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BENGALI MORNING BULLETIN
পড়র্ণরাজ্য দিব :
আজ ত্রিথলথৃরার থলথৄর্ণরাজয ত্রিথথ়| উত্তর-থলথৄথণ এলাকা
থ়থশথৄথঽ

থলথৃর্ণগঠর্

আইর্

থথঢ়থথ

অর্থৃথ়ারর

থথঢ়থথ

থ়ারলর

থথশে

জার্থৃয়ারথূ ত্রিথলথৃরা থলথৃর্র
ণ ারজযর থশর্ণািা লাথ করর| এর আরগ ত্রিথলথৃরায়
রাজতরের

অথথ়ারর্র

থলর

থথঢ়থথ

থ়ারলর

থথশে

জার্থৃয়ারথূ

ত্রথধার্থ়থাথঽথূর্, ত্রিথ কত্রথশের্ার োত্রথ়ত ‘গ’ শের্থূথথৃ ক্ত রাজয ত্রথঽথ়ারথ
শ াত্রিত

থঽয়

ত্রিথলথৃরা|

থথঢ়থথ

থ়ারলর

থলয়লা

র্রথম্বর

ত্রিথলথৃরা,

শকন্দ্রোত্রথ়ত অঞ্চরলর স্বথূকথ ত্রত লাথ করর| থথঢ়থথৗ থ়ারলর থলয়লা
জথৃলাই

ত্রিথলথৃরা

আঞ্চত্রলক

থলত্ররিি

ত্রিথলথৃরার

প্রথমথশ

ত্রথধার্থ়থায়

রুথলান্তত্ররত থঽয়|
ত্রিথলথৃরার থলথৃর্র
ণ াজয ত্রিথথ় উির্াথলরর্
আজ রাজযজথৃরে র্ার্া অর্থৃষ্ঠারর্র আরয়াজর্ করা থঽরয়রে| থশথৄল
অর্থৃষ্ঠার্টি

থঽরথ

আজ

ত্রথরকরল

আগরতলার

রথথূন্দ্র

েতথাত্রিণকথূ

থথরর্| প্রধার্ অত্রতত্রথম ত্রথঽথ়ারথ থমাকরথর্ রাজযথলল তথমাগত রায়|
**************************

প্রামন্ত্র :
প্রধার্থশেথূ

র্ররন্দ্র

শথশািথূ

থ়রকারথূ

ত্রথত্রথ

ত্রথথারগর

থশরধয থ়থশন্বয়থঽথূর্তা এথং কাজকরথশণর থলদ্ধত্রতরত গথথূর উরেগ প্রকাে
করর ত্রথত্রথ

শকন্দ্র ও রাজয থ়রকাররর ত্রথথাগগুত্রলর থশরধয থ়থশন্বরয়র

উথলর গুরুত্ব আররাথল করররের্| প্রধার্থশেথূ গতকাল গুজরারের শকাি
শথমরক ত্রথত্রিও কর্থাররত্রসং-এর থশাধযরথশ শকন্দ্র ও রাজযথ়রকারগুত্রলর
থলর্ণের্ এথং ক্রথূো ও থ়াংস্কথত্রতক িপ্তররর থশেথূরির ত্রতর্ত্রির্থযাথলথূ
এক

থ়রেলরর্র

উরোধর্

করর

এই

গুরুত্ব

আররাথল

কররর্|

প্রধার্থশেথূ থ়রেলরর্ অংে গ্রথঽর্কারথূ প্রত্রতত্রর্ত্রধরির ত্রর্রজাস্ব এথং
শর্ৌথম প্ররিষ্টার থশাধযরথশ জটিল থ়থশথ়যাগুত্রল থ়থশাধার্ করার আহ্বার্
জার্ার্|
************************
কৃকদির কাছ থেদক চাল থকা :
খািযথশেথূ
থার্থৃলাল
থ়াথঽা
থরলরের্ থ়রকার রারজযর কথ িকরির কাে শথমরক িাল ত্রকর্রল
রারজযর ত্রতর্ লথઇ থলঁিাত্তর থঽাজার কথ িক উথলকথ ত থঽরথ| এো
অতযন্ত উথলরর্াগথূ থলিরথઇথল থঽরথ থরলও ত্রতত্রর্ থশন্তথয কররর্|
থ়ম্প্রত্রত, থশথৃখযথশেথূ থশাত্রর্ক থ়রকার শকন্দ্রথূয় খািযথশেথূ রাথশত্রথলাথ়
থলারথ়ায়ার্রক, রারজযর কথ িকরির কাে শথমরক র্থৃযর্তথশ থ়থঽায়ক থশথৄরলয
িাল শকর্ার জর্য অর্থৃররাধ কররর্| শকন্দ্রথূয়থশেথূ এথযাথলারর
থশথৃখযথশেথূরক জাত্রর্রয়ত্রেরলর্, কথ িকরির কাে শথমরক িাল শকর্ার জর্য
রাজয থ়রকাররর খরি শকন্দ্র থলরথতী থ়থশরয় ত্রথশটিরয় ত্রিরত থলারর|

থশথৃখযথশেথূ ও শকন্দ্রথূয় খািযথশেথূর থশরধয ওই আরলাির্ার থলত্রররপ্রত্রথઇরত
রারজযর খািযথশেথূ থার্থৃলাল থ়াথঽা গতকাল
থশথঽাকররর্ থ়ংথাি
থশাধযথশরক জার্ার্, কথ িকরির কাে শথমরক িাল, থ়রকারথূ উরিযারগ
শকর্ার িাত্রথটি িথূ ণত্রিরর্র|
***********************
দপলাক উৎব :
ত্রথললাক উচ্চ-থশাধযত্রথশক স্কথৃ রলর থশারঠ আজ শথমরক
ত্রতর্ত্রির্থযাথলথূ

ত্রথললাক

প্রত্নতাত্রিক

থলর্ণের্

উৎথ়থ

শুরু

থঽরে|

উৎথ়রথর উরোধর্ কররথর্ থলর্ণের্ থশেথূ রতর্ শথৌত্রথশক| উৎথ়থ
উথললরথઇ আরয়াত্রজত শথশলায় রাজয থ়রকাররর থথটি স্টল শখালা
থঽরয়রে|
************************
পাল থপাদলও ছড় টি :
আগাথশথূ থথঢ়শে জার্থৃয়ারথূ ও শিাথ়রা এত্রপ্রল
রারজয থলালথ় শথলাত্রলও কথশণথ়থৄিথূ| এই উথললরথઇয ঐ িথৃই ত্রির্ থযাক্টত্রর
এক্ট থথঢ়থথড় অর্থৃর্ায়থূ রাজযথ়রকার কত্রিরজি শলথার, িা-থাগার্,
ইেথাো েত্রথশক ও থ়থশস্ত থযথথ়া প্রত্রতষ্ঠারর্র কথশণিারথূরির থ়রথতর্
েথৃ টি শ াির্া করররে| রাজয থ়রকাররর থ়াধারর্ প্রোথ়র্ িপ্তর শথমরক
এ খথর জার্ারর্া থঽরয়রে|
***********************

মড়খ্যমন্ত্র :
থশথৃখযথশেথূ

থশাত্রর্ক

থ়রকার

গত

থথড়ই

জার্থৃয়ারথূ

র্য়াত্রিল্লথূরত NBCC-র CMD এথং NGC-র অর্থ়র অত্রধকতণ ার
থ়ারথম

রারজয

িথৃ’টি

প্রত্রতষ্ঠারর্র

উ য়র্থশথৄলক

কাজকথশণ

ত্রর্রয়

থলর্ণারলাির্া থ়থা কররর্| রাজয থ়রকাররর অর্থৃররারধ আগরতলার
কুঞ্জথর্ োউর্েথূরথলর থলথৃর্: উ য়রর্র ত্রথিরয়
ততরথূ

করররে|

এই

থলত্ররকল্পর্ায়

NBCC থলত্ররকল্পর্া

আগরতলার

কুঞ্জথর্

এলাকায়

থতণ থশারর্ অথত্রিত ত্রকেথৃ শকায়াোর ও অর্যার্য ত্রর্থশণার্ শথরগে  শথ়খারর্
র্তথৃ র্থারথ অত্রথথ়থাত্রে ও আথাথ়র্ কথশরেথઈ িাথলর্ করার ত্রথিরয়
ত্রকেথৃ থ়ংরোধর্ও থলত্ররথতণ র্ কররত NBCC-শক ত্রর্রিণ ে শির্|
************************
থলাক আিালত :
রারজযর থ়থশস্ত শজলা এথং থশথঽকুথশা আিালত িত্তরর
আগাথশথূ থথঢ়শে জার্থৃয়ারথূ শথশগা শলাক আিালত থথ়রথ| শলাক
আিালতগুত্রলরত

থলঞ্চাে

থঽাজার

ট্রাত্রথক

িালার্

থ়ংক্রান্ত

থশাথশলা

ত্রর্ষ্পত্রত্তর জর্য শতালা থঽরথ| ত্রিথলথৃরা রাজয আইর্রথ়থা কতথণ থলরথઇর
থলথઇ শথমরক আিালরতর শর্াটিে প্রাপ্তরির থ়ংত্রিষ্ট আিালরত উথলত্রিত
শথমরক থশাথশলা ত্রর্ষ্পত্রত্তরত থ়থঽরর্াত্রগতা করার জর্য অর্থৃররাধ জার্ারর্া
থঽরয়রে|
***********************************

জ্াতয় থ াটার দিব :
আগাথশথূ থথশে জার্থৃয়ারথূ জাতথূয় শথাোর
ত্রিথথ়| এই থেররর জাতথূয় শথাোর ত্রিথরথ়র থশথৄল থাথর্া থঽরে
এম্পাওয়াত্ররং ইয়ং এন্ড ত্রথউিার শথাোর| শখায়াই থশথঽকুথশা োথ়ক
প্রথ়থৃর্ শি থথথঽস্পত্রতথার এক থ়াংথাত্রিক থ়রেলরর্ জার্ার্, এ থের
শথাোর

ত্রিথথ়

একগুে

উথললরথઇয

শখায়াই

শজলা

থঽারত

শর্ওয়া

থঽরয়রে|

কথশণথ়থৄিথূ

প্রোথ়রর্র
এর

থলথઇ
থশরধয

শথমরক
ররয়রে

োিোিথূরির থরথ় আঁরকা প্রত্রতরর্াগথূতা, জাতথূয় শথাোর ত্রিথরথ়র
উথলর শথলাস্টার, কুযইজ প্রত্রতরর্াগথূতা, ত্রথতকণ

প্রত্রতরর্াগথূতা, প্রথ

প্রত্রতরর্াগথূতা ও শিাগার্ প্রত্রতরর্াগথূতা ইতযাত্রি|
***********************
ম-দক-বাত :
প্রধার্থশেথূ র্ররন্দ্র শথশািথূ আগাথশথূ থথঢ়শে জার্থৃয়ারথূ
আকােথার্থূর থশর্-ত্রক-থাত অর্থৃষ্ঠারর্ ত্রথত্রথ

ত্রথিরয় শিেথাথ়থূর

থ়রগে  থশত ত্রথত্রর্থশয় কররথর্| এক েথৃ যইরে প্রধার্থশেথূ জাত্রর্রয়রের্,
ত্রথত্রথ

শথািণ থলরথূথઇার থলরথূথઇাথমী ও প্রত্রতরর্াত্রগতাথশথৄলক থলরথূথઇার

প্রাথমীরির

থ়রগে 

ত্রতত্রর্

ঐত্রির্

কথমা

থলরথর্|

ত্রতত্রর্

োিোিথূ,

অত্রথথাথক ও ত্রেথઇকরির থলরথূথઇার অত্রথজ্ঞতা ও এই থ়ম্পরকণ
তারির থাথর্া ত্রিন্তা প্রকাে করার জর্য আহ্বার্ জাত্রর্রয়রের্| এটি
থঽরথ

প্রধার্থশেথূর

থশাত্রথ়ক

শরত্রিও

কার্ণক্ররথশর

থথড়তথশ

থলথণ|

জর্থ়াধারর্রক

My

Gov

Open

Forum-এ

তারির

থশতাথশত

জার্ারত থলা থঽরয়রে|
*************************
আই দিদবর :
আরর্যক শথ়াথ়যাল অগণার্াইরজেরর্র থযথিাথলর্ায় ও
ত্রথোলগে থশথঽকুথশা আইর্থূ থলত্রররিথা কত্রথশটির আত্রথমণক থ়থঽরর্াত্রগতায়
থ়ম্প্রত্রত কেইথশথৃো গ্রাথশ থলঞ্চারয়রত এক আইর্থূ ত্রেত্রথর অর্থৃত্রষ্ঠত থঽয়|
আরর্যরকর থ়ম্পািক উত্তথশ থশজথৃথশিার এ খথর জার্ার্|
************************
থখ্ল ইদিয়া :
শকন্দ্রথূয় থ়রকাররর শখরলা ইত্রন্ডয়া প্রকরল্প থথৃ েথল ও
থযািত্রথশির্-এর
োত্রন্তরথাজারর

রাজযত্রথত্রত্তক
থথৃ েথল

এথং

আথ়র

আজ

ত্রথরলার্থূয়ারত

প্রত্রতরর্াত্রগতা অর্থৃত্রষ্ঠত থঽরথ| এরত ত্রথত্রথ

অর্থৃত্রষ্ঠত

থঽরথ|

থযািত্রথশির্-এর

শজলার শখরলায়াররা অংে

শর্রথ| এই রাজযত্রথত্রত্তক আথ়র শথমরক জাতথূয় প্রত্রতরর্াত্রগতার জর্য
রাজযিল গঠর্ করা থঽরথ|
*************************
আবাওয়া :

আজ িথৃথলথৃর থলর্ণন্ত আথথঽাওয়ার থলথৄথণাথারথ় জার্ারর্া
থঽরয়রে, আকাে প্রধার্ত শথশ লা থমাকরথ| ত্রিরর্র থ়রথণাচ্চ তাথলথশািা
থমাকরথ থথ ত্রিত্রগ্রর কাোকাত্রে| আজ থ়কারলর থ়থণত্রর্ম্ন তাথলথশািা
ত্রেল থঢ়.থড় ত্রিগ্রথূ শথ়লত্রথ়য়াথ়|
******************

