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Headlines :
( ) বি জে বি গুে াট ও বি াচল প্রদে
লা

বিিব াচদি বি ঙ্ক

ংখ্যাগব ষ্ঠতা

কদ দে|

( ) স্বাস্থ্য ন্ত্র

িােল জচৌধ

িা িাতাদল

িযিস্থ্ািদে জেদিব ক ও দধ িা

ডাক্তা দে , জ াগ দে

জলখ্া আহ্বাি োবিদেদেি|

( ) প্রধাি ন্ত্র িদ ন্দ্র জ াে আগা

৮ জক ইবতিাচক

দিা াি,

খ্, াবি িাতবা বিদে ি ণ ক া অিদ াধ কদ দেি|
( ) ও এি বে ব

উদেযাদগ লাবক শ্রীিাস্তি স্মবত প্রাইে াবি

আ ন্ত্রি লক ফটিদল

আ দ

উেেিদ

ি ক ফটিল একাদডব

জ ব -ফাইিযাদল উদেদে|
*********************************************
ইদলক ি-গুে াট, বি াচল :
বি.জে.বি গুের্যাট ও বির্ভাচল প্রজেজে বির্যঙ্কর্ে র্ংখ্যাগবর্যষ্ঠতা লার্ব কজর্যজে|
গুের্যাজট বি জে বি র্লষ্ঠিাজর্যর্য েিয ক্ষর্ভতায় এজলা| োিা জগজে জর্ভাট
র্ৌর্র্্টি আর্জির্য র্ভজযয বি জে বি র্র্টি আর্ি জিজয়জে এিং বিজর্যাযর্হ

কংজের্ র্র্োটি আর্ি জিজয়জে| NCP জিজয়জে একটি আর্ি এিং বিেদ ল
প্রার্থীর্যা র্্টি আর্ি জিজয়জে| গুের্যাজটর্য র্ভর্খ্যর্ভন্ত্রর্হ বিেয়

িাবি িজলজেি,

এই েয় কংজেজর্র্য োবত বর্ববিক র্যােির্হবতর্য বি জে উন্নয়জির্য েয়| বতবি
িজলি, েজলর্য জকন্দ্রর্হয় র্ংর্ের্হয় িবর্যর্লে র্ভর্খ্যর্ভন্ত্রর্হর্য বির্লজয় চর্ ড়ান্ত বর্োন্ত
জিজি| গুের্যাজত বিেয়র্হ বিবেষ্টজের্য র্ভজযয র্যজয়জেি র্ভর্খ্যর্ভন্ত্রর্হ বিেয়

িাির্হ,

বেক্ষার্ভন্ত্রর্হ র্বর্জিন্দ্র বর্ং চর্ র্যার্র্ভা এিং িির্ভন্ত্রর্হ গিিত র্বর্র্ািা| এবেজক,
িাির্হ র্র্যকাজর্যর্য র্ েি র্ভন্ত্রর্হ এিার্য ির্যাবেত িজয়জেি| এর্যা িজলি েঙ্কর্য
জচৌযর্র্যর্হ, আত্মার্যার্ভ ির্যর্ভার্য, বচর্ভির্বাই র্াজিাবর্যয়া, র্মোর্বাই িাজর্যাড এিং
জকোবে ঠাকুর্য| গুের্যাট বিযাির্র্বার্য অযযক্ষ র্যর্ভিলাল জর্বার্যাও ির্যাবেত
িজয়জেি| কংজের্ আর্ভজর্যলর্হ এিং বগর্য জর্ার্ভিার্থ জেলায় র্টি আর্জিই
েয়লার্ব কজর্যজে| িবর্যষ্ঠ কংজের্ জিতা িজর্যে যািাবি আর্ভজর্যবলজত েয়র্হ
িজয়জেি| কংজেজর্র্য ের্হর্লদ জিতা অের্দি জর্ভাডওয়াবড়য়া, েবিবর্ং জগাবিল এিং
বর্োর্থদ িযাজটল ির্যাবেত িজয়জেি| এবেজক, বির্ভাচল প্রজেজে িতদ র্ভাি র্ভর্খ্যর্ভন্ত্রর্হ
ির্হর্যর্বদ্র বর্ংি আর্যকর্হ বিযাির্র্বা জকন্দ্র জর্থজক েয়লার্ব কজর্যজেি| প্রািি
র্ভর্খ্যর্ভন্ত্রর্হ জপ্রর্ভ কুর্ভার্য যর্র্ভল র্র্োিির্র্য জকজন্দ্র ির্যাবেত িজয়জেি| বির্ভাচল
প্রজেজে বি জে বি র্র্টি আর্ি, কংজের্ র্্র্ৌটি আর্জি এিং অিযািযর্যা র্ৎটি
আর্জি েয় লার্ব কজর্যজেি|
****************************
প্রধাি ন্ত্র -ইদলক াি :
প্রযাির্ভন্ত্রর্হ িজর্যন্দ্র জর্ভাবে িজলজেি, গুের্যাট ও বির্ভাচল প্রজেজের্য েয়, র্র্োর্ি
এিং উন্নয়জির্য র্যােির্হবতর্য প্রবত েিগজের্য র্র্ভর্থদিজকই প্রবতফবলত কজর্য| এক
টর্ যইটিাতদ ায় শ্রী জর্ভাবে BJP কর্ভীজের্য কজঠার্য িবর্যশ্রজর্ভর্য েিযই এই েয় িজল
উজেখ্ কজর্য তাজের্য প্রেংর্া কজর্যি| বতবি উর্বয় র্যাজেযর্য েিগেজক BJP’র্য
উির্য আ া র্যাখ্ার্য েিয তাজের্য অবর্বিন্দি োিাি| প্রযাির্ভন্ত্রর্হ েিগিজক

এই আশ্বার্ জেি জর্ম, র্যােযগুবলর্য উন্নয়জির্য েিয র্র্যকার্য বির্যলর্র্বাজি কাে
কজর্য র্মাজি|
*****************************
কংদে :
কংজের্ আে িজলজে, গুের্যাজটর্য েিগজের্য কাে জর্থজক এিাজর্যর্য বিিদাচজি
অিংকার্যর্হ বি জে বি বেক্ষা জিজয়জে| িতর্ ি বেের্হজত েজলর্য র্ভর্খ্িাত্র র্যেের্হি
বর্ং র্র্জর্মদওয়ালা িজলি, তর্ লা ও িাোর্ভ চার্লর্হজের্য র্র্ভর্যা, জিকার্যত্ব ও
গুের্যাজটর্য িযির্ায়র্হজের্য বির্লয়টি কংজের্ িতর্ ি র্র্যকাজর্যর্য র্ার্ভজি তর্ জল
যর্যজি| িবর্যষ্ঠ কংজের্ জিতা এিং গুের্যাজট েজলর্য র্বার্যপ্রাপ্ত অজোক জগিলাট
িজলি, বিিদাচির্হ প্রচার্য খ্র্িই র্বাজলা বেল| প্রািি স্বর্যাষ্ট্রর্ভন্ত্রর্হ ও বির্ভাচল
প্রজেজের্য োবয়ত্বপ্রাপ্ত র্র্ের্হল কুর্ভার্য বর্জে িজলজেি, গত র্ গত র্ িাজর্যর্য
র্ভজযয BJP ও কংজের্ িবর্যিতদ র্বাজি ক্ষর্ভতায় এজর্জে|
******************************
আদলাচিাচক্র :
স্বা যর্ভন্ত্রর্হ

িােল

জচৌযর্র্যর্হর্য

জিৌর্যবিজতয

অল

বত্রির্র্যা

গর্বজর্ভদন্ট

ডক্টর্যর্

এজর্াবর্জয়েজির্য উজেযাজগ আগর্যতলা জর্ভবডকযাল কজলজে আে এক বিঠক
িয়| বিঠজক িার্িাতাজল র্ববিদ র্থাকা জর্যাগর্হর্যা র্মাজত কর্ভিজক্ষ র্র্ো েতাংে
ওর্লর্য

িার্িাতাল

জর্থজক

বিিা

িয়র্ায়

িাি

এিং

বচবকৎর্কর্যা

র্মাজত

িযি ািজত্র জেজিবর্যক জর্ভবডবর্জির্য িার্ভ জলজখ্ি তার্য উির্য গু ত্ব আজর্যাি
কর্যা িয়| িার্িাতাজল র্র্যকার্যর্হ র্র্যির্যাি কর়্ ত ওর্লর্য বলখ্জত এিং অিয
জকাম্পাির্হর্য ওর্লর্য িা জলখ্ার্য েিযও বচবকৎর্কজের্য প্রবত আহ্বাি োিাজিা
িয়|

স্বা য

অবযকতদ া

িজলি,

আই

বে

এর্ভ,

বে

বি

এিং

কযান্সার্য

িার্িাতাজল ইর্ভার্যজেবন্স ওর্লর্য জকিার্য েিয প্রবত র্ভাজর্ র্্ লক্ষ টাকা জর্থজক
র্ৎ লক্ষ টাকা জেওয়া িজে, র্মাজত অন্তর্য বির্বাজগর্য জর্যাগর্হর্যা র্ি র্যকর্ভ ওর্লর্য
িার্িাতাল জর্থজক বিিা খ্র্যজচ িাি|
***************************
বিিব াচি কব

ি:

আগার্ভর্হ েয় র্ভাজর্র্য র্ভজযয জর্ম র্র্ভ

কর্ভদচার্যর্হ অির্র্য েিে কর্যজিি তাজের্য

র্যাজেয আর্ন্ন বিযাির্র্বা বিিদাচজি জকাি োবয়ত্ব জেয়া র্মাজি িা িজল
োবিজয়জে বিিদাচি কবর্ভেি| র্ম্প্রবত কবর্ভেজির্য িক্ষ জর্থজক এ র্ংক্রান্ত
একটি বিজেদ বেকা র্ভর্খ্যর্বচি ও র্ভর্খ্য বিিদাচির্হ আবযকাজর্যর্য কাজে িাঠাজিা
িজয়জে| বিজেদ বেকায় আজর্যা উজেখ্ কর্যা িয় জর্ম, অির্জর্যর্য ির্য ির্ি:বির্মর্বি
িাওয়া

জকাি

কর্ভদচার্যর্হজক

বিিদাচজির্য

কাজের্য

জকাি

োবয়ত্ব

জেয়া

র্মাজিিা| তজি র্ভর্খ্য বিিদাচির্হ আবযকাবর্যজকর্য অবফজর্ কর্ভদর্যত ির্ি:বির্মর্বি
িাওয়া কর্ভদচার্যর্হজের্য এই বিজর্লযাজ্ঞার্য আওতার্য িাইজর্য র্যাখ্া িজয়জে| জর্ম
র্র্ভ

অবফর্ার্য ও কর্ভদচার্যর্হর্য বি জে জফৌেোর্যর্হ র্ভার্ভলা আোলত বিচার্যাযর্হি

র্যজয়জে তাজের্যও বিিদাচজির্য কাজের্য োবয়ত্ব র্মা বেজত বিজেদ বেকায় উজেখ্ কর্যা
িজয়জে| তাোড়া, র্যাজেয বিগত বিিদাচিগুবলজত বিিদাচজির্য কাজে অবিয়র্ভ িা
গাবফলবতর্য োজয় অবর্বর্মর্ি জকাি অবফর্ার্য িা কর্ভদচার্যর্হ র্থাকজল তাজের্যও
বিিদাচজির্য কাজের্য জকাি োবয়ত্ব জেয়া র্মাজিিা িজল বিজেদ বেকায় উজেখ্ কর্যা
িজয়জে|
*****************************
BJP :

গুের্যাট ও বির্ভাচল প্রজেজে BJP’র্য েজয় প্রযাির্ভন্ত্রর্হ িজর্যন্দ্র জর্ভাবে ও েজলর্য
র্িদ র্বার্যতর্হয় র্র্বািবত অবর্ভত োিজক অবর্বিন্দি োবিজয়জেি প্রজেে বি জে
বি র্র্বািবত বিপ্লি জেি ও ির্মদজিক্ষক র্র্ির্হল জেওযর্য| অবর্বিন্দি িাতদ ায়
তার্যা িজলজেি, এই েজয়র্য প্রর্বাি িড়জি র্যাজেযও| উন্নয়জির্য ইর্র্যজতই র্যাজেয
জর্বাট িজি িজল তার্যা োবিজয়জেি| এবেজক, ের্ই র্যাজেযর্য বি জে বি’র্য েজয়
র্যাজেযও বিেয় বর্ভবেল কজর্য বি জে বি| আগর্যতলায় বি জে বি’র্য র্ের্য
েপ্তর্য জর্থজক এই বর্ভবেলটি জির্য িজয় বিবর্বন্ন ির্থ িবর্যক্রর্ভা কজর্য| বর্ভবেজল
বেজলি েজলর্য ের্হর্লদ জিতর়্ ত্ব|
******************************
বিেে ব বেল-ককলা ি :
গুের্যাট ও বির্ভাচল প্রজেজে BJP’র্য বিেয়-এর্য কার্যজে আে বকলার্িজর্য
বিেয় বর্ভবেল িয়| আবির্য জখ্লায় জর্ভজত উজঠি েলর্হয় কর্ভী র্র্ভর্থদকর্যা|
বিেয় বর্ভবেজল বেজলি BJP’র্য র্যােয র্ম্পােক ির্হবতে জে, েলর্হয় জিত্রর্হ
বিলবকর্ োিাি প্রর্ভর্খ্|
****************************
প্রধাি ন্ত্র :
প্রযাির্ভন্ত্রর্হ িজর্যন্দ্র জর্ভাবে আগার্ভর্হ র্্র্োর্ৌর্ জক ইবতিাচক র্ভজিার্বাি, র্র্খ্,
োবন্তর্য িাতদ া বিজয় ির্যে কর্যার্য েিয অির্জর্যায কজর্যজেি| বতবি র্কলজক
অির্জর্যায োিাি র্মাজত র্্র্োর্ৌর্ র্াজলর্য র্টি ইবতিাচক অবর্বজ্ঞতা জোটগল্প,
বর্ববডও অর্থিা েবির্য র্ভাযযজর্ভ জেয়ার্য কর্যজি র্মাজত অিযািয িাগবর্যকর্যা
উদ্বর্ে িজত িাজর্যি| এ র্ভাজর্র্য র্্র্ তাবর্যখ্ ির্মদন্ত www.mygov.in portal জর্ম
েিগে তাজের্য অবর্বজ্ঞতা জেয়ার্য কর্যজত িার্যজিি িজলও প্রযাির্ভন্ত্রর্হ োিাি|

*****************************
ং ে:
র্ংর্জের্য উর্বর্য কজক্ষর্য কাে আে বেজির্য েিয

বগত িজয় র্মায়| বিজর্যাযর্হ

কংজের্ েজলর্য র্ের্যর্যা আে উর্বয় কজক্ষ প্রযাির্ভন্ত্রর্হ িজর্যন্দ্র জর্ভাবের্য ক্ষর্ভা
চাওয়ার্য োির্হ বি-বচ শু

কর্যজল র্ংর্জের্য কােকর্ভদ িে কজর্য জেওয়া িয়|

প্রািি প্রযাির্ভন্ত্রর্হ ড: র্ভিজর্ভািি বর্ংজির্য বি জে প্রযাির্ভন্ত্রর্হর্য কর্যা িিজিযর্য
বিজর্যাযর্হতা কজর্য জলাকর্র্বায় ক্ষর্ভা প্রার্থদিা োির্হ কজর্যি প্রির্হি কংজের্ জিতা
র্ভবেকাের্দি খ্াড়জগ| র্যােযর্র্বা আিন্দ ের্ভদা এই োির্হ োিাি|
***************************
Election Commition :
কংজের্ র্র্বািবত র্যাহুল গাের্হজক জেওয়া কার্যে েেদাজিার্য জিাটিে প্রতযািার্য
কজর্য

বিল

বিিদাচি

কবর্ভেি|

গুের্যাজট

বিিদাচি

চলাকালর্হি

আেেদ

আচর্যেবিবয র্বজের্য অবর্বজর্মাজগ এই জিাটিে োর্যর্হ কর্যা িজয়বেল| কবর্ভেি
োবিজয়জে-জর্ম

যার্যায়

এই

জিাটিে

োর্যর্হ

কর্যা

িজয়বেল

তা

িতদ র্ভাজি

ির্মদাজলাচিাযর্হি র্যজয়জে| বিিদাচি কবর্ভেি আজর্যা ব র্য কজর্যজে জর্ম িতদ র্ভাজি
জর্মাগাজর্মাগ প্রর্মর্বির্য উন্নবতর্য র্াজর্থ র্েবত জর্যজখ্ প্রচাজর্যর্য জক্ষজত্র র্ংজোযি
আিার্য েিয একটি িযাজিলও বতর্যর্হ কর্যা িজি| এই িযাজিল বিিদাচজির্য র্র্
ঘন্টা আজগ প্রচার্য িে র্ংক্রান্ত িযািাজর্য প্রজয়ােির্হয় িবর্যিতদ ি আিার্য
িযািাজর্য িািা বির্লয় খ্বতজয় জেখ্জি|
*******************************
বিিব াচি কব

ি-ককলা ি :

কুর্ভাঘাট র্ভহ্ককুর্ভাযর্হি র্র্োিং িাবিয়ােড়া ও র্র্ৌিং ফটিকর্যায় বিযাির্র্বা
জকজন্দ্রর্য জর্বাট গেিা জকন্দ্র র্ভিকুর্ভার্য িাবিয়ােড়া স্কর্ জল কর্যার্য েিয বিিদাচি
কবর্ভেজি প্র াি িাঠাজিা িজয়জে| কুর্ভার্যঘাজটর্য এর্.বড.এর্ভ র্ভর্বিিে িাল
োিাি, জেলা বিিদাচি আবযকাবর্যজকর্য র্ভাযযজর্ভ এই প্র ািটি িাঠাজিা িজয়জে|
উজেখ্য, র্্র্োর্ৌর্ৎ র্াজল অির্বষ্ঠত বিযাির্র্বার্য জর্বাজট উজেবখ্ত ের্টি জকজন্দ্রর্য
গেিা িজয়বেল বকলার্িজর্য|
**************************
কংদে -ককলা ি :
কংজেজর্র্য িক্ষ জর্থজক আে বকলার্িজর্যর্য এর্.বড.এর্ভ-এর্য কাজে স্মার্যকিত্র
প্রোি কর্যা িয়| র্ংখ্যালঘর্ র্ম্প্রোজয়র্য েিয কর্ভদর্র়্েি কর্ভদর্র্চর্হ িা িায়জি
স্বেতা িোয় র্যাখ্া, প্রাকর়্ বতক বিির্মদজয় ক্ষবতে জের্য র্িায়তা প্রোজির্য োির্হ
োিাজিা িয়| আেজকর্য কর্ভদর্র্চর্হজত অংে জিি, PCC’র্য র্াযার্যে র্ম্পােক
জদ্রন্দর্ র্বট্টাচার্মদয, জেলা কংজের্ র্র্বািবত জর্ভা: িে জ্জার্ভাি প্রর্ভর্খ্|
*****************************
ি উৎ ি-িাবি াগ :
িাবির্াগর্য টাউি িজল আে অির্বষ্ঠত িয় ব্লক ও িগর্য িঞ্চাজয়ত বর্ববিক
র্মর্ি উৎর্ি| উৎর্জির্য উজদ্বাযি কজর্যি উির্য বত্রির্র্যা বেলা িবর্যর্লজের্য
র্র্বাবযজিত্রর্হ প্রবতর্ভা োর্| উিব ত বেজলি বিযায়ক র্র্জিায োর্, িগর্য
িঞ্চাজয়জতর্য

জচয়ার্যিার্দি

অ ের্ বত

োর্,

িঞ্চাজয়ত

র্বর্ভবতর্য

জচয়ার্যর্ভযাি

ের্হতল োর্| এখ্াজি র্ৌর্ৎটি বির্বাজগ প্রবতজর্মাবগতায় র্র্ েি অংে জিি|
****************************
ক ব ালা :

তর্ লাবেখ্জর্যর্য িাচাইিাবড় জোিাল অবফজর্ আে জেলার্য র্ভবিলাজের্য বির্লজয়
এক র্জচতিতার্ভর্লক কর্ভদোলার্য আজয়ােি কর্যা িয়| এই বেবিজর্যর্য উজদ্বাযি
কজর্যি TTAADC-এর্য জচয়ার্যর্ভযাি ড. র্যেবেৎ জেিির্ভদা| তাোড়া, র্যােয
র্ভবিলা কবর্ভেজির্য জচয়ার্যিার্দি র্ভবেকা েি র্যায় র্ি অিযািযর্যাও উিব ত
বেজলি| বেবিজর্য র্ভবিলাজের্য উির্য বির্মদাতজি প্রবতজর্যাজযর্য বির্লজয় আজলাচিা
িয়|
**************************
ডা: বলল ািা :
বিবেষ্ট েলয বচবকৎর্ক ডা: র্বলল র্ািা গতকাল জের্ল বিিঃশ্বার্ তযাগ
কজর্যি| ডা: র্ািা বত্রির্র্যা জর্ভবডকযাল কজলজে বিয়বর্ভত আর্জতি এিং
অিাজর্যেি কর্যজতি| বতবি র্ভর্লত: আগর্যতলার্য খ্জয়র্যির্র্য এলাকায় িড়
িজয়জেি| র্ভর়্তর্যকাজল স্ত্রর্হ এিং ের্ই র্ন্তাি জর্যজখ্ জগজেি| গত জলাকর্র্বা
বিিদাচজি বতবি আর্ভ আেবর্ভ িাটিদর্য িজয় িবির্ভ বত্রির্র্যা আর্জি প্রবতদ্ববন্দতা
কজর্যবেজলি|
**************************
ব বি :
TSR

র্থাডদ

িযাজটবলয়াজির্য

উজেযাজগ

আে

কচর্ েড়া

িযাজটবলয়াজির্য

জিড

জকায়াটাজর্য অির্বষ্ঠত িয় জর্ভগা চক্ষর্ ও র্যিোি বেবির্য| বেবিজর্যর্য উজদ্বাযি
কজর্যি বিযায়ক লবলত কুর্ভার্য জেিির্ভদা| র্যিোি বেবির্য র্ৌর্ৎর্ েি TSR
েওয়াি জস্বোয় র্যিোি কজর্যি| তাোড়া র্ৌর্ েি র্ভর্যজোির্য চক্ষর্ এিং র্ৌর্
েি জেি োি কজর্যি| অির্ষ্ঠাি জেজর্ল TSR র্থাডদ িযাজটবলয়াজির্য িক্ষ জর্থজক

ের্িঃ

র্র্ো েিজক ের্হতিস্ত্র এিং স্কর্ ল িড়র্য়া োত্রোত্রর্হজের্য র্ভজযয স্কর্ ল র্ার্ভের্হ

বিতর্যে কর্যা িয়|
**************************
চক্ষ বচবকৎ া ব বি :
িবির্ভ বত্রির্র্যা জেলা অেত্ব বিিার্যের্হ র্বর্ভবতর্য উজেযাজগ আে জতবলয়ার্ভর্ড়া
র্ভিকুর্ভা িার্িাতাজল চক্ষর্

বচবকৎর্া বেবির্য অির্বষ্ঠত িয়| বেবিজর্য চক্ষর্

বিজের্লজ্ঞগে র্র্ েজির্য জচাখ্ ির্যর্হক্ষা কজর্য বিিার্ভর্জলয প্রজয়ােির্হয় ঔর্লয
প্রোি কজর্যি| জতবলয়ার্ভর্ড়া র্ভিকুর্ভা িার্িাতাজলর্য িক্ষ জর্থজক এতর্থয োিাজিা
িজয়জে|
******************************
ও.এি.বে.ব ফটিল :
ও এি বে বর্র্য উজেযাজগ লাবক শ্রীিা ি স্মর়্বত প্রাইের্ভাবি আর্ভন্ত্রের্ভর্লক
ফর্ টিজলর্য

আর্জর্য

উেয়ির্জর্যর্য

ির্যক

ফর্ টিল

একাজডবর্ভ

জর্বর্ভ-ফাইিযাজল

উজঠজে|উর্ভাকান্ত বর্ভবি জেবডয়াজর্ভ আে বিজকজল ির্যক ফর্ টিল একাজডবর্ভ র্ৌর্ো জগাজল বত্রির্র্যা ির্বলেজক ির্যাবেত কজর্য| এবেজক, একই র্ভাজঠ র্কাজল
অির্বষ্ঠত জখ্লায় র্ভবিির্জর্যর্য র্াক েল েয় িায়| র্াজডি জডর্থ ির্মদন্ত লড়াই
কজর্য র্াক েলটি র্ৌর্ো-র্ জগাজল বর্ভজোর্যাজর্ভর্য চাির্ভার্যর্হ ফর্ টিল েলজক িাবর্যজয়
জেয়| বিেদ াবর্যত ও অবতবর্যি র্র্ভজয়র্য জখ্লা র্ৎ-র্ৎ জগাজল ড্র বেল| িজর্য
র্াজডি জডর্থ-এ র্ভযাজচর্য র্ভর্হর্ভাংর্া িয়|
*******************************************
জকাচবিিা ট্রবফ :

জকাচবিিার্য ট্রবফ অির্েদ র্ৌর্ িেজর্যর্য বক্রজকজটর্য আর্জর্য বির্ভাচল প্রজেজের্য
বি জে বলড িাবর্যজয় চাজি র্যজয়জে বত্রির্র্যা| বির্ভাচজলর্য আর্ভতাজর্য র্ভযাজচর্য
বদ্বতর্হয় বেজি আে র্ৌ উইজকজট র্ৎর্ র্যাি জর্থজক জখ্লজত জিজর্ভ র্যােযেল প্রর্থর্ভ
ইবিংজর্ র্িকটি উইজকট িাবর্যজয় র্র্ র্যাি র্ংেি কর্যজত র্ক্ষর্ভ িয়| েজলর্য
িজক্ষ িাির্ল জে র্ৎর্ ও েংকর্য িাল র্্র্ র্যাি কজর্য| বির্ভাচজলর্য এর্.
োর্ভওয়াল র্ৎর্ৌ র্যাজি র্ টি উইজকট িায়| র্ৌর্োর্ র্যাজি এবগজয় জর্থজক বদ্বতর্হয়
ইবিংজর্ জখ্লজত জিজর্ভ বির্ভাচল প্রজেে বেজির্য জেজর্ল র্ উইজকজট র্্র্ৎর্ র্যাি
জতাজল| েজলর্য এর্ভ.এর্যর্লাি খ্াি র্ৌর্োর্ৌ র্যাি কজর্য| র্যােযেজলর্য েঙ্কর্য িাল
র্র্ র্যাজি বতিটি উইজকট িায়| এর্য আজগ স্বাগবতক বির্ভাচল প্রজেে প্রর্থর্ভ
ইবিংজর্ র্্র্োর্ র্যাি কজর্যবেল|
***********************************************
এ বডব
চন্দ্র

ি:
স্মর়্বত

আগার্ভর্হকাল

প্রর্থর্ভ

বডবর্বেি

এবগজয়

চজলা

লর্হগ
র্ংঘ

ফর্ টিজলর্য
জখ্লজি

ব্লাড

জখ্তাি
র্ভাউর্থ

েখ্জলর্য

লড়াই-এ

ক্লাজির্য

বি জে|

উর্ভাকান্ত বর্ভবি জেবডয়াজর্ভ বিেদায়ক এই র্ভযাচটি িজি| উজেখ্য, ের্ই র্ভযাজচর্য
ফাইিযাজলর্য লড়াই-এ প্রর্থর্ভ র্ভযাচটি জগালের্িয র্বাজি জের্ল িজয়বেল|
*****************************************
আিিাওো :
আগার্ভর্হকাল আকাে িবর্যষ্কার্য র্থাকজি| র্কাজল কুয়াো িড়জি| তাির্ভাত্রা
র্জিদাচ্চ র্্র্ বডের্হ এিং র্িদবিম্ন র্ৌর্ বডবে জর্লবর্য়াজর্র্য কাোকাবে র্থাকজি|
আে বেজির্য তাির্ভাত্রা বেল র্জিদাচ্চ র্্র্.র্ বডের্হ এিং র্িদবিম্ন র্ৌর্.র্্ বডের্হ
জর্লবর্য়ার্|

*****************************

