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----------------------------------১) েলাকসভার অিধেবশন দুপুর ১২টা পযর্ন্ত মুলতুিব হেয় েগেছ
২) পৰ্াক্তণ িবধায়ক ও মন্তৰ্ীেদর পৰ্িত শৰ্দ্ধা জািনেয়, রাজ+ িবধানসভার
অিধেবশন মুলতুিব কের েদওয়া হয়
৩) েকন্দৰ্, িশশুেদর হাম ও অন+ কেয়কিট দুরােরাগ+ ব+ািধ পৰ্িতেরােধ িটকাকরণ
কমর্সূচীর সূচনা কেরেছ
৪) িনউিজল+ান্ডেক হািরেয় ভারত েডিভস কাপ েটিনেস এিশয়া – ওিশয়ািনয়ার
গৰ্ুপ- ১-এর িদব্তীয় রাউেন্ড উেঠেছ

************
বােজট েপশ এবং তার পরবতর্ী দু’িদন অিধেবশন কাযর্ত বািতল হেয়
যাবার পর েলাকসভার অিধেবশন আজ আবার বেসেছ

পৰ্াক্তণ মন্তৰ্ী, ই. আহেমেদর অকাল পৰ্য়াণেক েকন্দৰ্ কের আজ েলাকসভার
অিধেবশন উত্তপ্ত হেয় ওেঠ িবেরাধীেদর ৫০ িমিনট ধের হইহট্টেগােলর েজের
অধ+ক্ষ সু িমতৰ্া মহাজন দুপুর ১২টা পযর্ন্ত অিধেবশন মুলতুিব কের েদন
উেল্লখ+, সংসেদর বােজট অিধেবশেনর পৰ্থম িদেন গত ৩১েশ জানু য়ারী
ই.আহেমদ অিধেবশন চলাকালীন অসু স্থ হেয় পেড়ন পের হাসপাতােল তাঁর
মৃতু+ হয়
*********
তািমলনাড়ুেত, শশীকলা, রােজ+র পরবতর্ী মুখ+মন্তৰ্ী িহেসেব কেয়কিদেনর
মেধ+ দািয়তব্ভার গৰ্হণ করেবন

গতকাল িতিন AIADMK-এর পিরষদীয়

দলেনতৰ্ী িহেসেব িনবর্ািচত হন

শশীকলা, পৰ্াক্তণ মুখ+মন্তৰ্ী ও পৰ্য়াত

জয়লিলতার দীঘর্িদেনর ঘিনষ্ট
তািমলনাড়ুর রাজ+পাল িবদ+াসাগর রাও আজ ও. পিনরেসলভাম ও তাঁর
মন্তৰ্ীসভার অন+ান+ সদস+েদর ইস্তফা গৰ্হণ কেরেছন যতিদন পযর্ন্ত শশীকলা
মুখ+মন্তৰ্ী না হেচ্ছন, ততিদন পযর্ন্ত কাজ চািলেয় যাবার জন+ রাজ+পাল তােদর
িনেদর্শ িদেয়েছন

ব+ািক্তগত কারেণ পিনরেসলভাম পদত+াগ কেরেছন বেল

জানা েগেছ
*********

িবেজিপর শীষর্েনতা ও পৰ্ধানমন্তৰ্ী নেরন্দৰ্ েমািদ বেলেছন, উত্তর পৰ্েদেশ
উন্নয়ন িনিশ্চত করেত এবং দুনর্ীিত েরাধ করেত শাসকদেলর পিরবতর্ন
পৰ্েয়াজন আিলগেড় এক জনসভায় পৰ্ধানমন্তৰ্ী বেলন, িবেজিপ ক্ষমতায় এেল,
রােজ+র কৃষক ও মিহলােদর সব্াথর্ রক্ষা করা হেব
*********
কংেগৰ্েসর সহ সভাপিত রাহুল গান্ধী েদশেক অিমত শাহ এবং েমািদর
হাত েথেক রক্ষা করার জন+ জনগেণর কােছ আহব্ান জািনেয়েছন কানপুের
গতকাল মুখ+মন্তৰ্ী অিখেলশ যাদেবর সেঙ্গ েযৗথ এক জনসভায় শৰ্ী গান্ধী বেলন,
উত্তরপৰ্েদেশ কংেগৰ্স এবং সমাজবাদী পািটর্র েজাটই রােজ+র উন্নয়েনর পেক্ষ
সহায়ক হেব
পৰ্ধানমন্তৰ্ী নেরন্দৰ্ েমািদর SCAM শgিটর অপব+বহােরর কথা উেল্লখ কের
শৰ্ী গান্ধী বেলন, SCAM শgিটর অথর্ আসেল S – সািভর্স, C- কােরজ, Aএিবিলিট, M- মেডস্টিট হওয়া উিচত েনাট বািতেলর কড়া সমােলাচনা কের
শৰ্ী গান্ধী বেলন, এই িসদ্ধান্ত েদেশর গরীব মানু ষেক চরম দুেভর্ােগর মেধ+ েঠেল
িদেয়েছ
*********
উত্তরপৰ্েদেশ িবধানসভা িনবর্াচেন পৰ্থম ২ দফার জন+ রাজৈনিতক
দলগুিলর পৰ্চারািভযান এখন তুেঙ্গ এমােসর ১১ এবং ১৫ তািরেখ পৰ্থম ও

িদব্তীয় দফার েভাট পৰ্াথর্ীেদর সমথর্েন িবেজিপ, সমাজবাদী পািটর্, িবএসিপ,
কংেগৰ্স ও আরএলিড-র শীষর্ েনতারা েজারদার পৰ্চার চালােচ্ছন
*********
পৰ্াক্তন িবধায়ক ও মন্তৰ্ীেদর পৰ্িত শৰ্দ্ধা জািনেয়, রাজ+ িবধানসভার
অিধেবশন মুলতুিব কের েদওয়া হয় সভার শুরুেত অধ+ক্ষ িবমান বেন্দাপাধ+ায়
পৰ্য়াতেদর জীবনপঞ্জী সহ েশাকপৰ্স্তাব পাঠ কেরন

পের সভার সদস+রা

পৰ্য়াতেদর স্মৃ িতেত ২ িমিনট নীরবতা পালন কেরন
*********
িবেজিপ িবধায়ক িদলীপ েঘাষ বেলেছন, মুখ+মন্তৰ্ী মমতা ব+ানাজর্ী বার বার
দাবী কের আসেছন, েকন্দৰ্ীয় সরকােরর েনাট বািতেলর পিরেপিক্ষেত রােজ+ বহু
মানু েষর মৃতু+ হেয়েছ িকন্তু আজেকর িবধানসভার েশাক পৰ্স্তােব তার েকােনা
উেল্লখ করা হয়িন

আজ এক সাংবািদক ৈবঠেক িতিন বেলন, েযেকােনা

মৃতু+েকই মুখ+মন্তৰ্ী েনাট বািতেলর কারেণ মৃতু+ বেল দাবী কের আসেছন
*********
িশশুেদর হাম সহ দুরােরাগ+ ব+ধীর পৰ্িতেরােধ েকন্দৰ্ েদশব+াপী একিট
িটকাকরণ কমর্সূচীর সূচনা কেরেছ

এই িটকাকরেণর ফেল আেগকার

িটকাকরণ কমর্সূচী আর কাযর্করী হেব না এখন িশশুেদর ৯ মাস েথেক ১
বছর বয়েসর মেধ+ একবার এবং ১৬ মাস েথেক ২৪ মাস বয়েসর মেধ+

িদব্তীয়বার হােমর িটকা েদওয়া হয়

এখন ৯ মাস েথেক ১৫ মাস বয়েসর

মেধ+ একবারই িশশুেক হােমর িটকা েদওয়া হেব
ইউিনেসফ এবং ‘WHO’ এই িটকাকরণ কমর্সূচীেত পৰ্যুিক্তগত সাহায+
িদেচ্ছ েদেশর ৪১ েকািট িশশুেক এই কমর্সূচীর আওতায় িনেয় আসা হেব
*********
জম্মু ও কাশ্মীের সামব্া েসক্টের পািকস্তান দু-দুবার যুদ্ধ িবরিত লঙ্ঘণ
কেরেছ আজ ভারতীয় িসিবরগুিল লক্ষ+ কের পািকস্তােনর তরফ েথেক দুদুবার গুিলবষর্ণ হয় তেব এই ঘটনায় েকউ আহত হয়িন ভারতীয় বািহনীও
পাল্টা জবাব েদয়
*********
আেমিরকার একিট যুক্তরাষ্টৰ্ীয় আিপল আদালত, টৰ্াম্প পৰ্শাসেনর িবতিকর্ত
অিভবাসন আেদশনামার ওপর স্থিগতােদশ অিবলেমব্ তুেল িনেয় তা পুনবর্হাল
করেত অসব্ীকার কেরেছ

িসয়াটল-এর েফডােরল েজলা জজ েজমস. এল.

রবাটর্ গত শুকৰ্বার ঐ আেদশনামার ওপর েদশব+াপী সামিয়ক স্থিগতােদশ জারী
কেরন ৭িট মুসিলম পৰ্ধান েদশ েথেক আেমিরকায় পৰ্েবশ িতন মােসর জন+,
সমস্ত অিধবািসর পৰ্েবশ ৪ মােসর জন+ িনিষদ্ধ কের মািকর্ণ রাষ্টৰ্পিত েডানাল্ড
টৰ্াম্প, পৰ্শাসিনক আেদশনামা জাির করার পরই সমােলাচনার ঝড় ওেঠ
আেমিরকার িবিভন্ন শহর সহ িবেশব্র বহু জায়গায় পৰ্িতবাদ িবেক্ষাভ িমিছল
েবেরায় এেকর পর এক আদালেত এই িনেষধাজ্ঞােক চ+ােলঞ্জ করা হয়

অন+িদেক, েফডােরল জজ রবাটর্-এর স্থিগতােদেশর িনন্দা কের েহায়াইট
হাউস জানায়, িবচার িবভাগ এর িবরুেদ্ধ আপীল করেব

হস্তেক্ষপ েচেয়

সরকারী আইনজীবীেদর আিজর্েত নবম সািকর্ট আিপল আদালেতর দুই িবচারক,
গতকাল সাড়া েদনিন িনেষধাজ্ঞার িবেরািধতায় আেবদনকারীেদর বক্তব+, তাঁরা
আজ দািখল করেত বেলেছন

িবচারিবভাগেক এর জবাবও আজই দািখল

করেত হেব
*********
আফগািনস্তােন টানা কেয়কিদেনর তুষারপােতর েজের এেকর পর এক
তুষার ধেস শতািধক মানু ষ পৰ্াণ হািরেয়েছন

পৰ্াকৃিতক িবপযর্য় মন্তৰ্েকর

মুখপাতৰ্ মহম্মদ-ওমর-মহম্মদী, সংবাদসংস্থা এএফিপ-েক জািনেয়েছন, পৰ্ত+ন্ত
নু িরস্তান পৰ্েদেশ সবেচেয় েবিশ পৰ্াণহািন ঘেটেছ

শুধু একিট গৰ্ােমই মারা

েগেছন অন্তত ৫০ জন বাগর্মাতাল েজলায় দুিট গৰ্াম পুেরাপুিরতুষারধেস চাপা
পেড়েছ উত্তর ও মধ+াঞ্চেলর আফগান পৰ্েদশগুিলেত মৃতু+ হেয়েছ আেরা ৫৪
জেনর ১৬৮িট ঘরবািড় তুষারধেস ধব্ংস হেয়েছ মারা পেড়েছ শতশত গবািদ
পশু এখেনা অেনেক বরেফর স্তূেপ আটেক রেয়েছন খারাপ আবহাওয়া আর
পৰ্বল তুষারপােতর দরুণ উদ্দােরর কাজ ব+হত হেচ্ছ
*********
ভারতীয় তটরক্ষী বািহনী এবং সংযুক্ত আরব আিমরশাহীর উপকূল রক্ষী
বািহনী আজ েযৗথ মহড়ায় অংশ েনেব এজন+ বারতীয় তটরক্ষী জাহাজ ‘সমুদৰ্
পাবক ’ দুবাই েপৗেছেছ

এখন এিট রিশদ বন্দের েনাঙ্গর কের রেয়েছ

গতকাল জাহাজিট পিরদশর্েন যান, সংযুক্ত আরব আমীরশাহীেত ভারতীয়
রাষ্টৰ্দূ ত নবদীপ সু রী
*********
বেমব্ েশয়ার বাজােরর সূচক েসনেসক্স আজ সকােল বাজার েখালার সেঙ্গ
সেঙ্গ ১৬১ পেয়ন্ট েবেড় দাঁিড়েয়েছ ২৮ হাজার ৪০১.৪৭-এ িরজাভর্ ব+াঙ্ক েরট
কমােনার আশায় সূচেকর উদ্ধর্মুখী পৰ্বনতা হেয়েছ বেল মেন করা হেচ্ছ
টাকার দামও ১২ পয়সা েবেড়েছ মািকর্ন ডলােরর তুলনায় টাকার দাম
হেয়েছ ৬৭ টাকা ১৯ পয়সা
*********
ভারত ৪-১-এ িনউিজল+ান্ডেক হািরেয় েডিভস কােপ েটিনেসর এিশয়া –
ওেসিনয়া গৰ্ুপ ওয়ােনর িদব্তীয় রাউেন্ড উেঠেছ পুেণেত িফরিত িসিঙগলেসর
পৰ্থম ম+ােচ গতকাল বামকুমার রমানাথন ৭-৫, ৬-১, ৬-০য় িফন িটয়ারিনেক
পরািজত কেরন এরপর িফরিত িসিঙগলেসর িদব্তীয় ম+ােচ ইউির ভামির ৭-৫,
৩-৬, ৬-৪-এ েজাস সঠ+াথামেক হািরেয় েদন
*********
*********

