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জাতীয় ইঞ্জিঞ্জিয়াস ঞ্জিব : জাতীয় ইঞ্জিঞ্জিয়াস ঞ্জিব কবব
পাি করা য়?
2022 াব 15 সবেম্বর, বৃ স্পঞ্জতবার জাতীয় ইঞ্জিঞ্জিয়াস ঞ্জিব পাি করা বে। গাঞ্জিঞ্জতক
ও ববজ্ঞাঞ্জিক জ্ঞাবির প্রবয়াগ ঘঞ্জিবয় বযবাঞ্জরক মযার ঞ্জিরাপি এবং অর্সনিঞ্জতক ঞ্জবচাবর
গ্রিবযাগয মাধাি স াোঁজাই ইঞ্জিঞ্জিয়াবরর কাজ । ইঞ্জিঞ্জিয়াররা সমঞ্জলি, ঞ্জিভাই, কন্সট্রাকলি
এবং ঞ্জিঞ্জজিা ঞ্জবেমগুঞ্জ ঞ্জিজাইি এবং উদ্ভাববির াবর্ জঞ্জ়িত যা আমরা আজ বযবার
কঞ্জর।

ভারবত ইঞ্জিঞ্জিয়াস ঞ্জিব
আমাবির সিল প্রঞ্জত বছর 15 ই সবেম্বর ইঞ্জিঞ্জিয়াস সি পাি কবর। যার সমাক্ষগুণ্ডম
ঞ্জববেেবরর জন্মবাঞ্জসকীবত তাোঁর মাি কৃঞ্জতত্ববক স্মরি করার জিয এঞ্জি উিযাঞ্জপত য়। এঞ্জি
সিবলর মস্ত ইঞ্জিঞ্জিয়ারবির উদ্ভাবিী অবিািবক উত্াঞ্জত এবং প্রলংা করার জিযও
উিযাঞ্জপত য়। তািজাঞ্জিয়া এবং িঞ্জক্ষি আঞ্জিকাও একই ঞ্জিসি জাতীয় ইঞ্জিঞ্জিয়াস ঞ্জিব
পাি কবর।
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যার সমাক্ষগুন্ডম ঞ্জববেেরাইয়া কিসািবক জন্মগ্রি কবরি এবং মীলূ র ঞ্জবেঞ্জবিযায় সর্বক কা
ঞ্জবভাবগ স্নাতবকাত্তর ম্পন্ন কবরি। এরপর ঞ্জতঞ্জি পুবির কবজ অফ াবয়বন্স ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরং পাল
কবরি। "আধুঞ্জিক মীলূ বরর জিক" িাবমও পঞ্জরঞ্জচত, সমাক্ষাগুিিম ঞ্জববেেরাইয়া সবল
কবয়কঞ্জি জঞ্জি প্রকল্প গ্রি কবরঞ্জছবি এবং ভারবতর ববচবয় ঞ্জবঞ্জলষ্ট ইঞ্জিঞ্জিয়ারবির মবধয
একজি ঞ্জছবি। সযবতু তার প্রকল্পগুঞ্জ জিঞ্জপ্রয় ঞ্জছ, তাই তাবক ভারত রকার ঞ্জিকালী
এবং জ রবরা বযবস্থা অধযয়বির জিয ইবয়বমবি পাঞ্জিবয়ঞ্জছ।

জাতীয় ইঞ্জিঞ্জিয়াস ঞ্জিববর ইঞ্জতা
● ঞ্জতঞ্জি বিযা সমাকাববায় তার প্রবকৌল ও সচ সকৌল বযবার কবরঞ্জছবি। 1903
াব, ঞ্জতঞ্জি স্বয়ংঞ্জিয় ফ্লািবগিগুঞ্জ ঞ্জিজাইি এবং বতঞ্জর কবরঞ্জছবি, যা পুবিবত
়িকওয়াা জাধাবর স্থাপি করা বয়ঞ্জছ। পবর, এই ফ্লািবগিগুঞ্জ মাইু রুর
কৃষ্ণরাজ াগর এবং সগায়াঞ্জয়বরর ঞ্জতগরা বাোঁবধও স্থাপি করা বয়ঞ্জছ, সয াবি ঞ্জতঞ্জি
প্রধাি ইঞ্জিঞ্জিয়ার ঞ্জছবি।
● 1908 াব ঞ্জতঞ্জি ায়দ্রাবাবির মুঞ্জ িিীর বিযাবক ঞ্জিয়ন্ত্রি কবরি এবং বিযা ু রক্ষা
এবং আধুঞ্জিক ঞ্জিকালী প্রকবল্পর উন্নয়বির জিয পঞ্জরকল্পিা প্রিয়ি কবরি।
● ঞ্জতঞ্জি বাোঁধগুঞ্জবত জবর অপচয় এ়িাবত ব্লক ঞ্জবেম ঞ্জবকাবল তার অবিাবির জিযও
পঞ্জরঞ্জচত।
● ঞ্জতঞ্জি ঞ্জতরুমাা এবং ঞ্জতরুপঞ্জতবক ংযুক্ত কবর এমি রাস্তা ঞ্জিমসাবির িকলায় অবিাি
সরব ঞ্জছবি।

www.byjusexamprep.com

● ঞ্জতঞ্জি মীলূ বরর 19তম সিওয়ািও ঞ্জছবি এবং 1912 সর্বক 1919 া পযসন্ত িাঞ্জয়ত্ব
পাি কবরঞ্জছবি।
● 1915 াব, জিাধারবির জিয তার প্রবকৌল অবিাবির জিয ঞ্জিঞ্জিল ভারতীয়
রকার তাবক "িাইি কমান্ডার" ঞ্জাবব িাইি উপাঞ্জধবত ভূঞ্জত কবর।
● 1917 াব ঞ্জতঞ্জি সবঙ্গাুরুবত গভিসবমন্ট ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরং কবজ গিি কবরি। পবর
কবজঞ্জির িামকরি করা য় ঞ্জববেের কবজ অফ ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরং ঞ্জবেঞ্জবিযায়।
● ঞ্জতঞ্জি ন্ডি ইন্সঞ্জিঞ্জিউি অব ঞ্জঞ্জভ ইঞ্জিঞ্জিয়াস-এর ম্মািূ চক িযপি াভ কবরি।
1962 াব যার সমাক্ষগুন্ডম ঞ্জববেেরাইয়া মারা যাি, ঞ্জকন্তু উদ্ভাবিী ইঞ্জিঞ্জিয়াস প্রযুঞ্জক্ত
ঞ্জবকাবলর একঞ্জি মৃদ্ধ উত্তরাঞ্জধকার সরব যাি।
জাতীয় ইঞ্জিঞ্জিয়াস ঞ্জিব আমাবির যন্ত্রাংবলর িকলা এবং কািাবমার কর্া মবি কঞ্জরবয় সিয় যা
আমাবির ঞ্জবেবক কাযসকরী এবং মৃ ি কবর তুববছ। ভারবতর ঞ্জব যাত ইঞ্জিঞ্জিয়ারবির মবধয
যারা জাতীয় ইঞ্জিঞ্জিয়াস ঞ্জিবব স্মরিীয় বয় আবছি তাবির মবধয রবয়বছি এ ঞ্জপ সজ আব্দু
কাাম, ই শ্রীধরি, িারায়ি মূ ঞ্জত,স ু ন্দর ঞ্জপচাই, তয িাবিা, ভাঞ্জগস কুঞ্জরবয়ি এবং
তযিারায়ি গঙ্গারাম ঞ্জপবরািা।
ভারবত জাতীয় ইঞ্জিঞ্জিয়াস ঞ্জিব কবব পাি করা য়?

ভারবত, ঞ্জব যাত ইঞ্জিঞ্জিয়ার যার সমাক্ষগুণ্ডম ঞ্জববেেরাইয়ার জন্মবাঞ্জসকী 15 ই সবেম্বর জাতীয়
ইঞ্জিঞ্জিয়াস ঞ্জিব ঞ্জাবব উিযাঞ্জপত য়।
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এম. ঞ্জববেেরাইয়া কবব ভারতরত্ন সপসয়ঞ্জছবি?

ঞ্জববেেরাইয়া 1955 াব ভারতরত্ন অজসি কবরি। ভারতরত্ন  ভারতীয় প্রজাতবন্ত্রর ববসাচ্চ
অামঞ্জরক ম্মািিা। জাঞ্জত, সপলা, পিমযসািা বা ঞ্জঙ্গ ঞ্জিঞ্জবসবলব "ববসাচ্চ স্তবরর বযঞ্জতিমী
সবা/কাবযসর স্বীকৃঞ্জত স্বরূপ" এই ম্মাি প্রিাি করা য়।
সক "আধুঞ্জিক মীলূ বরর জিক" িাবম পঞ্জরঞ্জচত?

যার সমাক্ষগুন্ডম ঞ্জববেেরাইয়া ঞ্জঞ্জভ ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরংবয়র সক্ষবর তাোঁর কৃঞ্জতবত্বর জিয "আধুঞ্জিক
মীলূ বরর ঞ্জপতা" ঞ্জাবব পঞ্জরঞ্জচত।
2022 াবর জাতীয় ইঞ্জিঞ্জিয়াস ঞ্জিববর ঞ্জর্ম কী?

2021 াব ঞ্জিবঞ্জির ঞ্জর্ম ঞ্জছ "Engineering for A Healthy Planet- Celebrating
the UNESCO Engineering Report"। ইঞ্জিঞ্জিয়াস সি 2022 ঞ্জর্মঞ্জি এ িও সঘািা করা
য়ঞ্জি।
অিয সকাি িুঞ্জি সিল 15ই সবেম্বর ইঞ্জিঞ্জিয়াস সি পাি কবর?

তািজাঞ্জিয়া এবং িঞ্জক্ষি আঞ্জিকাও 15ই সবেম্বর ইঞ্জিঞ্জিয়াস সি পাি কবর।

