
স"াদকীয় 

(ামী িবেবকানে.র ‘জীব 1সবাই িশব 1সবা’ তেT িব6াস কের একদল তর9ণ তঁার সাধ=শতবেষ= কম=েযাগী 

আদেশ= ‘আেলা’র পেথর সDান কেরিছল ২০১১ সােল। উেKশL িছল Mােনর আেলােক Nসািরত করা। 

জীবেন যা িকছO  িশেখিছ, 1জেনিছ তা সাথ=ক ও সফল হয় TধOমাU অেনLর সেW ভাগ কের িনেত পারেলই। 

1সই 1চতনা 1থেকই ‘আেলা’র যাUা Tর9।     

Nাথিমক ভােব ‘আেলা’ নেরDপুর রামক\ ] িমশন আবািসক মহািবদLালেয়’র ২০০৭ সােলর _াতক উ`ীণ= 

পaO য়ােদর একিনb উেদLাগ িছল। তেব ২০১১ সােল ‘আেলা’র বীজ অcO িরত হওয়ার সময় 1থেকই তার 

িবdO রণ সব ধরেণর সীমানােক অিতeম কের 1পf gেছ 1গেছ 1দেশর িবিভh Nােiর গেবষকেদর কােছ। 

যাদবপুর িব6িবদL ালেয়র মুj ও উদার পিরেবেশ তার বLািk হেয় উেঠেছ অসীম। যাদবপুর িব6িবদLালয়, 

পুেন’র ‘জাতীয় রসায়ণ পরীmাগার (National Chemical Laboratory, Pune), কলকাতার ‘ভারতীয় 

িবMান িশmা ও গেবষণা 1কD’ (Indian Institute of Science Education and Research, Kolkata), 

‘ভারতীয় পিরসংখLান 1কD’ কলকাতা (Indian Statistical Institute, Kolkata), ‘ভারতীয় িবMান 

অনুষদ সিমিত’ (Indian Association for the Cultivation of Science) এবং কলকাতাসহ একািধক 

িশmা Nিতbােনর পাদNদীেপ তার NJলন অিত উJল। এই সকল Nিতbােনর গেবষক ও অধLাপকেদর 

ঐকািiক Nেচqায় ‘আেলা’র  রিr eেমই িবdO িরত হেয় চেলেছ। 

‘আেলা’ ধীের ধীের ছয় বছর অিতeম কেরেছ। ২০১১ সােল হাওড়া ও tগলী 1জলার NতLi uােমর ৭ জন 

ছাUছাUী িনেয় আমােদর যাUা Tর9। পােথয় িছল vী vী ঠাকO র, মা ও (ামীজীর আশীব=াদ ও আপনােদর 

সকেলর Tভ কামনা। এই ছয় বছেরর মেধL দিmণবেWর সমw 1জলার ৮২ জন ছাUছাUীর জীবেনর ‘আেলা’ 

তার রিr ছড়ােত িকছO টা সmম হেয়েছ। এই ৮২ জন ছাUছাUীেদর হােত এখনও পয=i আমরা ৭,২০,০০০/- 

(সাত লm িবশ হাজার ভারতীয় মুzা) TধOমাU ব\ ি`বাবদ Nদান কেরিছ। এছাড়াও, ছাUছাUীেদর যাতায়ােতর 

গািড়ভাড়া, খাওয়াদাওয়া, ওেয়বসাইট এবং অনLানL খরচবাবদ ২,০০,০০০/- (দুই লm ভারতীয় মুzা) বLয় 

করা হেয়েছ। এই দশ লmািধক টাকা এেসেছ আপনােদর সকেলর সাধLমত Nেচqার মাধLেম। এই িশmাবেষ= 

(২০১৭-১৮) আমরা আরও ২০ 1থেক ২৫ জন ছাUছাUীেক আেলা 1দখােত ব|পিরকর।    



‘আেলা’র }ত িছল মাঝাির 1মধাবীেক উ�েমধার জগেত Nেবেশ সুিনি�ত করা। ‘আেলা’ 1সই লেmL 

আগামী িদেন এিগেয় চেলেছ। TধO  ব\ ি` Nদানই নয়, ‘আেলা’র সদসLরা তার ছাUছাUীেদর পােশ ছায়ার মত 

সারাবছর থােক। আiিরক তদারিকর 1mেU ‘আেলা’’র সদসLেদর অ�াi পিরvেমর অবদান অন(ীকায=। 

আমােদর দৃঢ় িব6াস, আপনােদর পােশ িনেয় আমরা আরও 1বশী সংখLক ছাUছাUীেদর আেলার জগেত 

িনেয় 1যেত উেদLাগী হেত পারব। আপনােদর আশীব=াদ ও পরামশ= আমােদর পােথয়।

vী vী ঠাকO র, মা ও (ামীজীর চরেণ 1কা� 1কা� নম�ার ও Nণাম। 

            


