র াঁচিতে চি আই এি এ -র র্ব তেত্র য় ি র ক র্ব লতয়র
উতব

করতল ককন্দ্র য় স্বর ষ্ট্রমন্ত্র
য় চ চি, ৯ জ

য় চর,

৭

বিভদ্রায়নেয পনে িাভ উগ্রিাদহযা বিাে ধাক্কা খেনয়নে। আগাভহ কনয়ক িেনযয
ভনধেই  ায়হ প্রয়ান অবিিাভ উগ্র ায ভাধাে ত্র াওয়া মানি িনে অবিভি
িেক্ত কনযে খকন্দ্রহম স্বযাষ্ট্রভন্ত্রহ শ্রী যাজোথ বিং। বিবে যবিিায াযাবদেিোহ
ঝাড়েন্ড পনয যাাঁবিনি বগনয় ব আই এ এপ-এয িবনেত্রহয় দয কামবােনয়য
উনবাধেহ অেষ্ঠানে একথা িনেে। বিবে একই নে িাবিেহয জেে এক আিাবক
িত্বনযযও বিবিপ্র য

াে কনযে।

বিবে িাাঁয িালনে আযও জাোে, গেিনন্ত্র বিিংায খকাে

াে খেই। িাভ হ

ন্ত্রািাদহনদয বিিংা খেনড় স্বািাবিক জহিনে বপনয আা উবিৎ িনেও বিবে ভ িে
কনযে। িনি কবিয় িাযি বিনযাধহ বক্ত এনদনয বিকা িায় ো িনেই িাযা
বিিংা ও িনয়য িািািযে তিবযনি উৎাি বদনে। এনদয বিরুনে েড়াই অিোিি
যােনি িনি িনেও বিবে খজায বদনয় জাোে।
বিবে িাাঁয িালনে এই িাবিেহয িহুভাবত্রক ভো খভাকাবিোয় দেিায প্রিংা
কনযে। বিবে িনেে, ব আই এ এপ শুধ খকৌেগি প্রাবিষ্ঠাবেক যোনিই
হভািে থাকনে ো, িাভ হ ন্ত্রািাদহনদয খভাকাবিোয়ও কাজ কনয িনেনে।
িাবিেহয িিবিে িংক্রা

বিলনয় আশ্বা বদনয় জাোে, খকাে িাবিেহয বযকাঠানভায

বিকা ভানে আভানদয ভ
অেষ্ঠানে

উব ি

িাবিেহয াবিবক বক্ত ও াভথব খিনড় মাওয়া।

ঝাড়েনন্ডয

ভেেভন্ত্রহ

শ্রী

যঘিয

দা

িাভ হ

ন্ত্রািাদ

খভাকাবিোয় যাজে যকানযয বিবিন্ন উনদোনগয উয আনোকাি কনযে। বিবে
ব

আই

এ

এপ-য

খকন্দ্রহয়

িনদািন যও খঘালো কনযে।

প্রবেে

বিদোেয়

ানে

ৌোো

একয

জবভ

নয

খকন্ত্রহয়

স্বযাষ্ট্র

ভন্ত্রহ

শ্রী

বিং

যানজেয

ভেেভন্ত্রহ

আবধকাবযকনদয নে ঝাড়েনন্ড িাভ হ ন্ত্রািাদ িংক্রা

ও

িাবিেহয

িবযষ্ঠ

বযব বিয মবানোিো

কনযে।
ব আই এ এপ-য ভিাবেনদব ক শ্রী ও ব বিং এই প্রনে জাোে, যাাঁবিনি
িাবিেহয কোম্পান প্রথভ িানযয ভনিা কুকুয প্রবেনেয স্ক েও খোো িনয়নে।
খকন্দ্রহয় স্বযাষ্ট্রভন্ত্রহ াবিবক আনয়াজনেয স্মাযক বিননি খোনে একটি িাযাগাে
োগাে। এই আনয়াজনে অেে বিবষ্টনদয ভনধে ঝাড়েনন্ডয েগনযান্নয়ে ভন্ত্রহ শ্রী ব
ব বিং এিিং

ােহয় ািংদ শ্রী যাভটিে খিৌধযহও উব ি বেনেে।

