
 

 

এছ োচিছেট সদসযপদ আৰু প্ৰপত্ৰ পূৰণ সম্পৰ্কীে সোম্ভোৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰ: 

 

১। এছ োচিছেট সদসযপদ চৰ্ক? 

উত্তৰ:  এছ োচিছেট সদসযপদ নেিোিচ নেৰ্কেৰ প্ৰোথচিৰ্ক স্তৰৰ সদসয পদ চিিোছপ চেছেচিত ি'ে। নেিোিচ নেৰ্কেৰ 

স্থোেী সদসযপদৰ েোছে চেচিন্ন প্ৰচিক্ষণৰ প্ৰছেোজে ি'ে, এই সম্পৰ্কীে তথযসিূি এছ োচিছেট সদসযসৰ্কলৰ্ক 

পৰ্য চযোেক্ৰছি জছেোৱ্ো ি'ে। 

 

২। নেিোিচ নেৰ্কেৰ তথযসিূি চৰ্কদছৰ পোেলল সক্ষি ি'ে? 

উত্তৰ:  নেিোিচ নেৰ্কেৰ তথয পোেলল আছপোেোছলোছৰ্ক আিোৰ নেিেুৰ্ক নপজ িোে পোছৰ, অথেো 

membernaturesbeckon@gmail.com ত ই-নিইল নপ্ৰৰণ ৰ্কচৰে পোছৰ। 

 

৩। অেলোইে আৰু অেলোইে প্ৰপত্ৰ পূৰণ পৃথৰ্ক নে? 

উত্তৰ :  েিে। অেলোইে অথেো অেলোইে চৰ্যৰ্কছেো এৰ্ক প্ৰৰ্কোছৰ আপুচে েি চ জিো ৰ্কচৰছলই ি'ে। 

 

৪। প্ৰ পত্ৰৰ সৰ্কছলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চদেো েোধ্যতোিূলৰ্ক নেচৰ্ক? 

উত্তৰ : চৰ্যছেোৰ প্ৰশ্নত (*) চিহ্ন আছ , তোৰ উত্তৰ চদেোছটো েোধ্যতোিূলৰ্ক। নৰ্যছে':  েোি, ই- নিইল, নিোেোইল/নেোে েং, 

ঠিৰ্কেো, জজলো, ৰোজয, নদি, চপে েং, েেস, েৃচত্ত, েি চত উছেচিত আছপোেোৰ আগ্ৰিৰ চেষে েস্তু, িোষো, অসিীেো 

িোষোত আছপোেোৰ দিল, িপতেোিো আৰু ন োষণো জৰুৰী। 

 

ইেোৰ উপচৰও থৰ্কো অচিিোৱ্ৰ্কৰ েোি, নিোৱ্োটিএপ েং (চদে পোচৰছল িোল), জন্মৰ তোচৰি, ৰ্কোি ৰ্কৰো প্ৰচতষ্ঠোেৰ 

েোি, েছটো ইতযোচদৰ উত্তৰ চদেোছটো েোধ্যতোিূলৰ্ক েিে। 

 

৫। অেলোইে প্ৰপত্ৰত আছপোেোৰ স্বোক্ষৰ চৰ্কদছৰ অন্তিভ চক্ত (upload )  ৰ্কৰোে? 

 

উত্তৰ: আছপোেোৰ েোছে অচত সিজ উপোেছটো ি'ে- 

আপুচে এিে েগো ৰ্কোগজত স্পষ্টলৰ্ক িিী িোচৰ আছপোেোৰ নিোেোইল অথেো নৰ্কছিৰোছৰ েছটো উিোে। ইেোৰ চপ ত 

েছটো িে চৰ্যিোেলল পোচৰ ক্ৰপ (crop) ৰ্কচৰে। ইেোৰ চপ ত িিী সম্বচলত েছটোিে আপছলোড ৰ্কচৰেলল অেলোইে 

েি চ িেত' upload the signature ' ত চিৰ্ক ৰ্কচৰে। তোৰ চপ ত ‘ Add File' (চিৰ্ক ) - Select File from your device ত 

চিৰ্ক ৰ্কচৰ িিীৰ েছটো িে আপছলোড ৰ্কৰোে পোচৰে। 

* িিী সম্বচলত েছটো িেৰ আৰ্কোৰ 10 MB তলৰ্ক নেচ  ি'ে নেোৱ্োচৰে। 

*িিী চৰ্যিোে পোচৰ স্পষ্ট ৰ্কচৰেলল নিষ্টো ৰ্কচৰে। 
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৬। েছটো অথেো িিী আপছলোড (Upload)  ৰ্কচৰেলল সক্ষি নিোৱ্ো েোই। (ৰ্যচদ 'Maximum Size Exceeded’ নদিুৱ্োই) 

উত্তৰ :  েছটো অথেো আছপোেোৰ িিী সম্বচলত েছটোিেৰ আৰ্কোৰ 10 MB তলৰ্ক নেচ  ি'নল এই নিছ জ নদিুৱ্োে। 

অথ চোৎ আপুচে েছটো অথেো িিীৰ েছটোিেৰ আৰ্কোৰ 10 MB েো তোতলৰ্ক সৰু ৰ্কচৰে লোচগে। 

 

৭। 'This is a required question'  েুচল নদিুৱ্োছল? 

উত্তৰ : ইেোৰ অথ চ নসই প্ৰশ্নছটোৰ উত্তৰ চদেোছটো েোধ্যতোিূলৰ্ক। 

 

৮। েি চ িেৰ আৰম্ভচণছতই নদিুওৱ্ো - ‘The name and photo associated with your Google account will be 

recorded when you upload files and submit this form. Not yourmailid@gmail.com? Switch account. নিছ জৰ 

অথ চ চৰ্ক? আপুচে চৰ্ক ৰ্কচৰে? 

উত্তৰ:  আপুচে এছৰ্কো ৰ্কৰোৰ প্ৰছেোজে েি'ে। Google ৰপৰো লোি ৰ্কৰো এইছটো এটো স্বেংজক্ৰে নিছ জ (automated 

message ). ইেোৰ অথ চ ি'ল, আপুচে submit ৰ্কৰো েছটো আৰু েি চ আছপোেোৰ Google drive নটো ন ি (save)  ি'ে । 

 

৯। আপুচে েি চ জিো (submit) ৰ্কৰোৰ চপ ত চৰ্ক ি' ে?  

উত্তৰ :  আপুচে প্ৰপত্ৰ জিো ৰ্কৰোৰ চপ ত আপুচে নেিোিচ নেৰ্কেৰ এছ োচিছেট সদসযৰূছপ চেছেচিত ি'ে। ইেোৰ 

চপ ৰ পৰ্য চোেৰ তথয সম্পছৰ্কচ আছপোেোছলোৰ্কৰ্ক সিে অেুসচৰ জছেোৱ্ো ি'ে। এই সম্পৰ্কীে অচধ্ৰ্ক তথযৰ েোছে 

আছপোেোছলোছৰ্ক নেিোিচ নেৰ্কেৰ নেিেুৰ্ক নপজ িোই থোচৰ্কে পোছৰ। 

 

১০। নেিোিচ নেৰ্কে সম্পছৰ্কচ আপুচে নৰ্কছেদছৰ জোচেে পোচৰে? 

উত্তৰ :  চেচিন্ন উপোছেছৰ আপুচে নেিোিচ নেৰ্কে আৰু ইেোৰ ৰ্কোি সম্পছৰ্কচ জোচেে পোচৰে। নৰ্যছে: 

ৰ্ক। আিোৰ নৱ্েিোইট ৰ জচৰেছত  naturesbeckon.org 

ি। আিোৰ নেিেুৰ্ক নপজৰ জচৰেছত - Nature’s Beckon, North East India 

গ। ইণ্টোৰছেটত উপলব্ধ চেচিন্ন আছলোিেী, েোতচৰৰ্কোৰ্কতৰ িোধ্যছিছৰ। 

 ।  পো িোধ্যি নৰ্যছে চেচিন্ন চৰ্কতোপ, ৰ্কোৰ্কত আছলোিেীৰ জচৰেছত 

ঙ। আিোৰ পূে চৰ পৰোই সজক্ৰে সদসয সৰ্কলৰ জচৰেছত নেিোিচ নেৰ্কে সম্পছৰ্কচ জোচেে পোচৰে। 

 

১১। সদসযপদৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণত অসুচেধ্োৰ সন্মুিীে ি'নল চৰ্ক ৰ্কচৰে? 

 

উত্তৰ : আপুচে আিোৰ্ক ই নিইল ৰ্কচৰে পোচৰে। আিোৰ ই- নিইল - membernaturesbeckon@gmail.com 

অথেো নৰ্যোগোছৰ্যোগ ৰ্কৰৰ্ক - 

    েৱ্েীতো িি চো (7005102380) 

   জেদ্বীপ িীল (8638398407) 

    

ৰ্কংৰ্কণো দোস (6001233566) 

আৰ্কোিদ্বীপ (7086889514) 
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