
 
 Ramakrishna Mission Vidyamandira 

Belur Math, Howrah - 711 202, West Bengal, India 

 

একটি আবেদন 

মাননীয় ও প্রিয় িাক্তনী, 
গভীর উদ্বেদ্বগর সদ্বে জানাই যে, আমাদ্বের প্রিয় কদ্বেজ রামকৃষ্ণ মমশন মেদযামমির তার আট দশবকরও বেমশ উচ্চ প্রিক্ষাদ্বক্ষদ্বে কৃপ্রতদ্বের 
িীর্ষ ফেক স্পিষ করার পদ্বরও বতষ মাদ্বন অতযন্ত আকপ্রিকভাদ্বব প্রকছুটা আপ্রথষক সমসযার সমু্মখীন হদ্বয়দ্বছ। প্রিক্ষক এবং প্রিক্ষাকমীদ্বের যবতন 
“সযাোপ্রর গ্রান্ট” বযতীত অনযানয যে সমস্ত যকন্দ্র ও রাজয সরকাপ্রর িকল্প (বা আপ্রথষক অনুোন) যথদ্বক প্রনয়প্রমতভাদ্বব প্রবেযামপ্রির উপকৃত হত 
এবং তার যথদ্বক নানা ধরদ্বনর পাঠক্রপ্রমক উন্নয়নমূেক কাজকমষ (নানা ধরদ্বনর যসপ্রমনার বা ওয়াকষ িপ, িপ্রতবছদ্বর োইদ্বেপ্ররর জনয বই যকনা, 
প্রকছু প্রকছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ততরীর কাজ ইতযাপ্রে) সারাবছর ধদ্বর চাপ্রেদ্বয় প্রনদ্বয় যেত, বতষ মাদ্বন আপ্রথষক সংকদ্বটর কারদ্বে যসসব করা সম্ভব হদ্বে 
না। প্রবগত দুই েিদ্বক খুব স্বাভাপ্রবকভাদ্ববই আমাদ্বের কদ্বেদ্বজ প্রবেযায়তপ্রনক চচষ ার প্রবপুে বযাপ্রি ও িসার ঘদ্বটদ্বছ। ের্ত মাবন ১৪ টি মেষয় 

স্নার্ক সাম্মামনক, সার্টি মেষবয় স্নার্বকাত্তর, মর্নটি মেষবয় এমমিল এেং পাাঁ চটি মেষবয় PhD গবেষণা চলবে। এইসব অপ্রতপ্ররক্ত 
পঠন-পাঠদ্বনর জনয আমাদ্বের িদ্বয়াজনীয় যেেীকক্ষ, গদ্ববর্োগার, গ্রন্থাগার ইতযাপ্রের সংখযা বাডাদ্বনারও িদ্বয়াজন হদ্বয় পদ্বডদ্বছ। প্রনপ্রমষত 
হদ্বয়দ্বছ কদ্বয়কটি অতযন্ত দুেষভ সংগ্রহিাো। যসগুপ্রের েথােথ রক্ষোদ্ববক্ষেও েদ্বথষ্ট বযয়সাদ্বপক্ষ। নতুন গদ্বড ওঠা স্নাতক এবং স্নাতদ্বকাত্তর 
প্রবভাগগুপ্রে পপ্ররচােনার জনয আমাদ্বের অদ্বনক অপ্রতপ্রথ অধযাপকদ্বের উপর অদ্বনকাংদ্বি প্রনভষ র করদ্বত হয়। সাদ্বথ সাদ্বথ িপ্রতষ্ঠাদ্বনর কদ্বেবর বৃপ্রি 
হওয়াদ্বত বতষ মাদ্বন কদ্বেদ্বজ এবং যহাদ্বেদ্বে “মযাদ্বনজদ্বমন্ট োফদ্বের” সংখযাও প্রবপুে। অথচ প্রবগত আট েিদ্বক প্রবেযামপ্রিদ্বরর মূে 
তবপ্রিষ্টযগুপ্রে অটুট এবং অকু্ষণ্ন আদ্বছ। আপনারা জাদ্বনন, আজও প্রবেযামপ্রির তার িথম প্রেদ্বনর মদ্বতাই বহু েপ্ররদ্র অথচ যমধাবী তথা িাপ্রন্তক 
ছােদ্বের পঠন-পাঠদ্বন সহায়তা কদ্বর চদ্বেদ্বছ। প্রকন্তু ক্রমবধষমান আপ্রথষক সংকদ্বটর জনয আমরা বতষ মাদ্বন এই সমস্ত কােষগুপ্রে সুচারু ভাদ্বব প্রনষ্পন্ন 
করার যক্ষদ্বে আমরা প্রকছুটা সমসযার সমু্মখীন হদ্বয়প্রছ। আমরা জাপ্রন যে, প্রবেযামপ্রিদ্বরর বহু উজ্জ্বে িাক্তনী আজ স্ব-স্ব যক্ষদ্বে িপ্রতপ্রষ্ঠত। 
কদ্বেদ্বজর এই গভীর সংকটময় মুহূদ্বতষ  আমরা আপনাদ্বের আপ্রথষক অনুোদ্বন এপ্রগদ্বয় আসদ্বত আন্তপ্ররক আহ্বান জানাপ্রে। িসেত: আদ্বরা জানাই 
যে, প্রবদ্বির্ কদ্বর গপ্ররব এবং দুুঃস্থ ছােদ্বের স্কোরপ্রিপ যেবার জনয আমরা একটি বৃহৎ স্থায়ী তহপ্রবে গঠন করার কথা ভাবপ্রছ। এছাডাও আদ্বরা 
কতকগুপ্রে তাহপ্রবে গঠন করার ভাবনা ভাবা হদ্বয়দ্বছ। 
ক) স্বামী প্রবদ্ববকানি প্ররসাচষ  যসন্টার স্থায়ী তহপ্রবে খ) প্রবেযামপ্রিদ্বরর বাপ্রডঘর, সংগ্রহিাো ও গদ্ববর্োগাদ্বরর েন্ত্রপাপ্রত রক্ষোদ্ববক্ষদ্বের জনয স্থায়ী 
তহপ্রবে গ) েপ্ররদ্র ছােদ্বের পডাদ্বিানা ও প্রচপ্রকৎসার জনয স্থায়ী তহপ্রবে ঘ) শ্রী ভবন ও প্রবদ্ববক ভবদ্বনর পুরদ্বনা ডাইপ্রনং হে এর বাপ্রডটির পুনপ্রনষমষাে 
তহপ্রবে ঙ) প্রবেযামপ্রিদ্বরর কদ্বেজ Annex Building এবং প্রবনয় ভবন যহাদ্বেদ্বে চতুথষ তো ততপ্রর করার জনয তহপ্রবে। 
িসেত: আদ্বরা জানাই, আপনাদ্বের সাদ্বথ েপ্রে যকান বৃহৎ জাতীয় বা আন্তজষ াপ্রতক সংস্থার যোগাদ্বোগ থাদ্বক োাঁ রা CSR িকদ্বল্প আপ্রথষক অনুোন 
প্রেদ্বয় থাদ্বকন, তাাঁ দ্বের সাদ্বথ স্বেদ্বি আমাদ্বের যোগাদ্বোগও কপ্ররদ্বয় প্রেদ্বত পাদ্বরন। 
এই উপেদ্বক্ষ োবতীয় োন ভারতীয় আয়কর আইদ্বনর ৮০প্রজ ধারায় আয়কর মুক্ত। যচক, ড্রাফট্ বা সরাসপ্রর বযাদ্বে আপনার অনুোন পাঠাদ্বত 
পাদ্বরন। অনুোন পাঠাদ্বনার সময় অনুগ্রহ কদ্বর প্রেদ্বখ যেদ্ববন — (তহপ্রবদ্বের নামটি প্রেদ্বখ) র্হমেল সংক্রান্ত দান’। সদ্বে একটি সংপ্রক্ষি 
প্রচঠিদ্বত অবিযই আপনার নাম, ঠিকানা, যটপ্রেদ্বফান নাম্বার এবং PAN প্রেদ্বখ যেদ্ববন। এই অনুোন সরাসপ্রর প্রবেযামপ্রির বযাে অযাকাউদ্বন্ট বা 
িাক্তনী সংসদ্বের বযাে অযাকাউদ্বন্ট পাঠাদ্বত পাদ্বরন আর প্রবদ্বেিী অনুোন হদ্বে সারোপীঠ অযাকাউদ্বন্ট পাঠাদ্বত পাদ্বরন। এই সংক্রান্ত যেদ্বকান 
িদ্বের জদ্বনয সংমিষ্ট মহারাজবদর সদ্বে যোগাদ্বোগ করদ্বত পাদ্বরন  — ১) স্বামী িাস্ত্রজ্ঞানি বা সঞ্জীব মহারাজ (৯১৬৩৪৪৯৭৭৬), ২) স্বামী 
মহািজ্ঞানি বা যেবপ্রর্ষ মহারাজ (৯৮৩১০৯৮৭৪০), ৩) ে. তত্ত্বচচতনয বা ঋপ্রি মহারাজ (৬২৯১৪৮১৫৪০)। 
 
[সরাসপ্রর প্রবেযামপ্রিদ্বর বযাে-ট্রান্সফাদ্বরর জনয িদ্বয়াজনীয় তথয — ICICI Bank, Srirampur Branch, Bank Account Number: 
160801001310, IFSC Code: ICIC0001608; MICR Code: 700229049; সরাসপ্রর বযাদ্বে অনুোন পাঠাদ্বে প্রবেযামপ্রিদ্বরর ই-যমইদ্বে 
(vidyamandira@gmail.com) ঠিকানা, PAN ও অনুোদ্বনর উদ্বেিয-সব একটি ই-যমে পাঠাদ্বত হদ্বব।] 
[এছাডাও সরাসপ্রর অনুোন পাঠাদ্বত পাদ্বরন িাক্তনী সংসদ্বের অযাকাউদ্বন্ট — ICICI Bank, Srirampur Branch, Bank Account 
Number: 160801001790, IFSC Code: ICIC0001608; MICR Code: 700229049; সরাসপ্রর বযাদ্বে অনুোন পাঠাদ্বে িাক্তনী 
সংসদ্বের ই-যমইদ্বে (alumnividyamandira@gmail.com) ঠিকানা, PAN ও অনুোদ্বনর উদ্বেিয-সব একটি ই-যমে পাঠাদ্বত হদ্বব।] 
[মেবদবশর অ্যাকাউন্ট বেবক আমেতক অ্নুদান পাঠাবর্ চাইবল এই েযাবে পাঠাবর্ পাবরন — State Bank of India, New Delhi 
Main (Tel: 011-23374390/4392/4143); Branch Code: 00691, FCRA Savings Account, Bank Account Number: 
40196267994, IFSC Code: SBIN0000691; SWIFT: SBININBB104; সরাসপ্রর বযাদ্বে অনুোন পাঠাদ্বে সারোপীদ্বঠর ই-যমইদ্বে 
(saradapitha@rkmm.org) ঠিকানা, PAN ও অনুোদ্বনর উদ্বেিয-সব প্রেদ্বখ পাঠাদ্বত হদ্বব।] 
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