মাননীয় ও প্রিয় িাক্তনী,
অত্যন্ত আনন্দের সন্দে জানাই যে আমান্দের প্রিয় কন্দেজ রামকৃষ্ণ প্রমশন প্রিেযামপ্রের ত্ার ৭৫ িছর পূ প্রত্ির মাইেফেক
ছুঁন্দত্ চন্দেন্দছ। স্বামী প্রিন্দিকানন্দের স্বপ্নসম্ভূত্ এই িপ্রত্ষ্ঠান আজ পপ্রিমিে ত্থা ভারত্িন্দষর
ি অনযত্ম একপ্রি গুরুত্বপূ র্ি ও
সফে উচ্চপ্রশক্ষািপ্রত্ষ্ঠান রূন্দপ স্বীকৃত্। প্রিেযামপ্রেন্দরর প্রিিত্িনশীে ইপ্রত্হান্দসর এই মান্দহন্দ্রেন্দে আমরা ত্ার ৭৫ িষিপূপ্রত্ি উৎসি
ত্থা প্ল্যাপ্রিনাম জয়ন্তী উদোপন করন্দত্ চন্দেপ্রছ। িসেত্ স্মরর্ীয়, যে রামকৃষ্ণ প্রমশন সারোপীন্দের িথম ইউপ্রনি প্রহন্দসন্দি
প্রিেযামপ্রেন্দরর সূ চনা, যসই সারোপীন্দেরও ৭৫ িছর পূ র্ি হন্দত্ চন্দেন্দছ। প্রিেযামপ্রেন্দরর পন্দর এর অধীন্দন শুরু হন্দয়ন্দছ অনযানয
প্রশক্ষাপ্রিভাগগুপ্রে। আমরা এরও একপ্রি ইপ্রত্হাস রচনা করন্দত্ চন্দেপ্রছ।
ত্াই আগামী ৪ জোই ২০১৬ যথন্দক িষিিযাপী প্ল্যাপ্রিনাম জয়ন্তী উদোপন করা হন্দি ৪ জোই ২০১৭ পেিন্ত। এই
উপেন্দক্ষ প্রিেযামপ্রের-পপ্ররিার মখ্যত্ যে অনষ্ঠানসমূ হ করার প্রসদ্ধান্ত প্রনন্দয়ন্দছ যসগুপ্রে হে ঃ ক) ৪ জোই ২০১৬-যত্ প্ল্যাপ্রিনাম
জয়ন্তী উদন্দিাধন অনষ্ঠান, খ্) প্রিেযামপ্রেন্দর পড়ান্দনা হয় এমন িপ্রত্প্রি প্রিষন্দয়র উপর পৃথকভান্দি একপ্রেিসীয় আন্দোচনাচক্র, গ)
প্ল্যাপ্রিনাম জয়ন্তী স্মারক পনপ্রমিেন উৎসি (িাক্তনী সংসন্দের সন্দে যেৌথ উন্দেযান্দগ), ঘ) একপ্রি প্ল্যাপ্রিনাম জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থসহ
আন্দরা প্রকছ গন্দিষর্াধমিী, সাপ্রহত্যধমিী ও স্মৃপ্রত্চারর্াধমিী িকাশনা, ঙ) প্রকছ ক্রীড়া ও সাংস্কৃপ্রত্ক অনষ্ঠান, চ) েি উৎসি
ইত্যাপ্রে। এর মন্দধয প্রকছ অনষ্ঠান করা হন্দি সারোপীন্দের সন্দে যেৌথ উন্দেযান্দগ। এই সমস্ত অনষ্ঠান্দনর জন্দনয আনমাপ্রনক খ্রচ
ধরা হন্দয়ন্দছ িায় ৫০ েক্ষ িাকা। আমরা রাজয সরকান্দরর কান্দছ আপ্রথিক সাহান্দেযর জন্দনয যেমন আন্দিেন করপ্রছ, যত্মপ্রন
আন্দিেন করপ্রছ আপনান্দের কান্দছও। আমরা জাপ্রন যে প্রিেযামপ্রেন্দরর িহু ছাত্র স্ব স্ব যক্ষন্দত্র আজ িপ্রত্প্রষ্ঠত্। প্রিেযামপ্রের ত্ার
অগ্রগপ্রত্র এই ঐপ্রত্হাপ্রসক মহূ ন্দত্ি যসই প্রিপে সংখ্যক উজ্জ্বে িাক্তনীর কান্দছ উপপ্ররউক্ত অনষ্ঠানসমূ হ সফে করার জন্দনয
আপ্রথিক অনোন্দন এপ্রগন্দয় আসন্দত্ আহিান জানান্দে।
িসেত্ জানাই যে প্রিেযামপ্রেন্দরর প্ল্যাপ্রিনাম জয়ন্তীন্দক স্মরন্দর্ যরন্দখ্ই আমরা কন্দয়কপ্রি স্থায়ী ত্হপ্রিে গেন্দনর প্রসদ্ধান্ত
প্রনন্দয়প্রছ, যেগুপ্রে হে ঃ ক) স্বামী প্রিন্দিকানে প্ররসাচি যসণ্টার ত্হপ্রিে, খ্) প্রিেযামপ্রেন্দরর িাপ্রড়ঘর ও গন্দিষর্াগান্দরর েন্ত্রপাপ্রত্র
রক্ষর্ান্দিক্ষন্দর্র জন্দনয ত্হপ্রিে, গ) েপ্ররদ্র ছাত্রন্দের পড়াশুনা ও প্রচপ্রকৎসার জন্দনয ত্হপ্রিে, ঘ) প্রিেযামপ্রেন্দরর অ-সরকারী
কমিচারীন্দের জন্দনয একপ্রি কমিী-কেযার্ ত্হপ্রিে। এই ত্হপ্রিেগুপ্রে গেন্দনর কান্দজ এপ্রগন্দয় আসন্দত্ও আপনান্দের কান্দছ সপ্রনিিন্ধ
অনন্দরাধ জানাই।
এই উপেন্দক্ষ োিত্ীয় োন ভারত্ীয় আয়কর আইন্দনর ৮০প্রজ ধারায় আয়কর মক্ত। যচক িা ড্রাফট মারফত্ আপনার
অনোন পাোন্দত্ পান্দরন। অনোন পাোন্দনার সময় অনগ্রহ কন্দর প্রেন্দখ্ যেন্দিন ঃ ‘প্ল্যাপ্রিনাম জয়ন্তী সংক্রান্ত োন’ অথিা ‘স্থায়ী
ত্হপ্রিে (ত্হপ্রিন্দের নামপ্রি প্রেন্দখ্) সংক্রান্ত োন’। সন্দে একপ্রি সংপ্রক্ষপ্ত প্রচপ্রেন্দত্ অিশযই আপনার নাম, প্রেকানা, যিপ্রেন্দফান
নাম্বার এিং PAN প্রেন্দখ্ যেন্দিন। সরাসপ্রর িযান্দে ট্রানসফার করন্দত্ও পান্দরন। ত্ার জন্দনয আমান্দের কন্দেজ ওন্দয়িসাইি
(www.vidyamandira.ac.in) যেখ্ন। এই সংক্রান্ত যেন্দকান িন্দের জন্দনয প্রনম্নপ্রেপ্রখ্ত্ সন্ন্যাসীন্দের সন্দে যোগান্দোগ করন্দত্
পান্দরন ঃ ১) স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানে িা সঞ্জীি মহারাজ (৯৪৩২০৯০৮৮৯), ২) স্বামী একপ্রচত্তানে িা ভাগিি মহারাজ
(৯৪৭৭৫১৩৬৮৭), ৩) স্বামী অরুর্াত্মানে িা যসৌন্দমন মহারাজ (৯৪৭৭০৫০৬৭৭), ৪) স্বামী মহান্দমধানে িা প্রিনয় মহারাজ
(৯০৮৮০৬৬৭৮৪)।
[ সরাসপ্রর িযাে-ট্রানসফান্দরর জন্দনয িন্দয়াজনীয় ত্থয ঃ United Bank of India, Belur Math Branch, (Tel : 033-2654-5673),
RTGS enabled SB Account, Bank Account Number : 0365010099642, IFSC Code : UTBI0BEM958, MICR Code :
700027017 ; সরাসপ্রর িযান্দে অনোন পাোন্দে প্রিেযামপ্রেন্দরর ই-যমন্দে প্রেকানা, PAN ও অনোন্দনর উন্দেশয-সহ একপ্রি ই-যমে পাোন্দত্ হন্দি। ]
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