তপশিশি জাশত ও উপজাশতর মে াব ছাত্র-ছাত্র দের ডঃ আদেেকর জাত য়
মে া পরস্কার প্রো
য়াশেশি,

এশপ্রি,

আজ নয়াদিল্লহর এক অনষ্ঠানন তদিদি জাদত ও উজাদতর মেধাফহ ছাত্রছাত্রহনির ্োৌ ানির োধযদেক ও উচ্চ-োধযদেক রহক্ষায় বানিা পনির জনয
ডঃ আনেিকর জাতহয় মেধা রস্কার প্রিান করা য়। ্োৌ ানি িিে ও দ্বািি
মেণহর রহক্ষায় ফনেনয় মফিহ নের প্রাপ্ত তদিদি জাদত ও উজাদতর ছাত্রছাত্রহনির ানত রস্কার ত নি মিন াোদজক নযায় ও ক্ষেতায়ন প্রতহেন্ত্রহ শ্রী ক় লন
াি গুজ্জর, শ্রী দফজয় াম্পিা ও শ্রী রােিা আথাওয়ানি। অনষ্ঠানন ͚ওয়াকক  অপ
ফাফাানফ আনেিকর͛-এর নফেদিত ংস্করণ ও একনট অদডও দদড প্রকাি করা
য়। অনষ্ঠান আনয়াজননর িাদয়নে দছি াোদজক নযায় ও ক্ষেতায়ন েন্ত্রকাধহন
ংস্া ডঃ আনেিকর পাউননিন।
রস্কারগুদি িটি দফবানে প্রিান করা য়। একটি দফবানে দছি ্োৌ-র
োধযদেক স্তনরর রহক্ষায় বানিা পি করনছ মে তদিদি জাদত ও উজাদতর
ছাত্র-ছাত্রহরা। প্রথে, দদ্বতহয় ফা ত় তহয় স্ানাদধকারহনির েনধয মকান ছাত্রহ না
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রস্কারগুদি মেনয়নির দিক্ষা গ্রনণ উৎািাননর জনয রাখা নয়নছ।
দদ্বতহয় দফবানের রস্কারগুদি ্োৌ ানির উচ্চ োধযদেক স্তনরর নফকাচ্চ
নের প্রাপ্ত তদিদি ছাত্র-ছাত্রহনির মিওয়া য়। ফ দেদিনয় িিে মেণহর ৯ জন
ও দ্বািি মেণহর ৌো জন ছাত্রছাত্রহ রস্কার মনয়নছ। প্রথে স্ানাদধকারহনির ো
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স্ানাদধকারহ ছাত্র-ছাত্রহনির ো াজার টাকা কনর মিওয়া নয়নছ।
াোদজক নযায় ও ক্ষেতায়ন েন্ত্রহ এফং ডঃ আনেিকর পাউনননিন মেয়ারেযান শ্রী
থাওয়ার োাঁি মেিট তাাঁর ফাতক ায় ফনিন, দিক্ষা একটি গুরুেণক অস্ত্র ো প্রনতযক
ডয়ার আয়নে থাকা উদেত। দতদন ছাত্র-ছাত্রহনির আহ্বান কনরন োনত তারা
দননজনির ম্পণকবানফ ডানিানায় েক্ত রানখ কারন তানি োজ ও মিি উক় ত
নফ। দতদন ছাত্র-ছাত্রহনির আোেহদিনন জহফন-জহদফকায় াপিয কােনা কনরন।
শ্রী দফজয় াম্পিা ফনিন, ডঃ আনেিকর তদিিহ জাদতনির প্রেদতর মক্ষনত্র গুরুেণক
ব দেকা ািন কনরনছন এফং দতদন জ্ঞাননর প্রতহক দননফ দরদেত দছনিন।

জহফনোননর দিল্পটির দফলনয় ডঃ আনেিকনরর জহফনহ মথনক আেরা দিক্ষা গ্রণ
করনত াদর ফনিও শ্রী াম্পিা জানান। শ্রী রােিা আথাওয়ানি েতপ্রকাি কনর
ফনিন মে, ছাত্র-ছাত্রহনির উদেত মকফি োকুদরর ন্ধান না কনর ফযফাদয়ক উনিযাে
গ্রণ করা এফং তদিদি জাদতর প্রাথীনির এনক্ষনত্র াােয করনত াোদজক নযায়
ও ক্ষেতায়ন েন্ত্রক মবঞ্চার কযাদটাি পাননর একটি প্রকল্প োি কনরনছ। শ্রী ক় লণ
াি গুজ্জর জানান, ডঃ আনেিকনরর জহফননর নে েক্ত াাঁেটি স্াননক বারত
রকার ঞ্চতহথক দননফ ম ালণা কনরনছ। দতদন ছাত্রছাত্রহনির একটি িনক্ষয দস্র
কনর দননত আহ্বান কনরন।

