জনসংেযাগ, কামৰূপ

ছ

বাতা৪২
ৰাজ চৰকাৰৰ পিৰেৱশ আৰু বন িবভাগৰ উেদ াগত আেয়ািজত িব

পিৰেৱশ

িদৱসৰ কাযসূচীত ৰাজ পাল তথা পিৰেৱশ আৰু বনম ীৰ অংশ হণ
কামৰূপ, আিমনগাওঁ, ৫ জুন-

িব

পিৰেবশ িদৱস উপলে

আৰু বন িবভাগৰ উেদ াগত আিজ আিমনগাওঁি ত

ৰাজ চৰকাৰৰ পিৰেৱশ

ৱাহা

জৱ

যুি

উদ ান

(Guwahati Biotech Park) ত আেয়িজত অনু ানত মুখ অিতিথ িহচােপ অংশ

হণ

কিৰ ৰাজ পাল অধ াপক জগদীশ মুখীেয় পিৰেৱশ সংৰ ণত সকেলােৱ ঐক ব ভােৱ
কাম কৰােটা এিতয়াৰ সময়ৰ আ ান বুিল দাহেৰ। ভাষণ
য

কৃ িত এিতয়া

দুষণৰ সমস ােক ধিৰ িবিভ

বতমান সময়ত আিম জীৱা
শি ৰ ব ৱহাৰৰ

ওপৰত

চৰকাৰখেন ৰাজ খনৰ
তওঁ ভাষণ

ম ী পিৰমল

সৗৰ শি ৰ দেৰ অপৰা

িদব লািগব বুিলও

ৰাগত

তওঁ কয়। বতমানৰ ৰাজ

কৃ িত সুৰ াৰ িদশত দায়ব তােৰ কাম কিৰ আেছ বিলও

অিতিথ িহচােপ অংশ

হণ কিৰ পিৰেৱশ আৰু বন িবভাগৰ

ৈবদ ই বতমানৰ ৰাজ চৰকােৰ ৰাজ খনৰ পিৰেৱশ সুৰ াৰ িদশত

লাৱা দৃঢ় পদে পৰ ফল িতত ৰাজ খনত বন
হেছ বুিল কয়। ভাষণ

স ত

অন ান কাযাৱলীৰ িবষেয়ও উে খ
অনু ানত ভাষণ

াণীৰ সংখ া তথা সউজ আৱৰণ

তেখেত ৰাইমনা অভায়ৰণ ক আৰু িদিহং

পাটকাই অভয়াৰণ ক ৰা ীয় উদ ানৰূেপ কৰা

অৰূপ

হেছ। সেয়েহ

স ত উে খ কেৰ।

অনু ানত িবিশ

বৃি

সমস ােৰ ভাৰ া

ই নৰ পিৰৱেত
ৰু

সংগত তওঁ উে খ কেৰ

ঘাষণা তথা িবভােগ হাতত

লাৱা

দূষণ িনয় ণ পিৰষদৰ অধ

ড০

কেৰ।

দান কিৰ ৰািজ ক

মাৰ িম ই পিৰেৱশ সুৰ াৰ বােব এিতয়া কময ত অৱতীণ হাৱাৰ সময়

সমাগত বুিল

দাহািৰ কৱল মা

৫ জুনত পিৰেৱশ িদৱস পালনৰ সলিন

িতিদেন

আিম এই িদশত অেহাপুৰুষাথ কৰা উিচত বুিল ম ব কেৰ।
কামৰূপ িজলাৰ উপায়ু
কামৰূপ িজলাত

কলাশ কািতক এেন অনু ানত ব ব

দান কিৰ

সউজ আৱৰণ বৃি ৰ বােব অলপেত ‘’শ মলীমা কামৰূপ’’ শীষক

আচঁ িনখন মুখ ম ী ড০ িহম
ভাৰ

িব

শমা আৰু

ক ীয় িশ াম ী ধেম

ধােন

কৰা বুিল সদিৰ কৰাৰ লগেত এই আচঁ িন খনৰ অধীনত িজলাখনত ৩

বছৰৰ িভতৰত ৩০ লাখ গছপুিল ৰাপণৰ ল

লাৱা হেছ বুিল কয়।

ধান মুখ বন সংৰ ক তথা বন বািহনীৰ মুৰ ী এম. ক. যাদেৱ আদৰণী ভাষণ
দান কৰা আিজৰ এই অনু ানত পিৰেৱশ সংৰ ণৰ িবষয় ব
গীিত-না কা
স

দশন কৰাৰ উপিৰ িবিশ

অৱেলাকেনেৰ এক

কৃ িত সুৰ ািবদ ড০ পূিণমা দৱী বমণক

না জেনাৱা হয়।
অনু ানত িব

িনয় ণ পিৰষেদ

পিৰেৱশ িদৱস উপলে

অনুি ত কৰা িচ া ণ

পিৰেৱশ আৰু বন িবভাগ তথা

দূষণ

িতেযািগতাৰ পুৰ াৰ সমূেহা িবতৰণ কৰা

হয়।
অনু ানৰ পূেব ৰাজ পাল আৰু বনম ীেয়
এক বৃ েৰাপন কযসূচীেতা অংশ লয়।
িব.িব./ ০৫-০৬-২০২২

ৱাহা

জৱ

যুি

উদ ান চৗহদত

