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ি য় ব ু,
থেমই আমােদর ‘আেলা’র তরফ থেক রইল অ েরর অ

ল থেক অসীম কৃত তা ও নববেষর হািদক

েভ া। অত

আনে র সে জানাই ২০২০ সােলর ১২ই জানু য়ারী আমােদর আেলা দশ বছের পদাপণ করেত চেলেছ। এই ভ েণর আনু ািনক
সূ চনায় আপনােদর/ তামােদর/ তােদর পােশ পােবা এই আবদার রাখলাম।
২০০৭ সােল নের পু র রামকৃ

িমশন আবািসক মহািবদ ালয় থেক সা ািনক

চলা। ধীের ধীের আেলার সে যু
কলকাতাসহ একািধক
ালােত

ামীজীর ‘

তৎকালীন অধ

াতেকর িকছু ব ু েদর উেদ ােগ

হেয়িছল যাদবপু র িব িবদ ালয়, এনিসএল পু েণ, আইএিসএস, আইএসআই কলকাতা, আইজার

িত ােনর িশ াথী ও গেবষক ব ু গণ। সই

য়ােসর আনু ািনক সূ চনা হেয়িছল ২০১১।

েতজ’ ও ‘ া বীেয’র আ ােনর সে সমানভােব িছল নের পু র রামকৃ
ামী সু পণান জী মহারােজর অকৃি ম

যাদবপু র িব িবদ ালেয়র বতমান সহ-উপাচায মাননীয়
াথিমকভােব হাওড়া ও

জানান িদেত চ া কেরিছলাম। দশম

পালন কের আসেছ। সামািজক দায়ব তার কথা

িমশন আবািসক মহািবদ ালেয়র

য়ােস সি বনী শি

হেয়িছল। সমােজ িনেজেদর অি

েক একটু অন ভােব

দান ও পড়ােশানা সং া

রণ কের আেলা

পরামশ দােনর মাধ েম স ু ণ তদারিকর দায়

থম থেকই ছা ীেদর অ ািধকার িদেয় আসেছ।
১৫২ ত প েছ গল। যােদর অেনেকই বতমােন কলকাতাসহ

হণ করেছ। আবার অেনেক উপযু

কমসং ান লাভ কের স ােনর সে

অিতবািহত করেছ। তাঁেদর মেধ ই অেনেকই শারীিরক, বৗি ক ও আিথকভােব আেলার পােশ দাঁিড়েয়েছ।
বৃ ি

দান করেলও সমেয়র সে স িত রেখ িকছু টা বৃ ি

করা হেয়েছ। গত দশ বছের বৃ ি

ল ািধক টাকা ব ায় করা হেয়েছ এবং আগামী অথবেষ আরও ৪ ল
বহেন আেলা কৃত

সকল

(৯৫.৬%) ন র পেয় রােজ

ভাকা

ীেদর কােছ। আেলার বৃ ি

জীবন

েত ৫০০/- টাকা

ও আনু সাি ক খরচ বাবদ

ায় ১৫

টাকার ব ােয়র ল মা া ধায হেয়েছ। এই িবপু ল ব ায়ভার

ও তদারিকেত ২০১৯ সােলর উ মাধ িমক পরী ায় অিপতা ৪৮৩

াদশ ান লাভ কেরেছ। ২০১৯ সােল ১৯জন ছা ছ ীর মেধ ১০ জন ৯০% অিধক না ার পয়েছ।

আগামী ২০২০ সােলর ১২ই জানু য়ারী যাদবপু র িব িবদ ালেয়র িবেবকান
উপি ত থাকেবন

দান কেরিছেলন

পি মবে র আিথক ও সামািজকভােব িপিছেয় থাকা ছা ছা ীেদর আেলা

হেলও দশ বছের সই সংখ া িনঃশে
িত ােন উ িশ া

ােণ আেলাকিশখা

দীপ কুমার ঘাষ মহাশয়।

ণী উ ীণ সম

মািসক ৬০০/- টাকা (সামি ক ১৪৪০০/-টাকা) বৃ ি

রােজ র একািধক িশ া

হ ও ভােলাবাসা। সই

গলীর সাত জন ছা ছা ী িনেয় পথ চলা

২০১১ সােল সাতজন িনেয়

হেয়িছল পথ

াগৃ েহ আেলার দশমবষীয় কমযে র সূ চনায়

ামী সু পনান জী মহারাজ (সাধারণ স াদক, গালপাক রামকৃ

িমশন)

যু

জহর সরকার ( া ন

অিধকতা,

সার ভারতী) অধ াপক সু র ন দাস (উপচায, যাদবপু র িব িবদ ালয়), অধ াপক

যাদবপু র িব িবদ ালয়)
শ ািলিট হসিপটাল),

ব ণচ

(িবিশ নাট ব ি

উপি ত হেল আমরা কৃত

ও অিভেনতা), ডা ার কুনাল সরকার (িবিশ িচিকৎসক, মিডকা সু পার

অিচ ম চ াটাজী ( া ন অধ াপক, রামকৃ

(অধ াপক, যাদবপু র িব িবদ ালয়) িবিশ

দীপ কুমার ঘাষ (সহ উপচায,

িমশন আবািসক মহ ািবদ ালয়), অধ াপক িবজন সরকারসহ

ব ি বগ। আমােদর কাজেক এিগেয় িনেয় যেত উ

িদেন সবা েব ও সপিরবাের

থাকব।
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