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BENGALI MORNING BULLETIN
প্ররারমন্ত্রী :
প্রান্ত্র রেন্দ্র মাৈ ্রেরে, োাকি া কৈ ৎােরেে ারে
আরোচা িেরে চায়, োরে োরি ন্ত্রা্ারৈে োে েযাগ িেরে
র্ | কেক ্রে, ৎােে ন্ত্রা্াৈরি ম মেরি োেি র
িরে এ্ং ৎারো ও খাোো ন্ত্রা্ারৈে রয মিা োােমিযরি
খাকেজ িরে |
প্রান্ত্র শ্রী মাৈ ্রে, ৎােে ও চরে
রয কিেড় কিেড় ক্রয় েরৎৈ োিরেও, ৈড়`রৈরিই োরৈে ড়খয
যাে প্রকে ংর্ৈে ওয়া এ্ং ৈড়`রৈরে প্রগকেে জয িাজ
িরে াওয়া প্ররয়াজ |
শ্রী মাৈ ্রে, আৌগাক া ও ্াংোরৈরে
ারে ৎােরেে ম্পিম ৈ১ রয়রে এ্ং আরকেিাে ারে আকেমি,
্াককজযি

এ্ং

কোোত্তা

ংক্রান্ত

ম্পিম ও

জ্ড়ে

রয়রে|

য়াকৈল্লরে গেিাে ন্ধ্যায় কিেয় োইকা ংোরোে রে ৎাণ
কৈরে কগরয় প্রান্ত্র রেন্দ্র মাৈ এই ্ক্ত্য োরখ |

*******************

রেল :
আগেেো মেরি াব্রু োমন্ত মেেোই দ্রুে িো , োরজয
মেে

ংক্রান্ত

ক্কৎন্ন

ক্য়

করয়

আরোচাে

উরেরয,

আজ

য়াকৈল্লরে ড়খযন্ত্র াকি েিাে, মেেন্ত্র ড়রে প্রৎািে
প্রৎড় ে রে ব্ঠরি ককেে র্ | ক্রিে ৰ টায় মেে-ৎ্র
এই ব্ঠি ওয়াে িো েরয়রে | ড়খযকচ্ ওয়াই. কো. কং এই
খ্ে জাকরয়রে | উরল্লখ িো মরে োারে, আগেেো-াব্রু
ব্রডরগজ মেেোরেে কমা িাজ-এে আরগ, ৯৭৮৵-৮৶ ারে ম
িোে েক্ষ্যাত্রা োিরেও, জক অকগ্রণ ংক্রান্ত ক্কৎন্ন যায়
এই কমা িাজ ৯৭৮৶-৯৭ ারে ম িোে েক্ষ্যাত্রা করয়রে
মেেওরয়ন্ত্রি | ইকেরযই এই মেেোরেে অং কার্ আগেেো
মেরি উৈয়োড়ে োমন্ত ৱৱ কিরোকটাে মেেোরেে িাজ ম রয়
মগরে অরিকৈ আরগই | আগা শুক্র্াে মেরি আগেেোউৈয়োড়রেে

রয

াত্র

মে

চোচরেে

ম াণা

কৈরয়রে

মেেওরয় |
*******************

N.F.

আস্থা – পর্য টর রের :
উত্তে-োঢ়্ম ান্ত মেেওরয় আার, এই প্রে আ া টড় কেস্ট মে
ার এিটি েড়  োমট মে চােড়ে িো ম াণা িরেরে |
মেটি মগৌাটি মেরি াত্রা শুরু িের্ | িম্ ৎা০ায় েেম া
ভ্রর ইচ্ছড়ি াত্রো, এই মের িরে োঢ়্ম ৎােরেে েেম াগুকে
ভ্র িেরে োাের্ | আগা ৮৴ই মৌব্রুয়াে মেটি প্রে
াত্রা শুরু িের্ | ৳ াজাে এিরা ৳৮ টািা ৎা০ায় মেটি
মগৌাটি মেরি াত্র করয় গোাগে, শ্রীস্বা াোয়ণ কিে,
িাে াট, মিােিাো ক্০ো কিে, োড়েে শ্রীজগন্নাে কিে,
োড়েে মিাািম কিে এ্ং ৎড় ্রশ্বরেে কেেোজ কিে রয় াে
কৈরে াত্রা ম িরে োড়োয় মগৌাটি কৌের্ |
*******************

রেন্দ্রীয় অর্য মন্ত্রে :
ইংেযান্ডক ে ক্েকিম ে মাট কপ্রকটং মিাম্পাকে ারে মিােি
ম্পরিম ে

িো

অস্বিাে

িেরো

মিন্দ্রয়

অেমন্ত্রি

|

এি

ক্্কেরে ন্ত্ররিে োক্ষ্ মেরি ্ো রয়রে, জােয় স্বােমরি ক্ষ্ড়ন্ন
িরে ইংেযান্ডক ে মাট কপ্রকটং মিাম্পাকে ারে মিন্দ্রয় েিাে
মাগারাগ িেরে ্রে মিা মিা ং্াৈ াযর ম খ্ে
ম্কেরয়রে কৎকত্ত | ক্্কেরে ্ো রয়রে, এই মিাম্পাক ্যাঙ্ক

মাট োোাে জয প্ররয়াজয় িাগজ গে ৯৭৮৭ াে োমন্ত
ে্ো িরেরে | োে্েী রয় ৯৭৮ৰ ারে গকে কদ্ধান্তক্রর
এই মিাম্পাক কডরম্বে ৯৭৮৲ াে োমন্ত ্যাঙ্ক মারটে ড়েক্ষ্া
ম্পিীয় কিেড় উোাৈা ে্ো িরে | মিন্দ্রয় েিাে এই
মিাম্পাকরি গে কে ্েরে মিা েড়  অডমাে মৈয়ক ্রে
জাারা রয়রে | অেমন্ত্রি এই মিাম্পাকে জয ড়েক্ষ্া ংক্রান্ত
ো০োত্র ্ন্ধ্ িরে কৈরয়রে |
******************

এরকেকেলাইটির :
ৈকক্ষ্

মজোে

াব্রুরে

জরেৌা

স্কড় রে

ৎড় ে্ে: ৈড়ই্াে ৮৳ জ োত্রোত্ররি এরিরৌোইটিরে টিিা
মৈওয়া য়| এরে ঐ োত্রোত্রো াায অড়

ম্া িরে| োরে

কুা াোাোে মেরি এিটি কচকিৎি ৈে

টা রে কগরয় ঐ

োত্রোত্ররৈে োেক্ষ্া কেক্ষ্া িরে ড়

িরে ্াক০ োাঠায়| উরল্লখয

ঐ ৮৳ জ োত্রোত্রর গে ৶ই জাড়য়াে োাম্েী অেওয়াে
মিরন্দ্র এই টিিা ময়| োে্েী য় োরৈেরি োড়োয় টিিা
মৈওয়া য়| এ ্যাোারে মস্টট মারডে অকৌাে ডা: ড়ঢ়ৈ ৈা
জাা ম

কশুো ৈড়ই্াে টিিা করয়রে োো ম্পড়ম ড়

েরয়রে| এরে ক্ষ্কে ্াে  ্া মই |

**********************

অমেরার্ :
আগা ৯৶ম জড় মেরি শুরু রচ্ছ অোে াত্রা| অোে
শ্রী ম্াডম কদ্ধান্ত করয়রে, এই াত্রা ম র্ শ্রা্ণ োঢ়কণমা
অেমাৎ আগা ৴ই আগষ্ট| েড়  কৈল্লরে গেিাে ৰ৯ে ম্ারডমে
ব্ঠি মর এই কদ্ধান্ত মওয়া য়| ব্ঠরি মোৌেকেয িরে,
জ ড় িাশ্মরেে োজযোাে েো ম্ারডমে মচয়ােযা এ. এ.
মৎাো|

অোে

াত্রাে

জয

া

কেৎড় ক্তিে

শুরু

র্

আগা োয়ো াচম মেরি|
******************

বইকমলা :
োষ্ট্রয় াযকি কক্ষ্া অকৎারে উরৈযারগ এ্ং কত্রোড়ো োা্কোম
কগল্ড-এে

রাকগোয়,

আজ

মেরি

আগেেোে

প্রগকে

ক্ৈযাৎ্রে ারঠ োকি মজোকৎকত্তি ্ইরো শুরু র্ | ম্ো
৮৯ টায় এই ্ইরোে উরিা িো র্ | ্ইরো চের্
প্রকেকৈ ম্ো ৮৯ টা মেরি ন্ধ্যা ৳ টা োমন্ত |
********************

জল উৎরব :
আজ শুরু রচ্ছ াো জে উৎ্| েেয ও
ংস্ককে ৈপ্তরেে উরৈযারগ এ্ং মগাে কজো োকেৈ ও াো্াক০
ব্লরিে ায়োয় উত্তে াোরে, াো জে উৎ্ অড়কিে
র্| কেকৈরে াো জে উৎ্ উোেরক্ষ্য মৌিা ্াইচ ও
া েে প্রকেরাকগো এ্ং ক্কৎন্ন গ্রা ক্র০া ও াংস্ককেি
অড়িা আরয়াকজে র্|
**************************************

আবরড়াওয়া :
োজযজড়র০ রেে প্ররিাো জাকে েরয়রে | আ্াওয়া ৈপ্তে মেরি
জাারা রয়রে, আজ িারে ্মকম্ন োোাত্রা কেে ৶.৯ কডগ্র
মেকয়া | া কেে স্বাৎাক্রিে চাইরে ৭.৶ কডগ্র ি |
কৈরে র্মাচ্চ োোাত্রা োির্ ৯৳ কডকগ্রে িাোিাকে | আিা
োির্ প্রাে োকেষ্কাে |
*******************
*************************

