আমােদর কথা
ত

ােমর
উপলি

থম অনাস

কের সই মানু ষিট চ া কেরিছল সমােজর

হাত বািড়েয় িদেত। সই
সহপাঠী, ব ু ,

াজু েয়ট মানু ষটা পেয়িছল সমােজর িবিভ
য়াস

শি

িত তাঁর দািয়

াভািবকভােবই িশ ার

পালন করেত এবং সাধ মত সাহায ও সহেযািগতার

হল ২০১১ সােলর শরৎকােল। সূ চনা হল ‘আেলা’র পথ চলা। সে িছল বশ িকছু সমমন

ভানু ধ ায়ী ও ঈ রসম মানু ষেদর অকৃি ম

‘ া বীেয’র আ ান তা িছলই, তার সে
পরমপূ জ পাদ

র থেক অেশষ সহেযািগতা।

হ, ভােলাবাসা ও এিগেয় যাওয়ার

িমেশ িগেয়িছল নের পু র রামকৃ

দান কেরিছেলন যাদবপু র িব িবদ ালেয়র বতমান সহ-উপাচায মাননীয়

িবিশ মহাকাশ িব ানী দবী সাদ দু য়ারী, রােজ র

া ন অিধকতা প

া ন মূ খ সিচব

েতজ’ ও

হ ও ভােলাবাসা। সই

য়ােস সি বনী

দীপ কুমার ঘাষ ও নের পু র রামকৃ

অিচ ম চ াটাজী মহাশয় য়। এছাড়াও অসংখ

আেলা, তাঁেদর মেধ অন তম হেলন আইএসআই কলকাতার

ামীজীর ‘

িমশন আবািসক মহািবদ ালেয়র তৎকালীন অধ

ামী সু পণান জী মহারাজ তথা সবজনি য় ‘সত মহারােজ’র অকৃি ম

আবািসক মহািবদ ালেয়র অধ াপক

রণা।

িমশন

ানী ও িব ান মানু ষেদর সহচেয দী হেয়েছ
িবমল রায়, িবড়লা তারাম েলর অিধকতা ও

অেশাক মাহন চ বতী, নাসার িব ানী ও িচ

পিরচালক

বদ ত পাইন, িচ পিরচালক গৗতম ঘাষ, অিভেনতা মেনাজ িম , িচ য় রায়, পরাণ বে াপাধ ায়সহ একািধক অকৃি ম দয়।
সই ভােলাবাসা ও উৎসাহেক আ য় কেরই সাত বছর অিত ম কের আজ আেলা ‘৮’- ট। এই ৮-বছের আেলা খু ঁেজ পেয়েছ
পু িলয়ার টু

া বাউিড়, টু

া মাহােতা, বাঁকুড়ার সখ কিরমু াহ, িমতা ধবল, বীরভূ েমর মধু

জ, উ র চি শ পরগণার সািমম

গালদার, নদীয়ার নৗিরন খাতু ন, িবেবক ম ল, দি ণ চি শ পরগণার সাগেরর রিবশ র পাল, সু রবেনর বৃ াবন মাইিত,
হাওড়ায় শ ামপু েরর িদ ী বমন, অপরািজতা মা া, সু ি তা দু য়ারী, পি ম
মিদনীপু েরর সৗিরমা মাইিত,
পেরই পড়ােশানার দরজা
পড়ােশানার

ায় ব

মিদনীপু েরর সু ষমা করাই, শ র সাম , পূ ব

গলীর সামা মািলক, মু িশদাবােদর সু ফল ম লেদর। যােদর সামান অেথর অভােব মাধ িমেকর
হেত

কেরিছল। িসেলকশান বােড বেস তােদর চােখর জেল আেলা’র সদস রা বু েঝিছল,

িত তােদর অসীমা ু ধা, আ হ ও আকুিত। আেলার সদস রা বু েঝিছেলন,

কৃত মধাবী হওয়া সে ও সামান অেথর

অভােব সই মধার িবকাশ ও অে ষণ অস ব হেয় পড়েছ। সই চতনা থেকই আেলা তাঁেদর ই ােক
িবিভ

জলার মাধ িমক উ ীণ ১০৩জন

িদেয় দি ণবে র

থম জনােরশান িশ াথীেদর পােশ দাঁিড়েয়েছ। তােদর িশ া ও সািবক িবকােশর লে

আেলা গত সাত বছের দশ ল ািধক টাকা বৃ ি িহেসেব

দান করেত স ম হেয়েছ। বলাবা ল এই ১০৩ জেনর মেধ বিশরভাগ

ছা ী। উ মাধ িমক পাশ করার পের যাঁেদর বাবা মােয়রা অসীম আিশবােদর সে অনগল ভােব বেল গেছন, ‘আপনারা না থাকেল
এতিদেন আমার মেয়র িবেয় িদেয় িদতাম। আপনােদর জন আজ স উ িশ ার
জন ই তা আেলা সারাবছর ধের পড়ােশানার স ূ ণ তদারিকর দািয়

দখেছ’। তােদর দখা

েক বা বায়েনর

পালন কের আসেছ। ব ু , বলেত গব হয় গত সাত বছের

আেলা’র সদস রা যাদবপু র িব িবদ ালেয়র কখনও মােঠ, কখনও লিবেত, কখনও ইউিনয়ন

েম বেস

ত

াম থেক আসা

ছা ছা ীেদর িবরি হীন ভােব যাবতীয় সমস ার সমাধােন যথাস ব সহেযািগতার হাত বািড়েয় চেলেছ। আপিনও আেলার িদেক হাত
সািরত কের তােদর পড়ােশানার সং া

মূ ল বান উপেদশ ও অথ সাহায করেত পােরন। ব ু , সারা জীবন তা িনেজর জন

ভাবেলন, আগামীেতও তাই হেব। তেব িকছু টা ব িত মী ভােব যিদ জীবনেক দখেত চান তাহেল আেলা’ ক চলেত পােরন।

ব ু , আমােদর আশা ও আকা া খু ব বশী নয়। দিনক ১০ টাকা (আজেকর িদেন তা এমন িকছু ই না, একটা িসগােরট দামও তার
থেক বশী) কের যিদ আপিন আেলা’র জন রােখন, তাহেল মােস ৩০০ টাকা হয়, আর বছের হয় ৩৬০০ টাকা। আপনার মত
দু ইজন সাধরণ মানু ষ এিগেয় এেল আেলা পৗেছ যােব
উ িশ ার

ে র বা বায়ন ও

ত

ােমর কৃ া, সাগর, পারেভজ টাটনেদর কােছ। তােদর মেধ

কৃত মানু ষ হওয়ার মশাল তু েল িদেত। তাই আপনার মত স দয় ক ণািস ু র

িত আকুিত

এিগেয় আসু ন, িকছু টা সময় অ ত অন েক িনেয় বাঁচুন।
সিত বলেত পি মব
বৃ ি

তথা ভারেত বৃ ি

দানকারী অজ

সং া রেয়েছ। ব ু , বলেত পােরন তােদর মেধ িঠক কত েলা সং া

হণকারীর সে তার অিভভাবেকর যাতায়ােতর পৃ থক খরচ বহন কের? বলেত পােরন িঠক কত েলা সং া িনেজেদর একটা

অিফস পয

না কের মােঠঘােট বেস অিবরাম কাজ কের চেলেছ? বলেত পােরন ছা ছা ীেদর ভাই ও বান বেল তােদর সব কার

দু ঃেখর সাথী হেয়েছ? গব কের বিল ব ু , ‘আেলা’ তা কের এবং কের চেলেছ এবং ভিবষ েতও করেব ! বৃ ি , িশ ার তদারিকর
সে সে পিরবার ও তার িচিকৎসার যাবতীয় ব ব া িনেয় আেলার সদস রা ঝাঁিপেয় যান পরম আ িরকতায়।
এই আ িরকতােক আ য় কেরই আবার আেলা এিগেয় চেলেছ, আর খু ঁজেছ আপনার মত স দয় মানু ষেদর। যাঁেদর অকৃপণ
সহেযািগতা ও সাহােয আেলা হেত পাের আগামী িদেন িশ া

সােরর

কৃত মশাল। য কান ধরেনর সাহােয র জন এিগেয়

আসু ন। যাগােযাগ করেত পােরন ৯৮৩০৬২৮১৬২, ৯৮৩৬৮৬৭১৬১, ৯০৩৮০৮৬৩৩৮, ৯৮৩২৭০২৫৭৫।
আিথক সাহায সরাসির ব াে র মাধ েম পাঠােত পােরন অথবা ক াশ ও আেলা’র (AALO) নােম চক িদেত পােরন। আমােদর
িঠকানা
Aalo Charity Organization
C/o- Tanmoy Sinha, 81 Indra Biswas Road, Kolkata- 700037, West Bengal, India
Account Details:
Bank:

United Bank of India

Branch:

Jadavpur Vidyapith Branch

Name of the current account holder: AALO
ACCOUNT NUMBER:

1517050000392

IFSC CODE:

UTBI0JDVF51

আপনােদর সকেলর কােছ অনু েরাধ আপিন পড়ুন এবং অপরেক পড়ার সু েযাগ কের িদেত ফসবু ক, হায়াটসঅ াপ ও অন ান
সাশ াল নটওয়ােক দয়াকের যতস ব বিশ শয়ার ক ন। আপনার শয়ােরর মাধ েম আরও একিট ছা ছা ী পড়ার সু েযাগ লাভ
করেত পাের।

