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ALL INDIA RADIO
RNU : KOLKATA
BENGALI BULLETIN
DATE : 19-01-2017
2017

TIME : 1.40 P.M.

সাধারণ মানু েষর জীবেন কৰ্মবধর্মান িহংসা ও অসিহষ্ণুতা রুখেত
সাংস্কৃিতক েমলবন্ধন গেড় েতালার ওপর রাষ্টৰ্পিত পৰ্ণব মুেখাপাধ+ায় েজার
িদেয়েছন/ আজ পিশ্চম েমিদনীপুেরর ঝাড়খণ্ড ও ওিড়শার সীমােন্ত ঐিতহািসক
দাঁতেন ২৮ তম দাঁতন গৰ্ামীণ েমলার সূচনা ক’ের িতিন বেলন, ৈদনিন্দন জীবেন
িহংসার সবর্ব+াপী পৰ্সার ঘেটেছ/ তেব, তা মানু েষর সব্াভািবক পৰ্বৃ িত্ত নয়/
সংস্কৃিত চচর্া এবং সাংস্কৃিতক আদান-পৰ্দােনর মধ+ িদেয় এই পৰ্বণতায় লাগাম
টানা েযেত পাের ব’েল রাষ্টৰ্পিত মন্তব+ কেরন/ গৰ্ামীণ সংস্কৃিতর পৰ্সাের এই
ধরেনর েমলার গুরুেতব্র কথাও িতিন তাঁর ভাষেণ তুেল ধেরন/
ঐিতহ+মিণ্ডত এই েমলায় পিশ্চমবঙ্গ ছাড়াও গুজরাট, পাঞ্জাব, রাজস্থান,
ওিড়শার মেতা পৰ্িতেবশী রােজ+র িশল্পীরা েযাগ িদেয়েছন/ উেদব্াধনী অনু ষ্ঠােন
রাজ+পাল েকশরীনাথ িতৰ্পািঠ, দাঁতন গৰ্ামীণ েমলার আহব্ায়ক অেলাক নন্দী পৰ্মুখ
উপিস্থত িছেলন/
০০০০০০
উত্তর ২৪ পরগণার েসাদপুর েস্টশেন লাইন েপেরােত িগেয় আজ সকাল
১০ টা ১৫/২০ নাগাদ েটৰ্েনর ধাক্কায় ৫০ বছর বয়সী এক ব+িক্তর মৃতু+ হয়/
পুিলশ সূেতৰ্ জানা যােচ্ছ, েদরীেত েঘাষণা হবার জন+ এই দুঘর্টনা/ এরফেল
উেত্তিজত জনতা সকাল সােড় ১০ টা েথেক পৰ্ায় ২ ঘন্টা ধের পথ অবেরাধ
কের/ উেত্তিজত জনতা েস্টশন মাস্টােরর ঘর ভাঙচুর কের/ তারা লাইন েথেক
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মৃতেদহ সরােত বাধা েদয়/ তােদর অিভেযাগ ওভারবৰ্ীজ িঠকমেতা না সারােনা
এবং েরল কতৃর্পেক্ষর উদাসীনতার জন+ই এই িবপিত্ত/ ঘটনাস্থেল পুিলেশর পদস্থ
আিধকািরক এবং েরলপুিলেশর আিধকািরকরা েপঁৗেছ যান/
দুপুর ১২ টা ৩৫ িমিনেটর পর েথেক িশয়ালদা েমন লাইেন আবার েটৰ্ন
চলাচল শুরু হেয়েছ ব’েল পূ বর্েরেলর পক্ষ েথেক জানােনা হেয়েছ/
০০০০০০
দিক্ষণ ২৪ পরগণার আিলপুর সদর মহকুমাশাসক, রসপুঞ্জ গৰ্াম পঞ্চােয়ত
এলাকায় ১৪৪ ধারা জাির কেরেছন/ আজ েথেক একমাস এই িনেষধাজ্ঞা বলবত্
থাকেব/ পুিলেশর তরেফ মাইিকং কের স্থানীয় বািসন্দােদর জািনেয় েদওয়া
হেয়েছ, ওই এলাকায় পাঁচজেনর েবশী জমােয়ত করা যােব না/ তেব স্কুলকেলজ, ব+বসািয়ক পৰ্িতষ্ঠান, েদাকান-বাজার সবই েখালা থাকেছ/
উেল্লখ+, গত েসামবার েবপেরায়া গািড়র ধাক্কায় এক স্কুল পড়ুয়া িশশু ও
তার মােয়র মৃতু+ হয়/ গুরুতর জখম হয় আরও কেয়কজন/ এরপরই উেত্তিজত
জনতা বাখরাহাট েরাড অবেরাধ শুরু কের/ মঙ্গলবার িদনভর চেল অবেরাধ/
মূ ল অিভযুক্ত গািড়চালক কালু েশখ েগৰ্প্তার হবার পরও িবেক্ষাভ কেম িন/ িক্ষপ্ত
জনতা পুিলেশর ফাঁিড় এবং েবশ কেয়কিট গািড়েত ভাঙচুর চািলেয় আগুন ধিরেয়
েদয়/ গােছর গুঁিড় এবং ইঁট েরেখ অবেরাধ চেল গতকালও/ িবেক্ষাভকারীেদর
দািব, এলাকায় পুিলশ েমাতােয়ন থাকেত হেব, িনহতেদর পিরবার এবং
আহতেদর ক্ষিতপূ রণ িদেত হেব/ পুিলশ পৰ্শাসেনর হস্তেক্ষেপও গুরুতব্পূ ণর্ এই
সড়েক অবেরাধ না ওঠায় পৰ্শাসেনর তরেফ ১৪৪ ধারা জািরর িসদ্ধান্ত েনওয়া
হল ব’েল মেন করা হেচ্ছ/
০০০০০০
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েরাজভ+ািল কােণ্ড দুই সাংসদেক েগৰ্প্তােরর সেঙ্গ তৃণমূ ল কংেগৰ্েসর েনাট
বািতল িনেয় আেন্দালেনর েকােনা সম্পকর্ েনই বেল িসিবআই জািনেয়েছ/
িসিবআই-এর এক মুখপাতৰ্ কলকাতায় গতকাল সংবাদসংস্থােক বেলেছন,
েরাজভ+ািল েকেলঙ্কািরর তদন্ত ২০১৪ সােল শুরু হেয়িছল এবং নেভমব্ের েনাট
বািতেলর অেনক আেগই এর সাক্ষ+ পৰ্মাণ সংগৰ্হ করা হেয়িছল/ সু দীপ
বেন্দ+াপাধ+ায় ও তাপস পালেক েনাট বািতেলর পর েগৰ্প্তার করাটা সমাপতন
ছাড়া আর িকছু ই নয়/ এর সােথ ওই দেলর পৰ্িতবাদ িবেক্ষােভর েকােনা
েযাগােযাগ েনই ব’েল িসিবআই স্পষ্ট জািনেয় িদেয়েছ/
০০০০০০
মুিশর্দাবােদর সামেশরগঞ্জ থানা এলাকায় তারাপুের আজ সকাল সােড় ৯ টা
নাগাদ এক পথ দুঘর্টনায় দুই বাইক আেরাহীর মৃতু+ হেয়েছ/ পুিলশ সূেতৰ্ জানা
যােচ্ছ, বাইকিট িনয়ন্তৰ্ণ হািরেয় একিট গািড়েক ধাক্কা মারেল বাইকিট েবসামাল
হেয় লিরর সামেন পেড় যায় এবং লিরর চাকায় িপষ্ট হেল ঘটনাস্থেলই দুজেনর
মৃতু+ হয়/
০০০০০০
রামকৃষ্ণ মঠ ও িমশেনর পৰ্ধান কাযর্ালয় হাওড়ার েবলুরমেঠ সব্ামী
িবেবকানেন্দর ১৫৫ তম জন্মিতিথ উত্সব আজ সকাল েথেক শুরু হেয়েছ/
মঙ্গলারিতর মাধ+েম এই উত্সেবর সূচনা হয়/ এই উত্সেব েযাগ িদেত আসা
ভক্তরা মােয়র মিন্দর, মূ ল মিন্দর, িবেবকানেন্দর আবাসগৃহ সহ িবিভন্ন মিন্দের
পুষ্পাঘর্+ অপর্ণ করেছন/
০০০০০০
আগামী রিববার ইেডেন ভারত ও ইংল+ােণ্ডর মেধ+ তৃতীয় একিদেনর
িকৰ্েকট ম+াচেক িঘের িনরাপত্তা আরও কেঠার করা হেচ্ছ/ িসএিব অন্তঘর্াত ও
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অসহেযািগতার আশঙ্কায় িবেশষ ব+বস্থা িনেচ্ছ/ িসএিব সভাপিত েসৗরভ গাঙ্গুিল
এই ম+ােচর িনরাপত্তা িনেয় গতকাল কলকাতা পুিলেশর সেঙ্গ ৈবঠক কেরন/ িস্থর
হেয়েছ, মােঠর মেধ+ িপচ পযর্ন্ত পুিলিশ পৰ্হরা থাকেব/
---------------------------

