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'মাঝি বাইযা যাও রে...' 
নদীমাতৃক দঝিণ ২৪ পেগনাে 
রগাসাবায নদী পথে উন্নযথনে 

১১ বছে

পূবব বর্বমান রেলাে রমমাঝে ১ ব্লথক 
উন্নযথনে পথে ১১ বছে উদযাপথন

ট্যাবথলা প্রচাে

উন্নযথনে পথে ১১ বছথে ঝবথেষ 
ট্যাবথলা প্রদেবনী, সথে মাঝট্ে 
গান -- ঝবর্াননগে, উত্তে ২৪ 

পেগনা

রছাট্থদে রচাথে ঝবশ্ব বাাংলা -- পবূব বর্বমান 
রেলাে গলঝস ২ ব্লথকে অষ্টম রেঝণে ছাত্রী 
আথত্রযী র াষ োং তুঝলথত ফঝুট্থয তুথলথছ 

বাাংলাে উন্নযন ঝচত্র

পুরুঝলযা রেলাে পুঞ্চা ব্লথক ১০০ 
ঝদথনে কাথেে পঝেদেবথন স্বযাং 

ঝবঝিও -- উন্নযথনে পথে মানুথষে 
সাথে পঝিমবে সেকাে

স্বঝনর্বেতায বাাংলাে রমথযো-
উন্নযথনে পথে ১১ বছথে 

সাঝববকর্াথব এঝগথয এই োথেযে 
রমথযো -- দঝিণ ২৪ পেগনা 
রেলাে র্ােড় ১ ব্লথক উন্নযথনে 
উৎসথব স্বঝনর্বে রগাষ্ঠী উৎপাঝদত 

পণয সামগ্রী ঝবক্রয রকন্দ্র

প্রোসন মানুথষে পাথে - উন্নযথন 
সাঝমল মানুষ। পঝিম বর্বমান 
রেলাে ঝবেযনগে বাহাঝদলুেপুে 
পুনববাসন প্রকল্প পঝেদেবথন 

রেলাোসক সহ অন্যান্য প্রোসঝনক 
আঝর্কাঝেক

নেথে ঝেশুস্বাস্থ্য, উন্নযথনে 
পথে ১১ বছে -- উত্তে ২৪ 
পেগনাে বনগাাঁ রপৌেসর্াে
উথদযাথগ উন্নযথনে উৎসব

উন্নযথনে পথে ১১ বছে উদযাপন
উপলথি িাড়গ্রাম রেলায ঝবঝর্ন্ন 

সেকােী প্রকথল্পে প্রচাথে গ্রামবাসীো
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উন্নযথনে উদযাপন রলাকঝেল্পীে 
গাথন -- উৎসাহ উদ্দীপনায 

মাথত পল্লীবাসীেথন, দঝিণ ২৪ 
পেগনাে কুলঝপ ব্লথক উন্নযথনে 

উৎসব

হুগঝল রেলাে চন্দননগথে উন্নযথনে পথে 
১১ বছে উদযাপথন ঝবথেষ ট্যাবথলা

প্রদেবনী
রযাগাসথন ছাত্র যুব, উন্নযথনে 
১১ বছে -- উত্তে ২৪ পেগনাে
হাবড়া ২ ব্লথক উন্নযথনে উৎসথব 

স্বাস্থ্য সথচতন বাাংলা

চলথছ প্রচাে- ঝবদ্যযৎ,নলকূপ ঝকাংবা োস্তা 
রমোমঝত, পাড়াথতই হথব সব সমস্যাে ইঝত 
-- দঝিণ ২৪ পেগনা রেলাে মগোহাট্ ২ 

ব্লথক ‘পাড়ায সমার্ান'

পুরুঝলযাে বাথন্দাযান ব্লথক েবে 
েনথগাষ্ঠী উন্নযথন প্রাক দ্যযাথে 
সেকাে ঝেঝবে - উন্নযথনে পথে 
মানুথষে সাথে মানুথষে পাথে 

পঝিমবে সেকাে

উন্নযথনে পথে ১১ বছে উদযাপন 
উপলথি পঝিম বর্বমাথনে 
আসানথসাল েবীন্দ্র র্বথন

আথযাঝেত ঝেঝবথে রছাট্থদে স্বাস্থ্য
পেীিা

দঝিণ ঝদনােপুথেে কুমােগঞ্জ ব্লথক 
উন্নযথনে পথে ১১ বছে উদযাপথন 
আইঝসঝিএস কমবীথদে পদযাত্রা

দাঝেবঝলাং রেলাে োংলী-োংঝলযত
ব্লথক োেয সেকাথেে 

েনকলযাণমূলক প্রকথল্পে 
প্রচাথে ছাত্রীথদে উপস্থ্াপনা --
পাহাড় রেথক সমতল,উন্নযথন  

সবাই সাঝমল

নেথে উন্নযন -- রকাচঝবহাে 
রেলায হলঝদবাঝড় ব্লথক উন্নযথনে 
পথে ১১ বছে উদযাপথন ট্যাবথলা 

প্রচাথে বযাপক সাড়া


