
କଏି, କ’ଣ, କପିରି ଏବଂ କାହକ ି?କଏି, କ’ଣ, କପିରି ଏବଂ କାହକ ି?

କାହାକୁ ନଶିାସk କୁହାଯାଏ ?
ଆମ ଭିତରୁ ଅ କାଂଶଙ୍କ ଏହ ିpଶ୍ନ ବଷିୟେର dତିୀୟ ଥର 

ଭାବବିା ଦରକାର ନାହ । ଆେମ ଜାଣୁ ! ଆମର ସାରା ଜୀବନ 
ଏବଂ ଚnିା େକୗଣସ ିନା େକୗଣସ ିରୂପେର ମାଦକdବ୍ୟ ଉପେର 
େକndୀଭୂତ ଲା – ପାଇବା ଓ ବ୍ୟବହାର କରବିା ଏବଂ ଅ କ 
ପାଇବା ପାଇଁ ରାsା ଓ ଉପାୟ େଖାଜବିା । ଆେମ ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ 
ମାଦକdବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଲୁ ଓ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରବିା ପାଇଁ 
ବଞ୍ଚୁ ଲୁ । ସରଳ ଭାଷାେର କହେିଲ, ଜେଣ ପରୁୁଷ ବା ନାରୀ 
ଯାହାର ଜୀବନ ମାଦକdବ୍ୟ dାରା ନୟିntତି େସ ହ ନଶିାସk । 
ଆେମମାେନ େଗାଟଏି ନରିବcnି ଏବଂ ବଢ଼ଚିାଲୁ ବା େରାଗେର 
କବଳତି ଯାହାର େଶଷ ପରଣିତ ି ସବୁେବେଳ ସମାନ: େଜଲ୍, 
ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମତୃୁ୍ୟ ।

ନାେକର୍ାଟkି ଆେନାନମିସ୍ କାଯର୍୍ୟkମ କ’ଣ ?
ଏନ୍.ଏ. ପରୁୁଷ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ଲାଭବହିୀନ 

ସମାଗମ ବା ସମାଜ େଯଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଦକdବ୍ୟ ଏକ 
ମଖୁ୍ୟ ସମସ୍ୟା େହାଇଯାଇ ଲା । ଆେମମାେନ ସଧୁାର ପଥେର 
ବା ନଶିାସk ବ୍ୟkି, େଯଉଁମାେନ ନଶିାମkୁ େହାଇ ରହବିାେର 

ପରsରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରବିାକୁ ନୟିମିତ ମିଳତି େହଉ । ଏହା 
ସମs pକାରର ମାଦକdବ୍ୟଠାରୁ ନବିୃt ରହବିାର ଏକ 
କାଯର୍୍ୟkମ । ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ େକବଳ ଏକ ମାt ଆବଶ୍ୟକତା 
େହଲା, ମାଦକdବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ବn କରବିାକୁ ଇcା । ଆେମ 
psାବ େଦଉ େଯ ଆପଣ ମନକୁ େଖାଲା ରଖnୁ ଏବଂ ନଜିକୁ 
ଏକ ସେୁଯାଗ ଦଅିnୁ । ଆମ କାଯର୍୍ୟkମଟ ିଅତ ିସରଳ ଭାବେର 
େଲଖା େହାଇ ବା େକେତାଟ ି ମଳୂତttର ସମାହାର ଯାହାକୁ 
ଆେମ ଆମର େଦନୖnନି ଜୀବନେର ଅନୁସରଣ କରପିାରବିା । 
ସବୁଠୁ ମହttପଣ୍ଣର୍ କଥା େହଲା େଯ େସଗୁଡ଼କି କାମ କେର ।
ଏନ୍.ଏ. ସହତି େକୗଣସ ିସtର୍ ଜଡ଼ତି ନୁେହଁ । ଆେମ ଅନ୍ୟ 

େକୗଣସ ିସଂsା ସହତି ଜଡ଼ତି ନାହୁଁ, ଆମର େକୗଣସ ିpାରmିକ 
ଚାnା ବା େଦୟ ନାହ, େକୗଣସ ିଶପଥପାଠେର ଦsଖତ କରବିାକୁ 
ପେଡ଼ ନାହ, କାହାକୁ େକୗଣସ ିpତଶି୍ରୁତ ିେଦବାକୁ ପେଡ଼ ନାହ । 
ଆେମ େକୗଣସ ିରାଜେନତୖକି, ଧାମକ କମି୍ଵା ଆଇନ pବtର୍ନକାରୀ 
ସଂsାମାନଙ୍କ ସହତି ଜଡ଼ତି ନାହୁଁ, ଏବଂ େକୗଣସ ି ସମୟେର 
କାହାର ସତକର୍ ନଜରେର ନାହୁଁ । ବୟସ, ସmpଦାୟ, େଯୗନ 
ପରଚିୟ, ଧାମକ ବଶ୍ଵାସ, ଧମର୍ କମି୍ଵା ଧମର୍ବହିୀନ, ନବିେଶଷେର  
େଯେକୗଣସ ିବ୍ୟkି ଆମ ସହତି େଯାଗ େଦଇପାରବି ।
ଆପଣ େକଉଁ ମାଦକdବ୍ୟ କମି୍ଵା େକେତ ପରମିାଣେର 

ବ୍ୟବହାର କରୁ େଲ କମି୍ଵା ଆପଣଙ୍କ କଏି େଯାଗାଉ େଲ, 
ଅତୀତେର ଆପଣ କଣ କରଛିn,ି ଆପଣଙ୍କର େକେତ ଅ କ 
କମି୍ଵା େକେତ କମ୍ ଅଛ ି େସସବୁ ବଷିୟେର ଜାଣିବା ପାଇଁ 

ଆେମ ଆgହୀ ନୁେହଁ, କnିୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଷିୟେର 
ଆପଣ କଣ କରବିାକୁ ଚାହୁଁଛn ିଏବଂ ଆେମ କପିର ିସାହାଯ୍ୟ 
କରପିାରବିୁ େକବଳ େସ ବଷିୟେର ଆgହୀ । ନବାଗତ ସଦସ୍ୟ 
େଯ େକୗଣସ ିସଭାେର ସବୁଠାରୁ ମହttପଣ୍ଣର୍ ବ୍ୟkି େହାଇଥାn,ି 
କାରଣ ଆମ ପାଖେର ଯାହା ଅଛ ିତାହା େକବଳ େଦବା dାରା ହ 
ଆେମ ନଜି ପାଖେର ରଖିପାରବିୁ । ଆମ େଗାଷ୍ଠୀଗତ ଅନୁଭୂତରିୁ 
ଆେମ ଶଖିଛୁ େଯ େଯଉଁମାେନ ଆମର ସଭାକୁ ନୟିମିତ ଆସn ି
େସମାେନ ନଶିାମkୁ ରହn ି।

ଆେମ ଏଠ ିକାହକ ିଅଛୁ ?
ଏନ୍.ଏ.ର ସମାଗମକୁ ଆସବିା ପବୂର୍ରୁ, ଆେmମାେନ ଆମ 

ନଜି ଜୀବନକୁ ଚଳାଇପାରୁ ନ ଲୁ । ଆେମ ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ ପର ି
ବଞ୍ଚପିାରୁ ନ ଲୁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରପିାରୁ ନ ଲୁ । 
ଆମକୁ କଛି ିଭିnତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଲା ଏବଂ ଆେମ ଭାବେିନଲୁ 
େଯ ଆେମ ମାଦକdବ୍ୟେର ତାହା ପାଇଗଲୁ । ଆମର ପରବିାର, 
ଆମର stୀ, sାମୀ ଏବଂ ଆମର ସnାନମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣଠାରୁ 
ଆେମ ମାଦକdବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରକୁ pାଧାନ୍ୟ େଦଇ ଲୁ । 
େଯେକୗଣସ ିମଲୂ୍ୟେର ବ ିଆମକୁ ମାଦକdବ୍ୟ ଦରକାର ଲା । 
ଆେମ ଅେନକ େଲାକଙ୍କର ବହୁତ kତ ିକଲୁ, କnିୁ ସବୁଠୁ ଅ କ 
kତ ିନଜିର କଲୁ । ଆମର ବ୍ୟkିଗତ ଦାୟିtକୁ gହଣ କରବିାର 
ଅପାରଗତା େଯାଗୁଁ ଆେମ ବାsବେର ଆମ ନଜିର ସମସ୍ୟା ସଷ୍ଟ 
କରୁ ଲୁ । ଆମକୁ ଲାଗୁ ଲା କ ିଜୀବନକୁ ତା ନଜି ଅନୁସାେର 
ସାମ୍ନା କରବିାକୁ ଆେମ ଅସମଥର୍ ଲୁ ।
ଆମ ଭିତରୁ ଅ କାଂଶ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲୁ େଯ ଆମର 

ଆସkିେର ଆେମମାେନ ଧୀେର ଧୀେର ଆtହତ୍ୟା କରୁ ଲୁ, କnିୁ 
ଆସkି ଜୀବନର ଏପର ିଏକ ଚତୁର ଶତ୍ରୁ େଯ ଏହା ବଷିୟେର 
କଛି ି କରବିାର ଶkି ଆେମ ହରାଇ େଦଇ ଲୁ । ଆମ ଭିତରୁ 
ବହୁତ ଜଣ େଜଲ ଗେଲ, କମି୍ଵା ଔଷଧ, ଧମର୍ ଏବଂ ମାନସକି 
ଚକିtିା ମା ମେର ସାହାଯ୍ୟ େଲାଡ଼େିଲ । ଏ ରୁ େକୗଣସ ିପnା 
ଆମ ପାଇଁ ପଯର୍୍ୟାp େହଉ ନ ଲା । ହତାଶ େହାଇ ନାେକର୍ାଟkି 
ଆେନାନମିସେର ଆେମ ପରsରଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ େଲାଡ଼ବିା 
ପଯର୍୍ୟn ଆମର େରାଗ ସବୁେବେଳ ପନୁଃpକାଶ ପାଉ ଲା କମି୍ଵା 
ବଢ଼ ିଚାଲୁ ଲା ।
ଏନ୍.ଏ.କୁ ଆସବିା ପେର ଆେମ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲୁ େଯ 

ଆେମମାେନ ଅସsୁ ଲୁ । ଆେମ ଏପର ିଏକ େରାଗେର ପୀଡ଼ତି 
ଲୁ ଯାହାର େକୗଣସ ିଜଣାଶୁଣା ଚକିtିା ନାହ । ଅବଶ୍ୟ, ଏହାକୁ 

େକୗଣସ ିମହୁୂtର୍େର େରାକାଯାଇପାେର ଏବଂ ତା’ପେର ସଧୁାର 
ସmବ େହାଇଥାଏ ।

ଏହା କପିରି କାମ କେର
ଯଦ ି ଆେମ ଯାହା େଦଇପାରବିୁ ଆପଣ ତାହା ଚାହୁଁଛn,ି 

ଏବଂ ତା’କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କଛି ିଉଦ୍ୟମ କରବିାକୁ ଇcୁକ ଅଛn,ି 
ତା’େହେଲ ଆପଣ େକେତଗୁଡ଼ଏି ନdିଷ୍ଟ ପଦେkପ େନବାକୁ 

psୁତ ଅଛn ି। ଏଗୁଡ଼କି େସହ ିନୀତ ିଯାହା ଆମର ସଧୁାରକୁ 
ସmବ କଲା ।
୧. ଆେମ ମାନେିନଲୁ େଯ ଆମର ଆସkି ଆଗେର ଆେମ 

ଶkିହୀନ ଲୁ, େସ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ଅଣାୟତ େହାଇ 
ଚାଲି ଲା ।

୨. ଆେମ ବିଶ୍ଵାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ େଯ ଆମଠାରୁ ବଡ଼ 
ଆଉ ଏକ ଶkି ଆମର pକୃତsି ଅବsାକୁ ପୁନଃsାପନ 
କରପିାରବି ।

୩. ଆେମ ବୁଝ ିପାରି ବା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯtେର ଆମର ଇcା ଏବଂ 
ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼େିଦବା ପାଇଁ ନଷ୍ପt ିେନଲୁ ।

୪. ଆେମ ନିଜର ଅେନ୍ଵଷଣ କରିବା ସହ ନିଭର୍ୀକଭାେବ 
େନତୖକିତାର ଏକ ତାଲିକା psୁତ କଲୁ ।

୫. ଆେମ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ନକିଟେର, ନଜି ପାଖେର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 
ଜେଣ ବ୍ୟkିଙ୍କ ପାଖେର ଆମ ଭୁଲ୍ ର ସଠିକ୍ ରୂପକୁ 
ମାନେିନଲୁ ।

୬. ଈଶ୍ଵର ଆମର ଏହସିବୁ ଚରtିକି ତ୍ରୁଟ ିଦୂର କରେିବ େବାଲି 
ଆେମ ସmୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ psୁତ େହଲୁ ।

୭. ଆେମ ଆମର େଦାଷତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 
ନmତାର ସହ ତାଙ୍କ ନେିବଦନ କଲୁ ।

୮. ଆେମ kତ ିକରି ବା ସମs ବ୍ୟkିଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା କଲୁ 
ଏବଂ େସ ସମsଙ୍କ ପାଖେର pାୟଶ୍ଚତ କରବିାକୁ ଇcୁକ 
େହଲୁ ।

୯. େଯଉଁ ବ୍ୟkିମାନଙ୍କ ପାଖେର ସmବ ଆେମ ସିଧାସଳଖ 
pାୟଶ୍ଚତ କଲୁ, ଏହା କରବିା dାରା ଯଦ ିେସହ ିେଲାକଙ୍କ ବା 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଘାତ େହାଇପାେର ତାହାକୁ ବାଦ୍ େଦଲୁ ।

 ୧୦. ଆେମ ବ୍ୟkିଗତ କାଯର୍୍ୟକଳାପର ତାଲିକା କରିବା ଜାର ି
ରଖିଲୁ ଏବଂ େଯଉଁଠ ିଆେମ ଭୁଲ୍ ତାହା ତୁରn ମାନ ିେନଲୁ ।

 ୧୧. pାଥର୍ନା ଏବଂ ାନ ମା ମେର ଆେମ ବୁଝିପାରି ବା 
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି ଆମର ସେଚତ ସmକର୍ ଉnତ କରିବାକୁ 
ଚାହଲୁ, ତାଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ େକବଳ ସଦcିାର ଅବଗତ ି
ଏବଂ ତାକୁ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରବିାର ଶkି ପାଇଁ pାଥର୍ନା କଲୁ ।

 ୧୨. ଏହ ିପଦେkପଗୁଡ଼ିକର ଫଳsରୂପ ଆମ ଭିତେର ଏକ 
ଆ ାtକି ଜାଗରଣ େହଲା । ଆେମ ନଶିାସkମାନଙ୍କ ଏହ ି
ବାtର୍ା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କଲୁ ଏବଂ ଆମର ସବୁ େktେର 
ଏହ ିମଳୂତtt ଗୁଡ଼କିୁ ଅଭ୍ୟାସ କରବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କଲୁ ।

ଶଣୁିବାକୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ନେିdର୍ଶ ଭଳ ିଲାଗୁଛ ିଏବଂ ଏଗୁଡ଼କି 
ଆେମ ଏକାଥରେକ କରପିାରବିା ନାହ । ଆେମ େଗାଟଏି ଦନିେର 
ନଶିାସk େହାଇନ ଲୁ, େତଣୁ ମେନରଖnୁ – ଧୀର ପାଣି ପଥର 
କାେଟ ।

ଏକ ମେନାଭାବ ଯାହା ଅନ୍ୟସବୁଠାରୁ ଅ କ ଆମକୁ ଆମ 
ସଧୁାରେର ବଫିଳ କେର; ତାହା େହଉଛ ିଆ ାtକି ସdିାn pତ ି
ଅନାgହ କମି୍ଵା ଅସହଷ୍ଣ ମେନାବୃt ି। ଏଗୁଡ଼କି ମ ରୁ ତେିନାଟ ି
ଅପରହିାଯର୍୍ୟ ସdିାn େହଉଛ ିସାଧୁତା, େଖାଲା ମେନାଭାବ ଏବଂ 
ଆgହ । ଏଗୁଡ଼କି ସହତି ଆେମ ସଠକ୍ ମାଗର୍େର ରହବିା ।
ଆେମ ଅନୁଭବ କରୁ େଯ ଆସkି େରାଗ pତ ିଆମର ପnା 

ସmୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ବାsବବାଦୀ, େଯେହତୁ ଜେଣ ନଶିାସk ଆଉ 
ଜେଣ ନଶିାସk ବ୍ୟkିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରବିାର େଯଉଁ ଚକିtିାଗତ 
ମଲୂ୍ୟ ରହଛି ିତାହାର େକୗଣସ ି ତୁଳନା ନାହ । ଆେମ ଅନୁଭବ 
କରୁ େଯ ଆମ ବାଟ କାେଯର୍୍ୟାପେଯାଗୀ, କାରଣ ଜେଣ ନଶିାସk 
ଅନ୍ୟ ଜେଣ ନଶିାସk ବ୍ୟkିଙ୍କ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝପିାେର 
ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରପିାେର । ଆେମ ବଶ୍ଵାସ କରୁ େଯ େଯେତ 
ଶୀଘ୍ର ଆେମ ସମାଜ ଭିତେର, େଦନୖnନି ଜୀବନେର ଆମର 
ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼କିୁ ସାମ୍ନା କରବିୁ, େସେତ ଶୀଘ୍ର ଆେମ େସହ ି
ସମାଜର gହଣୀୟ, ଦାୟିtବାନ ଏବଂ କାଯର୍୍ୟkମ ସଦସ୍ୟ 
େହାଇପାରବିୁ ।
ସkିୟ ଆସkିକୁ େଫର ିନଯିବା ପାଇଁ େକବଳ ଏକମାt ପnା 

େହଲା ଥେରବ ିମାଦକdବ୍ୟ ନ େନବା । ଯଦ ିଆପଣ ଆମ ପର ି
େହାଇଥାn ିଆପଣ ଜାଣି େବ େଯ ଥେର ବ ିବହୁତ ଏବଂ ହଜାର 
ଥର ବ ିଯେଥଷ୍ଟ ନୁେହଁ । ଆେମ ଏହାର ିଉପେର ଅ କ ଗୁରୁt 
େଦଉ, କାରଣ ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େଯେତେବେଳ ଆେମ େକୗଣସ ି
pକାରର ମାଦକdବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କମି୍ଵା େଗାଟଏି ବଦଳେର 
ଅନ୍ୟେଗାେଟ ମାଦକdବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆମର ଆସkିକୁ 
ଆେମ ପନୁବର୍ାର ମkୁ କରେିଦଉ ।
ମଦକୁ ଅନ୍ୟ ମାଦକdବ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବବିା ବହୁତ 

ନଶିାସk ବ୍ୟkିଙ୍କର ପନୁର୍ବ୍ୟବହାରର କାରଣ େହାଇଛ ି। ଆେମ 
ଏନ୍.ଏ.କୁ ଆସବିା ପବୂର୍ରୁ ଆମ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ମଦକୁ ଭିn 
ନଜରେର େଦଖୁ େଲ, କnିୁ ଆେମ ଏ ବଷିୟେର dndେର ରହବିା 
ଅନୁଚତ୍ । ମଦ େଗାଟଏି ମାଦକ dବ୍ୟ । ଆେମମାେନ େହଲୁ 
ଆସkି େରାଗେର ବା ବ୍ୟkିମାେନ, ଯାହାକୁ ସଧୁାର ପଥେର 
ରହବିାକୁ େହେଲ ସମs pକାରର ମାଦକdବ୍ୟଠାରୁ ନବିୃt 
ରହବିାକୁ ପଡ଼ବି ।

ନାେକର୍ାଟkି ଆେନାନମିସର ବାରଟ ିପରmରା 
ଆମ ପାଖେର ଯାହା ଅଛ ିେକବଳ ସତକର୍ତାର ସହତି ଆେମ 

ତାହା ରଖିପାରୁ, ଏବଂ େଯପର ିବ୍ୟkିର ମkୁି ବାରଟ ିପଦେkପରୁ 
ଆସଥିାଏ, ଠକ୍ େସହପିର ି େଗାଷ୍ଠୀର ମkୁି ଆମର ପରmରାରୁ 
ଉtt ିେହାଇଥାଏ ।
େଯ ପଯର୍୍ୟn ଆମକୁ ବାn ିରଖି ବା ବnନ ଆମକୁ ଅଲଗା 

କରେିଦବା ଶkିଠାରୁ ଅ କ ଶkିଶାଳୀ, େସ ପଯର୍୍ୟn ସବୁକଛି ିଠକ୍ 
ଚାଲିବ ।
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କଏି, କ’ଣ, କପିରି 
ଏବଂ କାହକ ି?
େଶ୍ଵତ ପsୁିକା Narcotics Anonymous 
ରୁ ପନୁଃମdୁିତ

୧. ଆମର ସାମୂହକି କଲ୍ୟାଣ pଥେମ ଆସିବା ଦରକାର; 
ବ୍ୟkିଗତ ସୁଧାର ଏନ୍.ଏ.ର ଏକତା ଉପେର ନିଭର୍ର 
କେର ।

୨. ଆମ େଗାଷ୍ଠୀର ଉେdଶ୍ୟ ପାଇଁ େକବଳ ଜେଣ ହ ଚରମ 
pାଧୀକାରୀ ଅଛn ି – ଏକ େpମମୟ ଈଶ୍ଵର େଯ କ ି
ଆମର େଗାଷ୍ଠୀଗତ ବେିବକ ମା ମେର ନଜିକୁ ପରpିକାଶ 
କରଥିାn ି। ଆମର େନତାମାେନ େକବଳ ବଶ୍ଵs େସବକ; 
େସମାେନ ଶାସନ କରn ିନାହ ।

୩. ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ େକବଳ ଏକମାt ଆବଶ୍ୟକତା େହଲା 
ମାଦକdବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ବnକରବିାକୁ ଇcା ।

୪. ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀ କମି୍ଵା ସmୂଣ୍ଣର୍ ଏନ୍.ଏ.କୁ pଭାବତି କରୁ ବା 
ବଷିୟବsୁକୁ ଛାଡ଼ ିpେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀ sୟଂଶାସତି େହବା 
ଦରକାର ।

୫. pେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀର ଏକମାt pାଥମକି ଉେdଶ୍ୟ େହଉଛ ି– 
ଏେବବ ିପୀଡ଼ତି ବା ନଶିାସk ବ୍ୟkିମାନଙ୍କ ଏହ ିବାtର୍ା 
ପହଞ୍ଚାଇବା ।

୬. େକୗଣସି ସmକର୍ୀୟ ବ୍ୟବsା ବା ବାହ୍ୟ ଉେଦ୍ୟାଗକୁ ଏକ 
ଏନ୍.ଏ. େଗାଷ୍ଠୀ କଦାପି ସମଥର୍ନ, ଆଥକ ସହାୟତା କମି୍ଵା 
ଏନ୍.ଏ.ର ନାମ େଯାଡ଼ିବା ଉଚତ୍ ନୁେହଁ, ହୁଏତ ଆଥକ 
ସମସ୍ୟା, ସmt ି କିମ୍ଵା ସmାନର େମାହ ଆମକୁ ଆମର 
pାଥମିକ ଉେdଶ୍ୟଠାରୁ ଦୂେରଇେଦବ ।

୭. pେତ୍ୟକ ଏନ୍.ଏ. େଗାଷ୍ଠୀ ବାହ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ gହଣ ନକର,ି 
ସmୂଣ୍ଣର୍ଭାେବ sାବଲମ୍ଵୀ େହବା ଦରକାର ।

୮. ନାେକର୍ାଟkି ଆେନାନମିସ ସବୁେବେଳ େପସାଦାର ନ େହାଇ 
ରହବିା ଦରକାର, କnିୁ ଆମର େସବା େକndଗୁଡ଼କି sତnt 
କମର୍ୀ ନେିୟାଜତି କରପିାରn ି।

୯. ଯାହା ବ ିେହଉ, ଏନ୍.ଏ. କଦାପି ସଂଗଠତି େହବା ଉଚତି 
ନୁେହଁ, କିnୁ ଆେମ େସବା ପରିଷଦ ବା ସମିତି ଗଠନ 
କରପିାରୁ, ଯିଏକ ିେଯଉଁମାନଙ୍କ େସବା ଦଅିn ିେସମାନଙ୍କ 
pତ ିpତ୍ୟk ଭାବେର ଦାୟୀ ରହେିବ ।

 ୧୦. ନାେକର୍ାଟkି ଆେନାନମିସର ବାହ୍ୟ ଘଟଣାବଳ ିଉପେର 
େକୗଣସି  ମତାମତ  ନାହ ;  େତଣୁ  ଏନ .ଏ .  ନାମକୁ 
ସାବର୍ସାଧାରଣ  ବିବାଦ ମ କୁ କଦାପି ଟାଣିବା ଉଚିତ 
ନୁେହଁ ।

 ୧୧. ଆମର ଜନ ସmକର୍ ନୀତ ିେpାtାହନ ଅେପkା ଆକଷର୍ଣ 
ଉପେର ଆଧାରିତ; ଆେମ ସବୁେବେଳ ଗଣମା ମ, 
େରଡ଼ିଓ  ଏବଂ  ଚଳc ିt  sରେର  ଆମର  ବ୍ୟkିଗତ 
ପରଚିୟହୀନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର ।

 ୧୨. ପରିଚୟହୀନତା େହଉଛି ଆମର ସମs ପରmରାର 
ଆ ାtିକ ମୂଳଦୁଆ, ଏହା ସବୁେବେଳ ବ୍ୟkିt ପୂବର୍ରୁ 
ସିdାn ଗୁଡ଼ିକୁ  sାନ  େଦବା  ପାଇଁ  ଆମକୁ  ମେନ 
ପକାଇଦଏି ।




