
বণাঢ  কাযসূচীেৰ কামৰূপ িজলাত উদযাপন কৰা হ’ল দশৰ ৭৪ সংখ ক গণৰাজ  িদৱস 

গণৰাজ  িদৱসৰ  ৰা ীয় পতাকা উে ালন কিৰেল প ায়ত আৰু ােমা য়ন,  খাদ , অসামিৰক যাগান আৰ ু
াহক পিৰ মা আিদ িবভাগৰ ম ী  ৰি ত মাৰ দােস |  

কামৰপূ, আিমনগাও,ঁ ২৬ জানৱুাৰীঃ সম  দশৰ লগেত আিজ কামৰপূ িজলােতা দশৰ ৭৪ সংখ ক গণৰাজ  
িদৱস বণাঢ  কাযসূচীেৰ উদযাপন কৰা হয়। এই উপলে  কামৰপূ িজলা শাসনৰ উেদ াগত আিমনগাওঁৰ 
মাৰ ভা ৰ বমন ত আেয়াজন কৰা গণৰাজ ৰ িদৱসৰ কাযসূচীত ৰা ীয় পতাকা আনু ািনকভােৱ 

উে ালন কেৰ প ায়ত আৰ ু ােমা য়ন,  খাদ , অসামিৰক যাগান আৰ ু াহক পিৰ মা আিদ িবভাগৰ ম ী  
ৰি ত মাৰ দােস। ম ী গৰাকীেয় লগেত আৰ ী, অধসামিৰক বািহনী, এন িচ িচ, িবদ ালয়ৰ ছা -ছা ী 
আিদৰ তৰফৰ পৰা দশন কৰা চকাৱাজ পিৰদশনৰ কৰাৰ উপিৰ অিভবাদন হণ কেৰ।   

গণৰাজ  িদৱসৰ ৰা ীয় পতাকা উে ালন কিৰ িদয়া ভাষণত ম ী গৰাকীেয় জািতৰ িপতা মহা া গা ীক 
ৰণ কৰাৰ উপিৰ াধীনতা সং ামত আ বিলদান িদয়া হীদ সকলৰ িত া িনেবদন কেৰ। তেখেত 

লগেত মখু ম ী ড০ িহম  িব  শমা নতৃ াধীন চৰকাৰখেন ৰাজ খনৰ ত িবকাশৰ িদশত হণ কৰা 
িবিভ  পদে পৰ িব ৃত আেলাকপাত কিৰ ব ব  দান কেৰ। ৰাজ  চৰকাৰৰ িবিভ  িবভাগৰ াৰা 
ৰপূািয়ত আঁচিন সমেূহ জনসাধাৰণৰ িবকাশৰ িদশত িবেশষভােৱ অিৰহণা যাগাইেছ বিুলও তওঁ কয়। 
ৰাইজৰ মৰম, সমথন, সহেযািগতা আৰ ুআশীবােদেৰ চৰকাৰখেন ৰাজ খনৰ ত উ য়নৰ বােব আগ ক 
িদনেবাৰত দায়ব তােৰ তথা িনৰৱি ভােৱ কাম কিৰ যাব বিুলও তওঁ কয়। 

গণৰাজ  িদৱসৰ এই কাযসচূীত অসমৰ বােৰৰহণীয়া কৃি -সং ৃ িত, তথা দশ মাতৃৰ ব নােৰ সমৃ  এক 
বিণল সং ৃ িতক অনু ান পিৰেৱশন কৰাৰ উপিৰ ৰা ীয় দেুযাগ সহাঁিৰ বািহনীৰ সদস ৰ াৰা দশন কৰা 
অনশুীলেনা দশন কৰা হয়। 

আিজৰ এই গণৰাজ  িদৱসৰ কাযসূচীেত বন আৰ ুবন  জীৱ-জ ৰ সংৰ ক িহচােপ িবেশষ পিৰিচিত লাভ 
কৰা তথা অসম গৗৰৱ বটঁা াপক ধৰণীধৰ বেড়াক িবেশষভােৱ স না জেনাৱাৰ উপিৰ পুেন অেপন 
আ ঃৰা ীয় কাৰােট চি য়নি পত ৰপূৰ আৰ ু ৰ পদক অজন কৰা িজলাৰ িতিন গৰাকী খলৈুৱ স না 
জেনাৱা হয়। তদপুিৰ গণৰাজ  িদৱসৰ চকাৱাজত  দশন কৰা দল েম কামৰপূ িড.ই.এফ. ওেমন 
াটুন, কামৰপূ িড.ই.এফ.ইউ.িব. াটুন আৰ ু িজলা গৃহ ৰ ী বািহনীক বটঁা দান কৰা হয়। তদপুিৰ 
গণৰাজ  িদৱস উপলে  কামৰপূ িজলাৰ িশ া িবভাগৰ উেদ াগত িবদ ালয় িভি ত আেয়ািজত ৰচনা 
িতেযািগতাৰ বটঁা সমেূহা দান কৰা হয়। দটুা শাখাত অনিু ত এই িতেযািগতাৰ সবমঠু ৮গৰাকী  
িতেযাগীক পুৰ াৰ দান কৰাৰ উপিৰ ম ল সমল ক ৰ মাজত অনিু ত মাগদশন িতেযািগতাৰ  
ম ল সম য়ক ৪ গৰাকীেকা পুৰ াৰ দান কৰা হয়। 

গণৰাজ  িদৱসৰ এই কাযসচূীত মঙলৈদ লাকসভা সমি  সাংসদ িদলীপ শইকীয়া, িবধায়ক িদগ  কিলতা, 
উপায়ু  কীিত জ ী, আৰ ী অধী ক িহেতশ চ  ৰায়, িজলা আৰ ুস  ন ায়ধীশ, কামৰপূ িজলাৰ মখু  
ন ািয়ক দ াধীশ, িজলা শাসনৰ শীষ িবষয়া, মখু ম ীৰ িবেশষ কতব ৰত িবষয়া হম  চৗধুৰীেক  ধিৰ 
িবিভ  িবভাগৰ  িবষয়া-কমচাৰীৰ লগেত িবিভ  িবদ ালয়ৰ ছা -ছা ীেয় অংশ হণ কেৰ।  

আনহােত ৭৪ সংখ ক গণৰাজ  িদৱস উপলে  কামৰপূ িজলাৰ উ য়ন আয়ু  নৰিসং বই আিজ সংহত 
উপায়ু  কাযালয়ত ৰা ীয় পতাকা উে ালন কেৰ। 

আনহােত এই অনু ানৰ িপছেত শৰাইঘাট দলঙৰ সমীপত াপন কৰা কামৰপূ িজলাৰ আদৰণী াচাইন 
এখন অনু ািনকভােৱ উে াচন কেৰ কামৰপূ িজলাৰ উপায়ু  কীিত জ ীেয়। 

  

িব.িব./- ২৬-০১-২০২৩। 


