এলগটে িোংিো

উন্নয়টনর পটে ১১ ি র উপিটি লিটশষ যোিটিো প্রেশশনী লিটর উত্তর
২৪ পরগনোর িোরোকপুটর িযোপক সোডো

িোংিোর উন্নয়ন কটরট ১১ ি র পোর -- পলশ্চম
ির্শমোন ছজিোর দুগশোপুর ফলরেপুর ব্লটক নোনো
আটয়োজটনর সমোহোর

‘আমরো করটিো জয়, লনশ্চয়' -- কন্যোশ্রী কন্যোটের অঙ্গীকোর, ছজিো
হোওডো

ছ োট োটের হোটে রং েুলি, লিষয়
উন্নয়ন -- এই লনটয় উন্নয়ন উৎসটি
সিোই করটিন অংশগ্রহণ -- লিষ্ণুপুর
২ ব্লক, েলিণ ২৪ পরগনো

উন্নয়টনর পটে ১১ ি র, লমটিট
মোনুষজন, ছসই পে র্টরই আগোমীটে
আটরো উন্নয়ন -- চণ্ডীপুর ও মলহষোেি
ব্লক, পূিশ ছমলেনীপুর

উন্নয়টনর জয়গোন, পেনোল কোয় মটনোরঞ্জন -- মঙ্গিটকো , পূিশ
ির্শমোন
িোিযলিিোহ আর নয় -- উন্নয়টনর পটে
এই অন্তরোয়, করি জয়। লসমিোপোি
ব্লক, িোাঁকুডো
অলিনি প্রচোর -- মোনিপুেুি নোটচ
উন্নয়টনর সমোহোর, লসউলড, িীরিূম

এলগটে িোংিো

উন্নয়টনর পটে ১১ ি র -- িৃন্দগোটন উন্নয়ন কেো, লিটশষ যোিটিো
প্রচোটর মলহিো ছিোকলশল্পী েি -- িোরোসে সের, উত্তর ২৪ পরগণো

‘জনমুখী প্রকটল্পর প্রচোটর রঙীন পোিক -- আলেিোসী লশল্পী
ছমোরো, ছপিোম সম্মোন, সমোের' -- গিলস ২ ব্লক, পূিশ
ির্শমোন

িক্ষ্মীর িোন্ডোটর লনলশ্চে আয়, ছিোকলশল্পী
ছসই গোনই গোয় -- সোটরঙ্গো ব্লক, িোাঁকুডো

উন্নয়টনর পটে ১১ ি র পোর,পোটশ আট
প্রশোসন, লচন্তো লকটস আর ! -িোজোচোউলি গ্রোম পঞ্চোটয়ে, পূিশ
ছমলেনীপুর

মো ও লশশুর পুলি -- ICDS লেলেটের
সজোগ েৃলি, পুঞ্চো ব্লক, পুরুলিয়ো

সোংস্কৃলেক সন্ধ্যো, বিলচটত্রয িরো -বিলচটত্রযই ঐকয, িোংিোর এই র্রো,
জয়পুর ব্লক, পুরুলিয়ো

‘উন্নয়টনর পটে ১১ ি র, এলগটয় চটিট
িোংিো, এলগটয় আল আলমও, ছপিোম
জোলেগে শংসোপত্র' -- ির্শমোন সের, পূিশ
ির্শমোন

উন্নয়টনর উৎসি -- ছমটেট মোনুষ, উটেট
জনরি, ‘উন্নয়টনর পটে লমটিল ছমোরো সি' - কোাঁলে ৩ ব্লক, পূিশ ছমলেনীপুর
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উন্নয়টনর পটে সোলমি যে মো-ছিোন, আগোমীটে েে এলগটয় িোংিোর
জোগরণ -- লসঙ্গুর, হুগলি

উন্নয়টনর পটে ১১ ি র পোর, আমরো চলি সমুখপোটন, উন্নয়টনই
নজর েোক -- িজিজ ২ ব্লক, েলিণ ২৪ পরগনো

িো পোডো পুর এিোকোয় লিটশষ প্রচোর - উন্নয়টনর পটে সকটি লমটি লমটশ একোকোর
-- িো পোডো পুরসিো, উত্তর ২৪ পরগনো

ছযমন খুলশ সোটজো, যো িোটিো িটিো -- ছ ো টের কোট
উন্নয়ন, িোাঁকুডো

