িবদাসাগর স্মৃ িতরক্ষা সিমিত
VIDYASAGAR SMRITIRAKSHA SAMITY
(Regd. Under Societies Registration Act 21, 1860, Regd. No. 237/2016-17)
‘NANDAN KANAN’, P.O. – KARMATANR VIDYASAGAR
DIST. JAMTARA – 815 352 (JHARKHAND)

E-Mail: vidyasagarsmritirakshasamity@gmail.com
Website: vidyasagarkarmatanr.org: Facebook: Nandan Kanan, Karmatand

পৃষ্ঠেপাষকেপাষক-সহসহ-সাম্মািনক আজীবন সদস/
সদস/সাম্মািনক েগােল্ডন সদস/
সদস/
সাম্মািনক িসলভার সদস ফমর্

Form No.:
No.: …………………..

আিম ‘িবদাসাগর স্মৃ িতরক্ষা সিমিত’
সিমিত’, নন্দন কানন, কমর্াটাঁড়, ঝাড়খন্ড এর িনম্নিলিখত সদস হেত আগৰ্হী7

Fix One Photo
&
Attach one
Photo Extra

১. পৃ ষ্ঠেপাষকেপাষক-সহসহ-সাম্মািনক আজীবন সদস (Patron(Patron-cumcum-Honorary Life Member)
Member) :
One time Contribution Rs. 15,000/15,000/- (Rs. Fifteen thousand only)
(““নন্দন কানন”
থাকেব7)
কানন” এর অিতিথশালায়
অিতিথশালায় বছের দু ই (২) বিক্ত ৫ (পাঁচ) িদন িবনা মূ েল থাকার ববস্থা থাকেব7
২. সাম্মািনক েগােল্ডন সদস (Honorary
(Honorary Golden Member)
Member):
One time Contribution Rs 10000/- (Rs. Ten thousand only)
(“নন্দন
নন্দন কানন”
কানন” এর অিতিথশালা বছের দু ই (২) বিক্ত দু ই বিক্ত ৩ (িতন) িদন িবনা মূ েল থাকার ববস্থা থাকেব7)
থাকেব7
৩. সাম্মািনক
সাম্মািনক িসলভার সদস (Honorary
(Honorary Silver Member) :
One time Contribution Rs 5000/- (Rs. Five thousand only)
(“নন্দন
নন্দন কানন”
থাকেব7)
কানন” এর অিতিথশালা বছের দু ই (২) বিক্ত দু ই বিক্ত ২ (দু ই) িদন িবনা মূ েল থাকার ববস্থা থাকেব7
৪. সাম্মািনক
সাম্মািনক সাধারণ সদস (Honorary
(Honorary Ordinary Member) : By paying Rs 100/- every year..
১. নাম (Name in Capital Letter)
Letter) :
২. বয়স (Age):
(Age):

৩. িলঙ্গ (Sex): পুরুষ(Male
ষ(Male)
Male)/মিহলা (Female)

৪. েযাগােযােগর িঠকানা (Address of Correspondence):
Correspondence):

িপনিপন-েকাড (Pin Code)Code)৫. েটিলেফান নং (Tel. No.)
No.)::

েমাবাইল নং (Mob. No.):
No.):

৬. ই-েমল (E(E-mail) :
আিম আমার পৃ ষ্ঠেপাষকসাম্মািনক িসলভার সদস/
েপাষক-সহসহ-সাম্মািনক আজীবন সদস/
সদস/সাম্মািনক েগােল্ডন সদস /সাম্মািনক
সদস/সাম্মািনক
সাধারণ সদস রািশ …….………র
…….………র Cheque No. (েচক নং) ................................ Date (তাং)……………….
তাং)………………...............
)………………...............
বাঙ্ক...........................................................
বাঙ্ক................................................................
.................................................................
...... এই তাং .......................... এ িনম্নিলিখত বাঙ্ক একাউেন্ট জমা কেরিছ।
েরিছ
VIDYASAGAR SMIRITIRAKSHA SAMITY (A/C No. 37155083919, IFS Code – SBIN
0002959, State Bank of India, KARMATAND BRANCH)
েকাষাধক্ষ শৰ্ী সিচ্চদানন্দ িসন্হা মহাশয়েক (েমাবাইল নং 09006765551) জািনেয় িদেয়িছ ও েকাষাধেক্ষর
পাটনার িঠকানায় ফমর্ পািঠেয় িদেয়িছ7
(েকাষাধেক্ষর সব্াক্ষর)
(আেবদেকর সব্াক্ষর)
রিসদ পের ইই-েমল (E(E-mail) বা রিসদ নং ও ফমর্ নং এস এম এস (SMS) এর মাধেম পািঠেয়/
পািঠেয়/জািনেয় েদওয়া হেব7
Address of Treasurer: SACHCHIDA NANDA SINHA, 179 S B I OFFICER’S CAMPUS, MITHILA
COLONY, P.O. – BATAGANJ, PATNA – 800 018, E-Mail: sachchida.sinha@yahoo.co.in
Regd. Office: RAMMOHUN ROY SEMINARY CAMPUS Dr. Bidhan Chandra Roy Path (Khazanchi
Road), Patna – 800 004, Bihar

