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“িমচন ভূিম পু ” িবেশষ আিভযানৰ অধীনত কামৰপূ িজলাৰ ছা -ছা ীৈল জািতগত মাণ-প  িবতৰণ কিৰেল 
িজলাৰ অিভভাৱক ম ী চ েমাহন পােটাৱাৰীেয় 

 

মখু ম ী ড০ িহম  িব  শমাৰ নতৃ ত হণ কৰা উ াৱনী পদে প সমহূৰ শলাগ লেল ম ী পােটাৱাৰীেয় 

 

কামৰপূ, আিমনগাওঁ, ১৮ নেৱ ৰঃ  আিজ কামৰপূ িজলাৰ আিমনগাঁওি ত সংহত উপায়ু  কাযালয়ৰ সভাক ত 
আেয়ািজত এক অনু ানত পিৰেৱশ আৰ ুবন ইত ািদ িবভাগৰ ম ী তথা কামৰপূ িজলাৰ অিভভাৱক ম ী 
চ েমাহন পােটাৱাৰীেয় “িমচন ভূিমপু ” িবেশষ অিভযানৰ অধীনত কামৰপূ িজলাৰ কইবাখেনা িবদ ালয়ৰ 
নৱমমান ণীৰ পৰা াদশ ণীৰ ছা -ছা ী সকলৈল জািতগত মাণ-প  আনু ািনকভােৱ িবতৰণ কেৰ। 

 

 উে খ  য এই িবেশষ অিভযানৰ অধীনত িবদ ালয়ত পিঢ় থকা ছা -ছা ী সকলৈল জািতগত মাণ 
প  িনজৰ িবদ ালয়েত দানৰ পদে প লাৱা হেছ। কামৰপূ িজলাৰ মঠু ২৭৪ খন িবদ ালয়ক এই িবেশষ 
অিভযানৰ অধীনত সামিৰ লাৱা হেছ। ইয়াৰ অধীনত িবিভ  িবদ ালয়ৰ মঠু-৭৮৭০ গৰাকী ছা -ছা ীেয় 
আেৱদন দািখল কিৰিছল। ইয়ােৰ অনসুূিচত জনজািতৰ ২৬৭০, অনসূুিচত জািতৰ ১৪৭৪, িপছপৰা আৰ ুঅন ান  
িপছপৰা ণীৰ ৩৪৫৩ গৰাকী ছা -ছা ীক আেৱদন দান কৰা হিছল। ইয়ােৰ ৫২১০ গৰাকী ছা -ছা ীৰ 
পূৰণ কৰা -প  লাভ কৰা হিছল আৰ ু সই সমহূ িডিজটাইজ কৰা হেছ। বতমানৈল ৪৯৫৬ গৰাকী ছা -
ছা ীৰ জািতগত মাণ-প  ত কৰা হেছ। ইয়ােৰ ১৭৩৩ গৰাকী অনসুিূচত জনজািত, ১২৭৭ গৰাকী অনসূুিচত 
জািত আৰ ু১৯৪৬ গৰাকী িপছ পৰা আৰ ুঅন ান  িপছ পৰা ণীৰ ছা -ছা ী। আিজৰ এই অনু ানত ম ী 
পােটাৱাৰীেয় িজলাখনৰ িবিভ  িবদ ালয়ৰ মঠু ৩৪ গৰাকী ছা -ছা ীৈল জািতগত মাণ-প  িবতৰণ কিৰ এই 
কাযসূচীৰ ভাৰ  কেৰ। 

 

 অনু ানত ব ব  দান কিৰ ম ী পােটাৱাৰীেয় মখু ম ী ড০ িহম  িব  শমা নতৃ াধীন বতমানৰ 
ৰাজ  চৰকাৰখেন  জনসাধাৰণৰ সুিবধাৰ বােব হণ কৰা িবিভ  অনলাইন ব ৱ াৰ াৰা জনসাধাৰেণ এিতয়া 
িবিভ  মাণ-প  লাভ কৰাৰ বােব কাযালেয় কাযালেয় যাৱাৰ ক ৰ পৰা সকাহ লাভ কিৰবৈল স ম হেছ 
বিুল কয়। এই স ত তও ঁিমচন বসু ৰা, িমচন বসু ৰা ২.০ যাৱা ২ অে াবৰৰ পৰা আৰ  কৰা পেপৰেলচ 
ই’- অিফচ ব ৱ াই জনসাধাৰণক বহৃৎ ভােৱ উপকৃত কিৰেছ বিুল ম ব   কেৰ। মখু ম ীেয় আৰ  কৰা এেন 
জনমিুখ পদে পৰ ফল িতত এিতয়া জনসাধাৰেণ িযেকােনা মাণ-প  লাভৰ বােব কাযালেয় কাযলেয় ঘুিৰ 
ফুিৰব নলগা হেছ বিুলও তওঁ কয়। 

 

 কামৰপূ িজলাৰ উপায়ু  কীিত জ ীেয় আদৰণী ভাষণ দান কৰা আিজৰ এই অনু ানত মখু ম ীৰ 
িবেশষ কতব ৰত িবষয়া হম  চৗধুৰীেয়ও ব ব  দান কৰাৰ উপিৰ িবদ ালয়ৰ সমহূৰ ধান িশ ক-
িশ িয় ী, ছা -ছা ী সকেলও চৰকাৰৰ এই েচ াৰ শলাগ ল ব ব  দান কেৰ। 
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