সম্পাদকীয়
সুধী,
বাঙালি ববদয সমাজ যাদবপুর এর সূচনা ২০১৫ সালের ২০ জুন হলয়ছিে “ফেসবুক” গ্রুপ এর
মাধযলম। আজ সালে ছিন বিলরর সময়কাে

অছিবাছহি। সারা দুছনয়ার প্রায়

১৬০০০

ববদযবন্ধুরা আমালদর এই গ্রুলপর মাধযলম একছিি হলয়লিন। আর এই ১৬০০০ মানুলের সছিছেি
শছির সাহালযয আমরা এছিলয় চলেছি মানবকেযালনর আদশশলক পালেয় কলর। যছদও সদসযপদ
“ববদয”ফদর (জন্ম / ছববাহসূলি) মলধযই সীছমি, িবুও জাছি-ধমশ বযাছিলরলক, মানুলের
প্রলয়াজলন, মানুলের পালশ দাাঁোলনার অদময ইচ্ছাশছি এবং িারই প্রছিেেন ছহলসলব আজ অছি
স্বল্পসমলয়ই “ববদযরা কমুযনাে” আখ্যার পছরবলিশ

“সমাজলসবী” ছহলসলব সমালজর ছবছিন্ন স্তলর

স্বীকৃ ছি ফপলয়লি।
আমরা ইছিমলধযই প্রায় ১৫০০ দুুঃস্থ মানুলের পালশ দাাঁছেলয়ছি িালদর প্রলয়াজন অনুসালর
ছচছকৎসা, পোলশানা, নিু ন জামাকাপে, খ্াদযসামগ্রীর বযবস্থার মাধযলম। িি আছেশক বিলর
(২০১৭-২০১৮) আমরা পয়ো ববশাখ্, দুিশাপুজা (এবং এই বির জিদ্ধািী পূজা) উপেলে
প্রায় ৩০০ মানুলের হালি িু লে ছদলয়ছি নিু ন বস্ত্র। দাছয়ত্ত্ব ছনলয়ছি ৬ জন দুুঃস্থ িািিািীর সারা
বিলরর পোলশানার খ্রচ চাোলনার। ছবছিন্ন উৎসলবর সমলয় দুুঃস্থ ফিলেলমলয়লদর সালে আনন্দ
করার সালে সালে িালদর মুলখ্ িু লে ছদলি ফপলরছি অন্তি এক ফবোর খ্াবার। বই – খ্ািা –
ফপন – ফপনছসে – জুলিা – ফমাজা – ফরনলকাট – িািা – স্কু ে বযাি – জলের ফবািে
ইিযাছদ িু লে ফদওয়া হলয়লি শ পাাঁলচক দুুঃস্থ িািিািীলদর হালি ছবছিন্ন সংিঠলনর মাধযলম। ব্লাড
কযান্সার নামক মারণ বযাছধর ছচছকৎসার জনয ছিছে আইচ এবং রুছপ্রয় ফসনগুপ্তর হালি িু লে
ছদলয়ছি

যোক্রলম

১৯,০০০

এবং

৫১,০০০

টাকার

আছেশক

অনুদান। ফবােপুলরর

দারন্দা

গ্রামবাসীলদর হালি িু লে ছদলয়ছি কম্বে, মধযপ্রলদলশর (অমরকণ্টক) মা সারদা কনযা ছবদযােলয়র
৫৫ জন িািীলক পাঠালনা হলয়লি শীিবস্ত্র। আলয়াজন কলরছি ব্লাড ফডালনশন কযাম্প, ছবনামূলেয
স্বাস্থয পরীো ছশছবর ইিযাছদর। ফদাে উৎসব, দীপাবছে অেবা বেছদন উপেলে আলয়াছজি
ছবছিন্ন অনুষ্ঠালন অনাে / দুুঃস্থ ছশশুলদর সালে ফসই উৎসব পােন করা, কযান্সার নামক মারণ
বযাছধর সলচিনিা ছশছবর ইিযাছদর আলয়াজন করা, ছবনামূলেয আইছন পরামশশ ও সহায়িা
ইিযাছদ সহ প্রায় সবরকম সমাজলসবামূেক কালজই আজ অনযানযলদর িু েনায় এছিলয় বাঙালি
ববদয সমাজ যাদবপুর।
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সমাজলসবামূেক সমস্ত কালজ আমরা ফযমন আছেশক সাহাযয পাই ছবশ্ববযাপী ববদযলদর ফেলক,
ফিমনই এছিলয় আলসন

অলনক

অববদয বন্ধুরাও। ছডলসম্বর

২০১৮

পযশন্ত

পাওয়া

আছেশক

অনুদালনর িাছেকা ইছিমলধযই আমরা িু লে ছদলয়ছি আমালদর ওলয়বসাইলট। আর উি কমশকান্ড

এবং স্বচ্ছিার কারলণই “কমুযনাে” ববদয সমাজও ইছিমলধয ১২এএ সার্টশছেলকট ফপলয়লি িারি
সরকালরর আয়কর ছবিাি ফেলক এবং অগ্রণী হলয়লি ৮০ছজ সার্টশছেলকট অজশলনর পলে। আর
ফসলেলি,

আিামী

আছেশকবলেশ

বাঙালি ববদয সমাজ যাদবপুর

ফক

করা

সকে

অনুদান

আওিািু ি হলয় যালব আয়কর িালের।
আমালদর সদসযপদ যাাঁরা গ্রহণ কলরলিন / করলবন, িাাঁলদর জনয ইছিমলধযই ছবলশে িালের
সুলযালির

বযবস্থা

কলরছি

দছেণ

ফকােকািার

আইছরশ

হাসপািাে,

মধযমগ্রালম

ফরামাছেন্ডা

ডায়ািনছিক ও মাছিলেশযাছের্ট হাসপািাে ও বযারাকপুলরর ছসর্ট হাসপািাে ফেলক। আর
পাকা কো হলয় আলি দমদলমর আইএেএস হাসপািাে, ফিঘছরয়ার েন্দন হাসপািালের সালে।
এিাো দীঘা এবং পুরীলি ফহালটে বুছকংএ আমালদর সদসযলদর জনয ছবলশে (৪০% পযশন্ত)িালের
সুলযাি ইছিমলধযই বিরী হলয়লি।
ফদলশ – ছবলদলশ আমালদর সদসযরা িছেলয় োকার কারলণই ইচ্ছা োকলেও দুরলের কারলণই
অলনলকই আমালদর সদসযপদ ছনলি পালরন না অেবা আমরা সকলের কালি ফপ াঁিলি পাছর না।
অলনলক ফকালনাক্রলম সদসযপদ গ্রহণ করলেও িার ছরনুয়াে বা ফমনলটন করা সম্ভবপর হলয় উঠলি
না। িাই অনোইন ফপাটশাে এর মাধযলম মমম্বারলিপ মযানেজনমন্ট এবং ববদয মযালিনমালে এর
সেটওয়যার যোশীঘ্র সম্ভব চােু করলি হলব যার আনুমাছনক খ্রচ ৩৫-৪০ হাজার টাকা হলেও,
আমার অনুমান আমরা অনোইন সদসযপদ গ্রহলণর মাধযলম ফবশীরিালিই সদসযলদর মলধয খ্ুব
সহলজ উি সুছবধা িছেলয় ছদলি পারব এবং যি ফবশী সদসযপদ িৃহীি হলব, আমালদর িিই
আছেশক এবং সামাছজক শছি বৃছদ্ধ হলব। অেশবনছিকিালব সচ্ছ্বে হলে আমরা আলরা ফবশী
মানুলের পালশ দাাঁোলি পারলবা। প্রলয়াজলন আমালদর সদসযলদর পোলশানা / ছচছকৎসা / বযবসায়
ইিযাছদ ফেলি আমরা িালদর পালশ দাাঁোলি পারলবা। অিএব উি বযবস্থা চােু করার পলে
সিছিপ্রদান একান্ত কাময।
আমরা ইছিমলধযই কেকািা ফিলে ছবছিন্ন ফজোয় আমালদর সদসযলদর মাধযলম ছবছিন্ন কমশকালন্ডর
ছবস্তার শুরু কলরছি। আিামী ছদলন দুছনয়ার সকে ববদযলদর এক িািার নীলচ আনার েলেয
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আমরা ফবশ কলয়ক ধাপ এছিলয়ছি ইছিমলধযই। ববধ সদসযপলদর সংখ্যা খ্ািায়কেলম অছি নিণয
হলেও সময় ছবলশলে ছবশ্ববযাপী (অনোইন) ফবশ ছকিু সদসযলদর সাহাযয আমরা ফপলয় োছক।
আর ফবশীরিাি সদসয এছিলয় এলে এবং সকলে সদসযপদ গ্রহণ করলে আমালদর শছি ১০গুণ
বৃছদ্ধ পালব এবং আমরা ফসই সছিছেি শছির সঠিক বযবহার কলর দাাঁোলি পারলবা ছবশ্ববযাপী
মানুলের সাহাযযালেশ।
এপযশন্ত আমরা ফবছশরিাি সমাজলসবামূেক কাজই পলরােিালব করছি ফকান না ফকান সংিঠলনর
হাি ধলর, িাাঁলদর সংিঠলনর কমশকান্ডলক বাস্তবাছয়ি করলি। আর ঠিক ফসই কারলণই আমরা
ছকিু টা হলেও ছপছিলয় আছি অনুদালনর িাছেকায়। িা ফস সরকাছর ফহাক বা বযাছিিি।
বাঙালি ববদয সমানজর সাধারণ সম্পাদক ছহলসলব আমার প্রস্তাব, যোশীঘ্র সম্ভব আমালদর
ছনজস্ব ফকান ঠিকানায় বৃদ্ধাশ্রম / অনাোশ্রম / দুস্থলদর জনয ছচছকৎসার বযবস্থা / ফকাছচং
ফসন্টার ইিযাছদর বযবস্থা করলি হলব।
ববদয সমাজ অবশযই ববদযলদর ছহলির জনয। ছকন্তু শুধুমাি ববদযলদর প্রাধানয ছদলেই সামাছজক
িালব আমরা একঘলর হলয় োকলবা এবং “ববদযরা কমুযোি” আখ্যা ফেলক ফকালনাছদন ফবলরালি
পারলব না বলেই আমার ধারনা। আর জাছি / ধমশপ্রধান ফকান সংিঠন আইনানুি িালব
আয়কর িাে অেবা অনয ফকান সরকাছর সুছবধা পায় না বলেই ববদযরা প্রাধানয ফপলেও জাছিধমশ ছনছবশলশলে সামাছজক উন্নয়নলকই আমালদর পালেয় কলর চেলি হলব। এই পযশন্ত আমরা যা
আছেশক অনুদান ফপলয়ছি, িার ছসংহিািই এলসলি জাি-ধমশ ছনছবশলশলে, দুুঃস্থ মানুলের সাহাযযালেশ।
আর ফসই ধারা বজায় রাখ্লি আমালদর সমাজলসবামূেক কাজ (ফযমন – খ্াদয-বস্ত্র-পুস্তক
প্রদান, ফহেে কযাম্প, ছচছকৎসার জনয অেবা দুুঃস্থ কনযার ছববালহ সাহাযয ইিযাছদ)ফকই প্রাধানয
ছদলি হলব।
সদসযলদর মলধয ফকউ বা কারা যছদ অনয সদসযলদর প্রছি অশােীন িাোর প্রলয়াি কলরন, যা
শ্রুছিমধুর নয় অেবা যা কুৎছসি অেশ বহন কলর বা সিানহাছনকারক, ফসলেলি িাৎেছণক
ছবছধসিি বযবস্থা ফনওয়া জরুছর। প্রলয়াজলন সের ফসই বযছি / বযছিিলনর সদসযপদ খ্াছরজ
করলি হলব। কাযশকরী সছমছির ফকান সদসয যছদ ফকান বযছিিি ফোি বাঙািী ববদয সমাজ
যাদবপুর এর ছবরুলদ্ধ জনসমলে / ফসাশযাে ছমছডয়ায় প্রকাশ কলরন, ফসলেলিও ছবনা ফনার্টলশ
িার সদসযপদ িৎেণাৎ খ্াছরজ করলি হলব।
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ফবশ ছকিু সদসয কেকািা ও শহরিছের বাইলর োকায় সকে এছজএম ইিযাছদ গুরুেপূণশ
কাযশক্রলম

উপছস্থি

োকলি

পালরন না।

ফসলেলি িালদর

জনয অনোইন

(ইলমইে

অেবা

ওলয়বসাইলট) ফিার্টং এর বযবস্থা করা উছচি।
প্রস্তাছবি সকে ছবেলয় আপনালদর সকলের সিছি একান্ত কাময।
বাঙালি ববদয সমাজ এর সবশাঙ্গীন সােেয কামনা কছর।

ধনযবাদালন্ত,
ছবনীি

১৭/০২/২০১৯

(বীনরশ্বর দািগুপ্ত)
সাধারণ সম্পাদক
বাঙালি ববদয সমাজ যাদবপুর
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