ALL INDIA RADIO, NSD
BENGALI MORNING BULLETIN
(07.25 – 07.35 HRS)
23/03/2017
আকাশবাণী
১। িেটেন গতকাল ল েন সংসদ ভবেনর কােছ সাসবাদী হামলায় একজন কমপে পাঁচ
জন িনহত এবং ৪০ জন আহত হেয়েছন; ভারত আ!মেণর িন#া কেরেছ।
২। সুি'ম (কােট) আজ বাবির মসিজদ *ংস মামলার +নানী হেব। িবেজিপ (নতা এল (ক
আডবানী, মুরিল মেনাহর (যাশী এবং উমা ভারতী এই মামলায় যু1 রেয়েছন।
৩। িনব)াচন কিমশন AIADMKর িনব)াচনী 'তীক িচ3 আটেক িদেয়েছ।
৪। উ4র 'েদশ সরকার (গাহত5া কায)কলাপ পয)ালচনা করেত (জলা 6ের কিম7 গঠন
কেরেছ।
৫। িব িস িস আই ভারেতর ৩২জন চু ি1ব: ি!েকট (খেলায়ােড়র বািষ)ক িরেটনারশীপ ফী
ি?@ণ কেরেছ।

UK SWARAJ:
িেটেন গতকাল ল েনর সংসদ ভবেনর কােছ সাসবাদী হামলায় একজন পুিলশ
আিধকািরক এবং আ!মণকারী সহ কমপে পাঁচ জন িনহত এবং ৪০ জন আহত হেয়েছন।
ল ন (মেBাপিলটান পুিলেশর সাসদমন িবভােগর 'ধান মাক) রওেল বেলেছন মৃত পুিলশ
কমE সংসদ ভবেনর 'হরায় িছেলন তােক ছু িরকাঘাত করা হয় এবং সাসবাদী গািড় চাপা
িদেয় ওেয়GিমHটার িেজর ওপর অন5 িতনজনেক হত5া কের এবং 'ায় ৪০ জন পদযাJী
আহত হন। িতিন জানান মেন করা হেK আ!মণকারী (কােনা সাসবাদী সংগঠেনর ?ারা
'ভািবত হেয়েছ। হাউস অফ কেমাH Lিগত রাখা হেয়েছ। সদস5েদর উ:ার করা হেয়েছ এবং
'ধান মী (টেরসা (মেক িনরাপদ Lােন িনেয় যাওয়া হেয়েছ। এখন পয)M িেটেনর সংসেদ
জNী আ!মেণ (কােনা ভারতীয়র হতাহেতর (কােনা খবর পাওয়া যায় িন। পররাOমী
সুষমা Pরাজ এক টু 5ইট বাত) ায় এই ঘটনার তী িন#া কের জনগণেক পাল)ােমQ Rয়াের
যাওয়া এড়ােনার পরামশ) িদেয়েছন। মী টু 5ইটবাত) ায় জািনেয়েছন িতিন অনবরত ল েন
ভারতীয় হাই কিমশেনর সেN (যাগােযাগ (রেখ চেলেছন। কিমশন জািনেয়েছ (কােনা ভারতীয়
আহত হেয় থাকেল তােদর পাবিলক (রসপH ইউিনেটর সেN (যাগােযাগ করেত পােরন।
(যাগােযােগর নTর হল ০২০-৮৬২-৯৫-৯৫০।

Pranab Pakistan
রাOপিত 'ণব মুেখাপাধ5ায় বেলেছন ভারত িহংসা এবং সাস মু1 পিরেবেশ পািক6ােনর
সেN সXক) গেড় (তালার িবষেয় 'িতYিতব:। আজ পািক6ােনর জাতীয় িদবেসর 'াZােল
[ মুেখাপাধ5ায় (সেদেশর রাOপিত মামনুন \েসনেক পাঠােনা এক বাত) ায় একথা বেলন। এই
উপলে রাOপিত (দশবাসীর প (থেক পািক6ােনর জনগণেক +েভKা জানান। বারংবার
অ]িবরিতর পিরে'িেত সীমােM উে4জনা এবং (সনা িশিবের একািধক আ!মেণর দ^ন
ভারত-পািক6ান সXেক) র অবনিতর সময় রাOপিতর এই বাত) া। দুেদেশর মেধ5 (শষ
সরকারী আেলাচনা হয় ২০১৫র িডেসTের যখন পররাOমী সুষমা Pরাজ ই`ামাবােদ যান
এবং উভয় প সব)াaক আেলাচনা আবার +^ করার িস:াM (নয়। তেব, গত জানুয়ারীেত
পািক6ান িভি4ক bজশ-এ-মহcদ জNী (গাdী পাঠানেকাট িবমান ঘাঁ7েত হানা (দওয়ার ফেল
এই উeতা ণLায়ী হয়।

EC AIADMK:
িনব)াচন কিমশন , দু7 পাতা সTিলত AIADMK দেলর িনব)াচনী 'তীক7 আটেক িদেয়েছ।
িনব)াচনী কতৃ) প গতকাল রােত এই মেম) এক7 অMব)তE আেদশ জাির ক’(র বেলেছ, আসf
আর (ক নগর িবধানসভা আসেনর উপিনব)াচেন দেলর দুই িববদমান (গাdীর (কউই এই
'তীক এবং এর নাম, ব5বহার করেত পারেব না। কিমশন, িভ (ক শশীকলা (গাdী এবং O.
পনীর (সলভম (গাdীেক, উপ িনব)াচেন লড়াই-এর লে5 নতু ন 'তীক িLর করার জন5 আজ
(বলা ১০টা পয)M সময় িদেয়েছ। নতু ন িদgীেত গতকাল সারািদনব5াপী +নািনর পর িনব)াচন
কিমশন জানায়, উভয় (গাdীরই দািখল করা িবপুল পরমাণ নিথপJ যাচাই করার জন5
তােদর আেরা কছু টা সময় 'েয়াজন। উেgখ5, আগামী মােসর ১২ তািরখ ঐ উপিনব)াচন
হেব। তািমলনাড়ুর 'া1ন মুখ5মী (জ জয়লিলতার মৃতু5েত আসন7 শূণ5 হয়। আজ এই
উপিনব)াচেনর জন5 মেনানয়নপJ জমা দািখেলর (শষ িদন।

SC AYODHYA:
সু'ীমেকাট) আজ বাবির মি#র *ংস মামলায় 'বীণ িবেজিপ (নতা এল (ক আদবািন, মুরলী
মেনাহর (যাশী এবং উমা ভারতীর িব^ে: অিভেযােগর +নািন jহণ করেবন। অিভযু1েদর
িব^ে: (ফৗজদাির ষড়যের অিভেযাগ খািরজ করা সং!াM এলাহাবাদ হাইেকােট)র রােয়র
িব^ে: িসিবআই-এর করা আেবদেনর ওপর আজ +নািন jহণ করা হেব। গতকাল
িবচারপিত িপ িস (ঘােষর (নতৃ েl সেব)াm আদালেতর (বn এ িবষেয় +নািন Lিগত রােখন
এবং িতিন এবং িবচারপিত আর এফ নিরম5ানেক িনেয় গoত এক7 িনিদ) p (বn এই মামলার

+নািন jহণ করেবন বেল জানান। উেgখ5, িবচারপিত নিরম5ান গতকাল আদালেত উপিLত
িছেলন না। এর আেগ, সেব)াm আদালত জানান, অিভযু1েদর অব5হিতর িবষয়7 jহণ করা
হেব না এবং তােদর িব^ে: (ফৗজদাির ষড়যের অিভেযাগ পুণ^qীিবত করার পথ (খালা
রাখা হেব।

SC VIDEOS:
সু'ীম (কাট), (স5াসাল (নটওয়ােক) , (যৗন িনপীড়ন ও অপরােধর িভিডও বr করার লে5
(কsীয় সরকােরর 'িতিনিধ ও @^lপূণ) ইQারেনট সংLার িবেশষtেদর িনেয় এক7 কিম7
গঠন কেরেছন। িবচারপিত এম িব (লাuর ও ইউ ইউ লিলতেক িনেয় গoত সেব)াm
আদালেতর (বn, @@ল ইি য়া, মাইে!াসফট ইি য়া, ইয়া\ ইি য়া, (ফসবুক ও অন5ান5
সংLােক, এ িবষেয় এক7 িস:ােM (পৗঁছেনার লে5 ১৫ িদন সময় িদেয়েছন। সেব)াm আদালত
সংিvp সংLা@িলেক bবঠেক িমিলত হওয়ার এবং ২০(শ এি'ল পরবতE +নািনর িদন এ
িবষেয় িব6ািরত িববরণ সXেক) জানােনার িনেদ) শ িদেয়েছন।

CABINET CUSTOMS:
(কsীয় মীসভা, পণ5 ও পিরেষবা কর wপায়েনর লে5 পদেপ িহেসেব িবিভf পণ5 ও
পিরেষবার ওপর (সস ও সারচাজ) খািরজ সং!াM সীমা+x এবং উৎপাদন +x আইেনর
সংেশাধেনর িবষেয় অনুেমাদন িদেয়েছ। এেত সীমা+x আইন ১৯৬২, সীমা+x ট5ািরফ
আইন ১৯৭৫, (কsীয় উৎপাদন +x আইন ১৯৮৫র িবষেয় একািধক সংেশাধনীর কথা বলা
হেয়েছ।

Cabinet NABARD
মী সভা ১৯৮১ সােলর জাতীয় কৃ িষ এবং jামী িবকাশ ব5া{ NABARD আইন
সংেশাধেনর '6াব অনুেমাদন কেরেছ। এর ফেল নাবােড)র মূলধন ৫ হাজার (কা7 টাকা
(থেক ৩০ হাজার (কা7 টাকায় বৃি:র সংLান রেয়েছ। এছাড়া িরজাভ) ব5াংেকর অনুমিত
!েম এই পিরমাণ আেরা বাড়ােনা (যেত পারেব। সংেশাধনীেত নাবােড) আর িব আই এর ২০
হাজার টাকা মূেল5র ৪ শতাংশ (শয়ার ভারত সরকােরর কােছ হ6াMর করার সংLান
রেয়েছ।

Suresh Vikalp
   গতকাল নতু ন িদgীেত ভারতীয় (রেলর জল
ব5াপLাপনা সং!াM নতু ন নীিত 'কাশ কেরেছ। এই উপলে5 ব1ব5 (রেখ [ 'ভূ বেলন
নতু ন জল নীিতর আওতায় জেলর অিডট, জলাধােরর পুন'িতdা এবং জেলর পুনব)5াবহার
সুিনি|ত করা হেব। মী বেলন গাছ লাগােনার ল5মাJা িLর করা হেয়েছ এবং আগামী
িতন বছের পাঁচ (কা7 চারা লাগােনা হেব। িতিন জানান এবছর ১(কা7 ২৫ ল গাছ
লাগােনার পিরক}না রেয়েছ। [ 'ভূ আেরা জানান, (রল পষ)েদ পিরেবশ িনেদ) শালয় গঠন
করা হেয়েছ। মী অন5ান5 (েJও িবক} কম)সূিচর উে?াধন কেরন। িতিন বেলন িবক}
কম)সূিচর আওতায় যাJীরা উপকৃ ত হেবন। িতিন জানান, এ7 এক7 PK কম)সূিচ যার
আওতায় (কােনা অিতির1 ভাড়া না িনেয় যাJীেদর িবক} (Bেন িনি|ত িরজােভ) শন (দওয়া
হেব। এর ফেল যাJীেদর সমস5ার সমাধান হেব।

LANKA UNHRC:
LTTE যুে:র সময় সংঘ7ত িবিভf যু: অপরােধর মীমাংসা এবং িবিভf Lানীয় (গাdীর
সেN আেপাস রফা সং!াM দায়ব:তা আেরা দুবছর বাড়ােনার িবষেয় রাOসংঘ মানবািধকার
পিরষদ-UNHRCর এক7 '6াব [লংকা (যৗথভােব উ~াপন কেরেছ। উেgখ5, ২০১৫র
অোবর মােস মূল '6াব7 (পশ করা হেয়িছল। [লংকার িবেদশ িবষয়ক উপমী ডঃ হষ)
িডিসলভা, গতকাল (জেনভায় সংLার অিধেবশেন জানান, ন5য় িবচার 'দােন [লংকা
দৃঢ়'িতt। রাOসংঘ মানবািধকার কিমশেনর হাই কিমশনার জােয়দ অল \েসইন, এই লে5
এক7 সব)াaক (কৗশল, সময় সীমা এবং িব6ািরত পদেেপর আান জানান।

FISHERMEN:
[লংকার (নৗবািহনী, তােদর সমুসীমায় মাছ ধরার অিভেযােগ গতকাল দু7 পৃথক Lান
(থেক ১৬ জন ভারতীয় মৎসজীিবেক (jার কেরেছ। রােম রেমর মৎসজীিব সংগঠেনর
সভাপিত জািনেয়েছন, 'থম ঘটনায়, গতকাল (নবুনিথবুর অদূের মাছ ধরার সময় [লংকার
(নৗবািহনী মৎসজীিবেদর আটক কের এবং কােNসানথুরাই ব#ের িনেয় যায়। মৎসজীিবেদর
মাছধরা (নৗকা@িলও বােজয়া করা হয়। অন5িদেক, তালাইমাfােরর কােছ মাছ ধরার সময়
[লংকার (নৗবািহনী রােম রেমর আট জন মৎসজীিবেক আটক কের।

UP Cow slaughter

উ4র 'েদেশর মুখ5মী আিদত5নাথ (যাগী 'শাসিনক এবং পুিলশ আিধকািরকেদর
(কােনাভােবই রােজ5 (গাহত5ার অনুমিত না (দবার িনেদ) শ িদেয়েছন। িতিন (জলা
(মিজেেটর (পৗরিহেত5 (জলা 6ের এক7 কিম7 গঠন কেরেছন, তােদর কাজ হেব
প+হত5ার কায)কলাপ, গবাদী প+র সংখ5া এবং 'িত7 (জলায় মাংেসর খুচেরা িবি!
পয)ােলাচনা করা। কিম7 এক সােহর মেধ5 তােদর িরেপাট) (পশ করেব। মুখ5 সিচব রা\ল
ভাটনগর সম6 িবভাগীয় কিমশনার, (জলা (মিজেট এবং পুিলশ 'ধানেক bদিনক িভি4েত
কসাইখানা@িল পরীা করেত বেলেছন। িতিন বেলন যারা লাইেসH ছাড়া বা পুরসভা এবং
দুষন িনয়ণ আইন লংঘন কের কসাইখানা চালােK তােদর িব^ে: ব5বLা (নওয়া হেব।
এিদেক, গতকাল আিলগড়, (মরাঠ, বাগপত, এলাহাবাদ, গািজয়াবাদ, বািলয়া এবং আজমগড়
সহ িবিভf (জলায় িবিভf অৈবধ কসাই খানায় তgাসী চালােনা হয়।

BCCI players fee
িব িস িস আই, ভারেতর ৩২জন চু ি1ব: ি!েকট (খেলায়ােড়র বািষ)ক িরেটনারশীপ ফী
ি?@ণ কেরেছ। গতকাল 'শাসকেদর কিম7 bবঠেক িমিলত হয় এবং এবছর ৩০(শ (সেTর
(শষ হওয়া সমেয়র জন5 পু^ষ ি!েকটারেদর চু ি1র িবষেয় িস:াM (নন। (খেলায়াড়েদর
ম5াচ িফও বাড়ােনা হেয়েছ। তােদর 'িত (টেGর জন5 ১৫ ল, এক িদেনর ি!েকেটর জন5 ৬
ল এবং 7-২০ ম5ােচর জন5 ৩ ল টাকা কের (দওয়া হেব। গতবছেরর অোবর মাস
(থেক এই ম5াচ ফী কায)কর হেব।

