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ALL INDIA RADIO
RNU : KOLKATA
BENGALI BULLETIN
DATE :23-02-2018

TIME : 1.40 P.M.

ডায়মন্ডহারবােরর সিরষাহােট গুিল চালােনার ঘটনায়, েগৰ্প্তােরর পর থানা
েথেক পািলেয় যাওয়া এসএসিব কমান্ডান্টেক পু িলশ েফর েগৰ্প্তার কেরেছ$
পারুিলয়ার এসএসিব কাম্প েথেক দীপক কুমার িসং নােম ঐ কমান্ডান্টেক,
দুপেক্ষর আেলাচনার পর পু িলেশর হােত তুেল েদওয়া হয়$
আেগই জানােনা হেয়েছ, েনাট বদেলর কারবারী েমাজােম্মল মন্ডেলর
সিরষাহােটর েডরায় গতরােত এসএসিব হানা েদয়$ েমাজােম্মল ও তার
দলবল তােদর ওপর চড়াও হেল, এসএসিব গুিল চালায়$ গুিলেত আলতাফ
জমাদার নােম, েমাজােম্মেলর এক সাগেরেদর মৃতু হয়$ অিভযুক্ত বিক্ত,
বািতল হওয়া েনাট বদেল েদওয়ার েবআইনী কারবাের িলপ্ত িছল বেল
আমােদর পৰ্িতিনিধ িশপৰ্া েসন সাহা জািনেয়েছন$ আলতােফর মৃতুেত
অিভযুক্ত দীপক কুমার িসং ও অিমতাভ পৰ্ামািণক নােম এসএসিব-র দুই
কমান্ডান্টেক েগৰ্প্তার করা হয়$ ধরা হয় েমাজােম্মলেকও$ এসএসিব-র
জওয়ানরা আজ সকােল থানায় িগেয় পুিলেশর িবরুেদ্ধ পৰ্বল িবেক্ষাভ েদখায়$
পিরিস্থিতর সু েযাগ িনেয় দীপক কুমার িসং বািহনীর গাড়ীেত কের কােম্প চেল
যান$
এিদেক, মুখমন্তৰ্ী মমতা বানাজর্ী সিরষাহােটর ঘটনায় েক্ষাভ পৰ্কাশ
কেরেছন$
০০০০০০
নদীয়ার চাপড়া থানার রাজীবপুের আজ সকােল একিট ইটভাটায়
দুঘর্টনায় ২ মিহলা-সহ ৩ শৰ্িমক পৰ্াণ হািরেয়েছন$ সকাল ৮টা নাগাদ,
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আচমকাই ইটভাটার গাডর্-ওয়াল েভেঙ্গ পড়েল, ৭জন শৰ্িমক তার নীেচ চাপা
পেড়ন$ আহতেদর শিক্তনগর হাসপাতােল িনেয় যাওয়া হেল, বছর ৫০-এর
কল্পনা েঘাষ এবং ১৯ বছেরর সিবতা কাশপেক মৃত েঘাষণা করা হয়$ পের
হাসপাতাল মারা যান ৫২ বছেরর রমু মািঝ$ কল্পনা, চাপড়ার রাজীবপুেরর
বািসন্দা, বাকী ২ জেনর বািড় ঝাড়খেন্ড$
০০০০০০
িবহােরর েবাধগয়ায় িবেস্ফারণ ঘটােনা এবং িবেস্ফারক উদ্ধােরর ঘটনায়
জিড়ত আেরা এক েজএমিব জিঙ্গ মুিশর্দাবােদর ধুিলয়ােন ধরা পেড়েছ$ নূ র
মহম্মদ নােম ঐ জিঙ্গেক কলকাতা পুিলেশর এসিটএফ গতকাল েগৰ্প্তার কের$
আজ তােক বাঙ্কশাল েফােটর্ েতালা হেচ্ছ$
০০০০০০
উত্তর িদনাজপুেরর ইসলামপুেরর েবারেট গতকাল গভীর রােত বাইক ও
িপকআপ ভােনর মুেখামুিখ সংঘেষর্ দুই যু বেকর মৃতু হেয়েছ$ বাইক আেরাহী
আেরা এক যুবক আহত হন$ ভান চালক পলাতক$
০০০০০০
রােজর সাম্পৰ্িতক বনায় ক্ষিতগৰ্স্ত পৰ্ধানমন্তৰ্ী গৰ্াম সড়ক েযাজনার
অন্তগর্ত রাস্তাগুিলর েমরামিতর কাজ দৰ্ুত েশষ করা হেব বেল পঞ্চােয়ত ও
গৰ্ােমান্নয়ন মন্তৰ্ী সু বৰ্ত মুেখাপাধায় জািনেয়েছন$ আজ রাজ িবধানসভায়
কংেগৰ্স িবধায়ক অিসত িমেতৰ্র এক পৰ্েশ্নর জবােব মন্তৰ্ী বেলন, ২০১৭ সােলর
বনায়, রােজ েমাট ১ হাজার ৯৬০ িকেলািমটার রাস্তার ক্ষিত হেয়েছ$ এরমেধ
চলিত বছেরর ১৫ই জানু য়ারী পযর্ন্ত ১৪২ িকেলািমটার রাস্তার জন পৰ্শাসিনক
অনু েমাদন পাওয়া েগেছ$ কাজও শুরু হেয়েছ$ খরচ ধরা হেয়েছ ৮ েকািট ৯২
লক্ষ টাকা$ সু বৰ্ত বেলন, এই কােজর জন আেগ েকন্দৰ্ীয় সরকার বরাদ্দ
করত$ এখন তা কিমেয় ৬০ শতাংশ অনু দান েদয়$ বািক ৪০ শতাংশ খরচ
করেত হয় রাজ সরকারেক$ কংেগৰ্স িবধায়েকর একিট অিতিরক্ত পৰ্েশ্নর
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উত্তের পঞ্চােয়ত মন্তৰ্ী বেলন, রাস্তা েমরামিতর জন েয িঠকাদারেদর কােজর
বরাত েদওয়া হয় তা ৫ বছেরর জন$ এই রাস্তা েমরামিতর মেধ পৰ্াকৃিতক
িবপযর্য় ঘটেল িকছু অিতিরক্ত সমসা েদখা েদয়$ তা সব্েতব্ও রাজ সরকার
ক্ষিতগৰ্স্ত রাস্তাগুিলর েমরামিতর কাজ দৰ্ুত করেব বেল সু বৰ্তবাবু জািনেয়েছন$
০০০০০০
েচার সেন্দেহ গণিপটুিনেত অপমািনত এক যুবক পূ বর্ বধর্মােনর
ভাতােরর রাধানগর গৰ্ােম আত্মঘাতী হেয়েছন$ েপশায় েক্ষতমজুর, ৩২ বছেরর
েশখ আকবর আিলেক গত ১৫ই েফবৰ্ুয়ারী সকােল বািড় েথেক তুেল িনেয়
িগেয় মারেধার করা হয় বেল তাঁর স্তৰ্ী জািনেয়েছন$ চার হাজার টাকা চুির
করায় অিভেযােগ তােক লাম্পেপােস্ট েবঁেধ েপটােনা হয়$ েশষ পযর্ন্ত ৪
হাজার টাকা িদেয় েরহাই পান আকবর$ পের েখায়া যাওয়া ৪ হাজার টাকা
পাওয়া েগেল, আকবেরর টাকা িফিরেয় েদওয়া হয়$ িকন্তু সম্মানহািনর যন্তৰ্ণায়
গলায় ফাঁস িদেয় িতিন আত্মহতার েচষ্টা কেরন$ পিরবােরর েলাকজন তােক
উদ্ধার কের বধর্মান েমিডেকল হাসপাতােল ভিতর্ কের$ ৬ িদন পর, গতকাল
সকােল আকবেরর মৃতু হয়$
০০০০০০
ঋেণর ভাের জজর্িরত এক দম্পিত, উত্তর িদনাজপুেরর েগায়ালেপাখর
থানার েপাখিরয়া গৰ্াম পঞ্চােয়েতর েকাদািলয়া গৰ্ােম আত্মহতা কেরেছন$ মাতৰ্
সাত মাস আেগ রাহুল দাস ও েজািতর িবেয় হয়$ ২ হাজার টাকা সাপ্তািহক
িকিস্তেত েশাধ করার শেতর্, তাঁরা বাঙ্ক েথেক ১ লক্ষ টাকা ঋণ িনেয়িছেলন
বেল জানা েগেছ$ িকিস্তর টাকা েজাগাড় করা িনেয় ২জেনর মেধ পৰ্ায়ই
অশািন্ত হত$ গতকাল বািড়র মেধ গলায় ফাঁস লাগােনা অবস্থায় ২জনেক
পাওয়া যায়$ তেব িক কারেন তাঁরা ঋণ িনেয়িছেলন জানা যায়িন$
০০০০০০
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ভারেতর উেদব্গ সব্েত্তব্ও টৰ্াম্প পৰ্শাসন, আেমিরকায় H1B িভসা েদওয়ার
পৰ্িকৰ্য়া অতন্ত কিঠন কের, নতুন নীিত েঘাষণা কেরেছ$ এই নীিত অনু যায়ী,
েকান সংস্থােক, তােদর H1B িভসাধারী কমর্ীর, িনিদর্ষ্ট কােজর জন পৰ্েয়াজনীয়
েযাগতার পৰ্মাণ িদেত, অিতিরক্ত কাঠখড় েপাড়ােত হেব$ েযাগ মািকর্ন কমর্ীর
অভাব েমটােত, িবেদশ েথেক উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন িবেশষজ্ঞেদর, সব্ল্প েময়ােদর
জন আেমিরকায় কােজর অনু মিত েদওয়া হয় H1B িভসার মাধেম$ ভারতীয়
তথ পৰ্যুিক্ত সংস্থাগুিল এর সবেচেয় েবিশ সু েযাগ েনয়$ টৰ্ােম্পর নতুন নীিত
েঘাষণার ফেল, এই সংস্থাগুিল ও তােদর কমর্ীরা সব েথেক েবিশ ক্ষিতগৰ্স্ত
হেব$ আেমিরকায় বািঙ্কং, ভৰ্মণ এবং িবিভন্ন বািণিজক পিরেষবার েক্ষতৰ্,
মূ লত ভারতীয় কমর্ীেদর ওপর িনভর্রশীল$ নতুন নীিত অনু যায়ী, H1B িভসার
েময়াদ ৩ বছেরর কম হেত পাের$ যতটুকু সময় থাডর্ পািটর্ ওয়াকর্ সাইেট
কােজর জন ঐ কমর্ীেক পৰ্েয়াজন, শুধুমাতৰ্ ততিদেনর জনই িভসা মঞ্জু র করা
হেব$ এেক্ষেতৰ্ সংিশ্লষ্ট সংস্থােক িনিদর্ষ্ট পৰ্মাণ িদেয় বলেত হেব, সু িনিদর্ষ্ট
কােজর জন ঐ কমর্ীেক, তােদর পৰ্েয়াজন$
------------------

