
সসোসোইটি অফ সেরি এি প্ররিষ্ঠোিো পিে শ্রদ্ধেয় জোাঁ ক্লদ-
করিন এি স্বর্গিোদ্ধেি জনয প্রোর্গনো 

রপ্রয় ঈশ্বি, যরদ সিোেোি পরিত্র ইচ্ছো হয় সয, আেোদ্ধদি 
েোরিস্ট প্ররিষ্ঠোিো, জোাঁ ক্লদ-করিন সিোেোি নোদ্ধেি েরহেোয় 

সোধু রহসোদ্ধি সম্মোরনি হন, িোি েধযস্তিিোয় িুরে 
আেোদ্ধদি সসই আশীিগোদ প্রদোন কি, সিোেোি সোরিদ্ধধয সর্দ্ধক 
রিরন সয আনন্দ অনেুি কদ্ধিন, অনগু্রহ কদ্ধি িো সর্দ্ধক 

আেোদ্ধদি িরিি কিনো: 
(অনদু্ধিোধ উত্থোপন) 

খ্রীদ্ধেি েোধযদ্ধে আেিো সিোেোি আশীিগোদ যোিো করি। 
আদ্ধেন।  সেরি সংদ্ধেি িোনী, আেোদ্ধদি জনয প্রোর্গনো কি।  
আপরন যরদ ফো: করিন এি েধযস্থিোয় সকোদ্ধনো আশীিগোদ 

সপদ্ধয় র্োদ্ধকন িদ্ধি অিরহি করুন: 

R P Carlo-Maria Schianchi SM,  
Postulator, Padri Maristi 

Via Alessandro Poerio 63,  

00152 Rome, Italy 

Email: postulator@maristsm.org 
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রপিো এিং স্থপরি 
 

ফিোরস রিপ্লদ্ধিি  সিগ্রগোসী আিদ্ধেি সেদ্ধয় ১৭৯০ সোদ্ধিি 
৭ই অর্োস্ট জযাঁ ক্লদ করিন, েধয ফ্রোন্স এি সসন্ট িদ্ধনট 
িী সটদ্ধিরন্স নোেক স্থোদ্ধন জন্মগ্রহন কদ্ধিন। িোি  সদদ্ধশি 
রনরপরিি কযোর্রিকদ্ধদি সসিো কিোি সুপ্ত িোসনো পূর্গিো 

পোয় জিুোই ২২, ১৮১৬ সোদ্ধি িোি সপৌদ্ধিোরহিয 
অরেদ্ধেক এি েধয রদদ্ধয়। 

 
পদ্ধিি রদন রিরন রিদ্ধিন সসই  িোদ্ধিো জদ্ধনি একজন 
যোিো েোিো সেিীি নোদ্ধে একটি নিুন ধেীয় পরিিোি 
র্ঠদ্ধন প্ররিশ্রুরিিদ্দ রিদ্ধিন। সযখোদ্ধন রসস্টোিদ্ধদি, 

ব্রোদোিদ্ধদি, অদ্ধপশোদোি ধেগপ্রচোিকদ্ধদি এিং পুদ্ধিোরহিদ্ধদি 
শোখো র্োকদ্ধি। 

 
সসই িরুন যোজক হদ্ধয় ওদ্ধঠন েোরিস্ত ফোদোিদ্ধদি 

প্ররিষ্ঠোিো এিং িোি দীেগোরয়ি এিং শ্রেসোধয প্রদ্ধচেো রিি 
এি সিগুদ্ধিো শোখোি উিরিি জনয। 

 
 
 

১৮৩৬ সোদ্ধি পুদ্ধিোরহিদ্ধদি এই শোখোটি েযোটিকোদ্ধনি 
অনুদ্ধেোদন িোে কদ্ধি সযদ্ধহিু ফোদোি করিন িোি 

রেশনোিীদ্ধদি দরের্ পরিদ্ধে প্রশোন্ত েহোসোর্িীয় দিূিিী 
রেশন সহ, “যোই সহোক নো সকন দিূিিী উপকূদ্ধি” 

পোঠোদ্ধনোি প্রস্তোি সদন। 
 

অেুরিি রেশনোিী সম্প্রদোয় এি রপিো রহদ্ধসদ্ধি রিরন 
অগ্রিিী েোরিস্তদ্ধদি সেহ এিং সম্মোন িোে কদ্ধিন 
সকননো সরুপরিয়ি সজনোদ্ধিি রহদ্ধসদ্ধি িোি সনিৃত্বোধীন 
েো সেিীি রশশু সম্প্রদোয় সংখযো, েন্ত্রর্োিয় এিং 

অসোধোির্ ধেগপ্রচোিক প্রেোদ্ধি রিকরশি হয়।  

িোি জীিদ্ধনি সোম্প্ররিক িিিগুরিদ্ধি রিরন েোরিস্ত 
ফোদোিদ্ধদি রিধোন এিং রনয়েোিিী পরিশুে কদ্ধিন। 

 
২০১১ সোদ্ধি িোি স্বর্গসুখদ্ধেোর্ী হওয়োি কোিন পনুিোয় 

স্মির্ কিো হয় ।  
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