্রর, দীোপ্রাথীর াম্প্রনতক ভ্রমণ িৃত্তান্ত ও দদিনিি জিাংক্রযাক্রগর
নিয় ভা কক্রর সজক্রি, িুক্রঝ, নিচার কক্রর তক্রিই নদ্ধান্ত নিক্রত ক্রি ।
নিক্রজ াংেনমত ওয়া ও অপক্ররর াংেমক্রণর ুক্রযাগ দতরী করা—
সকাক্রিাভাক্রিই িাঞ্ছিীয় িয় ৷
িাআ ি োজ্আ গণ্ডীর মতিয কিতে ংযি তয় যিটা েরা যায়, কভাতিআ
েরতি তি ৷ কয মস্ত ািিানিা িম্বন েরা উতচি, কগুত িলযআ
েরতি তি ৷
একাক্রথ িহু মািুক্রক এই পনরনস্থনতক্রত দীোদাি িা করাই সেয় ৷
আক্ররা নকেু কা গ্রাক্রম, িগক্রর িা িা়িী িা়িী পনরেমার মািেক্রম
দীোকাযে েও স্থনগত রাখা উনচত ।
প্রশ্ন:—
★★ যাজি কাক্রযে ঘক্রর ঘক্রর যাওয়া যাক্রি?
উত্তর:—
যিটা রাতর লারীতরে ননেটয েতরার েরা যায় িিআ ভা ৷ োর
িাডীর কেমন েতরতস্থতি, করাতগর ংক্রমে কোিাও অতে তেনা িা কিাঝা
তনিান্তআ ম্ভি ৷ িাোডা, যার িাডীতি যাওয়া তি, িারা তেভাতি কটা
গ্রে েরতি, কটাও তিচাযেয৷
প্রশ্ন:—
★★ যাজি কাক্রযে সগক্র কাক্ররার িা়িীক্রত খাদেদ্রিে িা পািীয় গ্রণ করা
নক মীচীি?
উত্তর:—
তচনা জ্ানা মানুতর াতি  াৎ েতর খাদয-োনীতয়র ংশ্রি ৃতষ্ট েরা
দাচাতরর তদে তদতয় কোতনামতিআ িাঞ্ছনীয় নয় ; তা িে ক্রতাভাক্রি লারীনরক
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ও মািনক দাচার পনরপাক্রির অন্তরায় এিাং পরমদয়াক্রর অনভক্রপ্রত
আচরণও িয় ৷ িিে মান েতরতস্থতিতি কিা অতরা কিতল েতর এআি িযাোর
স্মরতে রাখা উতচি ৷
প্রশ্ন:—
★★ যাক্রদর িিিক্রে পাঞ্জা নরনিউ নে িা আগামী কিিাক্ররক্রস যাক্রদর
রক্রয়ক্রে, তাক্রদর সেক্রে নক নিক্রদে ল?
উত্তর:—
োঞ্জা তরতনউ েরতি কগত কদওঘতর অতি তি, যা িিে মাতন ম্ভি নয় ৷
ঝাডখতণ্ড

অোিিঃ

৩০কল

জ্ুন

েযেন্ত

েডাউন

িাডাতনা

তয়তে

৷

দীোদাতা কমীরা পাঞ্জার সময়াদ সল ক্র নরনিউ িা ওয়া পযে ন্ত দীো
সদক্রিি িা ৷ সয কমীক্রদর পাঞ্জা নরনিউ করক্রত ক্রি, ঋনত্বক কাযে োয় সথক্রক
তাক্রদর সমািাই সিাক্রি ময়মক্রতা সমক্রজ পা াক্রিা ক্রি ৷
নিনিি াংোন্ত
প্রশ্ন:—
★★ কডাউি খুক্র পনরিাক্রর াকুরিান়িক্রত যাওয়া যাক্রি িানক? সগক্র
কতজি সযক্রত পারক্রি?

াকুরিান়িক্রত ভক্ত ািারক্রণর আগমক্রির িোপাক্রর

ুস্পষ্ট নিক্রদে নলকা প্রক্রয়াজি ৷

াকুরিান়ি যাওয়ার অিুমনত সপক্র আগত

ভক্তক্রদর নক নক িেিস্থা অিম্বি করক্রত ক্রি?
উত্তর:—
ঝাডখণ্ড রাতজ্য েডাউন অোিিঃ ৩০কল জ্ুন েযেন্ত িােতি ৷ েডাউন
উত

কগত তে েরেীয় িা যিা মতয় জ্ানাতনা তি ৷

াকুরিান়ি আার িোপাক্রর জািার জিে কাউক্রক িেনক্তগত িম্বক্রর
সযাগাক্রযাগ

িা

কক্রর

Communication

Center-এ

(18003450122)

সযাগাক্রযাগ করক্রত ক্রি ৩০সল জুক্রির পর । িতেমাক্রি এখাক্রি মস্ত অনতনথ
আিা

(guest

house)



ুনিিাি

Department) িন্ধ রক্রয়ক্রে ।
প্রশ্ন:—
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কাযে ায়

(Accomodation

★★ অিাইক্রি ৎঙ্গ করার অিুক্রমাদি রক্রয়ক্রে নকিা অক্রিক্রকই জািক্রত
চাইক্রেি ৷ এ িোপাক্রর িহু মতামক্রতর ৃনষ্ট ক্রয়ক্রে ৷
উত্তর:—
উতেলয যতদ প্রেৃ িআ আতষ্টর স্মরে, মনন, গুোনুেীিে ন ও নুিযান য়,
িাত কয কোতনাভাতি িা মািযতমআ িা েরতি োরা যায় ৷
প্রশ্ন:—
★★ িহু

সকন্দ্র-মনির,

উপক্রযাজিা

সকন্দ্র

ইতোনদ

রকানর

োণ

তনিক্র াাক্রযের জিে অথে জমা নদক্রেি, অথচ স্থািীয় অক্রিক
দীনেত দুঃস্থ মািু িহু কক্রষ্ট নদি যাপি করক্রেি ৷ এক্রেক্রে নক
করিীয় ?
উত্তর:—
িহু কেন্দ্র-মতের, উেতযাজ্না কেন্দ্র, আিযাতদ অিার এগুত েরার াতি াতি
েতরতিতলর দীতেি-দীতেি তনতিেতলত মস্ত দুঃস্থ মানুতে ন্নিতের কজ্াগান
তদতনর ের তদন তদতয় কগতে ৷ এমন তে, িহু স্থাতনআ েশুোখীতদর খাদযকজ্াগাতনর

িতোিস্তও

ৎঙ্গী

ভি-নুরাগীরা

েতরতেন

৷

পনরক্রিক্রলর

মািুরা ক্রচতি ও নেয় ক্র, এমিনক দুটি মািুও মত-মাথাক্রত এক
ক্রয় জীিিিৃনদ্ধদ শুভ প্রক্রচষ্টায় অগ্রর ক্র যা করক্রত পাক্রর, তখি আর
অিে কাউক্রক সদাাক্ররাপ করার প্রক্রয়াজি য় িা ৷
প্রশ্ন:—
★★ এই মামারীর প্রক্রকাপ সথক্রক িাৌঁচার জিে িা াংেনমত িা ওয়ার
জিে সকাি নিক্রল নিক্রদে নলকা নক রক্রয়ক্রে?
উত্তর:—
ুনিষ্ঠ-ভাক্রি

যজি-যাজি-ইষ্টভৃনতপরায়ণ

ক্রয়,

নেয়

তৎপরতায়

স্বস্তেয়িীর জীিিীয় পঞ্চিীনত পনরপাি করা এিাং িে ক্রতাভাক্রি দাচারী
আচরক্রণ অভেস্ত ক্রয় চা ; এিাং অিলেই নিনিনিয়ম যখি সয অিস্থায়
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সযমিভাক্রি প্রক্রযাজে তা মািে কক্রর চা— এমি ভাক্রি চক্রত পারক্র
িহুাাংক্রলই রো পাওয়া যায় ৷
সভাগ-সমক্রন্টক্রিস াংোন্ত
প্রশ্ন:—
১৷ অক্রিক সকন্দ্র-মনিক্রর নকেু নকেু সমিক্রটক্রিস িা রাং-এর কাজ
অক্রিকনদি িক্ররই করা দরকার । এগুন নক করা যাক্রি?
২৷অক্রিক জায়গায় কিস্ট্রাকলক্রির কাজ সথক্রম রক্রয়ক্রে । সগুক্রা নক শুরু
করা যাক্রি আিার ? নিক্রল কক্রর সযি জায়গা গ্রীি সজাক্রির মক্রিে
পক্র়িক্রে?
৩৷ক্রমিক্রটক্রিস এিাং কিস্ট্রাকলি—এই দুই িোপাক্ররই নিািথ্রপীর াক্রথ
সযাগাক্রযাক্রগর প্রক্রয়াজি য় । স সেক্রে নক করণীয়?
৪৷ অমাপ্ত মনিক্ররর কাজ আিার নক শুরু করা যাক্রি? মনিক্ররর কাক্রজর
জিে নিািথ্রপী সথক্রক অঘে ে সতাার প্রক্রয়াজি । সমিক্রটক্রিস-এর জক্রিেও
একই প্রক্রয়াজি। এক্রেক্রে নক করণীয়?
৫৷ সযি সকন্দ্র-মনিক্ররর ািে-ামথে ে তু িামূক ভাক্রি কম, তাক্রদরক্রক
সভাক্রগর উপকরণ ও অঘে োনদর িোপাক্রর দদিনিি াংগ্রক্রর উপক্ররই
নিভেরলী থাকক্রত য় ৷ কডাউি-এর ময় সথক্রক এ িোপাক্রর অক্রিক
অুনিিার ৃনষ্ট ক্রয়ক্রে ৷ এখি নক এগুন স্বাভানিকভাক্রি করা যাক্রি?
৬৷ াকুরক্রভাগ এিাং সমিক্রটক্রিস, এই দুই িোপাক্ররই নিািথ্রপী সথক্রক অঘে ে
সতাার প্রক্রয়াজি য়, যা এখি িন্ধ রক্রয়ক্রে ৷ তাই এি িোপাক্রর
াাংঘানতক অুনিিার ম্মুখীি ক্রত ক্রে ৷ এই অিস্থা স্বাভানিক কক্রি ক্রি
৷ নিক্রলতঃ াকুরক্রভাগ সতা িন্ধ করা চক্রি িা!
৭৷ আমিাি ঝক্র়ি অক্রিক সকন্দ্র-মনিক্রর কম সিনল নিনভন্ন িরক্রণর েয়েনত
ক্রয়ক্রে, সযগুন আশু সমরামনতর জিে লীঘ্রই কাজ আরম্ভ করা প্রক্রয়াজি ৷
তার জক্রিে অঘে ে াংগ্র, নিািথ্রপীক্রত জমা সদওয়া, আিার দরখাস্ত নদক্রয়
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টাকা সতাা—এি সতা এক দীঘে ক্রময়াদী প্রনেয়া ৷ নকন্তু কাজ িা করক্রই
িয় ৷ এ সেক্রে নক করা ক্রি ?
উত্তর:—
িিে মান েতরতস্থতিতি রোরী নুমতি িা তনতদে ষ্ট ার্কোর না িােত কোতনা
construction এর োজ্ েরা যাতি না ৷
স্থানীয় প্রলাতনর নুমতিাতেতে কোতটাখাতটা টু েটাে খুিআ প্রতয়াজ্নীয় োজ্
তনতজ্রা যিটা কিার-তমেী না াতগতয় েরা যায়, েরা কযতি োতর ৷
কমািাআতর মািযতম কযাগাতযাগ েতরআ োজ্ চাাতনার মতিা প্রতয়াজ্নীয় ঘেয
ংগ্র েরার কচষ্টা েরতি তি ৷
উেতযাজ্না কেতন্দ্র েৃিে তডতোতজ্ট তিতে (আষ্টভৃ তির ঘেয যার মতিয জ্মা
য় তন) তনতদে ষ্ট কেন্দ্র-মতেতরর কোড উতেখ েতর প্রতয়াজ্নীয় ঘেয েত
জ্মা তদতি োরতিন৷
কযআ কেন্দ্র-মতেতরর কভাগ, maintenance-এর আিযাতদর জ্নয ত ানথ্রেী
কিতে ঘেয কিাা প্রতয়াজ্ন, কআ

কেন্দ্র-মতেতরর েযাড িা কটার-কতড

মতের কোড উতেখ েতর এিং এর েূতিে িেতল েি টাো ঘেয েতি
কিাা তয়তে িা জ্াতনতয়, িিে মাতন ঘেয কিাার োরে ও েতরমাে জ্াতনতয়
ত ানথ্রেী কিতে স্বীেৃ ি উি কেন্দ্র-মতেতরর ভারপ্রাপ্ত

েমীর নাম, স্বাের,

িাাঁর

িার

কয

িযাংে

যাোউতন্ট

ঘেয

ো াতনা

তি

েুতরা

তিিরে

(যাোউন্ট নম্বর ও IFSC code), িাাঁর োলিআ ও কচতের স্কযান েরা
েতে  satsangphilanthropy@gmail.com — এআ e-mail ID-কি e-mail
েতর ৎতঙ্গর কতক্রটারীর োতে দরখাস্ত েরতি তি ৷

SCAN TO AUTHENTICATE
WITH satsang.org.in
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