
কামৰপূ জনসংেযাগ                 ছ বাতা 

িজলা শাসনৰ উেদ াগত অহা ৩১ মাচত কামৰূপ িজলা িদৱস উদযাপনৰ িত 

িজলা িদৱসত কামৰূপৰ জনসাধাৰণৰ যাগদান িনি ত কৰাৰ পদে প 

ফেটা াফী, ইজ, ৰচনা, শাভাযা া, উপায়ু ৰ লগত বাতালাপ আিদৰ আেয়াজন 

 

 কামৰপূ, আিমনগাঁও ১৭ মাচঃ কামৰূপ িজলা শাসনৰ উেদ াগত মাহ জাৰা কাযসূচীেৰ িজলা িদৱস 
উদযাপনৰ বােব িব ৃত কাযসূচী হণ কৰা হেছ৷ এই িদৱস উপলে  িজলাখনৰ িবিভ  িবভাগৰ িবষয়া-
কমচাৰী আৰু জনসাধাৰণক জিড়ত কিৰ এলািন িবেশষ কাযসূচী হাতত লাৱা হেছ৷   

এই িদৱস পালনৰ অংশ িহচােপ ইিতমেধ  যাৱা ৮ মাচত আ জািতক নাৰী িদৱসৰ লগত সংগিত ৰািখ 
িজলাখনৰ িবিভ  িবভাগৰ মিহলা িবষয়া-কমচাৰীসকলৰ মাজত িবিভ  খল-েধমািলৰ আেয়াজন কৰা হয়৷  

 এই িদৱসত িজলাখনৰ জনসাধাৰণৰ সি য় অংশ হণ সুিনি ত কৰাৰ বােব কইবাটাও কাযসূচী 
হাতত লাৱা হেছ৷ এই কাযসূচীৰ িভতৰত আেছ মাবাইল ফেটা াফী িতেযািগতা৷ ইয়াৰ জিৰয়েত হাতত 
থকা মাবাইলেটা ব ৱহাৰ কিৰেয়ই সজহেত িনজৰ িজলা িদৱস উদযাপনত অংশ হণ কৰাৰ বােব িজলাখনৰ 
জনসাধাৰণক সুেযাগ িদয়াৰ লগেত তওঁেলাকৰ সৃজনশীলতা  দশন কৰাৰ বােব এখন ম  দান কিৰব 
িবচৰা হেছ৷ এই িতেযািগতাত ভাগ লাৱাৰ অি ম িদন হেছ অহা ২৪ মাচ৷ এই িতেযািগতাত ভাগ 
ল’বৰ বােব িজলাখনৰ ই কু লাকসকেল িজলাখনৰ িবিভ  া ত থকা াচীন ঐিতহ ৰ চােনিকসমূহৰ ফেটা 
তুিল সই ৃিত িচ ৰ নাম, ঠাই আৰু ফেটা িদয়া ব ি গৰাকীৰ নাম- কনা ৭০০২৭-০৭৭৫৬ ন ৰত 
হাৱাট   এপ কিৰব পােৰ৷ এই িতেযািগতাৰ বােব িবিভ  িবভাগৰ িবষয়া-কমচাৰীসকলক সামিৰও আন 
এটা শাখা িন াৰণ কৰা হেছ৷ তওঁেলাকৰ বােব িবষয় হেছ িজলাখনৰ াকৃিতক দশৃ ৷  

 আনহােত ৩১ মাচত সাং ৃ িতক ঐিতহ েৰ ভৰপূৰ িজলাখনৰ বিণল সং ৃ িত দশন কিৰ িজলাখনৰ 
জনসাধাৰণৰ অংশ হেণেৰ এক বণাঢ  শাভাযা া উিলওৱা হ’ব৷ ইয়াৰ উপিৰ ছা -ছা ীসকলৰ মাজত 
ইজ িতেযািগতা আৰু ৰচনা িলখা িতেযািগতাও অনুি ত হ’ব 

 িজলা িদৱসৰ লগত সংগিত ৰািখ আেয়াজন কৰা আন দু  উে খেযাগ  অনু ান হেছ িজলাখনৰ ছা -
ছা ীসকলৰ লগত িজলা উপায়ু ৰ বাতালাপ আৰু িজলাখনৰ পূবৰ উপায়ু সকলৰ লগত বতমানৰ উপায়ু ৰ 
বাতালাপ৷  

আনহােত িজলাখনৰ িবিভ  িবভাগৰ মাজত ি েকট িতেযািগতা, সংগীত িতেযািগতােৰা আেয়াজন কৰা 
হেছ৷  

িজলা িদৱস উ  যাপনৰ ৃিত সজীৱ কিৰ ৰখাৰ বােব এখন ৃিত  কাশেৰা িদহা কৰা হেছ৷ তদপুিৰ 
আ সহায়ক গাটৰ াৰা উৎপািদত সাম ীৰ লগেত িতেটা িবভাগৰ কাযাৱলী আৰু সফলতা স ক য় 
দশনী আেয়াজনেৰা ব ৱ া কৰা হেছ৷  

 উে খেযাগ  য ২০০৩ বষৰ ৩১ মাচত ি -িবভ  িজলাখন 'কামৰপূ' নােমেৰ অিধসূচীত 
কৰা  হিছল। সেয় এই িদনেটােতই িজলা িদৱস উদযাপনৰ ব ৱ া কৰা হেছ। 

চৰকাৰৰ িনেদশনা অনুসিৰ উদযাপন কৰা  িজলা িদৱসৰ কাযসূচীত অংশ হণ কিৰ অনু ান সাফল  মি ত 
কৰাৰ লগেত শাসন আৰু জনসাধাৰণৰ মাজৰ সংেযাগ অিধক সুদৃঢ় কিৰবৰ বােব উপায়ু  কলাশ কািতক 
এেন িজলাবাসীৰ িত গাহািৰ জনাইেছ৷         

এম আৰ িড/১৭-৩-২২ 



Kamrup Janasanyog                  Press Release  

  

Preparation of Kamrup District Day Celebration on March 31 

Initiatives to ensure public participation 

Photography, Quiz, Essay, Procession, Interactive Session with DC to be organized 

 

Kamrup Amingaon, March 17: Kamrup District Administration is gear up to celebrate District Day in 
a befitting manner. A month long manifold programmes are being taken up amongst the officials as 
well as public.  

In the context of District Day celebration, various sport events were organized on the International 
Women’s Day amongst the female officers and staffs of various government departments of the district 
on March 8 last.  

On other hand, to ensure public participation of Kamrup, a series of programmes are being taken up. 
Such one is Mobile Photography Competition. Through this competition the public are being given an 
opportunity to participate in the District Day Celebration by using his smart phone and thus to show 
their creativity. People of Kamrup may participate in this competition till March 24, 2022. The 
interested persons may take a good quality photograph of any ancient monuments of the district and 
can send it with photo caption and the participant’s name and address through whats app number 70027-
07756. This competition will be in two groups. The other is government officials of various departments 
of the district, for whom the topic is natural scenery of the district.  

Further, a colourful procession will be taken out showcasing various ethnic cultural heritages of 
Kamrup. Besides, quiz and essay competition will also be held.  

Another two noteworthy programmes are interaction session of students and former Deputy 
Commissioner (DC)s of Kamrup with present DC separately.  

Further, singing competition and cricket competition amongst the officers and staff of various 
departments of the district will be held.  

To preserve the sweet memory of District Day celebration, a souvenir will also be published.  

It may be mentioned here that the divided district was renamed as 'Kamrup' on March 31, 2003. As such 
it is decided to celebrate district day on 31st March.  

DC. Kamrup Kailash Karthik N urges all the people and also departments of the district to participate 
in this celebration to make the District Day celebration a grand success and also to strengthen the bridge 
amidst the people and administration.   

 

MRD/17.3.2022 

 


