অধ্যাপক ল াককশ চন্দ্ৰ ইন্ডিয়ান কাউন্ডি

ফৰ কা চাকৰ

ন্ডৰক শ্বনৰ সপ্তদশ লেন্ডচকেন্ট ন্ডিচাকপ ন্ডনযুক্তী িয় ৷
৩০ অক্তোৱৰ,২০১৪
ভোৰতৰ সন্মোনীয় ৰোষ্ট্ৰপতত অধ্যোপক ল োক্কশ চন্দ্ৰক ইতিয়োন কোউতি
কো চোক্ৰ

ফৰ

তৰক্ শ্বনৰ সপ্তদশ লেতচক্েন্ট তিচোক্প তনযুতী তদয়ো হিক্ে ৷২৭

অক্তোৱৰ ২০১৪ ৰ পৰো লতওঁৰ লেতচক্েন্ট পদৰ ম্যোদ িব তততনবেৰ ৷ক্তওঁ
ে: কৰণ তসঙৰ পোেত এই পদত তনযুতী পোইক্ে ৷ে: তসঙ তবগত ১৮
আগষ্ট ২০১৪ তোতৰক্ে পদতযোগ কক্ৰ ৷
এতচয়ো সংস্কৃততৰ উপতৰও েথম্ শোতৰৰ গক্ৱষণো েততষ্ঠোন ইন্টোৰনযোশক্ন
একোক্েম্ী অৱ ইতিয়োন কো চোৰ সংস্থোক্ৰো অধ্যোপক ল োক্কশ চন্দ্ৰ সন্মোনীয়
অতধ্কতত ো পদত কোযতযতনবতোি কতৰতে

৷অতততৰ ভোৰতীয় ইততিোস পতৰষদৰ

অধ্যক্ষ,ভোৰতীয় সংস্কৃতত পতৰষদৰ উপোধ্যক্ষ আৰু ১৯৭৮-৮০ ও ১৯৮০৮৬ বেৰ পযতন্ত দুবোৰকক ৰোজ্যসভোৰ সোংসদ তথো তবতভন্ন সন্মোনীয় পদ
তবভূ তষত কতৰ আতিক্ে ৷তশক্ষো জ্ীৱনত আৰু জ্নসোধ্োৰনৰ েতত লতওঁৰ
অৱদোনৰ স্বীকৃ তত স্বৰূক্প ভোৰত চৰকোক্ৰ ২০০৬ চনত বষতত তবতশষ্ট
নোগতৰক সন্মোন পদ্মভূ ষণক্ৰও সন্মতনত কক্ৰ ৷
ভোৰত আৰু তবশ্বৰ তবতভন্ন লদশৰ ম্োজ্ত সংস্কৃততক েবোি তবষক্য় গক্ৱষণো
অধ্যোপক চন্দ্ৰৰ এক উক্েেক্যোগয কোযতয ৷পতিম্ৰ ইক্দো-ইউক্ৰোপীয় ভোষোৰ
হসক্ত ভোৰতীয় ভোষোতত্বৰ অংশীদোৰ হি শুদ্ধ কতৰ লতওং েোইক্বতৰয়োৰ
বুয়োততত য়ো,ম্ক্গোত য়ো,ম্ধ্য এতেয়ো,ততব্বত,চীন লকোতৰয়ো,জ্োপোন,কক্বোতেয়ো আৰু
ইক্দোক্নতেয়োৰ তশল্পক ো,ইততিোসৰ তবষক্য় েৱন্ধ ৰচনো কতৰতে
ম্ু যক্বোধ্ তভতিক জ্ীৱনক্বোধ্ৰ ধ্ম্ততনৰক্পক্ষ্

৷ লতওঁ

আৰু ম্তিম্োতবত লবোধ্ক সম্ৃদ্ধ

কতৰ তবশ্বৰ সংস্কৃততৰ অতভন্ন পতৰপূণততোৰ ওপৰত তবশ্বোসী বযতত ৷

লতওঁ ৫৯৬ েন গ্ৰন্থোৱ ী আৰু ৰচনো কতৰক্ে ৷এই সকক্ ো তচৰন্তন গ্ৰন্থৰ
তভতৰত আক্ে ততক্ব্বটিয়োন সংস্কৃত অতভধ্োন,ততক্ব্বটিয়োন সোতিতযৰ
ইততিোসৰ উপোদোন,ততব্বতৰ লবৌদ্ধ ম্ূতিত তশল্প আৰু কতিেিৰ ৰতচত লবৌদ্ধ
তশল্পক োৰ অতভধ্োন ৷ অধ্যোপক ল োক্কশ চন্দ্ৰ ইউক্ৰোপৰ,এতেয়ো আৰু
ৰোতেয়োৰ তবতভন্ন েোন্ত ভ্ৰম্ম্ কতৰক্ে ৷
লতওঁ ১৯২৭ চনত িোতৰয়োনোৰ আবো োত এক তশতক্ষত সম্ভ্ৰোন্ত পতৰয়ো
গ্ৰিণ কতৰতে

জ্ন্ম

৷ক্তওঁৰ তপতৃ অধ্যোপক ৰঘু তভৰো এগৰোকী তবশ্ব েতসদ্ধ

তবক্শষজ্ঞ আৰু তবদ্বোন বযতত আতে

৷ লতওঁ এতেয়োন সংস্কৃতত আৰু ভোৰতৰ

ভোতষক তবকোশৰ েতত এক উক্েেনীয় অৱদোন আগবঢ়োইক্ে ৷
আধ্যোপক চন্দ্ৰ ১৯৪৭ চনত

োক্িোৰৰ পোঞ্জোৱ তবশ্বতবদযো য়ৰ পৰো ম্োষ্টোৰ

তেগ্ৰী (এম্.এ) গ্ৰিণ কক্ৰ ৷১৯৫০ চনত লষ্টট ইউতনভোৰতচটি অৱ
ইউক্েেতৰ (লনেোৰক্ ি)পৰো লতওঁৰ জ্য়তম্তনয়ো ব্ৰহ্মোনোৰ হবতদক কোযতযৰ
অতত জ্টি

অংশ গোভোম্োয়োনোৰ নৱ আতবস্কৃত পোিুত তপৰ বযৱিোৰৰ

সিোয়ত কৰো সম্পোদনো কৰোৰ লক্ষত্ৰত আগবক্ঢ়োৱো অৱদোনৰ বোক্ব লতওঁক
সোতিতয আৰু দশতণৰ েক্টক্ৰট তেগ্ৰী েদোন কতৰতে
অধ্যোপক চন্দ্ৰ তিদী,সংস্কৃতত,পোত

৷

অক্ৱষ্টো,পুৰতণ

পোতেত য়োন,জ্োপোতনজ্,চীনো,ততব্বতী,ম্ক্গোত য়,ইক্দোক্নতেয়োন,গ্ৰীক,জ্োম্তোন,ফ্ৰোি
আৰু ৰোতেয়োন ভোষোক্ক ধ্তৰ তবতভন্ন ভোষো জ্োক্ন ৷
লতক্েতৰ তনযুতী আইতচতচআৰৰ সভোপততত্বৰ লগৌৰৱম্য় ইততিোসত এক
ম্ু যবোন অন্ততভূতী আৰু লতওঁ ভোৰতীয় সংস্কৃততৰ এগৰোকী সন্মোনীয় ৰোষ্ট্ৰদূত
.

নতু ন তদেী
৩০ অক্তোৱৰ,২০১৪

