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BENGALI MORNING BULLETIN
**************************************************

Pura Nigam :
আগরতলার ললনিি রনির িফ নিনভিত নিশু উদ্যাি নফিহ নফতানির আজ
উনবাধি করা নফ| নফকাল  টায় এক অিষ্ঠানির ভধযনদ্নয় ভখ্যভন্ত্রহ
ভানিক

রকার

এই

নফিহ

নফতানির

উনবাধি

করনফি|

অিষ্ঠানি

িগনরান্নয়ি ভন্ত্রহ ভানিক লদ্, আগরতলা র লভয়র ড: প্রপ ল্লনজৎ নিা,
নফধায়ক আনি কুভার াা  অিযািয নফনিষ্টনদ্র উনিত থাকার কথা
রনয়নে|
*************************

সি সি আই এ

:

রানজয

ও

িানি

ম্প্রহনত

ফজায়

রাখ্ার

আহ্বাি

ন.ন.আই.এভ রাজয ম্পাদ্ক নফজি ধর| গতকাল

জানিনয়নেি
আগরতলায়

দ্লহয় রাজয দ্প্তনর এক াাংফানদ্ক নেলনি নতনি রানজয িানিবনের
জিয নফনজননক দ্ায়হ কনরি| নফনজন লিতা কভীরা রানজযর নফনবন্ন
এলাকায় প্রনরাচিা ়নির লচষ্টা করনে ফনল নতনি অনবন াগ কনরি|

রানজয উদ্রুত আইি জারহর দ্ানফর নফনরাধহতা কনরনেি শ্রীধর| এই
ধরনির দ্াফহ অগিতানন্ত্রক ফনল নতনি ভিফয কনরি| ভখ্যভন্ত্রহ ভানিক
রকার  ন ন আই এনভর নফ নে কুৎা েড়ানিা নে ফনল
নতনি অনবন াগ কনরি| ন.নফ.আই তদ্নির ইনত ভাজ কলযাণ ভন্ত্রহ
নফনজতা িানথর দ্তযানগর দ্াফহ নতনি খ্ানরজ কনর নদ্নয়নেি| ন নফ
আইনয়র

ানথ

ন ানগতা

করা

নফ

ফনল

নতনি

জানিনয়নেি|

আভািতকারহনদ্র অথি লপরত লদ্ওয়ার জিয নতনি দ্াফহ জািাি|
াাংফানদ্ক নেলনি ন ন আই এভ লকন্দ্রহয় কনভটির দ্য লগৌতভ
দ্া উনিত নেনলি|
********************

কংগ্রেি :
লরাজবযালহ নচটপান্ড ভাভলায় ন নফ আই নজজ্ঞাাফানদ্র জিয লিাটিি
লদ্ওয়ায় ভাজ কলযাণ ভন্ত্রহ নফনজতা িানথর দ্তযাগ দ্াফহ কনরনে
কাংনে| গতকাল এক াাংফানদ্ক নেলনি নফধায়ক লগাাল চন্দ্র রায়
এই দ্াফহ জানিনয়নেি| রানজযর আনরা কনয়কজি ন ন আই এভ
লিতা নচটপানন্ডর ানথ জনড়ত ফনল নতনি অনবন াগ কনরি| তানদ্র
নফ নেও ফযফিা লিওয়ার জিয নতনি দ্াফহ জানিনয়নেি|
*******************

প্র া

ন্ত্রী :

প্রধািভন্ত্রহ িনরন্দ্র লভাদ্হ লা াইট াউন ভানকি ি লপ্রননডন্ট লডািাল্ড ট্রানম্পর
নে াক্ষাত কনরি | ট্রাম্প এফাং তাাঁর ত্নহ ভযালানিয়া াউথ নতকনত
এন শ্রী লভানদ্নক স্বাগত জািাি | প্রধািভন্ত্রহ এই অবযথিিায় ক় তজ্ঞতা
প্রকাি কনর ফনলি, ৌ্ লকাটি বারতফাহর নয় নতনি এই অবযথিিা েণ
করনলি | দ্ই লিতার ভনধয প্রায় ্ো নভনিট ধনর আনলাচিা য় |
দ্`জনির ভনধয নব-ানক্ষক ম্পকি

নিনয়  িানলাচিা য় এফাং দ্`নদ্নির

অাংিহদ্ানরত্বনক িত ি ভাত্রা লদ্ফার নফলনয়, তানদ্র প্রনতশ্রুনতনক নিনিত করা
য়

|

আনলাচিা

ন্ত্রাফানদ্র

লিনল

নফ নে

ল ৌথ

লড়াই

নফফ়নতনত

এফাং

জািানিা

লভৌলফানদ্র

য়,

নফ নে

উবয়
কাজ

লদ্িই
করনত

ন ানগতায় েত য় | শ্রী লভাদ্হ ফ্ল্যাগিহ কা িক্রনভর লক্ষনত্র ভানকি ি
ক্তরাষ্ট্রনক ভলযফাি অাংিহদ্ার

উনল্লখ্ কনর ফনলি,

ফযফা-ফানিজয

ও

নফনিনয়াগ, এই ারস্পানরক ন ানগতার প্রধাি লক্ষত্র | এোড়াও, প্র নক্ত
ও উনদ্যানতক লক্ষত্রনকও গু ত্ব লদ্য়া নফ |
******************************

া বিম্প উন্নয়
িত ি

জাতহয়

ন্ত্রক :

নিক্ষািহনত

 িানলাচিার

জিয

লকন্দ্রহয়

ভািফম্পদ্

উন্নয়ি ভন্ত্রক িয় দ্যক কনভটি গঠি কনরনেি| ভাকাি নফজ্ঞািহ
লক. কস্তুরহরেভ এই কনভটির প্রধাি নয়নেি| এোড়া কনভটিনত
রনয়নেি

প্রাক্তি

আই.এ.এ.

উাচা ি রাভিঙ্কর কুনরল প্রভখ্|

লক

লজ

আলনপািন

কািাভথািাভ,

*******************
Accident :
আগরতলার নিভ িওয়াফাদ্হ এলাকায় গতকাল নলনর নিনলধ িা লভনি
একটি অনটা গানড় ানলনয়
গানে নগনয় ধাক্কা খ্ায়|

াওয়ার লচিা কনর এফাং রাস্তার ানি একটি
নর নল গানড়টি আটক কনর তার লবতর

লথনক ৌ লফাতল লপনিনডল ওলধ উোর কনর| লফ-আইনি বানফ
াচানরর উনেনিয এই ওলধগুনলা নিনয়

াওয়া নেল ফনল নলনর নে|

গানড়র আনরাহরা ানলনয় লগনে ফনল নল জানিনয়নে|
*******************************

খাসচি উৎিব- া বহ চলাচল :
খ্ানচি উৎফ উলনক্ষ, আগাভহ ৌ জলাই লথনক  জলাই, ্োৌ -  িি
চত দ্ি ি লদ্ফতার ভনেনরর আিাি এলাকায়

ািফাি চলাচনলর উর নকে

নফনধ-নিনলধ আনরা করা নয়নে | লভাটর বযাননকল আইনির প্রদ্ত্ত
ক্ষভতা ফনল নিভ নত্ররার লজলা িাক ডা: নভনলে রানেনক এই আনদ্ি
জানর কনরনেি | আনদ্নি ফলা নয়নে, এই উৎফ চলাকালহি প্রনতনদ্ি
রাত ্টা লথনক কাল টা  িি ফাইানর লফইনল নিজ লথনক কানলতলা
 িি নলি ও লস্বো-লফকনদ্র ায়তায় ফ ধরনির
করনত

ারনফ

|

ল্লহভেল

নফদ্যালয়,

খ্নয়রর

ািফাি চলাচল

দ্িনভঘাট,

দ্লরা

ও

কালহতলায় ানকি াং-এর জিয নিনদ্ি ষ্ট িাি ফযতহত, জাতহয় ড়নকর রাতি
আগরতলা লভাটরিযানন্ডর ানির রাস্তা লথনক ভাধফফানড় ট্রাক টানভিিান
ানকি াং করনত ারনফ | আভতলহ ফাইা লরাড লথনক কালহতলা ড্র

লগইট  িি ফ ধরনির

ািফি চলাচল করনত ারনফ | লখ্াি লথনক

িযাথীনদ্র ানয় লাঁ নট ভনের চত্বনর ল নত নফ |

ািফাি চলাচনলর

নরনিনত নি ি কনর, রাত ৌৌ টা লথনক নরর নদ্ি কাল  টা  িি
জাতহয় ড়ক নদ্নয় ভালফাহ গানড় আগরতলা িনর ঢ কনত ারনফ | জা
কনভটির নলনখ্ত অিভনতক্রনভ, নফনিলত চন্দ্রর লথনক ফলদ্াখ্ানলর রাস্তায়
ালকা

ািফাি চলাচল করনত ারনফ | এোড়া, উৎনফর নদ্িগুনলনত

রাত ্ টা লথনক কাল  টা  িি ফনিকয লচৌভিহ লথনক খ্নয়রর
 িি ফ ধরনির ভালফাহ গানড় চলাচল করনত ারনফ |
***************************

Weather report :
আজ দ্র  িি আফাওয়ার ফিাবান জািানিা নয়নে, আকাি আাংনিক
লথনক প্রধািত লভঘলা থাকনফ | ফজ্র-নফদ্যৎ  ফ়নষ্ট নত ানর | আজ
কাল  িি ফ়নষ্ট নয়নে াভািয নরভানি ো.ৌ নভনলনভটার | কানলর
ফিনিন্ম তাভাত্রা নেল ্. নডেহ ললনয়া | নদ্নির নফিাচ্চ তাভাত্রা
থাকনফ ৎৎ নডনের আনিানি | ফাতান আননক্ষক আদ্রতার নরভাি নেল
নফিাচ্চ % এফাং ফিনিন্ম ো% |
********************
*************************

