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সসোসোইটি অপ সভটয এয প্রটিষ্ঠোিো যভ শ্রদ্ধেয় জোঁ ক্লদ-কটরন এয
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সম্মোটনি হন, িোয ভধযস্তিিোয় িুটভ আভোদ্ধদয সসই আীফগোদ প্রদোন
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কয, সিোভোয সোটিদ্ধধয সর্দ্ধক টিটন সম আনন্দ অনু বফ কদ্ধযন, অনু গ্রহ

কয, সিোভোয সোটিদ্ধধয সর্দ্ধক টিটন সম আনন্দ অনু বফ কদ্ধযন, অনু গ্রহ

কদ্ধয িো সর্দ্ধক আভোদ্ধদয ফটিি কযনো:
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খ্রীদ্ধেয ভোধযদ্ধভ আভযো সিোভোয আীফগোদ মোিো কটয। আদ্ধভন।

খ্রীদ্ধেয ভোধযদ্ধভ আভযো সিোভোয আীফগোদ মোিো কটয। আদ্ধভন। সভটয
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প্রটিষ্ঠোিো, জোঁ ক্লদ-কটরন সিোভোয নোদ্ধভয ভটহভোয় সোধু টহসোদ্ধফ
সম্মোটনি হন, িোয ভধযস্তিিোয় িুটভ আভোদ্ধদয সসই আীফগোদ প্রদোন
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পিতা এবং স্থিপত
ফরাপ পবপ্লববর বর্গ্রাী আতবের মবে ১৭৯০
াবর ৭ই অগাস্ট জ্যঁ ক্লদ কপন, মধ্য ফ্রান্স এর
সন্ট ববনট ী সটবরপন্স নামক স্থাবন জ্ন্মর্গ্ন কবরন।
তার সদবলর পনপিপিত কযাথপকবদর সবা করার ুপ্ত
বানা িূর্তর া িাে জ্ুাই ২২, ১৮১৬ াব তার
সিৌবরাপতয অপভবক এর মধ্য পদবে।
িবরর পদন পতপন পিবন সই বাবরা জ্বনর একজ্ন
যারা মাতা সমরীর নাবম একটি নতু ন ধ্মীয় িপরবার
গঠবন প্রপতশ্রুপতবদ্দ পিবন। সযখাবন পস্টারবদর,
ব্রাদারবদর, অবিলাদার ধ্মরপ্রচারকবদর এবং
িুবরাপতবদর লাখা থাকবব।
সই তরুন যাজ্ক বে ওবঠন মাপরস্ত ফাদারবদর
প্রপতষ্ঠাতা এবং তার দীঘরাপয়ত এবং শ্রমাধ্য প্রবচষ্টা
পি এর বগুবা লাখার উন্নপতর জ্নয।

পিতা এবং স্থিপত
ফরাপ পবপ্লববর বর্গ্রাী আতবের মবে ১৭৯০
াবর ৭ই অগাস্ট জ্যঁ ক্লদ কপন, মধ্য ফ্রান্স এর
সন্ট ববনট ী সটবরপন্স নামক স্থাবন জ্ন্মর্গ্ন কবরন।
তার সদবলর পনপিপিত কযাথপকবদর সবা করার ুপ্ত
বানা িূর্তর া িাে জ্ুাই ২২, ১৮১৬ াব তার
সিৌবরাপতয অপভবক এর মধ্য পদবে।
িবরর পদন পতপন পিবন সই বাবরা জ্বনর একজ্ন
যারা মাতা সমরীর নাবম একটি নতু ন ধ্মীয় িপরবার
গঠবন প্রপতশ্রুপতবদ্দ পিবন। সযখাবন পস্টারবদর,
ব্রাদারবদর, অবিলাদার ধ্মরপ্রচারকবদর এবং
িুবরাপতবদর লাখা থাকবব।
সই তরুন যাজ্ক বে ওবঠন মাপরস্ত ফাদারবদর
প্রপতষ্ঠাতা এবং তার দীঘরাপয়ত এবং শ্রমাধ্য প্রবচষ্টা
পি এর বগুবা লাখার উন্নপতর জ্নয।

১৮৩৬ াব িুবরাপতবদর এই লাখাটি ভযাটিকাবনর
অনুবমাদন াভ কবর সযবতু ফাদার কপন তার
পমলনারীবদর দপির্ িপিবম প্রলান্ত মাাগরীয় দূরবতী
পমলন , “যাই সাক না সকন দূরবতী উিকূব”
িাঠাবনার প্রস্তাব সদন।
অেু পরত পমলনারী ম্প্রদাে এর পিতা পববব পতপন
অর্গ্বতী মাপরস্তবদর সস্দ এবং ম্মান াভ কবরন
সকননা ুপিপরের সজ্নাবর পববব তার সনতৃ ত্বাধ্ীন মা
সমরীর পললু ম্প্রদাে ংখযা, মন্ত্রর্ায় এবং অাধ্ারর্
ধ্মরপ্রচারক প্রভাবব পবকপলত ে।
তার জ্ীববনর াম্প্রপতক বিরগুপবত পতপন মাপরস্ত
ফাদারবদর পবধ্ান এবং পনেমাবী িপরলুদ্ধ কবরন।
২০১১ াব তার স্বগরখু বভাগী ওোর কারন িুনরাে
স্মরর্ করা ে ।

১৮৩৬ াব িুবরাপতবদর এই লাখাটি ভযাটিকাবনর
অনুবমাদন াভ কবর সযবতু ফাদার কপন তার
পমলনারীবদর দপির্ িপিবম প্রলান্ত মাাগরীয় দূরবতী
পমলন , “যাই সাক না সকন দূরবতী উিকূব”
িাঠাবনার প্রস্তাব সদন।
অেু পরত পমলনারী ম্প্রদাে এর পিতা পববব পতপন
অর্গ্বতী মাপরস্তবদর সস্দ এবং ম্মান াভ কবরন
সকননা ুপিপরের সজ্নাবর পববব তার সনতৃ ত্বাধ্ীন মা
সমরীর পললু ম্প্রদাে ংখযা, মন্ত্রর্ায় এবং অাধ্ারর্
ধ্মরপ্রচারক প্রভাবব পবকপলত ে।
তার জ্ীববনর াম্প্রপতক বিরগুপবত পতপন মাপরস্ত
ফাদারবদর পবধ্ান এবং পনেমাবী িপরলুদ্ধ কবরন।
২০১১ াব তার স্বগরখু বভাগী ওোর কারন িুনরাে
স্মরর্ করা ে ।
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ফরাপ পবপ্লববর বর্গ্রাী আতবের মবে ১৭৯০
াবর ৭ই অগাস্ট জ্যঁ ক্লদ কপন, মধ্য ফ্রান্স এর
সন্ট ববনট ী সটবরপন্স নামক স্থাবন জ্ন্মর্গ্ন কবরন।
তার সদবলর পনপিপিত কযাথপকবদর সবা করার ুপ্ত
বানা িূর্তর া িাে জ্ুাই ২২, ১৮১৬ াব তার
সিৌবরাপতয অপভবক এর মধ্য পদবে।
িবরর পদন পতপন পিবন সই বাবরা জ্বনর একজ্ন
যারা মাতা সমরীর নাবম একটি নতু ন ধ্মীয় িপরবার
গঠবন প্রপতশ্রুপতবদ্দ পিবন। সযখাবন পস্টারবদর,
ব্রাদারবদর, অবিলাদার ধ্মরপ্রচারকবদর এবং
িুবরাপতবদর লাখা থাকবব।
সই তরুন যাজ্ক বে ওবঠন মাপরস্ত ফাদারবদর
প্রপতষ্ঠাতা এবং তার দীঘরাপয়ত এবং শ্রমাধ্য প্রবচষ্টা
পি এর বগুবা লাখার উন্নপতর জ্নয।

পিতা এবং স্থিপত
ফরাপ পবপ্লববর বর্গ্রাী আতবের মবে ১৭৯০
াবর ৭ই অগাস্ট জ্যঁ ক্লদ কপন, মধ্য ফ্রান্স এর
সন্ট ববনট ী সটবরপন্স নামক স্থাবন জ্ন্মর্গ্ন কবরন।
তার সদবলর পনপিপিত কযাথপকবদর সবা করার ুপ্ত
বানা িূর্তর া িাে জ্ুাই ২২, ১৮১৬ াব তার
সিৌবরাপতয অপভবক এর মধ্য পদবে।
িবরর পদন পতপন পিবন সই বাবরা জ্বনর একজ্ন
যারা মাতা সমরীর নাবম একটি নতু ন ধ্মীয় িপরবার
গঠবন প্রপতশ্রুপতবদ্দ পিবন। সযখাবন পস্টারবদর,
ব্রাদারবদর, অবিলাদার ধ্মরপ্রচারকবদর এবং
িুবরাপতবদর লাখা থাকবব।
সই তরুন যাজ্ক বে ওবঠন মাপরস্ত ফাদারবদর
প্রপতষ্ঠাতা এবং তার দীঘরাপয়ত এবং শ্রমাধ্য প্রবচষ্টা
পি এর বগুবা লাখার উন্নপতর জ্নয।

১৮৩৬ াব িুবরাপতবদর এই লাখাটি ভযাটিকাবনর
অনুবমাদন াভ কবর সযবতু ফাদার কপন তার
পমলনারীবদর দপির্ িপিবম প্রলান্ত মাাগরীয় দূরবতী
পমলন , “যাই সাক না সকন দূরবতী উিকূব”
িাঠাবনার প্রস্তাব সদন।
অেু পরত পমলনারী ম্প্রদাে এর পিতা পববব পতপন
অর্গ্বতী মাপরস্তবদর সস্দ এবং ম্মান াভ কবরন
সকননা ুপিপরের সজ্নাবর পববব তার সনতৃ ত্বাধ্ীন মা
সমরীর পললু ম্প্রদাে ংখযা, মন্ত্রর্ায় এবং অাধ্ারর্
ধ্মরপ্রচারক প্রভাবব পবকপলত ে।
তার জ্ীববনর াম্প্রপতক বিরগুপবত পতপন মাপরস্ত
ফাদারবদর পবধ্ান এবং পনেমাবী িপরলুদ্ধ কবরন।
২০১১ াব তার স্বগরখু বভাগী ওোর কারন িুনরাে
স্মরর্ করা ে ।

১৮৩৬ াব িুবরাপতবদর এই লাখাটি ভযাটিকাবনর
অনুবমাদন াভ কবর সযবতু ফাদার কপন তার
পমলনারীবদর দপির্ িপিবম প্রলান্ত মাাগরীয় দূরবতী
পমলন , “যাই সাক না সকন দূরবতী উিকূব”
িাঠাবনার প্রস্তাব সদন।
অেু পরত পমলনারী ম্প্রদাে এর পিতা পববব পতপন
অর্গ্বতী মাপরস্তবদর সস্দ এবং ম্মান াভ কবরন
সকননা ুপিপরের সজ্নাবর পববব তার সনতৃ ত্বাধ্ীন মা
সমরীর পললু ম্প্রদাে ংখযা, মন্ত্রর্ায় এবং অাধ্ারর্
ধ্মরপ্রচারক প্রভাবব পবকপলত ে।
তার জ্ীববনর াম্প্রপতক বিরগুপবত পতপন মাপরস্ত
ফাদারবদর পবধ্ান এবং পনেমাবী িপরলুদ্ধ কবরন।
২০১১ াব তার স্বগরখু বভাগী ওোর কারন িুনরাে
স্মরর্ করা ে ।

