প্র াত

াাংলা াং াদ, আকাশ াণ আগরতলা

শশ জলাই

৭

Van mahotsav :
আগরতলার

ত ল্ত

াললকা

লদ্যালয়ে

গতকাল

লদ্যালে

লিઘাদ্প্তয়রর উয়দ্যায়গ রাজ্যলিলিক ূ ময় াৎ্য়র উয়বাুূ

ে|

অূষ্ঠায়ূ প্রুাূ অলতলির িাৌয়ূ লিઘামন্ত্র তৃূ চক্রতী ৃলরয়ি
রઘাে আয়রা বলি কয়র গাছ লাগায়ূার উৃর গুরুত্ব আয়রাৃ
কয়রূ| অূষ্ঠায়ূ অূযাূযয়দ্র ময়ুয ক্তয রায়েূ, আগরতলা ৃর
লূগয়মর বমের, ড:প্রৄ ল্ল লজ্ৎ ল্ূ া, মাুযলমক লিઘা অলুকতত া
ইউ বক চাকমা, প্রািলমক লিઘা অলুকতত া কুন্তল দ্া্, ূদ্প্তয়রর
অলতলরক্ত আলুকালরক লচি বদ্মতা, লদ্যালয়ের প্রুাূ লিઘক
লূলড় ব্ূ প্রমে| অলতলিরা লদ্যালে চত্বয়র গায়ছর চারা বরাৃূ
কয়রূ|
**********************

শেন :
আগরতলা ৃর্তন্ত বেূ চলাচল ্ম্পর্ত স্বািালকিায় চলাচল করয়ছ|
আগরতলা বরল বেিয়ূর বেিূ মাোর জ্ালূয়েয়ছূ, আজ্ বিার
৪টা ০৪ লমলূয়ট আগরতলা-লিোলদ্

এઙয়প্র্ র্িা্ময়েই বছয়ড়য়ছ|

্কাল ৫টা ০৪ লমলূয়ট আগরতলা বিয়ক ুমতূগর এং ্কাল

৫টা ২ লমলূয়ট আগরতলা বিয়ক উদ্েৃর বেূটিও র্িা্ময়ে
বছয়ড়

চয়ল

বগয়ছ

|

লদ্য়ূর

ালক

বেূগুয়লাও

লূুতালরত

্চ

অূর্াে আ্া-র্াওো করয় য়ল লতলূ জ্ালূয়েয়ছূ |
**********************

ছটি :
আজ্ মায়্র চত িত িলূার | আজ্ রাজ্য ্রকার দ্প্তরগুললয়ত
ছ টি িাকয়ছ | লিৃরা, বৃ-এন্ড-বৃূিূ লরলিিূ কলমটির ্ৃালরি
অূর্াে, রাজ্য ্রকার এেূ বিয়ক মায়্র লবতে ও চত িত
িলূারয়ক ্রকার ছ টির লদ্ূ ল য়্য় ব াৌর্া কয়রয়ছ | আজ্
বিয়ক

তা

কার্তকর

য়েয়ছ

|

এলদ্য়ক,

্রকার

া্ৃাতায়লর

ল লতিায়গর ্মে্লচয়ত ২ লমলূট ালড়য়ে লয়কল ্ায়ড় ৩টা
ৃর্তন্ত বোলা রাোর কিা জ্াূায়ূা

য়েয়ছ |

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

অরুণ শজটলল :
বকন্দ্রে অিতমন্ত্র অরুর্ বজ্টলল গতকাল ূত ূ

লদ্লল্লয়ত প্রূ

ূাগলরকয়দ্র জ্ূয একটি বৃূিূ লিম প্রুাূমন্ত্র যে ন্দূা
বর্াজ্ূা,

PMVVY

এর

্চূা

কয়রূ|

িারতে

জ্ূলমা

লূগয়মর মাুযয়ম অূলাইূ া অৄলাইয়ূ এই বর্াজ্ূার ্ংয়গ র্ক্ত
ওো র্ায়| এই ূত ূ বৃূিূ বর্াজ্ূাে দ্ি ছর ৃর্তন্ত ালৌতক
৭ িতাংি ্য়দ্র ্য়ে প্রয়তযক মায়্ বৃূিয়ূর অিত প্রদ্াূ করা
য়| ৃললল্ বকূার ্মে বৃূিূয়িাগয়দ্র ০ ছয়রর ্মে
্মার ময়ুয মাল্ক, ত্রিমাল্ক, অুত ৎ্র া এক ছয়রর
লরটাূত ৃছন্দ কয়র বূওোর ্য়র্াগ িাকয়|
********************

প্র

ককাটট :

্প্রময়কাটত বকন্দ্র ও রাজ্য ্রকারয়ক য়লয়ছ বর্, তারা বর্ূ বকাূ
ূজ্রদ্ালর দ্য়লর ্মিতূ ূা কয়র| বকাটত, বকন্দ্র ও রাজ্যয়ক বগারઘার ূায়ম ্ং ঠিত ল ং্াত্মক
লচারক

দ্ৃক

লমশ্র,

লচারক

টূার লৌয়েও জ্া বচয়েয়ছ|
এ.

এম.

োূউইলকর

এং

লচারক এম. এম. িতূায়গৌদ্ায়রর বঞ্চয়ক বকন্দ্র অল ত কয়র
বর্, আইূ ও িঙ্খলা রায়জ্যর লৌে, লকন্তু তও তারা বদ্য়ি
বকাূরকম ল ং্াত্মক

টূায়ক ্মিতূ করয় ূা| BJP িাল্ত

গুজ্রাট ও ঝাড়েয়ন্ডর উলকল আদ্ালতয়ক জ্াূাূ বর্, এই্
রায়জ্য বগা-রઘার ূায়ম ল ং্াত্মক কায়জ্ ললপ্তয়দ্র লরুয়ে র্িালচত
য া বূো

য়েয়ছ| তায়দ্র এই ক্তয বরকডত করা

য়েয়ছ এং

বকন্দ্র ও অূযাূয রাজ্যয়ক চার ্প্তায় র ময়ুয লরয়ৃাটত লদ্য়ত লা
য়েয়ছ| মামলার ৃরতী শুূাূ

য় আগাম ৫ই ব্য়েম্বর|

*************************
শকন্দ্র য় রকার-কযাকলন্ডার র্ট :
বকন্দ্রে ্রকার কযায়লন্ডার য়ৌতর ্য়ে ্ামঞ্জ্য রাোর জ্ূয,
আলিতক ছরয়ক জ্াূোর বিয়ক লডয়্ম্বর ৃর্তন্ত করার লচন্তা-িাূা
করয়ছ | বকন্দ্রে অিতমন্ত্র অরুূ বজ্টলল বলাক্িাে এক লললেত
উিয়র গতকাল জ্াূাূ, প্রেযাত অিতূলতলদ্ ড: িংকর আচায়র্তযর
বূত ত্বাুূ

একটি

কলমটি

এই

্ংক্রান্ত

একটি

প্র া

ৃরઘা

কয়রয়ছ| শ্রী বজ্টলল জ্াূাূ, এছর ূয়িম্বর-লডয়্ম্বয়রর ায়জ্ট
বৃি এর আওতাে আ্য় ূা |
********************

এলা লন :
উদ্েৃর ইংললি লমলডোম ি ল এলামলূর উয়দ্যায়গ গতকাল বিয়ক
দ্ই লদ্ূযাৃ ৃূলমতলূ উৎ্ শুরু

য়েয়ছ| রাজ্লৌত কলায়ઘয়ি দ্ই

লদ্ূযাৃ এই উৎ্য়র ্চূা কয়রূ উদ্েৃর ৃর ৃলরৌয়দ্র
বচোরমযাূ ্ব্রত বদ্| মল লা ઘমতােয়ূর উৃর আয়লাকৃাত
কয়রূ রাজ্য মল লা কলমিয়ূর ্দ্্যা মলূকা দ্ি রাে| এছাড়া,
ি য়লর তত মাূ ও প্রাক্তূ িতালুক লিઘক-লিলઘকায়ক ্ংুতূা
বদ্ওো

ে| দ্ই লদ্ূযাৃ এই উৎ্য় ূাূা ্াংিলতক, কুযইজ্

প্রলতয়র্ালগতা ্

আয়লাচূা ্িা রয়েয়ছ| উয়বাুূ ময়ঞ্চ এছাড়া

উৃল ত লছয়লূ বগামত বজ্লার লিઘা আলুকালরক লઘর্ চন্দ্র
দ্া্, ি য়লর প্রুাূ লিઘক

ারাুূ ্া া, এল আই ল্’র িাো

প্র ক ্ঞ্জ চক্রতী প্রমে|
************************

শ ৌদ্ধ ল ক্ষর জ না

ান

:

লূলেল িারত বৌে লিઘ ্ংয় র প্রুাূ ্ং ূােক ু লিয়রা
ম ায়িরার জ্ূা্ায়ূ বদ্য়ির ললি বৌে ুমতালম্ব ্ং ও
মলন্দয়র লয়িৌ প্রািতূা ্িা চলয়ছ| ৃার্শ্ততী াংলায়দ্ি, ৃলিমে,
অ্ম, লিৃরাে রুো বৌে মলন্দরগুয়লায়ত লয়িৌ উৃা্ূা ও
প্রািতূা ্িা চলয় আগাম ২ ব্য়েম্বর ৃর্তন্ত | এই লয়িৌ
প্রািতূা, উৃা্ূার ্মাৃূ অূষ্ঠাূ উদ্র্ালৃত য় ২ ব্য়েম্বর
েগোে| এের জ্ালূয়েয়ছূ বৌে ্ূযা্ িাূয়ত ্িলত| গত
৬ জ্লাই লদ্লল্লয়ত ্ং ূােক ু লিয়রা ম ায়িরার জ্ূা্াূ ে|
মতযকায়ল তাাঁর ে্
য়েলছল ৭ ছর| জ্ৎকায়ল লতলূ
হুুরয়ূর ্ামালজ্ক কায়জ্ জ্লড়ত লছয়লূ| লছয়লূ রাজ্য্িার
্দ্্য এং জ্াতে মাইূলরটি কলমিয়ূর ্দ্্য এং োইযাল
বকাৃায়রটিি মায়কত টিং বডয়িলৃয়মন্ট বৄডায়রিূ অৄ ইলন্ডো,
োইয়ৄড এর বচোরমযাূও|
**************************

ব্রত

খালজট কা

ট ল:

্ব্রত মোলজ্ত কাৃ ৄ টয়লর রাজ্যলিলিক প্রলতয়র্ালগতার ালক
ও াললকা উিে লিায়গর ৄাইূযাল আজ্ অূলষ্ঠত
এর

আয়গ

্কায়ল

য়

ব্লমৄাইূযাল

বেলা

|

য় |
উয়ল্লেয,

আ্য়রর াললকা লিায়গর বেলা লয়লালূোর ূলো ও ালক
লিায়গর বেলা আমা্ার কুলাই-এ চলয়ছ |
*************************

লিককট :
যাোলরুয়ত বক এ্ ল্ এ আমন্ত্রূমলক লক্রয়কয়টর আ্য়র লিৃরা
আজ্ প্রিম মযায়চ ল মাচল প্রয়দ্য়ির ময়োমলে
বেলাটি আয়লায়র অূলষ্ঠত

য়| চারলদ্য়ূর এই

য়| রাজ্যদ্লটি গতকাল এই মযায়চর

লয়ઘয বিৌ প্রস্তুলত লূয়েয়ছ | আ্য়র গ্রুয়ৃর ২টি মযায়চর অৃর
দ্য়টায়ত রাজ্যদ্ল আ্াম ও আয়োজ্ক বক এ্ ল্ এ একাদ্য়ির
লরুয়ে বেলয়|
*************************

আ

াওয়া :

আ াওোর ৃতািায়্ জ্াূায়ূা

য়েয়ছ, আকাি আংলিক বম াচ্ছ

িাকয় | ললઘপ্ত লিৃায়তর ্ াূা রয়েয়ছ | তাৃমািা ্তালুক
২২ লডগ্র ও ্তলূম্ন ১৫ লডগ্র ব্লল্োয়্র কাছাকালছ িাকয় |
আজ্

্কায়লর

্তলূম্ন

ব্লল্ো্ | গত ১৩

তাৃমািা

লছল

১৪

দ্িলমক

১

লডগ্র

ন্টাে লিৃায়তর ৃলরমাূ ১ দ্িলমক ৩

লমলললমটার |
*******************
*****************************

