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                                                                                   2017 এর November মাস। একদল তরুণ ঠিক কররছিল 

পুরুছলযার অর াধ্যা পাহার়ের মাঠা জঙ্গল থেরক ঝালদা প যন্ত Treak কররে। Treak শুরু হরযছিল NATMO এর 

Joint Director ড: ছিছদে োসু এর েযেস্থাপনায । পুরুছলযার মাঠা পাহা়ে,মযুর পাহা়ে,অর াধ্যা Hill Top, 

থতছলযাভাষা, মািকান্দা ঝনযা, খযরা থে়ো ,চামটু েু়েু হরয ঝালদা এর রাছনছড এই ছিল  ািাপে। এই পরেই 

একছদন চলরত চলরত আমরা এরস প়েলাম অর াধ্যা পঞ্চারযত এর রুগরুঘুটু গ্রারম। সরযয হরযরগরি,আর পা চলরি 

না Team Leader ৠছিক েসু ঠিক কররলন ঐ গ্রারমই রাত কাটারেন।রাত কাটালাম রুগরুঘুটুরত, আলাপ হল 

রুগরুঘুটুর ছেছভন্ন মানুরষর সারে। েলা ভারলা থসই রারতই এক আত্মীযতার েযরন আমরা জছ়েরয প়েলাম সুরেন 

টুডু, শ্রীকান্ত মুমুয থদর সারে থসই রারতই আমারা থদরখছিলাম পানীয জরলর দুষ্প্রাপযতা।আমরা থদরখছিলাম েীরতর 

রারত একটু কম্বল এর জনয ছক করুন অেস্থা।সকাল থহাল, আমরা আোর রওনা ছদলাম অনয একটি গন্তেয এর 

ছদরক। ছকন্ত রুগরুঘুটু মরনর ছভতর  াযগা করর ছনল। 

 

                                    ছকিু একটা কররতই হরে এই োসনা থেরকই 2018 

এর জানুযাছর মারস আমরা আমারদর কাজ শুরু করলাম।প্রেরমই আমরা থগাটা গ্রাম টিরক সমীক্ষা করলাম, 

কতজন গ্রামোসী, কতজন মছহলা, কতজন পুরুষ, প্রধ্ান জীছেকা ছক, খাদযভযাস, পানীয জরলর উৎসয।জঙ্গল এর 

উপর ছনভয রেীল মানুরষর সংখযা, প্রােছমক ছেদযালরযর ও ছচছকৎসা থকরের অেস্থান।ঠিক এই সমরযই আমারদর 

আরেদরন সা়ো ছদরয সাহার যর হাত োছ়েরয ছদরলন পাাঁচলা মহাছেদযালরযর সঙ্ঘছমিা দাস ছদছদরা।আমরা প্রছতটি 

পছরোররর হারত েীরতর কম্বল তুরল ছদরত পারলাম।তুরল ছদরত পারলাম থিারটা থিারটা ভাই থোরনরদর হারত েীরতর 

থপাোক ।শুরু হল পেচলা । 

এরপররই পা়ো ব্লক স্বাস্থয থকরের  ডাক্তার োেুরেীেনাে মন্ডল মহােরযর তত্ত্বােধ্ারন আমরা ছেনামূরলয স্বাস্থয 

ছেছেররর আরযাজন কররছিলাম।গ্রামোসীরদর সারে কো েরল জানরত পারলাম একটা ছেক্ষা থকরের খুে প্ররযাজন। 

এছগরয এরলন থসানারাম মুমুয,ফাগুরাম মুমুয, লক্ষীন্দর টুডু প়োরনার জনয।শুরু হল রুগরুঘুটু হাছলহাছরযার 

ছেক্ষাছনরকতন  এর। আছেযক সাহার যর হাত োছ়েরয ছদরলন The RELEARN FOUNDATION। ব্লক ও থজলা 
প্রোসরনর আছধ্কাছরকরদর সারে কো েরল পঞ্চারযত প্রছতকার এর মাধ্যরমই ততছর হল কংছিরটর োাঁধ্ারনা 

পাতকুযা এেং গভীর নলকূপ।রুগরুঘুটুর সারে সম্পকয  আরও ছনছে়ে হল। 

কারজর প্ররযাজরন একটি Registered Society ততছর করা জরুরী হরয প়েল। ন জন সম মানছসকতার মানুষ থক 

ছনরয ততরী হল "থোরধ্াদয"। থোরধ্াদয এর মূল লক্ষয ছিল মূলত প্রাছন্তক গ্রামীণ অঞ্চরলর ছেশুরদর  ছেক্ষা ও স্বাস্থয 

ছনরয কাজ করা এেং তারদর আছেযক স্বছনভয রতার লরক্ষয হস্ত ছেল্প ছনভয র গ্রামীন কুটির ছেরল্পর উপর থজা়ে থদওযা।  
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                                      থোরধ্াদয এর ছেক্ষাছনরকতন গুছল গ়োর ছপিরন থেে ছকিু উরেেয ছিল। প্রথমত, 

প্রোগত ছেদযালরয  ারা থ রত পা়েরিনা,তারদর থক প্রােছমক ছকিু পাঠদান করর ,ছকিুটা ছভছত কাটিরয পুনরায 

ছেক্ষার মূল থরারত আনা।  

দ্বিতীয়ত,  ারা ছেছভন্ন কাররন প়ো থির়ে ছদরযরি তারদররক এই ছেক্ষা থকরে ছনরয আসা। 
 তৃতীয়ত, একটু োংলা,ইংরাছজ এেং অঙ্ক  ারত কররত পারর, ছেদযালরযর পাোপাছে আরও একটু চচয ার মরধ্য 
রাখা।  

চতুথথত, থ  সমস্ত ছেক্ষক ও ছেছক্ষকারা  এই থকরে প়োরেন তারাও থ ন তারদর উচ্চ ছেক্ষার পাঠ চাছলরয থ রত 

পারর।এরক এরক ছেক্ষাছনরকতন এর সংখযা ো়েরত োকরলা।  

আমরাও আমারদর থোরধ্াদয থক রুগরুঘুটু থেরক অর াধ্যার ই ছপটিছদছর, পুরুছলযার পুঞ্চার ভূতাম েের পল্লী, 
োরন্দাযান এর েুছ়েরঝার, আমঝণযা,কাররু, কাছেপুর এর ছেউছলোছ়ে, োাঁকু়োর তালডাং়ো ব্লরকর উপররোল 

এেং রানীোাঁধ্ এর রাজাকাটা থত িছ়েরয ছদরত পারলাম। 
 
 
                      শুধু্  পাঠদান নয, প়োেনার পাোপাছে ছেশুরদর জনয থখলাধূ্লা, 
োৎসছরক সাংসৃ্কছতক প্রছতর াছগতা,ছেক্ষােীরদর ছনরয থজলা ছেজ্ঞান থকরে ছনরয  াওযা, ছেক্ষােীরদর মরধ্য 
সৃজনেীলতা থক ো়োরনার জনয, থলখার সুঅভযাস গর়ে থতালার জনয ছিমাছসক পছিকা প্রকাে করা এই সেই করা 

হরযরি। প্রছতটা থকরে প্রছত িযমাস অন্তর Free Medical Camp করা হরযরি।ছেছভন্ন সময ছেছভন্ন ডাক্তার 

োেুরদর আমরা এই মহৎ কারজ থপযছি োাঁকু়ো সছিলছন থমযছডরকল করলজ, থমছদনীপুর থমছডকযাল করলজ এেং 

পুরুছলযার পা়ো ব্লক স্বাস্থয থকে থেরক। 

                        এিা়োও আমারদর ছেক্ষাছনরকতন গুছল থ  থ  গ্রারম আরি থসই সমস্ত 

গ্রারমর েের, সাাঁওতাল ও কাছলন্দী অছধ্োসীরদর জনয ছেছভন্ন সময ছেছভন্ন উন্নযন মূলক ও স্ব-ছনভয রতার জনয 

আমরা কমযসূছচ গ্রহণ কররছি। থ মন পুরুছলযার পুঞ্চার ভূতাম েের পল্লীরত থসলাই থমছেন, োলপাতার থমছসন 

থদওযা হরযছিল। তারদর প্রছেক্ষণ এর জনয ছেরেষ কমযোলার আরযাজনও করা হরযছিল। আোর পুরুছলযার 

অর াধ্যার অছধ্োসীরদর জনয টরমরটা েস্ ততরী করার প্রছেক্ষণ থদওযা ও তাাঁরদর হারত হারত ততছর করা ছেছখরয 

আমরা ছেছভন্ন মানুরষর কারি থপ াঁরি ছদরযছি। অনযছদরক পুরুছলযার ছনভয যপুর েের গ্রারমর মছহলারদর োেুই ঘাস, 

থখজরু পাতা ও কাছে ঘাস ছদরয ততরী ছেছভন্ন থে ছখন ছজছনস পিআমরা ছেছভন্ন অঞ্চরলর মানুরষর কারি থপ রি 

ছদরযছি এেং প্রাপ্ত অেয আোর থসই গ্রারম থপ াঁরি ছদরত পর়েছি।  

প্রেরমই  খন Covid-19 এর জনয চাছরছদরক Lock-down, তখন থোরধ্াদয পুরুছলযার, োাঁকু়োর ছেছভন্ন অঞ্চরল 

শুকরনা খাোর, ঔষধ্, সাোন প্রভৃছত ছজছনস থপ াঁরি ছদরত সক্ষম হরযরি। 

                                       শুধু্মাি ছেক্ষাছনরকতন থকছেক আমারদর 

কমযকান্ড থক সীমােদ্ধ না থররখ পুরুছলযার ও োাঁকু়োর ছেছভন্ন থমধ্ােী ও দছরদ্র ছেক্ষােীরদর পারে দাাঁছ়েরযরি 

থোরধ্াদয। তারদর ছেছভন্ন খাতা ও েই আমরা থোরধ্াদয এর পক্ষ থেরক ছকরন ছদরযছি এেং পারে োকার আশ্বাস 



4 | P a g e  
 

ছদরযছি। থোরধ্াদয পছরচাছলত সকল ছেক্ষাছনরকতন এর ছেক্ষকরদর প়োরনার গুনগত মান উন্নযন এর জনয 
আমরা ছতন ছদরনর আোছসক ছেক্ষক প্রছেক্ষণ এর েযেস্থা কররছিলাম োাঁকু়োর উষারছডছহ অঞ্চরল।এই ছেষরয 

আমারদররক ছেরেষ সাহার যর হাত োছ়েরয ছদরযছিরলন ভাস্বছত রয ছদছদ এেং অধ্যাপক অছরন্দম গুপ্ত। আমারদর 

প্রছতটি ছেক্ষাছনরকতন োাঁকু়ো ও পুরুছলযার ছেছভন্ন প্রাছন্তক  জনজাছত অধু্যছষত অঞ্চরলই কররছি। থোরধ্াদয এর 

ছেক্ষাছনরকতন গুছল থ রহতু ছেছভন্ন জঙ্গল মহল এলাকায অেছস্থত তাই থোরধ্াদয সারপ কাটা,ছেছভন্ন কু সংস্কার 

ছেররাধ্ী এেং প্রকৃছত ছেষযক জন সরচতনতা মূলক আরলাচনা সভার আরযাজন করর চরলরি ছেছভন্ন ছেক্ষাছনরকতন 

গুছলরত। 

কমথসূদ্বচ: 
3rd April,2021:   ড: অছনরুদ্ধ থদ এর সংস্থা PRISM এর পক্ষ থেরক থদওযা 40 টি Water Purifier 

থদওযা হল পুরুছলযার িটি ছেক্ষাছনরকতন এ। রুগরুঘুটু,েুছ়েরঝার, আমঝণযা,কাররু, কুাঁ ছচযা, ভূতাম, 

ছেউছলোছ়ে প্রভৃছত ছেক্ষাছনরকতন গুছল থক থদওযা হল থমাট 40 টি water purifier.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
এগুছল ছিল োাঁকু়োর িাতনার থলাহাগ়ে এ DRCSC এর office এ। #থোরধ্াদয এর পক্ষ থেরক উপছস্থত ছিরলন 

পান্থদীপ েরন্দযাপাধ্যায ও থদোংশু পরামাছনক। সকল ছেক্ষাছনরকতন এর ছেক্ষরকরা এরসছিরলন। সকরলর সামরন 

water purifier এর েযেহার পদ্ধছত ও প্ররযাজনীযতা ছনরয আরলাচনা ও করা হরযরি। 
ধ্নযোদ জানাই PRISM থক, ধ্নযোদ জানাই ডা: অছনরুদ্ধ থদ থক। 
 
 April, 2021 :  Income Tax Sports and Recreation Club এেং  মাননীয থদোছেস সাও মহােয 

এর পক্ষ থেরক োরন্দাযান এর আমঝণযা ও কাররু গ্রারমর থমাট 30 জন ছেশুরদর সপ্তারহ প্রছত ছতন ছদন পুছিকর 

খাোর ও সরেরাহ করা হরে। 2020 সাল থেরক শুরু হওযা এই উরদযাগ 2021 এর April মাস প যন্ত চরলরি। 
ব োধ োদয় পদ্বি োধিি পক্ষ থেরক সকল শুভানুধ্যাযী থদর অসংখয ধ্নযোদ জানাই। ধ্নযোদ জানাই মাননীয 

থদোছেস সাও মহােয থক। 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxM7W88Knv25_Pg0thEEhT0npg2UInStCnjhlEdyWTQmNgmX-1wKq6jdrk0oLlS17V99Avkze42N90B92Lpn301jNyF9bYtoNcCK2PkcowrP192nISgLcDE08JaY51-Xb-lFOjmYiR8q5staIPgL4LCiC-C-c4ONOsi7kf_7dnIA&__tn__=*NK-R
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1st May,2021: আজ #থোরধ্াদয_পছরোররর পক্ষ থেরক পুরুছলযার #ছেউছলোছ়ের ছেক্ষােীরদর জনয ও 

পুঞ্চার #ভূতাম_েের ছেক্ষাছনরকতন এর ছেক্ষােীরদর জনয দটুি করর Surgical mask এেং একটি করর Dettol 

সাোন পাঠারনা হরযরি।  Surgical Mask: 300 Pieces. Dettol Soap : 130 Pieces.ধ্নযোদ জানাই থোরধ্াদয 

পছরোর থক। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2st May,2021: #থোরধ্াদয_পছরোররর পক্ষ থেরক  োাঁকু়ো থেরক কাছেপুর এর উরেরেয ঔষধ্ গুছল পাঠারনা 

হরযরি। কাছেপুর এ থোরধ্াদয পছরোররর সদসয রছিত মাহাত আরিন, উছন সমস্ত ছকিু সংগ্রহ করর  োেয স্থারন 

থপ াঁরি ছদরযছিরলন। 

 

 

 
 
 
2st May,2021:   থকাছভড আিান্তরদর সুছেধ্ারেযেঃ 
থকাছভড আিান্তরদর সুছেধ্ারেয আমারদর #থোরধ্াদয পছরোররর উরদযাগ, থহাম আইরসারলেরন োকা থকাছভড আিান্ত 

সহ নাগছরকরদর ঘরর প্রছতছদন থপ াঁরি  ারো আমরা। ো়েী ো়েী তারদর ছনতয প্ররযাজনীয ছজছনস খাোর ,ওষুধ্ , 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWGbhNRNDrzK82HFLrzY8be1KQqMa02cXOJt7nV9HazAeFhHfGjNUvx7h2MJ-MehF-PEN-zGl-kA-pmhXN_xGIIrEQ_SMMlfOqU8FURu0UfP2U_Pq3W4xncbbCqFNoJLq-n1y_Ztab_hlmeHWrLtbNRE8PmoGzte6acR4eQrBbnWQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BF%E0%A6%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWGbhNRNDrzK82HFLrzY8be1KQqMa02cXOJt7nV9HazAeFhHfGjNUvx7h2MJ-MehF-PEN-zGl-kA-pmhXN_xGIIrEQ_SMMlfOqU8FURu0UfP2U_Pq3W4xncbbCqFNoJLq-n1y_Ztab_hlmeHWrLtbNRE8PmoGzte6acR4eQrBbnWQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE_%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWGbhNRNDrzK82HFLrzY8be1KQqMa02cXOJt7nV9HazAeFhHfGjNUvx7h2MJ-MehF-PEN-zGl-kA-pmhXN_xGIIrEQ_SMMlfOqU8FURu0UfP2U_Pq3W4xncbbCqFNoJLq-n1y_Ztab_hlmeHWrLtbNRE8PmoGzte6acR4eQrBbnWQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV7sUCW7Hij7C53ddd2ZCIYVLqsKeRR2J67JV7HdMH4FZ8vWYfXtiiQbPHuTPMV3Lffps42wFPpMEAEW4LSPAPI5xQGFTFSSFhZe20dGjczozLXKN1gt6aj7BlkZZ77F4MiQynWKi9BuoG4wgUrAcXbH2s6EmTOAFm86w0tzY0v4Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1I4PTLaHUsUpQv3LVUi6OTWJxMAvXkhIEbxSoUG2hRVH4P-PY0ru3cdjFCB50YFnyLyXFMmZfGzNh8eAkDDmx3UJ6aMoq7B_ieBJMTBjbEQHoTpbGsxLhm9dJ0qff8n7At7oFicJq_oJc8cngc9PbFO9GHl0iH9dhJ15EG3m6gQ&__tn__=*NK-R
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ইতযাছদ তুরল থদরো আমরা।এই উরদযাগ আমারা ছনরযছিলাম েধ্যমান, োাঁকু়ো,ছচিরিন ও খরগপুর এ। 
আমারদর সহর াদ্ধারা এই কারজ হারত হাত লাছগরয সুসম্পন্ন করররিন। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
7th May,2021:   এই থকাছভড 19 এর থ  ছিতীয থেউ উরঠরি, তারত 

আমরা অরনরকই ছেপ যস্ত - অসহায।   
আমরা অরনরকই ডাক্তার থদখারত পারছি না, েুঝরত পারছি না ঠিক ছক 

হরযরি। অরনরকই সাধ্ারণ জ্বর-সছদয  হরলও েুঝরত পারছি না, ছক কররো, 
থকাোয  াে।ছেশুরদর - েদৃ্ধরদর অনয থকান অসুছেধ্া হরলও,ভরয ডাক্তার 

থদখারত আসরত পারছি না। 
 

থোরধ্াদয পছরোররর পক্ষ থেরক থেে করযকজন ডাক্তার োেুরা ছসদ্ধান্ত 

ছনরযরিন, ওনারা সপ্তারহর ছেছভন্ন সময থটছলরফান এ থ াগার াগ এর 

মাধ্যরমই সহ নাগছরক ছেছভন্ন অসুস্থ েযছক্তর ছচছকৎসার জনয সু পরামেয 
থদরেন।এই উরদযাগ আমারা ছনরযছিলাম থোরধ্াদয পছরোররর পক্ষ থেরক।  
সমস্ত ডাক্তার োেুরদর এই উরদযাগ থক কুছনযে জানাই।  
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11th May,2021:   থোরধ্াদয পছরোররর অনযতম সদসয #পূজা_থঘাষ  ঔষধ্ গুছল পাঠিরযরিন পুরুছলযার 

কাছেপুর এর ছেউছলোছ়ের জনয।  

থোরধ্াদয পছরচাছলত অরনক গুছল ছেক্ষাছনরকতন এর মরধ্য #কাছেপুর এর #ছেউছলোছ়ে অনযতম।  

এই Covid-19 এর ছিতীয পরেয পূজা থঘাষ এর এই শুভ উরদযাগ থক থোরধ্াদয পছরোররর পক্ষ থেরক সাধ্ুোদ 

জানাই। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11th May,2021:   আমরা পুরুছলযায অেছস্থত 

#BODHODOY পছরোররর পক্ষ থেরক 4 ছপস পালস অছিছমটার 

ছকরনছিলাম। ১। কাছেপুররর জনয একটি (রছিত মাহারতা) । 
২) ছিতীযটি ভুতম, পুঞ্চা (তপন মাহারতা) এর জনয, 
৩) তৃতীযটি োরন্দাযারনর েুছ়েরঝার ও কারুর জনয (থদছেলাল ছসং) 
৪) চতুেয জন োঘমুছন্ডর জনয (সুছপ্রযা সামন্ত) 

 
 
11th May,2021:  ছিতীযোর এর জনয কাছেপুর এর 

ছেউছলোছ়ের জনয ঔষধ্ পাঠারনা হল থোরধ্াদযপছরোররর পক্ষ 

থেরক। থেে ছকিু ঔষধ্ ছদরয সহর াছগতার হাত োছ়েরয ছদরলন আশ্বাস এর কাছতয ক মহান্ত মহােয। ধ্নযোদ জানাই 

সকল শুভানুধ্যাযী থদর। 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%9C%E0%A6%BE_%E0%A6%98%E0%A7%8B%E0%A6%B7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUifVdQ0tq2tOSMaexsHlB3-dfwDkebU5b1eklDPO1Bd22aivbnmJuuwlyy50h7dw0hDd1YCCk-fTWLK5rcUU3zQVdosnOiG6WCS5NvHode3oxPyTfMW0b2wnWUmlnsUI34uiyBk0Gzt0YgROhoQWbLw38PB1jVMLt3zRqAZoS24w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUifVdQ0tq2tOSMaexsHlB3-dfwDkebU5b1eklDPO1Bd22aivbnmJuuwlyy50h7dw0hDd1YCCk-fTWLK5rcUU3zQVdosnOiG6WCS5NvHode3oxPyTfMW0b2wnWUmlnsUI34uiyBk0Gzt0YgROhoQWbLw38PB1jVMLt3zRqAZoS24w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUifVdQ0tq2tOSMaexsHlB3-dfwDkebU5b1eklDPO1Bd22aivbnmJuuwlyy50h7dw0hDd1YCCk-fTWLK5rcUU3zQVdosnOiG6WCS5NvHode3oxPyTfMW0b2wnWUmlnsUI34uiyBk0Gzt0YgROhoQWbLw38PB1jVMLt3zRqAZoS24w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bodhodoy?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPD02SbtXbaGQ5ZlEtXG1ghE9bIKMyRKjQuiXhMxK4BFjpy_W5E572jbS8vDzHTwDGGazRJkHbhdpk-Nseu6_exiu0ek-wsspZ9f1W_IssaZnEAb2zxW74pglPT7-u7KwBCTT8DuRPttWBsxdW6tHWsA7_bgxzFuk66BI1UAeIpg&__tn__=*NK-R
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12th May,2021:  আজ এই কঠিন 

সমরয, থ  করযকজন মানুষ রাত-ছদন এক করর 

ছদরয মানুরষর থসো করর চরলরিন, তারদর মরধ্য 
অনযতম হরলন আমারদর সকল নাছসযং ছসস্টার।  
 International Nurses Day থত থোরধ্াদয 

পছরোররর সকল নাসয ছদছদ থদর কুছনযে 

জাছনরযছিলাম। 
 

 

 

 

12th May,2021:  এ থদরের েরুক আঠাররা আসকু থনরম কছের এই আছতয  আজরকর ছদরনও ভীষণ ভারে 

প্রাসছঙ্গক, আর থসই প্রাসছঙ্গকতা থক সােযক রূপ ছদরত এছগরয এরলন আমারদর সকরলর ছপ্রয থিাট্ট  

#েতাক্ষী ছতছন তাাঁর জীেরনর প্রেম উপাজয ন 

থোরধ্াদরযর হারত তুরল ছদরলন দীন ও আরতয র 

থসোয, 

এরকম আঠাররার আহ্বানই কছে কররছিরলন, 

আমরা েতাক্ষী থক জানাই আন্তছরক কৃতজ্ঞতা ও 

অছভনন্দন 
 
 

 

 

 
15th May,2021:   

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%80?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXdm-GxGag5k-38_i0MqPiEKhum_tgO6ftipGpNc6CZmJeiLTVdeRAx54xga6G8FaOqK0MIpiL1AJ6crSIpiM9lsHRQ_7gLLcnf3CBRBvJx23hyfwAZ0VW0wWOw9qaTSWkNIt9Ob3gBc1BUTz81LEoC_WliCtLxxUHHb2278pAaow&__tn__=*NK-R
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থমারটও ভােরেননা এটা একছদরনর থিাট্ট পছরকল্পনা থ টা একছদন মাস্ক সাোন ছডটাররজন্ট ছেছল করর আর প্রচার 

কররই থেষ। না এটা একদমই তা না। 

একটা দীঘযরমযাছদ পছরকল্পনার জরনয 
থকাোও থতা ছনরজরদর কারজর মাধ্যরম 

থকানও একটা ছেরেষ জাযগায থপ াঁিারত 

হয, থতা আজরক আমরা থসটাই করার 

থচিা করলাম। আর থ রহতু সমযটা 
থকাররানার তাই সে থেরক ভাল অস্ত্র ও 

ছনশ্চই মাস্ক আর সাোন। 
গ্রারমর নাম উপররোল আর থেছেরভাগই 

সাাঁওতাল উপজাছত থদর েসোস এই 

গ্রারম।  
থোরধ্াদয অরনক আরগ থেরকই পুরুছলযা 
সহ ছেছভন্ন জাযগায কাজ করর চরলরি। পছরকল্পনা টা খাছনকটা এরকম থ  ছেদযালয এর োইরর এখানকার োচ্চারদর 

প়োশুনার জরনয তারদর পারে দাাঁ়োরনা। মারন আমারদর কাজ হরলা ওই গ্রারমরই থকানও থিরল থমরয  ারা করলজ 

উিীণয ো করলজ প়ুেযা তারদর থক এই কময কারের সারে  ুক্ত করর এই োচ্চাগুরলার কারি আররা একটু তা়োতাছ়ে 

ছেক্ষার আরলা থপ াঁরি থদওযা। আর এর েদরল তারা তারদর  ােতীয প়োশুনার খরচ , ছেছভন্ন জাযগায ভছতয  ো ফময 
ছফলআপ এর খরচ এেং ছনরজরদর টিউেন ছফ ও এই সংস্থার কাি থেরক পারে। আর োচ্চারদর ও প্রােছমক খাতা থেট 

থপছিল থপন িছে আাঁকার সামগ্রী 
ইতযাছদ ছদরয সাহা য কররে 

এইরোরধ্াদয ।  

 

 

 

5th June,2021:  ২০১৭ 

সারলর নরভম্বর মারস পুরুছলযা থজলার প্রতযন্ত গ্রাম 'রুঘরুঘুটু' থত  খন থোরধ্াদয এর প্রেম পদরক্ষপ পর়েছিল তখন 

পান্থদীপ েরন্দযাপাধ্যায , তাপস দাস ো ঈছেতা থসাররন রা 
থকউই ভারেনছন এই পদরক্ষপ পুরুছলযার আররা ৫ টি প্রতযন্ত 

গ্রারম ছনরত হরে,  

ভারেনছন একছদন পুরুছলযার ৬ টি গ্রারমর সারে সারে োাঁকু়ো 
থজলারতও #থোরধ্াদয এর কময রজ্ঞ সাছমল হরত হরে। 
আজ ০৫/০৬/২০২১ োাঁকু়ো থজলার তালডাংরা োনার 

সাতরম ছল অঞ্চরলর উপররোল গ্রারম েরস েরস এ কোটাই 

ভােছিরলন থকালকাতা থেরক আসা সংঘছমিা মযাডাম ও ধ্রে 

োেুও। 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlHyaTAh8w8UGrRWGooxkHozR9WVxBR4qwVKoVxBqYRWGIwLbAWdvd8o_oLNzf7WdWlAoOgYAFUCcKhNDlQoUsERYxjd9o_Y9hXv2Bkd7So2t5dWnl4NqESGz6TFEzuI0qHgkIt08iSK6ZTHYjxQ3Lng71yWO9BuOIlHvQoGveKg&__tn__=*NK-R
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থোরধ্াদয এর  ািাপে ছেসৃ্তত হরযরি ছেছভন্ন জাযগায ছেছভন্ন নে নে সদসয ছন ুক্ত হওযা ও তাাঁরদর সছিয ভূছমকার 

জনযই। োাঁকু়ো থত থতমনই  ুক্ত হরযরিন আরও অরনরকই। োাঁকু়োর ডােঃ কাছতয ক মহান্ত পুররারনা সছিয সদসয 
ছিরলনই এিা়োও নে ছন ুক্ত থোভন গুপ্ত, থদোংশু পরামাছনক, থদোনযে থসন, হারাধ্ন ছমদযা, কছচলাল েীট প্রমূখরদর 

সছিয সহর াছগতায আজ সচূনা থহাল 

#উপররোল_ছেক্ষাযতরনর। থোরধ্াদয এর আর 

এক সন্তান।  ার থদখারোনার দাছযত্ব থদওযা হল 

স্থানীয রাসমছন মূমূয থক।  

োাঁকু়োর উপররোল গ্রারমর অেস্থান ছেষু্ণপুর 

জঙ্গরলর মরধ্য। জঙ্গলরঘরা থিাট্ট আছদোসী 
প্রধ্ান গ্রাম। সহজ সরল সাধ্ারণ মানুষ। 

ছেক্ষােীরদর অছভভােকরদর জীছেকা অজয রনর 

জনয থেছররয থ রত হয জঙ্গরল কাঠ - পাতা 
কুর়োরত , শ্রছমক ছহরসরে অরনযর জছমরত কাজ 

কররত। ফলতেঃ থিারটা থিারটা ছেক্ষােীরদর 

োছ়েরত প়োরনা ো পারে োকার মরতা 
থকউ োকরত পাররন না। ছেক্ষােীরা সোই 

1st Generation Learner । তার উপর 

কররানা পছরছস্থছতর জনয দীঘযছদন ছেদযালয 

েয। স্বাভাছেক ভারেই ছেক্ষােীরদর 

অরনরকরই পঠনপাঠন ছস্তছমত। এই 

পছরছস্থছতরত থোরধ্াদয উরদযাগ ছনরযরি ঔ 

সমস্ত ছেক্ষােীরদর একটু হরলও  ছদ এছগরয 

ছনরয  াওযা  ায।  

এই অভাে একছদরন ছমটিরয থদওযা সম্ভে 

নয তা ঠিকই, তেুও এই ছনরেছেন্ন প্রছিযার একটা শুভ সূচনা দরকার ছিল। তাই আজরকর ছেশ্ব পছররেে ছদেরসর 

মরতা শুভ একটি ছদরন সচূনা হল 'উপররোল থোরধ্াদয ছেক্ষাযতন' র। 
থ  থ  কমযসূছচ গুছল আজ অনুছিত থহাল - 

১। উপররোল থোরধ্াদয ছেক্ষাযতরনর প্রছতিা। 
২। ছেছক্ষকা ছহরসরে রাসমছন মূমূয থক ছন ুক্তকরণ । 
৩। প্ররতযক ছেক্ষােীরদর মাস্ক প্রদান। 
৪। প্ররতযক ছেক্ষােীরদর থোডয , খাতা, কলম , থপছিল, Sharpner, 

Eraser, Pencil Box, Drwaing Book, Crayon, ও অল্প ছকিু েই ও 

ছকিু থেট প্রদান #প্রতযপযন ও #থোরধ্াদয এর থ  ে উরদযারগ।  

৫। প্ররতযক ছেক্ষােীরদর স্বাস্থয পরীক্ষা ও অছভভােকরদর উপছস্থছতরত 

প্ররযাজনীয ঔষধ্ প্রদান #আশ্বাস 

এর কাছতয ক মহান্ত এর 

সহর াছগতায।  

৬। ছেছক্ষকা রাসমছন মূমূয র 

হারত one side black and one 

side white board, Board 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B2_%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlHyaTAh8w8UGrRWGooxkHozR9WVxBR4qwVKoVxBqYRWGIwLbAWdvd8o_oLNzf7WdWlAoOgYAFUCcKhNDlQoUsERYxjd9o_Y9hXv2Bkd7So2t5dWnl4NqESGz6TFEzuI0qHgkIt08iSK6ZTHYjxQ3Lng71yWO9BuOIlHvQoGveKg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlHyaTAh8w8UGrRWGooxkHozR9WVxBR4qwVKoVxBqYRWGIwLbAWdvd8o_oLNzf7WdWlAoOgYAFUCcKhNDlQoUsERYxjd9o_Y9hXv2Bkd7So2t5dWnl4NqESGz6TFEzuI0qHgkIt08iSK6ZTHYjxQ3Lng71yWO9BuOIlHvQoGveKg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlHyaTAh8w8UGrRWGooxkHozR9WVxBR4qwVKoVxBqYRWGIwLbAWdvd8o_oLNzf7WdWlAoOgYAFUCcKhNDlQoUsERYxjd9o_Y9hXv2Bkd7So2t5dWnl4NqESGz6TFEzuI0qHgkIt08iSK6ZTHYjxQ3Lng71yWO9BuOIlHvQoGveKg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlHyaTAh8w8UGrRWGooxkHozR9WVxBR4qwVKoVxBqYRWGIwLbAWdvd8o_oLNzf7WdWlAoOgYAFUCcKhNDlQoUsERYxjd9o_Y9hXv2Bkd7So2t5dWnl4NqESGz6TFEzuI0qHgkIt08iSK6ZTHYjxQ3Lng71yWO9BuOIlHvQoGveKg&__tn__=*NK-R
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Marker, Duster, Chalk, Map, Chart প্রদান । 
৭। পছররেেরপ্রমী সংগঠন #গ্রীন_থেটু র সহর াছগতায চারা গাি থরাপন ও প্ররতযক ছেক্ষােীরদর টিছফন প্রদান। 

আো কছর সকরলর সহর াছগতায এভারেই থোরধ্াদয এর  ািাপে আররা সুদূরপ্রসারী হরে। আরলাকেছতয কা ছনরয 

থপ াঁরি  ারো আমরা প্রতযন্ত, দুগযম, আরলাহীন অঞ্চরল। 
 

 

 

15th June,2021:  আরযাজক পছশ্চমেঙ্গ 

ছেজ্ঞান মঞ্চ সংস্থা। আমন্ত্ররণ সা়ো ছদরযছিল 

থোরধ্াদয পছরোর। ররক্তর সংকট থমটারত Blood 

donation camp. শুধ্ু োাঁকু়ো নয, থোরধ্াদয এর 

পুরুছলযার কাছেপুর এর সদসয রাও িুরট এরলা ররক্তর 

েযরন। েৃছি থভজা ছদন থক উরপক্ষা কররও োাঁকু়ো 
ছমউছনছসপযাল হাই সু্করল থোরধ্াদয পছরোররর থেরক 

রক্ত ছদরলন আট জন। পান্থদীপ েরন্দযাপাধ্যায,থদোংশু 

পরামাছনক ,রছিত মাহাত, ছেশ্বছজত মাহাত, ডেঃ কাছতয ক মহান্ত,  

থ  থকান Medical camp সে সমযই পাই B.S.M.C.H এর ডেঃ কাছতয ক মহান্ত থক। আজরকও ওরক থপলাম, 

পুরুছলযার থেরক িুরট এরসরি থহলাল আহরমদ, ছেশ্বছজৎ মাহাত, ছেধ্ান মাহাত। কাছতয ক ওর এক েযু শুভানন্দ 

মাহাত থক থফান করর, থসও ডারক সা়ো থদয।আমরা সকরল আজ একটা েৃহির থোরধ্াদয পছরোর ,থসখারন সকল 

েযু একসারে হওযার ও একসারে পে হাাঁটার স্বপ্ন থদছখ।  

চলুন ররক্তর সংকট থমটারত এক একজন করর এছগরয আছস।  

ধ্নযোদ জানাই থোরধ্াদয পছরোর 

থক। ধ্নযোদ জানাই পছশ্চমেঙ্গ 

ছেজ্ঞান মঞ্চ এর োাঁকু়ো থজলার 

সম্পাদক জযরদে চে োেুরক। 

ধ্নযোদ জানাই োাঁকু়ো ছেজ্ঞান 

থকরের থসামনাে দি োেু থক। 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A8_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlHyaTAh8w8UGrRWGooxkHozR9WVxBR4qwVKoVxBqYRWGIwLbAWdvd8o_oLNzf7WdWlAoOgYAFUCcKhNDlQoUsERYxjd9o_Y9hXv2Bkd7So2t5dWnl4NqESGz6TFEzuI0qHgkIt08iSK6ZTHYjxQ3Lng71yWO9BuOIlHvQoGveKg&__tn__=*NK-R
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1st July,2021:       মাননীয ডােঃ রেীেনাে মন্ডল মহােয,ডােঃ কাছতয ক মহান্ত মহােয,ডােঃ অপেূয কমযকার 

মহােয, মাননীয ডােঃ থস রভ দন্ডপাট মহােয, ডােঃ মুকুল পরামাছনক মহােয,  ডােঃ সমৃ্বতা েযু মহােযা, ডােঃ 
থদোছেস পরামাছনক মহােয,মাননীয ডােঃ অরোক কুমার চিেতী মহােয, ডােঃ থস রভ কমযকার মহােয, এই দীঘয 

lock-down ও covid-19 চলাকালীন আপনার ভূছমকা অসামানয। আমরা আপনারক ধ্নযোদ জানাই আপনার 

অকুন্ঠ থসোব্রত কারজর জনয। থোরধ্াদয পছরোর আপনারক পারে থপরয গছেযত।  #National_Doctors_Day থত 

থোরধ্াদয সকল ডাক্তার োেুরদর শ্রদ্ধা জাছনরযছিরলা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

13st July,2021:  FREE MEDICAL CAMP, Organised by BODHODOY & ASHWAS jointly. 

 স্বামী ছেরেকানন্দ এর প্রযাণ ছদেরস আরও একটি ভারলা কারজর মাধ্যরম উদ াপন কররলা #থোরধ্াদয। 

গতকাল 4th জলুাই ছিরলা স্বামীজীর প্রযাণ ছদেস, 

সারা জীেন ছ ছন মানে থসোরক অগ্রাছধ্কার 

ছদরয থগরিন, অপরছদরক মানুষরদর পারে োকার 

মরনাভাে ছনরয গর়ে উরঠরি #থোরধ্াদয, তাই 

 খন চারছদরক সেছকিু প্রায স্তব্ধ, ছেছধ্ছনরষরধ্র 

ক়োকছর, অেচ কররানা মহামারীর তৃতীয থেউ 

এর ভযাল ভ্রূকুটি তখছন থোরধ্াদয পছরকল্পনা 
করর একটি স্বাস্থয ছেছেররর, প্রতযন্ত ভুতাম েের 

পল্লীরত, পারে পায োাঁকু়ো থমছডরকল করলরজর 

ছচছকৎসক মন্ডলীরদর #আশ্বাস, পারা ব্লরকর 

ছচছকৎসক ও ছচিরিন থরাটাছর ক্লােরক, 

https://www.facebook.com/hashtag/national_doctors_day?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVBuMhvBpp1KWtKAcSojZz_FXvnLhoyucAeEcWoTu8Lb1zRELcGKkcKI9LS1sXM9aGJjAzGJ6sHMiHSOkUXm1zVLgX62JH0vG047YzUuhCQLMF3g8WWBnc5Rf4TcNVWDThH0Y1-llftJrQqvXpWldD6uQCYQeH6_3_GdVTKRC8fgQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A7%9F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVU-ZvVgkhJCxVrISgISpCJh4uqPHOME7Pbdy3Loo8IzOPOhFTn62uMmRuNuOb0SMHOYLjxJe3l-5T2-zyl397RgBt1L4BFKgbhxIFV1q2OlvxWBcQj5KErRkyMG6_4pQ1ncDiPJhxWMRHjsQJiblQAlzr57Ubn9qtUaHmob4RGzQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A7%9F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVU-ZvVgkhJCxVrISgISpCJh4uqPHOME7Pbdy3Loo8IzOPOhFTn62uMmRuNuOb0SMHOYLjxJe3l-5T2-zyl397RgBt1L4BFKgbhxIFV1q2OlvxWBcQj5KErRkyMG6_4pQ1ncDiPJhxWMRHjsQJiblQAlzr57Ubn9qtUaHmob4RGzQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVU-ZvVgkhJCxVrISgISpCJh4uqPHOME7Pbdy3Loo8IzOPOhFTn62uMmRuNuOb0SMHOYLjxJe3l-5T2-zyl397RgBt1L4BFKgbhxIFV1q2OlvxWBcQj5KErRkyMG6_4pQ1ncDiPJhxWMRHjsQJiblQAlzr57Ubn9qtUaHmob4RGzQ&__tn__=*NK-R


13 | P a g e  
 

ছেছের শুরু হয ঠিক 9 টায থকাছভরডর সমস্ত 

স্বাস্থয ছেছধ্ থমরন, ছেতরণ করা হয মাস্ক, 

সযাছনটিরী নযাপছকন, ছচছকৎসা হয প্রায 125 জন 

ছেছভন্ন েযরসর নারী পুরুরষর, এিা়োও অপুছি 

জছনত সমসযার সমাধ্ারনর জরনয উপছস্থত 

মারযরদর ছেছভন্ন ছদক তুরল ধ্রা হয, তুরল ধ্ররন 

Nutritionist অছঙ্কতা রায ও B.M.O.H of 

Para B.P.H.C ডাক্তার রেীেনাে মন্ডল। 

সরকারী স্তররর নূতন নূতন সুছেধ্া গুছল তুরল 

ধ্রা হয, প্রছতটি মানুরষর সারে ডাক্তার োেুরা 
গভীর মরনার ারগর সারে তারদর সমসযা সম্বরয জারনন, প্ররযাজনীয উপরদে ও ওষুধ্ থদন, 

এই মহতী কময রজ্ঞ পারে ছিরলন 7 জন ডাক্তারোেু...  
Dr Mukul Pramanik  

Dr Rabindranath Mondal 

Dr Lincon Kirtaniya  

Kartik Mahanta  

Apurba Karmakar  

Siddharth Kumar Sarkar  

Kallol Mondal 

#থোরধ্াদয েরের সারে ছেক্ষার থিাাঁযা 
আরি তাই #থোরধ্াদয এর থ  থকারনা 
অনুিারন পঠন পাঠরনর সামগ্রী োোরদর 

তুরল থদযা হয এোরও তার অনযো হযছন, প্রছতটি ছেক্ষােীরদর জনয থপন,থপছিল, খাতা,নতুন েই, চক্,আাঁকার খাতা, 
রং থপছিল তুরল থদওযা হয #থোরধ্াদয এর পক্ষ থেরক ।ছেক্ষক ছেছক্ষকারদর সুছেধ্ার জরনয #আশ্বাস থেরক থলখার 

থোডয  তুরল থদন ডাক্তারোেুরা.  
ধ্নযোদ জানাই সকল শুভানুধ্যাযী মানুষ থক। 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A7%9F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVU-ZvVgkhJCxVrISgISpCJh4uqPHOME7Pbdy3Loo8IzOPOhFTn62uMmRuNuOb0SMHOYLjxJe3l-5T2-zyl397RgBt1L4BFKgbhxIFV1q2OlvxWBcQj5KErRkyMG6_4pQ1ncDiPJhxWMRHjsQJiblQAlzr57Ubn9qtUaHmob4RGzQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A7%9F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVU-ZvVgkhJCxVrISgISpCJh4uqPHOME7Pbdy3Loo8IzOPOhFTn62uMmRuNuOb0SMHOYLjxJe3l-5T2-zyl397RgBt1L4BFKgbhxIFV1q2OlvxWBcQj5KErRkyMG6_4pQ1ncDiPJhxWMRHjsQJiblQAlzr57Ubn9qtUaHmob4RGzQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVU-ZvVgkhJCxVrISgISpCJh4uqPHOME7Pbdy3Loo8IzOPOhFTn62uMmRuNuOb0SMHOYLjxJe3l-5T2-zyl397RgBt1L4BFKgbhxIFV1q2OlvxWBcQj5KErRkyMG6_4pQ1ncDiPJhxWMRHjsQJiblQAlzr57Ubn9qtUaHmob4RGzQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVU-ZvVgkhJCxVrISgISpCJh4uqPHOME7Pbdy3Loo8IzOPOhFTn62uMmRuNuOb0SMHOYLjxJe3l-5T2-zyl397RgBt1L4BFKgbhxIFV1q2OlvxWBcQj5KErRkyMG6_4pQ1ncDiPJhxWMRHjsQJiblQAlzr57Ubn9qtUaHmob4RGzQ&__tn__=*NK-R
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15th August,2021: ।স্বাধ্ীনতা ছদেস উদ াপন। উপররোল থোরধ্াদয ছেক্ষাছনরকতন ,তালডাং়ো, 
োাঁকু়ো,Observation of 15th August , #Bodhodoy ছেরেষ ধ্নযোদ জানাই থোভন গুপ্ত ও হারাধ্ন ছমদযা 
মহােযরক। ধ্নযোদ জানাই উপররোল ছেক্ষাছনরকতন এর ছেছক্ষকা রাসমছন মূমুয থক। 
 

 
 
 
 
15th 

August,2021:     ছেউছলোছ়ে থোরধ্াদয 

ছেক্ষাছনরকতন ,ছেউছলোছ়ে, কাছেপুর, 

পুরুছলযা,Observation of 15th August 

,#Bodhodoy 

,#ছেউছলোছ়ে_থোরধ্াদয_আদেয_ছেক্ষা_ছনরকতন 

স্বাধ্ীনতা ছদেস উপলরক্ষ কছচকাাঁচারদর 

েই,খাতা,কলম ছেতরণ।ধ্নযোদ জানাই সিয 
মাহারতা ও রছিত মাহারতা থক। 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/bodhodoy?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUVqDRsniKhNeKjP6IUvI5EoKoOQ3zeaV6qjjZ5Hq0zQF0OmqaIFnj6agr2wrROlQrgNdM2QXBTir0lqL48XPCreKqQ9KVXdBNweRdW2YxIAswyQIUD4i63UCQ-wNRFnjHJ42NSNEjc-PYT8DbvNwntDUVDxL52lUD5MyrNaIggXQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bodhodoy?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXI0Uja_615Om6D4PuOVx1XZpZupxaxcoreuipgxX5duBrtJE6wOKNlsB3aJt6nKfMMa1Oz9gtqZ5b6SUF7FqEanDID6PklA0mkYeYR4DQkJi46_JIG8Z48vJqJGpxptDuye8FW28qmf8g21OXXrzD1QLPg5vbNZpOUjlkXploeRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF_%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A7%9F_%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6_%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE_%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXI0Uja_615Om6D4PuOVx1XZpZupxaxcoreuipgxX5duBrtJE6wOKNlsB3aJt6nKfMMa1Oz9gtqZ5b6SUF7FqEanDID6PklA0mkYeYR4DQkJi46_JIG8Z48vJqJGpxptDuye8FW28qmf8g21OXXrzD1QLPg5vbNZpOUjlkXploeRA&__tn__=*NK-y-R
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26th September,2021:    থোরধ্াদয পছরচাছলত সকল ছেক্ষাছনরকতন এ থিারটা থিারটা 
অনুিান এর মধ্য ছদরযই 26থে থসরেম্বর এর এই শুভ ছদন টি পালন করা হরযছিরলা। থোরধ্াদয 

পছরোররর পক্ষ থেরক জন্মছদরন শ্রদ্ধাঘযয 

 

 

 

 

 

 

2nd 

October,2021:     আজ মহাত্মা গাযীর জন্ম ছদেস উপলরক্ষয Income Tax Sports & Recreation 

Club এেং থোরধ্াদয এর থ  ে উরদযারগ একটা সুন্দর 

অনুিান পাছলত হল উপররোল থোরধ্াদয 

ছেক্ষাছনরকতন এ।েীত েস্ত্র ও োছ়ে তুরল থদওযা 
হরযছিরলা উপররোল গ্রারমর 100 জন আছদোসী 
মা' থদর হারত। ছেক্ষাছনরকতন এর সকল 
ছেক্ষােীরদর জনয খাওযারনার েযেস্থা করা 
হরযছিরলা। 
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19th December,2021:  Annual Sports at Uporsole Bodhodoy Siksha Niketan 
গত 19/12/21 ছেষু্ণপুর থেরক ১০ ছকছম দরূর অেছস্থত উপররোল এখারন একটি ছেক্ষা থকে গর়ে 
উরঠরি থোরধ্াদয এর পছরচালনায, 
ছেক্ষা থকরের দাছযরত্ব আরিন রাসমছণ 
ওই গ্রারমই ছতছন োরকন 
গত রছেোর থসই থকরের ছেক্ষােী 
থদর জরনয আরযাজন করা হয োছষযক 
িী়োনুিান এই িী়োনুিান এর মূল 
দাছযত্ব ছিরলা থোরধ্াদয িী়ো 
কছমটির থসই দাছযত্ব সুচারু রূরপ 
সম্পন্ন কররন ঈছেতা, অছনেযান সারে 
রাসমছন ও ওই থকরের সমস্ত 
োচ্চারা, েহুরর কৃছিম মানছসকতা এখারন ছিরলা অনুপছস্থত তার জাযগায থিাাঁযা থপলাম এক অনাছেল 
আন্তছরকতার 
প্রধ্ান অছতছের মঞ্চ, পতাকা উরিালরনর 
মঞ্চ, সমগ্র মাঠ, িী়োনুিান উপলরক্ষ 
রান্না ও তার থমনু সে ছকিুই সমূ্পণয 
স্থানীয, 
প্রধ্ান অছতছে ছহরসরে ছিরলন প্রখযাত 
ডাক্তার োেু থদোেীষ পরামাছনক ছেরেষ 
অছতছে ছহরসরে আমারদর থোভন োেু, 
কছচলাল োেু, হারাধ্ন োে ু উপছস্থত 
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ছিরলন, আর ছিরলন থোরধ্াদরযর সারছে পান্থ, সারে থদোংশু োেু, 
 ওই ছদন উপছস্থত থেরক উৎসরের এক নূতন আছঙ্গরকর থখাাঁজ থপলাম, ছনরজরদর উৎসে সমূ্পণয 
ছনরজরদর মত করর উদ াপন, ছনরজরাই মারঠ চুন ছদরে ছনরজরাই পতাকার জরনয আলপনা ছদরে, গতয 
কররি, রান্নার োজার কররি মঞ্চ ততরী কররি, আোর অছতছে থক েরণ করার জরনয থ  স্মারক তাও 
এরা ছনরজরদর হারত ততরী করররি, সছতযই থকারনাছদন এরকম ঘটনার সাক্ষী োকরো ভাছেছন, 
থসছদরনর খাওযা দাওযা, সকারল স্থানীয মুছ়ে ও ঘুগছন, দুপুরর ছখচুছ়ে, োাঁধ্াকছপর তরকাছর আর চাটছন, 
প্ররতযরক প্রাণভরর থখরযরিন,সোর সারে থমরঝরত েরস অছতছে েগয  খন একাত্ম হরয থগরিন তখনই থ ন 
স্বামীজীর থসই কো মূখয ভারতোসী, দছরদ্র ভারতোসী, চন্ডাল ভারতোসী থতামার ভাই সতয থহারলা 

 
 
 

 

 

 

 

January,2022 : আমঝণযা ও কাররু ছেক্ষাছনরকতন। এখারন থমাট 55 জন ছেক্ষােীরা প়োরোনা করর। 
এখারন প়োন গণপছত মাছন্ড ও দূগযামছন থহমব্রম। #থোরধ্াদয এর েযেস্থাপনায, #প্রযাস এর আছেযক 

সহর াছগতায োরন্দাযান ব্লরকর কুাঁ ছচযা পঞ্চারযত এর আমঝণযা ও কাররু গ্রারমর 33 টি েের পছরোরর থমাট 55 

জন ছেক্ষােীরা প়োরোনা করর। December,2021 এ শুরু হওযা ছেক্ষাছনরকতন দুটি January, 
2022 প যন্ত এই শুভ উরদযাগ চরলছিল। থোরধ্াদয পছরোররর পক্ষ থেরক প্রয়োস এর এই শুভ উরদযাগ থক 

কুছনযে জানাই। 

 

10th January,2022:  #থোরধ্াদয এর উরদযারগ োাঁকু়োর রানীোাঁধ্ এর রাজাকাটা গ্রারম শুরু হল আরও 

একটি ছেক্ষাছনরকতন। সহর াছগতায 

#সহরমত। এিা়োও আমরা থপরযছি 

ছেক্ষক সাপারাম সররন, োসুরদে 

হালদার,মােযাল মুমুয, ছেছক্ষকা কমলা 

থসাররন থক। ছেরেষ সহর াছগতায 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUsZ8fKDwxdAfRwi2aDBIpBSn1E6sMRx7Kvq7_ap7ANVK6kbwfxnXLp5mrwHA_GHeMOnIvli3xBC6h5yqXRFXqGkmxgF1XP7d1DIp3IhN32hnfhrQKYBM9biaYPOxFX-2s-1tiG9LO6E24oDCEIRr0bAll2-MFhSFrJvOlX7OjPZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUsZ8fKDwxdAfRwi2aDBIpBSn1E6sMRx7Kvq7_ap7ANVK6kbwfxnXLp5mrwHA_GHeMOnIvli3xBC6h5yqXRFXqGkmxgF1XP7d1DIp3IhN32hnfhrQKYBM9biaYPOxFX-2s-1tiG9LO6E24oDCEIRr0bAll2-MFhSFrJvOlX7OjPZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV69Cr00GVNrht6FUMd_XOeYNGfblLhSyK-UarKGtQIiInjtOZE1Wf_vkc2l6B4IroJ940WNTMCF0PZCbnxjb9h6c3TAvpq2aw_PvEkX__aNuM9L9fz-a1XCXf_OdpqPfyInXmsBbArn6cj8ytE01XZ8EWoXtGvzOuJQMYma-K25Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%A4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV69Cr00GVNrht6FUMd_XOeYNGfblLhSyK-UarKGtQIiInjtOZE1Wf_vkc2l6B4IroJ940WNTMCF0PZCbnxjb9h6c3TAvpq2aw_PvEkX__aNuM9L9fz-a1XCXf_OdpqPfyInXmsBbArn6cj8ytE01XZ8EWoXtGvzOuJQMYma-K25Q&__tn__=*NK-R
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থপরযছি ছসরদ্ধশ্বর েযানাজী মহােয থক। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22nd February,2022:  Dr. Aniruddha Dey মহােয এর "PRISM" এর আছেযক সহাযতায এেং 

"থোরধ্াদয" এর েযেস্থাপনায পুরুছলযা ও োাঁকু়োর থমাট 10 জন মানুষ থক আছেযক ভারে স্বােলম্বী করর থতালার 

জনয ও ছনরজরদর পারয দাাঁছ়েরয ছকিু অেয 
উপাজয ন করার জনয 21/02/22 এ থমাট Rs 

50000 টাকার দেটি Cheque প্রদান করা 

হল। 
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থোরধ্াদরযর ছেছভন্ন কারজ, ছেছভন্ন সমরয আন্তছরক সহর াছগতার হাত োছ়েরয ছদরযরিন অরনক 
শুভানুধ্যাযী। ছেছভন্ন থক্ষরি সু পরামেয ছদরযও পারে থেরকরিন। তাাঁরদর মরধ্যই অনযতম মাননীয সিয 
মুখাজী মহােয।থোরধ্াদয পছরোররর পক্ষ থেরক ওনারক আন্তছরক শ্রদ্ধা ও ধ্নযোদ জানাই। 

                      ব োধ োদয় মূলত কাজ করর সাাঁওতাল ও েের মানুষরদর ছনরযই।ছেছভন্ন ছেক্ষক ও গুছন 

মানুষরদর সাহা য ছনরযই থোরধ্াদয চরল। থোরধ্াদয ছেরেষ ভারে কৃতজ্ঞ ছেছভন্ন সংগঠরনর কারি,থ মন ছরলানয 

ফাউরন্ডেন, ছপ্রসম, প্রতযপযন, উিরণ আরামোগ, স্বরপ্নর সােী,েধ্যমান ফুছভস ক্লাে।সকল শুভানুধ্যাযী মানুষরদর 
শ্রদ্ধা জাছনরয আজরকর এই সম্পাদকীয প্রছতরেদন এখারনই থেষ করা হল। 

                                                                                            
পান্থদীপ েরন্দযাপাধ্যায 

                                                                                                                                                     সম্পাদক, থোরধ্াদয 

 


