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1. আমাদের ভারত 200 

বছদররওদবশিসময়ধদরশিটিিসরকাদররকবলদেদকমুক্তহদয়শছল।প্রদতেকভারতীয়তাদে

রকাছদেদকআমাদেরমাতৃভূশমশিদরপাওয়ারজন্েলডাইকদরদছ।আমাদেরস্বাধীন্তাশেবস

একটি'মদহাৎসব' (একটি মহান্ উৎসব) এবং আমাদের স্বাধীন্তার 75 তম বছর স্মরদে 

ভারত সরকার একটি উদেোগ চালু কদরদছ—আজাশে কা অমৃত মদহাৎসব। এিা হল 

ভারতীয় শহদসদব আমাদের জাশতর গগৌরবময় ইশতহাদসর স্মৃশতচারে করা এবং মদন্ 

কশরদয় গেওয়া, মান্ুষ, আমাদের সংসৃ্কশত এবং অজজন্গুশল উেযাপন্ করা। এই 

উদেোগটি আমাদের প্রগশতিীল মাতৃভূশমদক গেখাদন্ার জন্ে এবং আমাদের 

ধম জশন্রদপক্ষ সংসৃ্কশত এবং মশহমা শবদের কাদছ তুদল ধরার জন্ে। 

 

2. ভারদতরজন্গদেরজন্েউত্সগীকৃতহদয়, এই 

মদহাৎসব গেখায় গয কীভাদব প্রশতটি ভারতীয় 

আমাদের স্বাধীন্তা আন্দত সহায়ক শছল। এটি 

একটি সাধারে কৃশষ জশম গেদক শবদের শবশভন্ন 

জাশতর মদধে ক্ষমতা এবং সম্ভাবন্া ধদর রাখার 

জন্ে আমাদের শববতজন্মূলক যাত্রা প্রেি জন্ কদর। 

আমাদের মান্ন্ীয় প্রধান্মন্ত্রী এই উদেোদগর 

মাধেদম ভারত 2.0 সম্পদকজ তাাঁর শভিন্ সক্রিয় 

কদরদছন্। তাাঁর েৃটিভশি হল, 2022 সাদলর মদধে, একটি ন্তুন্, িক্রক্তিালী আত্মশন্ভজর 

ভারত ততশর করা - এমন্ একটি ভারত যা তার চাশহো এবং চাশহো বা উপকরেগুশলর 

জন্ে অন্ে গকান্ও গেদির উপর শন্ভজর করদত হদব ন্া, এমন্ একটি ভারত ততশর করা 

যা প্রদতেদকর জন্ে স্বয়ংসমূ্পে জ হদব। প্রদয়াজন্ গয তার সীমান্ার মদধে উঠদত পাদর. 

 

 

3. এটি আমাদের গেদির মদধে প্রগশতিীল সমস্ত শকছুর একটি মূতজ প্রতীক এবং 

আন্ুষ্ঠাশন্কভাদব 12 ই মাচজ, 2021 তাশরদখ শুরু হদয়শছল, যা আমাদের স্বাধীন্তার 

75তম বাশষ জকীদত 75 তম সপ্তাদহর কাউন্টডাউদন্র সূচন্া শহসাদব শচশিত কদরশছল। 

এই উদেোগটি 15ই আগস্ট, 2023 তাশরদখ গিষ হদব। 

 

4. এই শুভ সময়টিদক স্মরে করদত মন্ত্রোলদয়র শবশভন্ন 

শবভাগ শবশভন্ন ধরদের কায জিদমর আদয়াজন্ করদব। 



আমাদের গেদি শবেেমান্ গবেন্াোয়ক োশরদ্র্ে েরূ করার জন্ে শবশভন্ন কায জিম ও 

ন্তুন্ পশরকল্পন্া প্রবতজন্ করা হদব। সরকার শন্ক্রিত করদব গয প্রশতটি শিশু গযন্ সটঠক 

পুটি পায় এবং তাদের জীবন্ গযন্ শুধু সংগ্রাদম পশরেত ন্া হয়। আমরা এমন্ 

জীবন্যাপন্ করব ন্া গয অন্ধকার সমদয় আমাদের সহে করদত হদয়শছল যখন্ 

আমাদের গেিদক মাটিদত গবাঁদধ গেওয়া হদয়শছল এবং যখন্ মান্ুদষর মদন্র কো বলার 

অশধকার শছল ন্া। 

 

5. এই উদেোগ এবং এর শবশভন্ন শস্কম সব বেদল গেদব। আমাদের সংসৃ্কশতর প্রশতটি শবিদক 

সামদন্ আন্া হদব কারে গেদির প্রশতটি প্রশতভা তার সদব জাত্তম 

স্তদর বেবহার করা হদয়দছ। আমাদের সরকার এই 

শস্কমটি আমাদের জাশতর উপর আদলাশকত করার জন্ে 

শন্দয় এদসদছ, কীভাদব স্বাধীন্তা 

আমাদেরদক িক্রক্তিালী হদত এবং এই 

পৃশেবীর অন্োন্ে প্রেম-শবদের জাশতগুশলর 

মদধে লম্বা হদত আকৃশত শেদয়দছ। 

6. সরকাদরর অশিশসয়াল ওদয়বসাইদি গবি শকছু প্রশতদযাশগতা হদয়দছ যা 

আমাদের তরুেদের এক্সদপাজাদরর ন্তুন্ স্তদর শন্দয় গগদছ। এটি আমাদের জীবন্দক 

সামদন্ তুদল ধরার ন্তুন্ উপায় চালু কদরদছ 

জাশতর এবং আদরা. আজাশে কা অমৃত মদহাৎসদবর চারপাদি এবং স্বদল্পান্নত গ্রাম ও 

িহদরর এলাকায় অদন্ক উন্নয়ন্ ঘিদছ, এটি অবিেই একটি উৎসদবর মদতা মদন্ 

হচ্ছ | 
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