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কামৰপূ িজলা শাসনৰ উেদ াগত আেয়ািজত হ'ল অ ম আ ঃৰা ীয় যাগ িদৱসৰ কাযসূচী 

 

পিৰেৱশ আৰু বন ইত ািদ িবভাগ তথা কামৰূপ িজলাৰ অিভভাৱক ম ী চ েমাহন পােটাৱাৰীেয় অংশ হণ 
কিৰেল যাগ িদৱসৰ কাযসূচীত 

 

  কামৰপূ, আিমনগাঁও ২১ জনুঃ ভাৰতবষ তথা সম  িব ৰ িবিভ  া ৰ লগেত আিজ কামৰূপ 
িজলাৰ আিমনগাঁওি ত সংহত উপায়ু  কাযালয় চৗহদত আেয়ািজত অ ম আ ঃৰা ীয় যাগ িদৱসৰ 
কাযসূচীত ৰাজ  চৰকাৰৰ পিৰেৱশ আৰু বন ইত ািদ িবভাগ তথা কামৰূপ িজলাৰ অিভভাৱক ম ী চ েমাহন 
পােটাৱাৰীেয় অংশ হণ কেৰ। ৰা ীয় আয়ুষ অিভযান,অসমৰ সৗজন ত, কামৰপূ িজলা শাসন আৰু িজলা 
া  সিমিতৰ উেদ াগত তথা আয়ুেবিদক িচিকৎসা স াৰ সহেযাগত আেয়ািজত এই যাগ িদৱসৰ অনু ান 
বি  লনেৰ ভাৰ  কৰাৰ িপছত িনজৰ আদৰণী ভাষণত িজলা উপায়ু  কলাশ কািতক এেন যাগৰ 
জনি য়তা ভাৰতৰ পিৰসীমা নওিচ এিতয়া সম  িব েত বৃি  হেছ বুিল কয়। 

 

 ইয়াৰ িপচেত খেগন কিলতা আৰু তওঁৰ সহেযাগী সকেল পিৰচালনা কৰা যাগ অনুশীলনত ম ী 
চ েমাহন পােটাৱাৰী, িজলা উপায়ু , অিতিৰ  উপায়ু  সকল, া  িবভাগৰ যু য়া স ালকৰ উপিৰ িবিভ  
অনু ান- িত ান তথা িবদ ালয়-মহািবদ ালয়ৰ ছা -ছা ী সকেল অংশ হণ কেৰ। 

 উ  অনু ানেত যাৱা ১৫ জনুত িজলা িভি ত অনুি ত হাৱা যাগাসন িতেযািগতাৰ ৪টা শাখাত 
 অজন কৰা িতেযাগী সকলক মান-প  িবতৰণ কেৰ পিৰেৱশ আৰু বন ইত ািদ িবভাগৰ ম ী 

চ েমাহন পােটাৱাৰীেয়। অনু ানত যাগ আেলাচনা চ  আৰু একক তথা দলীয় যাগ দশন কৰা হয়। 

 আিজৰ এই যাগ িদৱসৰ কাযসূচীত অিতিৰ  উপায়ু  সকল েম িস াথ গা ামী, ণৱ দ  
গা ামী, কমল বৰুৱা, া  িবভাগৰ যু য়া স ালক ডাঃ ণী  নাথ দৱ শমা, আয়ুেবিদক মহািবদ ালয়ৰ 
সহকাৰী অধ াপক ডাঃ নিমতা বশ , আয়ুষৰ কামৰূপ িজলাৰ ন’ ডল িবষয়া ডাঃ অৰিব  দাস মুেখ  
গণ -মান  ব ি  সকল উপি ত থােক। 

 আনহােত ছয়গাঁওৰ চি কা দৱালয়ত আেয়ািজত যাগ িদৱসৰ কাযসূচীত ৰাজ  চৰকাৰৰ অিতিৰ  
মুখ  সিচব ডাঃ আশীষ মাৰ ভূটানী, কামৰপূ িজলাৰ অিতিৰ  উপায়ু  ৱেজ ািত দাস, ছয়গাঁও ৰাজহ 
চ ৰ চ  িবষয়া, মহ মা া  িবষয়ােক ধিৰ ব  গণ -মান  ব ি েয় অং হণ কৰাৰ উপিৰ ৱাল িছৰ 
শংকৰ ধামত আেয়ািজত যাগ িদৱসৰ কাযসূচীত ৰিঙয়াৰ িবধায়ক  ভেৱশ কিলতা, িজলা পিৰষদৰ আ িলক 
সদস , ঈ ৰ  হা  স ৰ স ািধকাৰ মূেখ  গণ -মান  ব ি েয় অংশ লয়। আনহােত িবহিদয়া খ  
াথিমক া  ক ত আেয়ািজত যাগ িদৱসৰ কাযসূচীত িপংগেল ৰ দৱালয়ৰ কমকতােক ধিৰ ব  গণ -
মান  ব ি েয় অংশ হণ কেৰ। 
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