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ভাৰতীয় যুৱপ্ক এদ্তয়া 
নতুনত্বপ্ৰ আৰু নতুন 

উদ্প্মপ্ৰ কাম কদ্ৰব দ্বচাপ্ৰ
দেশৰ আত্মননৰ্ভৰশীলতাৰ এই যাত্াত দেশৰ যুৱশক্তি এনতয়া যথেষ্ট উে্যথমথৰ আগবান়িব ধনৰথে. এইসকলৰ 
লক্্য নতুন, ইচ্া নতুন আৰু কম ্ভস্ীহাও নতুন। ইয়াৰ লগথত স্বচ্তা অনৰযান আৰু গ্ামাঞ্চলৰ উদ্াৱনী 
যাত্াও সংগ হহ পনৰথে। নতুন ৰাৰতত দখলৰ পনৰথৱশ সলনন হহথে, সংস্কৃ ত হহ পনৰথে সকথলা ৰাষা-নশক্াৰ 
সংথযাগ। এই নবষয়থবাৰক হল প্ৰধানমন্তী নথৰন্দ্ৰ দমােীথয় দতওঁৰ মন কী বাত অনুষ্ানত আথলাচনা কথৰ। দসই 
দৰনিঅ’ অনুষ্ানৰ নকয়েংশ ইয়াত আগবথ়িাৱা হ’ল।

ছখলঃ ক্ীডাৰ প্ৰনত ধাউনত হকীৰ যােুকৰ দমজৰ ধ্যানচন্দলল আগবথ়িাৱা এক প্ৰকাৰৰ শ্ৰদ্াঞ্জনল। প্ৰায় ৪১ বেৰৰ পােত 
ৰাৰতীয় পুৰুষ আৰু মনহলা হকী েলথ�াথৱ হকী দখল নতুন প্ৰাণ ঢানলথে। ৰাৰথত এইবাৰৰ অনলম্পিকত হকীত পেক লাৰ 
কনৰবলল সক্ম হহথে। এই কায ্ভই দেশৰ যুৱ চামক দপ্ৰৰণা নেথে। সকথলাথৰ প্ৰয়াসত ৰাৰথত ক্ীডাঙ্গন দক্ত্ত নতুন নশখৰ 
লাৰ কনৰবলল সক্ম হ’ব।
যুৱচামৰ দ্চনাঃ এনতয়া যুৱ শক্তিৰ নচন্া সলনন হহথে। যুৱচাথম নতুন নকবা এ�া কৰাৰ নচন্া কনৰথে, নতুনত্বথৰ কৰাৰ বাথব 
ইচ্া ব্যতি কনৰথে। দেশৰ নবনৰন্ন প্ৰান্ত যুৱশক্তিথয় এনতয়া উদ্াৱন আৰু নতুনত্বথৰ নকবা এ�া কনৰ আথে। মহাকাশৰ 
দক্ত্খনৰ পৰা আৰম্ভ কনৰ সকথলা খণ্ডথত দেশৰ যুৱচাথম নতুন উে্যথমথৰ কাম কনৰ আথে। ষ্টা�্ভ আপৰ দক্ত্ত এই 
পনৰৱত্ভন স্ষ্ট হহথে। দেশৰ িাঙৰ চহৰৰ পৰা আৰম্ভ কনৰ সৰু নগৰলল সকথলাথত নতুন ষ্টা�্ভআপথবাথৰ ৰাল কাম কনৰ 
আথে।
সংসৃ্ত ভাষাঃ আমাৰ দেশৰ ৰাষা সংস্কৃ ত এট� দপৌৰানণক ৰাষা আৰু অন্যতম সৰল নকন্তু উৎককৃ ষ্ট ৰাষা। সংস্কৃ ত 
ৰাষাথ�াথৱ জ্ান-নবজ্ানৰ লগথত ৰাৰতৰ দপৌৰানণক ইনতহাসক শক্তিশালী কনৰ আনহথে। এই ৰাষাথ�াৰ বনধ ্ভতকৰণৰ বাথব 
#CelebratingSanskrit নে সামাক্জক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰক।
ছকৌশল দ্বকাশঃ ৰাৰতত পুৰনণকালৰ পৰাই সকৃজনাত্মক কামকাজৰ পনৰথৱশ আথে। দসইবাথবই এই দেশত নবশ্বকম ্ভাৰ 
পূজা হয়। দকৌশল নবকাশৰ নেশত ৰাৰতীয়ই অনধক গুৰুত্ব নেয়া উনচত। আনম অনধক সকৃজনাত্মক হহ উটিথলথহ নবশ্বকম ্ভাৰ 
পূজা সাে ্ভক হহ পনৰব।
স্বচ্ছতাঃ নবগত দকই�ামান বেৰৰ পৰা ইথন্দাৰ চহথৰ স্বচ্তাৰ নেশত সব ্ভথশ্ৰষ্ প্ৰেশ ্ভন আগব়িাই আনহথে। এইবাৰ এই 
চহথৰ অন্য এক সফলতা প্ৰেশ ্ভন কনৰ ৱা�াৰ প্াচ চহৰৰ নখতাপ পাইথে। ইয়াৰ অে ্ভ এয়াই দয ৱা�াৰ প্াচ চহৰ হহথে দসই 
চহৰ নযখথন আৱজ্ভনাথবাৰ টৰি�থমন্ট (ননস্াশন) নকৰালক প্ৰাককৃ নতক জলধাৰাৰত এনৰ নননেথয়। ৱা�াৰ প্াচ চহৰথবাথৰ দেশৰ 
স্বচ্তা নমেনক আগব়িাই ননব।
সুপ্খত মপ্েলঃ নবহাৰৰ মধুবনৰ িাঃ ৰাথজন্দ্ৰ প্ৰসাে ককৃ নষ নবশ্বনবে্যালয় আৰু স্ানীয় ককৃ নষ নবজ্াথন নমনল এ�া ৰাল পেথক্প 
গ্হণ কনৰথে। এই পেথক্প অনুসনৰ দতওঁথলাথক গ্ামাঞ্চলৰ দখনতয়কৰ পৰা দগাবৰ আনে তো গ্ামাঞ্চলবাসীৰ অন্য জাৱৰ 
সংগ্হ কথৰ আৰু তাৰ নবননময়ত পইচাও প্ৰোন কথৰ। ইয়াৰ ফলত গাৱঁথবাৰত স্বচ্ তো সুস্ পনৰথৱশ নবৰাজ কনৰথে। এয়াই 
হহথে আত্মননৰ্ভৰশীলতা।
ছৱষ্ট টু ছেল্থঃ আৱজ্ভনাৰ পৰা নবজনুল উৎপােনৰ এক অনৰনৱ পন্া আনৱস্াৰ হহথে। তানমলনািুৰ নশৱগংগা ক্জলাৰ 
কাঞ্জীৰংগাল পঞ্চায়থত স্ানীয় দলাকৰ হসথত নমনল আৱজ্ভনাৰ পৰা নবজনুল উৎপােনৰ এ�া প্ৰকল্প আৰম্ভ কনৰথে। গ্ামাঞ্চলৰ 
পৰা জাৱৰ সংগ্হ কনৰ এ�া িাইত সংগ্হ কৰা হয় আৰু তাৰ পৰা নবেু্যৎ উৎপােন হয় বাকী হৰ দযাৱা অংশ কী�নাশকৰ 
উৎপােন হয়। পঞ্চায়তৰ এই কাথম আমাক দপ্ৰৰণা নেথে।

মন কী বাত সমূ্ণ ্ণকক শুদ্নবকল এই
দ্কউআৰ ছকাে ছস্ন কৰক
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অমৃত মপ্োৎসৱৰ এই সময়প্ছাৱাত প্ৰধানমন্তীপ্য় ছতওঁৰ “মন কী বাত” 
ছৰদ্েঅ’ অনুষ্ানত সকপ্লাপ্ক ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতপ্টা গায় rashtragaan.inত 

আপপ্লাে কদ্ৰবকল আহ্ান জনাইদ্ছল। ১৫ আগষ্ট তাদ্ৰখকল প্ৰায় ২ ছকাটট 
ছলাপ্ক এই ছৱবচাইটৰ সোয়ত দ্নজৰ দ্ভদ্দঅ’ আপপ্লাে কদ্ৰপ্ছ।

আমাৰ সন্মান  

হে পদ্ৰপ্ছ কীদ্ত্ণমান
আমাৰ ৰাষ্টগানআমাৰ ৰাষ্টগান

জন-গণ-মন অনধনায়ক জয় দহ
ৰাৰত-ৰাগ্য নবধাতা
পঞ্জাৱ-নসনু্ধ-গুজৰা�-মাৰািা
দ্ৰানৱড-উৎকল-বংগ
নবন্ধ্যা-নহমাচল-যমুনা-গংগা
উচ্ল-জলনধ তংৰগ
তৱ শুৰ নাথম জাথগ, তৱ শুৱ 
আশীষ মাথগ
গাথহ তৱ জয় গােঁা।
জন-গণ-মংগল-োয়ক জয় দহ
ৰাৰত ৰাগ্য নবধাতা।
জয় দহ, জয় দহ, জয় দহ
জয় জয় জয় জয় দহ।

অমকৃত মথহাৎসৱৰ এই অমকৃত সময়ত অমকৃত মথহাৎসৱৰ এই অমকৃত সময়ত 
দেথশ অথনক বীৰ স্বাধীনতা দসনানী দেথশ অথনক বীৰ স্বাধীনতা দসনানী 
আৰু মহাপুৰুষক মনত দপলাই আথে। আৰু মহাপুৰুষক মনত দপলাই আথে। 
চৰকাৰ তো সামাক্জক প্ৰনতষ্ানথবাথৰও চৰকাৰ তো সামাক্জক প্ৰনতষ্ানথবাথৰও 
এই সন্দৰ্ভত অনুষ্ান আথয়াজন কনৰ এই সন্দৰ্ভত অনুষ্ান আথয়াজন কনৰ 
আনহথে। অমকৃত মথহাৎসৱ দকাথনা আনহথে। অমকৃত মথহাৎসৱ দকাথনা 
চৰকাৰ, দকাথনা েলৰ কায ্ভক্ম চৰকাৰ, দকাথনা েলৰ কায ্ভক্ম 
নহয়, এয়া প্ৰনতজন নহয়, এয়া প্ৰনতজন 
ৰাৰতীয়ৰ অনুষ্ান।ৰাৰতীয়ৰ অনুষ্ান।
নথৰন্দ্ৰ দমােী, নথৰন্দ্ৰ দমােী, 
প্ৰধানমন্তী।প্ৰধানমন্তী।

সম্াদক
জয়েীপ ৰা�নাগৰ, মুখ্য সঞ্চালক প্ৰধান,

দপ্ৰে ইনফ'ৰথমশ্বন বু্যৰ', নতুন নেল্ী 

মুদ্ণ আৰু প্ৰকাশক
সথত্যন্দ্ৰ প্ৰকাশ, মুখ্য সঞ্চালক প্ৰধান, নবঅ'নচ 

বু্যৰ' অৱ আউ�ৰীচ্ এণ্ড কনমউননথকশ্বনৰ হহ

মুদ্ণঃ আৰাৱলী নপ্ৰন্টাচ্ভ এণ্ড পানলিচাচ্ভ প্ৰাইথৰ� 
নলনমথ�ি, িানলিউ-৩০, অ'খলা ইণ্ডাট্ৰিথয়ল 

এনৰয়া, দফজ-২, নেল্ীঃ ১১০০২০

দকািা নং-২৭৮, বু্যৰ’ অৱ
আউ�ৰীচ্ এণ্ড ক’নমউননথকশ্বন, নদ্তীয় মহলা,

সূচনা ৰৱন নতুন নেল্ীঃ ১১০০০৩
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