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নরে�ন্দ্রপ�ু  �ামকৃষ্ণ  মিমশন  আবামি�ক  মহামিবদ্যালরে��  অধ্যক্ষ  পজূনী�  স্বামী 
শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী মহা�াজ -�ঞ্জীব মহা�াজ বহৃত্ত� কম+রেক্ষরে, আত্মমিনরেবদরেন� জন্য �ংরে/� 
মিনরেদ+রেশ �াড়া মিদরে� আগামীকাল বেবলড়ু মরে3� উরে5রেশ্য �ওনা হরে7ন  । মহা�াজ এখন 
�ামকৃষ্ণ মিমশন �া�দাপীরে3� �ম্পাদক ও �ামকৃষ্ণ মিমশন মিবদ্যামমিন্দরে�� অধ্যক্ষ পরেদ বে�বা 
দান  ক�রেবন  ।  মিপছুটানহীন  �ং/  জীবরেন  �মতা  �াধ�ু  কারেছ   মিনমি?তভারেবই  এ  এক 
স্বাভামিবক  /টনা,  মিকন্তু  মহামিবদ্যলরে��  ছা,-মিশক্ষক-মিশক্ষাকম+ী-ছা,াবা�কম+ী-�ন্ন্যা�ী-
ব্রহ্মচা�ীরেদ� কারেছ এক মিব�াট শনূ্যতা� বাত+ াবহ ।

দমুিন�ারেজাড়া বেকামিভড অমিতমা�ী� ভ�াবহ অমিন?�তা� আবরেহ প্রথম বেKউরেত যখন 
�া�া  বেদরেশ�  �ারেথ  আম�াও  টালমাটাল,শা�ীমি�ক  ও  মানমি�ক  টানারেপারেড়রেন�  বে�ই 
অমিবশ্বা�্য  দঃু�মরে�  5ই  জনু  2020  �ঞ্জীব  মহা�াজ  এরে�  হাল  ধরে�মিছরেলন  এই 
মহামিবদ্যালরে�� কারেজ�  �মুিনমিদষ্ট রূপরে�খা মিনরে� মহা�াজ �ামরেন বেথরেক বেনতৃত্ব মিদরে�রেছন 
এই  কমি3ন  �মরে�  ।  রূপকথা�  গরেT�  না�রেক�  মরেতাই  মিতমিন  এরেলন,  বেদখরেলন,  জ� 
ক�রেলন । দপৃ্ত বেপৌরুরেX� অনা�া� স্বা7রেন্দ্য� �ারেথ ম�মী মরেন� এক �াথ+ক �মন্ব� বেদখল 
নরে�ন্দ্রপ�ু । মা,ই বছ� বেদরেড়রেক� উপমিZমিত-�ম� কারেল� দৈদরে/+্য� মিদক বেথরেক বেদখরেল 
অমিকমি\ৎক� বরেট,তরেব �ম্পামিদত কায+াবলী� ব্যমিপ্ত ও গভী�তা� মিনমি�রেখ মিবচা� ক�রেল 
তা কারেল� করেপালতরেল বে�ানালী আখরে� বেলখা থাকরেব-এ মিনরে� আমারেদ� কা�ও মরেন 
বেকারেনা �রেন্দরেহ� বেলশমা, বেনই।

মিবগত বেদড় বছ�  �ম� কারেল  আবামি�ক মহামিবদ্যালরে��  মকুুরেট  এরেক� প�  এক 
মিশরে�াপা  উরে3 এরে�রেছ ওঁ�  প্রত্যক্ষ বেনতৃত্ব ও তত্ত্বাবধারেন  ।  এই প্রমিতকূল �ম�কারেলই 
পামিলত হরে�রেছ আমারেদ� হী�ক জ�ন্তী বX+ - যরেথাপযকু্ত ময+াদা ও �ম্মারেন� �ারেথ �মরে�� 
বাস্তবতা� তাল মিমমিলরে�   -online mode এ । মহা�ারেজ� প�ামরেশ+ বX+ব্যাপী জাতী� ও 
আন্তজ+ামিতক স্তরে�� এরেক� প� এক আরেলাচনা �ভা আরে�ামিজত হরে�রেছ নানান মিবভাগ 
দ্বা�া । ওঁ� ঐকামিন্তক আগ্রহ ও উৎ�ারেহ এই �ম�কারেল মহামিবদ্যালরে� দৈত�ী হরে�রেছ মিতন-
মিতনমিট    –Permanent Gallery ইং�াজী মিবভারেগ   ,  Shakespeare Gallery বাংলা 
মিবভারেগ বেলাক�ংসৃ্কমিতচচ+া বেকন্দ্র এবং গমিhত মিবভারেগ    Birla Industrial and



  Technological Museum এ�  কা�ীগ�ী  �হা�তা�  ‘   –  Zero Gallery The 
  ’ Nothing that is দৈত�ী হরে�রেছ ইং�াজী ভাXা� তথ্যমিচ,    ,The Genesis of Zero  

যা প্রদমিশ+ত হরে�রেছ 7th       International Science Film Festival of India বেত । এই 
�ম�কারেলই মিবরেবকানন্দ বে�ন্টা� ফ� মি��াচ+  বেথরেক প্রকামিশত হরে�রেছ একামিধক গরেবXhাধম+ী 
পমুিস্তকা ।   মহামিবদ্যালরে�� গ্রন্থাগারে�� বেখালনলরেচ বদরেল মিদরে� আধমুিনকীক�রেh� কাজ 
�ম্পন্ন হরে�রেছ মহা�ারেজ� প্রত্যক্ষ ও দৈদনমিন্দন পথপ্রদশ+রেন� মধ্য মিদরে� । মহামিবদ্যালরে�� 
দশ+ন ও �াষ্ট্রমিবজ্ঞান মিবভারেগ চালু হরে�রেছ �াম্মামিনক স্নাতক স্তরে�� ক্লা� । , ,INST Mohali  
�ামকৃষ্ণ মিমশন মিবদ্যামমিন্দরে�� মরেতা নামজাদা প্রমিতষ্ঠারেন� �ারেথ (MOU Memorandum 

 )  of Understanding স্বাক্ষমি�ত  হরে�রেছ  ।  মহামিবদ্যালরে��  ছারে,�া  �রুেযাগ  পারে7 
  Campus Interview এ�  মাধ্যরেম বহুজামিতক প্রমিতষ্ঠারেন বেযাগদান ক�া�  । জাতী� 

স্তরে�    NIRF ranking এ 21তম Zান অমিধকা� করে�রেছ নরে�ন্দ্রপ�ু  ।   NAAC এ� তৃতী� 
দফা�  (  )  Third cycle মলূ্যা�রেন  3.46  বেগ্রড পরে�ন্ট মিনরে�  +  A তামিলকা� Zান করে� 
মিনরে�রেছ  এই  প্রমিতষ্ঠান,যা  মহা�ারেজ�  �রুেযাগ্য  বেনতৃত্ব  ও  অমিবশ্বা�্য  কম+দক্ষতা  ছাড়া 
কখরেনাই  �ম্ভব  হত  না  ।  মহামিবদ্যালরে��   office বেহাক  মিকংবা  ছা,াবা�,মিহ�াব�ক্ষা 
মিবভারেগ�  কাজকম+  বেহাক  অথবা  বেখলাধলূা�  ��ঞ্জাম  �ক্ষhারেবক্ষh-প্রমিতমিট  মিবXরে�� 
খুমঁিটনামিট ব্যবZাপনা� �দথ+ক আধমুিনকীক�h ও �মরে�াপরেযাগী উন্ন�ন /রেটরেছ মহা�ারেজ� 
�দাজাগ্রত এবং ছা,দ�দী মননশীলতা�,প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহরেh� মধ্য মিদরে� ,তাঁ� মিস্নগ্ধ মিকন্তু 
�দুঢ়ৃ ব্যমিক্তরেত্ব� প্রমিতফলরেন।

আগামীকাল  16ই  জান�ুা�ী  2022  মহামিবদ্যালরে��ই  প্রাক্তনী  –  স্বামী 
একমিচ,ানন্দ(ভাগ+ব) মহা�ারেজ� নতুন অধ্যরেক্ষ� পরেদ বতৃ হরেবন । 

এই ক্রামিন্তলরে{ প্রথ+না কমি�:  স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী�  নতুন কম+জীবন মধমু� বেহাক । 
এই আবামি�ক মহামিবদ্যাল�রেক বেয �াফরেল্য� �উুচ্চ বে�াপারেন মিতমিন প্রমিতষ্ঠা করে� বেগরেলন, 
নতুন অধ্যক্ষ মহা�ারেজ�  হাত ধরে� আম�া বে�ই পরেথ আ�ও অগ্র�� হরে� চলরেবা  - 
পhু্য,�ী চ�রেh এই আমারেদ� মিন�ন্ত� কামনা ।   

                                                                         
 

   (ব্রঃ শ্রুমিতচৈচতন্য)
                                                                                   উপাধ্যক্ষ 


