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ভারতীয় হাই কমিশন 

ঢাকা 

**** 

জাতীয় গীতাপাঠ প্রমতয ামগতা ২০১৯ এর পুরস্কার মিতরণীযত হাই 

কমিশনাযরর িক্তিয 

(২৭ মিযেম্বর ২০১৯) 

 

 মাননীয় মন্ত্রী শ্রী স্বপন ভট্টাচার্ য 

 স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও মমশন, র্শশার,  

 শ্রী শশশেন্দ্রনাথ মজমুদার, সভাপমি, মহানগর সার্ যজনীন পূজা কমমটি, 

 অ্যাডশভাশকি মকশশার রঞ্জন মণ্ডে, সাধারণ সম্পাদক, মহানগর 

সার্ যজনীন পূজা কমমটি, 

 শ্রী মনম যে কুমার চযািাজী, সাধারণ সম্পাদক, র্াাংোশদশ পূজা উদর্াপন 

পমরষদ, 

 শ্রী মমেন কামি দত্ত, সভাপমি, র্াাংোশদশ পূজা উদর্াপন পমরষদ, 

 গীিাপাঠ প্রমিশর্ামগিার পুরস্কার মর্জয়ীরা, 

 মমমডয়ার র্ন্ধুগণ,  

 ভদ্রমমহো ও মশহাদয়গণ,  

 

নমস্কার। আমম আপনাশদর ধনযর্াদ জানাচ্ছি জািীয় গীিাপাঠ 

প্রমিশর্ামগিা 2019 এর পুরস্কার মর্জয়ীশদর সম্মান জানাশি আমাশক আমন্ত্রণ 

জানাশনার জনয। র্ারা এই সুন্দর জািীয় প্রমিশর্ামগিার উশদযাগ মনশয়শেন আমম 

িাশদরশক অ্মভনন্দন জানাচ্ছি। আমম জানশি পপশরমে পর্, হাজাশরা সু্কে 

মশক্ষাথীরা মর্মভন্ন মর্ভাশগ এই প্রমিশর্ামগিায় উৎসাশহর সাশথ অ্াংশ মনশয়শে। 

আমম প্রমিশর্ামগিার পুরস্কার মর্জয়ীশদর অ্মভনন্দন জানাচ্ছি। 

 

2. এই গীিাপাঠ প্রমিশর্ামগিা এমন একিা সমশয় আশয়াচ্ছজি হশয়শে র্খন 

আমরা 2019 পক মর্দায় জামনশয় 2020 পক স্বাগি জানার্। আমার মশন হয় এর 

পথশক ভাে সময় আর হশি পারি না। র্েশরর এই সমশয় আমরা সারা র্ের কী 

ঘশিশে এর্াং নিুন র্ের কী মনশয় আসশর্ পসগুশো ভামর্। আজশকর মর্শে, র্খন 
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আমরা  মভিশর-র্াইশর Challenge এর মুশখামুমখ হই, ভগর্দ গীিা িখন 

আমাশদর ক্লাি আত্মাশক শচ্ছি পজাগায় এর্াং আমাশদর পথ পদখায়। আমম 

এখাশন ভগর্দ গীিার মাহাত্ময মনশয় কথা র্েশি র্ার্ না এর্াং িা র্োর পর্াগযিা 

আমার পনই। আমম শুধু এিুকু র্ের্ পর্, প্রাচীন ভারশির পর্ আধযাচ্ছত্মক জ্ঞান, 

গীিা িারই মচরিন র্াণী। আমাশদর জীর্ন এর্াং অ্চ্ছিশের পর্ প্রধান প্রশ্নগুমে 

িারও উত্তর রশয়শে গীিায়।  

মানর্ প্রকৃমির পমৌমেক নীমির উপর মভমত্ত কশর গীিা  রমচি হশয়শে এর্াং িাই 

এটি মানুশষর source of inspiration (অ্নুশপ্ররণার উৎস) হশয় থাকশর্।  

আমাশদর পর্ সর্ মহান গ্রন্থ রশয়শে, পসগুশোর উশেশয হে প্রশ্ন করা, উত্তর 

পখা োঁজা এর্াং জ্ঞান অ্জযশনর মাধযশম মানুষশক আরও ভাে জীর্নর্াপশন সহায়িা 

করা। ধম যগ্রন্থগুমে আমাশদর জীর্শনর অ্ন্ধকার, আশর্গময় এর্াং অ্শাি সমশয় 

আমাশদর পথ পদখায়। এগুশো জ্ঞান অ্জযশনর মাধযশম মানুষশক সুখী 

জীর্নর্াপশনর উপায় র্শে পদয়। অ্শনক দাশ যমনক, রাজনীমিমর্দ এর্াং 

মর্জ্ঞানীরা গীিা দ্বারা অ্নুপ্রামণি হশয়শেন। মহাত্মা গান্ধী র্শেমেশেন, “হিাশা 

র্খন আমাশক আিন্ন কশর এর্াং আমম পকান আশার আশো পদখশি পাই না, 

িখন ভগর্দ গীিাশিই শামি পাওয়ার মশিা পকান পলাক খুোঁশজ পাই। সশে সশে 

আমম অ্িযি দুুঃশখর মশধয হাসশি আরম্ভ কমর।”  

 

3. এখাশন আমার িরুণ র্ন্ধুশদর উশেশশ আমম র্ের্ পর্, জীর্শনর শুরুশিই 

গীিার মশক্ষাগুশোর মুশখামুমখ হওয়া আপনাশদর ভাে একিা অ্র্স্থাশন মনশয় 

র্াশর্। জীর্শন র্খনই র্াধা আসশর্ গীিার সারাাংশ আপনাশদর inspire করশর্। 

গীিা শুরু হয়, “ধম যশক্ষত্র, কুরুশক্ষত্র,” এই কথাটি মদশয় র্ার অ্থ য  “কিযশর্যর 

ময়দাশন, হৃদশয়র অ্মভোশষর র্ুশের ময়দাশন।” এর অ্থ য হে জ্ঞান এর্াং 

অ্জ্ঞিার মশধয র্ুে। মশনর অ্জ্ঞানিা জয় কশর জ্ঞান অ্জযশনর র্ুে এর্াং র্া 

মকেু নের িার পথশক আোদা হর্ার র্ুে। আমম খুর্ খুমশ হশয়মে পর্, র্াাংোশদশ 

পূজা উদর্াপন পমরষদ র্াাংোশদশশর িরুণ পেশে-পমশয়শদর একটি অ্ননয 

সুশর্াগ মদশয়শে র্াশি িারা সটঠক মূেযশর্াশধ মশমক্ষি হয় এর্াং জীর্শনর েক্ষয 

অ্জযশন inspired হয়। 
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4. র্িযমাশন, পূজা উদর্াপন পমরষশদর কাজ শুধু পূজার আশয়াজশনর মশধয 

সীমার্ে নয়। অ্শনক র্ের ধশর এটি র্াাংোশদশশর মহন্দ ু সম্প্রদাশয়র অ্নযিম 

প্রধান ধমীয় ও সামাচ্ছজক সাংগঠন মহসাশর্ গশে উশঠশে। জািীয় পথশক 

ইউমনয়ন পমরষদ পর্ যি পূজা উদর্াপন কমমটির পনিওয়াকয রশয়শে র্ার মাধযশম 

এটি র্াাংোশদশশর মহন্দ ুসম্প্রদাশয়র সর্শচশয় র্ে representative হশয় উশঠশে। 

পূজা উদর্াপন কমমটিগুমে সারা পদশশ েমেশয় থাকা community member পদর 

একটি সমমিি পনিওয়াকয শিমর কশর। এটি community memberপদর পর্ পকান 

সমসযায় প্রথম  response system মহসাশর্ কাজ কশর I আমম আপনাশদর 

সকেশক পদশশর উন্নি ভমর্ষযশির জনয এর্াং র্াাংোশদশ ও ভারশির মশধয 

র্ন্ধুেপূণ য সম্পকয আরও শচ্ছিশােী করশি কাজ করার অ্নুশরাধ করমে। 

 

5. জািীয় গীিাপাঠ প্রমিশর্ামগিার মর্শশষ অ্মিমথ মহশসশর্ আমাশক সম্মান 

পদওয়ার জনয আমম আশয়াজকশদর ধনযর্াদ জানাচ্ছি। Gregorian calendar 

year পশষ হশি চেে প্রায়, আমম সর্াইশক শুভকামনা জানাই। 2020 সাে পর্ন 

সর্ার জীর্শন শামি ও সুখ র্শয়  আশন। 

 

ধনযর্াদ। 

 

***** 


