জনসংয োগ, শ োণিতপুৰ

শেছ বোততো নং ০০৯/২০২০

শ োণিতপুৰত ৩১ তম ৰোষ্ট্ৰীয় পথ সুৰক্ষো সপ্তোহৰ সফল সোমৰণি

শতজপুৰ, ১৭ জোনুৱোৰী: সমগ্ৰ দেশৰ লগতে দশোণিেপুৰ ণিলোতেো দ োৱো ১১ িোনুৱোৰীৰ পৰো আৰম্ভ দ োৱো
৩১ েম ৰোষ্ট্ৰীয় পথ সুৰক্ষো সপ্তো ৰ আণি আনুষ্ঠোণনকভোতৱ সোমৰণি পতৰ ৷ ণিলো পণৰব ন ণবষয়োৰ
কো যোলয়ৰ উতেযোগে উে োপন কৰো এই পথ সুৰক্ষো সপ্তো ৰ অংশ ণ চোতপ ণবণভন্ন কো যসূচীতৰ পথ সুৰক্ষোৰ
ওপৰে সিোগেো সৃণি কৰোৰ উতেতশয অণভ োন চতলোৱো

য় ৷

আণি বোণলপোৰোে অনুণষ্ঠে সোমৰণি অনুষ্ঠোনৰ লগে সংগণে ৰোণি এক সিোগেোমূলক সভোতৰো আতয়োিন
কৰো

য় ৷ ণিলো পণৰব ন ণবষয়ো উতমশ চন্দ্ৰ শমযো, ণিলো পথ সুৰক্ষো সণমণেৰ সেসয ৰোেু ল শমযো আৰু

অণমে নোথৰ উপণিণেে আতয়োিন কৰো সভোে সভোপণেত্ব কতৰ বোণলপোৰো উন্নয়ন সণমণেৰ সভোপণে
থোতনশ্বৰ শইণকয়োই ৷ উতেিয দ

দ োৱো ১১ িোনুৱোৰী ণেনো এক পে োত্ৰোতৰ এই সপ্তো ত োৰো কো যসূচীৰ

শুভোৰম্ভ কতৰ ণিলো উপোয়ুক্ত মোনতবন্দ্ৰ প্ৰেোপ ণসতে ৷ ৰোষ্ট্ৰীয় পথ সুৰক্ষো সপ্তো ৰ কো যসূচীৰ অংশ ণ চোতপ
স্বোিয ণবভোগৰ উতেযোগে দেিপুৰ সেৰ িোনৰ অসম ৰোণিযক পণৰব ন ণনগমৰ বোচ আিোনে এক ণবনোমূলীয়ো
চকু েথো স্বোিয পৰীক্ষো ণশণবতৰো মুকণল কৰো
লোভোণিে

য়

’ে ভোতলমোন গোড়ীচোলতক এই ণবনোমূলীয়ো দসৱোৰ পৰো

য় ৷

আন োতে, পথ সুৰক্ষো আইন উলংঘো কৰো গোড়ী েথো েুচকীয়ো বো নৰ চোলক সকলৰ মোিে এই ণবষয়ে
সিোগেো সৃণি কৰোৰ উতেতশয ‘ণগফ্ট্-এ-ৰ’ি’ (Gift-a Rose) অণভ োন চতলোৱো য় ৷ ইয়োৰ অংশ স্বৰূতপ
আৰক্ষী আৰু ণিলো প্ৰশোসনৰ উচ্চ পেি ণবষয়োৰ লগতে ম োণবেযোলয়ৰ ছোত্ৰ-ছোত্ৰী সকতল চোলকসকলৰ মোিে
এতকোটিকক ৰেো দগোলোপ উপ োৰ ণ চোতপ ণবেৰি কতৰ ৷
ইয়োৰ উপণৰও, দ োৱো ১৩ িোনুৱোৰীে পুৰুষ েথো মণ লো সমণিতে েুচকীয়ো বো নৰ চোলকৰ এক সিোগেোমূলক
বোইক শুভো োত্ৰো উণলওৱো

য় আৰু এই কো যসূচী উতবোধন কতৰ ণিলো উপোয়ুক্ত মোনতবন্দ্ৰ প্ৰেোপ ণসতে ৷

৩১ম ৰোষ্ট্ৰীয় পথ সুৰক্ষো সপ্তো ৰ কো স
য ূচীৰ অংশ ণ চোতপ ণিলোিনৰ ণবণভন্ন ঠোইে সিোগেো সভো অনুণষ্ঠে
কৰোৰ লগতে ৰোইিৰ মোিে পথ সুৰক্ষো সম্বন্ধীয় প্ৰচোৰ-পণত্ৰকোও ণবেৰি কৰো

য় ৷ েেুপণৰ ণিলোিনৰ

ণবণভন্ন এতলকোে আৰক্ষী আৰু ণিলো পণৰব ন ণবভোগৰ ণবষয়োৰ দ ৌথ উতেযোগে ণনবযো ন/েোলোচী অণভ োন
চতলোৱো

য় ৷

