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কাম প জলাৰ বান িত  গহৃৰ পুনৰ সং াপন অনুদান দান আ  অ েনাদয় মাহৰ ভাৰ িণ 
অনু ানত অংশ হণ কিৰেল পিৰেৱশ আ  বন িবভাগৰ ম ী চ েমাহন পােটাৱাৰীেয় 

 

মুখ ম ীৰ উ াৱনীমূলক তথা ি  পদে েপ ৰাজ খনৰ দুখীয়া ণীৰ জনসাধাৰণক  িবেশষভােৱ উপকৃত 
কিৰব পািৰেছঃ ম ী পােটাৱাৰী 

 

কাম প, আিমনগাওঁ, ২০ আগ ঃ  মুখ ম ী ড০ িহম  িব  শমই আজ িদশপুৰৰ পৰা ত  লাভা-লাভ 
হ া ৰ (িড িব ট)ৰ জিৰয়েত বান িত  গহৃৰ পনুৰ সং াপন অনুদানৰ  িব ীয় সাহায  দান তথা 
“অ েনাদয়” মাহৰ ভাৰ িণ  কৰা অনু ানৰ লগত সংগিত ৰািখ আজ কাম প জলােতা পিৰেৱশ আ  

বন, এ  ই  পিৰ মা, সংখ ালঘু কল াণ িবভাগৰ ম ী তথা জলাৰ অিভভাৱক ম ী চ েমাহন পােটাৱাৰীৰ 
অংশ হণেৰ আেয়া জত এক অনু ানত এই দুেয়াটা প য়াৰ ভাৰ িণ কৰা হয়। উ  অনু ানত  ৫টা 
ৰাজহ চ ৰ ৫ গৰাকী বানত গহৃ িত ৈল স ূণ গহৃ িত ৰ ধনৰািশ ৯৫,১০০ টকাৰ তীিক চক 
দান কেৰ ম ী চ েমাহন পােটাৱাৰীেয়। তওঁ লগেত জলা চৗহদত আেয়া জত অনু ানত গ অফ্ কিৰ 

জলাখনৰ “অ েনাদয়” মাহৰ ভাৰ িণ কেৰ। 

 

 এই উপলে  সংহত উপায়ু  কাযালয়ৰ সভাক ত জলাখনৰ বানপানীত গহৃ িত  পিৰয়াল 

তথা “অ েনাদয়” মাহৰ চপাৰভাইচাৰ আ  পৰী ণ গাট সমূহৰ সদস  সকলৰ অংশ হেণেৰ অনু ত 

এক সভাত ভাষণ দান কিৰ ম ী গৰাকীেয় কয় য আজ এেকলেগ দুটা পূণ কামৰ মুখ ম ী ড০ 
িহম  িব  শমাই ভাৰ িণ কিৰেছ। দুপৰীয়া ১২.৩০ বজাত বানত গহৃ িত  সকেল ত  লাভালাভ  

হ া ৰ য়ােৰ পুনৰ সং াপন অনুদানৰ ধনৰািশ লাভ কৰাৰ উপিৰ “অ েনাদয়”  মাহৰ জিৰয়েত 

অসমৰ ইিতহাসত সববহৃৎ সামা জক সমী াৰ ভাৰ িণ কিৰেছ। ইয়াৰ বােব ১৫ গৰাকী ম ী তথা ১৪ 
গৰাকী জ  সিচব িবিভ  জলাত উপি ত আেছ বুিল তওঁ কয়। মুখ ম ীৰ এেনধৰণৰ  উ াৱনীমূলক তথা 
ী  কাম-কােজ ৰাজ খনৰ জনসাধাৰণ িবেশষৈক দুখীয়া ণীৰ জনসাধাৰণক িবেশষভােৱ উপকৃত কিৰ  

ৰাজ খনৰ গিতৰ গিত আ  অিধক ৰাি ত কিৰব বুিল তওঁ কয় । ভাষণ সংগত তওঁ য ২০২২ চনৰ 
থম আ  ি তীয়েটা বােন ৰাজ খনৰ  ৩৪ খন জলাৰ ৮৮.৪৭ লাখ জনসাধাৰণক িত  কিৰেছ। এই 

বছৰ সম  অসমৰ ১৮০ গৰাকী ব ৰ বান পানীত মতৃ  হাৱাৰ উপিৰ ১৯ গৰাকী ব েয় ভূিম লনত াণ 
হ ৱাইেছ।  চৰকােৰ বানপীিড়ত সকলক সকাহ দানৰ বােব  ৪০৯৭ টা সাহায  িশিৱৰ াপন কৰাৰ উপিৰ  
৫৮৭১ টা সাহায  িবতৰণ ক  াপন কিৰিছল। বানৰ সময়ত  ৭৪৩৫২৮ গৰাকী ব েয় সাহায  িশিৱৰত 
আ য় লিছল।  ৯৮৬৫২ গৰাকী ব ক এন িড আৰ এফ, এচ িড আৰ এফ, অি  আ  জ ৰীকালীন সৱা, 
ভাৰতীয় সনা, ভাৰতীয় বায় ু সনা আ  ােসৱক সকেল উ াৰ কিৰিছল। ২.০২ লাখ বানা া  
জনসাধাৰণৈল কােপাৰ আ  বাচন-বতন য়ৰ বােব চৰকােৰ ইিতমেধ  ৭৬.৭৬ কা ট টকাৰ অনুদান 
আগবঢ়াইেছ বুিলও তওঁ কয়। তদুপিৰ বানা া  ছা -ছা ীৈল মুখ ম ীৰ সাহায  পূ জৰ পৰা ত কৈল 
১০০০ টকাৈক িবেশষ পাঠ পুিথ অনুদান আগবেঢ়াৱা হেছ। ৰাজ খনৰ মঠু- ১,০১,৫৩৯ গৰাকী ছা -ছা ীক 
এই ধন ইিতমেধ  দান কৰা হেছ। ৰাজহ আ  দুেযাগ ব ৱ াপনা িবভাগৰ এচ িড আৰ এফ পূ জৰ পৰা 



দান কৰা পুনৰ সং াপন অনুদানৰ উপিৰ বােন স ূণৈক গহৃ উতৱাই ল যাৱা ৩০৯ টা পিৰয়ালৈল 
চে ৰ মাহত মুখ ম ীৰ সাহায  পূ জৰ পৰা িবেশষ অনুদান আগবেঢ়াৱা হব বুিলও তওঁ কয়। এই ৩০৯ টা 
পিৰয়ালৰ ত কৈল এক লাখ টকাৈক দান কৰা হব। ইয়াৰ বাবদ ৩.০৯ কা ট টকা ব য় হব। আজ  ৰাজ  
চৰকােৰ  ২০২২ চনৰ বানৰ সময়ত গহৃ িত  হাৱা পিৰয়ালৈল ত  লাভা-লাভ হ া ৰ প য়াৰ 
জিৰয়েত পুনৰ সং াপন অনুদান য়াৰ ভৰা িণ কিৰেছ বুিল উে খ কিৰ এই য়া অহা ৩১ আগ ৰ 
িভতৰত স ূণ কৰা হব বুিল তওঁ কয়। 

 

 আজৰ এই অনু ানত ছয়গাওঁ সম ৰ িবধায়ক ৰিকবু ন আহেমদ, জলা উ য়ন আয়ু  নৰিসং 
ব, অিতিৰ  উপায়ু  সকল েম ণৱ দ  গা ামী, িস াথ গা ামী, মুনমী কিলতা, চ  িবষয়া সকলৰ 
লগেত অন ান  জ  িবষয়া সকল উপি ত থােক। 

 

িব.িব./২০-০৮-২০২২ 


