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Headlines :
) রাজ্যে ান্তির ন্তরজ্ে অক্ষ ন্ন ররজ্ে ন্তেন্তিন্ন উন্নয়ন
প্রকল্প

অেোত

রাোর

যনে

রাযেোহর

জ্ ান্তিতা

রেজ্য়জ্েন মেেমন্ত্রহ|
) প্রন্ততটি রকারহ িেজ্ন রৌর ন্তেদ্েজ্তর েেে া করার
যনে রাযে রকার ন্তদ্ধাি ন্তনজ্য়জ্ে|
) র এন্ড রনন ন্তরন্তিন কন্তমটির ান্তর অন ায়হ
রাযে

রকারহ

কাঠাজ্মা

কমমোরহজ্দ্র

যনে

ংজ্ান্তিত

রেতন

ায়জ্ন রাযে রকার েে ন্তিন্তিরই ROP

প্রকা করজ্ে|
)

িারত ও মান্তকমন

ক্তরাষ্ট্র আয ান্তক ানজ্ক হমাি

াজ্রর ন্ত্রাোজ্দ্র কাজ্য তাজ্দ্র মাটি েেোর করজ্ত
না রদ্োর ন্তেলয়টি ন্তনন্তিত করজ্ত েজ্েজ্ে|
) িারত ও রনদ্ারেোন্ডজ্র মজ্িে ন্ততনটি মজ্ াতা
ত্র স্বাক্ষন্তরত|
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খ্য ন্ত্র :
রাজ্যে ান্তির ন্তরজ্ে অক্ষ ন্ন ররজ্ে ন্তেন্তিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প
অেোত রাোর যনে রাযেোহর জ্ ান্তিতা রেজ্য়জ্েন
মেেমন্ত্রহ| আয ন্তেজ্কজ্ে আিরতোর রেন্তনন রণহজ্ত
নেন্তনন্তমত
ম
ন্তিতে ন্তশুউদ্োন ন্তেনহ ন্তেতাজ্নর উজ্িািন
কজ্র মেেমন্ত্রহ মান্তনক রকার েজ্েন, রাজ্যে নানা িাজ্ে
অান্তির

ন্তরজ্ে

ততন্তরর

রেষ্টা

জ্ে,

স্বািান্তেক

ন্তরন্ত ন্ততজ্ক র ারাজ্ো করার রেষ্টা জ্ে| এ েোজ্র,
যনিনজ্ক

যাি

ও

জ্েতন

থাকার

যনে

েজ্েজ্েন

মেেমন্ত্রহ| মেেমন্ত্রহ েজ্েন, রাযে রকার ন্তশু উদ্োন,
রেহন্দ্র তোন্তলমকহ িেন, উযয়ি প্রাাদ্  ংন্তিষ্ট
এোকাজ্ক উজ্জয়ি েক নামকরণ কজ্র েোক উন্নয়ন ও
ংস্কাজ্রর উজ্দ্োি ন্তনজ্য়জ্ে| ন্তশু উদ্োন ন্তেনহ ন্তেতান
তারই অঙ্গ| মেেমন্ত্রহ ওন্তরজ্য়ন্ট রেৌমনহ রথজ্ক রেহন্দ্র
িেজ্নর

ন্তদ্জ্ক

রা ার

েম

প্রাজ্ির

রদ্াকানহ

ও

েেোয়হজ্দ্র অন্তেেজ্ে এই ন্তেনহ ন্তেতাজ্ন তাজ্দ্র রদ্াকান
ানািজ্রর
অনষ্ঠাজ্ন

কায

রল

অনোনেজ্দ্র

করার
মজ্িে

অনজ্রাি

যান্তনজ্য়জ্েন|

উন্ত ত

ন্তেজ্েন

নিজ্রান্নয়নমন্ত্রহ মান্তনক রদ্, র রময়র ড: প্রপ ল্লন্তযৎ

ন্তনা, রডটি রময়র মর েক্রেতী, রময়র ান্তরলদ্
প েন িট্টাো মে, র ান্তরলদ্ রত্না দ্ত্ত  অনোনেরা|
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স ৌর-বিদ্যৎ:
প্রন্ততটি রকারহ িেজ্ন রৌর ন্তেদ্েজ্তর েেে া করার
যনে রাযে রকার ন্তদ্ধাি ন্তনজ্য়জ্ে| এ েোাজ্র ন্তেন্তিন্ন
রকারহ াাতাে, ন্তক্ষা প্রন্ততষ্ঠান, আরক্ষা প্রাজ্নর
ন্তেন্তিন্ন িেজ্ন অগ্রান্তিকাজ্রর ন্তিন্তত্তজ্ত রৌর ন্তেদ্েৎ েেে া
গ্রজ্নর যনে ন্তনজ্দ্ম  রদ্ওয়া জ্য়জ্ে| আয আিরতো
প্রজ্ঞািেজ্ন
দ্প্তজ্রর

রাযে

রৌর

প্রন্ততন্তনন্তিজ্দ্র

জ্ঙ্গ

ন্তেদ্েৎ
এক

নহন্তত

ন্তনজ্য়

তেঠজ্ক

ন্তেদ্েৎ

ন্তেন্তিন্ন
মন্ত্রহ

মান্তনক রদ্ একথা েজ্েন| ন্ততন্তন যানান, রাযে রকার
িন্ডােৄায়  রমিাওয়াট ক্ষমতার রৌর ন্তেদ্েৎ প্রকল্প
িজ্ৄ রতাোর উজ্দ্োি ন্তনজ্য়জ্ে| এোৄা ডের যেন্তেদ্েৎ
রকজ্ন্দ্রর ন্তোে যন্তমজ্ত রৌর ন্তেদ্েৎ প্রকল্প

ান করা

ম্ভে েজ্ে ন্ততন্তন অন্তিমত প্রকা কজ্রজ্েন| আিরতো
জ্রর েহুতে োন্তৄগুন্তের োজ্দ্ও রৌর ন্তেদ্েৎ েেে া
করা

ায় ন্তকনা তা েন্ততজ্য় রদ্োর ন্তেলজ্য়ও গু ত্ব রদ্ন

ন্ততন্তন| িায় ন্তত্ররার রৌর ন্তেদ্েৎ প্রকল্প ম্প্রারণ

কন্তমটির রেয়ারমোন,  অনোনে কমমকতম ারা উন্ত ত
ন্তেজ্েন|
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ROP:
র এন্ড রনন ন্তরন্তিন কন্তমটির ান্তর অন ায়হ
রাযে
কাঠাজ্মা

রকারহ

কমমোরহজ্দ্র

যনে

ংজ্ান্তিত

রেতন

ায়জ্ন রাযে রকার েে ন্তিন্তিরই Rules

of Pay ো ROP প্রকা করজ্ে| অথমমন্ত্রহ িানোে াা
আয মাকরজ্ণ এই েের যান্তনজ্য়জ্েন| ন্ততন্তন েজ্েন,
ROP ে ৄাি করার কায েেজ্ে| এক প্রজ্ের উত্তজ্র
ন্ততন্তন যানান, রাযে রকার অন্তক্ষক জ্দ্ ন্তক্ষা দ্প্তজ্র
ৌ্ াযার এেং মায কেোণ মায ন্তক্ষা দ্প্তজ্র ৌ
াযার জ্দ্ রোক ন্তনজ্য়াজ্ির র

ন্তদ্ধাি ন্তনজ্য়জ্ে, রই

ে জ্দ্ রোক ন্তনজ্য়াজ্ির যনে ন্তেজ্ঞন্তপ্ত যান্তরর প্রন্তক্রয়া
েেজ্ে| দ্রুত এই প্রন্তক্রয়া রল জ্ে েজ্ে ন্ততন্তন আা
প্রকা কজ্রজ্েন|
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কংগ্রে :
েমিারতহয় কংজ্গ্র কন্তমটির ম্পাদ্ক ি জ্ন রিারা
আয ন্ততন ন্তদ্জ্নর রাযে পজ্র এজ্জ্েন| রাজ্যে এজ্
ন্ততন্তন দ্জ্ের রনতাজ্দ্র াজ্থ তেঠক কজ্রন| ন্ততন্তন রাজ্যে
রযো ন্তিন্তত্তক িা করজ্েন েজ্েও যানা রিজ্ে| এন্তদ্জ্ক
ন্ত ন্ত ন্তর িান্তত হ ল কান্তি ন্তেশ্বাজ্র রনত় জ্ত্ব
এক

প্রন্ততন্তনন্তিদ্ে

আয

ন্তেজ্োন্তনয়া

ন্তিজ্য়

াম্প্রন্ততক

রাযননন্ততক ং জ্লম আতজ্দ্র রদ্জ্ে আজ্ন| এই

টনায়

অন্তি ক্তজ্দ্র ন্তে জ্দ্ধ েেে া গ্রজ্নর যনে ন্ততন্তন দ্ােহ
যান্তনজ্য়জ্েন|
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ত

ল কং:

রাজ্যে রকন্দ্রহয়  জ্ক্ষজ্র দ্ােহ যান্তনজ্য়জ্ে প্রজ্দ্ ত় নমে
কংজ্গ্র|

আয

আিরতোয়

এক

াংোন্তদ্ক

জ্েেজ্ন

প্রজ্দ্ ত় নমে কংজ্গ্র ন্তেিায়ক দ্হ রায় েমমন এই
দ্ােহ যান্তনজ্য়জ্েন| ন্ততন্তন োমফ্রন্ট

রকাজ্রর কাযকজ্মমর

মাজ্োেনা কজ্রন| ন্তেটপান্ড ইেজ্ত ন্ততন্তন মেেমন্ত্রহর
দ্তোি দ্ােহ কজ্রন| ন্তেটপান্ড এর াজ্থ াকদ্জ্ের
একান্তিক রনতা যন্তৄত েজ্ে ন্ততন্তন অন্তিজ্ াি কজ্র, ওই

ে রনতার ন্তে জ্দ্ধ ন্ত ন্তে আই তদ্ি করার দ্ােহ
যান্তনজ্য়জ্েন| াংোন্তদ্ক জ্েেজ্ন প্রজ্দ্ ত় নমে কংজ্গ্র
িান্তত, ন্তেিায়ক আহল কুমার াা উন্ত ত ন্তেজ্েন|
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ারত- াবকি :
িারত ও মান্তকমন

ক্তরাষ্ট্র আয ান্তক ানজ্ক হমাি

াজ্রর ন্ত্রাোজ্দ্র কাজ্য তাজ্দ্র মাটি েেোর করজ্ত
না রদ্োর ন্তেলয়টি ন্তনন্তিত করজ্ত েজ্েজ্ে| দ্ই রদ্ই
মেই ও

াঠানজ্কাজ্টর ামোয় লৄ ন্ত্রকারহজ্দ্র দ্রুত

ন্তেোজ্রর েেে া করার কথা েজ্েজ্ে| প্রিানমন্ত্রহ নজ্রন্দ্র
রমাদ্হ ও মান্তকমন রপ্রন্তজ্ডন্ট রডানাল্ড ট্রাম্প ন্ত্রাোজ্দ্র
রমাকান্তেোর

প্রজ্েষ্টাজ্ক

ন্তক্তােহ

করার

এেং

ন্ত্রাোদ্হজ্দ্র ন্তনরাদ্ আশ্রয় ন্তনমে
ম করার ন্তেলজ্য় থ
রনন| দ্ই রনতার তেঠজ্কর র প্রকান্তত র ৌথ ন্তেে়ন্ততজ্ত
দ্ই রদ্ আিযমান্ততক ন্ত্রাজ্র রক্ষজ্ত্র রাষ্ট্রংজ্ র েোক
ন্তির প্রন্তত মথমন জ্ঞান কজ্র| দ্ই রনতাই ধ্বংাত্মক
অজ্ের

প্রারজ্রাজ্ি

এেং

ন্ত্রাোদ্হজ্দ্র

াজ্ত

াজ্ত

রগুন্তে না রৌৌঁেয়, রই ন্তেলজ্য় এক াজ্থ কায করজ্ত
ংকল্প গ্রন কজ্রন| দ্ই রনতাই আেকায়দ্া, ইোন্তমক
রেট,

তয-এ-মেদ্,

েকর-এ-ততো

ও

ন্তড.

রকাম্পানহ



ন্ত্রাোদ্হ

রিাষ্ঠহর

হুমকহর

ন্তে জ্দ্ধ

জ্ ান্তিতা দ়্ করার কথা েজ্েন| দ্ই রাষ্ট্র-প্রিান
এই

ন্তেলজ্য়

মতজ্ালণ

কজ্রন

র ,

িারত

প্রাি

মাািরহয় এোকায় ান্তি ও ন্ত ন্ততর যনে িারত ও
মান্তকমন

ক্তরাজ্ষ্ট্রর মজ্িে

ন্তনষ্ঠ অংহদ্ান্তরত্ব য রহ|
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প্র া

ন্ত্র -স দ্ারলযান্ড:

ন্ততনজ্দ্হয় পজ্রর রল  মাজ্য় প্রিানমন্ত্রহ নজ্রন্দ্র রমাদ্হ
আয রনদ্ারেোন্ডজ্র রাযিানহ আমোরডাজ্ম রৌৌঁজ্োন|
প্রিানমন্ত্রহ শ্রী রমাদ্হ এর রনদ্ারেোন্ডজ্র প্রিানমন্ত্রহ মাকম
জ্টর মজ্িে আয ন্তি-ান্তক্ষক তেঠক অনন্তষ্ঠত য়|
উিজ্য় যেোয় ন্তরেতম ন ন্তেলজ্য় োন্তর ে ন্তক্তর প্রন্তত
ন্তনজ্যজ্দ্র দ্ায়েদ্ধতার কথা েেক্ত কজ্রন| রজ্ি মন্ত্রহ
জ্টর

োিেজ্ন

আজ্োেনার

ময়

উিয়

রনতাই

ননমেহকরণজ্ ািে ন্তক্ত রক্ষজ্ত্র জ্ ান্তিতা ে়ন্তদ্ধর ন্তেলয়টি
ন্তনন্তিত কজ্রন| এর আজ্ি শ্রী রমাদ্হ েজ্েন, িারজ্ত
উন্নয়জ্ন রনদ্ারেোন্ড এক প্রক় ত অংহদ্ার| শ্রী

জ্টর

জ্ঙ্গ র ৌথ ন্তেে়ন্ততজ্ত ন্ততন্তন েজ্েন, রনদ্ারেোন্ড িত
ন্ততন েেজ্র িারজ্ত প্রতেক্ষ ন্তেজ্দ্হ ন্তেন্তনজ্য়াি রক্ষজ্ত্র
েোইজ্ত েৄ ত় তহয় রদ্|

দ্ই রদ্জ্র মজ্িে যে েেে ানা, াংস্ক়ন্ততক জ্ াি
এেং রনদ্ারেোন্ডজ্র রকাম্পান্তনগুন্তেজ্ত িারতহয় শ্রন্তমকজ্দ্র
ামান্তযক রক্ষা েেে ায় ংজ্ািন করার ন্তেলজ্য় ন্ততনটি
মজ্ াতা

ত্র স্বাক্ষন্তরত য়|

প্রিানমন্ত্রহ শ্রী রমাদ্হর

রনদ্ারেোন্ডজ্র রাযা উইন্তেয়াম আজ্েকযান্ডার ও রানহ
মোন্তিমার জ্ঙ্গ াক্ষাৎ করার কথা রজ্য়জ্ে| ন্ততন্তন র
রদ্জ্র ন্তেন্তিন্ন রকাম্পান্তনর CEO-রদ্র জ্ঙ্গ াক্ষাৎ কজ্র
তাজ্দ্র িারজ্তর উন্নয়জ্ন ান্তমে োর আহ্বান যানাজ্েন|
এোৄাও

প্রিানমন্ত্রহ

রোজ্ন

িারতহয়

েংজ্াদ্ভ তজ্দ্র

ামজ্ন েক্তেে রােজ্েন|
000000000000

বপ্র গ্রকার্ি:
ন্তপ্রমজ্কাটম,
ন্তেিা

ামান্তযক

োজ্ির

যনে

কেোণমেক
আিারকাডম

ন্তেন্তিন্ন

প্রকজ্ল্পর

োিেতামেক

করার

েোাজ্র রকারহ ন্তনজ্দ্ম ন্তকার উর অিেমতহ
ন্তদ্জ্ত

অস্বহকার

মামোর

শুনান্তনর

কজ্রজ্ে|
ময়

জ্েমাচ্চ
এ

আদ্ােত

েোাজ্র

ই

ন্তিতাজ্দ্
আয

এই

যন

তার

আজ্িকার ন্তনজ্দ্ম জ্র উজ্ল্লে কজ্র েজ্েজ্েন, এ রক্ষজ্ত্র নত ন
কজ্র আর রকানও  মজ্েক্ষজ্ণর প্রজ্য়াযন রনই|

দ্ই ন্তেোরন্তত এ.এম.োন উইেকার ও নেহন ন্তনার
অেকাকােহন রেঞ্চ েজ্েজ্েন, আিার না থাকার কারজ্ণ
একজ্শ্রনহর মানল ামান্তযক ন্তেজ্ি রথজ্ক েন্তঞ্চত জ্ত
াজ্রন|

শুিমাত্র

এই

আঙ্কার

ন্তিন্তত্তজ্ত

ন্তরন্ত ন্ততজ্ত রকজ্ন্দ্রর ন্তনজ্দ্ম জ্র উর

েতম মান

ন্তিতাজ্দ্ যান্তরর

রকানও প্রে ওজ্ঠ না| তজ্ে আিারকাডম েেোজ্রর পজ্ে
েেন্তক্তিত ন্তনরাত্তা েন্তিত জ্ে ন্তকনা তা েন্ততজ্য় রদ্োর
যনে

একটি

জ্য়জ্ে

রই

াংন্তেিান্তনক

রেঞ্চজ্ক

র

ন্তরজ্াটম

াওয়া

 মি

না

ায়জ্নর উর আংন্তক

দ্ান্তয়ত্ব

রদ্ওয়া

এই

কমমন্তে

ন্তিতাজ্দ্ জ্েমাচ্চ আদ্ােত

োে ররজ্েজ্ে| মামোর রেতী শুনান্তনর ন্তদ্ন িা ম
জ্য়জ্ে ই যোই|
000000000000

প্র া

ন্ত্র :

প্রিানমন্ত্রহ নজ্রন্দ্র রমাদ্হ মান্তকমন রপ্রন্তজ্ডন্ট রডানাল্ড ট্রাম্প
ও তাৌঁর ন্তরোরজ্ক িারজ্ত আার আমন্ত্রণ যান্তনজ্য়জ্েন|
রায়াইট

াউজ্র

ররায

িাজ্ডমজ্ন

শ্রী

রমাদ্হ

ট্রাজ্ম্পর

ন্তরোরজ্ক এই আমন্ত্রণ যান্তনজ্য় আা প্রকা কজ্রন,
তারা এই আমন্ত্রজ্ণ াৄা রদ্জ্েন| শ্রী রমাদ্হ ন্তেজ্ল কজ্র
ট্রাম্প

কনো

ইিাঙ্কাজ্ক

এই

েের

িারজ্ত

অনজ্ষ্ঠয়

আিযমান্ততক

োন্তনন্তযেক

ন্তের

জ্েেজ্ন

আজ্মন্তরকান

প্রন্ততন্তনন্তিদ্জ্ের রনত় ত্ব রদ্োর আহ্বান যানান| রডানাল্ড
ট্রাম্প শ্রী রমাদ্হর রায়াইট াউ পজ্রর যনে তাৌঁজ্ক
োজ্র োজ্র িনেোদ্ যানান এেং েজ্েন তাজ্দ্র মজ্িে
আজ্োেনা অতেি পেপ্র জ্য়জ্ে|
000000000000

চক্ষ বিবির:
ন্তিম ন্তত্ররা রযো অিত্ব ন্তনোরনহ

ন্তমন্ততর উজ্দ্োজ্ি

ম্প্রন্তত রতন্তেয়ামৄা গ্রামহন াাতাজ্ে েক্ষ

ন্তেন্তকৎা

ন্তন্তের অনন্তষ্ঠত য়| ন্তন্তেজ্র েক্ষ ন্তেজ্লজ্ঞিণ  যন
েক্ষ ররািহর রোে রহক্ষা কজ্র প্রজ্য়াযনহয় ঔলি প্রদ্ান
কজ্রন| এোৄা, ররািহজ্দ্র মজ্িে  যন েক্ষ ররািহর
োন্তন

অাজ্রজ্নর

াাতাজ্ে ন্তনজ্য়

যনে

আিরতো

আই

াওয়া জ্য়জ্ে| রতন্তেয়ামৄা

াাতাে রথজ্ক এ েের যানাজ্না জ্য়জ্ে|
000000000000

ফর্িল:

ন্তয

এম

গ্রামহন

জ্রায়া ত় তহয় ন্তডন্তিন ন্তেি প টেজ্ের দ্টি রেোয় আয
জ্রায ং

ও েয ং

যয়োি কজ্রজ্ে| আ ােজ্ের

স্বামহ ন্তেজ্েকানন্দ ময়দ্াজ্ন অনন্তষ্ঠত রেোয় জ্রায ং
্-ো রিাজ্ে উমাকাি রকান্তেং রন্টারজ্ক রান্তযত কজ্র|
ন্তেযয়হ দ্জ্ের জ্ক্ষ
রিাে কজ্র|
েয ং

 টন ন্তমঞা ও মরন্তযৎ ন্তরয়াং দ্টি

এন্তদ্জ্ক, এম ন্তে ন্তে মাজ্ঠ অর রেোয়
্-ৌ রিাজ্ে আমরা ক’যনজ্ক ান্তরজ্য় রদ্য়|

ন্তেযয়হ েয ংজ্ র জ্ক্ষ আকমে রাজ্ন ও প্তম
ন্তরযন দ্টি রিাে কজ্র| অর ন্তদ্জ্ক আমরা ক’যনার
জ্ক্ষ একমাত্র রিােটি কজ্র িনোিন যমান্ততয়া|
000000000000

কু ারঘার্-ফর্িল:
কুমার াজ্টর PWD ময়দ্াজ্ন আয রথজ্ক শু

জ্য়জ্ে

রনতাযহ িালেন্দ্র ে প্রাইযমান্তন নক-আউট কাম েহি
প টেে ট নমাজ্মন্ট| কুমার াট রে-রন্টার দ্ম োজ্রর
মজ্তা এই ট নমাজ্মজ্ন্টর আজ্য়াযন কজ্রজ্ে| আয ন্তেকাজ্ে
ট নমাজ্মজ্ন্টর উজ্িািন কজ্রন, ঊনজ্কাটি ন্তযো ন্তরলজ্দ্র
িান্তিজ্নত্রহ কল্পনা রদ্েনাথ|

উজ্িািনহ মোজ্ে ন্তঙ্গার এপ.ন্ত দ্ে েয়-এক রিাজ্ের
েেেিাজ্ন োৌঁ োিান দ্েজ্ক রান্তযত কজ্র| ট নমাজ্মজ্ন্ট
রমাট ৌটি দ্ে অং ন্তনজ্ে| েোন্তম্পয়ান দ্ে েন্তল্ল
াযার ও রানাম কুন্তৄ াযার টাকা প্রাইযমান্তন াজ্ে
েজ্ে যানান ট নমাজ্মন্ট কন্তমটির আহ্বায়ক মহরণ দ্া|
000000000000
000000000000

