
 

 

 

 

 

 

 

 

!"ছ িব&ি' 

 

('বৰভাগ কাপ'ৰ িবজয়ী দল - িমচা পল' 0াব) 

The BORBHAG Group 



 

 

('বৰভাগ কাপ'ৰ িবেজতা দল - !যাৰহাট জীমখানা ,াৱ) 

 

(বঁটা 5দান অনু9ানত :জ. এন. :গা<ামীৰ ব=ব>) 

 

অসম,৩ জানুৱাৰী ২০২১: সেদৗ অসম আBঃ 0াব গD 5িতেযািগতা 'বৰভাগ কাপ'ৰ উেGাধনী সংJৰণ আিজ 

িমছা প'ল' 0াৱত অনুNত হয়। 

বৰভাগ কাপত সমP উQৰ-পূৱৰ মুঠ সাতটা 0ােব :যাগদান কেৰ।  

িমছা প'ল' 'াব সেদৗ অসম আBঃ 0াব গD 5িতেযািগতা 'বৰভাগ কাপ'ৰ ২০২১ সংJৰণৰ িবজয়ী :ঘািষত হয়।  

িমছা প'ল' 'াবৰ সদস>-  

• মেনাৰYন তালুকদাৰ 



 

• চZন শইকীয়া 
• ঐচ্. ধািলৱাল 

• চYয় _ৰেতা 
• জািকৰ `েছইন 

)যাৰহাট জীমখানা 'াৱ সেদৗ অসম আBঃ 0াব গD 5িতেযািগতা 'বৰভাগ কাপ'ৰ ২০২১ সংJৰণৰ িবেজতা 

:ঘািষত হয়। 

)যাৰহাট জীমখানা 'াৱৰ সদস>- 

• ডঃ িদ. :ক. দুৱাৰা 
• 5িতম দQ 

• ডঃ ইও. িসং 
• িপ. :বজবৰcৱা 
• এচ্. এচ্ শইকীয়া 

 

 

িবজয়ীসকল: 

১.  :d9 Pছ িবজয়ী আৰc িবেজতা ০-২৪- জািকৰ `েছইন (িবজয়ী) িবকাশ অগৰৱালা (িবেজতা) 

২. :d9 :নট িবজয়ী আৰc িবেজতা ০-২৪- ৰাজীব শমfা (িবজয়ী) :ক িচ কিলতা (িবেজতা) 

৩. সhিলত ফ'ডf  িবজয়ী আৰc িবেজতা ০-৯- এচ্. এন. :চৗধkৰী 

৪. সhিলত ফ'ডf  িবজয়ী আৰc িবেজতা ১০-১৭- চZন শইকীয়া 

৫. সhিলত ফ'ডf  িবজয়ী আৰc িবেজতা ১৮-২৪- কেণfল অিভেশষ 

৬. দpতা: 

    ক) িপনৰ আটাইতৈক ওচৰ- মেনাৰYন তালুকদাৰ 

    খ) আটাইতৈক :পান sাইভ- কেণfল জয়B 

    গ) আটাইতৈক দীঘল sাইভ- লুট. কেণfল িহেতশ :কৗিশক 

 

 

২০২১ ত অংশ7হণকাৰী :াবসমূহ:  

১) _ৱাহাt :ৰলেৱ 

২)_ৱাহাt :ৰপটা 



 

৩) :তজপুৰ িজ. u. এ 0াব 

৪) অ' এন িজ িচ গD 0াব, নািজৰা 

৫) িডয়ামপুৰ 0াব 

৬) :যাৰহাট িজমখানা 0াব 

৭) িমছা প'ল' 0াব 

 

 

পিৰচয়: 

এই 5িতেযািগতাখিনক আমাৰ মাজত িমলনৰ :সতk  গিঢ়বৈল , আমাৰ সংJw িতক দৃঢ় কিৰবৈল তথা আমাৰ মাজত 

ভাতw zেবাধ বঢ়াই তk িলবৰ বােব আধkিনক জগত আৰc ঐিতহ>ৰ এক িমdণ ৰ{েপ গঢ় িদয়া |হেছ। গD |হেছ িবিভ} 

ঠাইৰ মানুহৰ িমলন আৰc আিম :সেয় সেদৗ অসম আBঃ 0াব গD 5িতেযািগতা 'বৰভাগ কাপ'ৰ উেGাধনী 

সংJৰণ অনুNত কৰাৰ 5েচ~া চলাইেছঁা। 

 

এেলকােটাত এই :খলিবধ জনি5য় কিৰ :তালাৰ উে�েশ> :কইজনমান একাP গ'লফাৰৰ 5েচ~াত এই 5িতেযািগতা 

স�ৱপৰ |হ উ�েছ। 

 

সেদৗ অসম আBঃ 0াব গD 5িতেযািগতাখন িমছা প'ল' 0াব আৰc :যাৰহাট িজমখানা 0াবত সলনা-সলিন কিৰ 

অনুNত কৰা হ'ব। 

 

5িতেযািগতাখন িমছা প'ল' 0াব আৰc :যাৰহাট িজমখানা 0াবত সলনা-সলিন কিৰ অনুNত কৰাৰ আঁৰত ঠাই 

দুেডাখৰত থকা গ'লফাৰ িবলাকক :খলিবধক জীৱন-ধাৰণৰ সমল িহচােপ :লাৱাত উৎসাহ িদয়াৰ এক 5েচ~া 

:সামাই আেছ। 

 

5িতেযািগতাৰ �ফীৰ সংৰpক :যাৰহাট িজমখানা 0াব আৰc আিম অহা বছৰৰ পৰা 5িতেযািগতাখন দুিদনীয়াৈক 

অনুNত কৰাৰ মানস কিৰেছঁা (:যাৰহাটত হ'বলগীয়া) যিদেহ গ'লফাৰিবলাকৰ পৰা ভাল সঁহািৰ পাওঁ, যাৰ কথা 

উেGাধনী সংJৰণত গম :পাৱা যাব। 

 

 

 



 

আেয়াজক :াব:  

িমছা প'ল' 'াব: এই ,াবেটা চাহ গছ !ৰাপনকাৰী মানুহৰ সামািজক আৰ; <শি>ক উ@য়নৰ কথা মনত 

ৰািখ !খালা <হিছল। এই ,াবেটা িপEৰছ !কলীেদন চাহ বািগচাত অৱিHত আৰ; ই চাহ !ৰাপনকাৰী আৰ; 

!তওঁেলাকৰ পিৰয়ালৰ বােব আৰ; ওচৰেত থকা িমছা !সনা ছাউিনৰ িবষয়াসকলৰ বােব আেয়াজক িহচােপ কাম কেৰ। িমছা 

প'ল' ,াবেটা ১৮৮৮ চনত চাহ !ৰাপনকাৰী আৰ; উNপদH িOPছ িবষয়াসকলৰ বােব QিতRা কৰা <হিছল । বS Pছ চাহ 

!খিতয়কসকেল ,াবৰ ৰীিত নীিত িবলাক Tৰাং কেৰ আৰ; !খলা ধWলা আৰ; িবিভ@ অনুRান আেয়াজনৰ মােজেৰ সমাজৰ 

মাজৈল !সামাই !যাৱাৰ পদে>প লয়।  ইনড'ৰ !খলসমূহৰ বািহেৰও ইয়াত !টিনছ আৰ; ি\েকট !খলৰ ব]ৱHা আেছ। িপছত 

ইয়াত ৯ টা ফ̀টা থকা এখন গ'লফ ক'টa  সংেযাগ কৰা হয় আৰ; বতaমান ই অসমৰ আটাইতৈক নুমলীয়া গD ,াব। 

 

)যাৰহাট জীমখানা 'াৱ : এিছয়াৰ  িbতীয়খন আৰ; পৃিথৱীৰ তS তীয় খন গd Qিশ>ণ !>f । এই 

,াৱেটা িOPছ িবষয়া িড gমনৰ bাৰা ১৮৭৬ !যাৰহাটত QিতHা কৰা <হিছল । QিতHা কালেৰ পৰা ইয়াত 

!ঘাৰা !দৗৰ চিল আিহেছ । ইয়াত Qত]কবছেৰ গৱণaৰছ ,াৱ নােমেৰ এটা মুখ]  বঁটা Qদান কৰা হয় । ই ১৪ 

টা গাতয̀m এক !সউজীয়া গd !কD আৰ; ই িবo ঐিতহ] !কDৰ তািলকাত Hান পাইেছ। এই ,াৱত লং !টিনছ িফq , চ̀ইিমং 

পুল, িবিলয়াডa ছ, প'ল, ভrেলাকৰ পাণশালা, আৰ; িচেনমা হল আেছ। 

 

 

পিৰচয়: 

দA বৰভাগ 7Dপ' ২০১০ চনত 5িত9া কৰা |হিছল। আমাৰ ইিতহাস ১৫২৮ �ী~া�েত আৰ� 

আৰc অসমৰ ব�ণ�ল সাংJw িতক ইিতহাসৰ লগত ই িবজিড়ত। আমাৰ দৃঢ় মূল>েবােধ আমাক 

িতিনটা কাম কেৰাৱায়: পৰামশf-:সৱা-অংশীদািৰz । আৰc ইয়াক Pcপৰ িতিনটা ��ই কিঢ়য়াই |ল যায়-- বৰভাগ 

কংচালেতনিচ- বৰভাগ এ� :কা.-- বৰভাগ ফাউে�চনছ । আমাৰ লp> |হেছ চৰকাৰ, উেদ>াগ, বk ি�জীৱী, 

অথfনীিতিবদ আৰc উ}য়নশীল িবভাগ আিদেবাৰৰ দেৰ িহতািধকাৰী তথা 5ভাৱশালী ব>ি=িবেশষক এেকলগ কিৰ 

সমাজ সংJাৰী কাৰক িহচােপ কাম কৰা । 

 

 

 



 

সিবেশষ জািনবৰ বােব :যাগােযাগ কৰক: 

অিনৰc� :গা<ামী, +91 9871185888 

http://www.theborbhagcup.com/ 

https://www.facebook.com/theborbhagcup/ 

 

 


