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Headlines :
(র৴) রৗাজ্যেরৗ স্বার্থ -রংশ্লিষ্ট শ্লিরয় শ্লিজ্য় ররৢখ্েরন্ত্ররৡ আয চারৗ কেন্দ্ররৡয়
রন্ত্ররৡরৗ রজ্ে বিঠে েরৗজ্েি|
(র৵) কেে উত্তরৡর্থ জ্েরৗ রেেজ্ে শ্লিজ্য়াজ্েরৗ যিে িতরৢ ি রে ররশ্লষ্টরৗ
প্রশ্লতশ্রুশ্লত শ্লিক্ষারন্ত্ররৡরৗ|
(র৶) আোিিার্রৡরৗ ররৢির্থ যয়ন্তরৡ উৎরি শুরু রড়জ্ে আোররৡ র৵৬কি
যািরৢয়ারৗরৡ কর্জ্ে|
(র৷) র৶৯তর েেিরৗে শ্লেির আোররৡোে উৎরাশ্লরত রড়জ্ে|
***********************
করৗে :
ড়খ্যন্ত্র ানিক কা আজ িয়ানিল্লতে রলন্ত্র ড়ত
প্রৎাক প্রৎড়  াতে াতজয রল ম্প্রাণ ংক্রা

নিনৎন্ন নিয়

নিতয় বিঠতক ননলে ি| ড়খ্যন্ত্র এই বিঠতক আগেলা-াব্রু
রলোে নিমাণ অনিলতে র কা, নিোড়ায় রল নিনৎি

াোি,

আগেলা রেতি ম্প্রাণ, আগেলা-নিল্ল রল োনতিা
উন্নয়ি

এিং

আগেলা-উিয়োড়

াি

োনতিা

চালড়

জািাি| আতলাচিাকাতল রলন্ত্র জািাি, াব্রু োম

িাি
রলোে

ম্প্রাতণ কাজ আগা ৯৭৮৶ াতল তযয র তি| নেনি
িতলি, াতজয োেক রল নিনৎি

াোি িা কত নিোড়া প্রনে

এনিতয় নিত িজ রিওয়া তি| ড়খ্যন্ত্র এই আশ্বাত জিয
রলন্ত্রতক যিযিাি জানিতয়তেি|
*************************
শ্লর এর শ্লিরাি :
ড়খ্যন্ত্র ানিক কা আজ িয়ানিনল্লতে রকন্দ্রয়
অানক নিাি োনিিন্ত্র অতাক গজোনে াজড় তে এক
াক্ষেকাত ননলে ি| এই াক্ষােকাত ড়খ্যন্ত্র আগেলা
নিাি

িন্দটি

দ্রুে

ম্প্রাতণ

িাি

জািাি|

রকন্দ্রয়ন্ত্র

এনিয়টি রিখ্তিি িতল আশ্বা রিি| নিাি িন্দ ম্প্রাতণ
িেড় ি এই প্রকল্পটি নলািযা োনখ্ চড় ড়া

কা জিয রকন্দ্রয়

ন্ত্রতক ড়খ্যন্ত্র অিড়তায জানিতয়তেি| এনিতক, রিকা নিাি
ং া গুনলতক রাগতি নিতয় াওয়া রক্ষতি োঢ়িম নিতিম  ািা
জিয ড়খ্যন্ত্র রকন্দ্রয় ন্ত্র িনি আকমি কতি| রকন্দ্রয় ন্ত্র
নিয়টি গুরুত্ব নিতয় রিখ্তে আনযকানকতি নিতিম  রিি|
************************
ররৢখ্েরন্ত্ররৡ-কেন্দ্ররৡয় খ্ােেরন্ত্ররৡ :

নিোড়া রতি ৯ টাকা িত াো
নোেড় ৮৭ রকনজ কত চাল রিিা জিয ড়খ্যনন্ত্র ানিক কা
আজ িয়া নিল্লতে রকন্দ্রয় খ্ািয ও রৎাক্তা নিয়কন্ত্র া
নিলা

োাতায়াতি

কাতে

প্র াি

াতখ্ি|

রকন্দ্রয়

খ্ািযন্ত্রক

ড়খ্যন্ত্র এই প্র াি নিতিচিা কত রিখ্তি িতল শ্রী োাতায়াি
আশ্বা রিি| রকন্দ্রয় খ্ািযন্ত্র তে আজ ড়খ্যন্ত্র আতলাচিা
নদ্ধা

য়, াজয কা নিতজাস্ব উতিযাতগ রতি চাল ংগ্র

কতি এিং FCI কেম োক্ষ এ জিয প্রতয়াজিয় 

িযয়ৎাত

অেম াজয কাতক নটিতয় রিতি| ড়খ্যন্ত্র আজ িয়া নিল্লতে
রকন্দ্রয় স্বাষ্ট্রন্ত্র াজিাে নং-এ তে ও বিঠক কতি|
***********************
এর. কয. আেিরৗ :
োাষ্ট্র িপ্তত াষ্ট্রন্ত্র এ. রজ. আকি
নিতে গ্রাণ এলাকা িনদ্রে ািড়ত কলযাতণ িযাঙ্ক এিং
অিযািয আনেমক ং াগুতলাতক একাতে কাজ কা জিয িতলতেি|
নেনি িতলি, রিত র নিনজটাল নিপ্লতি আি নি তয়তে এ
ৌতল িানদ্রযো ও িড়িীনে িঢ় তি| আজ কাতল ায়দ্রািাতি
নিনজযি রলা ঢ়চিা কত নেনি ংিাি াযযত াতি একো
িতলি| োাষ্ট্র িপ্তত াষ্ট্রন্ত্র িতলি, নিনজটাল অেমিনেতক
উৎানে কতে কা র িযি া নিতয়তে ো রিত তযয
এািৎকাতল িমি ৎ বিপ্লনিক উতিযাগ|

*************************
শ্লিক্ষারন্ত্ররৡ :
নক্ষক োতি জিয রাগযো নিণমায়ক োক্ষা িা রটটএ উত্তণমতি নক্ষক নাতি নিতয়াতগ জিয প্রতয়াজতি িেড় ি োি
নি কতি াজয কা|
নক্ষান্ত্র

েোি

চক্রিেী

আজ

িড়োড়ত উিতকাটি রজলা কুাঘাতট নক্ষক নক্ষণ ানিিযালতয়
NSS Unit-এ উতবাযি অিড়ষ্ঠাতি ৎাণ নিতে নগতয় একো
িতলি|
নিতয়

এই

অিড়ষ্ঠাতি

ঢ়চিা

একটি

চাাগাে

কতি

নক্ষান্ত্র|

রাোতি
এই

যয

উোলতক্ষয

আতয়ানজে এক ক্তিাি ননিত ৯৶ জি ক্তিাি কতি| অিড়ষ্ঠাতি
উোন ে নেতলি – নিযায়ক ণ ালাকা, কতলতজ ৎাপ্রাপ্ত
অযযক্ষ উত্ত কুা নি প্রড়খ্|
**************************
রৗাইশ্লরিা রংেল্প :
ৎাে িতলতে, ন্ত্রািাি ল আ জমানেক
নিাোত্তা রক্ষতি একটি িমগ্রা ও গুরুে চযাতলঞ্জ| িেড় িনিল্লতে
আতয়ানজে াইনিা ংলাতো নবেয় নিতি আজ নিতি নচি এ.
জয়্ংক

একো

িতলি|

নেনি

িতলি,

ন্ত্রািাতি

াাত্মক

যা রাকাতিলা জিয নিশ্বিযাো উতিযাগ ম্প্রচানে কতে
তি| নেনি োানক ািতক নিািা কত িতলি, এই রিটি জিয
াকম ং াটি অকামক তয় োতড়তে|
************************
আোিিার্রৡ :
আগা

৯৳র

জািড়য়া

আকািাণ

আগেলা

রকতন্দ্র ড়িণম জয় | এ উোলতক্ষয আজ আগেলা রপ্র ক্লাতি এক
াংিানিক তেলতি আকািাণ আগেলা ইনঞ্জনিয়ানং অনযকেম া
ড়নচনিো

ায় িতলি,

৮৶৳৴

াতল ৯৳র জািড়য়া রেতক

আগেলা রকতন্দ্র োেচলা শুরু তয়নেল| েতি, ৮৶৴ৱ াল রেতক
আগেলা রকন্দ্রটি োঢ়ণাম ে রেি নততি কাজ শুরু কত| নেনি
আতা জািাি, প্রেত রকন্দ্রটি িনদ্ধিগ এলাকায় নেল| োত ো
৮৶৴৶ াতল আগেলা উত্ত রগইতট োঢ়ণাম ে রেি নততি কাজ
শুরু য়| ৲৭ িে োঢ়নেম

উোলতক্ষয আগা ৰ৭র জািড়য়া

আকািাণ রকতন্দ্র িািা অিড়ষ্ঠাতি আতয়াজি কা তয়তে| এই
অিড়ষ্ঠাতি াজযোাল েোগে ায় প্রযাি অনেনে নততি উোন ে
োকতিি| অিড়ষ্ঠাতি নবেয় োমাতয় একটি আতলাচিাচতক্র আতয়াজি
কা তয়তে| এই উোলতক্ষয ৰ৮র জািড়য়া আগেলা িন্দ্র
েিানমক ৎিতি াংস্কনেক অিড়ষ্ঠাতি উতবাযি কতিি ড়খ্যন্ত্র
ানিক কা|
*************************

বিতে প্রিারড় :
োনি এিং উত্ত ৎাতে নিনৎন্ন অংত জাাঁনকতয়
চলতে প্রিল বেয প্রিা| নাচল প্রতি ও কাশ্ম উোেযকায়
চলতে িনি ও েড় াোাে| জােয় াজযাি নিল্লতেও েড় ড়ল ে
োতড়তে| রখ্াতি গে িড়ই িেত তযয গেকাতল োোািা নেল
িমনিম্ন| আিাওয়া িপ্ত িতলতে, উত্ত নিক রেতক আা এই
ঠান্ডা ওয়া আতা িড়-নেি নিতি জিয জা োকতে োাত|
***********************
প্রাক্তি শ্লিধায়ে ররতরৢে :
CPI(M)-এ

প্রাক্তি

নিযায়ক

গুিোি

জানেয়া আজ নকল্লায় োাঁ নিজ িাৎিতি র নি:শ্বা েযাগ
কতি| েড়য কাতল োাঁ িয় তয়নেল ৵৴ িে| িাযমকযজনিে
কাতণ োাঁ

েড়য তয়তে িতল োানিানক ড়তি জািা রগতে|

**********************
তর িররৣে-শ্লিজ্ক্ষার :
াতজয নচটৌাতন্ড কামকলাো নিতয় ন নি
আই েি

এিং আািেকাতি অেম রৌতে িানি নিতয় প্রতি

ে িঢ়ল কংতগ্রত উতিযাতগ আগাকাল প্রতেযকটি ব্লতক নিতক্ষাৎ
ংগঠিে কা তি| প্রতি ে ণঢ়ল কংতগ্র ৎাোনে আ কুা
াা আজ এ খ্ি জািাি|

***********************
শ্লিজ্যশ্লর :
নিতজনো- প্রতি কামক কনটি িড়ইনিি িযাো এক
বিঠক

আজ

উোন ে

রেতক

তয়তেি

উিয়োড়ত
নিতজনো

ছ্িিতি

াজয

শুরু

োমতিক্ষক

তয়তে|
ড়িল

বিঠতক
রিওয,

ৎাোনে নিপ্লি কুা রিি, প্রাক্তি নিযায়ক ড়িল রৎৌনক প্রড়খ্|
বিঠতক

িতল

াংগঠনিক

অি া

এিং

াতজয

াজনিনেক

োনন নে োমাতলাচিা কা তি|
**************************
েংজ্ের শ্লিজ্ক্ষার :
রিাট িানেতল নদ্ধাত  নিরুতদ্ধ আজ কংতগ্র
িতল োক্ষ রেতক আগেলায় আ নি আই-এ াতি নিতক্ষাৎ
কমঢ়নচ োালি কা য়| এই কমঢ়নচতে প্রাক্তি াংি িোা
িাড়ন্স



াজয

নদ্ধাতি

নিতানযো

কংতগ্র-এ
কত

িক্তিয

রিে িন্দা

রিাট

িানেতল

াতখ্ি|

শ্রীনে

িাড়ন্স

নচটৌান্ড ইড়তে াজযও ন নি আই েিত  িাি জািাি|
************************
েেিরৗে শ্লেির :
ৰ৶ে ককিক নিি উিাোি উোলতক্ষয
আগাকাল-CDC  নক্ষা নিৎাতগ উতিযাতগ িািা অিড়ষ্ঠাতি

আতয়াজি কা তয়তে-রনিি কাতল একটি িিমাটিয রল খ্ড়ল
ড় ংড় |
এ নিনৎন্ন োে োনক্রা কতি| োত ককিক কনি এিং
াতল িে রিি

৯৭৮৳রলখ্কতক অাািয অিিাতি জিয

োড়পকা প্রিাি কা তি|
*********************

েেিরৗে শ্লেির :
আতা

ক নন্ত্র

অতঘা

কতল

তানগো

উন্নয়তি

রিিিমা

ককিক

কািা

কতি|

ৎাা
আজ

আগেলা ক ষ্ণিগত ড়োানিাগািন ে িে উোজানে ংস্কনে
নিকা

রকতন্দ্র

ককিক

নিি

উোলতক্ষ

আতয়ানজে

এক

আতলাচিাচতক্র ৎাোনে ৎাতণ এই আহ্বাি জািাি| নেনি িতলি,
অতিক লড়াই ংগ্রা কত ককিক ৎাা াজয ৎাা স্বক নে
রোতয়তে| এই ৎাাতক আতা নদ্ধ কতে কতল তানগো
প্রতয়াজি িতল নেনি অনৎে িযক্ত কতি| আতলাচিা চতক্র
উতবাযক

CDC–

রচয়াযাি

ি:

ণনজৎ

রিিিমা

িতলি

ককিক ৎাা িঘমকাল যত উতোনক্ষে নেল| এখ্ি এই ৎাাতক
আতা

দ্ধ

কতে

তি|

আতলাচিা

চতক্র

প্রযাি

অনেনে

CDC- ড়খ্য কামনিিমা িয াযাচণ রিিিমা িতলি ৎাা
ংস্কনে নি কাতা ড়খ্ রেতক ানতয় ায় র জানে ানতয় াতি
এ জিয প্রতেযক জানে রগানষ্ঠ উনচৎ নিতজ ৎাাতক ক্ষা কা|

**************************
িইজ্রো :
াষ্ট্রয় াযযনক নক্ষা অনৎাতি িযি াোিায় চানিি
িযাো োনি রজলা নৎনত্তক িইতলা আজ রেতক আগেলা প্রগনে
াতঠ শুরু তয়তে| িইতলা চলতি আগা ৯৮র জািড়য়া োম |
আগেলা

োড়

নিগত

রয়

ি:

প্রৌড় ল্লনজৎ

নিা

আজ

িইতলা আিড়ষ্ঠানিক উতবাযি কতি| নেনি িতলি, এযতি
িইতলা োিোিতি ািনক নিকাত খ্ড়িই ায়ক তি| িইতলা
কনটি আহ্বায়ক রিিব্রে রিিায় িতলি, এই িইতলায় ৯৲টি িল
রখ্ালা তয়তে| উতবাযি অিড়ষ্ঠাতি উোন ে নেতলি োড়নিগত
কাউনন্সলা

িঢ়গাম প্রাি

চক্রিেী

ও

াষ্ট্রয়

াযযনক

নক্ষা

অনৎাতি অনেনক্ত প্রকল্প অনযকেম া নিনখ্ল নিশ্বা|
***************************
রৎরেরন্ত্ররৡ :
ৎয চাত আযড়নিক প্রড়নক্ত প্রতয়াগ মক একটি
কমালা আজ কলযাণোড় ব্লক অনৌত অিড়নষ্ঠে য়| ৎযন্ত্র
খ্তগন্দ্র

জানেয়া-এ

উতবাযি

কতি|

এলাকা

ৎযচা কমালায় অং রিি|
**********************
িাজ্েোৎরি :

িড়তা

জি

রখ্ায়াই িাটয ংি আতয়ানজে ‘তন্দ্র নিা িনে
িাটয উৎি’ আজ ন্ধ্যায়

ািয় টাউি তল শুরু তয়তে|

নিযায়ক নিশ্বনজৎ িত্ত নেি নিতি এই উৎতি উতবাযি কতি|
নলচ এিং কলকাো িাটযিলও এই উৎতি অং নিতে|
***********************************
বেোররড়রৗ-িােেউৎরি :
বকলা

টাউি

তল

গেকাল

রেতক

কুা নৎনত্তক আ :স্কড় ল িাটয উৎি শুরু তয়তে| এ উতবাযি
কতি বকলা োড় োনতি রচয়াোামি নিনে ৎট্টাচাম|
িড়ইনিি িযাো এই িাটয উৎতি ৶টি িল অং নিতয়তে|
************************
ররৢশ্লপ্ররজ্োেথ :
ড়নপ্রতকাটম িায়ড়ি
ড় তি যাতক একটি গুরুে
নিয় িতল েকম

কত নিল| তিমাচ্চ আিালে িতলতে, িেত

ো িে অতোক্ষা িা কত ঘ্রই এ াযাি কা উনচে|
নিচাোনে

এ.নি

রলাকু

এিং

নো

ন

ো তক

নিতয়

গঠিে

নিনৎি রিঞ্চ এক াতয় আতা িতলতে, িায়ড়ি
ড় তি ক্ষনেগ্র তি
একটি অং এই যাতক রাকাতিলা অপ্রেড় ল িযি া নকা|
এ রোেতি ংনিি নিনযনিতযতক রুোায়ি িা কাও একটি কাি
িতল তিমাচ্চ আিালে িতলতে|

************************
চা-িাোি েে আউে :
নিোড়া চা-জিড় ইউনিয়তি ানচি
িি িণ িা আজ এক নিিনেতে অনৎতাগ কতি| যমিগ
কুা াৌলংেড়া চা-িাগাতি গে ৮৯ই জািড়য়া রেতক ানলক
োক্ষ নিিা রিাটিত রলাক আউট রঘাণা কততেি| এ ৌতল এই
িাগাতি প্রায় চাতা শ্রনক অযমাাত অিাাত নিি কাটাতেি|
এই

ঘটিা

ম্পতকম

ইউনিয়তি

োক্ষ

রেতক

শ্র

কনিাতক

নি ানে অিনে কা তয়তে িতল শ্রী িা নিিনেতে উতল্লখ্
কতি|
***********************
ররৢখ্েরন্ত্ররৡরৗ ত্রার্ :
নক্ষান্ত্র েোি চক্রিেী ও ড়প্রনে ৎট্টাচাতম
একাি

 াি

প্রয়াে

েড় নি

চক্রিেী

ৰৰে

জন্মনিি

আগাকাল| প্রনে িেত তো এিেও োাঁা োাঁতি প্রয়াে
োড়তি জন্মনিি উোলতক্ষয ড়খ্যন্ত্র িাণ েনিতল ৯৲ াজা টাকা
িাি কততেি|
************************
আিরড়াওয়া

আগাকাল আকা োনস্কা োকতি| কাতল কুয়াা
োড়তি|

োোািা

রলনয়াত

তিমাচ্চ

কাোকানে

৯৳
োকতি|

নিগ্র
আজ

এিং

িমনিম্ন

নিতি

৶

োোািা

নিগ্র
নেল

তিমাচ্চ ৯৳.৳ নিগ্র এিং িমনিম্ন ৶ নিগ্র রলনয়া|
************************
ররৢেিে েরৢ িথ াজ্রন্ট :
এ

নি

ন-

নিশ্রাগঞ্জ

ািতজািযালনৎনত্তক

ৌড় টিল

টড় িমাতন্ট

িাোিড়ড়া ান্ডিটিলা াইস্কড় ল য়িাতি গেকাল অিড়নষ্ঠে য়|
টড় িমাততন্ট উতবাযি কতি এনিন ক্রড়া ও ড়ি কমঢ়নচ িপ্তত
নিিমা িয োনক্ষে ড়ড়ানং| প্রনেতানগোয় চযানম্পয়ি য়
োদ্মিগ নৎতলজ কনটি এিং ািাম তয়তে ড়োড়ড়া নৎতলজ
কনটি|
************************

