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Headlines:
(র৴) চতরৢ র্থ আন্তর্থাততক যরাগ তিরস আর্ রৗাজ্র্ে উিরাতিত|
(র৵) রৗার্ে তররারসরারৗ অতরজ্রশজ্র রাজ্র্ট প্রস্তাজ্ররৗ উিরৗ আর্
আজ্ াচরারৗ সরৣচরা|
(র৶) তররায়ক তরশ্বরন্ধরৢ

যসর দ্বািশ তিিরৢরৗা তররারসরারৗ উিারেক্ষ

তররথ াতচত|
(র৷) তশ ং যিজ্শরৗ র৴র৳র৳তর স্মাটথ তসটি তিজ্সজ্র গজ্ে যতা ারৗ র্রে
তররথ াতচত|
*******************************************
যরাগা তিরস :
চতরৢ র্থ আ র্থাততক যরাগ তিরর আর্ রারৗা তরশ্বে উিরাতিত রড়শ্বে| প্ররাররন্ত্ররৡ
রশ্বরৗন্দ্র যরাতি আর্ যিরৗািরৢশ্বর রর অররৢর ার প্রততষ্ঠাশ্বর যরাগ তিরশ্বররৗ ররৣল
অররৢষ্ঠাশ্বর যরাগারশ্বর অংর গ্ররড়ণ কশ্বরৗর| প্ররাররন্ত্ররৡ রশ্বলর, তরশ্বে যরাশ্বগরৗ
রারয রা একরৡকরৗশ্বণরৗ অররৡর ক্ষরতা রৗশ্বেশ্বে এরং এটি ররথররড়র ত র্রআশ্বদালশ্বররৗ প ি তরশ্বেশ্বে| তততর আশ্বরৗা রশ্বলর, যরাগ রারৗতরৡে িরৗপরারৗারৗ

অংর এরং এটি রাররৢরশ্বক রংরড়ত কশ্বরৗ| রাররৢরশ্বক তররাতর্ত রা কশ্বরৗ
একতিত কশ্বরৗ এরং যরৗাগ যরাগ যর্শ্বক তররৗারে কশ্বরৗ| প্ররাররন্ত্ররৡ আশ্বরৗা
রশ্বলর,

যরাগ

িরতর্ররৡশ্বত

অররৢ তা

যর্শ্বক

ররৢ

র্াকারৗ

ির্

যিতিশ্বেশ্বে|

আর্শ্বকরৗ এই অররৢষ্ঠাশ্বর রড়ার্ারৗ রড়ার্ারৗ রাররৢর অংর যরর| রৗাষ্ট্রিতত রৗাররার্
যকাতরদ আর্ ররৢতরৗরাররৗ রৗার্রাররৡ িরৗারাতরৗশ্বরাত যর যিশ্বররৗ রৗাষ্ট্রিতত
তির্াোরৗ তিলাশ্বরা যরাতথ শ্বররৗ রশ্বে যরাগ তিরশ্বররৗ অররৢষ্ঠাশ্বর যরাগ যির|
রৗাষ্ট্রিতত ররশ্বরও আর্ িাাঁচ রতাতরক আতরকাতরৗক ও করথচারৗরৡররদ এরং
তাশ্বিরৗ িতরৗরারৗ িতরৗর্রশ্বিরৗ যরাগারযার অংর যরর|
****************************
আন্তর্থাততক যরাগা তিরস :
িরৢরল
রৢ রৢং-এ প্রর্ররাশ্বরৗরৗ রত রৗাশ্বর্যরৗ ররৣল অররৢষ্ঠারটি রড়ে| িরৢররৢলংরৢ তরতর
যেতিোশ্বর প্রিরৡি প্রজ্জ্বলশ্বররৗ ররয তিশ্বে চতরৢ র্থ আ র্থাততক যরাগা তিরশ্বররৗ
আররৢষ্ঠাতরক উশ্ববারর কশ্বরৗর ররৢিযরন্ত্ররৡ তরপ্লর কুরারৗ যির| অররৢষ্ঠাশ্বর তরশ্বরর
অতততর্ তরড়শ্বরশ্বর যকন্দ্ররৡে স্বা য ও িতরৗরারৗ রন্ত্রশ্বকরৗ রৗাষ্ট্ররন্ত্ররৡ অররৢতপ্রো
িযাশ্বেল

ররড়

রৗার্য

ররৗকাশ্বরৗরৗ

িি

ররািততত্ব কশ্বরৗর ক্ররৡড়ারন্ত্ররৡ রশ্বরার্ কাত

আতরকাতরৗকরৗা

উিত ত

তেশ্বলর|

যির| ররৢিযরন্ত্ররৡ, যকন্দ্ররৡে রন্ত্ররৡ ররড়

অররৢষ্ঠাশ্বর উিত ত অতততর্রৗা িশ্বরৗ রার যরাগাশ্বত অংর যরর| িশ্বরৗ, ররৢিযরন্ত্ররৡ
তরপ্লর কুরারৗ যির রাংরাতিকশ্বিরৗ ররৢশ্বিাররৢতি রড়শ্বে র্ারার, তিরটি যগাো রৗার্য
উৎরাশ্বরড়রৗ

রশ্বে

িাতলত

রড়শ্বে|

রৗাশ্বর্যরৗ

স্করৢ লগুতলশ্বত

ােরৡরাশ্বর

তরেতরত

যরাগা’রৗ চচথারৗ উশ্বিযাগ ররৗকারৗ অররযই যরশ্বর| এতির যরাগারশ্বররৗ িরৗ
অতততর্ ররড় স্করৢ ল িড়রৢো, আরা রারতরৗক রাতরড়ররৡরৗ র্ওোররৗা প্রারােশ্বরও
অংর যরর| অররৢষ্ঠাশ্বররৗ শুরুশ্বত স্বাগত রারণ যির ক্ররৡড়া িপ্তশ্বরৗরৗ রতচর
রররৗতর্ৎ যরৌতরক| এোড়া এতিতর’রৗ তরইও রতলর যিরররথা ও ররৢিয রতচর

রঞ্জরৡর রৗঞ্জরও রক্তরয রৗাশ্বির| রার যরাগাশ্বক যকন্দ্র কশ্বরৗ এতিশ্বররৗ এই
অররৢষ্ঠাশ্বর রযািক উৎরারড় লক্ষয করৗা যগশ্বে উিত ত রকশ্বলরৗ রশ্বরযই|
*******************************
রাতরক সরৗকারৗ :
রৗার্য রাশ্বর্শ্বেরৗ যরর তকেরৢ প্র ারশ্বক স্বাগত র্াতরশ্বেশ্বের তরশ্বরৗাররৡ িল যরতা
রাতরক ররৗকারৗ| আর্ রৗার্য তররারররারৗ অতরশ্বররশ্বর রাশ্বর্ে প্র াশ্বররৗ উিরৗ
আশ্বলাচরারৗ ররৢচরা কশ্বরৗ তততর িরৢগত
থ
এলাকাে তররাররৣশ্বলয যরৗরর যিওোরৗ
তরবা শ্বক

স্বাগত

র্াতরশ্বেশ্বের|

এোড়া

যর্শ্বরতরৗক

যরতিতরশ্বররৗ

কাউন্টারৗ

ররতিরৗ প্র ারশ্বকও স্বাগত র্াতরশ্বেশ্বের শ্রী ররৗকারৗ| তশ্বর এরৗ রংিযা আশ্বরৗা
রাড়াশ্বরারৗ িাররৡ র্ারার তততর| ররৢতরোিরৡ তরক্ষাে ররৗাদ্দ করাশ্বরারৗ তততর
ররাশ্বলাচরা কশ্বরৗর| যরৗগাে ররৗাদ্দ ররতিরৗ র্রয তততর িাররৡ র্াতরশ্বেশ্বের|
*****************************************
রাজ্র্ট :
রাশ্বর্শ্বেরৗ উিরৗ রারারৗর আশ্বলাচরাে অংর তরশ্বে তররারররারৗ ররৢিযরশ্বচত্ক
কলযাররৡ রৗাে রাশ্বর্েশ্বক ররর্থর কশ্বরৗ রাশ্বর্েশ্বক উ েরররৢিরৡ রশ্বল অতরতরড়ত
কশ্বরৗর| রাশ্বর্েশ্বক ররর্থর কশ্বরৗ রক্তরয রৗাশ্বির যের্ারৗরৡ যরশ্বেরৗ রিরয ররৢরা
যচৌররৢরৗরৡ, রররশ্বকতরৢ

যিরররথা, র রৢ লাল চাকরা, ররৡশ্বরৗন্দ্র তকশ্বরারৗ যিরররথা,

তর রৢ কুরারৗ র্রাততো, অরুণ চন্দ্র যরৌতরক, তিরাকরৡ িার যচৌররৢরৗরৡ ও ররৢরার
চন্দ্র িার| তররােকরৗা এই রাশ্বর্শ্বে রৗাশ্বর্যরৗ তরক্ষক-করথচারৗরৡ, যরকারৗ, রতরড়লা
ও গতরৗর অংশ্বররৗ র্রগরররড় ররাশ্বর্রৗ ররারৗ উ েশ্বররৗ তিরা রৗশ্বেশ্বে রশ্বল
উশ্বেি কশ্বরৗর| এই রাশ্বর্ে রৗাশ্বর্যরৗ আত্মতররথ রৗতারৗ ির্ ততরৗরৡ করৗশ্বর রশ্বল
তারৗা র রয কশ্বরৗর| অরযতিশ্বক রাশ্বর্শ্বেরৗ উিরৗ আশ্বলাচরাে অংর তরশ্বে

তরশ্বরৗাররৡিশ্বলরৗ তররােক রাররৢলাল রারড়া অতরশ্বরাগ কশ্বরৗর, রাশ্বর্শ্বে ররৣলরররৡ
িরৗচ হ্রার িারারৗ এরং রৗার্স্ব িরৗচ ররতিরৗ ইতেত রৗশ্বেশ্বে| রার ররৗকাশ্বরৗরৗ
আরশ্বলও রৗার্য ররৗকারৗরৡ করথচারৗরৡশ্বিরৗ র৺র যকন্দ্ররৡে যরতর কতররশ্বররৗ ররৢশ্বরাগ
ররৢতররা যিওোরৗ প্রশ্বচো যরওো রড়শ্বেতেল তকন্তু আতর্থক অরেততরৗ র্রয িরৢশ্বরৗা
ররৢতররা যিওো রােতর রশ্বল তততর উশ্বেি কশ্বরৗর| এোড়া, তরশ্বরৗাররৡ িশ্বলরৗ
রৗতর যরৌতরকও রক্তরয যির কশ্বরৗর|
**************************
তররারসরা-উিারেক্ষ :
ররথরগরৗ যকন্দ্র যর্শ্বক তররথাতচত তররােক তরের রৢ যরর আর্ বাির তিিরৢরৗা
তররারররারৗ উিারযক্ষ িশ্বি তররা প্রততবতিতাে তররথাতচত রড়শ্বেশ্বের| আর্
তেল উিারযক্ষ িশ্বি তররথাচর| এই িশ্বি আরৗ যকার প্রার্ী রা র্াকাে অরযক্ষ
যরৗরতরৡ যরারড়র িার শ্রীশ্বররশ্বক উিারযক্ষ িশ্বি তররথাতচত রশ্বল য ারণা কশ্বরৗর|
উিারযক্ষ িশ্বি তররথাতচত রড়শ্বে তরের রৢ যরর ররারৗ রর

রিরযশ্বিরৗ প্রতত

কর তজ্ঞতা র্ারার এরং িতরৗরিরৡে গণতশ্বন্ত্ররৗ প্রতত আররৢগতয যরৗশ্বি কার্
করৗারৗ প্রততশ্রুতত যির| ররারৗ প্রতত ররার িরতিরেরৡ তরশ্বে ররা িতরৗচালরা
করৗারৗ অেরৡকারৗও তততর কশ্বরৗর|
রর তররথাতচত উিারযক্ষশ্বক শুশ্বরো র্াতরশ্বে ররৢিযরন্ত্ররৡ তরপ্লর কুরারৗ যির
িতরৗরিরৡে গণতশ্বন্ত্র িরৡ থ অতরজ্ঞতা র্াকারৗ ররৢরাশ্বি শ্রীশ্বরর অতয

যরাগযতারৗ

রশ্বে তাাঁরৗ িাতেত্ব িালর করৗশ্বরর রশ্বল আরা প্রকার কশ্বরৗশ্বের| তরশ্বরৗাররৡ
িলশ্বরতা রাতরক ররৗকারৗ শ্রীশ্বররশ্বক তরশ্বরৗাররৡ িশ্বলরৗ িক্ষ যর্শ্বক শুশ্বরো ও
অতররদর র্াতরশ্বেশ্বের|
*****************************

তররারসরা যরৗ -সািতসকতা :
র৴র৸ই র্রৢর ররৢতেোকাররৡরৗ কাোকতে এক র্ােগাে স্বির যিরররথা এরং তারৗ
যরশ্বে ররৢরতত যিরররথা অররৡর রারড়তরকতারৗ িতরৗচে তিশ্বে আগরৗতলা গাররৡ
যের রািরৡশ্বিরৗ প্রাণ রৗক্ষা করৗাে আর্ রৗার্য তররারররাে শ্রী যিরররথা এরং
তারৗ যরশ্বেশ্বক অতররদর র্ারাশ্বরা রড়শ্বেশ্বে| আর্ স্বির যিরররথা এরং ররৢরতত
যিরররথা অতততর্ গযালারৗরৡশ্বত রশ্বর তররারররারৗ অতরশ্বররর প্রতযক্ষ কশ্বরৗর|
স্বা যরন্ত্ররৡ ররৢিরৡি রৗাে ররথণ শ্রী যিরররথা এরং তারৗ যরশ্বেরৗ ররৡরৗশ্বত্বরৗ কাতরড়ররৡ
ররাে উত্থাির করৗশ্বল ররারৗ রিরয-রিরয িাাঁতড়শ্বে তাশ্বিরৗ প্রতত র ার
র্ারার| শ্রী যিব্বরথাশ্বক ররযরাি এরং তারৗ প্রতত কর তজ্ঞতা র্াতরশ্বে ররৢিযরন্ত্ররৡ
তরপ্লর কুরারৗ যির রশ্বলর, ঐতির স্বির যিরররথা যর রারতরকতারৗ িতরৗচে
তিশ্বেশ্বের তারৗ র্রয রৗার্যরাররৡরৗ গরথ রড়শ্বে| তারৗ এই রারড়তরকতারৗ র্রয
তাশ্বক অররযই রৗার্য ররৗকাশ্বরৗরৗ িক্ষ যর্শ্বক িরৢরৗস্করত করৗা রড়শ্বর| অররৡর
রারড়তরকতারৗ যক্ষশ্বি রৗাষ্ট্রিততরৗ িরৢরৗস্কাশ্বরৗরৗ র্রয স্বির যিব্বরথারৗ রার ররৢিাতরৗর
কশ্বরৗ রৗার্য তররারররা যর্শ্বক একটি ররথর ত প্র ার িাঠাশ্বরা রড়শ্বর রশ্বল
িতরৗরিরৡে রন্ত্ররৡ রৗতরলাল রার্ র্াতরশ্বেশ্বের|
**************************
যরাগা তিরস-িতির যর্ া :
ররৢর তররেক ও ক্ররৡড়া িপ্তশ্বরৗরৗ উশ্বিযাশ্বগ আর্ িতির তিিরৢরৗা যর্লা তরতিক
চতরৢ র্থ আ র্থাততক যরাগা তিরর উিরাির করৗা রড়ে উরাকা

একাশ্বিররৡরৗ

স্বাররৡ তরশ্বরকারদ অতিেতরৗোশ্বর| অররৢষ্ঠাশ্বর প্ররার অতততর্ তরড়শ্বরশ্বর উিত ত
তেশ্বলর তরক্ষারন্ত্ররৡ রৗতরলাল রার্| অররৢষ্ঠাশ্বর ররািততত্ব কশ্বরৗর িতির তিিরৢরৗা
যর্লা িতরৗরশ্বিরৗ ররাতরিতত তিলরৡি কুরারৗ িার| তরক্ষারন্ত্ররৡ রৗতরলাল রার্

যরাগা প্রিরথশ্বর অংর যরর| তততর রশ্বলর, যরাগা রাররৢরশ্বক ররৢ

ররল ও

িরৡ থােরৢ লাশ্বর রারড়ারয কশ্বরৗ|
অররৢষ্ঠাশ্বর তরশ্বরর অতততর্ তরড়শ্বরশ্বর রক্তরয রৗাশ্বির িতির যর্লারৗ অতততরৗক্ত
অতরকতথ া রঞ্জে চক্ররতী| তিিরৢরৗা ক্ররৡড়া তরিযালশ্বেরৗ োিোিরৡরৗা, যরাগা
এশ্বরাতরশ্বেরর,

টি

এর

আরৗ,

তর

এর

এর-র্ওোরগণ

এরং

তরতর

তরিযালশ্বেরৗ োিোিরৡরৗা অররৢষ্ঠাশ্বর যরাগ প্রিরথর কশ্বরৗর| স্বাগত রারণ যির
িতির যর্লারৗ ক্ররৡড়া আতরকাতরৗক রারৗতরৡ তরগার|
*************************************************
AIR:
আকাররাণরৡ আগরৗতলা যকন্দ্র যর্শ্বক আর্ রৗাশ্বত আ র্থাততক যরাগ তিরর
উিলশ্বক্ষয তরশ্বরর রংরাি তরতচি প্রচাতরৗত রড়শ্বর| রৗাত র৻ো যরশ্বর্ র৶র৳
তরতরশ্বে অররৢষ্ঠারটি যরারা রাশ্বর|
************************************************
স্মাটথ তসটি :
তরলং-যক যিশ্বররৗ র৴র৳র৳তর স্মােথ তরটি তরড়শ্বরশ্বর গশ্বড় যতালারৗ র্রয তররথাতচত
করৗা রড়শ্বেশ্বে| এরৗ আশ্বগ র৵র৳র৴র৹ রাশ্বল র্াররৢোরৗরৡ রাশ্বর র৵র৳টি, র৵র৳র৴র৹ রাশ্বলরৗ
যর রাশ্বর র৴র৶টি, ঐ রেরৗই যরশ্বেম্বরৗ রাশ্বর র৵র৺টি, র৵র৳র৴র৺ রাশ্বল র্রৢর রাশ্বর
র৶র৳টি এরং এরেরৗ র্াররৢোরৗরৡ রাশ্বর রৼটি রৗার্যশ্বক স্মােথ তরটি তরড়শ্বরশ্বর
তররথাতচত করৗা রড়ে| তরলং-যক স্মােথ তরটি তরড়শ্বরশ্বর রশ্বরাররৡত করৗারৗ রাশ্বর্
রাশ্বর্ যরাে র৴র৳র৳টি স্মােথ তরটিরৗ র্রয স্মােথ তরটি তররশ্বর প্র াতরত তরতরশ্বোগ
িরৢ লক্ষ যকাটি োকারৗও যরতর রড়শ্বর|
******************************

আসার :
আরাশ্বর ইউরাইশ্বেি তলরাশ্বরৗরর ফ্রন্ট অর আরার রা উলরারৗ র৹ র্র
উগ্রি রৡ আর্ গুোরড়াটিশ্বত িরৢতলশ্বররৗ কাশ্বে আত্মররিথণ কশ্বরৗশ্বে| র্ারা যগশ্বে
প্রতরতক্ষত এই উগ্রি রৡরৗা, র্রৡরশ্বররৗ ররৣল রারৗাে তরশ্বরৗ আরারৗ তরিা

তরশ্বেই

আত্ম ররিথণ কশ্বরৗ| তারৗা র্ারাে, রাররৢর র্শ্বররৗ অিরড়রৗণ ররড় উলরা
যরতাশ্বিরৗ আচরৗশ্বণ তারৗা তররৗক্ত রড়শ্বে িশ্বড়তেশ্বলর|
****************************
র্জ্ -ররতরৢে :
আগরৗতলারৗ অরেরগশ্বরৗ তরড়তদ স্করৢ শ্বলরৗ কাশ্বে িরৢকুশ্বরৗ স্নার করৗশ্বত তগশ্বে আর্
শুরর তারাং রাশ্বর এক ররৢরশ্বকরৗ ররতরৢয রড়ে| যর তারৗ এক আত্মরৡশ্বেরৗ
রাতড়শ্বত যর্শ্বক িড়াশুরা করৗশ্বতা রশ্বল র্ারা রাে|
***************************
তি.ওয়াই.এর.আই :
তি.ওোই.এর.আই রৗার্য কতরটিরৗ িক্ষ যর্শ্বক আর্ তরকাশ্বল রৗার্য িরৢতলশ্বররৗ
তি.আই.তর্ অতরৗদর রাশ্বর্রৗ কাশ্বে এক যিিরৢশ্বেরর যিওো রড়ে| যিিরৢশ্বেরশ্বর
রৗাশ্বর্য তরশ্বরৗাররৡ িশ্বলরৗ করীশ্বিরৗ উিরৗ আক্ররর রড়ারলা রশ্ব রৗ িাররৡ র্ারাশ্বরা
রড়ে| তি.ওোই.এর.আই-রৗ রৗার্য রপরাািক অরল চক্ররতী রৗাশ্বর্য িলরৡে
করীশ্বিরৗ উিরৗ রড়ারলারৗ

েরাে রারৗা ররৢক্ত তাশ্বিরৗ তররুশ্বি রযর া গ্ররড়শ্বণরৗ

িাররৡ র্ারার|
********************************
যরাগা তিরস-যগারতরৡ :

রারা করথররৣচরৡরৗ ররয তিশ্বে রারৗা যিশ্বররৗ রাশ্বর্ যগারতরৡ যর্লাশ্বতও আ র্থাততক
যরাগ তিরর িাতলত রড়শ্বেশ্বে| যর্লারৗ ররৣল অররৢষ্ঠারটি রড়ে যর্লা রিরৗ
উিেিরৢশ্বরৗরৗ তররল তরংরড় স্মরতত ররৢইতরং িরৢল প্রােশ্বণ| যগারতরৡ যর্লা রারক
তরুণ কাত

যিররার্, ররড়কুরা রারক শুরাররৡর রশ্বদািারযাে, ক্ররৡড়া িপ্তশ্বরৗরৗ

ররড়কুরা উি-অতরকতথ া ররতর্ৎ রাগতচ, যর্লা তরক্ষা আতরকাতরৗক অতরশ্বররৗ
ও এর তি অর্রৢথর ররথা ররড় র৴র৳টি স্করৢ শ্বলরৗ োিোিরৡরৗা যরাগারশ্বর অংর
তরশ্বেশ্বে| এরৗ িশ্বরৗ উিেিরৢরৗ ররড়শ্বরৗ এক যরৗলরৡশ্বত অংর যরে|
***************************
যরাগা-যতত য়াররৢো :
যততলোররৢড়া ররড়কুরাশ্বতও যরাগা তিরর উিলশ্বক্ষয
তররেক কারথালে যর্শ্বক একটি যরৗলরৡ তরতর
আশ্রশ্বর ররশ্বরত রড়ে| যরিাশ্বর

রকাশ্বল

ক্ররৡড়া ও ররৢর

ির্ িতরৗক্ররা কশ্বরৗ

অররৢষ্ঠাশ্বররৗ ররৣচরা কশ্বরৗর

তচতরয

যততলোররৢড়া

তর

এ তর’রৗ যচোরৗরযার িদ্মা কুরারৗরৡ রৗাংিল| এিাশ্বর র৷র৳র৳ র্শ্বররৗও যরররৡ
োি-োিরৡ, র্ওোর এরং তরতর

অংশ্বররৗ রাররৢর যরাগ-রযাোর চচথা কশ্বরৗর |

************************************************
যরাগা তিরস-তরশা গে :
ররৢর

তররেক

ও

ক্ররৡড়া

িপ্তশ্বরৗরৗ

রযর ািরাে

এরং

চতড়লার

ব্লশ্বকরৗ

ররড়শ্বরাতগতাে চতড়লার রার্ারৗ রংলগ্ন রাশ্বঠ আর্ রকাশ্বল ব্লকতরতিক চতরৢ র্থ
আ র্থাততক যরাগা তিরর উিলশ্বক্ষয তরতর

তরিযালশ্বেরৗ োিোিরৡশ্বিরৗ অংর

গ্ররড়শ্বণ একটি যরৗলরৡ চতড়লার রার্ারৗ এলাকা িতরৗক্ররা কশ্বরৗ| অররৢষ্ঠাশ্বর যরাগা
তিরশ্বররৗ

তাৎিরথ

রযািযা

কশ্বরৗ

অররৢষ্ঠাশ্বর যরাগারর প্রিতরথত রড়ে|

রক্তরয

রৗাশ্বির

তর.তি.ও

তরংতক

রারড়া|

অররৢপ িরাশ্বর

তররালগড়

ব্লকতরতিক

যরাগা

তিরশ্বররৗ

অররৢষ্ঠারটি

রড়ে

গকুলরগরৗত ত তররালগড়ররড়কুরা ররৢর তররেক ও ক্ররৡড়া কারথালে প্রােশ্বর|
********************************
যরাগা-তর্রৗাতরয়া :
তর্রৗাররৡো ব্লক, রগরৗ িোশ্বেত এরং ররৢরশ্বকতরৢ ক্লাশ্বররৗ যরৌর্ উশ্বিযাশ্বগ

ব্লক

যচৌররৢরড়ররৡত ত যগািরৡশ্বরারড়র স্মতর ত রাশ্বকথে রড়শ্বল আর্ তর্রৗাররৡো ব্লক তরতিক
আ র্থাততকশ্বরাগা

তিরর

িাতলত

রড়ে|

এই

উিলশ্বক্ষয

তর্রৗাররৡো

ররড়কুরা

রারশ্বকরৗ কারথালে যর্শ্বক ব্লক যচৌররৢরড়ররৡ রার্ারৗ িরথ

আশ্বোতর্ত রড়ে এক

ররথাঢ্য

তরতর

যরারারািা|

োিোিরৡরৗা,

তরতর

এলাকারৗ

তরতরি

িপ্তশ্বরৗরৗ

করীগর

রযতক্তগণ,
এরং

তরতর

তরিযালশ্বেরৗ

অংশ্বররৗ

রাররৢর

যরারারািাে অংর যরর| ররৣল অররৢষ্ঠাশ্বররৗ উশ্ববারর কশ্বরৗর তর্রৗাররৡো ব্লশ্বকরৗ
তরতিও অতরৗদর িার|
*********************************************
যরাগা-যরৌজ্ ৌজ্রৗৌই :
র্পরারৢইর্লা ররড়কুরা প্ররারর এরং ররৢর তররেক ক্ররৡড়া িপ্তশ্বরৗরৗ যরৌর্ উশ্বিযাশ্বগ
আর্ রকাশ্বল র্পরারৢইর্লা যরৌশ্বিৌশ্বরৗৌই কতরউতরটি রড়ল প্রােশ্বর র্পরারৢইর্লা
ররড়কুরা তরতিক আ র্থাততক যরাগা তিরর উিরাির করৗা রড়ে| অররৢষ্ঠাশ্বর
উিত ত তেশ্বলর র্পরারৢইর্লারৗ রারৗপ্রাপ্ত ররড়কুরা রারক যিতরি রড়ালার,
তরতিও ররুর যিরররথা, ররড়কুরা ক্ররৡড়া আতরকাতরৗক তরততম্বররৡ র্রাততো, তর
আরৗ তি এর–এরৗ এতরশ্বেন্ট করাশ্বেন্ট প্রররৢি| িশ্বরৗ অররৢষ্ঠাশ্বর যরাগারর
প্রিরথর করৗা রড়ে|
*********************************************

যরাগা তিরস-চোতরৗজ্টর যি র্ :
তরেশ্বরাগা তিরর উিলশ্বক্ষয তিিরৢরৗা চযাতরৗশ্বেরল যরড়লর্ যরারাইটিরৗ উশ্বিযাশ্বগ
আর্

িরৢটি

যরাগ

তরতররৗ

অররৢতষ্ঠত

রড়ে|

যততলোররৢড়া

ও

তরশ্বলাতরোে

আশ্বোতর্ত িরৢটি তরতরশ্বরৗ র৸ রতাতরক রাররৢর অংর গ্ররড়র কশ্বরৗ| যরারাইটিরৗ
ররািতত তররথালয িারগুপ্ত এিররৗ র্ারার|
*********************************
ররৢটর

:

শ্বরৗাো তর তরৡো তিতররর তলগ ররৢ েরশ্বলরৗ আর্শ্বকরৗ যিলাে রররৢর্ রং
র্েলার কশ্বরৗশ্বে| উরাকা
র৴ যগাশ্বল উরাকা

তরতর যেতিোশ্বরঅররৢতষ্ঠত যিলাে রররৢর্ রং

র৵-

যকাতচং যরন্টারৗশ্বক িরৗাতর্ত কশ্বরৗ| তরর্েরৡ িশ্বলরৗ িশ্বক্ষ

যরৌতরক িার একাই িরৢটি যগাল কশ্বরৗ| অিরৗতিশ্বক, উরাকাশ্ব রৗ িশ্বক্ষ একরাি
যগালটি কশ্বরৗ ইন্দ্রতর্ৎ যিররার্| উরাকাশ্ব রৗ ররৢর্ে যিররার্ লাল কািথ
যিশ্বি|
**********************************************
স্করৢ

ররৢটর

:

কার্ল স্মরতত স্করৢ ল ররৢ েরল প্রততশ্বরাতগতাে িরৢটি যিলাে আর্ রৗাররগরৗ স্করৢ ল ও
ররৢররয যিরররথা স্মরতত স্করৢ ল র্েলার কশ্বরৗশ্বে| আ ারশ্বলরৗ স্বাররৡ তরশ্বরকারশ্বদ
রেিাশ্বর

অররৢতষ্ঠত

প্রর্র

যিলাে

রৗাররগরৗস্করৢ ল

র৸-র৳

যগাশ্বল

উরাকা

একাশ্বিররৡশ্বক িরৗাতর্ত কশ্বরৗ| তরর্েরৡ িশ্বলরৗ িশ্বক্ষ রর্ল িার িরৢটি এরং
লক্ষণ রড়তরৗর্র, আেরৢস্মার রড়তরৗর্র ও প্ররৡতর

িার একটি কশ্বরৗ যগাল কশ্বরৗ|

একই রাশ্বঠ তবতরৡে রযাশ্বচ ররৢররয যিরররথা স্মতর ত স্করৢ ল র৸-র৳ যগাশ্বল রড়তলক্রর
স্করৢ লশ্বক রড়াতরৗশ্বে যিে| তরর্েরৡ ররৢররয যিরররথা স্করৢ শ্বলরৗ িশ্বক্ষ রোরৗ যিরররথা

িরৢটি এরং রৗররৡন্দ্র যিরররথা, ররৢর্ে যিরররথা ও শ্রীিার যিরররথা একটি কশ্বরৗ
যগাল কশ্বরৗ|
*************************************************
আরিাওয়া :
আগাররৡকাল আকার রারারৗরত: যর াে

র্াকশ্বর| তকেরৢ তকেরৢ

াশ্বর রজ্র-

তরিরৢযৎ-ররড় ররতিিাশ্বতরৗ র াররা রৗশ্বেশ্বে| তািরািা রশ্বরথাচ্চ র৶র৷ তিগ্ররৡ ও
ররথতর্ র৵র৺ তিগ্ররৡ যরলতরোশ্বররৗ কাোকতে র্াকশ্বর| আর্ তিশ্বররৗ তািরািা
রশ্বরথাচ্চ র৶র৷.র৻ তিগ্ররৡ এরং ররথতর্ র৵র৺.র৺ তিগ্ররৡ যরলতরোর তেল|
******************************

