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Headlines:
( ) নির্ব াচি কনি ি আগাি

৬শ

শেব্রুয়ার রাজ্যের ৬টি নর্ াি ভা

শকজ্ে শিাট ৬টি শভাটজ্কজ্ে পিরায় শভাট গ্র জ্ের নিজ্ ব

ন জ্য়জ্ে|

( ) ADC’র একন জ্ির অন জ্র্ ি অিনিত|
( ) প্র ািিন্ত্র

িজ্রে শিান

নর্নিন্নতার্া জ্ক উৎ া

র্জ্েজ্েি, রাযনিনতক উজ্েজ্ ে এর্ং

প্র াজ্ির যিে

িব জ্ক র্ের্ ারকার জ্ র প্রশ্রয়

শ য়া উনচত িয়|
***************************************
নর-শপাে :
নির্বাচি

কনিি

আগাি

৯৳শ

শেব্রুয়ার

রাজ্যের

৳টি

নর্ািভা

শকজ্ের শিাট ৳টি শভাটজ্কজ্ে পড়িরায় শভাট গ্রজ্ের নিজ্ৈব  নৈজ্য়জ্ে|
শভাটজ্কেগুনি

ি

শািািড়ড়া

নর্ািভা

শকজ্ের

৯৳,

রাযঘাট

উচ্চ

র্ড়নিয়াৈ নর্ৈোিজ্য়র-উত্তরাাং, িপড়র নর্ািভা শকজ্ের ৵, শেিকাযিা
এইচ এ স্কড় জ্ির উত্তর পনিিাাং, শেনিয়ািড়ড়া নর্ািভা শকজ্ের ৱ৲,
নর্জ্র্কািন্দ দ্বাৈ শেে নর্ৈোিয়, াব্রুি নর্ািভা শকজ্ের ৱ৵, িড়ড়য়া
াইস্কড় ি পঢ়র্বাাং, অনিিগর নর্ািভা শকজ্ের ৰ৴, িান্দাইর্ানড় এ নর্

স্কড় ি ও কৈিেিা-কুনেব

নর্ািভা শকজ্ের ৶, নপয়ারােড়া টি এজ্েট

াইস্কড় ি| ৯৳ শ শেব্রুয়ার এই েয়টি শভাটজ্কজ্ে কাি ৴টা শেজ্ক
নর্জ্কি ৱটা পর্ব
নিজ্ৈব নকা

শভাট গ্রে করা জ্র্| পড়িরায় শভাট গ্রজ্ির এই

নির্বাচি

কনিি

আনকানরজ্কর কাজ্ে

শেজ্ক

গেকাি

রাজ্যের

িড়খ্ে

নির্বাচি

পাঠাজ্িা জ্য়জ্ে|

নিজ্ৈব নকায় র্িা য়, কনিজ্ির নিয়িািড়র্ায় িকজ্পাি এর িয় কজ্রাি
ইউনিজ্ট নকেড়

িিড়িা শভাট শৈয়া য়| পজ্র কজ্রাি ইউনিট শেজ্ক িিড়িা

শভাট গুনি িড়জ্ে নৈজ্ে য়| নকন্তু ৴টি শভাট শকজ্ের নিাইন াং অনোরগে
িক শপাি’এর িয় াংগে শভাট িিড়িা শভাট কজ্রাি ইউনিট শেজ্ক র্াৈ
শৈিনি| এই ােটি

শভাট শকজ্ে পড়িরায় শভাট গ্রজ্ির শকাজ্িা িজ্য়াযি

শিই, েজ্র্ গেিার িয় নভনভপোট নিপ গুনি গেিা করজ্ে জ্র্ র্জ্ি
কনিজ্ির

নিজ্ৈব নকায়

উজ্েখ্

করা

জ্য়জ্ে|

শভাট

র্িিানিপড়র নর্ািভা শকজ্ের ৰ, এ এি ন ওয়া ব

শকে

গুনি

জ্িা

অনে-শেই’এর

উত্তর পনিিাাং, আারাির্ানড় নর্ািভা শকজ্ের ৰ৲, পনিি রাযিগর
াইস্কড় ি-ৈনিি পনিিাাং, ান রর্াযার নর্ািভা শকজ্ের আেি কজ্িানি
শয নর্ স্কড় ি, াব্রুি নর্ািভা শকজ্ের ক ষ্ণিগর এ নর্ স্কড় ি| করর্ড়ক
নর্ািভা

শকজ্ের

৵

োইিািগ

পাড়া

এ

নর্ািভা

শকজ্ের

ৱৱ

নর্শ্বকিবা

পাড়া

এ

নর্ািভা শকজ্ের ৰ৭ িিড়ঘাট ন

নর্
নর্

স্কড় ি|
স্কড় ি

রাইিাভোনি
ও

করিেড়া

এ নর্ৈোিয়|

কনিজ্ির নিজ্ৈব নকায় আজ্রা উজ্েখ্ করা য় শর্, ৱটি শভাটজ্কজ্ে শিাট
শভাটার ও শভাজ্টর র্ের্াি নচনিে জ্য়জ্ে| েজ্ি এই শভাটজ্কেগুনিজ্ে
শকাি িােী র্নৈ এক শভাজ্টর র্ের্াজ্ি যয় ি েজ্র্ নির্বাচি কনিজ্ির
অিড়জ্িাৈি োড়া াংনিষ্ট নরটানিবাং অনোরগে েিােি শঘাো করজ্ে
পারজ্র্ি িা র্জ্ি নিজ্ৈব নকায় উজ্েখ্ করা য়| এই শভাট শকেগুনি

কাকড়ার্ি-ািগড়া

নর্ািভা

শকজ্ের

৯ৰ,

এনিনকউটিভ

ইনিনিয়ার,

ওয়াটার নরজ্াব অনেজ্র ৈনিে নিযবাপড়র ন নভি িাং চার’এর শভাটজ্কে,
ান রর্াযার

নর্ািভা

শকজ্ে

৮৶,

ৈঢ়গাব রাই

িগর্ানড়

শয

নর্

স্কড় ি

পনিিাাং, শযািাইর্ানড় শকজ্ের ৰ, পনিি চরকোই পঞ্চাজ্য়ে অনে|
*******************************
ADC-অন জ্র্ ি :
আয শর্িা ৮৯টায় খ্ড়িি
ড় ড়াংনিে ক ন িাি আনকানরক ভর্জ্ির নিিিায়েজ্ি
অনজ্র্ি র্জ্| আয ADC’র অনজ্র্জ্ি র্ক্তর্ে রাখ্জ্ে নগজ্য় িড়খ্ে
নির্বা ৈে রাা চরে শৈর্র্িবা র্বত্র ান -ম্প্রনে র্যায় রাখ্ার যিে
কজ্ির

িনে

ান পঢ়েব ভাজ্র্

আহ্বাি

যািাি|

অনের্ানে

নেনি

ওয়ায়

ৈে

িাপ্ত

নির্বাচক

নর্ািভা

িন্ডিজ্ক

নির্বাচি

িের্াৈ

জ্ঞাপি

কজ্রি| শগাটা শৈজ্র িজ্ে রাজ্যের িািড় শর্ন শভাট িৈাি কজ্র ৈষ্টা
িাপি কজ্রজ্ে র্জ্ি নেনি ি র্ে কজ্রি| আয ADC’র অনজ্র্জ্ি রাযে
এর্াং শৈজ্র িয়াে নর্নষ্ট র্েনক্তজ্ৈর িনে েদ্ধা যানিজ্য় ৮ নিনিট নিরর্ো
পািি করা য়| র্াজ্ৈর েদ্ধা যািাজ্িা জ্য়জ্ে, োরা জ্িি িাক্তি এি ন
ন রায কুিার শচৌড়র, িাক্তি াাংৈ খ্জ্গি ৈা, িাক্তি নর্ায়ক কাি
কুিার শৈর্র্িবা, িাক্তি নর্ায়ক রজ্িে িারায়ি শৈর্র্িবা এর্াং পনিির্জ্ের
িাক্তি

িন্ত্র

িম্মৈ

আনিি|

শাকভা

শেজ্ক

ক

 প্ত

পনরর্ার

পনরযিজ্ৈর িনে গভর িজ্র্ৈিা যািাজ্িা য়| ভায় ক িস্তার্ পাঠ
কজ্রি

শচয়ারিোি

অনিনৈব ষ্টকাজ্ির

যিে

.

রিনযৎ

িড়িের্

শৈর্র্িবা|

শঘাো

কজ্রি

পজ্র,

ADC’র

শচয়ারিোি

শৈর্র্িবা|
****************************

অনজ্র্ি
.

রিনযৎ

প্র াি নর্চারপনত :
আগাি পয়িা িাচব নত্রপড়রা াইজ্কাজ্টবর িাি নর্চারপনে নজ্জ্র্ পে গ্রে
করজ্র্ি নর্চারপনে অযয় রাজ্স্তাগ| ঐনৈি রাযভর্জ্ি রাযেপাি েোগে
রায় িাি নর্চারপনেজ্ক পে র্াকে পাঠ করাজ্র্ি| র্েব িাি িাি
নর্চারপনে টি. ভাইজ্েই আগাি ৯৵শ শেব্রুয়ার অর্জ্র চজ্ি র্াজ্র্ি|
*************************
প্র ািিন্ত্র :
িািিন্ত্র

িজ্রে

শিানৈ

র্জ্িজ্েি,

রাযনিনেক

উজ্েজ্ে

এর্াং

নর্নি োর্াৈজ্ক উৎা িৈাজ্ির যিে িবজ্ক র্ের্ারকারজ্ৈর িেয় শৈয়া
উনচে িয়| কািা ার িািিন্ত্র যানেি ট্রড় জ্ ার জ্ে িনেনিন স্তরয়
আজ্িাচিার পর শর্ৌে াাংর্ানৈক জ্ম্মিজ্ি শ্রী শিানৈ র্জ্িি, একো ও
অখ্ন্ডোজ্ক

চোজ্িিকার

নক্তজ্ক

ে

করা

জ্র্

িা| নেনি

র্জ্িি,

ন্ত্রার্াৈ ও উগ্রপ া র্জ্ৈজ্র যিেই নর্পজ্জিক এর্াং শর্ৌেভাজ্র্ এর
শিাকাজ্র্িা করা িজ্য়াযি| নেনি আজ্রা র্জ্িি, ভারে কািা ার জ্ে
অাংৈানরত্ব িযর্ড়ে করজ্ে চায়| কািা ার িািিন্ত্র র্জ্িি, োর শৈ
ন্ত্রার্াজ্ৈর নর্রুজ্দ্ধ িড়াই করজ্ে িনেশ্রুনের্দ্ধ| নেনি র্জ্িি, ভারে ও
কািা ার ঐনোনক িকব

রজ্য়জ্ে এর্াং উভয়জ্ৈজ্ই র্হুত্বর্াৈ এর্াং

বর্নচজ্ত্রের িাি িঢ়িে রজ্য়জ্ে| নেনি ৈড়’শৈজ্র যিগজ্ের িজ্ে িকব
িযর্ড়ে করার উপরও শযার শৈি|
ভারে ও কািা া ক্রড়া, নিা, নর্জ্ঞাি ও ির্ড়নক্ত নর্নভ

শিজ্ত্র ৯টি

চড় নক্ত স্বাির কজ্রজ্ে| এর আজ্গ পররাষ্ট্রিন্ত্র ড়িা স্বরায শ্রী ট্রড় জ্ ার জ্ে
ািাৎ কজ্রি| শ্রী ট্রড় জ্ াজ্ক আয রাষ্ট্রপনে ভর্জ্ি িোগেভাজ্র্ স্বাগে
যািাজ্িা য়| নেনি আয রাযঘাজ্ট নগজ্য় যানের যিক িাত্মা গা র

িানজ্ে পড়ষ্পাঘবে অপবি কজ্রি| শ্রী ট্রড় জ্ া আয রাষ্ট্রপনে ভর্জ্ি রাষ্ট্রপনে
রািিাে শকানর্জ্ন্দর জ্ে ািাৎ কজ্রি| কািা ার িািিন্ত্রজ্ক স্বাগে
যানিজ্য় রাষ্ট্রপনে র্জ্িি, ভারে কািা ার জ্ে োর িকব জ্ক গুরুত্ব
শৈয়| নেনি র্জ্িি, ভারে কািা া আ যবানেক অাংৈানরজ্ত্বর র্জ্েষ্ট
গুরুত্ব রজ্য়জ্ে| নেনি র্জ্িি, ৈড়’শৈজ্র নদ্ব-পানিক র্ানেযে র্নদ্ধর নৈজ্ক
িযর শৈয়া উনচে|
***************************
িাগােোন্ড :
িাগািোন্ড নর্ািভা নির্বাচজ্ির যিে িচার পর্ব িায় শজ্র নৈজ্ক|
নির্বাচজ্ির আর িাত্র নেিনৈি র্ানক| রনর্র্ার রর্ িচার শ জ্র্|
রাজ্যের িেে

অঞ্চজ্ি র্র্াকাররা র্াজ্ে নর্নভ

রাযনিনেক ৈজ্ির িনে

ও কাযকিব নর্জ্য় অর্গে জ্ে পাজ্রি, শযিে শকানিাজ্ে আকার্াে ও
অিোিে নিন য়া এজ্যন্সর িােজ্িও িচার চািাজ্িা জ্ি|
*****************************
শিঘােয় :
শিঘাজ্িাজ্য়ও

৯৴শ

শেব্রুয়ার

অিড়জ্েয়

নর্ািভা

নির্বাচজ্ির

শভাটারজ্ৈর জ্চেি করজ্ে নির্বাচি কনিি শর্ নকেড়

নর্জ্য়

পৈজ্িপ গ্রে

কজ্রজ্ে| িড়খ্ে নির্বাচি আনকানরক এে. আর. খ্ারজ্কািজ্গার যানিজ্য়জ্েি,
আগািকাি ‘Rock the vote with your vote’ কিবঢ়চর আজ্য়াযি করা
জ্য়জ্ে| এই াাংস্কনেক কার্বক্রজ্ির উজ্েজ্ে ি – নক্তাি গেেজ্ন্ত্রর যিে
নিজ্যর শভাটানকার িজ্য়াজ্গর নর্জ্য় যিগেজ্ক জ্চেি করা|
****************************

NEET :
স্বািে িন্ত্রক শেজ্ক স্পষ্ট কজ্র যািাজ্িা জ্য়জ্ে শর্, র্ারা ৯৭৮৵ াজ্ির শি
িাজ্ র্া োর পজ্র নর্জ্ৈ শেজ্ক শিন কোি ন গ্র নিজ্ে ইিড়ক, োজ্ৈর
অর্েই National Eligibility cum Entrance Test, NEET উত্তেব জ্ে
জ্র্|

শর্র্

নিােীরা

ভারেয়

নচনকৎা

পনরৈ

র্া

MCI

শেজ্ক

শর্াগেোর িিােপত্র নিজ্য় ইনেিজ্েই র্েব িাি নিয়ি অিড়র্ায় িােনিক
নচনকৎা

শকাজ্ব

ভনত্তব

জ্য়জ্েি,

োরা

িেড় ি

নিজ্ির

আওোর

র্াইজ্র

োকজ্র্ি|
*******************************
নর্জ্যনপ-ঊিজ্কাটি :
রাজ্যের

র্বত্র

ান -ম্প্রনে

ও

শৌাৈব েপঢ়েব

পনরজ্র্

রিার

উপর

গুরুত্বাজ্রাপ কজ্রজ্েি, নর্জ্যনপ রাযে ভাপনে নর্প্লর্ কুিার শৈর্| আয
নর্কাজ্ি ঊিজ্কাটি শযিার কুিারঘাজ্ট আহুে এক াাংর্ানৈক জ্ম্মিজ্ি নেনি
র্ক্তর্ে

রাখ্নেজ্িি|

নেনি

অনভজ্র্াগ

কজ্রি,

রাজ্যের

িািািাজ্িই

ন.নপ.আই.(এি) ািিা-হুজ্জড়নে করজ্ে এর্াং গন্ডজ্গাি নষ্টর অপজ্চষ্টা
করজ্ে| নেনি এর্ অপকিব িা করার যিে আহ্বাি যািাি| আযজ্কর
াাংর্ানৈক জ্ম্মিজ্ি নর্জ্যনপ’র উত্তর শযিার ভাপনে ভর্জ্ো ৈা ও
ঊিজ্কাটি শযিার ভাপনে রিি নাং িিড়খ্ উপনিে নেজ্িি| এনৈজ্ক,
নর্জ্যনপ রাযে ভাপনে নর্প্লর্ কুিার শৈর্ আয কুিারঘাজ্ট উত্তর নত্রপড়রা ও
ঊিজ্কাটি শযিার ৈিয় িনেদ্বন্দ্ব িােী ও কিবকেব াজ্ৈর নিজ্য় বর্ঠক কজ্রি|
**************************
ন শুজ্িো :

ঊিজ্কাটি শযিার েটিকরায় স্কড় িিাজ্ঠ আয শেজ্ক শুরু জ্য়জ্ে চারনৈজ্ির
‘নশুজ্িিা-৯৭৮৵’| ািানযক াংিা ‘হৃৈয় ওজ্য়িজ্েয়ার শাাইটি’ ির্ি
র্াজ্রর িজ্ো এই নশুজ্িিার আজ্য়াযি কজ্রজ্ে| আয নর্কাজ্ি নশুজ্িিার
উজ্দ্বাি

কজ্রি,

অর্রিাপ্ত

নর্ৈোিয়

নিা

অনকেব া

রনিে

কুিার

শৈর্িাে| উজ্দ্বাজ্কর ভাজ্ে নেনি র্জ্িি, িজ্েেক শৈজ্ই নশুরাই জ্ি
‘রাষ্ট্রয় িৈ’| নশুজ্ৈর ভাজ্িা ভাজ্র্ শর্জ্ড় ও শর্েঁজ্চ ওঠার উপজ্র্াগ
পনরজ্র্ রিার উপর নেনি গুরুত্ব আজ্রাপ কজ্রি| অিোিেজ্ৈর িজ্ে
েটিকরায় আজ্েৈকর কজ্িজ্যর ভারিাপ্ত অেি

ক্টর ড়ব্রে িবা, নর্নষ্ট

নিাব্রে কিোে পড়রকায়ি, এ.ন .এে.ও নভিজ্ন্ট শৈর্র্িবা িিড়খ্ ভাে
শৈি|

চারনৈজ্ির

শখ্িাড়িা,

িাবাি

শিিায়
আটব

োকজ্ে
ইেোনৈ|

াাংস্কনেক
নশুজ্িিা

অিড়োি
উপিজ্িে

নর্জ্িাৈিিঢ়িক
িাক-উজ্দ্বাি

অিড়োজ্ি নশু শরিও অিড়নেে জ্য়জ্ে|
**************************
শর্ািা :
রািরর্াযাজ্রর কাউয়ার্ানড় এিাকার যনিক চে নকজ্ার শৈর্িাজ্ের র্ানড়র
কাজ্ে আয কাজ্ি র্ািড়র স্তুজ্পর িজ্ে একটি শর্ািা পাওয়া শগজ্ে| পড়নি
ঘটিািি শেজ্ক শর্ািাটি উদ্ধার কজ্র নিনিয় কজ্র|
**************************
তো :
উত্তরজ্যিার শপেঁচারেজ্ির িক্ষ্মপড়র এিাকায় এক পানরর্ানরক ঝগড়াজ্ক শকে
কজ্র গেকাি রাজ্ে গোনি চাকিা িাজ্ি এক িনিার িেড়ে য়| এই

ঘটিায় র্ড়ক্ত োকার অনভজ্র্াজ্গ পড়নি আয নেি র্েনক্তজ্ক শগ্রপ্তার কজ্রজ্ে|
েরা জ্িা যয়ে র্ড় চাকিা, যয়্োর চাকিা এর্াং ড়নিিবি চাকিা|
***************************
ি :
শৈজ্ বের িড় নিাইজ্ির আয েি পরিা করা য়| আয কাজ্ি
উনড়োর পারাৈপ র্ন্দজ্র এর েি উৎজ্িপি করা য়| এটি পব-II
নিাইজ্ির শিৌজ্িা

াংস্করে|

এই

নিাইি

াজ্ড়

নেিজ্া নকজ্িানিটার

ৈঢ়রজ্ত্বর িিে র্স্তুজ্ে আঘাে ািজ্ে িি| শিৌজ্িার যাায শেজ্ক ভঢ় নিজ্ে
এটিজ্ক ােজ্িের জ্ে উৎজ্িপি করা য়| ৯৭৮৲ াজ্ির পর এটি িড়জ্র
নদ্বেয় পরিা| এখ্ি এই নিাইি ভঢ় নি শেজ্ক ভঢ় নিজ্ে র্া িড়দ্র শেজ্ক
ভঢ় নিজ্ে িিে শভজ্ৈর যিে িস্তুে|
****************************
টি আও েটর্ে :
া. টি আও েড় টর্জ্ির আজ্র নত্রপড়রা আগািকাি গ্রুজ্পর িেি িোজ্চ
শিঘািজ্য়র িড়জ্খ্ািড়নখ্ জ্র্| গুয়াাটিজ্ে এই িোচটি জ্র্| রাযেৈিটি আয
শর্ নকেড় টা িয় অিড়িি কজ্র| রাযেৈজ্ির গ্রুজ্প ওপর ৈিটি ি
ননকি|
****************************
িন ো নিজ্কট :
অিড়র্ধ্ব ৯ৰ র্েজ্রর পঢ়র্বাঞ্চজ্ির িনিা নক্রজ্কজ্টর আজ্রর িেি শখ্িায়
নত্রপড়রা পরানযে জ্য়জ্ে| কিকাোর ইজ্ ি উৈোজ্ি আয অিড়নেে শখ্িায়

র্াাংিা ৳ উইজ্কট রাযেৈিজ্ক ারায়| টজ্ শজ্র র্োট করজ্ে শিজ্ি
রাযেৈি ৲৭ ওভাজ্র ৵ উইজ্কজ্ট ৮৮৶ রাি কজ্র| ৈজ্ির পজ্ি ঝড় িনক
শৈর্িাে ৱ৵ ও নউি চক্রর্েী ৯৯ রাি কজ্র| র্াাংিার এ. আইচ ৮৶
রাজ্ি ৱটি উইজ্কট পায়| যর্াজ্র্ শখ্িজ্ে শিজ্ি র্াাংিা ৰৰ ওভার ৰ র্িএ ৱ উইজ্কট ানরজ্য় যয় পায়| িনেভা ৰ৴ ও েিড়শ্রী রকার ৰ৮ রাি
কজ্র| রাযেৈজ্ির িািি রনর্ৈা ৯৯ রাজ্ি ৯টি উইজ্কট পায়|
****************************
আর্ াওয়া :
আগািকাি আকা পনরষ্কার োকজ্র্| কাজ্ি ািািে কুয়াা পড়জ্র্|
োপিাত্রা

জ্র্বাচ্চ

ৰ৯

ন গ্র

শিনয়া

এর্াং

র্বনিম্ন

৮৴

ন গ্র

শিনয়াজ্র কাোকানে োকজ্র্| আয নৈজ্ির োপিাত্রা নেি জ্র্বাচ্চ ৰ৯
ন গ্র শিনয়া এর্াং র্বনিম্ন ৮৵.৯ ন গ্র শিনয়া|
*************************

