
বাংলােদ

েবৗ ে

পি মবে র 
জানেত েপের
েদশিটর সবক
পািঠেয় হামল
বাত র্ায় জািনে
আ ঘাতী হা
করা হেয়েছ
বা মঠ রেয়েছ
দি ণবে র 
মালদহ, মুিশ
রােজয্র ছ’িট
িবতাড়ন িনে
 

দশেক সত

েদর ধম

েবৗ  ধম র্ ােনর 
রেছ। বাংলােদশে
কিট েগােয় া সং
লা চালােনার স া
নেয়েছ, জামা’আতু
হামলা চালােত পা
। eরপরi েবৗ
ছ। দািজর্িলং, িশ
গু াগুেলা েথরবা

িশ র্দাবাদ, বাঁকুড়া 
িট িবেদিশ মেঠর ি
েয় ি  েবশিকছু

তক র্ কেরেছ

ম র্ ােন জ

র পাশাপািশ বাংল
শেক e াপাের ভ
ং ার সমনব্য় কিম
াবনা িনেয় আেলা
তুল মুজািহদীন বা
াের। ei সতকর্ ব
 ধম র্ ানগুেলােত 

শিলগুিড়, জলপাi
বাদ েমেন চেল। e
eবং পুরুিলয়া ছা
িনরাপ া িনেয়o 
ছু জি  সংগঠন পা
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লােদেশর েবৗ  মঠ
ভারেতর সব্রা  ম
িমিট মাি  eেজি
লাচনা হেয়েছ। স
বাংলােদশ-eর (েজ
বাত র্া পাoয়ার পর
নজরদাির বাড়াে

iগুিড়, কািল ংস
e ছাড়া েবশিকছু

ছাড়া রােজয্o বািক
uিদব্  েগােয় ার

পা া হামলার ছক
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ামলা হে

মঠগুেলােত জি  
েকর প  েথেক

ি  েস ােরর ( াক
স িত ভারেতর সব্
জeমিব) কেয়কজ
রi রােজয্র সব্রা
েনা হেয়েছ। সব্রা
সহ u রবে র েবৗ
ছু চীনা েবৗ  মঠo
িক সব েজলােতi
রা। েক ীয় সব্রা
ক কষেছ।  

 

িনবার 

হেত পাে

হামলা হেত পাের
ক সতকর্ করা হেয়
াক) ƣবঠেক  েজe
সব্রা  ম ক েথেক
জন মিহলা সদ
 দ েরর প  ে

া  দ র সূে  জান
বৗ  মঠগুেলা সবi
o রেয়েছ।  েকাচ
i েবৗ  মঠ রেয়েছ

 ম েকর বাত র্ায়

ের 

ের বেল ভারতীয় 
েয়েছ বেল জানা ে
eমিব’র আ ঘাতী
ক পি মবে র ক
 েবৗ েদর ধম র্

েথেক েজলার পুিল
ানা েগেছ, পি ম
বi ায় মহাযান 
চিবহার, u র o 
ছ। েদশীয়  েবৗ
য় বলা হেয়েছ, িম

েগােয় া সং াগু
েগেছ। েম মােস 
তী মিহলা ‘বমব্ার’
কােছ পাঠােনা সত
ােন েবশ কের 

িলশ সুপারেদর সত
মবে  241িট েবৗ
ধারার।  
দি ণ িদনাজপুর
 মঠগুেলার পাশা
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