এন ই সি-এর িদিয রফেির গগমুফমই কাফমই-এর রয়াফে ড: সিফের সিং-এর
শশাক রকাশ
নয়াসদসি, ৫ সডফিবর,

৭

উতর-পৣ্বাচল উনয় মরক শড াারষ, রামরৡর কা্বালয়, পাড্বাডল, পা্ললক
লিডেডে্, পপে, পরমাণৢ লি ও মহাকা মরডকর রলিমরৡ

. লিডির ল্ং

উতর-পৣ্বাচল পলরৎ শএ ই ল্ষ-এর ্ৎ্য রডে্র গগমৢডমই কাডমই-এর
রয়াডণ পাক রকা কডরডে। ্হপলি্ার মলণপৢডরর ইফডল রডে্র গগমৢডমই
কাডমই রয়াি হ। িাঁর ্মাড ললং-এর এ ই ল্ ্লি্ালডয় এক পাক্ো
অৢলিি হডয়ডে।
: লিডির ল্ং িাঁর পাক্ািব ায় ্ডলডে প্ উতর-পৣ্বাচডলর রলি রডে্র
গগমৢডমই কাডমই-এর অ্ৎাডর িয িাঁডক লিরকাল মরণ করা হড্। মরৡ ্ডল
প্ িাঁডক ুৢ একি রডে্র লহড্ড্ই মরণ করা হড্ া, উপরু িাঁডক িাঁর
ল্ডঞিার পের উতর-পৣ্ব োরডির আচললক ইলিহা্ এ্ং মলণপৢডরর ইলিহাড্র
িযও একি পলখক ও ঐলিহাল্ক লহড্ড্ মরণ করা হড্।

: ল্ং আরও

্ডল, লিল এই অচডলর ইলিহা্, ্ংকলি ও ্মকালৡ র্গ লডয় ্যাপকোড্
ললডখ লগডয়ডে। মরৡ ্ডল প্ অযাপক কাডমইডয়র রয়াণ আমাডৎর িয এক
ৣণযিা পরডখ লগডয়ডে, লকু একই ্ডগ উতর-পৣ্বাচডলর রলি লিল প্ অ্ৎা
পরডখ লগডয়ডে, িা আমাডৎর আগামৡ লৎুললডিও অৢরালণি করড্।
রডে্র কাডমই ্ব ইট ইলিয়া লহডটালর অযাড্াল্ডয় শএ ই আই এইি এষএর ৴ৼ৻৹-র পকালহমা অলড্ড ্োপলি হডয়লেডল। এোড়াও লিল মলণপৢর
লহডটালর প্া্াইি-এর ্োপলি লেডল। লিল মলণপৢর ল্বল্ৎযালডয়র

͞প্টার

ের মলণপৢলর টাল ি এি রাইড্ল লর্ািব͟-এর পকা-অল ব ডটর লেডল এ্ং এই
েমিার আওিায় লিল ল্পৢল ্ংখযক গড্ণা রকডের কাডি লডৎব া লৎডয়ডে।
লিল ্ু ্ংখযক গড্ণাপর ও ্ই রকা কডরডে। িাঁর রািম রকাাুলল
হল: এ লহডটালর অ্ ম াব মলণপৢর শ৴৻৵৹-৵৳৳৳ষ, এ লহডটালর অ্ মলণপৢর:
লর-কডলালয়াল লপলরয়

,

অ লহডটালর এি লহডটালরওিালে অ্ মলণপৢর, লহডটালর

অ্ পিললআংরং াগা্: রম মাডখল টৢ রালণ গাইলৎললউ, এ্লল্ি এি প্া্যাল
পিজ শএ আডথাললি অ্ এড্্ষ এ্ং পলকিার্ অ লহডটালর অ্ মলণপৢর।
৴ৼ৶ৼ-এর ৵৴ অডটা্র মলণপৢডরর ইফডল রডে্র কাডমই িমিহণ কডর এ্ং
লিল রািয ও িািৡয় প্বাডয়র ল্লেন ্ামালিক ও ্াংকলিক ্ংথার ্ডগ ্ৢি
লেডল। লিল লেডল অযাডরাপললকযাল ্াডেব অ্ ইলিয়া-এর উপডৎটা কলমির
্ৎ্য শ৴ৼ৻৷-৻৺ষ। লিল রাইড্ল টাল ডির ল্ডয় আই ল্ এ্ এ্ আর
পযাডডলর ্ৎ্য লেডল। ৵৳৴৳-এ লিল ইলিহা্ ও উপিালি ্ংকলিডি িাঁর
অ্ৎাডর িয মলণপৢলর ্ালহিয পলরৎ-এর বারা াযািাম িৢল্লল ্মাডর বারা
পৢরকি হ। এোড়াও লিল ল্মলার ইলিয়া ইলটিউট অ্ অযা োে
টাল -এর যাাল পেডলালপ শ৵৳৴৳-৵৳৴৵ষ অিব কডর।

