ISRAA ৰ সংক্ষিপ্ত পক্ষৰচয়
ISRAA (ইচৰা) অৰ্থাৎ Intellectual Studies and Research Academy Assam. ভৱিষ্যতদৰ্শী যু িউদযম, দৃঢ়-সংকল্প আৰু সু স্থ-পৱৰকল্পনাৰ এখন মঞ্চৰ নাম। অৱত কম সময়ত অসমত ৱিশৰ্শষ্কক যু ি সমাজত
িযাপক সঁহাৱৰ লাভ কৱৰিকল সক্ষম হহশে। ৰ্শাৰীৱৰক আৰু মানৱসক একাৱিকতা আৰু একৱনষ্ঠতাৰ সম্ভািয
আটাইশিাৰ উপাশয়শৰ মানি সসিাত ৱনমৱিত সহািা, জীিনৰ আটাইশিাৰ িযস্ততাৰ মাশজশৰ ৱনজৰ আহৱৰ সময়ৰ
এটা অংৰ্শ মানি সসিাত িযয় কৰা, ISRAAৰ মৱজয়াত পাৱৰ্থি লাভ-শলাকচানৰ ৱহচাপ নকৱৰ প্ৰৱতদানৰ ৱিষ্য়শটা
ঈশ্বৰৰ ওপৰত এৱৰ ৱদয়া, ISRAAৰ প্ৰাৰ্ৱমক চতথ । আনহাশত আধ্যাৱিকতাক সাৰৱৰ্ কৱৰ মানিশসিাৰ চচথা
সািথজনীন কৰা, সিথদা মধ্যমপন্থা অনু সৰণ কৰা, কৰ্া, কমথ আৰু আচৰণৰ জৱৰয়শত ৱনজৰ পৱৰচয় দাৱি ধ্ৰা
ISRAAৰ দাৱয়ত্ব। লগশত ISRAAৰ চাৱৰসীমাৰ আওতাত পদাপথণ কৱৰ ৱৰ্শক্ষা আৰু আদশৰ্শথশৰ ৱনজশক ৰ্শৱিৰ্শালী
কৰা, জীিনৰ যািতীয় দাৱয়ত্ব আৰু িযস্ততাৰ মাশজশৰ সময়ৰ দািী তৰ্া পৱৰৱস্থৱতৰ আহ্বান অনু যায়ী ৱিৱভন্ন ৱিষ্য়ত
অধ্যয়নৰ জৱৰয়শত ৱনজশক জ্ঞানপু ষ্ট কৰা, ৱিৱভন্ন মনীষ্ীৰ জীিন-চৱৰত, ইৱতহাস, ৱিজ্ঞান-প্ৰযু ৱি, ভূ-শগাল,
সভযতা-সংস্কৃৱত, ভাষ্া-সাৱহতয, ৰাজনীৱত, অৰ্থনীৱত, সমাজ ৱিজ্ঞান ইতযাৱদ ৱিষ্য়ত সমযক জ্ঞান অজথন কৰা।
ৱিশৰ্শষ্কক অসমীয়া ভাষ্া আৰু সমান্তৰালকক অনযানয ভাষ্াও পযথযাপ্ত পৱৰমাশণ ৱনজৰ আয়ত্তত আৱনিকল সচষ্টা
কৰা। গশিষ্ণামূ লক ৱকতাপ িা সিৌৱিক মহশল চচথা কৰা ৱিষ্য় িা প্ৰস্তুত কৰা সলখাশিাৰৰ অধ্যয়নৰ জৱৰয়শত
গশিষ্ণাৰ অভযাস গৱঢ় সতালা ইতযাৱদ সংশক্ষশপ ISRAA িু ৱল পৱৰৱচত।
ISRAA মূ লতঃ এটি হৰ্শৱক্ষক প্ৰৱতষ্ঠানৰ নাম। সামাৱজক িা ৰাজকনৱতক সকাশনা সক্ষত্ৰশত ISRAAই
প্ৰতযক্ষৰূশপ অংৰ্শগ্ৰহণ নকশৰ। অিশৰ্শয ISRAAৰ অধ্ীনস্থ সকাশনা িযৱি িা সংগঠশন ৱযশকাশনা সক্ষত্ৰত
অংৰ্শগ্ৰহণ কৰাশটা ISRAAই ৱিশৰাৱধ্তা নকশৰ। কাৰণ সকাশনা িযৱি, অনু ষ্ঠান িা সংগঠন (ধ্মীয় হওক িা
সামাৱজক) ৰ ৱনজস্ব নীৱত আদৰ্শথত ISRAAই অংৰ্শগ্ৰহণ নকশৰ আৰু আশলাচনা নকশৰ। ISRAAই সকাশনা মত
িা সংগঠনৰ ৱিশৰাধ্ িা প্ৰৱতশৰাধ্ কৰাৰ সক্ষত্ৰত প্ৰতযক্ষভাশি জৱ়িত নহয়।
সৰ্াৰশত ISRAAৰ মু খয প্ৰকল্পসমূ হঃ
১)
২)
৩)
৪)

সাম্প্ৰৱতক সময়ত উপযু ি ৱৰ্শক্ষাশৰ জাৱতশটাক পু নঃ প্ৰৱতষ্ঠা কৰাৰ ৱচন্তা কৰা।
প্ৰশয়াজন সাশপশক্ষ সমাজত ৱৰ্শক্ষাৰ অভাি পূ ৰণ কৰাসৰ্থ নতুনকক অনু ষ্ঠান-প্ৰৱতষ্ঠান গঢ়াৰ ৱচন্তা কৰা।
োত্ৰ-োত্ৰীৰ িাশি সকৱৰয়াৰ-গাইড সকন্দ্ৰ, গশিষ্ণা সকন্দ্ৰ, লাইশেৰী, সাৱহতয চচথা সকন্দ্ৰ প্ৰৱতষ্ঠা কৰা।
আৰিী, উৰ্দথ, ইংৰাজী, ফাৱচথ ভাষ্াত ৰ্কা ৱকতাপসমূ হ অসমীয়াকল ভাষ্ান্তৰ কৰা, লগশত অসমীয়া ভাষ্াত
ৰ্কা ৱিৱভন্ন ৱকতাপসমূ হ অনয ভাষ্াকল অনু িাদ কৰা।
৫) ৱনয়মীয়া আশলাচনী আৰু ৱিৱভন্ন ৱিষ্য়ত ৱকতাপাৱদ প্ৰকাৰ্শ কৰা।
৬) ৱৰ্শক্ষা আৰু প্ৰচাৰত যৰ্াযৰ্ গুৰু ত্বশৰ জ্ঞান, কৃৱষ্ট-কলাৰ ৰক্ষণাশিক্ষণৰ উশেশৰ্শয ইন্টাৰশনট, চৱেশয়ল ৱমৱডয়াত
ৱিশৰ্শষ্ পদশক্ষপ সলািা।
উশেখ ৰ্াশক সয, ISRAA সকাশনা ধ্ৰণৰ চান্দা (জাকাত িা ৱফতৰা) গ্ৰহণ আৰু সংগ্ৰহ নকশৰ। ISRAA
আৱৰ্থকভাশি সম্পূ ণথকক সদসযসকলৰ ওপৰত ৱনভথ ৰৰ্শীল। সাধ্যানু সৱৰ ৱনজৰ তন আৰু মনৰ লগশত ৱনজস্ব ধ্নৰ
জৱৰয়শত মানি সসিা একৱনষ্ঠ ভাশি কৱৰ সযািাই ISRAAৰ প্ৰাৰ্ৱমক প্ৰৱতজ্ঞা। ৱনঃস্বাৰ্থ আৱৰ্থক সহশযাৱগতা আৰু
আৱৰ্থক পৃ ষ্ঠশপাষ্কতা (Sponsorship) ৰ জৱৰয়শত ISRAAৰ সকাশনা উশদযাগ তৰ্া প্ৰকল্পত ভাগ ল’িকল
ইচ্ছু ক হশল ISRAAই আদৰৱণ জনায়।

ISRAAৰ উশদযাগত অসমীয়া ভাষ্াত ভ্ৰাক্ষি ভঙ্গ সক ধ্ৱৰ এৱতয়াকল ৬ খন ৱকতাপ প্ৰকাৰ্শ পাইশে আৰু
প্ৰায় ১৫ খন ৱকতাপ ISRAAৰ তত্বািধ্ানত প্ৰৱিয়াধ্ীন হহ আশে। ISRAAই ৱিৱভন্ন ৱিষ্য়ত অসমীয়া ভাষ্াত
প্ৰায় ১০০ খন হাতপু ৱৰ্ও প্ৰস্তুত কৰাৰ সংকল্প হলশে৷ ৱিৱভন্ন আশলাচনী িা সপপাৰ-পৱত্ৰকাত প্ৰকাৰ্শ সহািা
ৱিতৱকথ ত তৰ্া তৰ্যহীন সলখাৰ ISRAAই তৰ্যমূ লক প্ৰতুযত্তৰ ৱদয়াত সদায় সৰি ৰ্াশক৷ এৱতয়াকল ISRAAই
প্ৰতুযত্তৰমূ লক এশন ২০ টাশৰা অৱধ্ক সলখা ৱিৱভন্ন পৱত্ৰকাত ৱলৱখশে। ইয়াশৰাপৱৰ ISRAAৰ প্ৰায় ১৫০ টাশৰা
অৱধ্ক প্ৰিন্ধ ৱিৱভন্ন সপপাৰ িা আশলাচনীত প্ৰকাৰ্শ পাইশে। ইৱতমশধ্য ৮০% কাম সম্পূ ণথ সহািা ISRAAৰ এটা
Website: www.israa.online আশে। সফচিু কত https://www.facebook.com/israa.assam
নাশমশৰ এটি সপজ আশে। িাট্সএপৰ জৱৰয়াশতও ISRAAই ৱিৱভন্ন সসিা আগিঢ়ায়। অসমৰ িহুশকইখন ৱজলাৰ
ৰ্শতাৱধ্ক যু ি সদসয ISRAAসৰ প্ৰতযক্ষভাশি জৱ়িত হহ আশে। এৱতয়াকল িহুশকইখন ৱজলাত ISRAAই ৱিৱভন্ন
ৱিষ্য়াৱদত কমথৰ্শালাৰ আশয়াজন কৱৰশে।
আমাৰ প্ৰৱতৱদনৰ ২৪ ঘন্টাৰ মাজৰ পৰা আৱম অশনক সময় অনৰ্থক খৰচ কশৰা। আনহাশত আমাৰ মাজৰ
িহুতশৰ মানিশসিাৰ প্ৰিল সহঁ পাহ মনত ৰ্াশক যৱদও উৱচত মঞ্চ, উত্তম পন্থা, প্ৰশয়াজনীয় ৱদহা আৰু িযস্ত সময়ৰ
মাজত সু ৱিধ্াৰ অভািত সসই সহঁ পাহ মনশত হৰ যায়। সসশয় ৱনজৰ অিসৰৰ মাজৰ পৰা সময় সু ৱিধ্া মশত উৱলয়াই
ISRAAৰ সু ৰ্শৃঙ্খল পিৱতৰ জৱৰয়শত িযৱিগত িযস্ততা আৰু কমথজীিনৰ িযস্ততাত সকাশনা প্ৰভাি নপৰাকক
সমাজ তৰ্া জাৱতৰ ৱহশত িযয় কৱৰ পৰকালৰ িাশি ৱকেু পু ণয সঞ্চয় কৰাৰ ৱযশটা পৱৰকল্পনা ISRAAই কৱৰশে,
আৱম ISRAAৰ সদসয হ’ি পাৱৰ ৱনজশক ধ্নয মাৱনশোঁ । লগশত সকশলাশক ISRAAসৰ জৱ়িত হহ এই মহান
কামত ৱনজৰ-ৱনজৰ সাধ্য আৰু সু ৱিধ্ানু সৱৰ সময়, ৱচন্তা আৰু শ্ৰম আগিাঢ়ািকল আহ্বান ইয়াশৰ জনাওঁ।
ISRAAসৰ জৱ়িত হহ আপু ৱন ৱকদশৰ কাম কৱৰি পাশৰ• যৱদ আপু ৱন ISRAAত সময় ৱদি পাশৰ, সতশনহ’শল ISRAAত আপু ৱন সৱিয় সদসযতা (Active
Membership) গ্ৰহণ কৰক। ISRAAই আশপানাৰ সপচা, প্ৰৱতভা, দক্ষতা অনু যায়ী সসিা কৰাৰ িযিস্থা কৱৰ
ৱদি। সযশন- যৱদ আপু ৱন সাৱহতয চচথা কশৰ, সতশনহ’শল আশপানাৰ সলখাশৰ ISRAAক সহশযাৱগতা কৱৰি
পাৱৰি। যৱদ আপু ৱন এজন ৱচৱকৎসক, ISRAAৰ জৱৰয়শত আশপানাৰ সু ৱিধ্াৰ স্থানত ৱিনামূ লীয়া ৱৰ্শৱিৰৰ
আশয়াজন কৱৰি পাৱৰি। িযিস্থাপনাৰ দাৱয়ত্ব ইচৰাই গ্ৰহণ কৱৰি। ISRAA হল আশপানাৰ মূ লযিান সময়ৰ
উৱচত িযিহাৰৰ জৱৰয়শত আশপানাৰ প্ৰৱতভাৰ সঠিক িযিহাৰৰ স্থান।
• আপু ৱন যৱদ সময় ৱদি সনািাশৰ, সতশনহ’শল ISRAAত আপু ৱন সাধ্াৰণ সদসযতা (General
Membership) গ্ৰহণ কৰক। আপু ৱন যৱদ আৱৰ্থক সহশযাৱগতা কৱৰি পাশৰ, আশপানাৰ সহশযাৱগতাশৰ
ISRAAই আশপানাৰ হহ সকাশনা প্ৰকল্প ৰূপাৱয়ত কৱৰি। সযশন- আশপানাৰ হহ আশপানাৰ নামত ISRAAই
গ্ৰন্থ এখন প্ৰকাৰ্শ কৱৰি পাশৰ িা অনয ৱযশকাশনা প্ৰকল্পত আশপানাৰ অৰ্থৰ সৎ িযিহাৰ সহািাৰ ISRAAই
িযিস্থা কৱৰি। আশপানাৰ অৰ্থৰ িযিহাৰ আশপানাৰ ইচ্ছা আৰু নজৰত সহািাৰ িযিস্থা কৱৰিকল ISRAA
প্ৰৱতজ্ঞািি। আৰু যৱদ আপু ৱন অশৰ্থশৰ সহশযাৱগতা কৱৰি সনািাশৰ সতশনহ’শল আপু ৱন ৱযদশৰ পাশৰ
ISRAAক সহশযাৱগতা কৱৰি পাশৰ।
(ISRAA কতৃথপক্ষৰ হহ)
ধ্নযিাশদশৰ.......
হাৱফজ ৱহদায়াতুল িাৰ্দদ কাৱেমী

