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৮ িদনীয়া বণাঢ  কাযসূচীেৰ আিজৰ পৰা কামৰপূ িজলাত আৰ  হ’ল বীৰ লািচত বৰফুকনৰ ৪০০ সংখ ক 
জ জয় ী উদযাপনৰ 

কামৰপূ আৰ ীৰ উেদ াগত অনিু ত হল মাচ পা  উদযাপনৰ উে াধনী সভাত পিৰেৱশ আৰ ুবন িবভাগৰ 
ম ী তথা িজলাৰ অিভভাৱক ম ী চ েমাহন পােটাৱাৰীৰ অংশ হণ 

কামৰপূ, আিমনগাওঁ, ১৮ নেৱ ৰঃ  বীৰ লািচত বৰফুকনৰ ৪০০ সংখ ক জ জয় ী আিজেৰ পৰা অহা ২৫ 
নেৱ ৰৈল িবিভ  বণাঢ  কাযসূচীেৰ কামৰপূ িজলা শাসনৰ উেদ াগত আেয়াজনৰ পদে প লাৱা হেছ। ইয়ােৰ 
থম কাযসূচী িহচােপ আিজ পুৱা আিমনগাওঁি ত মাৰ ভা ৰ বমন ৰ পৰা কামৰপূ আৰ ীৰ উেদ াগত 
এক মাচ পা  অনিু ত হয়। কামৰপূ িজলাৰ উপায়ু  কীিত জ ীেয় গ অফ কিৰ ভাৰ  কৰা এই মাচ 
পা  হােজা চ’ক  পিৰ মণ কিৰ পুনৰ মাৰ ভা ৰ বমন ৈল অহাৰ িপছেত কামৰপূ আৰ ী তথা িজলা 
শাসনৰ উেদ াগত সংহত উপায়ু  কাযালয়ৰ স খুত  বীৰ লািচত বৰফুকন াৰক সভাৰ লগেত লািচতৰ 
বীৰ ৰ গাথা সামিৰ এক সংগীতােলখ  অনু ান অনিু ত হয়। সংগীতােলখ  পিৰেৱশন কেৰ বাইহাটা চািৰআিলৰ 
“সুেযাদয় নাট  গা ীেয়”। উ  সভাত পিৰেৱশ আৰ ুবন িবভাগৰ ম ী তথা কামৰপূ িজলাৰ অিভভাৱক ম ী 
মাননীয় যুত চ েমাহন পােটাৱাৰী, পূৱ-কামৰপূ মহািবদ ালয়ৰ ইিতহাস িবভাগৰ মৰু ী অধ াপক ড০ নেৃপ  
ডকা, পূৱ-কামৰপূ মহািবদ ালয়ৰ া ন অধ াপক তথা কামৰপূ িজলা সািহত  সভাৰ উপ-সভাপিত  ড০ 
নেৃপ  নাথ তালকুদাৰ, কামৰপূ িজলাৰ উপায়ু  কীিত জ ী, কামৰপূ িজলাৰ আৰ ী অধী ক িহেতশ চ  ৰায়, 
কামৰপূৰ িজলা উ য়ন আয়ু  নৰিসং বই বীৰ লািচতৰ শৗয-বীয, দশে ম সামিৰ ব ব  দান কেৰ। 
আিজৰ এই মাচ পা  অনু ানত কামৰপূ িজলা আৰ ী, সনা বািহনী, ক ীয় সংৰি ত বািহনী, এচ.এচ.িব আৰ ু
এন.িচ.িচ.ৰ কডাৰ সকেল অংশ হণ কেৰ। 

 বীৰ লািচত বৰফুকনৰ জ জয় ীৰ ভাৰ িণ উপলে  অনিু ত সভাত ভাষণ দান কিৰ িজলাৰ 
অিভভাৱক ম ী চ েমাহন পােটাৱাৰীেয় ইিতহাস অধ য়নৰ ওপৰত ৰু  আেৰাপ কেৰ। তওঁ লগেত বীৰ 
লািচত বৰফুকনৰ  বীৰ , দশ মৰ িবষেয় যােত সম  দশ তথা িব ই পিৰিচত হয় তাৰ বােব মখু ম ী ড০ 
িহম  িব  শমা নতৃ াধীন বতমানৰ ৰাজ  চৰকােৰ হণ কৰা সুদঢ়ৃ পদে প সামিৰ ব ব  দান কেৰ। বীৰ 
লািচত বৰফুকনৰ ৪০০ বছৰীয়া জ জয় ী নতুন িদ ীত অনিু ত কৰা, এই  উপলে  ছা -ছা ী তথা িবিভ  
ৰৰ জনসাধাৰণক সামিৰ ৰচনা িতেযািগতাৰ আেয়াজন, বীৰ লািচত বৰফুকনৰ িবষেয় কিফ টবলু বকু, তথ  

িচ  ইত ািদ কাশৰ উেদ াগ লাৱা হেছ বিুলও তওঁ অৱগত কেৰ। তদপুিৰ যাৰহাটৰ বীৰ লািচতৰ ময়দামখন 
িব  পযটনৰ  িহচােপ গিঢ় তালাৰ বােব ২৯০ কা  টকা ব য়ৰ পিৰক না, এম.িপ. িথেয়টাৰ, লাইট এ  
চাউ  ’ ম, আলাৈৱ ৃিত  িনমাণৰ পদে েপেৰ বতমানৰ ৰাজ  চৰকাৰখেন এই গৰাকী মহান বীৰক 
িব  দৰবাৰত সেজােৰ িত া কৰাৰ উেদ াগ লেছ বিুলও তও ঁকয়। 

 

 কামৰপূ িজলাৰ আৰ ী অধী ক িহেতশ চ  ৰােয় আদৰিণ ভাষণ দান কৰা আিজৰ এই সভাত 
িজলা উপায়ু  কীিত জ ী, িজলা উ য়ন আয়ু  নৰিসং ব, পূৱ-কামৰপূ মহািবদ ালয়ৰ ইিতহাস িবভাগৰ 
মৰু ী অধ াপক ড০ নেৃপ  ডকা, কামৰপূ িজলা সািহত  সভাৰ উপ-সভাপিত  ড০ নেৃপ  নাথ 
তালকুদােৰও লািচত বৰফুকনৰ বীৰ  তথা দশে মৰ িবিভ  িবষয় সামিৰ ব ব  দান কেৰ। 
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