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আকাশবাণী
1. নতু ন িদ ীর রাজপেথ সাধারনত িদবেসর চকাওয়ােজ ভারেতর সামিরক শি,
িবিভ ে সাফল#, আধুিনক $িতরা ব#ব%া এবং দেশর সাং(ৃ িতক *বিচ
$দিশ+ত হয়।
2. মঘালেয়র রাজ#পাল িভ স/ুগানাথন তাঁর িব2ে3 যৗন অসৎ আচরেণর অিভেযােগ
ওঠায় পদত#াগ কেরেছন।
3. মািক+ ন রা:পিত ডানা< =া> মি?েকার মত য সম@ দেশর সেA মািক+ ন
যুরাে:র বািনিজ#ক ঘাটিত রেয়েছ সই সব দশ থেক আমদািনর ওপর ২০ শতাংশ
কর আেরােপর কথা িবেবচনা করেছ।
4. অেFিলয়া ওেপন টিনেস সািনয়া িমজ+া ও ইভান ডিডেগর ভারত- Gােয়শীয় জুH
আজ িম?ড ডাবলেসর সিম ফাইনােল সামাIা তু সার এবং স#াম Jােথর অেFিলয়
জুHর মুেখামুিখ হেব।

ASSAM
আসাম সরকার এই $থম আজ দারাং জলার পাথা2 ঘােট কৃ ষকেদর শিহদ িদবস আেয়াজন
করেব। রােজ#র কৃ িষ মী অতু ল বারা বেলেছন, দুিদেনর এই কম+সূিচেত একািধক অনুNান
আেয়ািজত হেব। আসােমর মুখ#মী সব+ানO শােনায়াল এই উপলে# ২২ জন $গিতশীল
কৃ ষকেক পুর(ার $দান করেবন। $িশণ কম+সূিচ, $দশ+নী এবং আেলাচনা চেGরও আয়জন
করা হেব।
MAUNI AMAWASYA
উQর$েদেশ এলাহাবােদর সAেম কড়া িনরাপQার মেধ# আজ পিব মৗনী অমাবস#ার
পুন#Sান T2 হেয়েছ। মাঘ মলার $শাসন জািনেয়েছ, আজ সকাল থেকই পুন#ািথ+রা সAম
এবং অন# ১৮H ঘােট পুন#Sান T2 কেরেছন। মৗনী অমাবস#া মাঘ মােস সবেচেয় W2Xপূণ+

Sান বেল িবেবিচত। অমাবস#ায় Sােনর জন# ব#াপক বেOাব@ করা হেয়েছ। রল ও
উQর$েদশ সড়ক পিরবহন তীথ+যা ীেদর জন# িবেশষ ব#ব%া কেরেছ। িতন হাজােরর বিশ
পুিলশ এবং আধা সামিরক বািহনী মাতােয়ন করা হেয়েছ।
SHIV SENA
িশবেসনার কায+কির সভাপিত উ3ব ঠাকের বেলেছন, তাঁর দল বৃহমুYাই িমউিনিসপাল
কেপ+ােরশন BMC িনব+াচেন ভারতীয় জনতা পাH+র সেA জাট করেব না। গতকাল
মুYাইেয়র গােরগাও-এ এক ভাষেণ Z ঠাকের বেলন, Tধু এটাই নয় ফ[য়াির মােস
িনধ+ািরত অন#ান# পুর িনব+াচেনও তাঁরা িবেজিপর সেA কান রকম আঁতাত করেব না।
দেলর সে\লেন ভাষণ িদেয় Z ঠাকের বেলন, তাঁর দল গত ২৫ বছর ধের এন িড এ-ত
W2Xহীন হেয় রেয়েছ। মুYাই, পুেন, নাগপুর এবং নািসক পুর কেপ+ােরশন এবং ২৫H জলা
পিরষেদ দু’পয+ােয় ১৬ ও ২১শএ ফ[য়াির িনব+াচন হেব।
MEGHALAYA
মঘালেয়র রাজ#পাল িভ স/ুগানাথন %ানীয় সংবাদপে তাঁর িব2ে3 যৗন অসৎ আচরেণর
অিভেযােগ উঠায় পদত#াগ কেরেছন। ৬৭ বছেরর স/ুগানাথন গত রােত তাঁর পদ থেক
ই@ফা িদেয়েছন। এর আেগ মুখ#মী মুল সাংমা জানান, িতিন $ধানমী নের` মাদী ও
aরা: মীর বেব#র অেপায় িছেলন। িশলং-এ নাগিরক সমােজর কেয়কH গাNীর
$িতবােদর পর এই পদত#াগ। এর আেগ রাজভবেনর $ায় ১০০ জন কমb রা:পিত $ণব
মুেখাপাধ#ায় এবং aরা: মী রাজনাথ িসং এর কােছ তাঁেক অপসারেণর জন# হ@েেপর
অনুেরাধ জানান যােত রাজ#পােলর পদ এবং রাজভবেনর ময+াদা পুনঃ$িতিNত হয়।
JAN SHATABDI
সতক+ বাত+ া জানেত পারার দুিদন পর =েনর চালকেদর সাবধানতার ফেল িদবা dশেনর
কােছ মাটগাও- দাদর জনশতাeী এ?ে$েসর এক বড় রকেমর দুঘ+টনা এড়ােনা সfব হেয়েছ।
রল কতৃ+ প ক`ীয় গােয়Oা সং%ােক িবষয়H অবিহত কেরেছ এবং সরকাির রল পুিলশ
এই িবষেয় কেয়কজনেক িজgাসাবাদ কেরেছ। মAলবার রােত ৭ িমটার লYা এবং $ায় ৪০০
কিজ ওজেনর লাইেনর একH টু কেরা থােন জলার িদবা dশেনর কােছ রল লাইেনর ওপের
রাখা িছল। ৭০০ জন যা ী সহ মাটগাও- দাদর জনশতাeী এ?ে$স =নHেক তার মা
কেয়ক িমটার আেগ থািমেয় দওয়ায় যা ীরা অেiর জন# রা পেয়েছন। শীষ+ রল
আিধকািরকরা এHেক নাশকতামূলক কাজ বেল সেOহ করেছ এবং সরকাির রল পুিলেশর

কােছ অিভেযাগ দােয়র করা হেয়েছ। রেলর মুYাই িডিভসেনর মুখপা জািনেয়েছন,
তদjকারী দল কেয়কজনেক আটক কের িজgাসাবাদ করেছ।
REPUBLIC
গতকাল ৬৮তম সাধারনত িদবস উদযািপত হেয়েছ। ১৯৫০ সােলর ২৬শ
জানুয়ািরGOVT. OF INDIA ACT 1935 এর পিরবেত+ সরকাির নিথ িহেসেব সংিবধান
$বিত+ ত হয়। মূল অনুNানH হয় নতু ন িদ ীেত। সখােন রা:পিত $ণব মুেখাপাধ#ায় জাতীয়
পতাকা উেQালন কেরন এবং রাজপেথ িবশাল চকাওয়ােজর অিভবাদন Jহণ কেরন। আবু
ধািবর যুবরাজ শখ মহ\দ িবন জােয়দ আল নাহায়ান অনুNােনর $ধান অিতিথ িছেলন।
তার আেগ $ধানমী নের` মাদী ও বািহনী েয়র $ধানরা ইিlয়া গেটর অমর জওয়ান
জ#ািতেত মাল#াপ+েনর মাধ#েম *সিনকেদর $িত m3া িনেবদন কেরন। রাজপেথ সাধারনত
িদবেসর চকাওয়ােজ ভারেতর সামিরক শি, িবিভ ে সাফল#, আধুিনক $িতরা
ব#ব%া এবং দেশর সাং(ৃ িতক *বিচ $দিশ+ত হয়। ভারতীয় সনা বািহনীর পণাn
উৎেপণ মতা, T-90, ভীo টাংক, পদািতক কমব#াট যান,

BMP-2 K, pােqাস

পণাn ব#ব%া, আকাশ অn ব#ব%া, ধনুষঅn ব#ব%া িছল এবােরর সাধারণত িদবস
চকাওয়ােজর $ধান আকষ+ণ। বH বাচাও, বH পড়াও অিভযান, দ ভারত, $ধানমী
আবাস যাজনা, পিরছ ভারত, দূষণমু ভারেতর মত ক`ীয় সরকােরর িবিভন কম+সূিচ
এবং অিভযানেকও চকাওয়ােজ তু েল ধরা হয়।
INDIA-UAE
ভারত এবং সংযু আরব আমীর শাহী তােদর বrমুখী স>ক+ েক আরও এিগেয় িনেয় যেত
সব+াsক কৗশলগত অংশীদািরX গেড় তালার $িত অAীকার কেরেছ। তারা িনেজেদর
অtেল শািj, ি%িতশীলতা এবং সমৃি3র মাধ#েম উততর িবেuর লে# িনেজেদর শিেক
কেজ লাগােত এবং অংশীদািরXেক আরও সvসািরত করার সwi িনেয়েছ। গতকাল আবু
ধািবর যুবরাজ শখ মহ\দ িবন জােয়দ আল নাহায়ােনর িতনিদেনর সফর শেষ জাির করা
এক যৗথ িববৃিতেত যুবরাজ এবং $ধানমী নের` মাদী aীকার কেরেছন য, সাসবাদ
শািj ও িনরাপQার $িত এক অিভ আশwা। তাঁরা ঘাষণা কেরন, কানও %ােনই
সাসবােদর কান যৗিকতা নই এবং সব+তভােব তাঁরা সাসবােদর িনOা কেরন।
উভয়েনতা নাশকতামূলক এবং চরমপিI কায+কলাপ বৃি3র দুরিভসিxেত সাইবার yেসর
অপব#াবহােরর িবষেয় গভীর উেzগ $কাশ কেরন এবং এিবষেয় যৗথ গেবষণা এবং উয়ন
ক` %াপনেবর িবষেয় একমত হন। সংযু আরব আমীর শাহীর প থেক শি, িবদু#ৎ

উৎপাদন, $িতরা উৎপাদন এবং িশi ে ভারেতর পিরকাঠােমা উয়েনর জন#
িবিনেয়ােগর কথা পুনরায় জার িদেয় বেলেছ।
US-MEXICO
মািক+ ন রা:পিত ডানা< =া> মি?েকার মত য সম@ দেশর সেA মািক+ ন যুরাে:র
বািনিজ#ক ঘাটিত রেয়েছ সই সব দশ থেক আমদািনর ওপর ২০ শতাংশ কর আেরােপর
কথা িবেবচনা করেছ। এর ল# হেব তােদর দিণ সীমাj বরাবর সীমাj দওয়াল িনম+ােণ
অথ+ ব#য়। হায়াইট হাউস জািনেয়েছ, মািক+ ন যুরা:, মািক+ ন – মি?েকা সীমাj বরাবর
দওয়াল িনম+ােণর য পিরকiনা করেছ তার ব#য়ভার মটােনার এH অন#তম পIা।
হায়াইট হাউেসর $স সেGটাির িসন yাইসার সাংবািদকেদর বেলেছন, বত+ মােন এই $@াব
কবলমা মি?েকার জন#। িতিন অবশ# বেলন, এই $@াব একদমই $াথিমক পয+ােয় এবং
এখনও িকছু চূ ড়াj হয় িন। মি?েকার রা:পিত এনিরক পনািরেটা গতকাল তাঁর $@ািবত
মািক+ ন যুরা: সফর বািতল কেরন। এর আেগ ডানা< =া> টু ইট বাত+ ায় জািনেয়িছেলন,
আেমিরকায় অৈবধ শরণাথbেদর $েবশ বx করেত িবশাল দওয়াল িনম+ােণর ব#য়ভার বহন
করেত মি?েকা যিদ অিন|ুক থােক তেব সেদেশর রা:পিতর মািক+ ন যুরা: সফর
বািতল করা উিচত। ৩১শ জানুয়াির পনািরেটার ওয়ািশংটন সফেরর কথা িছল।
UN
রা:সংঘ িনরাপQা পিরষদ সাই$ােস আরও ৬ মাস রা:সংঘ শািj বািহনী রাখার পে
সব+স\িতGেম ভাট িদেয়েছ। পিরষদ Jীক এবং টািক+ স ক#াি$য়টসেক িবভ ভূ মধ#
সাগরীয় zীপেক ঐক#ব3 করার বত+ মান সুেযাগেক কােজ লাগােনার অনুেরাধ জািনেয়েছ।
CRICKET
িGেকেট গতরােত কানপুের িতনম#ােচর T-20 িসিরেজর $থম খলায় ইংল#াl ৭ উইেকেট
ভারতেক পরািজত কেরেছ। এই জেয়র সুবােদ তাঁরা িসিরেজ ১-০ত এিগেয় গল। মেহ` িসং
ধানী ভারেতর পে সব+ািধক ৩৬ রােন অপরািজত থােকন। ইংল#ােlর অিধনায়ক মগ+ান
৫১ রান কেরেছন। জেয়র জন# ১৪৮ রােনর ল#মা া িনেয় খলেত নেম ইংল#াl ১১ বল
বািক থাকেতই মা িতনH উইেকট হািরেয় $েয়াজনীয় রান তু েল নয়। ◌র আেগ ভারত
২০ ওভাের ৭ উইেকেট ১৪৭ রান কের। ভারত ইিতমেধ#ই টd িসিরজ ৪-০ত এবং
একিদেনর আjজ+ািতক িসিরজ ২-১এ িজেত িনেয়েছ।
RUSSIA

রািশয়া ও তু র( ইসলািমক dট জিA গাNীর ল#বর িবষেয় গােয়Oা তথ# িবিনমেয়র
পর িসিরয়ার আল বেব যৗথ িবমান অিভযান চািলেয়েছ। 2শ $িতরা মক জািনেয়েছ,
রািশয়ান SU-24 িবমান, S- যু3 জট এবং তু রে(র F-16 এবং F-4 বr উেশ# সাধক যু3
িবমান এই আGমেণ অংশ নয়। যৗথ িবমান হামলায় িতনH IS কম#াl সার এবং
জিAেদর একািধক ঘাঁH ংস হেয় গেছ।
J&K
নতু ন কের বৃিপাত এবং তু ষারপােতর ফেল কা ীর উপত#কায় aাভািবক জন জীবন
িবপয+@ হেয় পেড়েছ। গত িতনিদন ধের উপত#কার সেA সড়ক ও আকাশ পেথ যাগােযাগ
িবি| হেয় রেয়েছ। জ\ু – Zনগর মহাসড়ক বরাবর িবিভ %ােন বৃি ও বরফ পড়ার
ফেল আজ কান যানবাহন চলাচল করেব না। আজ আবহাওয়া িকছু টা উত হেত পাের তেব
আবহাওয়া দর উপত#কার িবিভ এলাকায় বৃিপােতর পূব+াভাষ িদেয়েছ। উQর কা ীেরর
বািদপুরা জলায় বুধ ও বৃহyিতবার রােত িনয়ণ রখার কােছ িন2 Jােম িহমবােহর দুH
ঘটনার ফেল অjত ১০ জন জওয়ান $াণ হারান। অন# চারজন িনেখাঁজ। রিববার পয+j
কা ীর িবuিবদ#ালেয়র সম@ পরীা %িগত রাখা হেয়েছ।
AU-OPEN
অেFিলয়া ওেপন টিনেস সািনয়া িমজ+া ও ইভান ডিডেগর ভারত- Gােয়শীয় জুH আজ
িম?ড ডাবলেসর সিম ফাইনােল সামাIা dসুর এবং স#াম Jােথর অেFিলয় জুHর
মুেখামুিখ হেব। ভারত Gােয়শীয় জুির রাহণ বপা ও গ#ািpেয়লা ডাpি(র ভারত
কানািডয় জুHেক পরািজত কের সিম ফাইনােল উেঠেছন। পু2ষেদর িসAলেসর িzতীয় সিম
ফাইনােল রাফােয়ল নাদাল িJেগার িদিম েভর িব2ে3 খলেবন। এই খলায় য জয়ী হেবন
িতিন ফাইনােল রজার ফেডরার মুেখামুিখ হেবন। রজার ফেডরার dািনসলাস
ওয়ািরংকােক হািরেয় ফাইনােল পৗঁেছেছন।

