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Headlines:
( ) ত্রি রা
ত্রি াগের

ধ্যত্রি া

র্ষ দ

িা ি আো

( ) রাগযযর ত্রিত্র ন্ন

ত্ররচাত্রিত উচ্চ াধ্যত্র ক

র

ার ত্রিজ্ঞান

কাি প্রকাত্রিত গি|

কু ায় িনযা

ত্ররত্রিত্রতর উন্নত্রত গয়গে|

( ) আেরতিা ও িযাঙ্গাগিার কযান্টনগ গন্টর
এ গপ্রগ র চনা গি আো

গধ্য ত্রিত য়

া

র

কাি|

( )প্রধ্ান ন্ত্র নগরন্দ্র ম াত্রদ ও রাত্রিয়ার রাষ্ট্র ত্রত ভ্লাত্রদত্র র ত্রতগনর

গধ্য

আয আগিাচনা চিগে|
*********************************************
ি প্রকাি :
ত্রিোড়া ধ্যত্রিઠা োর্ষদ োত্রচাত্রিত উচ্চাধ্যত্রক োઠা ত্রিজ্ঞান ত্রিৎাগে
ৌিাৌি আোকাি প্রকাত্রিত গি| আোকাি কাি ৶ টায় োর্ষগদ
কনৌাগন্স গি াাংিাত্রদক গেিগন াধ্যগ এ িছগ ৌিাৌি ঘ ার্ণা
কা গি|
ৌিাৌি WWW.tbse.in  অনযানয ৮৯টি ওগয়িাইগত ঘদখা াগি|

এছাড়া, উচ্চাধ্যত্রক ত্রিজ্ঞান ত্রিৎাগে ৌিাৌি জানগত ঘািাইি ঘৌান
ঘেগক TBSE12 TYPE কগ Space ত্রদগয় Roll No. type কগ ৲ৱ৯ৱ৯
এই নম্বগ োাঠাগত গি| ত্রিোড়া ধ্যত্রিઠা োর্ষগদ ত্রচি এক ত্রিজ্ঞত্রিগত
এই াংিাদ জাত্রনগয়গছন|
***************************
িনযা :
াগজয ত্রিত্রৎ

কুায় িনযা োত্রত্রিত্রত উ ত্রত গয়গছ| িহু োত্রিা

িাত্রড় গ ত্রৌগ ঘেগছ| তগি এখগনা ৴৮টি িাণ ত্রিত্রিগ ৱ াজা ৲৲৶টি
োত্রিা গয় ঘেগছ| দ কুায় ৰ৴টি, ঘানোড় কুায় ৯৮টি,
ত্রজাত্রনয়া ও অোড় কুায় ৱটি কগ িাণ ত্রিত্রি ঘখািা গয়গছ|
তাছাড়া কিোড়, ঘতত্রিয়াড়ড়া, ত্রোাজিা ঘজিায় ৮টি কগ ও ঘখায়াই
কুায় দড়টি িাণ ত্রিত্রি ঘখািা গয়গছ| চিত্রত াগ প্রিি ির্ষণ ও
ধ্গ এোষন্ত ৶৭৲টি

 ম্পঢ়ণষ ઠত্রতগ্রি ও ৰ াজা ৮৮টি

 আাংত্রিক

ઠত্রতগ্রি গয়গছ| কা ঢ়গি আজ এাংিাদ জানা ঘেগছ|
*****************************
যি-কযাগে :
আেতিায় িতষ াগন ৮৯টি িাণ ত্রিত্রি গয়গছ| এই ত্রিত্রিগুত্রিগত ৮ৰ৭৭
োত্রিা গয়গছ| আজ ত্রিকাি ঘেগক িাত্রড়  ঘেগক জি গত শুরু
কগগছ| তগি এ ত্রজ িাজা, প্রতাোেড় কগিান, াঠাকু আশ্র,
নিনোল্ল স্কড় ি, কগিজটিিা, ো  স্কড় ি, আড়াত্রিয়া ঋত্রর্ োাড়া, এ ত্রি
ত্রি কগিজ, িযাড়ন্দ োাড়া ত্রন্দ, অઠয় োাড়া অঙ্গনওয়াত্রড় ঘকন্দ্র

ইতযাত্রদগত এখগনা জি গয়গছ| প্রিাগন োઠ ঘেগক িাণ ত্রিত্রিগুত্রিগত
খািা িা কা গয়গছ|
******************************
া

র:

আেতিা ও িযাঙ্গাগিা কযান্টনগগন্ট গধ্য ত্রিতয় াৌ এડগপ্রগ
ঢ়চনা গি আোকাি| আোকাি কাি ৮৮টায় আেতিা ঘি ঘেিন
ঘেগক ঘি প্রত্রতন্ত্র াগজন ঘোাই ও ড়খযন্ত্র ত্রিপ্লি কুা ঘদি এই ঘেন
ািা ঢ়চনা কগিন| এৌগি এখন ঘেগক িাগ একত্রদগন িদগি দড়ইত্রদন
াৌ এડগপ্র চিগি|
******************************
খ্য ন্ত্র :
াতা ত্রিোড়া ড়ন্দ ত্রন্দ এিাকা াত্রিষক উ য়গন শ্রীশ্রী াতা ত্রিোড়া
ড়ন্দ োগে প্রে বিঠক আজ অনড়ত্রিত য়| ড়খযন্ত্র ঘোৌত্রগতয এই
বিঠগক ড়খযন্ত্র ছাড়া োষটন ন্ত্র প্রনত্রজৎ ত্রাংায়, োগে দয তো
ত্রিধ্ায়ক ত্রিপ্লি কুা ঘ ার্, োষটন ত্রনেগ প্রধ্ান ত্রচি, ত্রন্দগ
োড়গাত্রত চন্দন চক্রিতী  ত্রিত্রৎ

দিগ আত্রধ্কাত্রক  ঘোত ঘজিা

িাক তরুণ কুা ঘদিনাে ঘোত ঘজিা এ ত্রো, াগজয ড়খয ত্রচি
প্রড়খ উোত্রিত ত্রছগিন| ত্রিোড়া ড়ন্দ ত্রন্দ এিাকা োত্রত্রধ্ িত্রি কা,
োত্রড় োাত্রকষাং িযিিা কা, োানয়জি, ঘিৌচািয় ও কিযাণ দত্র  উ ত্রতগত
আজ বিঠগক ত্রিস্তাত্রত আগিাচনা য়|
*****************************
ািতষন :

ত্রিোড়া ঘকন্দ্রয় ত্রিশ্বত্রিদযািগয় ািতষ ন আো ৯ৰঘি ঘ অনড়ত্রিত গি|
অনড়িাগন

প্রধ্ান

অত্রতত্রে

ঘৎঙ্কাইয়া

নাইডড় |

এছাড়া

ত্রাগি

উোত্রিত

উোত্রিত

োকগিন

োকগিন

উোাষ্ট্রোত্রত

াজযোাি

তোেত

এ.
ায়|

অনড়িাগন উোত্রিত োকা জনয ড়খযন্ত্র ত্রিপ্লি কুা ঘদিগক আন্ত্রণ
জানাগনা গয়গছ| আজ আেতিা ঘপ্রক্লাগি এক াংিাত্রদক গেিগন ত্রিোড়া
ঘকন্দ্রয় ত্রিশ্বত্রিদযািগয় উোাচাষয অঞ্জন কুা ঘ ার্ জাত্রনগয়গছন, ৯৭৮ৰ
াি ঘেগক ৯৭৮৴ াি োষন্ত ি ত্রডগ্র প্রাোকগদ াটিষত্রৌগকট প্রদান কা
গি|

এছাড়া

ক ত্রতগদ

ঘগডি

ঘদওয়া

গি

িগি

ত্রতত্রন

জাত্রনগয়গছন|

াাংিাত্রদক গেিগন ত্রিশ্বত্রিদযািগয় ঘত্রজস্ট্রা িাত্রণত ঘদিায়ও িক্তিয
াগখন|
***************************
ত্র ত্র আই(এ ) :
ত্রত্রোআই(এ) াজয ম্পাদক ন্ডি োઠ ঘেগক াগজয ত্রিত্রৎ
অেনতাত্রন্ত্রকৎাগি

দিয় অত্রৌ

িাগন

ঘৎগঙ্গ ঘদয়া অত্রৎগাে কা গয়গছ|

এছাড়াও ত্রকছড় ত্রকছড় িাগন োড়োত্রর্গদ কী, ত্রিઠক ও দিয় কীগদ
িাত্রড় গ ািাও অত্রৎগাে কা গয়গছ| ম্পাদক ন্ডি ত্রিিত্রতগত
এইি

টনা তব্র প্রত্রতিাদ জানাগনা গয়গছ|
**************************

ত্রনগখ্াোঁয :
ঘোত ঘজিা অত্রম্পগত ছনোন নদগত আজ াছ ধ্গত ত্রেগয় ত্রনগখাোঁজ
য় এক ড়িক| ড়িগক না ত্রচন্ময় রুদ্র োাি|

টনা

নাোদ|  যা োষন্ত তাগক উিা কা ম্ভি য়ত্রন|

গট াগড় ৮৯টা

***************************
দর্ষ টনা :
ঘিাধ্জাংনে ত্রিল্প নেগত আজ কাগি এক োে দড় ষটনায় ৵ জন আত
গয়গছন| আতগদ ত্রজ ত্রি াোাতাগি ৎত্রতষ কা গয়গছ| োড়ত্রিি ঢ়গি
জানা ায় এখানকা ঘকাম্পান একটি ঘিাগিগা োত্রড় কীগদ ত্রনগয়
কাখানায় াওয়া য় উগে ায়| এগত ৵ জন কী আত য়|
*******************************
প্রধ্ান ন্ত্র :
প্রধ্ানন্ত্র নগন্দ্র ঘাত্রদ ও াত্রিয়া াষ্ট্রোত্রত ভ্লাত্রদত্র োড়ত্রতগন গধ্য
আজ আগিাচনা চিগছ| আজই শ্রী ঘাত্রদ এই

গায়া আগিাচনা উগেগিয

ঘাত্রচগত ত্রেগয় ঘোৌোঁছান| আগিাচনা শুরু ওয়া আগে ঘাত্রচগত ঘিাগচগ
ত্রক্রগক শ্রী োড়ত্রতন শ্রী ঘাত্রদগক উষ্ণ অৎযেষনা জানান য়| ত্রিগদি ন্ত্রগক
ড়খোাি িি কুা এই খি জাত্রনগয় িগিন, েৎ ত্রিশ্বা, োাস্পত্রক
োন ও দ্ভািনা উোই ৎাত ও াত্রিয়া ম্পকষ েগড় উগঠগছ|
উৎয় ঘনতা গধ্য োাস্পত্রক স্বােষ াংত্রিষ্ট িহুোাত্রઠক ও ত্রি-োাত্রઠক
ত্রির্গয় আগিাচনা িা কো|
শ্রী ঘাত্রদ আজ ঘাত্রচ িগ ত্রিত্রৎ

িানও োত্রদিষগন কো গয়গছ|

****************************
রাষ্ট্র ত্রত :
াষ্ট্রোত্রত ানাে ঘকাত্রিন্দ ছািগদ স্বগাজোত্র িা আহ্বান জানান|
ত্রতত্রন আজ ত্রাচি প্রগদগি ঘািান ঘজিা নাওত্রনগত ড: ওয়াই. এ.

োা িাত্রেচা ও িন াংઠণ ত্রিশ্বত্রিদযািগয় নি ািতষ গন প্রধ্ান
অত্রতত্রে ত্রগগি ৎার্ণ ত্রদত্রিগিন| আকািিাণ াংিাদদাতা জানাগিন, এই
অনড়িাগন াষ্ট্রোত্রত িাত্রেচা ও িন াংઠণ ঘઠগি ত্রিগির্ অিদাগন জনয ৶
জন ছািগক স্বণষ োদক প্রদান কগন| উগল্লখয, াষ্ট্রোত্রত ৳ ত্রদগন ত্রিা
ৌগ গয়গছন|
********************************
নাইড :
উোাষ্ট্রোত্রত এ. ঘৎঙ্কাইয়া নাইডড় ানড়গর্ ন ঘেগক অস্পি
 যতা দঢ় কা
আহ্বান জাত্রনগয়গছন| ত্রতত্রন িগিগছন, ান ত্রচন্তািি ও দািষত্রনক িঙ্কাচাষয
এই অানত্রিক ত্রির্গয় ত্রিোগઠ ত্রছগিন| শ্রী নাইডড় আজ ঘকািাগত আত্রদ
িঙ্কাচাষয ত্রিজ্ঞান ও প্রড়ত্রক্ত প্রত্রতিাগন তরুণ ত্রিজ্ঞানগদ োড়স্কা প্রদান
অনড়িাগন একো িগিন| ত্রতত্রন তরুণ ছািছািগদ াত ৎঢ় ত্র ও াত ৎার্াগক
োন কা কো িগিন| ত্রতত্রন িগিন, ড়ি াগজ গধ্য ত্রদ জ্ঞান,
দઠতা ও ানত্রকতা ঠিক ন্বয়

গট তগি ঘদগি িত্রি ও উ য়গন

ঘઠগি তা ড়ৌিদায় গি|
*******************************
প্রধ্ান ন্ত্র -কটক :
প্রধ্ানন্ত্র নগন্দ্র ঘাত্রদ আো ৯৳ঘি ঘ ওত্রড়িা ঐত্রতাত্রক ি কটক
ৌগ াগিন| ঐত্রদন ঘকন্দ্র NDA কাগ িাগন ৱ িছ োঢ়ণষ গি|
এই উোিগઠয প্রধ্ানন্ত্র ানদ তগ প্রত্রি িাি ািা য়দাগন এক
জনৎায় ৎার্ণ ঘদগিন| এটি শ্রী ঘাত্রদ প্রে কটক ৌ গি|
******************************

ন-ত্রক-িাত :
প্রধ্ানন্ত্র নগন্দ্র ঘাদ এ াগ ৯৴ তাত্রখ, ত্রিিা কাি ৮৮টায়
আকািিাণ ‘ন-ত্রক-িাত’ অনড়িাগন ঘদি-ত্রিগদগি জনেগন গঙ্গ তত্রিত্রনয় কগিন| এটি ন-ত্রক-িাগত ৱৱত োিষ| এক টড় যইট িাতষ ায়
প্রধ্ানন্ত্র জনেণগক তাগদ োািষ নগন্দ্র ঘাদ এগো োাঠাগত িগিগছন|
জনেণ তাগদ তাত ও োািষ my gov open forum-এ অেিা
Toll-ত্রি নম্ব 1800-11-7800 এই নম্বগ ত্রন্দ ও ইাংগজগত ঘকডষ
কাগত োাগিন| এছাড়াও 1922 এই নম্বগ ত্র-কি ত্রদগয় ঘ ত্রিঙ্ক
োাওয়া াগি, তাগত াত্র প্রধ্ানন্ত্রগক ত্রনগজ োািষ োাঠাগনা াগি|
আকািিাণ ও দঢ়দিষগন স্ত চযাগনি এই অনড়িান প্রচা কগি|
এছাড়াও প্রধ্ানন্ত্র দি, তেয াংস্কত্রত ন্ত্রক এিাং DD News-এ
ইউ-টিউি

চযাগনগি

তা

ঘিানা

াগি|

অনড়িানটি

ত্রত্রন্দ

ম্প্রচাগ

োোই তা আঞ্চত্রিক ৎার্া অনড়িাদ ঘিানা াগি| আঞ্চত্রিক ৎার্া
অনড়িানটি াত আটটায় োড়ন:প্রচাত্রত গি|
**************************
যাদ কত্রিযা :
উোজাত্রতগদ িড়ি প্রায় ক ত্রষ্ট াংস্কত্রতগক োড়নরুজ্জত্রিত কগত এত্রডত্র প্রিান
িত্রিি োদগઠো গ্রণ কগগছ| এ অঙ্গ ত্রগগি েত িছ ঘেগক ককিক
ৎার্গদ জে ঘেগক তড়য অিত্রধ্ ত্রিত্রৎ

উৎগি াগে জত্রড়ত জাদড়ন

(গিাকোো) োগন কোগুগিা াংগ্র কা কাজ শুরু কা গয়ত্রছি|
এই উগেগিয াগজয ত্রিত্রৎ

িাগন এত্রডত্র’ তেয ও াংস্কত্রত ও োষটন

দিগ উগদযাগে কষিািা াংেঠিত কা য়| েতকাি এই কাজ ম্প
গয়গছ িগি জানান এত্রদত্র তেয ও াংস্কত্রত ও োষটন দিগ িত্রি

াংস্কত্রত আত্রধ্কাত্রক রুত্র চন্দ্র ঘদিিষা| আো ত্রকছড় ত্রদগন গধ্যই াংগ্র
কা জাদড় কত্রিজাগুগিা াংকিন কগ িই প্রকাি কা উগদযাে ঘনওয়া
গি|

এ

ৌগি

একত্রদগক

ককিক

ৎার্া

ত্রিকত্রিত

গি|

অনযত্রদগক

ককিক োন আগা উ য়ন গি াংত্রઠত গি আো প্রজগন্ম জনয
ায়ক গি|
******************************
া:
োত্রি ত্রিোড়া ত্রজিা োত্রর্গদ ৎাকগઠ আজ ত্রজিা োত্রর্গদ দাত্রদ্র
দঢ়কণ ত্রির্য়ক িায় কত্রটি ৎা অনড়ত্রিত য়| কত্রটি ৎাোত্রত
ন্টড় ঞ্জন দাগ ৎাোত্রতগে আগয়াত্রজত এই ৎায় উোত্রিত ত্রছগিন ত্রজিা
োত্রর্গদ ত্রিઠা ও স্বািয ত্রির্য়ক িায় কত্রটি ৎাোত্রত ঞ্জয় দা,
কত্রটি

দযেণ

আত্রধ্কাত্রকা|

এিাং

ৎায়

াংত্রিষ্ট
ত্রড

কত্রটি

ডত্রিউ

এ

াগে

ড়ক্ত

দিগ

ত্রিত্রৎ

আত্রধ্কাত্রক

দিগ
জানান,

৯৭৮৵-৮৶ অেষ িগর্ষ োত্রি ঘজিায় ৯৲টি ত্রডো টিউিওগয়ি ত্রাংত্রকাং, ৯৮টি
ত্রডো

টিউিওগয়ি

ম্প্রাগণ

কত্রিত্রনাং

িઠযািা

কা

গয়গছ

িઠযািা

৮ৰ৭

ত্রকত্র|

গয়গছ|
৮৲৭৭টি

োাইো

িাইন

িাত্রড়গত

োাইো

িাইগন াধ্যগ োানয় জগি াংগাে ঘদয়া িઠযািা গয়গছ| ৎয
দিগ

প্রত্রতত্রনত্রধ্

জানান,

োত্রি

ঘজিা

ত্রিত্রৎ

িগক

ৎয

চার্

োত্রিাগক কত্রনজাি ঘদয়া গয়গছ| ত্রিতয় োষাগয় আগা ৵৲৭টি কত্রনজাি
ঘদয়া

গি|

আো

ির্ষা

শুগ

োত্রি

ঘজিা

ত্রিত্রৎ

িগক

ৎযজত্রিগদ গধ্য ৯৴ িઠ াগছ ঘোানা ত্রিতগণ োত্রকল্পনা ঘনয়া
গয়গছ িগিও ৎায় জানাগনা য়|
*****************************

আি াওয়া :
আজ াগত াগজয ি ঘজিায় ত্রিত্রઠিৎাগি ৎা ির্ষগণ তকষ তা জাত্র
কগগছ

আিাওয়া

অত্রৌ|

আোকাি

আকাি

াধ্াণত:

ঘ াি

োকগি| তাোািা গিষাচ্চ ৰ৮ ত্রডগ্র এিাং িষত্রনম্ন ৯৭ ত্রডগ্র ঘিত্রয়াগ
কাছাকাত্রছ োকগি| আজ ত্রদগন তাোািা

ত্রছি গিষাচ্চ ৯৶.৴ ত্রডগ্র এিাং

িষত্রনম্ন ৯ৰ ত্রডগ্র ঘিত্রয়া| আজ কাি াগড় ৵টা ঘেগক ত্রিকাি
াগড় ৲টা োষন্ত িত্রষ্ট গয়গছ ৮.ৱ ত্রত্রিত্রটা|
*****************************

