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National News in Bengali 
 

MSME প্রযুক্তি কেন্দ্রের উন্দ্রবোধন েরন্দ্রেন প্রধোনমন্ত্রী কমোদী 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী জাতীয় যুব দদবস 2022 উপলরযে একটি 'MSME 

প্রযুদি মকরন্দ্রে  উরবাধন করেরেন, যা পুদুরেদেরত মকন্দ্রীয় যুদ্র, মোট ও 

মাঝাদে উরযাগ (MSME) মন্ত্ররকে অধীরন কাজ কেরব ।  এই প্রযুদি মকন্দ্রটি 

ইরলকট্রদনক দসরেম দিজাইন অোন্ড ম্যানুফ্োকোদেিং (ESDM) মসক্টেরক 

মকন্দ্র করে 122 মকাটি টাকা ব্যরয় দনদমিত হরয়দেল । 

পুদুরেদেরত 25তম জাতীয় যুব উৎসরবে (12 তম এবিং 13 জানুয়ােী 2022) 

উরবাধনী অনুষ্ঠারনে সময় মকন্দ্রটি উরবাধন কো হরয়দেল । দতদন পুদুরেদেরত 

একটি ওরপন-এয়াে দিরয়টাে সহ একটি আধুদনক অদিরটাদেয়াম 

‘Perunthalaivar Kamarajar Manimandapam’-এেও উরবাধন 

করেন। 

 

ক্তনর্বোচন েক্তমশন ক্তনর্বোচন্দ্রন প্রোর্থীন্দ্রদর ব্যন্দ্র়ের সীমো র্োক্ত়িন্দ্র়েন্দ্রে  

মূল্যস্ফীদত বৃদিে কােরে ভােরতে দনবিােন কদমশন সিংসদীয় ও দবধানসভা 

মকরন্দ্রে প্রািীরদে জন্য দবযমান দনবিােনী ব্যরয়ে সীমা বাদ়িরয়রে । নতুন সীমা 

মদরশে আসন্ন সব দনবিােরন প্ররযাজে হরব । দনবিােনী ব্যরয়ে সীমাে পূবিবতী ব়ি 

সিংরশাধন 2014 সারল কো হরয়দেল । 2020 সারল এটি আেও 10% বৃদি কো 

হরয়দেল । দনবিােন কদমশন ব্যরয়ে কােে এবিং অন্যান্য সম্পদকি ত দবষয়গুদল 

অধ্যয়ন কেরত এবিং উপযুি সুপাদেশ কেরত  একটি কদমটি গঠন করেদেল । 
 

সংসদী়ে আসন্দ্রনর ক্তনর্বোচনী ব্যন্দ্র়ের সীমো: 

• সিংসদীয় দনবিােরনে ব্যরয়ে সরবিাচ্চ সীমা ব়ি োরজে 70 েক্ষ মিরক 95 

েক্ষ টোেো এবিং মোট োজেগুদলরত 54 েক্ষ মিরক 75 েক্ষ কো 

হরয়রে। 

• ব়ি োজেগুদলে মরধ্য েরয়রে মহোরোষ্ট্র, মধ্যপ্রন্দ্রদশ, উত্তরপ্রন্দ্রদশ, 

পক্তিমর্ঙ্গ এবিং ের্বোটে । 

• মোট োজেগুদলে মরধ্য েরয়রে ক ো়েো, ক্তসক্তেম, অরুর্োচে প্রন্দ্রদশ এবিং 

কেেশোক্তসত অঞ্চেগুক্তে । 

• জমু্ম ও কাশ্মীরেে মকন্দ্রশাদসত অঞ্চরল দনবিােনী ব্যরয়ে সরবিাচ্চ সীমা 

বাদ়িরয় 95 েোখ টাকা কো হরয়রে । 
 

 

ক্তর্ধোনসভো কেন্দ্রের ক্তনর্বোচনী ব্যন্দ্র়ের সীমো: 

• দবধানসভা মকন্দ্রগুদলে জন্য ব্যরয়ে সীমা ব়ি োজেগুদলরত 28 েক্ষ টাকা 

মিরক 40 েক্ষ টাকা এবিং মোট োজেগুদলরত 20 েক্ষ মিরক 28 েক্ষ 

টাকা কো হরয়রে৷ 
 

ইক্তি়েো ক্তিেস 2021 প্রক্ততন্দ্রযোক্ত তো কশষ হন্দ্র়েন্দ্রে 

200 জরনেও মবদশ অিংশগ্রহেকােীরদে সারি ইদন্ডয়া দিলস 2021 জাতীয় 

প্রদতরযাদগতাটি সমাপ্ত হরয়রে |  প্রদতরযাদগতাে 270 জন দবজয়ীরক 61টি স্বর্ব, 

77টি করৌপ্য, 53টি করোঞ্জ এবিং 79টি কেষ্ঠন্দ্রের পদে দদরয় সিংবধিনা মদওয়া 

হরয়রে । 54টি দশল্প খারতে প্রদতভা প্রদশিরনে জন্য সাোরদরশে পাাঁ ে শতাদধক 

প্রদতরযাগী প্রদতরযাদগতায় অিংশগ্রহে করে । এই মসক্টেগুদলে মরধ্য েরয়রে 

গাদ়িে েিং, প্যাটিসােী এবিং দমষ্টান্ন, ওরয়দডিং, সিংরযাজনী উত্পাদন, সাইবাে 

দনোপত্তা, ফু্রলে মদাকান এবিং অন্যান্য । 
 

প্রক্ততন্দ্রযোক্ত তোর ক্তর্জ়েীরো: 

• ওদ়িশা এই বেরেে 26টি োজে এবিং মকন্দ্রশাদসত অঞ্চরলে মরধ্য 51টি 

পদক দনরয় ‘IndiaSkills 2021’ প্রদতরযাদগতায় প্রিম স্থান অদধকাে 

করেরে । ওদ়িশা 10টি স্বেি, 18টি মেৌপ্য, 9টি মরাঞ্জ এবিং 14টি পদক 

দজরতরে । 

• 30টি পদক দনরয় মহাোষ্ট্র দবতীয় স্থারন েরয়রে আে মকোলা 25টি পদক 

দনরয় তৃতীয় স্থারন েরয়রে । 

• ইদন্ডয়া দিলস 2021 প্রদতরযাদগতাে দবজয়ীোও 2022 সারলে অরক্টাবরে 

েীরনে সািংহাইরত দবশ্ব দযতা আন্তজি াদতক প্রদতরযাদগতায় অিংশ মনওয়াে 

সুরযাগ পারব । 

• এই মারসে 7 মিরক 9 তাদেখ পযিন্ত প্রগদত ময়দান এবিং জাতীয় োজধানী 

অঞ্চরলে অফ্সাইট মলারকশন সহ একাদধক জায়গায় প্রদতরযাদগতাগুদল 

অনুদষ্ঠত হরয়দেল ৷ 

 

International News in Bengali 
 

OPEC কুন্দ্র়েন্দ্রতর হোইর্থোম আে  োইসন্দ্রে নতুন মহোসক্তচর্ 

ক্তহন্দ্রসন্দ্রর্ ক্তনন্দ্র়েো  েন্দ্ররন্দ্রে 

মপরট্রাদলয়াম েপ্তাদনকােক মদশগুদলে সিংস্থা (OPEC) কুরয়দত মতরলে দনবিাহী 

হোইর্থোম আে  োইসন্দ্রে নতুন মহাসদেব দহসারব দনরয়াগ করেরে, কােে 

করোনভাইোস মহামােী মিরক পুনরুিারেে জন্য মতরলে োদহদা বৃদি অব্যাহত 

েরয়রে । আল গাইস হরলন কুরয়ত মপরট্রাদলয়াম করপিারেশরনে একজন 

অদভজ্ঞ ব্যদি এবিং 2017 সাল মিরক 2021 সারলে জুন মাস পযিন্ত ওরপক এে 

গভনিে দেরলন | দতদন কমোহোম্মদ র্োরক্তেন্দ্রদোর স্থারন  এই পরদে দাদয়ত্ব 

সামলারবন | 
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চীন্দ্রনর কমোেোন্দ্রর্েো েরন্দ্রত অন্দ্রেক্তে়েো ও জোপোন প্রক্ততরক্ষো চুক্তি 

স্বোক্ষর েন্দ্ররন্দ্রে 

জাপান এবিং অরেদলয়াে মনতাো একটি "ল্যান্ডমাকি " প্রদতেযা েুদিরত স্বাযে 

করেরেন, যা তারদে সামদেক বাদহনীে মরধ্য ঘদনষ্ঠ সহরযাদগতা প্রদান কেরব  

এবিং ইরদা-প্যাদসদফ্ক অঞ্চরল েীরনে ক্রমবধিমান শদি প্রদতহত কেরব । 

অরেদলয়াে প্রধানমন্ত্রী িট মদেসন এবিং জাপারনে প্রধানমন্ত্রী ফু্দমও দকদশদা 

পােস্পদেক অোরেস েুদিরত স্বাযে কোে জন্য একটি ভােুি য়াল শীষি ববঠরক 

দমদলত হন, যা মাদকি ন যুিোষ্ট্র ো়িা অন্য মকারনা মদরশে সারি জাপান বাো 

স্বাযদেত এই প্রিম প্রদতেযা েুদি। 
 

আক্তেখোন স্মোইেভ েোজোখস্তোন্দ্রনর নতুন প্রধোনমন্ত্রী ক্তহসোন্দ্রর্ ক্তনযুি 

হন্দ্র়েন্দ্রেন 

কাজাখস্তারনে পালিারমন্ট সবিসম্মদতক্ররম আদলখান স্মাইলভরক মদরশে নতুন 

প্রধানমন্ত্রী দহরসরব দনরয়ারগে অনুরমাদন দদরয়রে। 11 জানুয়ােী, 2022-এ 

কাজাখস্তারনে োষ্ট্রপদত কাদসম-মজামাটি  মটাকারয়ভ আদলখান স্মাইলরভে নাম 

মরনানীত করেদেরলন । এে আরগ, 49 বেে বয়সী স্মাইলভ 2018 মিরক 2020 

সাল পযিন্ত মদরশে অিিমন্ত্রী দহসারব দাদয়ত্ব পালন করেদেরলন । দতদন মদন্ত্রসভায় 

প্রিম উপ-প্রধানমন্ত্রী  দনবিাদেত হন 2019 সারল | 
 

সোইপ্রোস নতুন 'কেল্টোন্দ্ররোন' কেোক্তভে ভযোক্তরন্দ্র়েন্ট সনোি েন্দ্ররন্দ্রে 

সাইপ্রাস "রিল্টারক্রান" নারম একটি নতুন ভোদেরয়ন্ট সনাি করেরে, মযটিে 

মিল্টা মভদেরয়রন্টে অনুরূপ মজরনটিক পটভূদম েরয়রে | ভোদেরয়ন্টটি ইদতমরধ্য 

সাইপ্রারস 25 জনরক প্রভাদবত করেরে । সাইপ্রাস দবশ্বদবযালরয়ে বজবপ্রযুদি 

এবিং আেদবক ভাইরোলদজে গরবষোগারেে প্রধান িঃ দলওনদিওস 

মকাদেদকরসে মরত, সাইপ্রারস মনওয়া 25টি নমুনাে মরধ্য 11 জন ভাইোরসে 

কােরে হাসপাতারল ভদতি  হরয়রেন | 

 

State News in Bengali 
 

ক্তসক্তেম কেোসুং (নোমসুং) উৎসর্ উদযোপন েন্দ্ররন্দ্রে 

ভােরতে দসদকম োজে জুর়ি মলাসুিং (নামসুিং) বাদষিক দতব্বদত েন্দ্র কোরলন্ডারেে 

10 তম মারসে 18 তম দদরন উদযাদপত হয়, যা ফ্সল কাটাে মেসুরমে 

শুরুরকও দেদিত করে ।  অমাবস্যা পবি কুদনিত মলারভাে প্রিম  দদরন নামসুিং 

উত্সব শুরু হয় । মলাসুিং উত্সবটি মসানম মলাসুিং, দসদকদমজ ভুটিয়া বাো এবিং 

মলপোরদে বাো নামসুিং দহসারব পাদলত হয় । মনপাল ও ভুটারনও উৎসবটি 

পাদলত হয় । 
 

ক্তসক্তেন্দ্রমর অন্যোন্য উৎসর্: 

• পািং লাবরসাল 

• মসানম মলাোে উৎসব 

• সাগা দাওয়া 
 

2022 সোন্দ্রে মক্তর্পুন্দ্রর 18তম েোচোই কেরু্ উৎসর্ শুরু হ়ে 

মদনপুরে উখরুল মজলাে কাোই গ্রারমে স্থানীয় মারঠ দুই দদনব্যাপী কাোই মলবু 

উৎসরবে 18তম সিংিেে শুরু হরয়রে । এই দবরশষ ধেরনে মলবু ফ্রলে 

প্রোরেে জন্য এবিং মলবু োষীরদে উৎসাদহত কেরত প্রদত বেে কাোই মলবু 

উৎসরবে আরয়াজন কো হয় । এই বেে মলবুে প্রদশিন করে উৎসরব মমাট 

260টি েল স্থাপন কো হরয়রে | 

মদেপুরেে কাোই মলবুরক দজওগ্রাদফ্কোল ইদন্ডরকশন (GI) মেদজরেশন টোগ 

মদওয়া হরয়রে এবিং উখরুল মজলাে কাোই গ্রারম এটি ব্যাপকভারব উত্পন্ন হয়। 

দবরশ্বে অন্যান্য স্থারন জন্মারনা অন্যান্য মলবুে জাতগুদলে মিরক দভন্ন, কাোই 

মলবুরক দবরশষ বরল মরন কো হয় কােে এটি অোসকেদবক অোদসরিে একটি 

সমৃি উৎস এবিং এটি েরসে উপাদারনে জন্য দবখ্যাত। 

 

Economy News in Bengali 
 

Ind-Ra FY22 এ ভোরন্দ্রতর GDP রৃ্ক্তির পূর্বোভোস 10 কর্ক্তসস 

পন্দ্র়েন্ট েক্তমন্দ্র়ে 9.3% েন্দ্ররন্দ্রে 

মেটিিং এরজদি India Ratings and Research (Ind-Ra েলদত অিিবেে 

2021-2022-এে জন্য ভােরতে GDP পূবিাভাস কদমরয়রে । Ind-Ra অনুযায়ী, 

FY22-এ GDP বৃদিে হাে 9.3% হরব ৷ আরগ এই অনুমান দেল 9.4% ।  

ইদতমরধ্য, দরকওয়াকি স মেটিিং েলদত অিিবেরেে (FY22) জন্য ভােরতে GDP 

বৃদিে পূবিাভাস 8.5-9%- করেরে । আরগ এটি 10% অনুমান করেদেল । 

ওক্তমরন মভদেরয়রন্টে দ্রুত দবস্তারেে জন্য GDP বৃদিে অনুমান কমারনা 

হরয়রে | 
 

NSO অনুসোন্দ্রর FY22-এ ভোরতী়ে অর্থবনীক্তত 9.2% রৃ্ক্তি পোন্দ্রর্ 

জাতীয় পদেসিংখ্যান অদফ্স (NSO) েলদত অিিবেরে, 2021-22-এ ভােরতে 

দজদিদপ 9.2 শতািংশ বৃদিে অনুমান করেরে । NSO 07 জানুয়ােী, 2022-এ 

অিিননদতক উৎপাদরনে প্রিম অনুমান প্রকাশ করেরে ৷ 2020-21 অিিবেরেে 

GDP বৃদিে অনুমান NSO বাো 7.3 শতািংশ সিংরকােরনে অনুমান কো 

হরয়দেল ৷ 
 

গুরুেপূর্ব ক্তদেসমূহ: 

• পদেসিংখ্যারনে পদেরপ্রদযরত, 2021-22 সারল প্রকৃত দজদিদপ অনুমান কো 

হরয়রে 147.54 লয মকাটি টাকা | 

• 2021-22-এে জন্য নদমনাল GDP অনুমান কো হরয়রে Rs. 232.15 

লয মকাটি টাকা | 

• 2020-21 সারলে GDP অনুমান কো হরয়রে 197.46 লয মকাটি টাকা । 

• োজস্ব ঘাটদতে লযেমাত্রা অজি রনে সম্ভাবনা 6.8%। 
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RBI কেটো: ফন্দ্ররক্স ক্তরজোভব  USD 1.466 ক্তর্ক্তে়েন েন্দ্রম USD 

633.614 হন্দ্র়েন্দ্রে 

ভােতীয় দেজাভি  ব্যারেে (RBI) সবিরশষ তথ্য অনুসারে, 2021 সারলে মশষ 

সপ্তারহ ভােরতে ববরদদশক মুদ্রাে দেজাভি  $1.466 দবদলয়ন করম $633.614 

দবদলয়ন হরয়রে ৷ মসানাে দেজাভি  14 দমদলয়ন মাদকি ন িলাে মবর়ি USD 

39.405 দবদলয়ন -এ মপৌাঁরেরে | ভােরতে ববরদদশক মুদ্রা 03 মসরেম্বে, 2021 

তাদেরখ মশষ হওয়া সপ্তারহ USD 642.453 দবদলয়ন েুাঁ রয়রে । ববরদদশক মুদ্রাে 

দেজারভি ে মরধ্য েরয়রে foreign currency assets (FCAs), মসানাে দেজাভি , 

SDR এবিং IMF-এে কারে মদরশে দেজারভি ে অবস্থান । 
 

SBI Ecowrap: FY22-এ ভোরন্দ্রতর প্রেৃত GDP প্রো়ে 

9.5% রৃ্ক্তি পোন্দ্রর্ র্ন্দ্রে অনুমোন েরো হন্দ্র়েন্দ্রে 

মেট ব্যাে অফ্ ইদন্ডয়াে (SBI) অিিননদতক গরবষো দল তারদে Ecowrap 

দেরপাটি  প্রকাশ করেরে ।  প্রদতরবদরন, SBI এে গরবষকো 2021-22 (FY22) 

এ ভােরতে প্রকৃত দজদিদপ প্রায় 9.5 শতািংশ হরব বরল অনুমান করেরে ।  

প্রদতরবদন  অনুযায়ী ক্রমবধিমান মকাদভি সিংক্রমে গদতশীলতারক প্রভাদবত 

কেরত পারে, তবুও অিিননদতক কাযিকলাপ খুব মবদশ প্রভাদবত হরব বরল আশা 

কো হরে না । 
 

অর্থব মন্ত্রে: জন ধন অযোেোউন্দ্রন্ট জমোর পক্তরমোর্ 1.5 েক্ষ কেোটি 

টোেো েোক্ত়িন্দ্র়েন্দ্রে 

অিি মন্ত্ররকে মরত, প্রধোনমন্ত্রী জন ধন কযোজনো (PMJDY) দিরমে অধীরন 

মখালা ব্যাে অোকাউরন্ট আমানত 1.5 লয মকাটি টাকা োদ়িরয়রে । 2021 

সারলে দিরসম্বরেে মশষ পযিন্ত জন ধন দিরমে অধীরন অোকাউন্টগুদলরত মমাট 

আমানত 1,50,939.36 মকাটি টাকা মেকিি  কো হরয়দেল ৷ অিি মন্ত্ররকে তথ্য 

অনুযায়ী, এই প্রকরল্পে অধীরন 44.23 মকাটিেও মবদশ অোকাউন্ট মখালা 

হরয়রে৷ 

এে মরধ্য 34.9 মকাটি অোকাউন্ট সেকাদে ব্যােগুদলরত, 8.05 মকাটি আঞ্চদলক 

গ্রামীে ব্যােগুদলরত এবিং বাদক 1.28 মকাটি মবসেকাদে ব্যােগুদলরত মখালা 

হরয়রে । এই দিরমে অধীরন 31.28 মকাটি PMJDY সুদবধারভাগীরদে RuPay 

মিদবট কািি  ইসুে কো হরয়দেল । 
 

2021 সোন্দ্রের ক্তেন্দ্রসম্বন্দ্রর খুচরো মূল্যস্ফীক্তত কর্ন্দ্র়ি 5.59%-এ 

কপৌৌঁন্দ্রেন্দ্রে 

2021 সারলে দিরসম্বরে খুেো মূল্যস্ফীদত 6 মারসে সরবিাচ্চ 5.59 শতািংরশ 

মপৌাঁরেরে, যা 2021 সারলে নরভম্বরে 4.91 শতািংশ দেল | প্রধানত খারযে 

মূরল্যে অদতদেি বৃদিে কােরেই এটি বৃদি মপরয়রে।  

পদেসিংখ্যান ও কমিসূদে বাস্তবায়ন মন্ত্ররকে প্রকাদশত তথ্য অনুসারে, 2021 

সারলে দিরসম্বরে দিম, দুরধে পণ্য এবিং প্রস্তুত খাবারেে দাম মবর়িরে । এই 

আইরটমগুদল ো়িাও, মপাশাক এবিং পাদুকা, দশযা, স্বারস্থেে পাশাপাদশ 

দবরনাদনমূলক কাযিক্রম এবিং পদেবহনও নরভম্বে 2021 এে তুলনায় দিরসম্বে 

2021-এ বৃদি মপরয়রে। 
 

UBS FY22 এ ভোরন্দ্রতর ক্তজক্তেক্তপ 9.1% প্রন্দ্রজক্ট েন্দ্ররন্দ্রে 

সুইস মরাকারেজ UBS দসদকউদেটিজ ওদমক্রন সিংক্রমরে ব্যাপক বৃদিে কােরে 

েলদত আদিিক বেরেে (FY22) জন্য ভােতীয় অিিনীদতে বৃদিে পূবিাভাস  9.1 

শতািংরশ নাদমরয় এরনরে । আরগ এটি 9.5 শতািংশ অনুমান কো হরয়দেল । 

অন্যদদরক, UBS দসদকউদেটিজ FY23-এ ভােরতে প্রকৃত দজদিদপ পূবিাভাস 

বাদ়িরয় 8.2 শতািংশ করেরে ৷ এটি আরগ 7.7 শতািংশ অনুমান কো হরয়দেল । 
 

ক্তর্শ্বব্যোংে FY22-এ ভোরন্দ্রতর ক্তজক্তেক্তপ রৃ্ক্তির অনুমোন 8.3% 

েন্দ্ররন্দ্রে 

দবশ্বব্যািংক 11 জানুয়ােী, 2022-এ প্রকাদশত 'কলোর্োে ইন্দ্রেোনক্তমে প্রসন্দ্রপক্টস' 

দেরপারটি  ভােতীয় অিিনীদত দনম্নদলদখত হারে বৃদি পারব বরল অনুমান করেরে ।  

দবশ্বব্যািংক ভােরতে জন্য FY22-এ বৃদিে পূবিাভাস 8.3 শতািংরশ ধরে মেরখরে 

দকন্তু FY23-এে জন্য পূবিাভাস বাদ়িরয় 8.7 শতািংশ করেরে | 
 

ক্তর্শ্বব্যোংে ক্তনম্নরূপ বর্ক্তশ্বে অর্থবনীক্ততর রৃ্ক্তির হোর েক্তমন্দ্র়েন্দ্রে: 

• 2021 – 5.5 শতািংশ 

• 2022 – 4.1 শতািংশ 

• 2023 - 3.2 শতািংশ 
 

FY22-এ UN ভোরন্দ্রতর ক্তজক্তেক্তপ 6.5% অনুমোন েন্দ্ররন্দ্রে 

জাদতসিংরঘে ওয়াডি  ইরকানদমক দসেুরয়শন অোন্ড প্রসরপক্টস (িদিউইএসদপ) 

2022 দেরপাটি  অনুসারে 2022 অিিবেরে ভােরতে দজদিদপ বৃদিে পূবিাভাস 6.5 

শতািংশ অনুমান কো হরয়রে । আরগ এটি অনুমান কো হরয়দেল 8.4% । 

WESP হল একটি ফ্ল্োগদশপ দেরপাটি  যা ইউএন দিপাটি রমন্ট অফ্ ইরকানদমক 

অোন্ড মসাশ্যাল অোরফ্য়াসি (UN-DESA) বতদে করেরে । জাদতসিংঘ 2023 

অিিবেরেে (2022-2023 অিিবেে) দজদিদপ বৃদিে হাে 5.9 শতািংশ অনুমান 

করেরে । 
 

েযোন্দ্রেিোর র্েন্দ্ররর ক্তভক্তত্তন্দ্রত জোক্ততসংঘ ভোরন্দ্রতর ক্তজক্তেক্তপ ক্তনম্নরূপ 

অনুমোন েন্দ্ররন্দ্রে: 

• 2021 – 9 শতািংশ 

• 2022 - 6.7 শতািংশ 

• 2023 - 6.1 শতািংশ 

ক্তর্শ্বব্যোপী: 

• 2021 – 5.5 শতািংশ 

• 2022 – 4.0 শতািংশ 

• 2023 - 3.5 শতািংশ 
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Rankings & Reports News in Bengali 
 

Henley Passport Index 2022: ভোরত প্রর্থম Q1-এ 83 

তম স্থোন্দ্রন রন্দ্র়েন্দ্রে 

2022 সারলে Q1 এে জন্য প্রকাদশত সবিরশষ মহনদল পাসরপাটি  সূেরক 111টি 

মদরশে মরধ্য ভােত 83 তম স্থারন  েরয়রে । ভােতীয় পাসরপারটি  2022 সারলে 

প্রিম মকায়াটি ারে দবশ্বব্যাপী 90টি গন্তরব্য দভসা-মুি প্ররবশাদধকাে েরয়রে, 

মযখারন 2021  সারলে েতুিি মকায়াটি ারে 58 টি গন্তব্য দেল । ওমান এবিং 

আরমিদনয়া হল সাম্প্রদতকতম গন্তব্য মযখারন ভােতীয় পাসরপাটি ধােীো দভসা 

ো়িাই মযরত পারেন । 
 

ক্তর্শ্বব্যোপী: 

মহনদল মলাবাল মমাদবদলটি দেরপাটি  2022 এে প্রিম মকায়াটি ারে জাপান এবিং 

দসঙ্গাপুে মযৌিভারব শীষি অবস্থান ধরে মেরখরে । এই মদশ দুটিে পাসরপাটি ধােীো 

192টি মদরশ দভসা ো়িা ভ্রমে কেরত পােরবন । আফ্গাদনস্তারনে কারে দবরশ্বে 

সবরেরয় কম শদিশালী পাসরপাটি  েরয়রে, যাে দভসা-মুি মিাে 26।  
 

ISFR ক্তরন্দ্রপোটব :  ত 2 র্েন্দ্রর ভোরন্দ্রতর র্ন ও  োন্দ্রের আচ্ছোদন 

2,261 র্ ব ক্তেন্দ্রেোক্তমটোর কর্ন্দ্র়িন্দ্রে 

মকন্দ্রীয় পদেরবশ মন্ত্রী ভূরপদে যাদব দববাদষিক 'ইক্তি়েো কেট অফ ফন্দ্ররে 

ক্তরন্দ্রপোটব  (ISFR) 2021’-এে 17 তম সিংিেে োলু করেরেন  ৷ মদরশে বন 

সম্পরদে মূল্যায়ন কোে জন্য 1987 সাল মিরক প্রদত দুই বেে পে পে ফ্রেে 

সারভি  অফ্ ইদন্ডয়া (FSI) বোরো 'ইক্তি়েো কেট অফ ফন্দ্ররে ক্তরন্দ্রপোটব  

(ISFR) প্রকাদশত হয় ৷  2019 সারলে তুলনায় ISFR 2021-এ ভােরতে বন 

ও বৃরযে আোদন 2,261 বগি দকরলাদমটাে মবর়িরে ৷ এে মরধ্য বরনে 

আোদরন 1,540 বগি দকরলাদমটাে এবিং গারেে আোদরনে 721 বগি 

দকরলাদমটাে বৃদি মপরয়রে | 
 

ISFR 2021-এর মূে ফেোফে: 

• ভােরত বন এবিং গারেে আোদন এখন 8,09,537 বগি দকদম । মমাট বরনে 

আয়তন 7,13,789 বগি দকদম, (মভৌগদলক এলাকাে 21.71 শতািংশ) এবিং 

গারেে আোদন 95,748 বগি দকরলাদমটাে (রভৌগদলক এলাকাে 2.91 

শতািংশ)। 

• মদরশে মমাট বন ও বৃয আোদন এখন 80.9 দমদলয়ন মহক্টে বা মদরশে 

মভৌগদলক এলাকাে 24.62% জুর়ি দবসৃ্তত। 

• বনভূদম বৃদিে মযরত্র শীষি পাাঁ েটি োজে হল অন্ধ্র প্ররদশ (647 বগি দকদম), 

মতরলঙ্গানা (632 বগি দকদম), ওদিশা (537 বগি দকদম), কেিাটক (155 বগি 

দকদম) এবিং ঝা়িখন্ড (110 বগি দকদম)। 

• এলাকা অনুসারে, মধ্যপ্ররদরশ মদরশে বৃহত্তম বনভূদম েরয়রে, তােপরে 

অরুোেল প্ররদশ, েদত্তশগ়ি, ওদ়িশা এবিং মহাোষ্ট্র েরয়রে৷ 

• মমাট মভৌগদলক আয়তরনে শতািংশ দহসারব বরনে আোদরনে মযরত্র শীষি 

পাাঁ েটি োজে হল দমরজাোম (84.53%), অরুোেল প্ররদশ (79.33%), 

মমঘালয় (76.00%), মদেপুে (74.34%) এবিং নাগাল্যান্ড (73.90%)। 

• 2019 সারলে মূল্যায়রনে তুলনায় মদরশ ম্যানরগ্রাভ কভাে 17 বগি দকদম 

বৃদি মেকিি  করেরে৷ মদরশ মমাট ম্যানরগ্রাভ কভাে এখন 4,992 বগি 

দকরলাদমটাে জুর়ি েরয়রে৷ 

• ম্যানরগ্রাভ কভাে বৃদিে মযরত্র শীষি দতনটি োজে হল যিাক্ররম ওদ়িশা (8 

বগি দকদম), মহাোষ্ট্র (4 বগি দকদম) এবিং কেিাটক (3 বগি দকদম)। 

• বরন মমাট কাবিন মজুদ 7,204 দমদলয়ন টন অনুমান কো হরয়রে। 

• এে মরধ্য 2019 সারলে তুলনায় 2021 সারল মদরশে কাবিন েক 79.4 

দমদলয়ন টন বৃদি মপরয়রে। 

 

Business News in Bengali 
 

ক্তরেোন্দ্র়েন্স ক্তনউই়েন্দ্রেব র ম্যোিোক্তরন ওক্তরন্দ্র়েন্টোে কহোন্দ্রটন্দ্রের 

73.37% অংশীদোক্তরে অজব ন েন্দ্ররন্দ্রে 

দেলারয়ি ইন্ডাদেজ দলদমরটি (RIL) দমিটাউন ম্যানহাটরনে একটি দপ্রদময়াম 

দবলাসবহুল মহারটল ম্যান্ডাদেন ওদেরয়ন্টারলে 73.37% দনয়ন্ত্রেকােী অিংশ 

অদধগ্রহরেে মঘাষো করেরে । RIL তাে সমূ্পেি মাদলকানাধীন হাত দেলারয়ি 

ইন্ডাদেয়াল ইনরভেরমন্টস অোন্ড মহাদডিংস দলদমরটরিে মাধ্যরম মকম্যান 

বীপপুঞ্জ-দভদত্তক কলম্বাস মসন্টাে করপিারেশন (রকম্যান) এে সমূ্পেি মশয়াে 

মূলধন অদধগ্রহে করেরে, যাে ইকুেইটি মূল্য প্রায় $98.15 দমদলয়ন (735 মকাটি 

টাকা) । 
 

SBI কজনোন্দ্ররে ইনু্সযন্দ্ররন্স চোেু েন্দ্ররন্দ্রে 

‘#BahaneChhodoTaxBachao’ েযোন্দ্রেইন 

মেট ব্যাে অফ্ ইদন্ডয়া মজনারেল ইিুেরেি মকাম্পাদন দলদমরটি টোে বাাঁ োরত 

স্বাস্থে বীমা মকনাে প্ররয়াজনীয়তা সম্পরকি  সরেতনতা বা়িারনাে জন্য 

‘#BahaneChhodoTaxBachao’  দশরোনারমে একটি প্রোে শুরু করেরে । 

এটি স্বাস্থে বীমা মবরে মনওয়াে অন্যান্য সুদবধাগুদলও তুরল ধেরব ৷ কোরম্পইরনে 

লযে হল স্বাস্থে বীমা মকনাে মধ্য দদরয় মানুষ কীভারব টোে বাাঁ োরত সযম হরব 

তা সম্বরে মানুষরক অবগত কো | 
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কেে ইকুযইটি আেোন্দ্রর কভোেোন্দ্রফোন আইক্তে়েোর 35.8% কশ়েোর 

ধোরর্ েরন্দ্রর্ 

ভােরতে কেেী়ে সরেোর মভািারফ্ান আইদিয়াে বৃহত্তম মশয়ােরহাডাে হরত 

েরলরে ৷ মকাম্পাদনে মবািি  16,000 কেোটি টাকাে সুরদে ইকুেইটিরত 

রূপান্তরেে অনুরমাদন দদরয়রে । ভােরতে তৃতীয় বৃহত্তম কনটও়েোেব  Vi র্ো 

Vodafone Idea Limited (VIL) সেকােী ইকুেইটিরত মস্পকট্রাম এবিং 

অযোেজোন্দ্রেে গ্রস করক্তভক্তনউ (AGR) বরকয়া সুদ অনুরমাদন করেরে । 

ভােত সেকাে VIL-এে প্রায় 35.8% মশয়ারেে মাদলক হরত েরলরে এবিং 

তােপরে যিাক্ররম কভোেোন্দ্রফোন গ্রুন্দ্রপর এবিং আক্তদতয ক্তর়্িেো গ্রুরপে কারে 

28.5% এবিং 17.8% মাদলকানা িাকরব | 

 

Agreement News in Bengali 
 

এ়েোরন্দ্রটে কপন্দ্রমন্টস ব্যোঙ্ক FASTag-ক্তভক্তত্তে পোক্তেব ং সক্তেউশন 

অফোর েরোর জন্য Park+ এর সোন্দ্রর্থ চুক্তি েন্দ্ররন্দ্রে 

এয়ােরটল মপরমন্টস ব্যাে এবিং Park+ ভােত জুর়ি বাদেদজেক ও আবাদসক 

সম্পদত্তে FASTag-দভদত্তক স্মাটি  পাদকি িং সমাধান প্রদান কোে জন্য একরত্র কাযি 

কোে দসিান্ত দনরয়রে । এই অিংশীদাদেরত্বে মাধ্যরম গাদ়িে সারি যুি FASTag  

ব্যবহাে করে পাদকি িং ইরকাদসরেম দিদজটাইজ কেরত Airtel মপরমন্ট ব্যাে 

সাহায্য কেরব  । 
 

আদোক্তন গ্রুপ দক্তক্ষর্ কেোক্তর়েোর POSCO এর সোন্দ্রর্থ ক্তেে ক্তমে 

বতক্তরর জন্য চুক্তি স্বোক্ষর েন্দ্ররন্দ্রে 

আদাদন গ্রুপ এবিং দদযে মকাদেয়াে বৃহত্তম ইস্পাত প্রস্তুতকােক POSCO 

ভােরত ব্যবসাে সুরযাগ অরেষে কোে জন্য একটি সমরঝাতা স্মােক (MoU) 

স্বাযে করেরে । এই সমরঝাতা স্মােরকে মরধ্য েরয়রে গুজোরটে মুন্দ্রায় একটি 

সবুজ, পদেরবশ-বােব ইস্পাত দমল স্থাপন । প্রকরল্পে আনুমাদনক দবদনরয়াগ $5 

দবদলয়ন (আনুমাদনক 37,000 মকাটি টাকা) ।   
 

র্োন্দ্র়েোন্দ্রমট্রিে-ক্তভক্তত্তে ব্যোক্তঙ্কং কপন্দ্রমন্দ্রন্টর জন্য MinkasuPay-

এর সোন্দ্রর্থ Axis Bank টোই-আপ েন্দ্ররন্দ্রে 

ব্যবহােকােীে নাম, পাসওয়ািি  এবিং ওয়ান-টাইম পাসওয়ািি  (OTP) ো়িাই 

দফ্ঙ্গােদপ্রন্ট বা মফ্স আইদি ব্যবহাে করে মারেি ন্ট অোরপ মনট ব্যাদেিং মপরমরন্টে 

জন্য একটি বারয়ারমট্রিক প্রমােীকেে সমাধান প্রদান  কোে জন্য Axis Bank 

‘MinkasuPay’-এে সারি েুদি করেরে । এেফ্রল অিিপ্রদারনে সময় 50-60 

মসরকন্ড মিরক কদমরয় 2-3 মসরকরন্ড নাদমরয় আনা সম্ভব হরব এবিং 

মলনরদরনে সাফ্রল্যে হােও দরদধ পারব । 
 

Appointment News in Bengal 
 

ভোরত সরেোর IBBI-এর অন্তর্বতী প্রধোন ক্তহসোন্দ্রর্ নোভোরং 

সোইক্তনর কম়েোদ র্োক্ত়িন্দ্র়েন্দ্রে 

ভােত সেকাে Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)-

এে অন্তবিতীকালীন মেয়ােপাসিন দহসারব নাভােিং সাইদনে মময়াদ আেও দতন 

মারসে জন্য অিিাৎ 05 মােি , 2022 পযিন্ত বাদ়িরয়রে । নাভােিং সাইদন, দযদন 

IBBI-এে একজন সাবিযদেক সদস্য, তারক অদতদেি দাদয়ত্ব মদওয়া হরয়দেল 

13 জানুয়ােী, 2022 পযিন্ত দতন মারসে জন্য | M.S. সোহুর  পরে পূেি-সমরয়ে 

মেয়ােপােসরনে পদটি শূন্য দেল | 30মশ মসরেম্বে, 2021-এ পাাঁ ে বেরেে 

মময়াদ মশরষে পে দতদন অবসে মনন। 
 

প্রোিন RBI  ভনবর উক্তজব ত প্যোন্দ্রটে AIIB-এর ভোইস 

কপ্রক্তসন্দ্রেন্ট ক্তহন্দ্রসন্দ্রর্ ক্তনযুি হন্দ্র়েন্দ্রেন 

ভােতীয় দেজাভি  ব্যারেে (RBI) প্রািন গভনিে, উদজি ত প্যারটলরক দতন বেরেে 

জন্য বহুপাদযক তহদবল সিংস্থা এদশয়ান ইনফ্রাোকোে ইনরভেরমন্ট ব্যাে 

(AIIB) এে ভাইস মপ্রদসরিন্ট দহরসরব দনযুি কো হরয়রে । দতদন AIIB-এে 

পাাঁ েজন সহ-সভাপদতে একজন হরত েরলরেন  ।  দতদন 2022 সারলে 

মফ্ব্রুয়াদে মাস মিরক দাদয়ত্ব গ্রহে কেরবন বরল আশা কো হরে । দতদন দবদায়ী 

ভাইস মপ্রদসরিন্ট দি মজ পাদন্ডয়ারনে স্থারন দনযুি হরবন দযদন দদযে এদশয়া, 

প্রশান্ত মহাসাগেীয় বীপপুঞ্জ এবিং দদযে-পূবি এদশয়ায় এদশয়ান ইনফ্রাোকোে 

ইনরভেরমন্ট ব্যািংরকে (AIIB) সাবিরভৌম এবিং অ-সাবিরভৌম ঋরেে দাদয়রত্ব 

েরয়রেন । 
 

ইসন্দ্ররোর নতুন প্রধোন হন্দ্রেন রন্দ্রেট ক্তর্জ্ঞোনী এস কসোমোনোর্থ 

ভােতীয় মহাকাশ গরবষো সিংস্থা (ISRO) এে নতুন মেয়ােম্যান এবিং মহাকাশ 

সদেব দহরসরব দবদশষ্ট েরকট দবজ্ঞানী িক্টে এস মসামানািরক দনরয়াগ কো 

হরয়রে | দতদন বকলাসবাদদভু দসভারনে স্থারন দনযুি হরয়রেন | ISRO 

মেয়ােম্যান, মস্পস মসরক্রটাদে এবিং মস্পস কদমশরনে প্রধারনে পদ সাধােেত 

একজন ব্যদিে হারত িারক । 
 

রোজকুমোর রোওন্দ্রে RenewBuy-এর রযোি অযোম্বোসোের ক্তহন্দ্রসন্দ্রর্ 

ক্তনন্দ্র়েো  েরো  হন্দ্র়েন্দ্রে 

RenewBuy, একটি অনলাইন বীমা প্ল্োটফ্মি, োজকুমাে োওরক 1ম 360-

দিগ্রী মভািা দবজ্ঞাপন প্রোরেে জন্য রোন্ড অোম্বারসিে দহরসরব দনযুি 

করেরে, যা মভািারদে বীমা োদহদারক তুরল ধরে । প্রোেটি হাভাস 

ওয়াডি ওয়াইি ইদন্ডয়া বাো দিজাইন এবিং ধােো কো হরয়দেল । এই 

কোরম্পইরনে দিম  হল “Smart Tech, Right Advice”  ।  এই কমিসূদেে 

লযে হল মদরশে মযরকারনা প্রারন্তে গ্রাহকরদে জন্য দিদজটালভারব বীমা নীদতে 

দবস্তাে বা়িারনা । 
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ICHR-এর কচ়েোরম্যোন ক্তহসোন্দ্রর্ ক্তনযুি হন্দ্রেন রঘুন্দ্রর্ে তোনও়েোর 

কুরুরযত্র দবশ্বদবযালরয়ে এদমরেটাস অধ্যাপক েঘুরবন্দ্র তানওয়ােরক ইদন্ডয়ান 

কাউদিল অফ্ দহরোদেকোল দেসােি  (ICHR)-এে মেয়ােম্যান দহসারব দনযুি 

কো হরয়রে । েঘুরবন্দ্র তানওয়াে কাউদিরলে মেয়ােম্যারনে দাদয়ত্ব গ্রহরেে দদন 

মিরক দতন বেরেে জন্য বা পেবতী আরদশ না মদওয়া পযিন্ত এই পরদে দাদয়ত্ব 

সামলারবন  । দতদন 1977 সারলে আগরে কুরুরযত্র দবশ্বদবযালরয় অধ্যাপক 

দহসারব মযাগদান করেদেরলন এবিং তাে এমএ ইদতহারস দুটি স্বেিপদক সহ একটি 

অসামান্য একারিদমক মেকিি  েরয়রে । 
 

RBI উজ্জীর্ন স্মে ফোইন্যোন্স ব্যোন্দ্রঙ্কর MD এর্ং CEO 

ক্তহসোন্দ্রর্ ইক্তত্তরো কেক্তভসন্দ্রে ক্তনন্দ্র়েোন্দ্র র অনুন্দ্রমোদন ক্তদন্দ্র়েন্দ্রে 

ভােতীয় দেজাভি  ব্যাে ইদত্তো মিদভসরক এক মময়ারদে জন্য উজ্জীবন স্মল 

ফ্াইন্যাি ব্যারেে ম্যারনদজিং দিরেক্টে এবিং দেফ্ এদেদকউটিভ অদফ্সাে (MD 

এবিং CEO) দহসারব দনরয়ারগে অনুরমাদন দদরয়রে ৷ দতদন 14 জানুয়ােী, 2022 

মিরক বদধিত মময়ারদে দাদয়ত্ব মনরবন । Nitin Chugh এে আকদস্মক প্রস্থারনে 

পে দতন মাস ধরে পদটি শূন্য দেল । 
 

Banking News in Bengali 
 

"ক্তফনন্দ্রটে" এর জন্য RBI এেটি পৃর্থে ক্তর্ভো  স্থোপন েন্দ্ররন্দ্রে 

দেজাভি  ব্যাে অফ্ ইদন্ডয়া দফ্নরটক (আদিিক প্রযুদি) এে জন্য একটি পৃিক 

অভেন্তেীে দবভাগ স্থাপন করেরে । দবভাগটি শুধুমাত্র মসক্টরে উদ্ভাবনরক উন্নীত 

কেরব না বেিং এে সারি সম্পদকি ত েোরলঞ্জ ও সুরযাগ সুদবধাগুদলরক দেদিত 

কেরব এবিং সময়মরতা তারদে সমাধান কেরব । অজয় কুমাে মেৌধুেী, দযদন 

সম্প্রদত RBI-এে দনবিাহী পদেোলক দহসারব পরদান্নদত মপরয়দেরলন, তারক এই 

দবভারগে প্রধান দহসারব দনযুি কো হরয়দেল। 

 

Schemes & Committee 
 

প্রধোনমন্ত্রীর পোঞ্জোর্ সফন্দ্ররর সম়ে ক্তনরোপত্তোর ত্রুটি তদন্দ্রন্তর জন্য 

সুধীর কুমোর সোন্দ্রক্সনো েক্তমটি  ঠন েরো হন্দ্র়েন্দ্রে 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদীে পাঞ্জাব সফ্রেে সময় দনোপত্তা ব্যবস্থায় গুরুতে ত্রুটিে 

তদরন্তে জন্য স্বোষ্ট্র মন্ত্রক একটি কদমটি গঠন করেরে । এটি একটি দতন সদরস্যে 

কদমটি এবিং এে মনতৃরত্ব িাকরবন সুধীে কুমাে সারেনা, সদেব (দনোপত্তা), 

মদন্ত্রপদেষদ সদেবালয়।  কদমটিরত আেও েরয়রেন বলবীে দসিং, যুগ্ম পদেোলক, 

আইদব এবিং সুরেশ, আইদজ, এসদপদজ। 
 

প্রোিন ক্তর্চোরপক্তত ইদু মোেন্দ্রহোত্রোর কনতৃন্দ্রে 5 সদন্দ্রের প্যোন্দ্রনে 

ক্তনন্দ্র়েো  েন্দ্ররন্দ্রে সুক্তপ্রম কেোটব  

ভােরতে সুদপ্রম মকাটি  প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদদে সাম্প্রদতক পাঞ্জাব সফ্রেে সময় 

দনোপত্তা লঙ্ঘরনে তদরন্তে জন্য পোৌঁ চ সদন্দ্রের একটি কদমটি গঠন করেরে । 

এই কদমটিে মনতৃরত্ব িাকরবন সুদপ্রম মকারটি ে প্রািন ক্তর্চোরপক্তত ইদু 

মোেন্দ্রহোত্রো । প্যারনরলে অন্যান্য সদস্যরদে মরধ্য েরয়রে জাতীয় তদন্ত সিংস্থাে 

(NIA) মহাপদেদশিক, েণ্ডীগর়িে পুদলশ মহাপদেোলক, পাঞ্জাব ও হদেয়ানা 

হাইরকারটি ে মেদজোে মজনারেল এবিং পাঞ্জারবে অদতদেি দিদজদপ (দনোপত্তা)। 
 

প্যোন্দ্রনন্দ্রের করফোন্দ্ররন্স পন্দ্র়েন্ট: 

• দনোপত্তা লঙ্ঘরনে জন্য কাো দায়ী এবিং কী পদেমাে প্রদতকােমূলক ব্যবস্থা 

প্ররয়াজন তা অনুসোন কো । 

• ভদবষ্যরত যারত এই ধেরনে ঘটনা না ঘরট তা দনদিত কো । 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

ওক্তমরন শনোি েরন্দ্রত ICMR ভোরন্দ্রতর বতক্তর প্রর্থম ক্তেট 

‘OmiSure’ অনুন্দ্রমোদন েন্দ্ররন্দ্রে 

ইদন্ডয়ান কাউদিল অফ্ মমদিকোল দেসােি  (ICMR) SARS-CoV-2 

করোনভাইোরসে ওদমক্রন রূপটি শনাি কোে জন্য একটি পেীযাে দকট 

অনুরমাদন করেরে । টাটা বাো বতদে এই মকাদভি দকটটিরক বলা হয় 

‘OmiSure’ | দকটটি টাটা মমদিরকল অোন্ড িায়াগনদেকস বাো দনদমিত 

হরয়রে ।  

টাটা মমদিকোল অোন্ড িায়াগনদেকস ‘OmiSure’ নারম মযই দকটটি বতদে 

করেরে, তা RT-PCR পেীযাে সময় নারসাফ্োদেদঞ্জয়াল/অরোফ্োদেদঞ্জয়াল 

নমুনায় SARS-CoV2-এে ওদমক্রন ভোদেরয়ন্ট সনাি কেরত পারে ।  

পেীযাে দকটটি সমস্ত েোন্ডািি  দেরয়ল-টাইম PCR মমদশরনে সারি 

সামঞ্জস্যপূেি । এই দকটটিে পেীযাে সময়কাল হল 85 দমদনট । এো়িা, নমুনা 

সিংগ্রহ এবিং RNA দনষ্কাশন সহ ফ্লাফ্রলে সময় হল 130 দমদনট । 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

ভূন্দ্রপে যোদর্ জোতী়ে র্োঘ সংরক্ষর্ েতৃব পন্দ্রক্ষর 19তম সভো়ে 

সভোপক্ততে েন্দ্ররন 

ন্যাশনাল টাইগাে কনজােরভশন অিদেটি (NTCA) এে 19 তম সভা মকন্দ্রীয় 

পদেরবশ, বন ও জলবাযু় পদেবতি ন মন্ত্রী ভূরপদে যাদরবে সভাপদতরত্ব অনুদষ্ঠত 

হরয়দেল । বতি মারন, ভােরত 51টি টাইগাে দেজাভি  েরয়রে এবিং 35টিেও মবদশ 

নদী মসই অঞ্চলগুদল মিরক উৎপন্ন হরয়রে, যা জল সুেযাে জন্য অতেন্ত 

গুরুত্বপূেি । 
 

ক্তমটিংটি সেন্দ্রেব : 

• পদেরবশ মন্ত্রী স্বাধীন ভােরত দবলুপ্ত হরয় যাওয়া দেতা সহ ভােরতে 7টি ব়ি 

দব়িারলে পুনঃপ্রবতি ন, সুেযা এবিং সিংেযরেে জন্য একটি পদেকল্পনা োলু 

করেদেরলন । 

• কমিপদেকল্পনাে আওতায়, আগামী 5 বেরে এই ব়ি দব়িারলে মরধ্য 50টি 

দবদভন্ন পারকি  োলু কো হরব । 

• দতদন মঘাষো করেরেন ময ভােত জুর়ি 14টি বাঘ সিংেযে দবশ্বব্যাপী 

Conservation Assured Tiger Standards (CA|TS এে স্বীকৃদত 

মপরয়রে । দতদন প্রদত বেে এদপ্রল, আগে এবিং দিরসম্বরেে প্রিম সপ্তারহ 

NTCA -ে সভা কোে প্ররয়াজনীয়তাে উপে মজাে মদন। 
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কেেী়ে মন্ত্রী ক্তজন্দ্রতে ক্তসং ই- ভন্দ্রনবন্স 2020-21-এর 24তম 

সন্দ্রম্মেন্দ্রনর উন্দ্রবোধন েরন্দ্রেন 

মকন্দ্রীয় দবজ্ঞান ও প্রযুদি মন্ত্রী িক্টে দজরতন্দ্র দসিং মতরলঙ্গানাে হায়দ্রাবারদ ই-

গভরনিরিে উপে 24তম জাতীয় সরম্মলরনে উরবাধন করেরেন । দুই দদনব্যাপী 

এই সরম্মলরনে দিম হল ‘India’s Techade: Digital Governance in a 

Post Pandemic World’। সরম্মলনটি মতলঙ্গানা োজে সেকারেে 

সহরযাদগতায় প্রশাসদনক সিংিাে ও জন অদভরযাগ দবভাগ (DARPG) এবিং 

ইরলকট্রদনে ও তথ্য প্রযুদি মন্ত্রক (MeitY) বাো আরয়াদজত হরয়রে । 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

কলোর্োে প্রোইন্দ্রভট ব্যোক্তঙ্কং অযোও়েোেব স 2021: HDFC ব্যোঙ্কন্দ্রে 

ভোরন্দ্রতর কসরো কর্সরেোরী ব্যোঙ্ক ক্তহসোন্দ্রর্ ক্তচক্তহহত েরো হন্দ্র়েন্দ্রে 

একটি ভােুি য়াল অনুষ্ঠারন প্ররফ্শনাল ওরয়লি ম্যারনজরমন্ট (PWM) বাো 

আরয়াদজত 'মলাবাল প্রাইরভট ব্যাদেিং অোওয়ািি স 2021'-এ HDFC ব্যােরক 

ভােরতে 'মসো মবসেকাদে ব্যাে' দহসারব নামকেে কো হরয়রে । প্ররফ্শনাল 

ওরয়লি ম্যারনজরমন্ট (PWM) হল একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ম্যাগাদজন, যা 

ফ্াইন্যাদিয়াল টাইমস গ্রুপ বাো প্রকাশ কো হরয়রে । দিদজটালাইরজশন, 

মযাগারযাগব্যবস্থা এবিং পদেরবশগত উন্নদতরত অবদান োখাে জন্য  অবদান োখাে 

জন্য এই পুেিােটি মদওয়া হরয়দেল। 
 

2020 সোন্দ্রের জন্য 3়ে জোতী়ে জে পুরিোর কঘোষর্ো েরো হন্দ্র়েন্দ্রে 

মকন্দ্রীয় জলশদি মন্ত্রী গরজন্দ্র দসিং মশখাওয়াত 2020 সারলে তৃতীয় জাতীয় 

জল পুেিারেে দবজয়ীরদে নাম মঘাষো করেরেন ৷ জাতীয় জল পুেিাে 2020-

এ উত্তেপ্ররদশ জল সিংেযরেে প্ররেষ্টায় মসো োজে দহসারব দনবিাদেত হরয়রে ৷ 

এে পরেই েরয়রে যিাক্ররম োজস্থান এবিং তাদমলনা়িু । পুেিাে দহসারব একটি 

সম্মাননাপত্র, ট্রদফ্ এবিং নগদ পুেিাে মদওয়া হয় । উত্তে প্ররদরশে 

মুজাফ্ফ্েনগে উত্তোঞ্চরলে মসো মজলাে পুেিাে মপরয়রে এবিং তােপরে 

েরয়রে পাঞ্জারবে শদহদ ভগত দসিং নগে । 
 

 

3়ে জোতী়ে জে পুরিোর 2020 এর তোক্তেেো নীন্দ্রচ কদও়েো হে: 

েযোটো ক্তর ক্তর্জ়েীরো 

“Best State” উত্তে প্ররদশ 

“Best District” – North Zone মুজাফ্ফ্েনগে, উত্তেপ্ররদশ 

“Best District”– South Zone দতরুবনিাপুেম, মকোলা 

“Best District”– East Zone 
পূবি েম্পােে, দবহাে এবিং মগাড্ডা, 

ঝা়িখণ্ড 

“Best District”– West Zone ইরদাে, মধ্যপ্ররদশ 

“Best District”– North-East 

Zone 
মগায়ালপা়িা, আসাম 

“Best Village Panchayat”– 

North Zone 
ধসপদ, আলরমা়িা, উত্তোখণ্ড 

“Best Village Panchayat”– 

South Zone 

ইরলোমপুো পঞ্চারয়ত, তুমাকুরু 

মজলা, কেিাটক 

“Best Village Panchayat”– 

East Zone 

মতলাদে পঞ্চারয়ত, গয়া মজলা, 

দবহাে 

“Best Village Panchayat”– 

West Zone 
তখতগ়ি, সবেকাাঁ িা, গুজোট 

“Best Village Panchayat”– 

North-East Zone 
দশয়ালদসে, দসেদেপ, দমরজাোম 

“Best Urban Local Body” 
ভাদপ আেবান মলাকাল বদি, 

গুজোট 

“Best Media (Print & 

Electronic)” 
দমশন পাদন (রনটওয়াকি  18) 

“Best School” 

সেকাে মমরয়ো Hr. মাধ্যদমক 

দবযালয়, কারভদেপট্টিনাম, 

তাদমলনা়িু 

“Best Industry” 
ওরয়লস্পন ইদন্ডয়া মটেটাইল 

দলদমরটি, গুজোট 

“Best Water User 

Association” 

পাাঁ েগাদেয়া MDTW WUA, 

হুগদল, পদিমবঙ্গ 

“Best Industry for CSR 

activities” 

আইটিদস দলদমরটি, কলকাতা, 

পদিমবঙ্গ 
 

ক োন্দ্রেন কলোর্ অযোও়েোেব  2022 কঘোষর্ো েরো হন্দ্র়েন্দ্রে 

মগারডন মলাব অোওয়ািি স 2022 অনুষ্ঠানটি আন্তজি াদতক ও আরমদেকান 

মটদলদভশন উভয় মযরত্রই েলদচ্চরত্রে মেষ্ঠত্বরক স্বীকৃদত মদওয়াে জন্য অনুদষ্ঠত 

হরয়দেল । এটি দেল বাদষিক ইরভরন্টে 79তম সিংিেে, যা হদলউি ফ্রেন মপ্রস 

অোরসাদসরয়শন বাো দনবিাদেত আরমদেকান মটদলদভশরনে পাশাপাদশ 2021 

সারলে েলদচ্চত্ররক সম্মাদনত করেরে । দ্য পোও়েোর অফ দ্য ে  এবিং দ্য 

ওন্দ্র়েে সোইে কেোক্তর নারম দুটি েলদচ্চত্র দতনটি করে সবিাদধক সিংখ্যক পুেিাে 

দজরতরে । 
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List of winners in the Motion Picture category: 

Category Winners 

Best Film (Drama) The Power of the Dog 

Best Film (Musical or 

Comedy) 
West Side Story 

Best Actor (Drama) 
Will Smith for King Richard 

as Richard Williams 

Best Actress (Drama) 
Nicole Kidman for Being the 

Ricardos as Lucille Ball 

Best Actor (Musical or 

Comedy) 

Andrew Garfield for tick, 

tick… BOOM! as Jonathan 

Larson 

Best Actress (Musical or 

Comedy) 

Rachel Zegler for West Side 

Story as María Vasquez 

Best Supporting Actor 

Kodi Smit-McPhee for The 

Power of the Dog as Peter 

Gordon 

Best Supporting Actress 
Ariana DeBose for West Side 

Story as Anita 

Best Director 
Jane Campion for The Power 

of the Dog 

Best Screenplay Kenneth Branagh for Belfast 

Best Original Score Hans Zimmer for Dune 

Best Original Song 

“No Time to Die” (Billie 

Eilish and Finneas 

O’Connell) – No Time to Die 

Best Animated Feature Encanto 

Best Non-English Film Drive My Car (Japan 
 

 

'কেরোেো আটব স অযোি রোফ্টস ক্তভন্দ্রেজ অ বোনোইন্দ্রজশন' 

'আন্তজব োক্ততে েোরুক্তশল্প পুরিোর 2021' ক্তজন্দ্রতন্দ্রে 

মকোলা োরজেে মকাভালাম মিরক কেরোেো আটব স অযোি রোফ্টস ক্তভন্দ্রেজ 

অ বোনোইন্দ্রজশন (KACV) দবশ্ব কারুদশল্প কাউদিল ইন্টােন্যাশনাল কতৃি ক 

দবরশ্বে মসো কারুকাজ গ্রারমে জন্য ‘আন্তজব োক্ততে েোরুক্তশল্প পুরিোর 2021’-

এ ভূদষত হরয়রে । অ-ব্যদিগত দবভারগ এটি ভােরতে একমাত্র পুেিাে । 

KACV মকোলাে োজে পযিটন দবভারগে জন্য উরোেুঙ্গোে েম চুক্তি সমর্ো়ে 

সক্তমক্তত (UL CCS) বাো প্রদতদষ্ঠত হরয়দেল । 2021 সারল মালরয়দশয়াে 

'রোফ েক্তমউক্তনটি কু' বেরেে মসো গ্রারমে পুেিাে দজরতরে । 
 

Other Awardee’s: 

Category of the award Winners 

Craft Icon of the Year 

Chandramali Liyangane of 

the National Crafts 

Council, Sri Lanka. 

Sustainable Development 

& Social Inclusion in the 

Handicrafts Sector 

Malaysian Prison 

Department 

Craft Persons of the Year 

Shahrbanoo Arabian (Iran) 

and Dalavayi Kullayappa 

(India) 

Craft Designers of the 

Year 

Zohra Said  (Morocco) and 

Ismario Ismael (Mexico) 

Next Generation Craft 

Designers of the year 

Qiling Zhang (China) and 

Mubin Khatri (India) 

The Master Artisans 
Amita Sachdeva (India) 

and Mubarik Khatri (India) 
 

 

অক্তভন্দ্রনত্রী হষবোক্তে মোেন্দ্রহোত্রো 12 তম ভোরতরত্ন েঃ আন্দ্রম্বদের 

পুরিোর 2022-এ ভূক্তষত হন্দ্র়েন্দ্রেন 

2015 সারলে েলদচ্চত্র বজেদঙ্গ ভাইজান খ্যাত অদভরনত্রী, হষিাদল মালরহাত্রা 12 

তম ভোরত রত্ন েক্টর আন্দ্রম্বদের পুরিোর 2022-এ ভূদষত হরয়রেন । দতদন 

ভােতীয় েলদচ্চরত্র প্রশিংসনীয় অদভনয় এবিং অবদারনে জন্য মহাোরষ্ট্রে গভনিে 

শ্রী ভগত দসিং মকাদশয়াদেে কাে মিরক এই পুেিােটি মপরয়রেন । মহাোষ্ট্র 

সেকাে আসন্ন 73 তম প্রজাতন্ত্র দদবরসে অিংশ দহসারব িঃ বাবাসারহব ভীমোও 

আরম্বদকরেে স্মেরে ভােতেন্ত িঃ আরম্বদকে জাতীয় পুেিাে 2022 

অনুষ্ঠারনে আরয়াজন করেদেল । 

 

Important Dates News in Bengali 
 

DPIIT এর্ং র্োক্তর্জয মন্ত্রে েোটব আপ ইক্তি়েো ইন্দ্রনোন্দ্রভশন 

সপ্তোন্দ্রহর আন্দ্র়েোজন েরন্দ্রত চন্দ্রেন্দ্রে 

দিপাটি রমন্ট ফ্ে প্ররমাশন অফ্ ইন্ডাদে অোন্ড ইন্টােনাল মট্রি (DPIIT) এবিং 

বাদেজে ও দশল্প মন্ত্রক ভােত জুর়ি উরযািারদে দবস্তাে এবিং গভীেতা প্রদশিরনে 

জন্য ‘েোটব আপ ইক্তি়েো ইন্দ্রনোন্দ্রভশন উইে’ নারম একটি সপ্তাহব্যাপী ভােুি য়াল 

উদ্ভাবন উদযাপরনে আরয়াজন কোে দসিান্ত দনরয়রে । ভােুি য়াল এই ইরভন্টটি 

10 জানুয়ােী মিরক 16 জানুয়ােী, 2022 পযিন্ত সিংগঠিত হরব । ভােরতে 

স্বাধীনতাে 75 তম বেরে 'আজোক্তদ েো অমৃত মন্দ্রহোৎসর্' স্মেে কোও এই 

অনুষ্ঠানটি পালরনে প্রধান লযে । 
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'র্ীর র্োে ক্তদর্স' ক্তহসোন্দ্রর্ পোেন েরোর কঘোষর্ো েন্দ্ররন্দ্রেন 

ভােরতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী মঘাষো করেরেন ময 2022 সাল মিরক শুরু 

করে প্রদত বেে 26 দিরসম্বে 'বীে বাল দদবস' দহসারব পালন কো হরব । দদনটি 4 

সারহবজারদে (গুরু মগাদবদ দসিং দজে োে পুত্র) সাহরসে প্রদত েিা দহসারব 

স্মেে কো হরব, যাো 17 শতরক শাহাদাত লাভ করেদেরলন । শ্রী গুরু মগাদবদ 

দসিং দজে প্রকাশ পুেব বা দশখরদে 10তম গুরু এবিং খালসা সম্প্রদারয়ে 

প্রদতষ্ঠাতাে জন্মবাদষিকী উপলরয 09 জানুয়ােী, 2022-এ প্রধানমন্ত্রী মমাদী এই 

মঘাষোটি করেন | 
 

ক্তর্শ্ব ক্তহক্তদ ক্তদর্স: 10 জোনু়েোক্তর 

2006 সাল মিরক দবশ্ব দহদদ ভাষারক দবশ্বব্যাপী প্রোরেে জন্য 10 জানুয়াদে দবশ্ব 

দহদদ দদবস দহসারব পাদলত হয় । দদনটি প্রিম দবশ্ব দহদদ সরম্মলরনে বাদষিকীরক 

দেদিত করে যা 10 জানুয়ােী, 1975 সারল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইদদো গােী 

বাো উরবাধন কো হরয়দেল । যাইরহাক, প্রিম দবশ্ব দহদদ দদবস উদযাপন 10 

জানুয়ােী 2006-এ প্রািন প্রধানমন্ত্রী িঃ মনরমাহন দসিং বাো শুরু হরয়দেল । 
 

জোতী়ে মোনর্ পোচোর সন্দ্রচতনতো ক্তদর্স 2022: 11ই জোনু়েোরী 

এই বেে জাতীয় মানব পাোে সরেতনতা দদবস 2022 সারলে 11 জানুয়ােী 

তাদেরখ পালন কো হরয়রে । দদবসটি পালরনে উরেশ্য হল মানব পাোরেে দরুে 

যদতগ্রস্ত ব্যদিরদে দুদি শাে দবষরয় সরেতনতা বৃদি কো এবিং তারদে অদধকারেে 

প্রোে ও সুেযা কো ।  
 

সশস্ত্র র্োক্তহনী কভন্দ্রটরোন্স ক্তদর্স: 14 জোনু়েোরী 2022 

2017 সাল মিরক প্রদত বেে 14ই জানুয়ােী ভােরত সশস্ত্র বাদহনী মভরটোি 

দদবস দহসারব পালন কো হয় ।  দদবসটি পালরনে মূল উরেশ্য হল মদরশে 

মসবায় আমারদে প্রবীেরদে দনঃস্বািি ভদি এবিং তোগ স্বীকাে কোরক  সম্মান 

জানারনা । 2022 সারল 6 তম সশস্ত্র বাদহনী মভরটোি দদবস পাদলত হরয়রে ৷ 

এটি ভােতীয় সশস্ত্র বাদহনীে প্রিম ভােতীয় কমান্ডাে-ইন-েীফ্, দযদন 14 

জানুয়ােী 1953-এ অবসে গ্রহে করেদেরলন, দফ্ড মাশিাল মকএম কাদেয়াপ্পা 

ওদবই বাো প্রদত্ত পদেরষবাে সম্মান এবিং স্বীকৃদত দহসারব পালন কো হয় । 

 

Sports News in Bengali 
 

টোটো গ্রুপ আইক্তপএে টোইন্দ্রটে স্পন্সর ক্তহসোন্দ্রর্ চীনো কমোর্োইে 

ক্তনমবোতো ক্তভন্দ্রভোন্দ্রে প্রক্ততস্থোপন েন্দ্ররন্দ্রে 

মবািি  অফ্ কররাল ফ্ে দক্ররকট ইন ইদন্ডয়া (BCCI) জাদনরয়রে ময টাটা গ্রুপ 

েীনা মমাবাইল মফ্ান দনমিাতা দভরভারক 2022 এবিং 2023 সারলে জন্য ইদন্ডয়ান 

দপ্রদময়াে দলরগে (IPL) টাইরটল স্পিে দহসারব প্রদতস্থাপন করেরে । ৷ পেবতী 

দুই মেসুরমে জন্য আইদপএরলে টাইরটল স্পিে দহরসরব টাটা গ্রুপ প্রদত বেে 

300 মকাটি টাকা প্রদান কেরব | 
 

Legends League Cricket (LLC) ঝুেন ক োস্বোমীন্দ্রে অে 

উইন্দ্রমন ম্যোচ অক্তফক্তস়েোে টিন্দ্রমর অযোম্বোন্দ্রসের ক্তহন্দ্রসন্দ্রর্ মন্দ্রনোনীত 

েন্দ্ররন্দ্রে 

দলরজন্ডস দলগ দক্ররকট (LLC)  LLC-এে মদহলারদে যমতায়ন উরযাগরক 

প্রোে কেরত এবিং দক্ররকরট মদহলারদে অিংশগ্রহে বা়িারনাে জন্য ঝুলন 

মগাস্বামীরক সমস্ত মদহলা ম্যাে অদফ্দসয়াল টিরমে একজন অোম্বারসিে দহরসরব 

দনযুি করেরে ৷ LLC দলরগে জন্য একটি অল উইরমন ম্যাে অদফ্দসয়াল দল 

গঠন করেরে ।  
 

রোফোন্দ্র়েে নোদোে 2022 কমেন্দ্রর্োনব সোমোর কসট কটক্তনস টুনবোন্দ্রমন্ট 

ক্তজন্দ্রতন্দ্রেন 

দবরশ্বে েয় নম্বে মটদনস তােকা োফ্ারয়ল নাদাল 2022 মমলরবানি সামাে মসট 

1-এ পুরুষরদে দসরঙ্গলস মটদনস দশরোপা দজরতরেন । নাদাল আরমদেকান 

মকায়াদলফ্ায়াে ম্যাদেম মক্রদসরক 7-6(6), 6-3 মিারে হাদেরয় তাে কোদেয়ারেে 

89তম ATP দশরোপা দজরতরেন । মদহলারদে দসরঙ্গলরস, দসরমানা হারলপ 

োদশয়াে মভরোদনকা কুিােরমরটাভারক 6-2, 6-3 হাদেরয় তাে কোদেয়ারেে 

23তম WTA দশরোপা দজরতরেন । ইদতমরধ্য মমলরবানি সামাে মসট 2 মটদনস 

টুনিারমরন্ট আরমদেকান মখরলায়া়ি আমান্ডা অোদনদসরমাভা তাে কোদেয়ারেে 

দবতীয় WTA দশরোপা অজি রনে জন্য মদহলারদে দসরঙ্গলস মটদনস দশরোপা 

দজরতরেন। আরমদেকান জুটি বানিাদি া মপো এবিং কারতদেনা দসদনয়ারকাভা 

মদহলারদে িাবলস মটদনস দশরোপা দজরতরেন। 
 

ক ইে মনক্তফেস 2022 অযোক্তেন্দ্রেে ইন্টোরন্যোশনোে 1 কটক্তনস 

টুনবোন্দ্রমন্ট ক্তজন্দ্রতন্দ্রেন 

ফ্োদস মটদনস মখরলায়া়ি মগইল মনদফ্লস 2022 অোদিরলি ইন্টােন্যাশনাল 1 

এে পুরুষরদে দসরঙ্গলস ইরভরন্ট োদশয়াে কারেন খাোনভরক পোদজত করে 

তাে কোদেয়ারেে 11 তম ATP দশরোপা দজরতরেন । মদহলারদে দবভারগ, 

দবরশ্বে এক নম্বে অরেদলয়ান তােকা অোশরল বাটিি  কাজাখস্তারনে এরলনা 

োইবাদকনারক হাদেরয় তাে দবতীয় অোদিরলি আন্তজি াদতক দশরোপা দজরতরেন 

। 2022 অোদিরলি ইন্টােন্যাশনাল 1 হল একটি সদম্মদলত ATP টুেে 250 এবিং 

WTA 500 টুনিারমন্ট । 
 

ক্তর্জ়েীন্দ্রদর তোক্তেেো 

1. পুরুষরদে দসরঙ্গলস: গারয়ল মনদফ্লস (ফ্রাি) 

2. মদহলারদে দসরঙ্গলস: অোশরল বাটিি  (অরেদলয়া) 

3. পুরুষরদে িাবলস: মোহন মবাপান্না এবিং োমকুমাে োমনািন (ভােত) 

4. মদহলারদে িাবলস: অোশরল বাটিি  এবিং েমি স্যান্ডাসি (অরেদলয়া) 
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ভরর্থ সুরোমক্তন়েোম ভোরন্দ্রতর 73তম দোর্ো গ্রযোিমোেোর ক্তনর্বোক্তচত 

হন্দ্র়েন্দ্রেন 

তাদমলনা়িুে ভরর্থ সুরোমোক্তন়েোম ভােরতে 73তম দাবা গ্রোন্ডমাোে হরয়রেন।  

দতদন ইতাদলে কোরটাদলকারত একটি ইরভরন্ট তৃতীয় এবিং েূ়িান্ত গ্রোন্ডমাোে 

তকমা অজি নকােী ম্যারে জয়ী হন ।  অন্যদদরক, সতীিি ভােতীয় মখরলায়া়ি এম 

আর েক্তের্থ র্োরু্ সাত পরয়ন্ট দনরয় টুনিারমরন্ট দবজয়ী হরয়রেন । ইউরক্ররনে 

আন্তন মকারোবভ সহ আেও দতনজরনে সারি টাই কোে কােরে দতদন আেও 

ভাল টাই-মরক মিারেে দভদত্তরত দশরোপাটি দজরতদেরলন । একজন 

গ্রোন্ডমাোে হওয়াে জন্য, একজন মখরলায়া়িরক দতনটি গ্রোন্ডমাোে দনয়রমে 

পাশাপাদশ 2,500 Elo পরয়রন্টে লাইভ মেটিিং অদতক্রম কেরত হয় । 
 

সোম্প্রক্ততে ভোরতী়ে দোর্ো গ্রযোিমোেোর: 

• 70তম: োজা ঋদত্বক (রতরলঙ্গানা) 

• 71তম: সিংকল্প গুপ্ত (মহাোষ্ট্র) 

• 72তম: দমত্রভা গুহ (পদিমবঙ্গ) 
 

ক্তনউক্তজল্যোন্দ্রির ক্তস্পনোর আজোজ প্যোন্দ্রটে আইক্তসক্তস কে়েোর অফ দ্য 

মোন্থ অযোও়েোেব  ক্তজন্দ্রতন্দ্রেন 

মুম্বাইরত দবতীয় মটরে দবোট মকাহদলে টিম ইদন্ডয়াে দবরুরি দুদি ান্ত 10 

উইরকট মনওয়াে পরে ভােরত জন্মগ্রহেকােী দনউদজল্যারন্ডে দক্ররকটাে 

আজাজ প্যারটল দিরসম্বরেে জন্য আইদসদস মপ্ল্য়াে অফ্ য মাস পুেিাে 

দজরতরেন ৷ বাাঁ হাদত এই দস্পনাে ভােরতে ওরপনাে মায়াে আগেওয়াল এবিং 

অরেদলয়ান মপসাে দমরেল োরকি ে সারি এই পুেিারেে জন্য মরনানীত 

হরয়দেল, দকন্তু দতদন তাে দবেল কৃদতরত্বে জন্য পুেিােটি দজরতরেন|  আজাজ 

দিরসম্বরেে শুরুরত ভােরতে দবপরয মুম্বাই মটে ম্যারে 14 উইরকট 

দনরয়দেরলন, যাে মরধ্য প্রিম ইদনিংরস 10টি উইরকট দেল | 
 

ক্তরন্দ্রেট কর্থন্দ্রে অর্সর ক্তনন্দ্রেন দক্তক্ষর্ আক্তিেোর অেরোউিোর 

ক্তরস মক্তরস 

সব ধেরনে দক্ররকট মিরক অবসরেে মঘাষো কেরলন দদযে আদফ্রকাে 

অলোউন্ডাে দক্রস মদেস । মদেস দদযে আদফ্রকাে হরয় োেটি মটে, 42টি 

ওয়ানরি এবিং 23টি টি-মটারয়দন্ট মখরলরেন । 2016 সারলে মশরষে দদরক মদেস 

তাে মটে অদভরষক করেদেরলন এবিং এই ফ্মিোরট মাত্র োেটি ম্যাে মখরল দতদন 

173 োন করেদেরলন এবিং 12 টি উইরকট দনরয়দেরলন । 
 

ক্তমশন অক্তেক্তেে কসে TOPS তোক্তেেো়ে 10 জন রী়িোক্তর্দন্দ্রে 

যুি েন্দ্ররন্দ্রে 

যুব দবষয়ক ও ক্রী়িা মন্ত্ররকে অধীরন দমশন অদলদম্পক মসল দশজন 

ক্রী়িাদবদরক অোিদলটরদে তাদলকায় যুি করেরে যারদে অদলদম্পক পদিয়াম 

দিম (TOPS) এে অধীরন সহায়তা প্রদান কো হরব । মমাট 10 জন নতুন 

প্ররবশকােীে মরধ্য পাাঁ েজন ক্রী়িাদবদরক মকাে গ্রুরপ অন্তভুি ি কো হরয়রে এবিং 

পাাঁ েজনরক উন্নয়ন গ্রুরপ যুি কো হরয়রে । এখন, TOPS-এে অধীরন মমাট 

অোিরলরটে সিংখ্যা মবর়ি 301 জন হরয়রে, যাে মরধ্য 107 জন মকাে গ্রুরপ 

এবিং 294 জন মিরভলপরমন্ট গ্রুরপ েরয়রে । 
 

কেোর গ্রুন্দ্রপ কযো  েরো রী়িোক্তর্দন্দ্রদর মন্দ্রধ্য রন্দ্র়েন্দ্রে: 

• অদদদত অরশাক (গলফ্) 

• ফু্য়াদ দমজি া (অশ্বারোহী/অশ্বারোহী) 

• অদনবিাে লাদহ়িী (গলফ্) 

• দীযা িাগে (গলফ্) 

• মমাহাম্মদ আদেফ্ খান (আল্পাইন দিয়াে) 

 

কেন্দ্রভেপন্দ্রমন্ট গ্রুন্দ্রপ কযো  েরো রী়িোক্তর্দন্দ্রদর মন্দ্রধ্য রন্দ্র়েন্দ্রে: 

• শুভেে শমিা (গলফ্) 

• মত্বসা মাদলক (গলফ্) 

• যশ ঘাঙ্গাস (জুরিা) 

• উন্নদত শমিা (জুরিা) 

• দলনরিাই োনম্বাম (জুরিা) 

 

AISCD প্রর্থম ক্তর্শ্ব র্ক্তধর T20 ক্তরন্দ্রেট চযোক্তে়েনক্তশপ 2023 

আন্দ্র়েোজন্দ্রনর অনুন্দ্রমোদন কপন্দ্র়েন্দ্রে 

অল ইদন্ডয়া মস্পাটি স কাউদিল অফ্ য মিফ্ 2023 সারলে 10-20 জানুয়ােী 

তাদেরখে মরধ্য মকোলায় প্রিম দবশ্ব বদধে T20 দক্ররকট েোদম্পয়নদশপ 

আরয়াজরনে জন্য ইন্টােন্যাশনাল কদমটি অফ্ মস্পাটি স ফ্ে য মিফ্ (ICSD) 

মিরক অনুরমাদন মপরয়রে । এই েোদম্পয়নদশপটি আরয়াজন কোে পদেকল্পনা 

কো হরয়দেল 2020-21 সারল  দকন্তু হঠাৎ করোনভাইোস মহামােীে কােরে 

এটি প্রিরম 2022 সাল অবদধ স্থদগত কো হরয়দেল এবিং এখন 2023 সারল দস্থে 

কো হরয়রে । েোদম্পয়নদশরপ নূেনতম আটটি মদশ অিংশ মনরব বরল আশা কো 

হরে এবিং এই ধেরনে আন্তজি াদতক ইরভন্ট ভােরত প্রিমবারেে  জন্য অনুদষ্ঠত 

হরত েরলরে  । 
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Obituaries News in Bengali 
 

ক্তশেং কচম্বোর কেো়েোন্দ্ররর প্রক্ততষ্ঠোতো ক্তনে নংক্তেনক্তরহ প্র়েোত 

হন্দ্র়েন্দ্রেন 

দশলিং মেম্বাে মকায়াে (SCC) এে প্রদতষ্ঠাতা এবিং দবখ্যাত ভােতীয় কনসাটি  

দপয়ারনাবাদক নীল নিংদকনদেহ প্রয়াত হরয়রেন । 2010 সারল SCC প্রািন 

মাদকি ন মপ্রদসরিন্ট বাোক ওবামা এবিং দমরশল ওবামাে ভােত সফ্রেে সময় 

পােফ্মি করেদেল । ভােতীয় মহাকাশ েরকট েন্দ্রযান - 2 এে োাঁ রদ অবতেরেে 

লাইভ মটদলকাে অনুষ্ঠারনে সময় SCC-এে সিংিেে 'বরদ মাতেম' বাজারনা 

হরয়দেল । 2015 সারল, দতদন ভােরতে েতুিি সরবিাচ্চ মবসামদেক সম্মান  

‘পদ্মশ্রী’ মত ভূদষত হন। 
 

অিোর এর্ং গ্রযোক্তম-জ়েী  ীক্ততেোর কমক্তরক্তেন র্ো বম্যোন প্র়েোত 

হন্দ্র়েন্দ্রেন 

অিাে, এদম এবিং গ্রোদমজয়ী মাদকি ন গীদতকাে মমদেদলন বাগিম্যান প্রয়াত হরয়রেন 

। বাগিম্যান গান মলখাে জন্য তাে স্বামী অোলান বাগিম্যারনে সারি সহরযাদগতা 

করেদেরলন । দবখ্যাত সঙ্গীত-মলখক এই জুটি অসিংখ্য মটদলদভশন মশা, েলদচ্চত্র 

এবিং মঞ্চ সঙ্গীরতে জন্য সঙ্গীত এবিং গান দলরখরেন । এই জুটি 16 বাে অিারেে 

জন্য মরনানীত হরয়দেল এবিং দতনবাে জয়ী হরয়দেল । 
 

প্র়েোত হন্দ্রেন  েন্ন়ি কেখে ‘চেো’ 

82 বেে বয়সী দবদশষ্ট কন্ন়ি মলখক েন্দ্ররশখে পাদতল প্রয়াত হরলন | দতদন  

"েম্পা" নারম পদেদেত | দতদন একজন কন্ন়ি ভাষা কমী, কদব এবিং একজন 

নাটেকাে ও কন্ন়ি সাদহতে পদেষরদে (KSP) সভাপদত দহরসরব দাদয়ত্ব পালন 

করেরেন ।  
 

ইউন্দ্ররোপী়ে পোেবোন্দ্রমন্দ্রন্টর কপ্রক্তসন্দ্রেন্ট কেক্তভে সোন্দ্রসোক্তে প্র়েোত 

হন্দ্র়েন্দ্রেন 

ইউরোপীয় পালিারমরন্টে মপ্রদসরিন্ট কেক্তভে সোন্দ্রসোক্তে অসুস্থ হরয় প্রয়াত 

হরয়রেন । দতদন জুলাই 2019 কর্থন্দ্রে 2022 সোন্দ্রের জানুয়াদেরত তাে মৃতুে 

পযিন্ত ইউরোপীয় পালিারমরন্টে মপ্রদসরিন্ট দহরসরব দাদয়ত্ব পালন করেদেরলন । 

দতদন 2009 সারল ইউরোপীয় পালিারমরন্টে (MEP) সদস্য দহরসরব প্রিম 

দনবিাদেত হন। 

পরে জুলাই 2014 সারল, সারসাদল ইউরোপীয় পালিারমরন্টে ভাইস-মপ্রদসরিন্ট 

দহসারব দনবিাদেত হন । দতদন  ইতাদলরত 2019 সারলে ইউরোপীয় পালিারমন্ট 

দনবিােরন 128,533 মভাট মপরয় নতুন োষ্ট্রপদত দনবিাদেত হন । ইউরোপীয় সিংসদ 

EU এে সাতটি শাখাে একটি । এে সদে দপ্তে ফ্রারিে োসবারগি । 
 

অক্তেক্তেে পদেজ়েী অযোর্থক্তেট ক্তেওন কেন্দ্রিোর প্র়েোত হন্দ্র়েন্দ্রেন 

2020 অদলদম্পরক 400 দমটাে মদৌর়ি অিংশ মনওয়া অদলদম্পক অোিদলট দিওন 

মলরন্ডাে মাদকি ন যুিোরষ্ট্রে মটোরস একটি মাোত্মক গাদ়ি দুঘিটনাে কােরে 29 

বেে বয়রস প্রাত হরয়রেন । দতদন 28 অরক্টাবে 1992 সারল দত্রদনদাদ এবিং 

মটাবারগারত (কোদেদবয়ান বীপপুঞ্জ, দদযে আরমদেকা) জন্মগ্রহে করেদেরলন, 

দতদন 400 দমটাে েোদম্পয়নদশরপ দয দেরলন ।  দতদন 2012 সারল লন্ডন 

অদলদম্পরক অিংশগ্রহে করেদেরলন এবিং 4×400 দমটাে দেরলরত মরাঞ্জ পদক 

দজরতদেরলন । দতদন 2021 এে মটাদকও অদলদম্পক এবিং 2016 সারলে দেও 

অদলদম্পরকও অিংশগ্রহে করেদেরল ন। 
 

Defence News in Bengali 
 

ভোরত সফেভোন্দ্রর্ কনৌর্োক্তহনীর রন্দ্রমোস রুজ ক্তমসোইে পরীক্ষো 

েন্দ্ররন্দ্রে 

দিরফ্ি দেসােি  অোন্ড মিরভলপরমন্ট অগিানাইরজশন (DRDO) ভােতীয় 

মনৌবাদহনীে জন্য ররমাস সুপােসদনক কু্রজ মযপোরস্ত্রে একটি বদধিত মেরঞ্জে  

sea to sea variant সফ্লভারব পেীযা করেরে । ররমাস সুপােসদনক কু্রজ 

মযপোরস্ত্রে এই উন্নত sea to sea variant টি ভােতীয় মনৌবাদহনীে দেলি 

গাইরিি-দমসাইল মিেয়াে INS দবশাখাপত্তনম মিরক উত্রযপে কো 

হরয়দেল । 
 

ক্তমসোইেটি সেন্দ্রেব : 

• BrahMos Aerospace ভােত-োদশয়াে একটি মযৌি উরযাগ | 

• দমসাইলটি সোর্ন্দ্রমক্তরন, জোহোজ, ক্তর্মোন বা ল্যোি মিরক উৎরযপে কো 

মযরত পারে । 

• ররমাস মযপোস্ত্রটি 2.8 Mach বা শরেে প্রায় দতনগুে গদতরত উ়িরত 

সযম । 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

অরুন্ধতী ভট্টোচোন্দ্রযবর উপর “Indomitable: A Working 

Woman’s Notes on Life, Work and 

Leadership”  নোমে এেটি র্ই  প্রেোক্তশত হন্দ্র়েন্দ্রে 

হাপিাে কদলি "Indomitable: A Working Woman's Notes on Life, 

Work and Leadership" নামক অবসেপ্রাপ্ত ভােতীয় ব্যাোে এবিং মেট ব্যাে 

অফ্ ইদন্ডয়াে প্রািন প্রিম মদহলা মেয়ােপাসিন অরুেতী ভট্টাোরযিে আত্মজীবনী 

প্রকাশ করেরে  ৷ এই বইটিরত পুরুষতাদন্ত্রক সমারজ অরুেতী ভট্টাোরযিে 

জীবরনে যাবতীয় সিংগ্রাম তুরল ধো হরয়রে | 
 

ধীন্দ্ররে ঝো রক্তচত “Gandhi’s Assassin: The Making 

of Nathuram Godse and His Idea of India” 
ক্তশন্দ্ররোনোন্দ্রমর এেটি নতুন র্ই প্রেোক্তশত হন্দ্র়েন্দ্রে 

দদদি-দভদত্তক সািংবাদদক  ধীরেন্দ্র মক. ঝা, “Gandhi’s Assassin: The 

Making of Nathuram Godse and His Idea of India” নারম একটি 

নতুন বই দলরখরেন । বইটিরত মসইসব সিংগঠনগুদলে কিা উরিখ কো হরয়রে 

যাে সারি গিরসে সম্পকি  েরয়রে | 
 

রতন টোটোর জীর্নী ‘Ratan N. Tata: The Authorized 

Biography’ 2022 সোন্দ্রের নন্দ্রভম্বন্দ্রর প্রেোক্তশত হন্দ্রর্ 

টাটা সি এরমদেটারসে মেয়ােম্যান, প্রবীে দশল্পপদত এবিং জনদহনতষী েতন 

টাটাে অনুরমাদদত জীবনী ‘Ratan N. Tata: The Authorized 

Biography’  দশরোনারম 2022 সারলে নরভম্বরে প্রকাদশত হরব । জীবনীটি 

দলরখরেন একজন প্রািন দসদনয়ে আমলা এবিং অবসেপ্রাপ্ত আইএএস অদফ্সাে 

িঃ িমাস ম্যাদিউ | এটি হাপিােকদলি বাো প্রকাদশত হরব । বইটিরত 84 বেে 

বয়সী েতন টাটাে বশশব, করলরজে সময়কাল এবিং অন্যান্য দবষয়গুদলে মরধ্য 

প্রািদমক প্রভাবগুদল সম্বরে বেিনা কো হরয়রে | 
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Miscellaneous News in Bengali 
 

হো়েদ্রোর্োন্দ্রদ ভোরন্দ্রতর প্রর্থম ওন্দ্রপন রে ক্তমউক্তজ়েোন্দ্রমর উন্দ্রবোধন 

হন্দ্র়েন্দ্রে 

মকন্দ্রীয় দবজ্ঞান ও প্রযুদি প্রদতমন্ত্রী িঃ দজরতন্দ্র দসিং মতরলঙ্গানাে হায়দোবারদ 

ভােরতে প্রিম ওরপন েক দমউদজয়ারমে উরবাধন করেরেন। দমউদজয়ামটিরত 

ভােরতে দবদভন্ন অিংশ মিরক পৃদিবীে ইদতহারসে 3.3 দবদলয়ন বেে মিরক প্রায় 

55 দমদলয়ন বেরেে প্রায় 35টি দবদভন্ন ধেরেে পািে প্রদদশিত হরয়রে ৷ 
 

কেভোক্তদ়েো করেওন্দ্র়ে কেশন্দ্রনর নোম পক্তরর্তব ন েন্দ্রর রোখো হন্দ্র়েন্দ্রে 

এেতো ন র করেওন্দ্র়ে কেশন 

গুজোরটে নমিদা মজলাে মকভাদদয়া মেলওরয় মেশরনে নাম পদেবতি ন করে 

একতা নগে মেলওরয় মেশন কোে অনুরমাদন দদরয়রে মেলপি মন্ত্রক। েোেু 

অফ্ ইউদনটিে মকভাদদয়া মেলওরয় মেশন ভারদাদো দবভারগে অধীরন পর়ি । 

একতা নগে মেলওরয় মেশরনে মেশন মকাি হরব EKNR। মেশরনে 

সিংখ্যাসূেক মকাি হরব 08224620। 

গত বেে, মেল মন্ত্রক বরলদেল ময গুজোরটে দবরশ্বে সবরেরয় উঁেু মূদতি  "েযোচু 

অফ ইউক্তনটি" পদেদশিনকােী পযিটকো মকভাদদয়া মেলওরয় মেশরনই 

োরজেে সমৃি সািংিৃদতক ইদতহাস অনুভব কেরত পােরবন। পাবদলক-প্রাইরভট 

পাটি নােদশপ (PPP) উরযারগে অধীরন, ওরয়োনি মেলওরয়ে ভারদাদো 

দিদভশন গুজোরটে মকভাদদয়া মেলওরয় মেশরন একটি সুেরভদনে শপ সহ 

একটি আটি  গ্যালাদে বতদেে জন্য ভােতীয় মেলওরয় মনটওয়ারকি  প্রিম ধেরনে 

েুদি প্রদান করেরে। 
 

ভোরতী়ে করেপর্থ যোত্রীন্দ্রদর হোরোন্দ্রনো ক্তজক্তনসপত্র ট্র্যোে েরন্দ্রত 

সোহোয্য েরোর জন্য ক্তমশন আমোনত চোেু েন্দ্ররন্দ্রে  

ভােতীয় মেলওরয়ে পদিম মেলওরয় মজারনে মেলওরয় মপ্রারটকশন মফ্াসি 

(RPF) "ক্তমশন আমোনত" নারম একটি নতুন উরযাগ োলু করেরে, যারত 

মেল যাত্রীরদে তারদে হাোরনা লারগজ মফ্েত মপরত সহজ হয় । দমশন 

আমানরতে অধীরন, ফ্রটা সহ হাদেরয় যাওয়া লারগজ এবিং দজদনসপরত্রে দববেে 

মজানাল মেলওরয়ে অদফ্দসয়াল ওরয়বসাইট 

https://wr.indianrailways.gov.in/-এ আপরলাি কো হরব । এটি 

যাত্রীরদে হাোরনা দজদনসপত্র ট্রোদকিং কেরত এবিং মফ্েত মপরত সাহায্য কেরব |  
 

কেোক্তচ ভোরন্দ্রতর প্রর্থম শহর হন্দ্র়ে উন্দ্রঠন্দ্রে কযখোন্দ্রন এেটি জে 

কমন্দ্রট্র্ো প্রেল্প রন্দ্র়েন্দ্রে 

2021 সারলে দিরসম্বরে প্রিম মনৌযান োলু হওয়াে পে মকোলা োরজেে মকাদে 

ভােরতে প্রিম শহে হরয় উরঠরে মযখারন একটি জল মমরট্রা প্রকল্প েরয়রে | 

এই লঞ্চটি 747 মকাটি টাকাে প্রকরল্পে একটি অিংশ যা মকাদে ওয়াটাে মমরট্রা 

দলদমরটি (KWML) বাো পদেোদলত । মনৌকাগুরলারক বলা হরব ওয়াটাে 

মমরট্রা । 
 

ভোরন্দ্রতর প্রর্থম কহক্তে-হোর্ গুরুগ্রোন্দ্রম স্থোপন েরো হন্দ্রর্ 

হদেয়ানাে মিপুটি CM  দুষ্যন্ত মেৌতালা মঘাষো করেরেন ময গুরুগ্রারম সমস্ত 

দবমান পদেরষবা সহ ভােরতে 1ম মহদল-হাব বতেী হরত েরলরে ।  মহদল-হাব  

হল এমন একটি ব্যবস্থা  মযখারন মহদলকোরেে জন্য এক জায়গায় সমস্ত সুদবধা 

প্রদান কো হরব ।  মহদল-হাবটি গুরুগ্রারম বতদে কোে প্রস্তাব মদওয়া হরয়রে |  
 

নর্থব ইে কফক্তেভযোন্দ্রের নর্ম সংিরর্ কশষ হন্দ্র়েন্দ্রে 

আসারমে গুয়াহাটিরত নিি ইে মফ্দেভোরলে 9ম সিংিেে মশষ হরয়রে । এই 

উৎসরবে মূল উরেশ্য হল উত্তে-পূবি অঞ্চরলে বাদেদজেক ও পযিটন সম্ভাবনা 

মানুরষে মরধ্য প্রোে কো  । উৎসবটি একটি কাদনিভারলে দবন্যারস লাইভ 

দমউদজক এবিং নৃতে পদেরবশরনে মাধ্যরম আরয়াজন কো হরয়দেল|  
 

ভোরন্দ্রতর প্রোচীনতম স্লর্থ ভোলু্লে 'গুেোন্দ্রর্ো' ভযোন ক্তর্হোর জোতী়ে 

উদ্যোন্দ্রন মোরো যো়ে 

ভােরতে সবরেরয় বয়ি মদহলা স্লি ভািুক ‘গুেোন্দ্রর্ো’ মধ্যপ্ররদরশে মভাপারল 

অবদস্থত ভোন দবহাে জাতীয় উযান এবিং দেদ়িয়াখানায় মাো মগরে। গুলারবা দেল 

মদরশে প্রোচীনতম স্লি ভালুক । 40 র্ের বয়রস মস মাো যান । 2006 সারলে 

মম মারস গুলারবারক 25 বেে বয়রস একজন দেট পােফ্মিারেে কাে মিরক 

উিাে কো হয় । গুলারবা পারকি ে তােকারদে কারে অন্যতম আকষিে দেল।  
 

কেক্তভে কর্ন্দ্রনট হন্দ্রেন ক্তর্ন্দ্রশ্বর প্রর্থম মোনর্ যোর শূেন্দ্ররর হোটব  

ট্র্োন্সেোন্ট হন্দ্র়েন্দ্রে 

মিদভি মবরনট হরলন একজন মাদকি ন ব্যদি দযদন দবরশ্বে প্রিম ব্যদি 

মজরনটিকাদল-মদিফ্াইি শূকে মিরক হাটি  ট্রািপ্ল্োন্ট করেরেন। অরঙ্গে োদহদা 

মমটারত তিাকদিত মজরনাট্রািপ্ল্ারন্টশরনে জন্য প্রােীে অঙ্গ ব্যবহাে কোে 

সম্ভাবনা দীঘিদদন ধরে দবরবেনা কো হরয়রে এবিং শূকরেে হারটি ে ভালভ ব্যবহাে 

কো ইদতমরধ্যই সফ্ল হরয়রে | 
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