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Headlines :
(ৌ) প্রধানভন্ত্রহ নরেন্দ্র মভাদি আজ নত ন দিল্লহরত কৃদি মেরেে
িটি প্রধান ম াজনা ভৃদিকা স্বাস্থ্য কার্ড ও প্রধানভন্ত্রহ পল
ফহভা ম াজনাে অগ্রগদতে  ড ারলাচনা করেন|
(্) প্রাথদভক দিেকরিে দিেণ প্রদিেণ োজয েকাে ফ
েকরভে িরে দনরেরে ফরলরেন দিোভন্ত্রহ|
(ৎ) ADC-ে িে কা ড ালরেে ককফেক লাইরেেহরত আজ
ককফেক বািাে দফদবন্ন দফিরেে উে ৌ৯টি ফই প্রকাদিত|
() োজয দবদিক এথরলটিক্স প্রদতর াদগতাে দতন দিরনে
আরেে দিতহে দিরন আজ ৎোটি দফদবন্ন কযাটাগদেরত স্বণড
িরকে পেলা ে|
***********************************
প্রধানভন্ত্রহ :
প্রধানভন্ত্রহ নরেন্দ্র মভাদি আজ নত ন দিল্লহরত ক় দি মেরেে িটি
প্রধান ম াজনা ভ়দিকা স্বাস্থ্য কার্ড ও প্রধানভন্ত্রহ পল ফহভা
ম াজনাে অগ্রগদতে  ডারলাচনা করেন| শ্রী মভাদি ফরলন, ভাটিে
গুণাগুরণে দেফতড ন েহোে জনয নভনা

ন্ত্র ও ভাটি েহোে

গরফিণাগাে গুদলে

থাথড েহো ওয়া প্ররয়াজন| দতদন আরো

ফরলন, ভ়দিকা স্বাস্থ্য কার্ড স্থ্ানহয় বািায় ছাা উদচত,

ারত

ক় িকো রজই তা ৄরত ারেন| অতযাধদনক প্র দিরক গ্রণ
কেরত উৎা দিরয় দতদন ফরলন, ভাটিে েহো ারত ফযফহৃত
রন্ত্রে ভাধযরভ ওয়া উদচত| দতদন আদধকাদেকরিে এই লরেয
ষ্টার্ডআ ও দিল্পরিযাগহরিে

ি কোে দফিরয় গু ত্ব আরো

করেন|  ডারলাচনা বফঠরক প্রধানভন্ত্রহরক জানারনা য়, ৌটি
োরজয ও মকন্দ্রিাদত অঞ্চরল ভ়দিকা স্বাস্থ্যকার্ড প্রিারনে প্রথভ
 ডারয়ে কাজ মিি রয়রছ| ফাকহ োজয গুদলরত করয়ক প্তারে
ভরধযই এই কাজ মিি কোে ম্ভাফনা েরয়রছ|
********************
দিেক প্রদিেণ :
দিেকরিে গুনগত প্রদিেণ মিয়া দনরয় োজয েকারেে ব দভকায়
মোব ফযি করেরছন দফধায়ক েতন লাল নাথ| আজ এক
াাংফাদিক রেলরন দতদন ফরলন, াো মিরিে ারথ োরজযে
দিেকরিে

গুনগত

প্রদিেণ

মিওয়াে

জনয

ফরলরছ

মকন্দ্রহয়

েকাে| এই ফযাারে োরজযে জনয একজন মনার্াল অদপােও
দনরয়াগ কো রয়রছ| দকন্তু োজয েকাে দনদিড ষ্ট ভরয়ে ভরধয
এই ফযাারে

থা থ উরিযাগ মনয় দন ফরল দতদন অদবর াগ

করেন| অদফলরে এই ফযাারে প্ররয়াজনহয় ফযফস্থ্া গ্ররনে জনয
দতদন িাফহ জাদনরয়রছন| এফযাারে এক প্ররনািরে দিোভন্ত্রহ তন
চক্রফতী

জানান,

দফিয়টি

ম্পণব
ড ারফ

প্রাথদভক

দিেকরিে

প্রদিেরণে ফযাাে| াংদিষ্ট ফাইরক দিেক দিেণ প্রদিেণ দিরত

োজয েকাে িরে দনরয়রছ| এদনরয় িদিন্তাে মকান কােণ
মনই ফরল দিোভন্ত্রহ জানান|
এদিরক, দফিযালয় দিো িপ্তে মথরক এক দফজ্ঞদপ্তরত ফলা রয়রছ
ম , দিো অদধকাে আইরনে নত ন াংরিাধনহ অন ায়হ াো
মিরি

প্রাথদভক

দিেক

স্তে

দিেক

দিেণ

প্রদিেণ

মনওয়া

ফাধযতাভলক এফাং ্োৌ এে য়লা এদপ্ররলে ভরধয এই প্রদিেণ
না দনরল দিেক দররফ দন দি ফাদতল রয়
োজয

েকােগুদলরক

ফ

েরকভে

ারফ| একােরণ,

িরে

দনরত

ফরলরছ

মকন্দ্রহয় ভানফ ম্পি উন্নয়ন ভন্ত্রক| মকন্দ্রহয় ভন্ত্রক এজনয
নযািনাল ইদিটিউর্ অফ ওরন স্ক দলাং-এে ভাধযরভ একটি অন
লাইন প্রদিেরণে ফযফস্থ্া করেরছ| দিো িপ্তরেে দফজ্ঞদপ্তরত আরো
ফলা রয়রছ, এজনয োরজয দিো িপ্তে র্. হ ি প্রািরক
মনার্াল অদপাে দররফ দন ি করেরছ|
**********************
ককফেক ফই প্রকাি :
ADC-ে িে কা ডালয় খভল
 াং -এে ককফেক লাইরেেহরত আজ
এক অনষ্ঠারন ককফেক বািায় দফদবন্ন দফিরয়ে উে ৌটি ফই
প্রকাদিত য়| ADC-ে ভখয কা ড দনফডাহ িয োধাচেণ
মিফফভডা এফাং দিো িপ্তরেে কা ড দনফডাহ িয োরজন্দ্র দেয়াাং
ফই গুদলে আফেণ উরমাচন করেন| একই অনষ্ঠারন িিদিনফযাহ
ককফেক দেবািা দনরয় এক কভডিালা শু

রয়রছ| এরত ৌ

জন মলখক অাংি মনন| অনষ্ঠারন োধাচেণ মিফফভডা ককফেক-

 অনযানয উজাদত মগাষ্ঠহে ভাত় বািাে উন্নয়রন েকারেে
ািাাদি, মফেকােহ াভাদজক াংস্থ্ারক এদগরয় আাে আহ্বান
জানান| অনষ্ঠারন মৌেদতয করেন ADC-ে দিো কা ডয দনফডাহ
িয োরজন্দ্র দেয়াাং|
***********************
ভযারলদেো-ভৃতয :
ধলাই মজলাে কুলাই াাতারল আজ ভযারলদেয়ায় ৌৎ ফছরেে
এক

দকরিােহে

ভ়তয

য়|

দনত

দকরিােহে

ফাদৄ

কুলাই

এলাকায়| ধলাই মজলা াাতাল মথরক একটি মভদর্কযাল টিভরক
আজই কুলাই এলাকায় াঠারনা রয়রছ| আগাভহকাল মথরক ঐ
এলাকাে মলাকজনরিে েরিে নভনা াংগ্র করে েহো কো
রফ ফরল স্বাস্থ্য িপ্তে রে জানা মগরছ|
*************************
াট্টা দফতেন :
কুভােঘার্ ঞ্চারয়ত দভদত রল আজ এক অনষ্ঠারনে ভধয দিরয়
ব দভহন াতানব্বইটি দেফােরক জদভে াট্টা দফতেন কো য়|
কুভােঘারর্ে

SDM

মজ.দব.রিায়াদত

জানান,

পটিকোয়,

কাঞ্চনফাদৄ ও কুভােঘার্ তিহরলে অন্তগডত ব দভহন দেফাে
গুদলরক খা জদভ ফরদাফস্ত মিওয়া রয়রছ| আজরকে াট্টা
দফতেন অনষ্ঠারন দফধায়ক ভহেন ভালাকাে, ঞ্চারয়ত দভদতে
বাই মচয়ােভযান ঞ্জয় বট্টাচা ড, BCA’ে মচয়ােভযান চন্দ্রভদণ
মিফফভডা প্রভখ উদস্থ্ত দছরলন| িে এলাকাে জদভে াট্টা

প্রাকো িই গন্ডা ও গ্রাভহন এলাকাে নাগদেকো দতন গন্ডা
করে ব দভ ফরদাফস্ত মরয়রছন ফরল SDM জানান|
**********************
িারোদ্ঘাটন :
াদনাগে ভকুভাে মেৌয়া ঞ্চারয়ত ও তদিরলে নফ দনদভডত
াকা ফাদৄে আজ দ্বারোদ্ঘার্ন করেন দফধায়ক রফাধ িা|
ি`টি বফন দনভডারন মভার্ ফযয় রয়রছ ফাইি লে দতান্ন াজাে
র্াকা|
আজরকে

উরদ্বাধনহ

অনষ্ঠারন

াদনাগে

ঞ্চারয়ত

দভদতে

মচয়ােভযান িহতল িা, ভকুভা িাক শুবািহ বট্টাচা ড প্রভখ
উদস্থ্ত দছরলন|
**************************
দফ মজ দ :
দফ মজ দে র্ারক আজ োরজযে ফকয়টি ভন্ডরল দফরোব বা
অনদষ্ঠত য়| স্বাধহনতা দিফর ভখযভন্ত্রহে বািরণে প্রদতফারি এই
দফরোব দভদছল অনদষ্ঠত য়|
************************
জহফনাফান :
বকলািরেে দফদিষ্ট কাংরগ্র মনতা, লক্ষ্মহে ঞ্চারয়রতে প্রািন
উ প্রধান া ন দভঞাে জহফনাফান রয়রছ| গতকাল ন্ধ্যায়

আকদিক হৃিরোরগ আক্রান্ত রয় দতদন মিি দনিঃশ্বা তযাগ
করেন| ভ়তয কারল তাে ফয় রয়দছল আর্ চদল্লি ফছে|
P.C.C’ে

াধােন

ম্পািক

রেদ

বট্টাচা ড,

ম্পািক

অদিজ্জভান প্রয়াত া ন দভঞাে ভ়তযরত গবহে মিাক প্রকাি
করেন|
************************
োষ্ট্রদত :
োষ্ট্রদত োভনাথ মকাদফদ আজ লািারখ স্কাউর্ মেদজরভন্টরক
মপ্রদরর্রি কালাে প্রিান করেন| আজ মলরত আরয়াদজত এক
অনষ্ঠারন োষ্ট্রদত োভনাথ মকাদফদ মেদজরভরন্টে ৌৌ জন
মনা আদধকাদেকরক ফহেতা এফাং দফদিষ্ট মফা েস্কাে প্রিান
করেন| আজ বােতহয় মনাফাদনহে ে মথরক োষ্ট্রদতরক
রফডাচ্চ অদবফািন জাদনরয় যারের্ প্রিদিডত য়| এখারন লািারখে
োজযাল,

জে

কাশ্মহরেে

ভখযভন্ত্রহ-

দফদিষ্ট

মনা

অদধকাদেকোও উদস্থ্ত দছরলন|
োষ্ট্রদত ভারফাদধ আন্তজডাদতক মভদর্রর্িন মন্টারে ফদ্ধ ারকড েও
উরদ্বাধন করেন|
***********************
BJP, Meeting :
প্রধানভন্ত্রহ নরেন্দ্র মভাদি এফাং BJP বাদত অদভত িা আজ
BJP িাদত োজযগুদলে ভখযভন্ত্রহ ও উভখযভন্ত্রহরিে রে উন্নয়ন

ও ভাজ কলযাণ দফিরয় বফঠরক ফররছন| বফঠরক করয়কজন
কযাদফরনর্

ভন্ত্রহও

উদস্থ্ত

ফ্ল্যাগিহ প্রকরল্পে
বফঠরক

দফদবন্ন

োরজয

মকরন্দ্রে

ায়ণ ও উন্নয়নভলক কাজকরভডে দফিরয়

আরলাচনা

দনফডাচরনে

েরয়রছন|

মকৌিল

রে|

আগাভহ

দনরয়ও

্োৌ

বফঠরক

ারলে

আরলাচনা

মলাকবা

রত

ারে|

ভখযভন্ত্রহোও াংদিষ্ট োরজয গ়হত প্রকল্প ও ভরর্লগুদল এখারন
ত রল

ধেরফন|

মকরন্দ্র

BJP

েভতা

আাে

ে

প্রধানভন্ত্রহ

ত় তহয়ফাে এই ধেরনে বফঠক কেরছন|
*************************
এন এপ মেলওরে :
উিে ফড হভান্ত মেলওরয়ে দতন প্তাফযাহ কযার্াদোং দেিিডন
অদব ানকারল ৎ্ জন অনরভািনহন মবন্ডােরক দচদিত করে
মগ্রপ্তাে

কো

য়|

তােভরধয

্ো

জনরক

দফচাে

দফবাগহয়

মাজরত মনয়া য়| গত য়লা আগষ্ট মথরক এই অদব ান শু
রয়দছল| কযার্াদোং দেিিডন অদব ানকারল য়লা আগষ্ট মথরক
ৌই আগষ্ট ভরয়ে ভরধয ৌো লে ৎো াজাে র্াকা জদেভানা
আিায়

কো

য়|

এন

এপ

মেলওরয়ে

ভখয

জনাংর াগ

আদধকাদেক প্রণফ মজযাদত িভডা আজ এখফে জানান| দতদন
জানান, যাদিকারে দেেন্নতা ফজায় োখা, স্বাস্থ্যদফদধ মভরন
চলা,

বফিযদতক

দর্দবিনগুদলরক

ও
দনরিড ি

াদন্ত্রক
মিয়া

ক্রটিে
রয়রছ|

াংরিাধরনে
তাছাৄা,

জনয

কযার্াদোং

দেরিফাে প্রদত ফভয় নজেিাদেে জনয দপল্ড ইউদনর্গুদলরক
দনরিড ি মিয়া রয়রছ|

**********************
নাটয উৎফ-উিেে :
নার্রকে ভধয দিরয় ম্প্রহদতে ঐকয ি় য়| াংস্ক়দতে দভলন
ঘরর্| দতনদিনফযাহ উিয়ে ভকুভা দবদিক নার্য উৎরফে
উরদ্বাধন

করে

এই

ভন্তফয

করেন

উিয়ে

ে

দেিরিে

মচয়ােভযান েত মিফ| তথয ও াংস্ক়দত িপ্তে ও দিো িপ্তরেে
ম ৌথ উরিযারগ আরয়াদজত এই আরে উিয়রেে ৌোটি স্ক রলে
নার্য িল অাংি

দনরয়রছ| অনষ্ঠারন এছাৄা

উদস্থ্ত

দছরলন

ভকুভা িাক শুবািহি ফরদাাধযায়| উরদ্বাধনহ দিরন নার্ক
ভঞ্চস্থ্ করে উিয়ে েরভি স্ক রলে ‘দিনদন্ধ্’|
*************************
প্রদিেণ দিদফে :
গ্রাভহণ মফকাে

ফতহ এফাং ভদলারিে স্বাফলেহ কোে ািাাদি

অথডননদতক দফকারিে লরেয ৌৎ দিনফযাহ ‘Soft Toys Maker
and

Seller’

দফিয়ক

প্রদিেণ

দিদফে

কেল

ধলাই

মজলা

ইউনাইরর্র্ গ্রাভহণ স্ব-দন দি প্রদিেণ প্রদতষ্ঠান| ধলাই মজলা
িে আভফাা ভকুভাে াধ টিলায় অফদস্থ্ত প্রদিেণ মকরন্দ্র
আজ ভাদপ্ত দিরন মজলা িাক দফকাি দাং ফিফয োরখন|
অনষ্ঠারন অনযানযরিে ভরধয উদস্থ্ত দছরলন প্রদতষ্ঠারনে দর্রেক্টে
স্বন কুভাে ফভডন, মপকাদি অদেদভ োয়- আরো অরনরক|
ধলাই মজলাে দফদবন্ন প্রান্ত মথরক মভার্ ৎ্ জন মফকাে
ভদলা এই দিদফরে অাংি গ্রণ করেন|

ফতহ,

***********************
এথরলটিক্স :
োজয দবদিক এথরলটিক্স প্রদতর াদগতাে দতন দিরনে আরেে
দদ্বতহয় দিরন আজ ৎোটি দফদবন্ন কযার্াগদেরত স্বণড িরকে
পয়লা য়| ফাধােঘারর্ে িিেথ মিফ মেদর্য়ারভ দতনদিরনে
এই আে আগাভহকাল মিি রে| আরে টি মজলা িল ও
দতনটি ইউদনরর্ে মখরলায়ােো অাংি দনরয়রছ|
*************************
ম াোই ক্রহড়া :
আজ মখায়াই র্াউন রল মখায়াই ঞ্চারয়ত দভদত এফাং মখায়াই
মজলা

ফ

ক্রহৄা

িপ্তরেে

উরিযারগ

মজলাে

দফদবন্ন

ক্লাফ,

াভাদজক াংস্থ্া ও দফিযালয় গুদলরত প র্ফল, বদলফল, ম াগা
াভগ্রহ প্রিান কো য়| এরত ফযয় রয়রছ ৌ লে ্ াজাে
র্াকা| এছাৄাও গ্রাভহণ ক্রহৄা প্রদতর াদগতায় দফদবন্ন ইরবরন্ট
দফজয়হ ৌৎৎ জন মখরলায়াৄরক ৌ্োো র্াকা করে মচক প্রিান
কো য়| এই উলরেয আরয়াদজত অনষ্ঠারন উদস্থ্ত দছরলন
দফধায়ক দফশ্বদজৎ িি, মখায়াই দজলা -বাদধদত দফিযৎ
বট্টাচা ডয, মজলা ক্রহৄা ও

ফ িপ্তরেে -অদধকতড া মিফািহি

বট্টাচা ডয|
**********************
পটফল :

ঘরোয়া দদ্বতহয় দর্দবিন প র্ফরলে ফহরেন্দ্র ক্লাফ ও নরফািয়
াংরঘে

আজরকে

মখলাটি

ড্র

রয়রছ|

আস্তাফরলে

স্বাভহ

দফরফকানদ ভয়িারন অনদষ্ঠত মখলাটি ৎ-ৎ মগারল মিি য়|
ফহরেন্দ্র ক্লারফ`ে রে দফিযা চেন জভাদতয়া, প্রবাত াধন
জভাদতয়া

ও

কুচ াং

জভাদতয়া

এফাং

নরফািয়

াংরঘে

রিফ

মিফফভডা, ফনফহে কলই ও স্বণড কুভাে মিফফভডা মগাল করে|
**********************
আফাওো :
আগাভহ ্ ঘন্টায় আকাি আাংদিক মভঘােন্ন থাকরফ| দকছ
দকছ

স্থ্ারন

তাভাো

ফজ্র
রফডাচ্চ

দফিযৎ



ৎৎ

দর্গ্রহ

ফ়দষ্টারতে
এফাং

ম্ভাফনা

ফডদনম্ন

েরয়রছ|

্

দর্গ্রহ

মলদয়ারে কাছাকাদছ ত্থাকরত ারে| আজ দিরনে তাভাো
দছল রফডাচ্চ ৎ দর্গ্রহ এফাং ফডদনম্ন ্ দর্গ্রহ মলদয়া|
***********************

