IMPACT OF THE YEAR 2018 - 2019
✓ In 2018-19, ''JAGORANI'' directly served 3,471 people (many of
them are poor students in remote areas) within various regions of
West Bengal, India and ''JAGORANI'' has spent Rs 7,25,797/-for its 7
projects and distributed donated goods having an approximate
market value of Rs 2,34,000/- (Audit Report of the year 2018-19 &
Tax return acknowledgement of Assessment year 2019-'20 is
attached in the end). "Jagorani" has also served nature by planting
and maintaining 600 saplings.

✓ In 2018-19,''JAGORANI'' has donated the above mentioned
educational accessories among 521 students along with Primary
health checkup in each of the schools. The health check-up reports of
every student were sent to their schools for their better nourishment.
We gave a first aid box to each school. 'JAGORANI' has spent Rs
1,13,653/- for this project in 5 phases.

✓ In 2018-19, ''JAGORANI'' has WEEKLY distributed food and other
accessories among 15 street dwellers permanently and 104 street
dwellers at random. ''JAGORANI'' has spent Rs 1,56,247/- for this
project.

✓ In 2018-19'JAGORANI' has distributed 1991 dresses among street
dwellers before Durga puja in 6 phases & 744 shawls, sweaters,
mufflers among the street dwellers of Kolkata before winter in 3
phases. 'JAGORANI' has spent Rs 2,00,969/- for this project.

✓ In 2018-19, 'JAGORANI' has sponsored One child (named DEEP
DAS) keeping him in ASSI HOME, Kolkata & extraordinary
talented girl (named BAISHAKHI KOYAL) has been sponsored for
her tuition fees, nutrition etc. by keeping her in her own home which
will continue in the coming year too. Also "JAGORANI' has arranged
fun-day program for orphan children in 6 phases. 'JAGORANI' has
spent Rs 69,522/- for this project.

✓ In 2018-19, 'JAGORANI' had planted 600 saplings at Kestopur,
Dumdum park and Baguiati at Kolkata, West Bengal in 3 phases.
''JAGORANI'' has spent Rs 26,860/- for this project.

✓ In 2018-19, 'JAGORANI' arranged a blood donation program on 17th
September, 2018 in association with Tata Medical Centre. 'JAGORANI'
was requested to Donate Blood for the urgent need of Cancer Patients
at TATA Medical Centre, New Town, Kolkata. ''JAGORANI' has spent
Rs 3,045/- for this project.

✓ In 2018-19, ''JAGORANI'’ teaches 66 children in Sundarbans
throughout the year and 13 students weekly in Kestopur office. '
JAGORANI' has spent Rs 8,632/- for this project.

❖ “DONATE US through "PAYTM" in +91-8100155055 or
direct cash at office or project equipments.
Our Bank details are given below:
BANK OF BARODA; ACCOUNT NAME: KESTOPUR JAGORANI FOUNDATION
ACCOUNT NO: 26600200000666 ;

BRANCH NAME: KESTOPUR KOLKATA

IFSC CODE: BARB0KESTOP (FIFTH CHARACTER IS ZERO); MICR CODE: 700012053
❖ SUPPORT US in Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn,
Google plus [ like, share, invite friends, reviews ]
❖ JOIN US as Volunteer, Advisor, Observer TO BLESS THE
NEEDIEST”
- TEAM ''JAGORANI''

২০১৮ - ১৯ বছরেে কার্যাবলী
✓ ২০১৮-২০১৯ অর্যবরষয “জাগেণী” পশ্চিমবরেে শ্চবশ্চিন্ন এলাকায় মমাট ৩০৪৬ জনরক
(রবশ্চিেিাগ প্রত্যন্ত গ্রারমে গেীব ছাত্রছাত্রী) প্রত্যক্ষিারব সাহার্য করেরছ। “জাগেণী”-ে
শ্চনর্যাশ্চেত্ ৭ শ্চট প্রকরেে জনয মমাট ৪,৯৯,৩৮৭/- টাকা খেচ হয় এবং দানকো পণয বণ্টন করে
র্াে সম্ভাবয বাজাে দে ১,৯৬,০০০ টাকা ( অশ্চিট শ্চেরপাটয ২০১৮-২০১৯ ও টযাক্স শ্চেটাণয
স্বীকারোশ্চি ২০১৯-'২০ মিরষ মদওয়া আরছ )। “জাগেণী” ৬০০ শ্চট চাোগাছ লাশ্চগরয়,রবড়া শ্চদরয়
ত্াে পশ্চেচর্যা করে প্রকৃশ্চত্েও মসবা করেরছ।

✓ ২০১৮-২০১৯ সারল জাগেণী ৫২১ জন শ্চিক্ষার্যী-মক উপরে উশ্চিশ্চখত্ পড়াশুনাে সামগ্রী দান
কেরত্ সক্ষম হরয়রছ এবং প্রশ্চত্শ্চট শ্চবদযালরয়ে ছাত্রছাত্রীরদে প্রার্শ্চমক িারব স্বাস্থ্য পেীক্ষা
করেরছ এবং ত্ারদে প্ররত্যরকে স্বাস্থ্য পেীক্ষাে ফলাফল (িািাে প্রশ্চত্পাশ্চদত্) প্রশ্চত্শ্চট শ্চবদযালরয়
পাশ্চিরয়রছ। এছাড়াও সু ন্দেবরনে সবকশ্চট শ্চবদযালরয় একশ্চট করে First-aid box মদওয়া

হরয়রছ। “জাগেণী”-ে এই প্রকরেে জনয ৪ শ্চট পর্যারয় মমাট ১,১৩,৬৫৩/- টাকা খেচ করেরছ ।

✓ ২০১৮-২০১৯ সারল জাগেণী ১৫ জন স্থ্ায়ী পর্-বাশ্চসন্দারক এবং

১০৪ জন অসু স্থ্ অস্থ্ায়ী
পর্বাশ্চসন্দারক শুকরনা খাবাে শ্চবত্েণ করেরছ। "জাগেণী" কলকাত্াে শ্চনরবশ্চদত্া মসত্ুে নীরচ
'িম্ভু দাস' নারম একজন প্রশ্চত্বন্ধী বৃদ্ধরক হুইল-মচয়ােও দান করেরছ। “জাগেণী” এই প্রকরেে
জনয মমাট ১,৫৬,২৪৭/- টাকা খেচ করেরছ।

✓ ২০১৮-২০১৯ সারলে পূ জাে আরগ জাগেণী ৫ শ্চট দফায় ১৯৯১ জন পর্-বাশ্চসন্দারক জামাকাপড় দান করেরছ এবং িীত্কারল ৪ শ্চট দফায় ৭৪৪ শ্চট িাল, মসারয়টাে, মাফলাে শ্চবত্েণ
করেরছ। “জাগেণী”এই প্রকরেে জনয মমাট ২,০০,৯৬৯/- টাকা খেচ করেরছ।

✓ ২০১৮-২০১৯ সারল জাগেণী দীপ দাস নারম একশ্চট অনার্ শ্চিশুরক ASSI HOME এ মেরখ
ত্াে র্াবত্ীয় সমস্ত খেচ চালারে এবং ববিাখী কয়াল নামক একজন মমর্াবী ও প্রশ্চত্িািীল
মমরয়রক ত্াে বাশ্চড়রত্ মেরখ ত্াে সাোবছরেে খাওয়া ও মলখাপড়াে সমস্ত েকম খেচ বহন
কেরছ এবং আগামী বছরেও এই খেচ চাশ্চলরয় র্ারব। “জাগেণী”এই প্রকরেে জনয মমাট
৬৯,৫২২/- টাকা খেচ করেরছ।

✓ ২০১৮-২০১৯ সারল জাগেণী ৬০০ শ্চট গারছে চাো পশ্চিমবরেে মকালকাত্াে মকষ্টপুে,
দমদমপাকয, বাগুইআশ্চট-ে শ্চবশ্চিন্ন জায়গায় মোপণ করেরছ। “জাগেণী” এই প্রকরেে জনয
মমাট ২৬,৮৬০/- টাকা খেচ করেরছ।

✓ ২০১৮-২০১৯ সারল জাগেণী ২০১৮-২০১৯ সারল ১৭ ই মসরেম্বে জাগেণী শ্চনউটাউন
মকালকাত্া টাটা মমশ্চিরকল মসন্টারে কযান্সাে রূগীরদে জনয েিদান শ্চিশ্চবে আরয়াজন করে।
“জাগেণী” এই প্রকরেে জনয মমাট ৩,০৪৫/- টাকা খেচ করেরছ ।

✓ ২০১৮-২০১৯ সারল জাগেণী-ে পক্ষ মর্রক সু ন্দেবরন ৬৬ জন শ্চিক্ষার্যী-মক ও মকষ্টপুরে ১৩
জন শ্চিক্ষার্যী-মক সাোবছে সাপ্তাশ্চহক শ্চবনা মবত্রন পড়ারনা হয়। “জাগেণী” এই প্রকরেে জনয
মমাট ৮,৬৩২/- টাকা খেচ করেরছ।

* আপশ্চন "PAYTM" ( +91-8100155055 ) এে মার্যরম বা অশ্চফরস এরস অর্য বা প্রকরেে
সামগ্রী শ্চদরত্ পারেন। *
আমারদে বযাংরকে শ্চববেণ শ্চনরচ প্রদত্তঃ
BANK OF BARODA;

ACCOUNT NAME: KESTOPUR JAGORANI FOUNDATION

ACCOUNT NO: 26600200000666;

BRANCH NAME: KESTOPUR KOLKATA

IFSC CODE: BARB0KESTOP (FIFTH CHARACTER IS ZERO); MICR CODE: 700012053

* জাগেণী-ে শ্চবশ্চিন্ন মপাষ্টগুশ্চল-মক শ্চবশ্চিন্ন মসািযাল শ্চমশ্চিয়া-মত্ (রফসবুক , টুযইটাে ,
শ্চলঙ্কশ্চিন, ইনস্টাগ্রাম , গুগলপ্লাস , ইউশ্চটউব ) শ্চনয়শ্চমত্ লাইক, মিয়াে , শ্চেশ্চিউ ,
বন্ধুরদে ইনিাইট করুন ।*

অিাবী মানু ষরদে মুরখ হাশ্চস মফাটারনাে জনয এশ্চগরয় আসু ন।
"জাগেণী"-মক সাহার্য করুন , সমর্যন করুন ও
"জাগেণী"-ে কারজ মর্াগদান করুন।

