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‘অসমত

িতভাৰ কােনা অভাৱ নাই িক বািহৰৰ পৃিথৱীখনত ঘিট থকা

পাওঁ েত দিৰ লােগ বােব অসমৰ

যুি গত পিৰৱতনেবাৰৰ তথ অসম আিহ

িতভাশালী যুৱক-যুৱতীসকল িকছমান সুিবধাৰপৰা বি ত হ ৰয় । মই এই

পিৰি িতেটা সলিন কিৰবৈল িবচােৰঁা । এেনধৰণৰ তথ সমূেহ আমাৰ অথনীিতৰ চািলকা শি ৰ কাম কিৰব পােৰ ।
িকয়েনা ইয়াৰ সহায়ত আমাৰ উিঠ অহা

জ ই অকল চাকিৰমূখী নৈহ িবিভ ব ৱসায় আৰ কিৰব পােৰ।‘ এইদেৰ

কয় গৗতম গা ামীেয় । পিৰি িতক দাষােৰাপ কিৰ দািয় সামৰাৰ সলিন পিৰি িত সলিন কিৰবৈল িবচৰা এজন

বছৰ ধিৰ দেশ িবেদেশ কইবাটাও ব জািতক িত ানৰ লগত
জিড়ত হ থািক আৰামৰ জীৱন কটাই থকা ে ও েদশ আ
জািতৰ িত টােন নতন
িকবা এটা কিৰবৈল উদগিণ যােগাৱা এজন উদ মী ।
বি

গৗতম গা ামী। ব

onlineguwahat i.com নামৰ পেটলেটাৰ যােগিদ গা ামীেয় অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকলক তথ
কৗশল স ভত

িশ ণ

দান কেৰ । দেশ িবেদেশ

চনৰপৰা অসমৰ বািহৰত আইিবএমেক ধিৰ িবিভ

ায় ১৬ বছৰেজাৰা কম অিভ তােৰ পু

যুি ৰ শহতীয়া
গা ামী ১৯৯৯

িত ানত কাম কিৰেছ । 'অসমৰ বািহৰত লাভ কৰা সম

সুিবধা মই অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ ওচৰৈল ল আিনব খােজঁ া,' তওঁ কয় ।

সা-

onlineguwahati.comৰ
কাযালয় ৱাহাট েক ধিৰ অন ান ঠাইত আেছ। মূলতঃ ই-কমাচ িভি ক যুি ৰ অনলাইন
িশ ণৰ লগেত তথ যুি স ক য় সৱাও আগবঢ়ায় ।
মূলতঃ ভাৰতৰ তথ

যুি

ৰাজধানী বাংগালু ৰপৰা পিৰচালনা হাৱা

'অসমত ই-কমাচ িভি ক ব ৱসায়ৰ
আেছ আ

চৰ স াৱনা আেছ । অসমৰ চাহ, পাট-মুগা আিদ সা-সাম ীৰ যেথ চািহদা

এইেবাৰক লেয়ই আমাৰ ইয়াত ই-কমাচ িভি ক উেদ াগ গিঢ় তিলব পািৰ ।' এইদেৰ কয় গৗতম

গা ামীেয় ।
অসমৰ বািহৰেত ব বছৰ কটােলও অসমৰ

িত টান এিতয়াও অত

ৱল গৗতম গা ামীৰ মনত। ' যিতয়া অসমক

কৱল স াসবাদীৰ দশ বুিল কােনাবাই কয় তিতয়া অসমৰ কথা বিহৰত
পৃিথৱীৰ আগত

মাণ কিৰ দখুৱাবৈল ই া অিধক

ই াই তওঁ ক আগবঢ়াই িন আেছ িনজৰ ল
' মাৰ ল

অসমৰ স াৱনীয়তা

ৱল হ উেঠ মাৰ মনত ।' এয়া গা ামীৰ ভাষ । আ

এই

ত।

কৱল ভাল চাকিৰ পাবৰ বােব উপযু

িশ ণ

দান নহয় বৰ

িদয়ােটােহ।' এইদেৰ ম ব কেৰ গৗতম গা ামীেয় ।
এেনকুৱা আ

চাৰ কিৰবৈল আ

কািহনীৰ বােব আমাৰ ফচবুক পজ লাইক কৰক

অন ান কতেবাৰ কািহনী

অসমীয়া ব ক িব ৰ বজাৰৈল িনয়া e-bozar.com

উদ মী গঢ়াত সহায় কৰা

িশ ণ

ৱল

িবদ লয়ৈল যাব নাৱাৰা ল'ৰা- ছাৱালীৰ ঘৰেত িবদ ালয়ৰ ব ৱ া-বীণা চ

ল ৰীৰ ড'ৰে প

ল

আেন নােযাৱা পেথেৰ মণ কৰা ড° স য় অ ৱাল

ভ ইজ

িদিছল িব অিভেলখৰ

ৰ: অিভিজৎ ব ৱা
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heads YourSt ory Asamiya. Previously he was a TV journalist and News Anchor
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