REGIONAL NEWS UNIT
ALL INDIA RADIO, AGARTALA
Date: 23-02-2017
Time: 07:55-08:05 PM Hrs
BENGALI EVENING BULLETIN
_________________________________________
Headlines :
৴ষপ এ.বি.বি.এপ ক ো্েপ বতে প রৡষোপ আগরতলোপ
কটো্রপিোংলোপো্য্পকেিোরপৢ্ োগ|
৵ষপরো্যযরপবো্যপবর োঠো্োপরোর্েপক ্েরপ ো্েপ
এ পুছপরতোিপোঠোলপবো্যপেতর|
৶ষপএবিব’রপঅব্্িনপ৹পএিংপ৺পো্ে|
৷ষপো্রনপকগোডপিড্রপ্তৢ ্েপববরযপিোযো্রপেোড়োপ
ড়্ি|
৸ষপ কে্লোপ ইবডয়োরপ ৢ টি্লরপযোতৡয়পআ্রপ ক োয়োটেোরপ
োইনযো্লরপলড়োইপক্্ পবিেোয়পবনলপবিৢরো|
00000000000
নিট-

৭:

এ.বি.বি.এপ ক ো্েপ বতে রপ যনযপ িেোরতৡয়প অব প
র্িব োপ িোপ বনটপ রৡষোয়প িোংলোপ ো্য্প আগরতলোপ
কটো্রপ রৡষোয়প িোরপ যনযপ বিৢরোরপ েোিেোিৡ্েরওপ

ৢ্ োগপবে্য়্েপকরোলপকিোিেপঅিপক্ ডোরৡপএিৢ ্ ন|প
গত োলইপ এপ বি্য়প ব.বি.এ.ই’রপ ষপ ক্্ প বিঞবতপ
যোবরপ রোপ ড়্য়্ে|প আগরতলোপ কটো্রপ িোংলোপ ো্য্প
রৡষোপ কেিোরপ ৢ্ োগপ কেওয়োয়প রো্যযরপ বো্যরৡপ িোেলপ
ক্ৌ্ৢরৡপ ক েৡয়প বো্যরৡপ কয.ব.প নোডো’ক প ্নযিোেপ
যোবন্য়্েন|পবি্যবপরোযযপোবতপবিলিপকেিপওপএরপ
যনযপ ক েৡয়প বো্যরৡপ ীপ নোডো’ক প ্নযিোেপ
যোবন্য়্েন|
00000000000
বা্য-রতা :
বো্যরৡপ িোেলপ ক্ৌ্ৢরৡপ রো্যযরপ বো্যপ বর োঠো্োপ
রোর্েরপ ল্ষযপ ক েৡয়প র ো্ররপ ো্েপ এ প ুছপ
রতোিপ প োি্য়্েন|প আযপ ড়ো র্েপ এ প োংিোবে প
্েল্নপ যোনোন,প আগরতলোয়প এ িপ

যোসোরপ বরো্েপ

ইনবিিউটপ ্ো্নরপ যনযপ ৷৳৳প ক োিপ টো োরপ র পপ
রতোিপ রোপ ড়্য়্ে|প তপ ৢযবনিপ কড়ল্প কটোরপ ওপ
রো্ব পবো্যপক েপৣ্ড়রপৢরো্নোপবিবডংপক্েপনতৢ নপ
িনপ বনেোন,প আগরতলোরপ ইবডয়োনপ

োউবসলপ রপ

কবি যোলপ বরো্েপ ইউবনটপ ্ো্নরপ যনযপ ওপ ক েৡয়
র ো্ররপ

ো্েপ রতোিপ

রোপ ড়্য়্ে|প বো্যরৡপ ীপ

ক্ৌ্ৢরৡপ আ্রোপ যোনোন,প আগরতলোপ র োরৡপ কবি যোলপ
্ল্যপ ৴৸৳প ক োিপ টো োপ িয্য়প ৢোরপ কেোবলিপ ল প
বনেো্নরপ যনযপ ক েৡয়প র োরপ ব.ব.িবলউ.বি’ক প

েোবয়বপবে্য়্ে|পৢোরপকেোবলিপল্ প৺বিোগপ্ো ্ি|প
এুবলপ ড়ল,প

োবিেওলবয,প

োবিেওপ ক্োরোব প োযেোরৡ,প

বনউ্রোলবয,প োবযে যোল,প গযোরৢ প এনরলবযপ ওপ কবি যোলপ
গযোরৢ লবয|পবো্যরৡপযোনোন,পরতোবিতপৢোরপকেোবলিপ
ল্ রপ রোবতপ ক নোরপ যনযপ ক েৡয়প র ো্ররপ ো্েপ
৵৺পক োিপ৵৴পলষপটো োপ্োওয়োপড়্য়্ে|
00000000000
Budget:
রোযযপ বি্োনোয়প িো্য্টরপ উরপ আযপ ক্্ প ো্োরনপ
আ্লো্নোপ ুুপ ড়্য়্ে|প আ্লো্নোয়প অংপ বন্য়প
বি্রো্ৡে্লরপ রতনপ লোলনো্প িো্যট্ প কোটৢেৡপ িো্যটপ
বড়ো্িপ উ্েেপ ্রপ ি্লন,প িো্য্টপ ি প ক ো্নোপ বেোপ
কনই|িো্যট্ প বতবনপ উ য়নপ বি্রো্ৡপ ে্োরৡপ বো্েপ ওপ
কি োরপবি্রো্ৡপবড়ো্িপউ্েেপ ্রন|পরতনপলোলপনো্প
ি্লনপএইপিো্যটপরোযয্ পবন্যরপো্য়পেোড়ো্তপোড়ো যপ
র্িপ নো|এিোরওপ ঘোটবতপ িো্যটপ কপ

রোপ ড়্য়্ে|প

অ্্প ৢেযরৡপ োবন প র ো্ররপ আ্লপ রোযযপ িো্যটপ
িোিেপ র োরপ এেনপ  েতপ ৴প লষপ ৵৳প ড়োযোরপ ক োিপ
টো োপ ক্য়্ে|বিব প েত্রপ ৣনযেপ ্ো োরপ ্রওপ েপ
ৣরেপ রোপড়্ছপনোপ|প ে্োরৡ্েরপি পংেযোপকগোনপ
্রপআব্ে পলোপবন্ছপরোযযপর োর,পি্লপঅব্ োগপ
্রনপবতবন|পএপি-এপবপড়প৴৻পিপেত্রপিরোদপ
ব্য়প কেওয়োপ ড়্য়্েপ ি্লওপ উ্েেপ ্রনপ বতবন|রতনপ

লোলপ নো্প র োরপ ষ্ প রোেপ কেন,প ক েৡয়প
র ো্ররপ ্েপ বি্রো্্প নোপ বগ্য়প রো্যযরপ বো্্েপ
এ ্ ো্গপ

োযপ

ু প রোযযপ র োর|প এরপ আ্গপ

আ্লো্নোপ র্তপ বগ্য়,প বপ বপ এপ –এরপ ৢ্নপ েোপ
িো্যট্ প উ বতপ অরগবতরপ িো্যটপ বড়ো্িপ উ্েেপ
্রন|প রো্যযরপ উ য়্নপ এইপ িো্যটপ বেোপ কেেো্িপ ি্লপ
উ্েেপ ্রন|পএেোড়োপএবেনপিো্য্টরপউরপআ্লো্নোয়প
অংপ কনন,প বি্োয় প বিযয়লষৡপ বনড়ো,প ড়বর্রেপ
র োর,পরোতপক্ৌ্ৢরৡ,প্নোরজনপকেিিেো,পরোযুোরপ
ক্ৌ্ৢরৡ,প টৢ নৢিলোপ োলো োর,প তনপ েোপ ওপ অুেপ
্ো ো|
00000000000
Health minister BADAL
ড সে ি এড ্যাডাডড এট :
ৢ িপকিপএডপিযোডোিেপএটপঅনৢ োয়ৡপরোযযপর োরপ
এ িপ বনপ গঠনপ ্র্ে|প ব্নরপ র্োনপ ড়্য়্েনপ
রোযযপ র ো্ররপ বো্যেত্ররপ র্োনপ ব্ি|প কযলোরপ বিপ
এপ ও,প বপ এপ ওপ এিংপ আগরতলোপ ৢরপ বনগ্রপ
বো্যআব্ োবর প ব্নরপআব্ োবর পবড়ো্িপ্নোনৡতপ
রোপ ড়্য়্ে|আযপ ড়ো র্েপ বো্যপ ওপ বরিোরপ লযোেপ
রৡপ িেলপ ক্ৌ্ৢরৡপ এইপ েিরপ যোবন্য়্েন|প বতবনপ
ি্লন,োেপ ড়প বিব প েোেযপ োরৡ্তপ কযোলপ ওপ
ষবত োর প রোোয়বন প কো্নোপ ড়য়প এনপ অব্ োগপ ওপ

ংিোেপ ো্য্প এইপ ্র্নরপ েিরপ র োবতপ ুয়োরপ রপ
রোযযর োরপ ৢ িপ কিপ এডপ িযোডোিেপ এটপ অনৢ োয়ৡপ
বনপ গঠনপ
বনপবতপ

্র্ে|প

বনপ বিব প অব্ ো্গরপ

র্তপ োর্ি|প েোেযপ োরৡরপ নৢনোপ ংরড়প

র্তওপআব্ োবর ্েরপবন্েে পকেওয়োপর্য়্েপি্লপরৡপ
িেলপক্ৌ্ৢরৡপযোবন্য়্েন|
00000000000
তৃ িমল কং:পপপপপপপপপপ
ত েৣলপ ং্র আযপ বিব প েোবি্তপ প আইনপ অোনযপ
আ্দোলনপ

্র|প রিৡেি্নরপ ো্নপ ক্্ প এ িপ

ববেলপ ড়্ররপ বিব প ্প বররোপ

্রপ োব ে টপ

ড়োউ্রপো্নপএ্লপপৢবলপএরপপঅি্রো্প ্র|
কেো্নপ িতিযপ রোে্তপ বগ্য়প বিি্েরপ রৡপ যলপ
োতরোপ ব্টপ োডপ বন্য়প বিৢরোয়প বপ বিপ আইপ তে্তরপ
েোবিপ যোনোন|প বতবনপ অব্ োগপ

্রন,প ব্টপ োডপ

ক ্লং োরৡপ ্োোপ ্োোপ বে্তপ বপ বপআইপ এপ এিংপ বিপ
কযপ বরপ কিোঝোড়োপ ড়্য়্ে|প অনযোনয্েরপ ্্যপ িতিযপ
রো্েনপ বিি্েরপ ত েৣলপ
োড়ো্তো,প র্েপ ত নৢলপ

ং্রপ বি্োয় প ী োতপ
ং্রপ োবতপ বি্োয় প

আৡপ ুোরপ োড়ো,প বি্োয় প ৢেৡপ রোয়প িেন,প র্েপ
ৢিপ ত নৢলপ

ং্রপ োবতপ ৢোতপ ক্ৌ্ৢরৡপ রৢে|প

আইনপ অোনযপ আ্দোল্নপ অংপ বন্য়বে্লনপ বি্োয় প

বিবি ৢ প কন,প রোেবযতপ প বংড়প প রোয়,প বেিো্েপ রোখলপপ
এিংপবেলৡপর োরপরৢে|
00000000000
জাত য় েড়ক র জ:
ক েৡয়প র োরপ ৷৷নবরপ যোতৡয়প ড়্ রপ কগোবতপ ওপ
ৢুরৡপ নেৡরপ উরপ েৢ’িপ নতৢ নপ ো োপ রৡযপ বনেো্নপ
েবতপ যোবন্য়্ে|প ক েৡয়প ড় প বরিড়নপ ওপ যোতৡয়প
ড় প রৡপ নৡবতনপ গি বরপ রবতপ রো্যযরপ ৣতেরৡপ
িোেলপ ক্ৌ্ৢরৡ্ প এপ েিরপ যোনোন|প বতবনপ যোনোন,প রৡযপ
বনেো্নরপ যনযপ ্লবতপ িে্ররপ ো্েপ ো্রপ ্্যপ
নোলটোটপবন ৢতপ রোপড়্িপওপবি.ব.আরপ্ৣ ড়োতপ রোপ
ড়্িপেয়ো্রপ্্য|
00000000000
এনডনে:
এবিবরপ ড়ো্তপ অব্ প ষতোপ বে্তপ ক েপ র ো্ররপ
ো্েপ েোবিপ যোবন্য়্েনপ ৢেযপ বনিেোড়ৡপ েযপ রো্ো্রেপ
কেিিেো|প আযপ োদোইপ এলো োরপ রোযপ ্তোই-এপ এ প
োয়প এইপ েোবিপ যোনোনপ ৢেযপ বনিেোড়ৡপ েযপী্েিিেো|প
ক েপ র ো্ররপ এ.ি,প এ.বপ োিলযো্নপ অ্েপ িরোধপ
নোপ

রোরপ যনযপ বতবনপ উ্েগপ র োপ

কষ্িপ বিযপ ি প

্রন|প করগোরপ

্রপ টো োপ িোড়ো্নোরপ যনযপ ৢেযপ

বনিেোড়ৡপেযপক েপর ো্ররপ ো্েপেোবিপযোনোন|

00000000000
অনিব শি:
বিৢরোপ উযোবতপ এলো োপ বোবতপ কযলোপ বর্েরপ
ক্য়োরযোনপ ি:প রেবযৎপ কেিিেোপ আগোৡপ ৹প ওপ ৺প ো্েপ
এবিবরপ অব্্িনপ আবোনপ ্র্েন|প আগোৡপ ৹প ো্েপ
 োলপ ৴৴টোয়প েৢল
ৢ ংৢ ব্তপ বরেৡয়প ি্নপ এইপ
অব্্িনপ ুুপ ড়্ি|প এ প বিঞবত্তপ এপ ংিোেপ যোনোনপ
বরেৡয়পব্িপক .্রিতী|
00000000000
স াড ডে:
ো্রনপ কগোডপ িডপ ৵৳৴৹-৴৺প ো্লরপ ্তৢ ্েপ ববরযপ
ইৢযপ রোরপ বধোতপ বন্য়্েপ ক েৡয়প র োর|প ক েৡয়প
অ্েরৡপ যোবন্য়্েন,প িডপ রয়প

রোরপ যনযপ

আ্িেনিপ আগোৡপ ৵৺প কুয়োরৡপ ক্্ প বতনপ ো্্েরপ
্্যপ রড়েপ রোপ ড়্ি|প আগোৡপ ৴৺প ো্েপ কগোডপ িডপ
িোযো্রপ েোড়োপ ড়্িপ ি্লপ বতবনপ যোনোন|প িযোক,প কোিপ
অব,প ি প কড়োবডংপ ্েো্রনপ অপ ইবডয়োপ বলব্টিপ
ক্্ পকগোডপিডপবিবরপ রোপড়্ি|
00000000000
রিািমর :পপপপপপপপপপপপপপপপপপ

র্োনরৡপ আিোপ ক োযনোরপ অরগবতপ বন্য়প আযপ উচ েো্য়রপ  েো্লো্নোপ বিঠ প

্রনপ র্োনরৡপ ন্রেপ

কোেৡ|প বিঠ্ প ক েৡয়প র ো্ররপ িবরঠপ আব্ োবর রোপ
উব্তপ বে্লন|প র্োনরৡপ ি্লন,প ৵৳৵৵প ো্লরপ ্্যপ
িোরপ যনযপ গড়প বনেো্নরপ লষযোিোপ বন্য়প োযপ র্েপ
ক েৡয়প র োর|প বতবনপ উ তপ র ৢবতরপ িযিড়োরপ এিংপ
নযরপেোরৡরপউরপুুবপবে্য়্েন|
00000000000
ন .বজ.নি:
ব্লযপ োউবস্লরপ বি্যবপ েযপ ্োঁনপ কোড়নপ বিৢরোপ
ড়তযো ো্ডরপ বর্রবষ্তপ আযপ গডোেড়োপ ড়ুোরপ োটপ
ো্িেপ োবতপ

্ঞরপ আ্য়োযনপ

রোপ ড়য়|প োবতপ

ঞোনৢঠো্নপ িতিযপ রোে্তপ বগ্য়প বি্যব’রপ রোযযপ
োবতপবিলিপুোরপকেিপরোযযপর ো্ররপো্লো্নোপ
্রপ প িতিযপ রো্েন|প বতবনপ ্োঁনপ কোড়নপ বিৢরোপপ
ড়তযো ো্ডরপব.বি.আইপতেতপেোবিপ ্রন|পে্লরপরোযযপ
 ে্িষ পৢনৡলপকেও্রপিতিযপরো্েন|
00000000000
নজ.এে.ি:
েযপ বর্িোপ ্ররপ োিতৡয়প ত্যোবেপ যোন্তপ ক েৡয়প
আিগোরৡপ ওপ ুকপ েতরপ কোিোইলপ এ্রপ ৣ্নোপ ্র্ে|প
ক েৡয়পঅ্েপ েত্ররপরোররৡপ্তোপগো্েোয়োরপকোিোইলপ

এ্রপ ৣ্নোপ ্রপ ি্লন,প এরপ ্লপ রেোতোরোপ িে্প
ত্যপপ্ ে পযোন্তপোর্িন|
00000000000
জনময়ত:
যবয়তপ উলোো্য়প বড়দ-এরপ উ্েযো্গপ আযপ েৢৢ্রপ
ব লোড়্ররপ আর.্ .আইপ য়েো্নপ এ প র োযপ ো্িপ
অনৢবঠতপড়য়|
এেো্নপ র্োনপ অবতব্রপ ো্েপ ংগঠ্নরপ িেোরতৡয়প
োবতপ কৌলোনোপ বয়েপ আরোেপ েনীপ ি্লন,প কে্রপ
বো্ৡনতোপ ংরো্প তোঁরপ ংগঠ্নরপ অবরৡপ ৣ ব োপ
বেল|প িতে ো্নপ কেপ গঠ্নওপ এইপ ংগঠনপ োযপ র্ে|প
কে্রপ্েবনর্ষতোরপ ড়োনপআেে্ প উ্বেপ তৢ ্লপ ্রোপ
ওপ বিব প ্্েরপ োনৢ্রপ ্্যপ রৡবতপ রষোরপ উরপ
বতবনপকযোরপকেন|
ো্ি্প ব লোড়রপ ীরো  ণপ বনপ আর্রপ পোে প
বোৡপ যৢিোনদযৡপ ড়োরোয,প বিি্েরপ কৌলোনোপ
োৢবদন,প আো্রপ কৌলোনোপ আিৢপ ড়েেপ ৢবয়োনওপ
োেপকেন|
00000000000
সেররচার:

োরতপ র ো্ররপ কষিপ র্োরপ বিো্গরপ আগরতলোপ ওপ
ব লোড়রপ োেোরপ উ্েযো্গপ এিংপ কন্ড়ুপ ৢিপ ক ্েরপ
ড়োয়তোয়প আযপ অিোোরপ োঁঠোলিোবড়প বউবনিপ ড়্লপ
এ পকবনোরপঅনৢবঠতপড়য়|পবনপইে্নৢ,পরবতঠোবন প
রি,প যননৡপ বুপ ৢরষোপ ো েরপ ড়প বিব প বিয়প
বন্য়পকবনো্রপআ্লো্নোপ ্রনপবো্যপআব্ োবর পিো:প
িোবরং,প ব.বি.বওপ বিিপ েো,প কষিপ র্োরপ বিো্গরপ
উ-অব্ তে োপ এ.্ .প এপ োু ৡপ রৢে|প এরপ আ্গপ
এ িপ Rally এলো োরপ বিব প ্প বররোপ ্র|প োপ
ওপ বুরপ বো্যপ পব ে তপ ্্তনতোৣল প Rally’রপ
উ্েো্নপ ্রনপ্লোইপকযলোরপকযলোপো পবি োপবং|
00000000000
আদালত:
কি্ো্রোয়োো্িপকোটরপিোই প্োলো্নোরপেো্য়পব লোড়্রপ
যনন পঅল পো্োয়োন্ পএ পিে্ররপ োরোিোপওপ৴৳প
ড়োযোরপটো োরপযবরোনোপ ্র্েনপআেোলত|পর্পকরনৡরপ
বি্োরপ বিোগৡয়প যোবয্েটপ িেবযৎপ ক্ৌ্ৢরৡপ এইপ রোয়প
কেন|প উ্েেয,প ৵৳৴৵প ্নরপ ৴৺ইপ বি্বরপ িোই্ রপ
্োকোয়প আড়তপ ড়নপ যনন প বষবতপ েো|প ক্ৌদবেনপ
ব্ব ৎো্ৡনপ্ো োরপরপতোঁরপতৢযপড়য়|প
00000000000

রিািমর আ াে:
র্োনরৡপআিোপক োযনোয়পবযরোবনয়ো,পিৢ বলপওপকলৢ েোপ
ল প এলো োরপ ৶৳িপ েৢ:্প বরিোর্ প গড়প বনেোনপ ্রপ
কেওয়োপ ড়্ি|প বিপ বিৢরোপ বযলোপ বর্েরপ োগ্ড়প
আ্য়োবযতপ েোবররপ েৣরৡ রেপ বিয় প ্োয়ৡপ

বিরপ

োয়প এপ ত্যপ যোনো্নোপ ড়্য়্ে|প িনপ েত্ররপ অবতবরতপ
কযলোপ িনোব্ োবর পযোবন্য়্েন,পএেনপ  েতপ ৹৵পব :বপ
ড় প্্পগোে-গোেোবলপলোগো্নোপড়্য়্ে|
00000000000
ট ল:
ক েৡয়প র ো্ররপ র পপ কে্লোপ ইবডয়োরপ ৢ টি্লরপ
যোতৡয়পআ্ররপপিোল পবিো্গরপক োয়োটেোরপোইনো্লরপ
লড়োইপ ক্্ প বিৢরোপ বিেোয়প বন্য়্ে|প ক্ োই-এপ অনৢবঠতপ
আ্ররপ ক োয়োটেোরপ োইনযো্লরলড়োই-এপ আযপ রোযযেলপ
ো্িনপ কি্-এপ প ক রোলোরপ

ো্েপ রোবযতপ ড়য়|প

বনধে োবরতপ ্য়রপ কেলোপ কগোলৣনযপ বেল|প ্রপ কনোবিপ
ুযটপ আউ্টওপ কেলোরপ লোলপ ৷-৷প ক্্ প োয়|প ক্প
ো্িনপকি্-এপযো্্রপবোংোপড়য়|পএরপআ্গপ ো্লপ
ু্রপ কপ কেলোয়প রোযযপ েলপ ৸-৳প কগো্লপ রোয্োন্ প
ড়োবর্য়বেল|প রোযযে্লরপ ্ষপ কৌরপ ৣি্র,প লোল্োংপ
োেোপপরোল্ত,পর্নপযোবতয়ো,পবঠৢ নপুোরপবরয়োংপওপ
আ োপকেিিেোপোঁ্িপকগোলপ ্র|প

00000000000

প

অি্ড

নিবকট:

বিৢরোপ বর্ টপ এ্োব্য়নপ বর্োবলতপ অনৢ্েপ ৴৵প
িে্ররপ বর্ ্টরপ ্োরিপ প কেলোপ আযপ অনৢবঠতপ ড়য়|প
কন্ োপ ো্ঠপ ্নেলপ ক োব্ংপ কটোরপ ৶৻প রো্নপ তেলপ
ক োব্ংপ কটোর্ ,প চো্য়তপ ো্ঠপ ্োপোৢড়োপ ক োব্ংপ
কটোরপ ৴৷৴প রো্নপ এপ বিপ নগরপ ক োব্ংপ কটোর্ ,প
এয়োর্োটেপ ্লোনৡপ ো্ঠপ রগবতপ কলপ কটোরপ ৶ৼপ রো্নপ
যৢটবলপ ক োব্ংপ কটোর্ প এিংপ বিপ িপ

্লযপ ো্ঠপ

আনদনগরপক োব্ংপকটোরপ৴৳পউই্ ্টপযৢ্য়লপক োব্ংপ
কটোর্ পরোবযতপ ্র|
00000000000
00000000000

