
Monthly Current Affairs PDF in Bengali | March 2022 

1 http://www.adda247.com/bn/  |  https://t.me/Adda247Bangla  |  www.careerpower.in  |  Adda247 App  
 

 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


Monthly Current Affairs PDF in Bengali | March 2022 

2 http://www.adda247.com/bn/  |  https://t.me/Adda247Bangla  |  www.careerpower.in  |  Adda247 App  
 

 

Contents 
Monthly Current Affairs PDF in Bengali | March 2022 ....................................................................................... 3 

National News in Bengali .............................................................................................................................................. 3 

International News in Bengali .................................................................................................................................... 5 

State News in Bengali ..................................................................................................................................................... 8 

Economy News in Bengali........................................................................................................................................... 11 

Rankings & Reports News in Bengali ..................................................................................................................... 12 

Business News in Bengali ........................................................................................................................................... 15 

Agreement News in Bengali ....................................................................................................................................... 17 

Appointment News in Bengali .................................................................................................................................. 18 

Banking News in Bengali ............................................................................................................................................ 20 

Science & Technology News in Bengali .................................................................................................................. 22 

Schemes and Committees News in Bengali .......................................................................................................... 23 

Summits & Conference News in Bengali ................................................................................................................ 24 

Awards & Honours News in Bengali ....................................................................................................................... 26 

Important Dates News in Bengali ............................................................................................................................ 29 

Sports News in  Bengali ............................................................................................................................................. 33 

Obituaries News in Bengali ........................................................................................................................................ 37 

Obituaries News in Bengali ........................................................................................................................................ 38 

Defence News in Bengali ............................................................................................................................................. 39 

Books & Authors News in Bengali ........................................................................................................................... 41 

Miscellaneous News in Bengali ................................................................................................................................ 42 

 

 

 

  

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


Monthly Current Affairs PDF in Bengali | March 2022 

3 http://www.adda247.com/bn/  |  https://t.me/Adda247Bangla  |  www.careerpower.in  |  Adda247 App  
 

Monthly Current Affairs PDF in Bengali | March 2022 
 

National News in Bengali 
 

ভারত সরকার ইউক্রেন থেক্রক ভারতীয়ক্রের নাগররকক্রের ভারক্রত 

রিররক্রয় আনার জন্য ‘অপাক্ররশন গঙ্গা’ নাক্রে একটি রেশন শুরু 

কক্ররক্রে 

রাশিযা-ইউক্রেন উক্রেজনার কারক্রে ইউক্রেন থেক্রক ভারতীয নাগশরকক্রের 

থেক্রি শিশরক্রয আনার জন্য ভারত সরকার অপাক্ররশন গঙ্গা নাক্রে একটি শেিন 

শুরু কক্ররক্রে । ইউক্রেন এবং রাশিযার েক্রে চলোন উক্রেজনার কারক্রে, কততৃ পক্ষ 

দ্বারা ইউক্রেনক্রক থনা-ফ্লাই থজান শিক্রসক্রব থ াষো করা িক্রযক্রে । এরিক্রল, বহু 

ভারতীয নাগশরক ইউক্রেক্রন আটকা পক্র়েশেক্রলন । ভারতীয নাগশরকক্রের থেক্রি 

শিক্রর আসক্রত সািায্য করার জন্য ভারত সরকার অপাক্ররশন গঙ্গা নাক্রে একটি 

শবক্রিষ উদ্ধার অশভযান পশরচালনা করার শসদ্ধান্ত শনক্রযক্রে । ফ্লাইক্রটর োেক্রে 

ভারতীয নাগশরকক্রের থেক্রি শিশরক্রয আনা িক্রব। 
 

রাষ্ট্রপরত রাে নাে থকারিন্দ রাষ্ট্রপরত ভিক্রন ‘আক্ররাগ্য িনে’ এর 

উক্রবাধন করক্রেন  

ভারক্রতর রাষ্ট্রপশত শ্রী রাে নাে থকারিন্দ নতুন শেশির রাষ্ট্রপরত ভিক্রন একটি 

নতুন উন্নত 'আক্ররাগ্য িনে'-এর উক্রদ্বাধন কক্ররক্রেন । এই আক্ররাগ্য বনক্রের 

উক্রেশ্য িল আযুক্রবৃশেক উশিক্রের গুরুত্ব এবং োনবক্রেক্রি এক্রের প্রভাব সম্বক্রে 

োনুষক্রক সক্রচতন করা ।  
 

রসনু্ধদুক্রগে MSME প্রযুরি থকন্দ্র স্থাপন করা হক্রি 

োইক্রো, স্মল অযান্ড শেশিযাে এন্টারপ্রাইক্রজস (MSME) এর থকন্দ্রীয েন্ত্রী 

নারায়ণ রাক্রন 200 থকাটি টাকা ব্যক্রয েহারাক্রষ্ট্রর  রসনু্ধদুক্রগে  MSME-প্রযুশি 

থকন্দ্র প্রশতষ্ঠার থ াষো কক্ররক্রেন । MSME-প্রযুশি থকন্দ্রটি শিল্পক্রক শবক্রিষ কক্রর 

MSME-ক্রক শবশভন্ন প্রশতক্রযাশগতার জন্য সক্ষে করার উক্রেক্রশ্য এবং এলাকায 

কেৃরত ও থবকার যুবকক্রের কেৃসংস্থান বা়োক্রত েক্ষতােূলক পশরক্রষবা প্রোক্রনর 

জন্য সক্রবৃােে প্রযুশি এবং ইনশকউক্রবিক্রনর পািাপাশি পরােিৃেূলক সিাযতা 

প্রোন করক্রব । 

MSME েন্ত্রক বতৃোক্রন রপ্তাশন, পক্রের গুেোন, শজশিশপক্রত অবোন এবং 

ভারক্রতর সেস্ত MSME-থক শবশ্ব-োক্রনর পশরকাঠাক্রো প্রোক্রনর থক্ষক্রে সারা 

থেক্রি MSME-এর জন্য একটি থবঞ্চোকৃ ততশর করার শেক্রক েক্রনাশনক্রবি করক্রে।  
 

রশক্ষা েন্ত্রণােয় ‘ভাষা সাটিে রিক্রকট থসেরি’ কযাক্রেইন চােু 

কক্ররক্রে  

শিক্ষা েন্ত্রোলয ‘ভাষা সাটিে রিক্রকট থসেরি’ নাক্রে একটি কযাক্রেইন শুরু 

কক্ররক্রে । এই প্রচারাশভযাক্রনর লক্ষয িল ভাষা সঙ্গে থোবাইল অযাক্রপর প্রচার করা, 

যা এক ভারত থেষ্ঠ ভারত-এর তত্ত্বাবধাক্রন িক্রযক্রে  সাংস্কত শতক তবশচেযক্রক 

উৎসাশিত করক্রত এবং বহুভাশষকতাক্রক উন্নীত করক্রত েন্ত্রনালয দ্বারা চালু করা 

িক্রযক্রে । ভাষা সঙ্গে থোবাইল অযাপটি 31থি অক্রটাবর, 2021-এ শিক্ষা ও েক্ষতা 

উন্নযন েন্ত্রী শ্রী ধক্রেৃন্দ্র প্রধান ভারতীয ভাষার প্রচাক্ররর উপর থজার থেওযার জন্য 

চালু কক্ররশেক্রলন । 
 

MoWCD 'স্ত্রী েক্রনারক্ষা' প্রকল্প চােু কক্ররক্রে 

েরহো ও রশশু উন্নয়ন েন্ত্রক(MoWCD) এবং NIMHANS থিঙ্গােুরু 

ভারক্রত েশিলাক্রের োনশসক স্বাক্রস্থযর উন্নশতর লক্রক্ষয 'স্ত্রী েক্রনারক্ষা প্রকল্প' চালু 

কক্ররক্রে । প্রকল্পটি OSC (ওযান-স্টপ থসন্টার) কেৃকতৃাক্রের সক্ষেতা বা়োক্রনার 

শেক্রক েক্রনাশনক্রবি করক্রব এবং যারা সশিংসতা ও দুেৃিার সমু্মখীন িক্রযক্রেন, 

সিানুভূশত ও যত্ন সিকাক্রর তাক্রের সাক্রে থোকাশবলা করার জন্য সরঞ্জাে এবং 

পদ্ধশতর থক্ষক্রে সািায্য প্রোন করক্রব । 
 

নতুন থসৌর প্রকক্রল্পর কারক্রণ থকারচন রিোনিন্দর পাওয়ার পরজটিভ 

হক্রত চক্রেক্রে  

থকাশচন ইন্টারন্যািনাল এযারক্রপাটৃ শলশেক্রটি (CIAL) 6 োচৃ থকরালার কানু্নর 

থজলার পাযানুক্ররর কাক্রে একটি 12 MWp থসৌর শবদুযৎ প্রকল্প চালু করক্রত চক্রলক্রে 

। নতুন থসৌর শবদুযৎ প্রকল্প চালু িওযার সাক্রে সাক্রে, CIAL পাওযার-শনরক্রপক্ষ 

শবোনবন্দক্ররর বতৃোন অবস্থার উপর শভশে কক্রর একটি পাওযার পশজটিভ 

শবোনবন্দক্ররর েযৃাো পাক্রব । 2015 সাক্রল, CIAL সেূেৃরূক্রপ থসৌরিশিক্রত 

চাশলত শবক্রশ্বর প্রেে শবোনবন্দর িক্রয ওক্রঠ। 
 

প্রধানেন্ত্রী নক্ররন্দ্র থোরে 11,400 থকাটি টাকার পুক্রন থেক্ররা থরে 

প্রকক্রল্পর উক্রবাধন করক্রেন   

ভারক্রতর প্রধানেন্ত্রী, নক্ররন্দ্র থোশে 06 োচৃ, 2022-এ পুক্রন থেক্ররা থরল প্রকক্রল্পর 

উক্রদ্বাধন কক্ররক্রেন এবং শতশন  পুক্রন থেক্ররাক্রত শনক্রজর 10 শেশনক্রটর যাোয থেক্ররা 

থকাক্রচর শভতক্রর উপশস্থত শভন্নভাক্রব সক্ষে, দৃশি প্রশতবেী োেক্রের সাক্রে 

আলাপচাশরতা কক্ররন । পুক্রন থেক্ররা থরল প্রকল্পটি থোট 11,420 থকাটি টাকা ব্যক্রয 

শনশেৃত িক্রযক্রে । থরলটির থোট তে ৃয 33.2 শকশে এবং এটিক্রত 30টি থস্টিন 

রক্রযক্রে ।. 
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পুক্রন থেক্ররা থেক্রির প্রেে থেক্ররা প্রকল্প থযখাক্রন অযালুশেশনযাে বশি থকাচ রক্রযক্রে, 

যা GoI-এর থেক ইন ইশন্ডযা নীশতর অধীক্রন থেিীযভাক্রব ততশর করা িক্রযক্রে । 

প্রধানেন্ত্রী থোশে পুক্রন শেউশনশসপ্যাল কক্রপৃাক্ররিন (PMC) প্রাঙ্গক্রন েেপশত 

শিবাশজ েিারাক্রজর েূশতৃও উক্রমাচন কক্ররন এবং শভশেপ্রস্তর স্থাপন কক্ররন | 

এো়ো, শতশন পুক্রনক্রত একাশধক উন্নযনেূলক প্রকক্রল্পর উক্রদ্বাধন কক্ররন ।  
 

MEA ইক্রন্দা-ডাচ কূটননরতক সেক্রকে র 75 িেক্ররর পূরতে র  জন্য 

রিক্রশষ থোক্রগার উক্রমাচন কক্ররক্রে 

ভারত ও থনোরল্যাক্রন্ডর েক্রে কূটননশতক সেকৃ প্রশতষ্ঠার 75তে বাশষৃকী এ বের 

পাশলত িক্রে । এই উপলক্রক্ষর স্মরক্রে 2 োচৃ, 2022-এ শবক্রেি েন্ত্রক্রকর সশচব  

সঞ্জয ভােৃা এবং ভারক্রত থনোরল্যান্ডক্রসর রাষ্ট্রদূত োক্রটৃন ভযান থিন বাগৃ একটি 

থযৌে থলাক্রগা চালু কক্ররশেক্রলন । 
 

েত্রপরত রশিারজ েহারাক্রজর েূরতে  উক্রমাচন করক্রেন প্রধানেন্ত্রী 

নক্ররন্দ্র থোরে 

প্রধানেন্ত্রী নক্ররন্দ্র থোশে েহারাক্রষ্ট্রর পুক্রনক্রত েিান োরাঠা থযাদ্ধা েেপশত শিবাশজ 

েিারাক্রজর একটি েূশতৃ উক্রমাচন কক্ররক্রেন । েূশতৃটি 1,850 থকশজ গানক্রেটাল শেক্রয 

ততশর এবং প্রায 9.5-িুট লম্বা । শতশন পুক্রনক্রত থোট 11,400 থকাটি টাকারও থবশি 

ব্যক্রয 32.2-শকশে েী ৃ থেক্ররা থরল প্রকক্রল্পর অন্তগৃত 12-শকশে েী ৃ থরললাইক্রনর 

কাক্রজর সূচনা কক্ররন। পুক্রন থেক্ররা ভারক্রতর প্রেে প্রকল্প থযখাক্রন অযালুশেশনযাে 

বশি থকাচ রক্রযক্রে, যা 'থেক ইন ইশন্ডযা'-এর অধীক্রন থেিীযভাক্রব ততশর করা 

িক্রযক্রে । 

শপএে থোশে পুক্রনক্রত েুলা-েুো নেী প্রকল্পগুশলর পুনরুজীবন ও দূষে হ্রাক্রসর জন্য 

শভশেপ্রস্তর স্থাপন কক্ররশেক্রলন । এই প্রকক্রল্পর অধীক্রন 9 শকক্রলাশেটার প্রসাশরত 

নেীর পুনরুজ্জীবন করা িক্রব যার জন্য 1080 থকাটি টাকারও থবশি ব্যয করা িক্রব।  
 

2022-23 সাক্রে ভারতীয় থরেওক্রয় বারা 2000 রকক্রোরেটার 

থনটওয়াকে  ‘KAVACH’-এর অধীক্রন আনা হক্রি 

গুিাগুো এবং শচটশগড্ডা থরলওক্রয থস্টিনগুশলর েক্রে ‘Kavach’  কাযৃকাশরতা 

পদ্ধশতর পরীক্ষাটি থকন্দ্রীয থরলপে, থযাগাক্রযাগ, ইক্রলকরশনক্স এবং তথ্য প্রযুশি 

েন্ত্রী  শ্রী অশশ্বনী তবষ্ণব দ্বারা পরীক্ষা করা িক্রযশেল । প্রধানেন্ত্রীর আত্মশনভৃর ভারত-

এর অংি শিসাক্রব 2022-23 সাক্রল শনরাপো এবং ক্ষেতা বত শদ্ধর জন্য 2,000 

শকক্রলাশেটার থরলওক্রয থনটওযাকৃ ‘Kavach’  এর অধীক্রন আনা িক্রব। 
 

সংসৃ্করত েন্ত্রক প্যান-ইরিয়া থপ্রাগ্রাে "ঝাক্র াখা" আক্রয়াজন কক্ররক্রে 

ঐশতিযগত ভারতীয িস্তশিল্প, তাাঁ ত এবং শিল্প ও সংস্কত শতর উেযাপক্রনর জন্য 

সংস্কত শত েন্ত্রক এবং থটক্সটাইল েন্ত্রক “Jharokha-Compendium of 

Indian handicraft/ handloom, art and culture”  নাক্রে একটি 

অনুষ্ঠাক্রনর আক্রযাজন করক্রত চক্রলক্রে  । এই উেযাপক্রনর অধীক্রন প্রেে ইক্রভন্টটি 

08 োচৃ, 2022-এ েেপ্রক্রেক্রির থভাপাক্রলর রাশন কেলাপশত থরলওক্রয থস্টিক্রন 

আক্রযাজন করা িক্রযক্রে, যা আন্তজে ারতক নারী রেিসক্রকও শচশিত কক্রর । 
 

ভারক্রতর থিাধগয়ায় সিক্রচক্রয় ি  ভগিান িুক্রের েূরতে  রনরেেত হক্রত 

চক্রেক্রে 

ভারক্রতর থবাধগযায সবক্রচক্রয ব়ে ভগবান বুক্রদ্ধর েূশতৃ শনশেতৃ িক্রত চক্রলক্রে । বুদ্ধ 

আন্তজৃাশতক কল্যাে শেিন দ্বারা শনশেতৃ, েূশতৃটি 100 িুট লম্বা এবং 30 িুট উঁচু 

িক্রব । েূশতৃটিক্রত  ুেন্ত ভশঙ্গক্রত ভগবান বুদ্ধ রক্রযক্রে  । 2019 সাক্রল শবিালাকার 

এই েূশতৃটির শনেৃাে শুরু িয । এটি িাইবারগ্লাস শেক্রয কলকাতার ভাস্করক্রের দ্বারা 

ততশর করা  িক্রযক্রে  । থবাধগযা থবৌদ্ধ ধক্রেৃর একটি গুরুত্বপূেৃ তীেৃস্থান এবং সারা 

শবশ্ব থেক্রক ভিরা এখাক্রন আক্রসন । 

ভগবান বুক্রদ্ধর এই ভশঙ্গর েূশতৃটি উেরপ্রক্রেক্রির কুিীনগক্রর রক্রযক্রে থযখাক্রন শতশন 

তাাঁ র েিাপশরশনবৃাে লাভ কক্ররশেক্রলন। ভগবান বুক্রদ্ধর শবিাল েূশতৃটি 2023 সাক্রলর 

থিব্রুযাশর থেক্রক ভিক্রের জন্য উমুি করা িক্রব।  
 

েন্ত্রী রি যােি রিশ্বকেো রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রোন করক্রেন  

2018 সাক্রলর জন্য শবশ্বকেৃা রাষ্ট্রীয পুরস্কার (VRP) আজ থকন্দ্রীয েে এবং 

কেৃসংস্থান, পশরক্রবি, বন এবং জলবাযু পশরবতৃন েন্ত্রী শ্রী ভূক্রপন্দ্র যােব প্রোন 

করক্রলন ।  

VRP-এর থক্ষক্রে, 2018 সাক্রলর পারিরম্যান্স বেক্ররর জন্য থোট 96টি পুরষ্কার 

থেওযা িক্রযশেল, থযখাক্রন NSA-এর থক্ষক্রে, থোট 141টি পুরস্কার (80 জন 

শবজযী এবং 61 জন রানাস ৃআপ) উপস্থাশপত িক্রযশেল । প্রশতক্রযাশগতার বের 

2017, 2018, 2019 এবং 2020 এর জন্য, থোট 144টি পুরস্কার থেওযা িক্রযশেল 

(72টি শবজযী পুরস্কার এবং 72টি রানার-আপ পুরস্কার)। 
 

ঐরতহযগত ওষুক্রধর জন্য WHO থলািাে থসন্টার স্থাপক্রনর জন্য 

সরকার অনুক্রোেন কক্ররক্রে 

প্রধানেন্ত্রী নক্ররন্দ্র থোেীর সভাপশতক্রত্ব থকন্দ্রীয েশন্ত্রসভা গুজরাক্রটর জােনগক্রর 

একটি শবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা থগ্লাবাল থসন্টার ির রযাশিিনাল থেশিশসন (WHO 

GCTM) প্রশতষ্ঠার অনুক্রোেন শেক্রযক্রে । এ শবষক্রয শবশ্ব সংস্থার সক্রঙ্গ ভারত 

সরকার একটি চুশি স্বাক্ষর কক্ররক্রে ।  
 

থিঙ্গােুরুক্রত থেক্রশর প্রেে AI & Robotics Technology Park 

(ARTPARK) চােু হক্রয়ক্রে 

কেৃাটক্রকর থবঙ্গালুরুক্রত থেক্রির প্রেে Artificial Intelligence ও থরাক্রবাটিক্স 

থটকক্রনালশজ পাকৃ (ARTPARK) চালু িক্রযক্রে । এটি থবঙ্গালুরুর ইশন্ডযান 

ইনশস্টটিউট অি সাক্রযন্স (IISc) দ্বারা প্রশতশষ্ঠত একটি অলাভজনক িাউক্রন্ডিন 

দ্বারা প্রচাশরত িয, যার রাজয এবং থকন্দ্র সরকার থেক্রক পাওযা থোট েূলধন  230 

থকাটি টাকা।  

ARTPARK (AI এবং Robotics Technology Park) AI িাউশির সাক্রে 

ভারক্রত AI এবং থরাক্রবাটিক্স উিাবনক্রক সেেৃন করার জন্য $100 শেশলযন 

থভঞ্চার িান্ড চালু করক্রত চক্রলক্রে ৷ তিশবলটি সরকার, থবসরকারী থকাোশন এবং 

শভশস দ্বারা সেশেতৃ িক্রব। 
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ভারক্রতর প্রেে ‘রিশ্ব শারন্ত থকন্দ্র’ গুরুগ্রাক্রে প্ররতরিত হক্রি 

শবশিি তজনাচাযৃ এবং িাশন্তর দূত িঃ থলাক্রকিশজ দ্বারা প্রশতশষ্ঠত অশিংস 

শবশ্বভারতী সংস্থা িশরযানার গুরুগ্রাক্রে ভারক্রতর প্রেে রিশ্ব শারন্ত থকন্দ্র স্থাপন 

করক্রব । এর জন্য, িশরযানা সরকার সংস্থাটিক্রক থেোন্ত িাসপাতাক্রলর শবপরীক্রত 

এবং শেশি-জযপুর িাইওক্রয সংলগ্ন গুরুগ্রাক্রের 39 নম্বর থসটক্রর একটি প্লট বরাে 

কক্ররক্রে । শবশ্বব্যাপী িাশন্ত ও সম্প্রীশত প্রশতষ্ঠায কাজ করক্রব ‘শবশ্ব িাশন্ত থকন্দ্র’। 
 

ভারক্রতর প্রেে রচরকৎসা শহর ‘ইন্দ্রায়ণী থেরডরসটি’ েহারাক্রষ্ট্র 

স্থারপত হক্রি 

েিারাষ্ট্র রাজয সরকার পুক্রনক্রত 'ইন্দ্রায়ণী থেরডরসটি' নাক্রে থেক্রির প্রেে 

শচশকৎসা িির স্থাপক্রনর থ াষো কক্ররক্রে, থযখাক্রন একটি োক্রের শনক্রচ সব ধরক্রনর 

শবক্রিষাশযত শচশকৎসা প্রোন করা িক্রব । এটি পুক্রনর থখে তালুক্রকর 300-একর 

জশের উপর ততশর িক্রব । প্রকল্পটি 10,000 থকাটি টাকার থবশি েূক্রল্যর শবশনক্রযাগ 

আকষৃে করক্রব বক্রল অনুোন করা িক্রযক্রে৷  

ইন্দ্রাযেী থেশিশসটিক্রত িাসপাতাল, শচশকৎসা গক্রবষো থকন্দ্র, ওষুধ উৎপােন, 

সুস্থতা এবং শিশজওক্রেরাশপ োকক্রব এবং এটিই িক্রব থেক্রির প্রেে িির থযখাক্রন 

সব শচশকৎসা এক জাযগায পাওযা যাক্রব। 
 

ভারতীয় থরক্রের প্রেে গরত শরি কাক্রগো টারেেনাে চােু হক্রয়ক্রে 

ভারতীয থরলওক্রযর আসানক্রসাল শিশভিন ঝা়েখক্রের োপারনগক্রর োইোন 

পাওযার শলশেক্রটক্রির প্রাইক্রভট সাইশিং সিলভাক্রব চালু কক্ররক্রে | থরলওক্রয 

থবাক্রিৃর থচযারম্যান এবং শসইও, শভ. থক. শেপাঠি, GCT-এর কশেিশনং-এ 

বক্রলশেক্রলন থয োইোন পাওযার প্রকল্পটি 2009 সাক্রল শুরু িক্রযশেল এবং 2011 

সাক্রল শবদুযৎ উৎপােন শুরু িক্রযশেল ৷ শবদুযৎ থকক্রন্দ্রর জন্য প্রক্রযাজনীয কযলা 

রাস্তার োেক্রে সরবরাি করা িক্রযশেল, যা প্রশত োক্রস 120টি অন্তেুৃখী কযলা থরক 

উৎপােন কক্রর বক্রল অনুোন করা িয। এটি থরলওক্রযর োশসক আয প্রায 11 থকাটি 

টাকা বাশ়েক্রয থেক্রব । 
 

প্রধানেন্ত্রী নক্ররন্দ্র থোরে গুজরাক্রটর গান্ধীনগক্রর রাষ্ট্রীয় রক্ষা 

রিশ্বরিদ্যােয়ক্রক উৎসগে কক্ররক্রেন  

প্রধানেন্ত্রী নক্ররন্দ্র থোশে গুজরাক্রটর গােীনগক্ররর কাক্রে লাভাে গ্রাক্রে রাষ্ট্রীয রক্ষা 

শবশ্বশবদ্যালক্রযর (RRU) একটি নতুন কযাোস শবশডং কেক্রপ্লক্স থেক্রির উক্রেক্রি 

উৎসগৃ কক্ররক্রেন । প্রধানেন্ত্রী RRU গােীনগক্ররর প্রেে সোবতৃক্রনও প্রধান অশতশে 

শিক্রসক্রব বিত তা থেন । শবশ্বশবদ্যালযটিক্রত 1লা অক্রটাবর 2020 থেক্রক কাযৃেে শুরু 

করা িক্রযক্রে ।   

RRU অভযন্তরীে শনরাপোর শবশভন্ন থক্ষক্রে থযেন পুশলি শবজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা, 

থিৌজোশর আইন ও শবচার, সাইবার সাইক্রকালশজ, তথ্য প্রযুশি, কত শেে বুশদ্ধেো 

এবং সাইবার শনরাপো, অপরাধ তেন্ত, থকৌিলগত ভাষা, অভযন্তরীে প্রশতরক্ষা 

এবং থকৌিক্রলর থক্ষক্রে শিক্রপ্লাো থেক্রক িটক্ররট স্তর পযৃন্ত একাক্রিশেক থপ্রাগ্রাে 

প্রোন কক্রর । বতৃোক্রন, 18টি রাক্রজযর 822 জন োে এই থপ্রাগ্রােগুশলক্রত নশেভুি 

িক্রযক্রে৷ 
 

রনরতন গ করর ভারক্রতর প্রেে সিুজ হাইক্ররাক্রজন িুক্রয়ে থসে ইরভ 

Toyota "Mirai" এর উক্রবাধন কক্ররক্রেন 

থকন্দ্রীয স়েক পশরবিন ও েিাস়েক েন্ত্রী, শনশতন গ়েকশর নতুন শেশিক্রত শবক্রশ্বর 

সবক্রচক্রয উন্নত গ্রীন িাইক্ররাক্রজন িুক্রযল থসল ইক্রলকট্রিক থভশিক্রকল (FCEV) 

Toyota "Mirai" -এর উক্রদ্বাধন কক্ররক্রেন৷ Toyota Mirai িল ভারক্রতর 

প্রেে িুক্রযল থসল ইক্রলকট্রিক থভশিক্রকল (FCEV), যা সেূেৃ িাইক্ররাক্রজন দ্বারা 

চাশলত। 

 

International News in Bengali 
 

US, EU, UK SWIFT থেক্রক রনিোরচত রারশয়ান ব্যাঙ্কগুরেক্রক িাে 

থেওয়ার রসোন্ত রনক্রয়ক্রে 

কানাডা, োরকে ন যুিরাষ্ট্র এবং তাক্রের ইউক্ররাপীয় রেত্র থেশরা SWIFT এর 

ইন্টারব্যাঙ্ক থেক্রসরজং রসক্রেে (IMS) থেক্রক েূল রাশিযান ব্যাঙ্কগুশলক্রক 

সশরক্রয থেওযার শসদ্ধাক্রন্ত শনক্রযক্রে । এটি একটি খুব ব়ে পেক্রক্ষপ, যা রাশিযাক্রক 

শবশ্বব্যাপী আশেৃক ব্যবস্থা থেক্রক শবশেন্ন কক্রর থেক্রব । 
 

চীক্রনর েং োচে -8 রক্রকট েহাকাক্রশ 22টি স্যাক্রটোইট উৎক্রক্ষপণ 

কক্ররক্রে 

চীক্রনর শদ্বতীয লং োচৃ 8 রক্রকটটি বাশেশজযক চীনা েিাকাি সংস্থাগুশলর একটি 

পশরসক্ররর জন্য 22টি স্যাক্রটলাইট বিন কক্রর উৎক্রক্ষপে কক্ররক্রে । লং োচৃ 8 

ওক্রযনচাং স্যাক্রটলাইট লঞ্চ থসন্টার থেক্রক রাত 10 টার সেয এটি উত্থাশপত িয ।  

এই স্যাক্রটলাইটগুশল েূলত বাশেশজযক শরক্রোট থসশন্সং পশরক্রষবা, সােুশিক পশরক্রবি 

পযৃক্রবক্ষে, বন জঙ্গক্রলর আগুন প্রশতক্ররাধ এবং দুক্রযৃাগ প্রিেক্রনর জন্য ব্যবহৃত 

িক্রব । এই শেিনটি লং োচৃ কযাশরযার রক্রকক্রটর 409তে ফ্লাইট । 
 

জাপান এিং ভারত Bilateral Swap Arrangement (BSA) এর 

পুননেিীকরণ কক্ররক্রে 

জাপান এবং ভারত USD 75 রিরেয়ন অক্রেৃর Bilateral Swap 

Arrangement(BSA) পুননৃবীকরে কক্ররক্রে । BSA িল একটি শদ্বেুখী ব্যবস্থা, 

থযখাক্রন উভয কততৃ পক্ষই োশকৃন িলাক্ররর শবশনেক্রয তাক্রের স্থানীয েুিা শবশনেয 

করক্রত পাক্রর । 2018 সাক্রল ব্যাঙ্ক অি জাপান এবং শরজাভৃ ব্যাঙ্ক অি ইশন্ডযার 

েক্রে প্রকত ত Bilateral Swap Arrangement (BSA) স্বাক্ষশরত িক্রযশেল । 
 

IOC ভ্লারেরের পুরতক্রনর কাে থেক্রক শীষে অরেরেক সম্মান রিররক্রয় 

রনক্রয়ক্রে 

ইউক্রেন আেেক্রের প্রশতশেযায আন্তজৃাশতক অশলশেক কশেটি রাশিযার 

থপ্রশসক্রিন্ট ভ্লাশেশের পুশতক্রনর থেক্রক অশলশেক অিৃার প্রতযািার কক্রর শনক্রযক্রে । 

ইন্টারন্যািনাল অশলশেক কশেটি েী়ো থিিাক্ররিন এবং সংগঠকক্রের প্রশত 

আহ্বান জাশনক্রযক্রে থয,  রাশিযার ইউক্রেক্রনর উপর আগ্রাসক্রনর পর আন্তজৃাশতক 

ইক্রভন্ট থেক্রক রাশিযান ও থবলারুশিযান েী়োশবে এবং কেৃকতৃাক্রের বাে থেওযার 

জন্য । 
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বিশ্বের সিশ্বেশ্ব়ে িড় বিমান ‘Mriya’ ধ্বংস কশ্বরশ্বে রাবি়ো 

রাশিযা পৃশিবীর সবচেচয বড় শবমান “Ukraine’s Antonov-225 cargo 

plane”  কে ধ্বংস েচরচে । অস্ত্র প্রস্তুতোরে ইউেচরাচবারনপ্রচমর মচত “AN-

225 Mriya”  পুনরুদ্ধার েরচত USD 3 শবশিযন অেৃ খরে হচব এবং এক্রত 

পাাঁ ে বেচররও কবশি সময িাগচত পাচর । An-225 শবমানটি কহাচটাচমি 

শবমানবন্দচর অবশিত শেি যখন রাশিযা 24 কেব্রুযারী, 2022-এ ইউচেনীয 

শবমানবন্দচর আেমণ শুরু েচর । এটি 27 কেব্রুযাশর ধ্বংস হচয যায।  
 

কানাডা রিক্রশ্বর প্রেে উরিে থেক্রক প্রাপ্ত COVID-19 ভযাকরসন 

অনুক্রোেন কক্ররক্রে 

কানািা শবক্রশ্বর প্রেে থেি িক্রয উক্রঠক্রে, থযখাক্রন একটি উরিে-রভরিক 

COVID-19 ভযাকরসন ব্যবিাক্ররর অনুক্রোেন থেওযা িক্রযক্রে । থেরডকাক্রগা 

ইনকক্রপোক্ররক্রটড (শেত্সুশবশি থকশেকযাল এবং শিশলপ েশরক্রসর োশলকানাধীন 

একটি বাক্রযািােৃা থকাোশন) এর দুই থিাজ 18 থেক্রক 64 বের বযসী 

প্রাপ্তবযস্কক্রের থেওযা থযক্রত পাক্রর | 

ভযাকশসন অনুক্রোেন করার শসদ্ধান্তটি 24,000 প্রাপ্তবযস্কক্রের উপর পশরচাশলত 

একটি সেীক্ষার উপর শভশে কক্রর করা িক্রযশেল, যা থেশখক্রযশেল থয COVID-

19 প্রশতক্ররাক্রধ ভযাকশসক্রনর কাযৃকাশরতার িার 71% - যশেও ওশেেন ভযাশরক্রযন্ট 

আশবভৃূত িওযার আক্রগ পরীক্ষাগুশল পশরচাশলত িক্রযশেল । এই ভযাকশসক্রনর নাে 

থকারভক্রিঞ্জ । কানািা 56 শেশলযন অশতশরি থিাজ থকনার শবকল্প সি এই 

উশিে-শভশেক ভযাকশসক্রনর 20 শেশলযন থিাজ শকনক্রত সম্মত িক্রযক্রে। 
 

থসাোর এরভক্রয়শন িুক্রয়ে ব্যিহার করার রেক থেক্রক SWISS 

রিক্রশ্বর প্রেে এয়ারোইনস হক্রয় উঠক্রত চক্রেক্রে 

সুইস ইন্টারন্যািনাল এযার লাইনস AG (SWISS বা Swiss Air Lines) এবং 

এর েূল থকাোশন, Lufthansa Group সুইজারল্যান্ড শভশেক থসালার িুক্রযল 

স্টাটৃ-আপ, Synhelion SA (Synhelion) এর থসৌর শবোন জ্বালাশন ব্যবিার 

করার জন্য অংিীোশরত্ব কক্ররক্রে । সুইস ইন্টারন্যািনাল এযারলাইন্স প্রেে 

এযারলাইন িক্রয উঠক্রব, যারা থসৌর শবোন জ্বালাশন ("সূযৃ থেক্রক তরল" জ্বালাশন) 

ব্যবিার কক্রর ফ্লাইটগুশলক্রক চালনা করক্রব ৷ SWISS 2023 সাক্রল থসৌর 

থকক্ররাশসক্রনর প্রেে গ্রািক িক্রত চক্রলক্রে । 
 

িাক্রসেক্রোনায় থোিাইে ‘ওয়ার্ল্ে  কংক্রগ্রস 2022’ অনুরিত হক্রয়ক্রে 

থলািাে রসক্রেে ির থোিাইে করেউরনক্রকশনস 

অযাক্রসারসক্রয়শন(GSMA) 2022 সাক্রলর থোবাইল ওযাডৃ কংক্রগ্রস (MWC) 

আক্রযাজন কক্ররশেল, যা থেক্রনর বাক্রসৃক্রলানায 28 থিব্রুযাশর থেক্রক 3 োচৃ পযৃন্ত 

অনুশষ্ঠত িক্রযশেল । 5G-এর উপর থিাকাস করা এবং থেি ও অেৃনীশতর উন্নশত 

সাধন করা িল এই বেক্ররর থলািাে রসক্রেে ির থোিাইে করেউরনক্রকশনস 

অযাক্রসারসক্রয়শন(GSMA)  এর েূল উক্রেশ্য। 

থগ্লাবাল থোবাইল ইক্রকানশে অনুযাযী, 5G গ্রিক্রের োেক্রে 2022 সাক্রল শবশ্বব্যাপী 

5G সংক্রযাগ 1 শবশলযক্রন থপৌাঁক্রে যাক্রব । 5G থনটওযাকৃ সংক্রযাগ বতশদ্ধর িক্রল 2025 

সাক্রল শবশ্বব্যাপী GDP 5% থবক্র়ে $5 ট্রিশলযন িক্রব । থগ্লাবাল থটশলকে শিল্প 2025 

সাল পযৃন্ত শবশ্বব্যাপী থোবাইল শিক্রল্পর েূলধন ব্যয(CAPEX) এ $600 শবশলযন 

অেৃ শবশনক্রযাগ করক্রব ।  
 

ঢাকায় ‘োরড ইন ইরিয়া রেট 2022’ এর উক্রবাধন করা হক্রয়ক্রে 

বাংলাক্রেক্রির ঢাকায দুই শেনব্যাপী ‘োরড ইন ইরিয়া(SII) 2022’ সভার 

উক্রদ্বাধন করা িক্রযক্রে । ভারতীয িাইকশেিন আক্রযাশজত এই অনুষ্ঠাক্রনর উক্রদ্বাধন 

কক্ররন বাংলাক্রেক্রির শিক্ষােন্ত্রী িাঃ েীপু েশন এবং বাংলাক্রেক্রি শনযুি ভারক্রতর 

িাইকশেিনার শবেে থোরাইস্বােী । বাংলাক্রেক্রির শিক্ষােন্ত্রী বক্রলন, দুই থেক্রির 

েক্রে শিক্ষার শবশনেয দুই থেক্রির বেুত্বপূেৃ সেকৃক্রক আরও থজারোর করক্রব ।  
 

DN প্যাক্রটেক্রক TDSAT-এর থচয়ারপাসেন রহসাক্রি রনযুি করা 

হক্রয়ক্রে 

থকন্দ্র সরকার শেশি িাইক্রকাক্রটৃর প্রধান শবচারপশত শধরুভাই নারানভাই প্যাক্রটলক্রক 

থটশলকে শবক্ররাধ শনষ্পশে এবং আশপল রাইবুযনাক্রলর (TDSAT) থচযারপাসৃন 

শিক্রসক্রব শনযুি কক্ররক্রে । শতশন 7ই জুন, 2019-এ শেশি িাইক্রকাক্রটৃর প্রধান 

শবচারপশত শিসাক্রব শনযুি িন এবং এখন 12 োচৃ, 2022-এ অবসর থনওযার 

কক্রযক শেন আক্রগ তাক্রক TDSAT-এর থচযারপাসৃন করা িক্রযক্রে । 
 

পারকস্তানক্রক আিার FATF grey list-এ অন্তভুে ি করা হক্রয়ক্রে 

থগ্লাবাল োশন লন্ডাশরং এবং সন্ত্রাক্রস অেৃাযক্রনর নজরোশর সংস্থা িাইন্যারিয়াে 

অযাকশন টাস্ক থিাসে (FATF), পাশকস্তানক্রক FATF grey list-এ থরক্রখক্রে 

এবং থেিটিক্রক অে ৃপাচাক্ররর তেন্ত ও শবচাক্ররর শবষক্রয কাজ করক্রত বক্রলক্রে । 

FATF grey list-এ সংযুি আরব আশেরিাশিক্রক(UAE)ও অন্তভৃুি করা 

িক্রযক্রে । 
 

থকরনয়ার নাইক্ররারিক্রত অনুরিত হে জারতসংক্রের পররক্রিশ সোক্রিশ 

হাইরিড িেে 

জারতসংক্রের পররক্রিশ পররষে জাশতসংক্র র পশরক্রবি কেৃসূশচ দ্বারা আক্রযাশজত 

িক্রযশেল । এটি জাশতসংক্র র 193টি সেস্য থেি, কক্রপৃাক্ররিন, সুিীল সোজ এবং 

অন্যান্য থস্টকক্রিাডারক্রের একশেত কক্রর শবক্রশ্বর সবক্রচক্রয গুরুত্বপূেৃ পশরক্রবিগত 

উক্রদ্বগগুশলর থোকাক্রবলা করার জন্য আক্রযাজন করা িক্রযশেল |  
 

রারশয়া এখন রিক্রশ্বর সিক্রচক্রয় রনক্রষধাজ্ঞাপ্রাপ্ত থেক্রশ পররনত হক্রয়ক্রে  

শনউইযকৃ-শভশেক শনক্রষধাজ্ঞার ওযাচশলস্ট সাইট Castellum.AI-এর েক্রত, 

ইউক্রেক্রন আগ্রাসক্রনর কারক্রে রারশয়া শবক্রশ্বর সিক্রচক্রয় রনক্রষধাজ্ঞাপ্রাপ্ত থেশ 

িক্রয উক্রঠক্রে । 22 থিব্রুযারী, 2022 সাল থেক্রক রাশিযা 2,778টি নতুন 

শনক্রষধাজ্ঞার সমু্মখীন িক্রযক্রে | োশকৃন যুিরাষ্ট্র এবং ইউক্ররাপীয থেিগুশলর 

থনতত ক্রত্ব, থোট শনক্রষধাজ্ঞার সংখ্যা 5,530 এ থপৌক্রেক্রে । 22 থিব্রুযাশরর আক্রগ 

থেিটিক্রত 2,754টি শনক্রষধাজ্ঞা শেল । 
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ইউক্রেক্রন রাশিযার আগ্রাসন থঠকাক্রত শবক্রশ্বর শবশভন্ন থেি রাশিযার ওপর 

শনক্রষধাজ্ঞা আক্ররাপ করক্রে । থবি শকেু শনক্রষধাজ্ঞার থক্ষক্রে রাশিযা এখন ইরান ও 

উের থকাশরযার েক্রতা থেিক্রকও োশ়েক্রয থগক্রে । এর আক্রগ, ইরান শেল সবক্রচক্রয 

শনক্রষধাজ্ঞাপ্রাপ্ত থেি, গত এক েিক্রক এর শবরুক্রদ্ধ 3,616টি করা িক্রযক্রে, থযখাক্রন 

শসশরযা এবং উের থকাশরযার উপর যোেক্রে 2,608 এবং 2,077টি শনক্রষধাজ্ঞা 

রক্রযক্রে। 
 

ইরান রবতীয় সােররক স্যাক্রটোইট নূর-2 এর সিেভাক্রি পরীক্ষা 

চারেক্রয়ক্রে 

ইরাক্রনর ইসলােী শবপ্লবী গািৃ কপৃস (IRGC) সিলভাক্রব একটি সােশরক 

স্যাক্রটলাইট, নূর-2, পতশেবী থেক্রক 500 শকক্রলাশেটার (311 োইল) উচ্চতায 

কক্ষপক্রে উৎক্রক্ষপে কক্ররক্রে । এটি ইসলাশেক শরপাবশলক কততৃ ক উৎক্রক্ষশপত 

শদ্বতীয সােশরক স্যাক্রটলাইট । প্রেে সােশরক স্যাক্রটলাইট, নূর, 2020 সাক্রলর 

এশপ্রক্রল পতশেবীর পতষ্ঠ থেক্রক 425 শকক্রলাশেটার(265 োইল) কক্ষপক্রে উৎক্রক্ষপে 

করা িক্রযশেল । িারশস ভাষায নূর োক্রন আক্রো । 

েিাকাক্রি শদ্বতীয স্যাক্রটলাইট উত্ক্রক্ষপে ইরাক্রনর সােশরক বাশিনীর জন্য একটি 

ব়ে পেক্রক্ষপ, যা থেক্রির পারোেশবক ও থক্ষপোস্ত্র কেৃসূশচ শনক্রয উক্রদ্বগ বা়োক্রে। 
 

হাক্রঙ্গররক্রত প্রেে েরহো থপ্ররসক্রডন্ট রনিোরচত হক্রয়ক্রে 

িাক্রঙ্গশরর পালৃাক্রেন্ট প্রধানেন্ত্রী শভটর অরবাক্রনর  শনষ্ঠ শেে কাতাশলন থনাভাকক্রক 

ইইউ সেক্রস্যর প্রেে েশিলা থপ্রশসক্রিন্ট শিক্রসক্রব শনবৃাশচত করা িক্রযক্রে । কাতাশলন 

থনাভাক সম্প্রশত পাশরবাশরক পশলশস েন্ত্রী শিক্রসক্রব োশযত্ব পালন কক্ররক্রেন | শতশন 

অরবাক্রনর িানপন্থী শিক্রিজ পাটৃির অধুযশষত সংসক্রে 137টি থভাক্রট থপক্রয 51টি 

থভাট পাওযা অেৃনীশতশবে শপটার থরানাক্রক পরাশজত কক্ররন ।  
 

IMF থিাডে  ইউক্রেক্রনর জন্য $1.4 রিরেয়ন জরুরর সহায়তা 

অনুক্রোেন কক্ররক্রে 

ইন্টারন্যািনাল েশনটাশর িান্ড (IMF) ইউক্রেক্রনর জন্য 1.4 রিরেয়ন ডোক্ররর 

জরুরী সিাযতা অনুক্রোেন কক্ররক্রে | 24 থিব্রুযারী থেক্রক রাশিযার আগ্রাসন শুরু 

িওযার পর ইউক্রেন সরকার থেক্রির অেৃনীশতর উক্রেক্রশ্য শেে থেিগুশল থেক্রক 

এবং আন্তজৃাশতক সংস্থাগুশল থেক্রক অক্রেৃর সািায্য শনক্রে । 
 

েরক্ষণ থকাররয়ার নতুন থপ্ররসক্রডন্ট রহসাক্রি রনিোরচত হক্রয়ক্রেন ইউন 

সুক ইক্রয়াে 

েরক্ষণ থকাররয়ার নতুন থপ্রশসক্রিন্ট শিসাক্রব ইউন সুক-ইওে শনবৃাশচত িক্রযক্রেন 

। শতশন 10 থে, 2022-এ পাাঁ চ বেক্ররর একটি শনশেৃি থেযাক্রের জন্য থপ্ররসক্রডন্ট 

শিসাক্রব োশযত্ব গ্রিে করক্রত চক্রলক্রেন । ইউন সুক-ইওে বতৃোন থপ্রশসক্রিন্ট েুন 

জাক্রয়-ইন-এর স্থলাশভশষি িক্রবন। 

98 িতাংক্রিরও থবশি থভাট গেনা করার পক্রর, ইউন সুক-ইওে তার প্রশতদ্বন্দ্বী 

শল থজ-শেউং-এর 47.8 িতাংক্রির শবপরীক্রত 48.6 শতাংশ থভাট থপক্রযক্রেন । 

ইউন সুক-ইওে থে োক্রস অশিস গ্রিে করক্রবন এবং শবক্রশ্বর 10 তে বতিেে 

অেৃনীশতর থনতা শিসাক্রব পাাঁ চ বেক্ররর থেযাক্রে োশযত্ব পালন করক্রবন ।  
 

প্রািন োত্র রিক্রক্ষাভ থনতা গ্যারিক্রয়ে থিাররক িন্ট রচরের সিেকরনি 

রাষ্ট্রপরত রহসাক্রি রনযুি হক্রয়ক্রেন  

গ্যারিক্রয়ে থিাররক িন্ট শচশলর নতুন এবং 36তে রাষ্ট্রপশত শিসাক্রব শনযুি 

িক্রযক্রেন । 36 বের বযসী এই বােপন্থী শচশলর ইশতিাক্রস অশিক্রস অশধশষ্ঠত 

সবৃকশনষ্ঠ থনতা । শতশন থসবাশস্তযান শপক্রনক্ররর স্থলাশভশষি িন। গ্যাশিক্রযল থবাশরক 

িন্ট 2022-2026 সাল পযৃন্ত রাষ্ট্রপশতর এই োশযক্রত্ব োকক্রবন। 

একজন োে প্রশতশনশধ শিসাক্রব, শতশন 2011-2013 সাল পযৃন্ত শচশলর োে 

শবক্রক্ষাক্রভর শবক্রিষ ব্যশিত্ব িক্রয ওক্রঠন । থবাশরক দুবার ম্যাগালাক্রনস এবং 

অযান্টাকৃটিক থজলার প্রশতশনশধত্বকারী থচম্বার অি থিপুটিক্রজ শনবাৃশচত 

িক্রযশেক্রলন, প্রেক্রে 2013 সাক্রল স্বতন্ত্র প্রােী শিসাক্রব এবং তারপক্রর 2017 সাক্রল 

িি ফ্রক্রন্টর অংি শিসাক্রব, একটি বােপন্থী থজাট যা শতশন অন্যান্য কক্রযকটি েক্রলর 

সাক্রে ততশর কক্ররশেক্রলন। 
 

রারশয়ার Most Favored Nation থরড েযাটাস প্রতযাহার করা 

হে: োরকে ন যুিরাষ্ট্র 

রাষ্ট্রপশত শবক্রিন থ াষো কক্ররক্রেন থয োশকৃন যুিরাষ্ট্র - G7, ইউক্ররাপীয ইউশনযন 

এবং NATO সি - রাশিযার Most Favored Nation (MFN)  বাশেজয 

েযৃাো প্রতযািার করক্রব ৷ রাশিযার PNTR স্টযাটাস প্রতযািার করা িক্রল োশকৃন 

যুিরাষ্ট্র সেস্ত রাশিযান আেোশনক্রত নতুন শুল্ক বা়োক্রত এবং আক্ররাপ করক্রত 

পারক্রব । োশকৃন যুিরাক্রষ্ট্র, “most favoured nation”  permanent normal 

trade relations (PNTR) নাক্রেও পশরশচত । শুধুোে উের থকাশরযা এবং 

শকউবা োশকৃন যুিরাষ্ট্র থেক্রক “most favoured nation”  েযৃাো উপক্রভাগ 
কক্রর না । 

এই পেক্রক্ষক্রপর েূল লক্ষয িল ইউক্রেক্রন আগ্রাসক্রনর জন্য রাশিযান সরকারক্রক 

িাশস্ত থেওযা । যুিরাষ্ট্রও রাশিযায শবলাস িব্য রপ্তাশন করক্রব না । এর আক্রগ রাশিযা 

থেক্রক থতল ও জ্বালাশন আেোশন শনশষদ্ধ কক্ররক্রে যুিরাষ্ট্র । এই পেক্রক্ষপটি ধনী 

পশিেী বাজাক্রর রপ্তাশন করার ক্ষেতাক্রক হ্রাস কক্রর রাশিযার অেৃননশতক ক্ষশত 

করক্রব | এটি আক্রেশরকান এবং আোক্রের ব্যবসাশযক অংিীোরক্রের জন্য খরচ 

বা়োক্রব, যারা প্রভাশবত রাশিযান পক্রের উপর শনভৃর করক্রত পাক্রর। 
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নরওক্রয়ক্রত ন্যাক্রটার সােররক েহ া ‘ক্রকার্ল্ থরসপি 2022’ শুরু 

হক্রয়ক্রে 

নেৃ আটলাশন্টক ট্রিটি অগৃানাইক্রজিন (ন্যাক্রটা) নরওক্রযক্রত 14 োচৃ, 2022 থেক্রক 

শবিাল সােশরক েি়ো 'ক্রকাড থরসপন্স 2022' আক্রযাজন কক্ররক্রে এবং এটি 01 

এশপ্রল, 2022 পযৃন্ত চলক্রব। েি়োটি ন্যাক্রটা শেেক্রের এবং পাটৃনারক্রের শনক্রয 

নরওক্রযক্রত প্রশত শদ্বতীয বের অনুশষ্ঠত িয, থকাড থরসপন্স িল একটি েী ৃ-

পশরকশল্পত এবং প্রশতরক্ষােূলক এক্সারসাইজ থযখাক্রন নরওক্রয এবং তার শেেরা 

বাশিযক হুেশকর শবরুক্রদ্ধ নরওক্রযক্রক রক্ষা করার অনুিীলন কক্রর। ইউক্রেক্রনর 

যুক্রদ্ধর অক্রনক আক্রগ থেক্রকই এই েি়োর পশরকল্পনা করা িক্রযক্রে এবং জানাক্রনা 

িক্রযক্রে। 

27টি থেক্রির প্রায 30,000 তসন্য েি়োর 2022 সংস্করক্রে অংি শনক্রে, যার েক্রে 

প্রায 220টি শবোন এবং 50টিরও থবশি জািাজ রক্রযক্রে। এটি 1980 এর েিক্রকর 

পর থেক্রক নরওক্রযক্রত পশরচাশলত সবক্রচক্রয ব়ে 'ক্রকাড থরসপন্স' এক্সারসাইজ। 
 

তুকে ক্রেরনস্তাক্রনর থপ্ররসক্রডন্ট রনিোরচত হক্রেন থসরোর 

থিরেে েুখাক্রেেভ 

তুকৃক্রেশনস্তাক্রনর থপ্রশসক্রিন্ট শিক্রসক্রব িপে শনক্রযক্রেন থসরোর থবশেৃেুখাক্রেেভ। 

থবশেৃেুখাক্রেেভ তার বাবা এবং প্রািন রাষ্ট্রপশত গুরবাংগুশল থবশেৃেুখাক্রেেভ এর 

স্থলাশভশষি িন, শযশন 2006 সাক্রল রাষ্ট্রপশত িক্রযশেক্রলন এবং 2022 সাল পযৃন্ত 

োশযত্ব পালন কক্ররশেক্রলন। এটি অবশ্যই উক্রিখ্য থয তুকৃক্রেশনস্তাক্রন রাষ্ট্রপশত 

শনবৃাচন প্রশত সাত বের পর অনুশষ্ঠত িয। থসরোর থবশেৃেুখাক্রেেভ এই গ্যাস সেতদ্ধ 

থেিটির থনতত ত্ব শেক্রত শনবৃাচক্রন 72.97 িতাংি থভাট থপক্রযশেক্রলন। 

 

আরিকার কাক্রো গিার িাাঁ চাক্রত রিশ্বব্যাংক প্রেে িন্যপ্রাণী িি 

জারর কক্ররক্রে  

কাক্রলা গন্ডাক্ররর শবপন্ন প্রজাশত সংরক্ষক্রে েশক্ষে আশফ্রকার প্রক্রচিাক্রক সেেৃন 

করার জন্য শবশ্বব্যাংক (আন্তজৃাশতক ব্যাংক ির শরকনস্ট্রাকিন অযান্ড 

থিক্রভলপক্রেন্ট, IBRD) ওযাইডলাইি কনজারক্রভিন বন্ড (WCB) জাশর 

কক্ররক্রে। এটি বন্যপ্রােী সংরক্ষে বন্ড (WCB) "Rhino Bond" নাক্রেও পশরশচত। 

এটি একটি পাাঁ চ বেক্ররর $150 শেশলযন থটকসই উন্নযন বন্ড। এক্রত থগ্লাবাল 

এনভাযরনক্রেন্ট িযাশসশলটি (GEF) থেক্রক সম্ভাব্য কেৃক্ষেতা প্রোন অন্তভৃুি 

রক্রযক্রে। 

বন্ডটি েশক্ষে আশফ্রকার দুটি সংরশক্ষত এলাকায কাক্রলা গন্ডাক্ররর জনসংখ্যা রক্ষা 

এবং বত শদ্ধক্রত অবোন রাখক্রব যো অযাক্রিা এশলিযান্ট ন্যািনাল পাকৃ (AENP) 

এবং থগ্রট শিি শরভার থনচার শরজাভৃ (GFRNR)৷ 
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তারেেনা ুক্রত রাস্তার পশুক্রের জন্য ভারক্রতর প্রেে অযামু্বক্রেি চােু 

হক্রয়ক্রে 

তাশেলনা়ুের থচন্নাইক্রত রাস্তার পশুক্রের জন্য ভারক্রতর প্রেে অযামু্বক্রলন্স চালু করা 

িক্রযক্রে । এটি ভারক্রতর ব্লু-েস আন্তজৃাশতক প্রােী কল্যাে সংস্থা "ক্রিার পা'-এর 

সিক্রযাশগতায  শুরু করা িক্রযক্রে । অযামু্বক্রলন্সটি চালু কক্ররন োিাজ িাইক্রকাক্রটৃর 

শবচারপশত িাঃ অশনো সুেন্থ । থস্ট্র অযাশনোল থকযার থপ্রাগ্রােটি আিত এবং অসুস্থ 

রাস্তার পশুক্রের শবশভন্ন সাইক্রট শচশকৎসা প্রোন করার থপ্রাগ্রাে | 

পশুশচশকত্সক ো়োও পশু অযামু্বক্রলক্রন্স একজন প্যারা থভক্রটশরনাশর-কেী-কাে-

রাইভারও োকক্রব । অযামু্বক্রলন্সটিক্রত একটি শচশকত্সা থটশবল, দুটি িযান, একটি 

ইনভাটৃার, একটি শফ্রজ এবং জীবােুেুি পে এবং ব্যাক্রন্ডক্রজর জন্য রযার 

অন্তভৃুি োকক্রব ।  
 

আসাে সরকার সেূণে রাজযটিক্রক "অশান্ত এোকা" রহসাক্রি থোষণা 

কক্ররক্রে 

আসাে সরকার রাক্রজয রিতরকে ত সশস্ত্র িারহনী (রিক্রশষ ক্ষেতা) আইন, 1958 

(AFSPA) আরও েয োক্রসর জন্য বাশ়েক্রযক্রে । এটি 28 থিব্রুযাশর থেক্রক কাযৃকর 

িক্রযশেল । প্রােশেকভাক্রব, অশবভি আসাক্রে নাগাক্রের আক্রন্দালক্রনর সেয এটি 

1955 সাক্রলর আসাে শিস্টাবৃি এশরযা অযাট এর অধীক্রন শেল। এই আইনটি 

থসনাবাশিনীক্রক শকেুটা স্বাধীনতা শেক্রযক্রে যা সিস্ত্র বাশিনী (শবক্রিষ ক্ষেতা) আইন, 

1958 এর অন্তভৃুশির সাক্রে বাশতল করা িক্রযশেল । 1990 সাক্রলর নক্রভম্বক্রর 

আসাক্রে AFSPA আক্ররাপ করা িক্রযশেল এবং তারপর থেক্রক প্রশত েয োস 

পরপর এটির তবধতা বা়োক্রনা বা়োক্রনা িক্রযশেল ।  
 

রাজস্থান সরকার 'উট সুরক্ষা এিং উন্নয়ন নীরত' থোষণা কক্ররক্রে 

রাজস্থান সরকার 2022-23 বাক্রজক্রট একটি 'উট সুরক্ষা এবং উন্নযন নীশত' থ াষো 

কক্ররক্রে । সরকারী পশরসংখ্যান অনুসাক্রর, বতৃোক্রন রাজস্থাক্রন দুই লক্রক্ষরও কে উট 

আক্রে এবং সেগ্র থেক্রি, 2012 সাল থেক্রক উক্রটর সংখ্যা 1.5 লক্ষ কক্রেক্রে। 2019 

সাক্রল থিষ গেনা করার সেয প্রায 2.5 লক্ষ উট অবশিি শেল । 

উট রাজস্থাক্রনর রাজয প্রােী এবং তাক্রের সংখ্যা েোগত হ্রাস পাক্রে । রাজস্থান 

সরকার 2014 সাক্রল উটক্রক রাজয প্রােী শিসাক্রব থ াষো কক্ররশেল । থেক্রির প্রায 

85 িতাংি উট রাজস্থাক্রন পাওযা যায, তারপক্রর যোেক্রে রক্রযক্রে গুজরাট, 

িশরযানা, উেরপ্রক্রেি এবং েেপ্রক্রেক্রি | 
 

রসরকে রাজয সরকার Aama Yojana ও Bahini Scheme চােু 

করক্রত চক্রেক্রে 

শসশকক্রের েুখ্যেন্ত্রী, থপ্রে রসং তাোং থ াষো কক্ররক্রেন থয, রাজয সরকার িীঘ্রই 

কেৃশবিীন োক্রযক্রের সািায্য করার জন্য ‘Aama Yojana’ এবং রাক্রজযর 

োেীক্রের উপকাক্ররর জন্য ‘Bahini Scheme’ নােক একটি প্রকক্রল্পর বাস্তবাযন 

করক্রব  । Aama Yojana’ এবং ‘Bahini Scheme’  সম্বক্রন্ধ সেূেৃ শববরে 

নীক্রচ থেওযা িল। 
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• ‘Aama Yojana’ প্রকক্রল্পর লক্ষয িল রাক্রজযর কেৃশবিীন োক্রযক্রের েক্রে 

সঞ্চয করার অভযাস গক্র়ে থতালা এবং তাই সরকার তাক্রের অেৃ প্রোন 

করক্রব ৷ তাক্রের প্রক্রতযক্রকর ব্যাঙ্ক অযাকাউক্রন্ট বাশষৃক 20,000 টাকা থেওযা 

িক্রব । এই শস্কেটিক্রত শুধুোে তাক্রেরই অন্তভৃুি করা িক্রব যাক্রের নাে 

রাক্রজযর থভাটার তাশলকায নশেভুি করা িক্রযক্রে |  বাক্রজক্রট এর জন্য বরাে 

করা িক্রযক্রে 100 থকাটি টাকা। 

• বাশিনী শস্কে িল স্যাশনটাশর ন্যাপশকক্রনর সিজলভযতা/প্রাপ্যতার অভাক্রবর 

কারক্রে োেীক্রের কেক্রত োকা সু্কক্রল যাওযার িাক্ররর বত শদ্ধর জন্য এবং োশসক-

সংোন্ত স্বাস্থযশবশধ শনশিত করার জন্য । এই প্রকক্রল্পর অধীক্রন, 18,000 

জক্রনরও থবশি থেক্রয শিক্ষােী যারা 9 থেেী এবং তার উপক্রর অেযন কক্রর 

তাক্রের রাক্রজয শবনােূক্রল্য স্যাশনটাশর ন্যাপশকন সরবরাি করা িয। 
 

হররয়ানা সরকার ‘োতৃশরি উেয়রেতা’ প্রকক্রল্পর থোষণা কক্ররক্রে 

িশরযানা সরকার আন্তজৃাশতক নারী শেবস উপলক্রক্ষয নারী উক্রদ্যািাক্রের সিাযতা 

প্রোন করার জন্য োতত িশি উেযশেতা প্রকক্রল্পর থ াষো কক্ররক্রে । এই প্রকক্রল্পর 

অধীক্রন, Parivar Pehchan Patra (PPP)  যাচাইকত ত থিটার উপর শভশে 

কক্রর যাক্রের পশরবাক্ররর বাশষকৃ আয 5 লক্ষ টাকার কে, তাক্রের আশেৃক 

প্রশতষ্ঠানগুশল থেক্রক 3 লক্ষ টাকা পযৃন্ত ঋে প্রোন করা িক্রব। পরবতীকাক্রল, 

িশরযানা েশিলা উন্নযন কক্রপৃাক্ররিক্রনর োেক্রে শতন বেক্ররর জন্য 7% সুক্রের 

সিাযতা প্রোন করা িক্রব। 
 

তারেেনা ু সরকার ভারক্রতর িৃহিে ভাসোন থসৌররিদুযৎ প্রকক্রল্পর 

উক্রবাধন কক্ররক্রে 

তাশেলনা়েুর েুখ্যেন্ত্রী, এে থক স্টযাশলন 150.4 থকাটি টাকা ব্যক্রয শনশেৃত ভারক্রতর 

বতিেে ভাসোন থসৌর শবদুযৎ থকক্রন্দ্রর উক্রদ্বাধন কক্ররক্রেন । তাশেলনা়েুর 

েুেুকুশিক্রত সাউোন ৃ থপক্ররাক্রকশেকযালস ইন্ডাশস্ট্রজ কক্রপৃাক্ররিন শলশেক্রটি 

(SPIC) কারখানায শিন এনাশজৃ সরবরাক্রির জন্য ভাসোন প্লযান্টটি প্রশতশষ্ঠত 

িক্রযক্রে।  এর লক্ষয িল পশরক্রবিগতভাক্রব থটকসই শবদুযৎ উৎপােন প্রোন এবং 

কাবৃন িুটশপ্রন্ট হ্রাস করা । 
 

কণোটক সরকার 'Women@Work' নােক একটি থপ্রাগ্রাে চােু 

কক্ররক্রে 

কেৃাটক সরকার 2026 সাক্রলর েক্রে প্রক্রযাজনীয শনক্রযাগক্রযাগ্য েক্ষতা সেন্ন 

েশিলাক্রের পাাঁ চ লক্ষ চাকশর প্রোক্রনর জন্য 'Women@Work' নােক একটি 

থপ্রাগ্রাে চালু কক্ররক্রে । এই কেৃসূশচর লক্ষয িল েরহো কেেশরিক্রক আকৃষ্ট 

করার জন্য কক্রপোক্ররট থপ্রাগ্রােগুরের প্রক্রচষ্টার উপর থিাকাস করা । এটি 

কেৃাটক শিশজটাল ইক্রকানশে শেিন(KDEM) কেৃাটক শস্কল থিক্রভলপক্রেন্ট 

কক্রপৃাক্ররিন ‘KTECH’ এর সিক্রযাশগতায  চালু  কক্ররক্রে । এটি নারীক্রের 

সশেযভাক্রব অংিগ্রিে করক্রত এবং শিল্প উন্নযক্রনর োেক্রে কেীবাশিনীক্রত 

থযাগোক্রনর জন্য একটি সিাযক প্লযাটিেৃ শিক্রসক্রব কাজ করক্রব । 

কেৃাটক শিশজটাল ইক্রকানশে শেিক্রনর অংি শিসাক্রব েশিলাক্রের জন্য 5,000 টি 

চাকশর প্রোক্রনর জন্য সেস্ত প্রক্রচিা করা িক্রে | 
 

হররয়ানার েুখ্যেন্ত্রী েরহোক্রের জন্য ‘সুষো স্বরাজ পুরস্কার’ এর 

থোষণা কক্ররক্রেন 

িশরযানার েুখ্যেন্ত্রী, েক্রনাহর োে খট্টর রাজয বাক্রজট থপি করার সেয 

আন্তজৃাশতক এবং থেিীয থক্ষক্রে শবশভন্ন গুরুত্বপূেৃ অবোক্রনর জন্য েশিলাক্রের 

উক্রেক্রশ্য 'সুষো স্বরাজ পুরস্কার' এর থ াষো কক্ররক্রেন । সুষো স্বরাজ পুরষ্কার 

েূল্য শিসাক্রব 5 েক্ষ টাকা থেওযা িক্রব | 

সুষো স্বরাজ সুশপ্রে থকাক্রটৃর একজন আইনজীবীর পািাপাশি একজন ভারতীয 

রাজনীশতশবে শেক্রলন । শতশন ভারতীয জনতা পাটৃির একজন শসশনযর সেস্য শেক্রলন, 

প্রেে নক্ররন্দ্র থোেী সরকাক্ররর (2014-2019) সেয ভারক্রতর শবক্রেি েন্ত্রী 

শিক্রসক্রবও োশযত্ব পালন কক্ররশেক্রলন।  ইশন্দরা গােীর পর শতশনই এই পক্রে অশধশষ্ঠত 

শদ্বতীয েশিলা। 
 

ভারক্রতর প্রেে রডরজটাে ওয়াটার ব্যাঙ্ক ‘AQVERIUM’ 

থিঙ্গােুরুক্রত চােু হক্রয়ক্রে 

ভারক্রতর প্রেে শিশজটাল ওযাটার ব্যাঙ্ক, 'AQVERIUM' কেৃাটক্রকর থবঙ্গালুরু 

িিক্রর চালু করা িক্রযক্রে, যা আরও ভাল জল ব্যবস্থাপনার লক্রক্ষয চালু করা একটি 

উিাবনী উক্রদ্যাগ । এটি AquaKraft Group Ventures দ্বারা গঠিত । 

তথ্যপ্রযুশি, েক্ষতা উন্নযন এবং উক্রদ্যািাক্রের সাক্রে থটকসই এবং সবুজ প্রযুশির 

সেন্বক্রয গঠিত এটি একটি অনন্য উিাব ন। এটি সেস্ত প্রশতষ্ঠান এবং উত্স থেক্রক 

পাওযা জক্রলর থিটার একটি শকউক্ররক্রটি তাশলকা, যা শকেু সাধারে উন্নযন 

চযাক্রলঞ্জ থোকাক্রবলায সিাযতা করক্রব । 
 

পাঞ্জাক্রির নতুন েুখ্যেন্ত্রী রহক্রসক্রি শপে রনক্রেন ভগিন্ত োন 

ভগিন্ত োন পাঞ্জাক্রবর 18তে েুখ্যেন্ত্রী শিসাক্রব িপে গ্রিে করক্রলন | আে আেশে 

পাটৃি 117-সেক্রস্যর পাঞ্জাব শবধানসভায 92টি আসন শজক্রতক্রে, কংক্রগ্রস এবং 

এসএশি-শবএসশপ থজাটক্রক িাশরক্রযক্রে । 'থজা থিাক্রে থসা রনহাে' এবং 'ভারত 

োতা রক জয়' থলাগান শেক্রয ভগবন্ত োন িপে গ্রিে অনুষ্ঠাক্রন উপশস্থত 

োনুষক্রের ধন্যবাে জাশনক্রযক্রেন । ভগবন্ত োন তার বিত তা থিষ কক্ররন 

‘ইনরকোি রজন্দািাে’ (শবপ্লব েী জৃীবী থিাক) শেক্রয।   

নব-শনবৃাশচত AAP শবধাযক ো়োও, শেশির েুখ্যেন্ত্রী অরশবন্দ থকজশরওযাল এবং 

অন্যান্য শসশনযর েক্রলর থনতারাও অনুষ্ঠাক্রন উপশস্থত শেক্রলন । অনুষ্ঠাক্রন উপশস্থত 

অন্যান্য থনতাক্রের েক্রে শেক্রলন শেশির থিপুটি শসএে েনীশ রসক্রসারেয়া এবং 

শেশির পশরক্রবিেন্ত্রী থগাপাে রাই । 
 

রেশন ইন্দ্রধনুষ: 90.5% কভাক্ররজ সহ সেূণে টিকাোক্রন ওর শা 

শীক্রষে রক্রয়ক্রে 

ন্যািনাল িযাশেশল থিলে সাক্রভৃ (NFHS)-5 অনুসাক্রর, ওর শা শেিন ইন্দ্রধনুক্রষর 

অধীক্রন 90.5% কভাক্ররজ সি ভারক্রত সেূেৃ টিকাোক্রনর তাশলকায িীষ ৃরাজয 

িক্রয উক্রঠক্রে । ইনক্রটনশসিাইি শেিন ইন্দ্রধনুষ 4.0 (IMI) 7 োচৃ 2022 তাশরক্রখ 

ো ও শিশুর প্রশতক্ররাধেূলক স্বাস্থযক্রসবা প্রোন এবং সেূেৃ টিকাোন কভাক্ররজ 

বা়োক্রনার জন্য ওশ়েিায চালু করা িক্রযশেল।  
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ওশ়েিার 20টি থজলায সেূেৃ টিকাোক্রনর িার 90% এর উপক্রর পাওযা থগক্রে 

এবং বাশক 10টি থজলায 90% এর কে । গঞ্জাে, কটক, থকন্দ্রপা া, 

ঝা সুগুো, থকারাপুট, থকওনঝার, োেকানরগরর, খুরো, সম্বেপুর, 

েয়ুরভঞ্জ এবং সুন্দরগ  থজলাগুশলক্রক IMI-এর অধীক্রন অন্তভৃুি করার জন্য 

শনবৃাশচত করা িক্রযশেল। 
 

তারেেনা ু থপক্ররাক্রপ্রাডাক্টস BIS সাটিে রিক্রকশন পাওয়ার থক্ষক্রত্র 

রিক্রশ্বর প্রেে LAB উৎপােনকারী থকাোরন হক্রয় উক্রঠক্রে 

তাশেলনা়েু থপক্ররাক্রপ্রািাটস শলশেক্রটি ( TPL ) িল শবক্রশ্বর প্রেে শলশনযার 

অযালকাইলক্রবনশজন(LAB) উত্পােনকারী সংস্থা, যা বুযক্ররা অি ইশন্ডযান 

স্টযান্ডািৃস (BIS) দ্বারা প্রতযশযত । TPL এর ‘সুপারল্যাব’ িযান্ড থেক্রির সবক্রচক্রয 

সুপশরশচত ল্যাবক্ররটশর িযান্ডগুশলর েক্রে একটি । বাজাক্ররর িীষসৃ্থানীয এবং ভারক্রত 

রাসাযশনক্রকর একোে অনুক্রোশেত শবক্রেতা শিসাক্রব TPL-এর অবস্থান 

সাটৃিশিক্রকিন দ্বারা িশিিালী িক্রব । বাক্রযাশিক্রগ্রক্রিবল শিটারক্রজন্ট ততশর করক্রত 

LAB এর ব্যবিার করা থযক্রত পাক্রর, এটিক্রক প্রচশলত শিটারক্রজন্ট িেুৃক্রলিক্রনর 

থচক্রয আরও থটকসই শবকল্প শিসাক্রব ততশর করা িক্রব । 
 

রত্রপুরা সরকার "েুখ্যেন্ত্রী চা শ্ররেক কল্যাণ পররকল্পনা" এর থোষণা 

কক্ররক্রে 

শেপুরা সরকার চাক্রযর েশেকক্রের জন্য ‘েুখ্যেন্ত্রী চা শ্ররেক কল্যাণ প্রকল্প’ নােক 

একটি শবক্রিষ প্রকল্প এর থ াষো কক্ররক্রে । এই প্রকক্রল্পর আওতায 85 থকাটি টাকা 

বরাে কক্রর শেপুরার 7000 জন চা বাগান েশেকক্রক সাোশজক শনরাপো থবিনীর 
আওতায আনা িক্রব । এই শবক্রিষ প্রকল্পটি রাজয সরকার এবং থকন্দ্রীয সরকার দ্বারা 

চা বাগাক্রনর েশেকক্রের জন্য প্রাপ্য সুক্রযাগ-সুশবধাগুশলক্রক একীভূত কক্রর আবাসন, 

থরিন এবং আশেৃক সিাযতা শনশিত করক্রব। 
 

থজযারতরারেতয রসরন্ধয়া েধ্যপ্রক্রেক্রশর থগায়ারেয়ক্রর প্রেে থরান 

সু্কক্রের উক্রবাধন করক্রেন 

থকন্দ্রীয থবসােশরক শবোন পশরবিন েন্ত্রী থজযারতরারেতয রসরন্ধয়া এবং 

েেপ্রক্রেক্রির েুখ্যেন্ত্রী রশিরাজ রসং থচৌহান থযৌেভাক্রব েধ্যপ্রক্রেক্রশর 

থগায়ারেয়ক্রর প্রেে থরান সু্কক্রলর উক্রদ্বাধন কক্ররক্রেন । এই থরান সু্কলটি 

েেপ্রক্রেক্রির শবশভন্ন িিক্রর থখালার পশরকল্পনা করা পাাঁ চটি থরান সু্কক্রলর েক্রে 

একটি  । অন্য চারটি িির িল থভাপাে, ইক্রন্দার, জিেপুর এবং সাতনা । 
 

2050 সাে নাগাে থনট-রজক্ররা কািেন রনিঃসরণ: েুম্বাই প্রেে েরক্ষণ 

এরশয়ার শহর রহক্রসক্রি েক্ষয রনধোরণ কক্ররক্রে 

েুম্বাই, েিারাষ্ট্র '2050 সাক্রলর েক্রে কাবৃন শনঃসরে িূন্য করার' শবিে কাঠাক্রো 

থ াষো কক্ররক্রে এবং েশক্ষে এশিযার প্রেে িির শিক্রসক্রব এই ধরক্রনর লক্ষয শনধৃারে 

কক্ররক্রে । েুম্বাই লক্ষয 2070 সাক্রলর েক্রে শনট িূন্য শনগৃেক্রন থপৌাঁোক্রনার ভারক্রতর 

লক্ষয থেক্রক 20 বের এশগক্রয রক্রযক্রে ৷ লক্ষযগুশলর েক্রে 2030 সাক্রলর েক্রে 

গ্রীনিাউস গ্যাস (GHG) শনগৃেক্রন 30% হ্রাস এবং 2040 সাক্রলর েক্রে 44% হ্রাস 

অন্তভৃুি রক্রযক্রে ৷ 
েুম্বাই শিকাবৃনাইক্রজিন ব্যবস্থার জন্য থবি কক্রযকটি স্বল্পক্রেযােী লক্ষয শনধৃারে কক্ররক্রে, 

থযেন পাবশলক রান্সক্রপাটৃক্রক শবদুযতাযন করা | েুম্বাই িিরটি 2023 সাক্রলর েক্রে 130 

শবশলযন টাকা (USD $1.7 শবশলযন) ব্যক্রয 2,100টি তবদুযশতক বাস গ্রিে করার পশরকল্পনা 

কক্ররক্রে । 
 

কণোটক সরকার জরের থরকডে  সহক্রজ অযাক্রেস করার জন্য 

Dishaank অযাপ চােু কক্ররক্রে 

কেৃাটক্রকর রাজস্ব শবভাক্রগর সাক্রভৃ থসক্রটলক্রেন্ট অযান্ড ল্যান্ড থরকিৃস (SSLR) 

ইউশনট Dishank নাক্রে একটি অযাক্রপর োেক্রে জশের থরকক্রিৃর সিজলভযতা 

শনশিত কক্ররক্রে । শেিাঙ্ক অযাপটি কেৃাটক থস্টট শরক্রোট থসশন্সং অযাশপ্লক্রকিন 

থসন্টাক্ররর (KSRSAC) থভৌগশলক তথ্য শসক্রস্টে (GIS) থপ্রাগ্রাক্রের অধীক্রন ততশর 

করা িক্রযক্রে। KSRSAC উিাবনী ব্যবিাক্ররর জন্য SSLR ইউশনক্রটর েক্রতা 

সংস্থাগুশলক্রক স্যাক্রটলাইট থিটা সরবরাি কক্রর।  

 

হররয়ানায় 35তে সুরাজকুি আন্তজে ারতক কারুরশল্প থেো শুরু 

হক্রয়ক্রে 

িশরযানার গভনৃর, বান্দারু েোেয এবং িশরযানার েুখ্যেন্ত্রী, েক্রনাির লাল খাট্টার 

িশরযানার িশরোবাে থজলার সুরাজকুক্রন্ড শবশ্ব-শবখ্যাত সুরাজকুন্ড আন্তজৃাশতক 

কারুশিল্প থেলার 35তে সংস্করক্রের আনুষ্ঠাশনক উক্রদ্বাধন কক্ররন। থকন্দ্রীয পযৃটন, 

বস্ত্র, সংস্কত শত এবং শবক্রেি েন্ত্রক্রকর সিক্রযাশগতায সুরাজকুন্ড থেলা কততৃ পক্ষ এবং 

িশরযানা পযৃটন থযৌেভাক্রব এই অনুষ্ঠাক্রনর আক্রযাজন কক্ররক্রে। 

 

েরণপুক্ররর েুখ্যেন্ত্রী রহক্রসক্রি রবতীয়িাক্ররর জন্য শপে রনক্রেন এন 

িীক্ররন রসং 

প্রবীে শবক্রজশপ থনতা এন বীক্ররন শসং 21ক্রি োচৃ, 2022-এ টানা শদ্বতীয বার পাাঁ চ 

বেক্ররর জন্য েশেপুক্ররর েুখ্যেন্ত্রী শিসাক্রব িপে থনন৷ ক্ষেতাসীন শবক্রজশপ েল 

2022 সাক্রলর েশেপুর শবধানসভা শনবৃাচক্রন সেস্ত 60টি আসক্রন প্রশতদ্বশন্দ্বতা 

কক্ররশেল এবং 32টি আসক্রন জযলাভ কক্ররশেল৷ নংক্রোম্বাে (এন) বীক্ররন শসং 

একজন িুটবলার শিসাক্রব তার কেজৃীবন শুরু কক্ররন, তারপর রাজনীশতক্রত 

থযাগোক্রনর আক্রগ সাংবাশেকতায শিক্রর আক্রসন। 

 

থকরাো কািেন-রনরক্রপক্ষ চাষ পেরত প্রিতে নকারী প্রেে রাজয হক্রয় 

উক্রঠক্রে 

কাবৃন-শনরক্রপক্ষ চাষ পদ্ধশত চালু করার জন্য শনবৃাশচত স্থানগুশলর েক্রে থকরালা 

থেক্রির প্রেে রাজয িক্রত চক্রলক্রে, যার জন্য সরকার 2022-23 বাক্রজক্রট 6 থকাটি 

টাকা বরাে কক্ররক্রে। প্রেে ধাক্রপ, কত শষ শবভাক্রগর অধীক্রন 13টি খাোক্রর এবং 

উপজাতীয এলাকায কাবৃন-শনরক্রপক্ষ চাষ কাযৃকর করা িক্রব, এবং আলুভা 

রাক্রজযর বীজ খাোরক্রক একটি কাবৃন-শনরক্রপক্ষ খাোক্রর রূপান্তর করার পেক্রক্ষপ 

থনওযা িক্রে। শদ্বতীয ধাক্রপ, 140টি শবধানসভা থকক্রন্দ্র েক্রিল কাবৃন-শনরক্রপক্ষ 

খাোর ততশর করা িক্রব।  
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Economy News in Bengali 
 

CDSL 60 রেরেয়ক্রনরও থিরশ রডম্যাট অযাকাউন্ট রনিন্ধন করার 

রেক থেক্রক প্রেে আোনতকারী হক্রয় উক্রঠক্রে 

1লা োচৃ, 2022-এ, থসন্ট্রাল শিক্রপাশজটশর সাশভৃক্রসস (ইশন্ডযা) থ াষো কক্ররক্রে 

থয, এটির এখন েয থকাটিরও থবশি (অেৃাৎ 60 শেশলযক্রনর সোন) সশেয শিম্যাট 

অযাকাউন্ট রক্রযক্রে । একটি শিম্যাট অযাকাউন্ট িল এেন ধরক্রনর অযাকাউন্ট, যা 

শসশকউশরটিজ এবং থিযাক্ররর অনলাইন কশপ রাখক্রত ব্যবিার করা থযক্রত পাক্রর । 

একটি শিম্যাট অযাকাউন্ট সেূেৃরূপ িল শিম্যাক্রটশরযালাইজি অযাকাউন্ট। একটি 

শিম্যাট অযাকাউক্রন্টর েূল উক্রেশ্য িল থয থিযারগুশল থকনা বা শিক্রেক্রটশরযালাইজ 

করা িক্রযক্রে তা ব্যবিারকারীক্রের জন্য অনলাইন থিযার থরশিং সিজ করা । 
 

NSO 2021-22 সাশ্বে ভারশ্বের বিবিবি 8.9% িৃবির অনুোন 

কক্ররক্রে 

জাতীয পশরসংখ্যান অশেস (NSO) জাতীয শহসাচবর শিতীয অশিম অনুমান প্রোি 

েচরচে । 2021-22 (FY22) এবং 2020-21 (FY21) এর জন্য NSO অনুযাযী GDP 

বৃশদ্ধর হার অনুমান নীচে কেওযা হি: 

• 2021-22 (FY22) = 8.9% (আচগ এটি প্রিম অশিম অনুমাচন 9.2% শেি) 

• 2020-21 (FY21) = -6.6% (আচগ এটি শেি -7.3%) 

• NSO-এর তথ্য অনুসাচর, উৎপােন খাচত িস ভ্যািু অযাচেে (শজশভ্এ) প্রবৃশদ্ধ 

2021-22 সাচির তৃতীয ত্রৈমাশসচে 0.2 িতাংচি প্রায সমতি শেি, যা এে বের 

আচগর 8.4 িতাংি বৃশদ্ধর তুিনায শেি। 
 

রিকওয়াকে স থরটিং FY22-এ ভারক্রতর GDP-থক করেক্রয় 8.3% 

কক্ররক্রে 

রিকওয়াকে স থরটিং চলশত অেৃবের 2021-22 (FY22)-এ ভারক্রতর শজশিশপ 

বতশদ্ধর পূবৃাভাস 8.3 শতাংশ কক্ররক্রে । এর আক্রগ, 2022 সাক্রলর জানুযাশরক্রত, 

শিকওযাকৃস থরটিং এক্রজশন্স এটি 8.5-9 শতাংক্রশর েক্রে অনুোন কক্ররশেল । 

শিকওযাকৃ থরটিং িল সাতটি SEBI-শনবশেত থেশিট থরটিং এক্রজশন্সর (CRA) 

েক্রে একটি । 

সাম্প্রশতক বতশদ্ধর সূচকগুশল সাম্প্রশতক োসগুশলক্রত অেৃননশতক গশত হ্রাক্রসর 

ইশঙ্গত থেয । 2022 সাক্রলর জানুযারীক্রত থকাশভক্রির দ্রুত শবস্তাক্ররর িক্রল 

অেৃননশতক কেৃকাক্রের উপর নতুন কক্রর শবশধশনক্রষধ আক্ররাপ করা িক্রযশেল | তার 

িলসরূপ, এই শনম্নগােী পূভৃাবাস থেওযা িক্রযশেল | 
 

NSE, BSE 25 থিব্রুয়ারর থেক্রক T+1 েক থসক্রটেক্রেন্ট শুরু 

কক্ররক্রে 

25 থিব্রুযারী থেক্রক পযৃাযেক্রে T+1 েক থসক্রটেক্রেন্ট থেকারনজে 

বাস্তবাযক্রন ভারত চীক্রনর পক্রর শদ্বতীয থেি িক্রয উক্রঠক্রে । শসক্রস্টেটি শনবৃাশচত 

স্টক শেক্রয শুরু করা িক্রব এবং তারপর ধীক্রর ধীক্রর অন্যক্রের থযাগ করা িক্রব । 01 

জানুযারী, 2022-এ SEBI দ্বারা এই সংোন্ত শনক্রেৃি জাশর করা িক্রযশেল । এর 

আক্রগ, ভারক্রত স্টক্রকর শনষ্পশের সেয শেল T+2, অেৃাৎ স্টক্রকর প্রকত ত 

েয/শবেক্রযর দুই শেন পর । 

T োক্রন বাশেজয/ক্রলনক্রেক্রনর শেন অেৃাৎ থযশেন স্টক আনা/শবেয করা িয এবং 

এখাক্রন T+1 এর অেৃ িল প্রকত ত স্টক শনষ্পশে পক্ররর শেন অেৃাৎ +1 শেক্রন  টক্রব 

। থযেন: আপশন থসােবার একটি স্টক শকনক্রেন, আপশন েঙ্গলবার এটি আপনার 

শিম্যাট অযাকাউক্রন্ট পাক্রবন। 
 

SEBI বারা UPI-এর োধ্যক্রে পািরেক থডট ইনক্রভেক্রেক্রন্টর সীো 

5 েক্ষ টাকা পযেন্ত িা াক্রনা হক্রয়ক্রে 

শসশকউশরটিজ অযান্ড এক্সক্রচঞ্জ থবািৃ অি ইশন্ডযা (SEBI) ইউশনভাসৃাল থপক্রেন্ট 

ইন্টারক্রিস (UPI) পদ্ধশতর োেক্রে পাবশলক থিট শসশকউশরটি ইসুযক্রত 

আক্রবেনকারী খুচরা শবশনক্রযাগকারীক্রের জন্য শবশনক্রযাক্রগর সীো 2 লক্ষ টাকা থেক্রক 

বাশ়েক্রয 5 লক্ষ টাকা কক্ররক্রে ৷  
 

CRISIL 2022-23 এর জন্য 7.8% রজরডরপর িৃরের পূিোভাস 

রেক্রয়ক্রে 

অভযন্তরীে থরটিং এক্রজশন্স CRISIL 2023 অেৃবেক্ররর জন্য 7.8% GDP বতশদ্ধর 

পূবৃাভাস ধক্রর থরক্রখক্রে । CRISIL অনুযাযী, Nominal 12-13% বতশদ্ধ আসক্রব, 

11.1% বাক্রজট অনুোক্রনর থচক্রয থবশি, এবং থিিলাইন েুিাস্ফীশত গ়ে 5.2% 

িক্রব। 
 

থিব্রুয়াররক্রত খুচরা েূল্যস্ফীরত হক্রয়ক্রে 6.07%  

থিব্রুযাশরক্রত, ভারক্রতর খুচরা েুিাস্ফীশতর িার আট োক্রসর েক্রে সবক্রচক্রয থবশি 

িক্রযক্রে | consumer price index (CPI)-শভশেক েূল্যস্ফীশতর িার 6.01 

িতাংি থেক্রক থবক্র়ে থিব্রুযাশরক্রত 6.07 িতাংি িক্রযক্রে | 
 

EPFO 2021-22 এর জন্য PF আোনক্রতর সুক্রের হার করেক্রয় 8.1% 

কক্ররক্রে 

অবসর তিশবল সংস্থা, Employees Provident Fund Organisation 

(EPFO)  2021-22 সাক্রলর  জন্য সুক্রের িার কশেক্রয 8.10% কক্ররক্রে। এই িার 

পূক্রবৃর বেক্ররর তুলনায 0.4% কে । 2020-21 এবং 2019-20 সাক্রল PF 

আোনক্রতর সুক্রের িার শেল 8.5% । 
 

েগেযান েযানরে FY23-এর জন্য ভারক্রতর রজরডরপ 7.9% প্রক্রজক্ট 

কক্ররক্রে 

থরটিং এক্রজশন্স েরগান স্টযানশল 2022-23 (FY23) এর জন্য ভারক্রতর শজশিশপ 

বতশদ্ধর পূবৃাভাস 7.9% অনুোন কক্ররক্রে । থতক্রলর োক্রের উপর রাশিযা-ইউক্রেন 

দ্বক্রন্দ্বর প্রভাক্রবর কারক্রে এটিক্রক তার আক্রগর অনুোন থেক্রক 50 bps কে করা 

িক্রযক্রে । েরগান স্টযানশল থেক্রির খুচরা েুিাস্ফীশতর বাশ়েক্রয 6%- কক্ররক্রে |  
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অেেেন্ত্রী রনেেো সীতারেন অেেিের 2022-23-এর জন্য জমু্ম ও 

কাশ্মীক্ররর উক্রেক্রে 1.42 েক্ষ থকাটি টাকা িাক্রজক্রটর থোষণা করা 

হক্রয়ক্রে 

থলাকসভায, অেৃেন্ত্রী শনেৃলা সীতারােন 2022-23 অেৃবেক্ররর জন্য জমু্ম ও 

কাশ্মীক্ররর জন্য 1.42 লক্ষ থকাটি টাকার বাক্রজট প্রস্তাব কক্ররক্রেন । অেৃেন্ত্রী শনেৃলা 

সীতারােন 2021-22 অেৃবেক্ররর জন্য থকন্দ্রিাশসত অঞ্চক্রলর অশতশরি 

োশবগুশলও থপি কক্ররক্রেন, যার থোট অেৃ েূল্য 18,860.32 থকাটি  

 

িাজার েূেধক্রনর রেক থেক্রক ভারত রিক্রশ্বর শীষে পাাঁ চটি থেক্রশর েক্রধ্য 

অন্তভুে ি হক্রয়ক্রে  

বাজার েূলধক্রনর উপর ব্লুেবাক্রগৃর সাম্প্রশতক তথ্য অনুসাক্রর, প্রেেবাক্ররর জন্য 

ভারক্রতর ইকুইটি বাজার market capitalization এর পশরক্রপ্রশক্ষক্রত শবক্রশ্বর িীষ ৃ

5টি থেক্রি অন্তভৃুি িক্রযক্রে । 3.21 ট্রিশলযন োশকৃন িলাক্ররর সােশগ্রক বাজার 

েূলধন সি ভারত 5ে স্থাক্রন রক্রযক্রে ৷ ভারক্রতর থোট শবশ্ব market 

capitalization োাঁ শ়েক্রযক্রে USD 109.22 ট্রিশলযন । োশকৃন যুিরাষ্ট্র 47.32 

ট্রিশলযন োশকৃন িলাক্ররর সােশগ্রক বাজার েূলধন শনক্রয র যাশঙ্কংক্রযর িীক্রষৃ রক্রযক্রে | 

তারপক্ররই রক্রযক্রে যোেক্রে চীন (USD 11.52 ট্রিশলযন), জাপান (6 ট্রিশলযন 

োশকৃন িলার) এবং িংকং (USD 5.55 ট্রিশলযন)| 

 

েুরড'স CY22 এর জন্য ভারক্রতর রজরডরপ পূিোভাস 9.1% এ করেক্রয় 

এক্রনক্রে 

শবশ্ব অেৃনীশতক্রত রাশিযা-ইউক্রেন দ্বক্রন্দ্বর শবরূপ প্রভাক্রবর কারক্রে থরটিং এক্রজশন্স 

েুশি'স কযাক্রলন্ডার বের 2022 (CY2022) এ ভারক্রতর অেৃননশতক বতশদ্ধর 

পূবৃাভাস 9.1 িতাংি শেক্রযক্রে । এর আক্রগ 2022 সাক্রলর থিব্রুযাশরক্রত, েুশি'স 

CY2022-এ ভারক্রতর শজশিশপ অনুোন কক্ররশেল 9.5 িতাংি । েুশি’স 

কযাক্রলন্ডার ইযার (CY) 2023-এর জন্য ভারক্রতর শজশিশপ বতশদ্ধর পূবৃাভাস 5.4 

িতাংি অনুোন কক্ররক্রে। 

 

OECD FY23-এর জন্য ভারক্রতর রজরডরপ 8.1% অনুোন কক্ররক্রে 

অগৃানাইক্রজিন ির ইক্রকানশেক থকাঅপাক্ররিন অযান্ড থিক্রভলপক্রেন্ট (OECD) 

ভারক্রতর প্রকত ত থোট থেিজ উৎপােন (GDP) এর আউটলুক FY24-থত 5.5% 

ধক্রর থরক্রখক্রে। 

অবকাঠাক্রোগত ব্যয এবং সীোন্ত পুনরায থখালার িক্রল, উেীযোন এশিযার 

শজশিশপ - চীন, ভারত এবং সাউে-ইস্ট এশিযান থনিনস (ASEAN) এর 10 

সেস্য - এই বের 5.8% বতশদ্ধ পাক্রব বক্রল অনুোন করা িক্রযক্রে৷ 
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আন্তজে ারতক আইরপ সূচক 2022: ভারত 43তে স্থাক্রন রক্রয়ক্রে 

ভারত তার সােশগ্রক IP থস্কার 38.4 িতাংি থেক্রক বাশ়েক্রয 38.6 িতাংি কক্ররক্রে 

এবং International Intellectual Property Index 2022-অনুযাযী 

ভারত 55টি থেক্রির েক্রে 43 তে স্থাক্রন রক্রযক্রে৷ এই সূচকটি US থচম্বার অি 

কোক্রসৃর থগ্লাবাল ইক্রনাক্রভিন পশলশস থসন্টার দ্বারা প্রকাশিত িক্রযক্রে ৷ 2021 

সাক্রলর জুলাই োক্রস, বাশেজয সেশকৃত সংসেীয স্থাযী কশেটি ভারক্রত 

Intellectual Property Rights Regime এর একটি পযৃাক্রলাচনা প্রকাি 

কক্ররক্রে । এই পযৃাক্রলাচনাটি একটি উন্নযন এবং ভারক্রতর জাতীয IP পশরক্রবক্রির 

িশি এবং দুবৃলতাগুশলর একটি ব্যাপক এবং শবিে অেযন প্রোন কক্রর। 
 

র যারঙ্কংক্রয়র শীষে পাাঁ চটি থেশ হে: 

• র যাশঙ্কংয 1- োশকৃন যুিরাষ্ট্র 

• র যাশঙ্কংয 2- যুিরাজয 

• র যাশঙ্কংয 3- জােৃাশন 

• র যাশঙ্কংয 4- সুইক্রিন 

• র যাশঙ্কংয 5- ফ্রান্স 
 

GoI রেঙ্ক টযাঙ্ক, নীরত আক্রয়াগ জাতীয় রেঙ্গ সূচক ততরর করক্রে 

NITI Aayog একটি জাতীয শলঙ্গ সূচক ততশর করক্রে । জাতীয শলঙ্গ সূচক্রকর 

উক্রেশ্য িল থেক্রির অগ্রগশতর পশরোপ করা এবং শবশভন্ন  নীশতগত শসদ্ধান্ত 

থনওযার জন্য শলঙ্গ সেতার স্থাযী িাাঁ কগুশল শচশিত করা । এটি ভারক্রতর রাজয এবং 

থকন্দ্রিাশসত অঞ্চলগুশলর অগ্রগশতক্রক শচশহিত করার িাশতযার শিসাক্রব কাজ 

করক্রব এবং ইশতবাচক পশরবতৃক্রনর শভশে ততশর করক্রব । NITI Aayog-এর বাশষৃক 

শরক্রপাটৃ 2021-22-এ এই তথ্য প্রকাি করা িক্রযক্রে । 
 

নাইট িাঙ্ক: রিশ্বব্যাপী রিরেয়ক্রনয়ারক্রের জনসংখ্যার রনররক্রখ ভারত 

তৃতীয় স্থাক্রন রক্রয়ক্রে 

নাইট ফ্রাক্রঙ্কর দ্য ওক্রযলে শরক্রপাটৃ 2022-এর সবৃক্রিষ সংস্করে অনুসাক্রর, 2021 

সাক্রলর শবশ্বব্যাপী শবশলযক্রনযারক্রের জনসংখ্যার সংখ্যার শেক থেক্রক ভারত তত তীয 

স্থাক্রন রক্রযক্রে । ভারক্রত অশত-উচ্চ-সেেযুি-ব্যশির (UHNWIs) সংখ্যা 11% 

বত শদ্ধ থপক্রযক্রে |  
 

রিশ্বব্যাপী: 

• তাশলকার িীক্রষৃ রক্রযক্রে যোেক্রে োশকৃন যুিরাষ্ট্র (748) এবং চীন (554)। 
 

Top 5 countries with the most number of billionaires in 

2021: 
 

Billionaires 2021 

United States 748 

China 554 

India 145 

Germany 136 

Russia 121 
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ভারত, পারকস্তান: জেিায়ু পররিতে ক্রনর জন্য সিক্রচক্রয় ঝুাঁ রকপূণে থেশ 

চরে জলবাযু পশরশস্থশত, েেবধৃোন বন্যা এবং খরা েশক্ষে এশিযার খাদ্য 

শনরাপোক্রক শবপক্রের সমু্মখীন কক্ররক্রে, যা ভারত ও পাশকস্তানক্রক জলবাযু 

পশরবতৃক্রনর জন্য সবক্রচক্রয ঝুাঁ শকপূেৃ থেক্রি পশরনত কক্ররক্রে | 

যশে শনগৃেন নাটকীযভাক্রব হ্রাস না করা িয, তক্রব ভারক্রত 'ওক্রয়ট িাল্ব' তাপোো, 

যা তাপ এবং আিৃতা উভযই পশরোপ কক্রর, 31 শিশগ্র থসলশসযাস োশ়েক্রয যাক্রব, 

যা োনুক্রষর জন্য োরাত্মক িক্রব।  
 

SDG সূচক 2021: ভারত 120 তে স্থাক্রন রক্রয়ক্রে 

Sustainable Development Index 2021-এ ভারত 120তে স্থাক্রন রক্রযক্রে 

৷ এই সূচক্রক, থেিগুশলক্রক 100-এর েক্রে প্রাপ্ত থস্কার অনুযাযী র যাঙ্ক করা িক্রযক্রে 

৷ ভারক্রতর থস্কার 60.07 ৷ গত বের ভারক্রতর র্যাঙ্ক শেল 117 । সূচকটি 17টি 

থটকসই উন্নযন লক্ষয অজৃক্রনর শেক্রক থেক্রির থোট অগ্রগশত পশরোপ কক্রর । এই 

সূচক্রকর িীক্রষৃ রক্রযক্রে রিনল্যাি। 
 

এই র যারঙ্কংক্রয় শীষে 5টি থেশ হে: 

1. শিনল্যান্ড; 

2. সুইক্রিন; 

3. থিনোকৃ; 

4. জােৃাশন; 

5. থবলশজযাে 

এই 17টি থটকসই উন্নযন লক্ষযগুশল 2030 সাক্রলর থটকসই উন্নযক্রনর এক্রজন্ডার 

অংি শিসাক্রব 2015 সাক্রলর থসক্রেম্বক্রর জাশতসংক্র র সাধারে পশরষে দ্বারা গতিীত 

িক্রযশেল। 
 

The 17 sustainable development goals (SDGs) to transform 

our world: 

• লক্ষয 1: থকান োশরিযতা না োকা 

• লক্ষয 2: শজক্ররা িাঙ্গার 

• লক্ষয 3: সুস্বাস্থয এবং সুস্থতা 

• লক্ষয 4: োনসেন্ন শিক্ষা 

• লক্ষয 5: শলঙ্গ সেতা 

• লক্ষয 6: শবশুদ্ধ জল এবং স্যাশনক্রটিন 

• লক্ষয 7: সােযী েূক্রল্যর এবং পশরষ্কার িশি 

• লক্ষয 8: িালীন কাজ এবং অেনৃনশতক বতশদ্ধ 

• লক্ষয 9: শিল্প, উিাবন এবং পশরকাঠাক্রো 

• লক্ষয 10: তবষম্য হ্রাস 

• লক্ষয 11: িির এবং সম্প্রোয 

• লক্ষয 12: োশযত্বিীল ব্যবিার এবং উৎপােন 

• লক্ষয 13: জলবাযু কে ৃ

• লক্ষয 14: পাশনর শনক্রচ জীবন 

• লক্ষয 15: জশেক্রত জীবন 

• লক্ষয 16: িাশন্ত ও ন্যাযশবচার িশিিালী প্রশতষ্ঠান 

• লক্ষয 17: লক্ষয অজৃক্রনর জন্য অংিীোশরত্ব 
 

রিডে অি দ্য ওয়ার্ল্ে  2022 ররক্রপাটে : ভারত 'আংরশকভাক্রি েুি' 

স্থান এর েযে াো থপক্রয়ক্রে 

বাশষৃক প্রশতক্রবেন অনুসাক্রর, টানা শদ্বতীয বেক্ররর জন্য গেতন্ত্র এবং েুি সোক্রজর 

পশরক্রপ্রশক্ষক্রত ভারতক্রক 'আংশিকভাক্রব েুি' থেি শিসাক্রব আখ্যাশযত করা িক্রযক্রে 

। োশকৃন শভশেক NGO শফ্রিে িাউক্রসর “Freedom in the World 2022 – 

The Global Expansion of Authoritarian Rule” শিক্ররানাক্রের 

প্রশতক্রবেনটি 'রাজননশতক অশধকার এবং নাগশরক স্বাধীনতার েূল্যাযন কক্রর। ভারত 

2022 সাক্রল 100 এর েক্রে 66 থস্কার কক্ররশেল । 2021 সাক্রল ভারত 67 থস্কার 

কক্ররশেল । 2020 পযৃন্ত ভারত একটি স্বাধীন থেি শেল, যখন ভারক্রতর থস্কার শেল 

71 । 
 

স্কচ থেট অি গভক্রনেি র্যারঙ্কং 2021: অন্ধ্রপ্রক্রেশ প্রেে স্থান 

থপক্রয়ক্রে 

অন্ধ্রপ্রক্রেি টানা শদ্বতীয বেক্ররর জন্য SKOCH রাক্রজযর গভনৃযান্স র যাশঙ্কংক্রয এক 

নম্বর স্থানটি ধক্রর থরক্রখক্রে । একটি শরশলজ অনুসাক্রর, রাজযটি টানা শদ্বতীয বেক্ররর 

জন্য প্রেে স্থানটি ধক্রর থরক্রখক্রে । 2020 সাক্রলও, অন্ধ্রপ্রক্রেি িাসনপ্রশেযার  

থক্ষক্রে িীষৃস্থান অজৃন কক্ররশেল । অন্ধ্রপ্রক্রেি 2018 সাক্রল শদ্বতীয স্থাক্রন শেল এবং 

পক্রর 2019 সাক্রল 4েৃ অবস্থাক্রন থনক্রে শগক্রযশেল | 

অন্যান্য রাক্রজযর Ranking: 

শদ্বতীয র্যাক্রঙ্ক পশিেবঙ্গ, 3 নম্বক্রর ওশ়েিা, 4 নম্বক্রর গুজরাট এবং েিারাষ্ট্র 5 নম্বক্রর 

শেল । প্রশতক্রবিী থতক্রলঙ্গানা 6 নম্বক্রর শেল । 
 

Fortune India পরিতী 500 তারেকা 2022: RailTel 124 তে 

স্থাক্রন রক্রয়ক্রে 

RailTel Corporation of India Limited (RailTel) 8ে সংস্করে িরচুন 

ইশন্ডযা দ্য থনক্সট 500 (2022 সংস্করে) ভারক্রত কেৃরত িীষ ৃোঝাশর আকাক্ররর 

থকাোশনগুশলর েক্রে 124তে স্থাক্রন রক্রযক্রে ৷ এটি ভারত সরকাক্ররর (GoI) 

একোে থটশলকে পাবশলক থসটর আন্ডারক্রটশকং(PSU) থকাোশন । ভারক্রত 

2021 সাক্রল কাজ করা িীষৃ োঝাশর আকাক্ররর থকাোশনগুশলর তাশলকায এটি 

197তে স্থাক্রন শেল । 

RailTel ো়োও, IRCTC িল একোে থরলওক্রয PSU, যা তাশলকায 309 

নম্বক্রর রক্রযক্রে |  
 

SIPRI ররক্রপাটে : ভারত অক্রস্ত্রর িৃহিে আেোরনকারক রহসাক্রি 

আরিভূে ত হক্রয়ক্রে 

স্টকক্রিাে ইন্টারন্যািনাল শপস শরসাচৃ ইনশস্টটিউট (SIPRI) আন্তজৃাশতক অস্ত্র 

স্থানান্তক্ররর প্রবেতা, 2021-এর উপর একটি সাম্প্রশতক প্রশতক্রবেন প্রকাি কক্ররক্রে 

৷ প্রশতক্রবেন অনুসাক্রর, ভারত এবং থসৌশে আরব 2017-21 সাক্রলর েক্রে অক্রস্ত্রর 

বতিেে আেোশনকারক শিসাক্রব আশবভৃূত িক্রযক্রে৷ দুটি থেি শেশলতভাক্রব সেস্ত 

শবশ্বব্যাপী অক্রস্ত্রর 11% েয কক্ররক্রে । শেির (5.7%), অক্রস্ট্রশলযা (5.4%) এবং 

চীন (4.8%) যোেক্রে িীষৃ 5 এর পরবতী শতনটি বতিেে আেোশনকারক । 

প্রশতক্রবেক্রন ভারতক্রক তাশলকার িীক্রষৃ রাখা িক্রযক্রে। ভারক্রতর থোট আেোশনর 

85% শতনটি থেি থেক্রক এক্রসক্রে, এই শতনটি থেি িল রাশিযা (46%), ফ্রান্স 

(27%), এবং োশকৃন যুিরাষ্ট্র (12%) |  
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রডরজটাে শরপং 2021-এ রিশ্বব্যাপী রিরনক্রয়াগ: ভারত রবতীয় স্থাক্রন 

রক্রয়ক্রে 

শিলরুক্রের লন্ডন ও অংিীোরক্রের শবক্রেষে অনুসাক্রর, সি-শবশনক্রযাগ থিটা, 

শিশজটাল িশপং থকাোশনগুশলর জন্য ভারত িল শদ্বতীয বতিেে শবশ্বব্যাপী থভঞ্চার 

কযাশপটাল ইনক্রভস্টক্রেন্ট িাব, যা 2020 সাক্রলর 8 শবশলযন িলার থেক্রক 2021 

সাক্রল 22 শবশলযন িলাক্রর 175% বত শদ্ধ থপক্রযক্রে৷ শবশ্বব্যাপী, োশকৃন যুিরাক্রষ্ট্রর 

পক্রর ভারত শদ্বতীয স্থাক্রন রক্রযক্রে |  তারপক্রর, চীন 14 শবশলযন িলার শনক্রয তত তীয 

এবং যুিরাজয 7 শবশলযন িলার শনক্রয চতুে ৃস্থাক্রন রক্রযক্রে ।  

ভারক্রতর েক্রে, থবঙ্গালুরু 2021 সাক্রল শিশজটাল িশপংক্রয $14 শবশলযন েূক্রল্যর 

থভঞ্চার কযাশপটাল (VC) শবশনক্রযাক্রগর সাক্রে শবশ্বব্যাপী িীক্রষৃ রক্রযক্রে, তারপক্রর $4 

শবশলযন সি গুরুগ্রাে 7 নম্বক্রর এবং $3 শবশলযন সি েুম্বাই 10 নম্বক্রর রক্রযক্রে ৷ 
 

Ranking: 
 

Rank Country Investment 

1 United States (US) USD 51 billion 

2 India USD 22 billion 

3 China USD 14 billion 

4 United Kingdom USD 7 billion 
 

V-Dem's Democracy Report 2022: ভারত 93তে স্থাক্রন রক্রয়ক্রে 

সুইক্রিক্রনর থগাক্রেনবাগৃ শবশ্বশবদ্যালক্রযর শভ-ক্রিে ইনশস্টটিউট সম্প্রশত 

থিক্রোক্রেশস শরক্রপাক্রটৃর সবৃক্রিষ সংস্করেটি প্রকাি কক্ররক্রে । গক্রবষোটির শিক্ররানাে 

শেল ‘Democracy Report 2022: Autocratisation Changing Nature?’ । 

প্রশতক্রবেনটি শলবাক্ররল থিক্রোক্রেটিক ইনক্রিক্রক্স (LDI) থস্কাক্ররর শভশেক্রত 

থেিগুশলক্রক চারটি িাসক্রনর প্রকাক্রর থেেীবদ্ধ কক্রর: অসাম্প্রোশযক গেতন্ত্র, 

শনবৃাচনী গেতন্ত্র, শনবৃাচনী তস্বরতন্ত্র এবং বে তস্বরাচার।  
 

শীষে 5টি LDI থেশ: 

1. সুইক্রিন 

2. থিনোকৃ 

3. নরওক্রয 

4. থকাস্টাশরকা 

5. শনউশজল্যান্ড 
 

 

ভারক্রতর পারিরম্যাি: 

• এটি ভারতক্রক 179টি থেক্রির েক্রে LDI-থত 93তে স্থাক্রন একটি শনবৃাচনী 

তস্বরাচার শিসাক্রব থেেীবদ্ধ কক্রর । 

• প্রশতক্রবেক্রন বলা িক্রযক্রে, ভারত শবক্রশ্বর িীষৃ েি 'তস্বরাচারী'থের েক্রে একটি। 

• LDI থত 93তে স্থান, ভারত "শনক্রচ 50%" থেিগুশলর েক্রে রক্রযক্রে ৷ 

• ইক্রলক্রটারাল থিক্রোক্রেশস ইনক্রিক্রক্স এটি আরও শনক্রচ থনক্রে এক্রসক্রে, 100-

এ, এেনশক Deliberative Component Index-এ 102 স্থাক্রন থনক্রে 

এক্রসক্রে। 

• েশক্ষে এশিযায, LDI-থত ভারত শ্রীলঙ্কার নীক্রচ (88), থনপাল (71), এবং 

ভুটান (65) এবং পাশকস্তাক্রনর (117) উপক্রর রক্রযক্রে। 
 

হুরুন থলািাে ররচ রেে 2022: এেন োস্ক শীক্রষে রক্রয়ক্রে 

থেসএক্স এবং থটসলার প্রশতষ্ঠাতা এলন োস্ক 2022 M3M  হুরুন থগ্লাবাল শরচ 

শলক্রস্ট িীষৃস্থান অজৃন কক্ররক্রে, যার বতৃোক্রন থোট সেে $205 শবশলযন । 2022 

M3M হুরুন থগ্লাবাল শরচ শলস্ট শরক্রযলটি িােৃ M3M-এর সিক্রযাশগতায গক্রবষো 

এবং শবলাসবহুল প্রকািনা থগাষ্ঠী Hurun India দ্বারা প্রকাশিত িক্রযক্রে । 
 

তারেকার অন্যান্য ব্যরিরা: 

• Amazon.com Inc এর শনবৃািী থচযারম্যান থজি থবক্রজাস $188 শবশলযন 

সেক্রের সাক্রে শদ্বতীয স্থাক্রন রক্রযক্রেন৷ 

• $153 শবশলযন সেক্রের সাক্রে, বানৃািৃ আনৃল্ট, LVMH Moët 

Hennessy-এর প্রধান শনবৃািী - লুই শভটন SE, শবক্রশ্বর বতিেে শবলাস-সােগ্রী 

থকাোশন, তত তীয স্থাক্রন রক্রযক্রে৷ 

• ভারত থেক্রক, শরলাক্রযন্স ইন্ডাশস্ট্রজ শলশেক্রটি (RIL) থচযারম্যান েুক্রকি 

আম্বাশনই একোে ভারতীয শযশন 2022 সাক্রলর হুরুন থগ্লাবাল শরচ শলক্রস্টর 

িীষৃ 10 তাশলকায ভারক্রতর পািাপাশি এশিযার সবক্রচক্রয ধনী ব্যশি শিক্রসক্রব 

আশবভৃূত িক্রযক্রেন ৷ আম্বাশন 103 শবশলযন িলাক্ররর সেক্রের সাক্রে 

শবশ্বব্যাপী নবে স্থান অশধকার কক্ররক্রেন। 
 

2022 M3M হুরুন থলািাে ররচ রেক্রের একটি েূে অনুসন্ধান 

• 2022 M3M হুরুন থগ্লাবাল শরচ তাশলকায 2,557টি থকাোশন এবং 69টি 

থেক্রির সােশগ্রক 3,381 শবশলযক্রনযার স্থান থপক্রযক্রে। 

• 215 জন শবশলযক্রনযার শেক্রলন ভারক্রতর, যার েক্রে 58টি নতুন সংক্রযাজন 

রক্রযক্রে৷ 

• ভারত শবক্রশ্বর তত তীয বতিেে শবশলযক্রনযার উৎপােনকারী থেি শিক্রসক্রব 

আশবভৃূত িক্রযক্রে। 
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TOP 10 Billionaires: 

Rank Name Company 
Wealth 
Value 

1 Elon Musk Tesla 
USD 205 

billion(bn) 

2 Jeff Bezos Amazon USD 188 bn 

3 
Bernard 
Arnault 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton 

USD 153 bn 

4 Bill Gates Microsoft USD 124 bn 

5 Warren Buffett 
Berkshire 
Hathaway 

USD 119 bn 

6 Sergey Brin Alphabet USD 116 bn 

6 Larry Page Alphabet USD 116 bn 

8 Steve Ballmer Microsoft USD 107 bn 

9. 
Mukesh 
Ambani 

Reliance 
Industries 

Limited 
USD 103 bn 

10 
Bertrand 

Puech & Family 
Hermes USD 102 bn 

 

Deloitte's Global Powers of Retailing 2022: Reliance 

Retail 56তে স্থাক্রন রক্রয়ক্রে 

“Global Powers of Retailing 2022: Resilience Despite 

Challenges”  িীষৃক তবশশ্বক পরােিৃক সংস্থা Deloitte-এর শরক্রপাটৃ অনুসাক্রর, 

ভারতীয িযান্ড শরলাক্রযন্স শরক্রটল, FY2020-এর খুচরা আয বতশদ্ধর শভশেক্রত িীষ ৃ

250 তাশলকায 56তে স্থাক্রন রক্রযক্রে ৷ ওযালোটৃ ইনকরক্রপাক্ররিন, একটি 

আক্রেশরকান বহুজাশতক খুচরা কক্রপৃাক্ররিন, যা তাশলকার িীক্রষৃ রক্রযক্রে, তারপক্রর 

রক্রযক্রে অযাোজন, কস্টক্রকা থিালক্রসল কক্রপৃাক্ররিন, থিাযাজৃ গ্রুপ এবং দ্য থিাে 

শিক্রপা । 
 

IQAir 2021 ওয়ার্ল্ে  এয়ার থকায়ারেটি ররক্রপাটে : রেরি রিক্রশ্বর 

সিক্রচক্রয় দূরষত রাজধানী 

IQAir-এর 2021 ওযাডৃ এযার থকাযাশলটি শরক্রপাটৃ অনুসাক্রর নযা শেশিক্রক টানা 

শদ্বতীয বেক্ররর জন্য শবক্রশ্বর সবক্রচক্রয দূশষত রাজধানী িির শিসাক্রব স্থান থেওযা 

িক্রযক্রে। ঢাকা (বাংলাক্রেি), এন’জাক্রেনা (চাে), দুিানক্রব (তাশজশকস্তান) এবং 

োস্কাট (ওোন) যোেক্রে িীষ ৃপাাঁ চটি সবক্রচক্রয দূশষত রাজধানী িিরগুশলর পক্রর 

নযাশেশি রক্রযক্রে। ইশতেক্রে, শভওযাশে শেল ভারক্রতর সবক্রচক্রয দূশষত িির, তার 

পক্রর গাশজযাবাে, শেশি এবং থজৌনপুর। 
 

রিশ্বব্যাপী: 

বাংলাক্রেি সবক্রচক্রয দূশষত থেি, এরপর রক্রযক্রে চাে, পাশকস্তান ও তাশজশকস্তান। 

ভারত শেল পঞ্চে দূশষত থেি। 
 

নাইট িাঙ্ক: থলািাে হাউস প্রাইস ইনক্রডে  Q4 2021-এ ভারত 

51তে স্থাক্রন রক্রয়ক্রে 

সেশে পরােিৃোতা নাইট ফ্রাঙ্ক দ্বারা প্রকাশিত 'থগ্লাবাল িাউস প্রাইস ইনক্রিক্স 

Q4 2021'-এ ভারত পাাঁ চটি স্থাক্রনর উন্নশত কক্রর 51তে অবস্থাক্রন রক্রযক্রে। 2020 

সাক্রলর 4 তেোশসক্রক ভারত 56 তে অবস্থাক্রন শেল৷ 2020 সাক্রলর Q4  এর 

তুলনায 2021 সাক্রলর অক্রটাবর-শিক্রসম্বর তেোশসক্রক ভারক্রত 2.1 িতাংি বাশষৃক 

েূল্য বতশদ্ধ থপক্রযক্রে৷ 
 

রিশ্বব্যাপী 

• তুরস্ক 2021 সাক্রলর Q4-এ সক্রবৃাচ্চ বাশষৃক েূল্য বতশদ্ধর িার 59.6 িতাংি 

থেক্রখক্রে। 

• সবৃক্রিষ গক্রবষো প্রশতক্রবেক্রন িীষৃ 5টি থেক্রির েক্রে যোেক্রে শনউশজল্যান্ড 

(22.6 িতাংি), থচক প্রজাতন্ত্র (22.1 িতাংি), থলাভাশকযা (22.1 

িতাংি) এবং অক্রস্ট্রশলযা (21.8 িতাংি) রক্রযক্রে। 

• োলক্রযশিযা, োল্টা এবং েরক্রকার বাজারগুশল 2021 সাক্রল, যোেক্রে 0.7 

িতাংি, 3.1 িতাংি এবং 6.3 িতাংি দ্বারা আবাসক্রনর োে হ্রাস থপক্রযক্রে৷ 

 

Business News in Bengali 
 

েযািাডে  চাটে াডে  এয়ারোইন রশক্রল্পর জন্য অেেপ্রোক্রনর প্ল্যাটিক্রেের 

উক্রেক্রে IATA-এর সাক্রে চুরি কক্ররক্রে 

থগ্লাবাল ব্যাশঙ্কং গ্রুপ েযািাডে  চাটে াডে  ভারক্রত এযারলাইন শিক্রল্পর জন্য একটি 

থপক্রেন্ট প্লযাটিেৃ চালু করক্রত ইন্টারন্যাশনাে এয়ার রািক্রপাটে  

অযাক্রসারসক্রয়শন (IATA) এর সাক্রে পাটৃনারিীপ কক্ররক্রে । IATA থপ িক্রব 

একটি নতুন অেপৃ্রোক্রনর শবকল্প, যা অংিগ্রিেকারী এযারলাইনগুশলক্রক 

তাত্ক্ষশেক অেৃপ্রোক্রনর শবকল্পগুশল- থযেন UPI স্কযান ও থপ এবং UPI collect 

(অেৃ প্রোক্রনর অনুক্ররাধ)প্রোন করক্রব। স্টযান্ডািৃ চাটৃািৃ অন্যান্য বাজাক্ররও IATA 

Pay-এর থরালআউটক্রক সেেৃন করক্রব। 

ভারক্রত IATA Pay স্টযান্ডািৃ চাটৃাক্রিৃর Straight2Bank Pay দ্বারা চাশলত 

িয | এটি একটি থপক্রেন্ট প্লযাটিেৃ, যা অনলাইন ব্যবসাযীক্রের একটি থগ্লাবাল 

কাক্রনশটশভটির োেক্রে একাশধক থপক্রেন্ট শবকক্রল্পর োেক্রে সংগ্রি শিশজটালাইজ 

করক্রত সািায্য করক্রব । 
 

ভারতী এয়ারক্রটে ইিাস টাওয়াক্রর থভাডাক্রিাক্রনর 4.7% 

অংশীোররত্ব অরধগ্রহণ করক্রি 

ভারতী এযারক্রটল থভািাক্রিান গ্রুপ থেক্রক Indus Towers-এর অশতশরি 4.7 

িতাংি থিযার থকনার শসদ্ধান্ত শনক্রযক্রে । দুটি থকাোশন এই িক্রতৃ চুশি স্বাক্ষর 

কক্ররক্রে থয, থভািাক্রিান থকাোশন থভাডাক্রিান আইরডয়া (Vi) থত 

শবশনক্রযাক্রগর জন্য শনক্রজর আয ব্যবিার করক্রব এবং ভারতী এযারক্রটল Indus 

Towers-এর সাক্রে তার বক্রকযা পাওনা পশরক্রিাধ করক্রব । 
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সরকার LIC থত 20% FDI অনুক্রোেন কক্ররক্রে 

সূে অনুসাক্রর, েশন্ত্রসভা 26 থিব্রুযাশর িশনবার স্বযংশেয রুক্রটর োেক্রে LIC-র 

IPO-বাউন্ড লাইি ইনু্সযক্ররন্স কক্রপৃাক্ররিন অি ইশন্ডযা (LIC) থত 20% পযৃন্ত 

FDI অনুক্রোেন কক্ররক্রে । সরকার আিা কক্ররক্রে থয, এটি করার িক্রল ভারক্রতর 

বতিেে বীোকারীর শবশনক্রযাগ করা আরও সিজ িক্রব।  
 

টাটা থোটরস েঞ্চ করে ‘অনুভি’- চাকার থশারুে 

টাটা থোটরস গ্রােীে গ্রািকক্রের জন্য গ্রাম্য এলাকায তাক্রের পশরসর বতশদ্ধ করার 

জন্য এবং বাশ়ের থোরক্রগা়োয গাশ়ে থকনার অশভজ্ঞতা প্রোক্রনর লক্রক্ষয ‘অনুভি’ 

নাক্রে একটি থোবাইল থিারুে(চাকার থিারুে) চালু কক্ররক্রে । গ্রােীে ভারক্রত টাটা 

থোটরস এর িযান্ড সক্রচতনতা বা়োক্রত টাটা থোটরস সারা থেক্রি থোট 103টি 

থোবাইল থিারুে স্থাপন করক্রব। 
 

Paytm IRCT-এর সাক্রে পাটে নারশীপ কক্রর রডরজটাে টিরকট 

পররক্রষিা প্রোন করক্রি 

শিশজটাল থপক্রেন্ট থকাোশন Paytm থ াষো কক্ররক্রে থয, এটি ভারতীয থরলওক্রয 
কযাটাশরং অযান্ড টুযশরজে কক্রপৃাক্ররিন (IRCTC) এর সাক্রে পাটৃনারিীপ 

সম্প্রসাশরত কক্ররক্রে যাক্রত সারা থেক্রি থরলওক্রয থস্টিনগুশলক্রত ইনস্টল করা 

স্বযংশেয টিশকট থভশন্ডং থেশিন(ATVM) এর োেক্রে গ্রািকক্রের শিশজটাল 

টিশকট পশরক্রষবা প্রোন করা যায । যােীরা অসংরশক্ষত থরক্রনর রাইি টিশকট, 

প্লযাটিেৃ টিশকট, েরসুক্রের টিশকট পুননৃবীকরে এবং স্মাটৃ কািৃ শরচাজৃ করক্রত 

স্ক্রীক্রন থজনাক্ররট করা QR থকাি স্কযান করক্রত সক্ষে িক্রব। 
 

রিউচার থজনাক্ররে ইরিয়া ইিুযক্ররি ‘FG ডগ থহেে কভার’ 

ইিুযক্ররি চােু কক্ররক্রে 

শিউচার থজনাক্ররল ইশন্ডযা ইনু্সযক্ররন্স থকাোশন শলশেক্রটি (FGII) FG কুকুর 

স্বাস্থয কভার, থপাষা কুকুক্ররর জন্য স্বাস্থয িীো লঞ্চ করার থ াষো কক্ররক্রে । 

FGII কুকুক্ররর স্বাস্থয বীো কভার করার শবষক্রয সক্রচতনতা ততশর করার লক্রক্ষয 

‘ওহ োই ডগ!’ নাক্রে একটি শিশজটাল প্রচারাশভযাক্রনও থিাকাস কক্রর এবং 

ইনস্টাগ্রাে ও টুইটাক্ররর েক্রতা থসাশ্যাল শেশিযাক্রতও নজর রাক্রখ । 
 

RIL েুম্বাইক্রত ভারক্রতর িৃহিে ব্যিসা এিং সাংসৃ্করতক থকন্দ্র 

খুক্রেক্রে 

শরলাক্রযন্স ইন্ডাশস্ট্রজ শলশেক্রটি(RIL) শজও ওযাডৃ থসন্টার খুলক্রত চক্রলক্রে, যা 

ভারক্রতর বতিেে এবং সবক্রচক্রয েযৃাোপূেৃ বহুেুখী গন্তব্য িক্রত চক্রলক্রে । থসন্টারটি 

েুম্বাইক্রযর বান্দ্রা কুরলা কেক্রপ্লক্রক্স 18.5 একর জুক্র়ে রক্রযক্রে এবং নীতা আম্বাশন, 

শিক্ররটর শরলাক্রযন্স ইন্ডাশস্ট্রজ এবং শরলাক্রযন্স িাউক্রন্ডিক্রনর প্রশতষ্ঠাতা-

থচযারপাসৃন দ্বারা এটির পশরকল্পনা করা িক্রযশেল এবং এটি একটি ঐশতিাশসক 

ব্যবসা, বাশেজয এবং সংস্কত শতর গন্তক্রব্য পশরেত িক্রত চক্রলক্রে, যা প্রোন করক্রব 

শবশ্বোক্রনর ল্যান্ডোকৃ সি ভারক্রতর োনুষ। 
 

HDFC রেউচুয়াে িাি #LaxmiForLaxmi চােু কক্ররক্রে  

HDFC শেউচুযাল িান্ড ‘LaxmiForLaxmi’  নােক একটি নারী-ক্রনতত ত্বাধীন 

আশেৃক ক্ষেতাযন উক্রদ্যাগ চালু কক্ররক্রে, যা একটি অনন্য শেসি কল পশরক্রষবার 

োেক্রে েশিলা শবশনক্রযাগকারীক্রের তাক্রের কাোকাশে একজন েশিলা আশেৃক 

শবক্রিষক্রজ্ঞর সাক্রে সংযুি করক্রব । েশিলা আশেৃক শবক্রিষজ্ঞরা েশিলা 

শবশনক্রযাগকারীক্রের প্রক্রের উের থেক্রব । এই উক্রদ্যাক্রগর োেক্রে, HDFC 

শেউচুযাল িাক্রন্ডর লক্ষয িল েশিলা শবশনক্রযাগকারীক্রের জন্য শেউচুযাল িান্ড 

শবশনক্রযাগগুশলক্রক অযাক্রক্সসক্রযাগ্য কক্রর আশেৃকভাক্রব স্বাধীন িওযার যাোয সিাযতা 

করা । 
 

োর থহেে অযাি অযাোইড ইিুযক্ররি ‘োর উইক্রেন থকয়ার 

ইিুযক্ররি পরেরস’ চােু কক্ররক্রে 

স্টার থিলে অযান্ড অযালাইি ইনু্সযক্ররন্স থকাোশন শলশেক্রটি, একটি স্বাস্থয বীো 

থকাোশন "স্টার উইক্রেন থকযার ইনু্সযক্ররন্স পশলশস" চালু কক্ররক্রে । এটি একটি 

েশিলা-ক্রকশন্দ্রক স্বাস্থয কভার ব্যবস্থা, যা শবক্রিষভাক্রব েশিলাক্রের স্বাস্থযক্রসবার 

প্রক্রযাজনীযতা রক্ষা করার জন্য শিজাইন করা িক্রযক্রে । পশলশসটি শপ্রশেযাক্রের 

োেক্রে েয করা থযক্রত পাক্রর, যা তেোশসক বা অধৃ-বাশষৃক শকশস্তক্রত পশরক্রিাধ 

করা থযক্রত পাক্রর এবং এই পশলশসটি 1 বের, 2 বের বা 3 বেক্ররর থেযাক্রে থনওযা 

থযক্রত পাক্রর । 

স্টার উইক্রেন থকযার ইনু্সযক্ররন্স পশলশস একটি পতেক পশলশস এবং একটি থফ্লাটার 

পশলশস উভয শিসাক্রব উপলব্ধ ৷ ব্যশিগত সেশি- শুধুোে 18 বের থেক্রক 75 

বেক্ররর েক্রে বযসী েশিলাক্রের জন্য বীোকত ত ৷ থফ্লাটার সাে ইনু্সরি - প্রাপ্তবযস্ক 

18 বের থেক্রক 75 বের বযসী পশরবাক্রর অন্তত একজন েশিলা সি স্বােী/স্ত্রী এবং 

শনভৃরিীল সন্তান । 
 

L&T একটি MSME-এর ই-কোসে প্ল্যাটিেে ‘সুরিন’ চােু কক্ররক্রে 

Larsen & Toubro (L&T) L&T-SuFin ই-কোসৃ প্লযাটিেৃ প্রশতষ্ঠা কক্ররক্রে 

। এটি থেক্রির প্রেে অন্যান্য ব্যবসায শবশে করা শিল্প পে এবং পশরক্রষবাগুশলর জন্য 

সেূেৃ ই-কোসৃ প্লযাটিেৃ । প্লযাটিক্রেরৃ থলনক্রেন খরচ প্রায 1.5 িতাংি । B2B 

ই-কোসৃ প্লযাটিক্রেৃর োেক্রে, থকাোশনর েূল লক্ষয শেল ব্যবসার ক্ষেতাযন, 

শবক্রিষ কক্রর কু্ষি, থোট এবং োঝাশর উক্রদ্যাক্রগর | 
 

IIFL রসরকউররটিজ "OneUp" প্রাইোরর োক্রকে টস ইনক্রভেক্রেন্ট 

প্ল্যাটিেে চােু কক্ররক্রে 

IIFL শসশকউশরটিজ শলশেক্রটি (পূক্রব ৃইশন্ডযা ইনক্রিালাইন শলশেক্রটি) চালু কক্ররক্রে 

‘OneUp’, ভারক্রতর প্রেে প্রােশেক বাজার শবশনক্রযাগ প্লযাটিেৃ । এই প্লযাটিক্রেৃর 

োেক্রে, প্রােশেক পাবশলক অিার (আইশপও), নন-কনভাক্রটৃবল শিক্রবঞ্চার 

(এনশসশি) এবং সাবৃক্রভৌে থসানার বক্রন্ড (এসশজশব) শবশনক্রযাগ করা থযক্রত পাক্রর । 

OneUp প্লযাটিক্রেৃ, IPO আক্রবেনগুশল 24×7 এবং IPO শবশিং থখালার শতন 

শেন আক্রগ গ্রিে করা িয । 
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েহানেী থকােরির্ল্স রেরেক্রটড এখন ভারক্রতর িৃহিে কয়ো 

উৎপােনকারী প্ররতিান হক্রয় উক্রঠক্রে 

থকাল ইশন্ডযার একটি সিক্রযাগী েহানেী থকােরির্ল্স রেরেক্রটড (MCL) 

থ াষো কক্ররক্রে থয, এটি থেক্রির বতিেে কযলা উৎপােনকারী িক্রয উক্রঠক্রে । 

2021-22 আশেৃক বেক্রর, থকাোশনটি 157 শেশলযন টন কযলা উৎপােন কক্ররক্রে 

বক্রল জানাক্রনা িক্রযক্রে । 
 

োদ্রাক্রজর IIT এিং RBI ইক্রনাক্রভশন হাি িুে রিনক্রটক 

োটে আপগুরের জন্য  টাই-আপ কক্ররক্রে 

IIT োিাজ ইনশকউক্রবিন থসল (IITMIC) এবং ভারতীয শরজাভৃ ব্যাক্রঙ্কর সেূেৃ 

োশলকানাধীন সিক্রযাগী RBI ইক্রনাক্রভিন িাব (RBIH ) ভারক্রত শিনক্রটক 
ব্যবসাক্রক সেেৃন ও প্রসাশরত করার জন্য প্রক্রযাজনীয ইক্রকাশসক্রস্টে প্রশতষ্ঠায 

সিক্রযাশগতা করার উক্রেক্রশ্য একটি সেক্রঝাতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর কক্ররক্রে | 

এই দুটি সংস্থা প্রােশেক পযৃাক্রযর উক্রদ্যািাক্রের ইনশকউক্রবিন সিাযতার সাক্রে 

অনন্য এবং শবশিত ধারনা শেক্রত এবং তাক্রের থস্কল-আপ যাোক্রক গশতিীল করক্রত 

সিক্রযাশগতা করক্রব । 
 

UPI ব্যিহারকারীর জন্য NPCI “UPI Lite – On-Device wallet” 

রডজাইন কক্ররক্রে 

ন্যািনাল থপক্রেন্ট কক্রপৃাক্ররিন অি ইশন্ডযা (NPCI) থোট েূক্রল্যর থলনক্রেক্রনর 

জন্য UPI ব্যবিারকারীক্রের জন্য "UPI Lite - On-Device wallet" ("UPI 

Lite") কাযৃকাশরতা শিজাইন কক্ররক্রে। ভারক্রত খুচরা থলনক্রেক্রনর (নগে সি) 

থোট পশরোক্রের প্রায 75% 100 টাকার থলনক্রেক্রনর েূক্রল্যর শনক্রচ। অশধকন্তু, থোট 

UPI থলনক্রেক্রনর 50% 200/- পযৃন্ত থলনক্রেক্রনর েূল্য রক্রযক্রে। এই ধরক্রনর থোট 

েূক্রল্যর থলনক্রেন সিক্রজ প্রশেযা করার জন্য, NPCI “UPI Lite”-এর এই সুশবধা 

চালু কক্ররক্রে। 
 

সরকার ঋণ রিরনক্রয়াগক্রক ইকুযইটিক্রত রূপান্তর করার জন্য 

োটে আক্রপর জন্য টাইেোইন 10 িের িৃরে কক্ররক্রে 

DPIIT থেক্রক প্রকাশিত একটি সংবাে অনুসাক্রর, সরকার থকাোশনগুশলর ঋে 

অেৃাযনক্রক ইকুযইটি থিযাক্রর রূপান্তর করার সেযসীো 10 বের পযৃন্ত বাশ়েক্রযক্রে। 

পূক্রবৃ, প্রােশেক রূপান্তরক্রযাগ্য থনাট ইসুয করার পক্রর রূপান্তরক্রযাগ্য থনাটগুশল পাাঁ চ 

বের পযৃন্ত ইকুযইটি থিযাক্রর রূপান্তশরত িক্রত পাক্রর। থসই সেযসীো এখন বাশ়েক্রয 

েি বের করা িক্রযক্রে। 
 

রিরপরসএে নন-ইন্টারক্রনট ব্যিহারকারীক্রের জন্য রডরজটাে থপক্রেন্ট 

অিার করার জন্য প্রেে হক্রয়ক্রে 

ভারত থপক্ররাশলযাে কক্রপৃাক্ররিন শলশেক্রটি (শবশপশসএল), একটি 'েিারত্ন' এবং 

িরচুন থগ্লাবাল 500 থকাোশন, আল্ট্রাকযাি থটকক্রনালশজস প্রাইক্রভট শলশেক্রটক্রির 

সাক্রে থযৌেভাক্রব কাজ কক্ররক্রে। থয সেস্ত গ্রািকক্রের স্মাটৃক্রিান বা ইন্টারক্রনক্রটর 

অযাক্রক্সস থনই তারা ‘UPI 123PAY’ শসক্রস্টেটি ব্যবিার এর োেক্রে শসশলন্ডার 

বুক করক্রত এবং অেৃ প্রোন করক্রত পাক্ররন। আল্ট্রা কযাি-এর সাক্রে সিক্রযাশগতার 

জন্য গ্রািকরা তাক্রের জন্য বা বেুক্রের জন্য ভারতগ্যাস শসশলন্ডার সংরক্ষে করক্রত 

একটি নন-ইন্টারক্রনট থিান থেক্রক সাধারে নম্বর 080 4516 3554-এ কল করক্রত 

পাক্ররন। 
 

Agreement News in Bengali 
 

HPCL ভারক্রতর থসাোর এনারজে  কক্রপোক্ররশক্রনর সাক্রে সেক্রঝাতা 

স্মারক স্বাক্ষর কক্ররক্রে 

24 থিব্রুযাশর, 2022-এ সবুজ িশির লক্ষযোো এবং কাবৃন-এর প্রশত ভারত 

সরকাক্ররর প্রক্রচিার জন্য শিনু্দস্তান থপক্ররাশলযাে কক্রপৃাক্ররিন শলশেক্রটি(HPCL) 

এবং থসালার এনাশজৃ কক্রপৃাক্ররিন অি ইশন্ডযা শলশেক্রটি(SECI) এর েক্রে 

নযাশেশিক্রত  একটি সেক্রঝাতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষশরত িক্রযশেল ।  
 

ভারত ও আন্তজে ারতক থটরেকরেউরনক্রকশন ইউরনয়ন ‘থহাে কারি 

চুরি’ স্বাক্ষর কক্ররক্রে 

ভারত সরকার নয়া রেরিক্রত ITU -এর একটি এররয়া অরিস এিং ইক্রনাক্রভশন 

থসন্টার প্রশতষ্ঠার জন্য আন্তজে ারতক থটরেকরেউরনক্রকশন ইউরনয়ন (ITU) 

এর সাক্রে থহাে কারি চুরি (HCA) স্বাক্ষর কক্ররক্রে । থিাস্ট কাশন্ট্র চুশি 

এলাকা অশিস প্রশতষ্ঠা ও পশরচালনার জন্য আইশন এবং আশেৃক কাঠাক্রো প্রোন 

কক্রর । নযাশেশিক্রত প্রশতশষ্ঠত ITU -এর এশরযা অশিস এবং ইক্রনাক্রভিন থসন্টার 

আিগারনস্তান, িাংোক্রেশ, ভুটান, ইরান, োেবীপ, থনপাে, শ্রীেঙ্কা এবং 

ভারত শনক্রয গঠিত েশক্ষে এশিযার থেিগুশলক্রত পশরক্রষবা প্রোন করক্রব ।  

সুইজারল্যাক্রন্ডর  থজক্রনভায অনুশষ্ঠত ওয়ার্ল্ে  থটরেকরেউরনক্রকশন 

েযািাডে াইক্রজশন অযাক্রসম্বরে-20 (WTSA-20) চলাকালীন একটি ভাচৃুযাল 

অনুষ্ঠাক্রন থকন্দ্রীয থযাগাক্রযাগ েন্ত্রী শ্রী অরশ্বনী তিষ্ণি এবং H.E.  এর েক্রে এই 

চুশি স্বাক্ষশরত িক্রযক্রে | 
 

Google ক্লাউড এিং Flipkart একটি থকৌশেগত অংশীোররত্ব 

কক্ররক্রে 

Flipkart এবং Google Cloud Flipkart এর উিাবন এবং িাউি থকৌিলক্রক 

ত্বরাশন্বত করক্রত সিাযতা করার জন্য একটি বহু-বেক্ররর থকৌিলগত চুশিক্রত 

সাক্ষর কক্ররক্রে । Flipkart-এর সম্প্রসারক্রের পরবতী পযৃাক্রয এই থজাক্রটর দ্বারা 

সািায্য করা িক্রব, যা এটি ভারক্রতর পরবতী 200 শেশলযন থেতা এবং লক্ষ লক্ষ 

শবক্রেতাক্রের তাশলকাভুি করার লক্ষয অজৃক্রন সিাযতা করক্রব । থকাোশনর দ্বারা 

চুশির েূল্য জানাক্রনা িযশন। 
 

IIT রুররকর সাক্রে BIS েযািাডে াইক্রজশন সংোন্ত কাযেেক্রের 

জন্য টাই আপ কক্ররক্রে 

িুযক্ররা অি ইরিয়ান েযািাডে স (BIS) এবং আইআইটি রুররক আইআইটি 

রুরশকক্রত একটি 'রিআইএস েযািাডে াইক্রজশন থচয়ার প্রক্রিসর' প্রশতষ্ঠার 

জন্য একটি সেক্রঝাতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর কক্ররক্রে । এই প্রেে BIS একটি 

ইনশস্টটিউক্রট স্টযান্ডািৃাইক্রজিন থচযার ততশর করক্রত চক্রলক্রে | এটি ই-গভক্রনৃক্রন্সর 

জন্য IIT-এর ব্লকক্রচইন অযাশপ্লক্রকিনগুশলর েক্রতা গুরুত্বপূেৃ থক্ষেগুশলক্রত 

স্টযান্ডািৃ স্থাপন করক্রত সিাযতা করক্রব। 
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আইআইটি োদ্রাজ অযাক্রকায়াম্যাপ ওয়াটার ম্যাক্রনজক্রেক্রন্টর সাক্রে 

পরেরস থসন্টার প্ররতিা কক্ররক্রে 

ইশন্ডযান ইনশস্টটিউট অি থটকক্রনালশজ (IIT) োিাজ ভারক্রতর জল সেস্যা 

সোধাক্রনর জন্য 'AquaMAP' নাক্রে একটি নতুন আন্তঃশবভাগীয জল ব্যবস্থাপনা 

এবং নীশত থকন্দ্র ততশর কক্ররক্রে। থকন্দ্রটি জল সংোন্ত উক্রদ্বক্রগর স্মাটৃ সোধান 

প্রোক্রনর জন্য অশভনব প্রযুশি ব্যবিার কক্রর োপক্রযাগ্য েক্রিল ততশর করক্রব। 

ধারোর প্রোে শিসাক্রব, এই েক্রিলগুশল সারা থেক্রি শবশভন্ন এলাকায ইনস্টল করা 

িক্রব। 

 

Appointment News in Bengali 
 

রডরজটাে ইরিয়ার CEO অরভক্রষক রসং ন্যাশনাে ই-গভক্রনেি 

রডরভশক্রনর প্রধান রহসাক্রি রনযুি হক্রয়ক্রেন 

1995-ব্যাক্রচর IAS অশিসার এবং শিশজটাল ইশন্ডযা কক্রপৃাক্ররিক্রনর শসইও, 

অশভক্রষক শসং নতুন জাতীয ই-গভনৃযান্স শবভাক্রগর প্রধান শিসাক্রব শনযুি িক্রযক্রেন 

। নাগাল্যান্ড কযািাক্ররর 1995-ব্যাক্রচর IAS অশিসার অশতশরি সশচক্রবর পক্রের 

োশযত্ব সােলাক্রবন ।  
 

োধিী পুরী িুচ SEBI-এর প্রেে েরহো প্রধান রহসাক্রি েক্রনানীত 

হক্রয়ক্রেন 

প্রািন ICICI ব্যাঙ্কার, োধবী পুরী বুচক্রক অজয তযাগীর স্থলাশভশষি কক্রর নতুন 

রসরকউররটিজ অযাি এেক্রচঞ্জ থিাডে  অি ইরিয়া (SEBI) এর থচযারম্যান 

শিসাক্রব শনযুি করা িক্রযক্রে । শতশন SEBI-এর প্রেে েশিলা প্রধান এবং শনযন্ত্রক 

সংস্থার প্রধান শিক্রসক্রব শনযুি প্রেে নন-আইএএস । আশেৃক বাজাক্রর তার শতন 

েিক্রকরও থবশি অশভজ্ঞতা রক্রযক্রে এবং 5 এশপ্রল, 2017 ও 4 অক্রটাবর, 2021-

এর েক্রে SEBI পূেৃ-সেক্রযর সেস্য (WTM) শেক্রলন । SEBI-থত তার 

থেযােকাক্রল, শতশন নজরোশর, থযৌে শবশনক্রযাগ শস্কে এবং থপাটৃক্রিাশলওগুশল 

পশরচালনা কক্ররশেক্রলন | 
 

অধ্যাপক ভূষণ পটিধেনক্রক NAAC-এর থচয়ারম্যান পক্রে নােকরণ 

করা হক্রয়ক্রে  

The University Grants Commission (UGC) শিক্ষাশবে এবং গক্রবষো 

শবজ্ঞানী অোপক ভূষণ পটিধেনক্রক জাতীয েূল্যাযন ও স্বীকত শত কাউশন্সল 

(NAAC), থবঙ্গালুরু-এর কাযৃশনবৃািী কশেটির থচযারম্যান শিক্রসক্রব শনযুি কক্ররক্রে 

। অোপক জগেীি কুোর UGC-র থচযারম্যান শিক্রসক্রব শনক্রযাগ পাওযার পর পেটি 

িূন্য শেল। 

প্রক্রিসর পটবধৃন বতৃোক্রন ভারত সরকাক্ররর আযুষ েন্ত্রক কততৃ ক েক্রনানীত 

একজন জাতীয গক্রবষো অোপক এবং সাশবেীবাই িুক্রল পুক্রন ইউশনভাশসৃটি 

(SPPU) ইন্টারশিশসশপ্লনাশর সু্কল অি থিলে সাক্রযক্রন্সস-এর একজন শবশিি 

অোপক  । 
 

টি এস রােকৃষ্ণান LIC রেউচুয়াে িাক্রির নতুন MD এিং CEO 

রহসাক্রি নােকরণ কক্ররক্রেন 

LIC শেউচুযাল িান্ড এর ব্যবস্থাপনা পশরচালক এবং CEO শিক্রসক্রব টিএস 

রােকত ষ্ণানক্রক শনক্রযাগ করা িক্রযক্রে । রােকত ষ্ণান  LIC শেউচুযাল িান্ড অযাক্রসট 

ম্যাক্রনজক্রেক্রন্টর MD এবং CEO শিসাক্রব এর প্রািন থিালটাইে শিক্ররটর এবং 

CEO েীক্রনি পাংক্রতক্রযর স্থলাশভশষি িক্রবন ।  
 

রিশ্বব্যাংক্রকর ইরিয়া রডক্ররক্টর জুনাইে আহক্রেে ভাইস থপ্ররসক্রডন্ট 

অি অপাক্ররশনস রহক্রসক্রি রনযুি হক্রয়ক্রেন 

শবশ্বব্যাংক্রকর ভারতীয পশরচালক জুনাক্রযে কাোল আিক্রেে আন্তজৃাশতক ঋে 

সংস্থার ভাইস থপ্রশসক্রিন্ট শিসাক্রব েক্রনানীত িক্রযক্রেন । আিক্রেে, শযশন 

োশল্টক্রলটারাল ইনক্রভস্টক্রেন্ট গ্যারাশন্ট এক্রজশন্স (এেআইশজএ)-এর ভাইস 

থপ্রশসক্রিন্ট, অপাক্ররিন্স শিক্রসক্রব থনতত ত্ব থেক্রবন | শতশনই শদ্বতীয বাংলাক্রেশি শযশন 

ব্যাংক্রকর ইশতিাক্রস এত উচ্চ পক্রে শনবৃাশচত িক্রযক্রেন । শতশন 16ই এশপ্রল তার 

নতুন কাজ শুরু করক্রবন বক্রল এক থপ্রস শববতশতক্রত জানাক্রনা িক্রযক্রে । 
 

যশ রাজ রিল্মস-এর রচি এরেরকউটিভ অরিসার রহসাক্রি অক্ষয় 

উইধারনক্রক রনযুি করা হক্রয়ক্রে 

চলশচ্চে প্রক্রযাজনা এবং শবতরে সংস্থা যশ রাজ রিল্মস (YRF) অক্ষয় 

উইধারনক্রক প্রধান শনবৃািী কেকৃতৃা শিসাক্রব েক্রনানীত কক্ররক্রে । উইধাশন YRF 

সু্টশিওক্রত শসশনযর ভাইস-ক্রপ্ররসক্রডন্ট, িাইন্যাি অযাি রিজক্রনস 

অযাক্রিয়াসে এবং থহড অি অপাক্ররশন শিক্রসক্রব োশযত্ব পালন করশেক্রলন । শতশন 

YRF-এর জন্য কক্রপৃাক্ররট এবং ব্যবসাশযক উন্নযন কাযৃেে পশরচালনা করক্রতন, 

যার েক্রে অেৃ, ব্যবসার সম্প্রসারে, থকৌিলগত থজাট, থযৌে উক্রদ্যাগ, সি-

উৎপােন অন্তভৃুি রক্রযক্রে। 
 

শুভোন রগে এিং ঋতুরাজ গায়কওয়াে My11Circle-এর িযাি 

অযাম্বাক্রসডর রহক্রসক্রি েক্রনানীত হক্রয়ক্রেন 

ভারক্রতর িীষসৃ্থানীয শিশজটাল েক্ষতা থগে থকাোশন Games24x7 প্রাইক্রভট 

শলশেক্রটি  ভারতীয শেক্রকটার শুভোন রগে এবং রুতুরাজ গায়কওয়ােক্রক  
My11Circle িযান্টাশস থগশেং প্লযাটিক্রেৃর জন্য নতুন িযান্ড অযাম্বাক্রসির 

শিক্রসক্রব শনযুি কক্ররক্রে । তারা উভযই টিশভ, শিশজটাল এবং থসাশ্যাল শেশিযা 

প্লযাটিেৃ জুক্র়ে Games24x7 এর োশল্টশেশিযা প্রচারাশভযাক্রন োকক্রবন । 
 

িাজাজ আরেয়াঞ্জ থজনাক্ররে ইিুযক্ররক্রির MD এিং CEO তপন 

রসংক্রগে 5 িেক্ররর এেক্রটনশন থপক্রয়ক্রেন 

বাজাজ আশলযাঞ্জ থজনাক্ররল ইনু্সযক্ররন্স এর MD এবং CEO তপন শসংক্রগক্রলর 

জন্য পাাঁ চ বেক্ররর এক্সক্রটনিক্রনর থ াষো করা িক্রযক্রে । বাজাজ আশলযাঞ্জ 

থজনাক্ররল ইনু্সযক্ররন্স এক শববতশতক্রত বক্রলক্রে থয নতুন থেযােটি শুরু িক্রব 1 এশপ্রল, 

2022 থেক্রক । তপন শসংক্রগক্রলর থনতত ক্রত্ব, থকাোশনটি বতশদ্ধ, লাভজনকতা এবং 

গ্রািক- শনশিত কক্রর থেক্রির বতিেে এবং সবক্রচক্রয লাভজনক প্রাইক্রভট 

থজনাক্ররল ইনু্সযক্ররক্রন্স পশরেত িক্রযক্রে।  

MD এবং CEO শিসাক্রব ব্যবসাটি 350 থকাটি টাকারও থবশি একটি েেবধৃোন 

আন্ডাররাইটিং েুনািা কক্ররক্রে, 16 িতাংক্রির CAGR িাক্রর রাজস্ব বতশদ্ধ কক্ররক্রে, 

30 িতাংক্রিরও থবশি CAGR -এ বশধতৃ শনট েুনািা (PAT) অজৃন কক্ররক্রে | 
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ররঞ্জত রে অক্রয়ে ইরিয়া রেরেক্রটক্রডর থচয়ারম্যান এিং MD রহসাক্রি 

েক্রনানীত হক্রয়ক্রেন 

রশঞ্জত রেক্রক অক্রযল ইশন্ডযা শলশেক্রটি(OIL)-এর পরবতী থচযারম্যান ও 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক শিক্রসক্রব শনযুি করা িক্রযক্রে । শতশন বতৃোন থচযারম্যান ও 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক সুিীল চন্দ্র শেক্রের স্থাক্রন এই পক্রে শনযুি িক্রবন । বতৃোক্রন 

রশঞ্জত রে শেনাক্ররল এক্সক্রপ্লাক্ররিন কক্রপৃাক্ররিন শলশেক্রটি (MECL)-এর 

থচযারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পশরচালক পক্রে কেৃরত । অক্রযল ইশন্ডযা শলশেক্রটি িল 

ভারত-সরকাক্ররর োশলকানাধীন শদ্বতীয বতিেে অপশরক্রিাশধত থতল এবং প্রাকত শতক 

গ্যাস উৎপােনকারী থকাোশন | 

রশঞ্জত রে ভারক্রতর রাষ্ট্রপশতর কাে থেক্রক সম্মানজনক জাতীয ভূ-শবজ্ঞান পুরস্কার 

2016 এর প্রাপক । শতশন ‘আন্ডারগ্রাউন্ড থস্টাক্ররজ থটকক্রনালশজস’ নাক্রে একটি 

বইক্রযর রচনা কক্ররক্রেন এবং থবি শকেু প্রযুশিগত গক্রবষোপে প্রকাি কক্ররক্রেন 

এবং ভারত ও শবক্রেক্রির সক্রম্মলক্রন অংিগ্রিেও কক্ররক্রেন।  
 

এয়ার ইরিয়ার থচয়ারম্যান রহক্রসক্রি এন চন্দ্রক্রশখরক্রনর নাে থোষণা 

করা হক্রয়ক্রে  

টাটা সক্রন্সর থচযারম্যান, এন চন্দ্রক্রিকরনক্রক এযার ইশন্ডযার থচযারম্যান শিক্রসক্রব 

শনযুি করা িক্রযক্রে। 2022 সাক্রলর থিব্রুযাশরক্রত, এন চন্দ্রক্রিখরনক্রক পাাঁ চ বেক্ররর 

শদ্বতীয থেযাক্রের জন্য টাটা সক্রন্সর থচযারম্যান শিসাক্রব পুনরায শনযুি করা 

িক্রযশেল । টাটা সন্স িীঘ্রই এযার ইশন্ডযার জন্য একজন নতুন MD এবং CEO 

এর নাে থ াষো করক্রব | 

চন্দ্রক্রিখরন টাটা কনসালক্রটশন্স সাশভৃক্রসস, টাটা থোটরস, টাটা শস্টল, টাটা 

থকশেকযালস এবং টাটা কনশজউোর থপ্রািাট সি আরও কক্রযকটি টাটা গ্রুপ 

থকাোশনর নন-এশক্সশকউটিভ থচযারম্যান শিক্রসক্রব কাজ কক্ররন । গত োক্রস শতশন 

টাটা সক্রন্সর শনবৃািী থচযারম্যান শিক্রসক্রব আরও পাাঁ চ বেক্ররর জন্য পুনশনৃযুি িন। 
 

অজয় ভূষণ পাক্রিক্রক NFRA-এর থচয়ারম্যান রহসাক্রি রনযুি করা 

হক্রয়ক্রে 

অজয ভূষে পাক্রন্ডক্রক 3 বেক্ররর জন্য ন্যাশনাে রিনারিয়াে ররক্রপাটিে ং 

অেররটি (NFRA) এর থচযারম্যান শিক্রসক্রব শনযুি করা িক্রযক্রে । পাক্রন্ড, 1984-

ব্যাক্রচর েিারাষ্ট্র কযািাক্ররর আইএএস অশিসার | শতশন গত বেক্ররর থিব্রুযাশরক্রত 

রাজস্ব সশচব শিসাক্রব অবসর শনক্রযশেক্রলন । 

েশন্ত্রপশরষক্রের শনক্রযাগ কশেটি (ACC) প্রািন রাজস্ব সশচব এশবশপ পাক্রন্ডক্রক 

NFRA-এর থচযারপাসৃন শিসাক্রব োশযত্ব গ্রিক্রের তাশরখ থেক্রক শতন বেক্ররর জন্য 

বা োশযত্বপ্রাক্রপ্তর বযস 65 বের না িওযা পযৃন্ত শনক্রযাক্রগর অনুক্রোেন শেক্রযক্রে। 
 

IRDAI-এর থচয়ারম্যান রহক্রসক্রি থেিাশীষ পািাক্রক রনযুি করা 

হক্রয়ক্রে 

থেিাশীষ পািাক্রক ইিুযক্ররি থরগুক্রেটরর অযাি থডক্রভেপক্রেন্ট অেররটি 

অি ইরিয়া (IRDAI)-এর থচযারম্যান শিক্রসক্রব শনযুি করা িক্রযক্রে । শতশন 

একজন প্রািে আশেৃক থসবা সশচব । সুভাষ চন্দ্র খুশন্তযার থেযাে পূেৃ িবার থেক্রক 

2021 সাক্রলর থে থেক্রক IRDAI-এর থচযারম্যাক্রনর পেটি িূন্য শেল । পান্ডা, 

উেরপ্রক্রেি কযািাক্ররর 1987-ব্যাক্রচর একজন IAS অশিসার | শতশন দুই বেক্ররর 

থেযাক্রের পর এই বেক্ররর জানুযাশরক্রত আশেৃক পশরক্রষবা সশচক্রবর পে থেক্রক 

অবসর থনন৷ 

েশন্ত্রপশরষক্রের শনক্রযাগ কশেটি প্রােশেকভাক্রব োশযত্ব গ্রিক্রের পর থেক্রক শতন 

বেক্ররর জন্য বীো শনযন্ত্রক্রকর থচযারপারসন শিক্রসক্রব থেবািীষ পান্ডাক্রক শনক্রযাক্রগর 

অনুক্রোেন শেক্রযক্রে । সুভাষ চন্দ্র খুশন্তযা গত বেক্ররর থে োক্রস তার থেযাে থিষ 

করার পক্রর িূন্যপে ততশর িওযার প্রায 9 োস পক্রর IRDAI থচযারম্যাক্রনর 

শনক্রযাগটি িয ।  
 

রিচারপরত এ. থক. রসরেক্রক চারধাে প্রকল্প করেটির থচয়ারপাসেন 

রহসাক্রি রনযুি করা হক্রয়ক্রে 

ভারক্রতর সুশপ্রে থকাটৃ এর শবচারপশত (অবসরপ্রাপ্ত.) এ থক শসশেক্রক চারধাে 

প্রকক্রল্পর উচ্চ ক্ষেতাসেন্ন কশেটির (এইচশপশস) থচযারপাসৃন শিক্রসক্রব শনযুি করা 

িক্রযক্রে । পূবৃবতী থচযারপাসৃন অোপক রশব থচাপ়ো 2022 সাক্রলর থিব্রুযাশরক্রত 

পেতযাগ কক্ররশেক্রলন | শবচারপশত শি. ওযাই. চন্দ্রচূ়ে এবং সূযৃ কাক্রন্তর একটি থবঞ্চ 

থচযারম্যান শিসাক্রব অোপক রশব থচাপ়োর পেতযাগ গ্রিে কক্ররক্রে।  
 

প্রশান্ত জাক্রভরর “Flipkart Health+-এ CEO রহক্রসক্রি থযাগ রেক্রত 

চক্রেক্রেন 

Flipkart Health+ এর নতুন CEO শিক্রসক্রব প্রিান্ত জাক্রভশরক্রক শনক্রযাক্রগর 

থ াষো করা িক্রযক্রে । শতশন ভারক্রতর দ্রুত বধৃনিীল স্বাস্থযক্রসবা থসটর শফ্লপকাটৃ 

এর অন্তভৃুশির োশযক্রত্ব োকক্রবন । Flipkart Health+ এ থযাগোক্রনর আক্রগ 

জাক্রভশর অযাক্রপাক্রলা থিলে অযান্ড লাইিস্টাইল শলশেক্রটি এবং থেশিবাশির 

CEO শিসাক্রব কেৃরত শেক্রলন । কেজৃীবক্রনর শুরুক্রত শতশন থেশি অযাশসস্ট গ্রুক্রপ 

প্রধান ব্যবসাশযক কেৃকতৃা শিক্রসক্রব কাজ কক্ররক্রেন।  
 

রাক্রজশ থগারপনােন পাাঁ চ িেক্ররর জন্য TCS-এর MD এিং CEO 

রহসাক্রি পুনিঃরনযুি হক্রয়ক্রেন 

আইটি প্রধান, টাটা কনসালক্রটশন্স সাশভৃক্রসস (TCS) এর থবািৃ রাক্রজি 

থগাশপনােনক্রক পাাঁ চ বেক্ররর জন্য থকাোশনর ম্যাক্রনশজং শিক্ররটর (MD) এবং 

শচি এশক্সশকউটিভ অশিক্রসর (CEO) শিসাক্রব পুনরায শনক্রযাক্রগর থ াষো কক্ররক্রে। 

তার শদ্বতীয থেযাে শুরু িক্রব 21 থিব্রুযাশর, 2022 থেক্রক 20 থিব্রুযাশর, 2027 

পযৃন্ত। TCS-এর প্রেে CEO এবং MD শিক্রসক্রব রাক্রজি থগাশপনােন 2017 

সাক্রল শনযুি িন। 
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এরশয়ান রেক্রকট কাউরিক্রের সভাপরত রহক্রসক্রি জয় শাক্রহর থেয়াে 

এক িের িা াক্রনা হক্রয়ক্রে 

এশিযান শেক্রকট কাউশন্সল (ACC) সবৃসম্মশতেক্রে তার বতৃোন সভাপশত জয 

িাক্রির থেযাে এক বেক্ররর জন্য বাশ়েক্রযক্রে। 19 োচৃ, 2022-এ ACC-এর বাশষৃক 

সাধারে সভায এই শসদ্ধান্ত থনওযা িক্রযশেল। জয িাি 2019 সাল থেক্রক ভারতীয 

শেক্রকট কক্রন্ট্রাল থবাক্রিৃর (BCCI) থসক্রেটাশর। িাি, বাংলাক্রেি শেক্রকট থবাক্রিৃর 

(শবশসশব) সভাপশত নাজেুল িাসাক্রনর স্থাক্রন প্রেে 2021 সাক্রলর জানুযাশরক্রত 

ACC-এর সভাপশত শিক্রসক্রব শনযুি িন । 
 

ভারতীয় অেেনীরতরিে জয়তী থোষ জারতসংক্রের উপক্রেষ্টা থিাক্রডে  

অন্তভুে ি হক্রয়ক্রেন 

জাশতসং  (UN) েিাসশচব, আক্রন্তাশনও গুক্রতক্ররস কাযৃকরী বহুপাশক্ষকবাক্রের 

উপর সদ্য প্রশতশষ্ঠত জাশতসংক্র র উপক্রেিা থবাক্রিৃর সেস্য শিসাক্রব ভারতীয 

উন্নযন অেৃনীশতশবে জযশত থ াষক্রক শনক্রযাক্রগর থ াষো শেক্রযক্রেন। কাযৃকরী 

বহুপাশক্ষকতার উপর 12 সেক্রস্যর উচ্চ স্তক্ররর উপক্রেিা থবাক্রিৃর সি-সভাপশত 

োকক্রবন প্রািন লাইক্রবশরযার রাষ্ট্রপশত এবং থনাক্রবল শবজযী এক্রলন জনসন 

শসরশলি এবং প্রািন সুইশিি প্রধানেন্ত্রী থস্টিান থলািক্রভন৷ 

জযতী থ াষ ম্যাসাচুক্রসটস আেিাসৃ্ট শবশ্বশবদ্যালক্রযর একজন অোপক। শতশন পূক্রব ৃ

অেৃনীশতর অোপক এবং জওিরলাল থনক্রিরু শবশ্বশবদ্যালক্রযর সাোশজক শবজ্ঞাক্রনর 

সু্কল অি ইক্রকানশেক স্টাশিজ অযান্ড প্লযাশনং থসন্টাক্ররর থচযারপারসন শেক্রলন। 

শতশন জাশতসংক্র র অেৃননশতক ও সাোশজক শবষযক উচ্চ-স্তক্ররর উপক্রেিা 

থবাক্রিৃর সেস্যও। 
 

প্রেয় েিে CSB ব্যাক্রঙ্কর অন্তিেতীকােীন MD এিং CEO রহসাক্রি 

রনযুি হক্রয়ক্রেন 

ভারতীয শরজাভৃ ব্যাঙ্ক CSB ব্যাক্রঙ্কর অন্তবতৃীকালীন ম্যাক্রনশজং শিক্ররটর এবং 

শসইও শিসাক্রব প্রলয েন্ডলক্রক শনক্রযাক্রগর অনুক্রোেন শেক্রযক্রে। বতৃোক্রন শতশন 

CSB ব্যাংক্রকর ম্যাক্রনশজং শিক্ররটর। CSB ব্যাক্রঙ্ক এেশি এবং শসইওর পেটি িূন্য 

শেল যখন এর পূে-ৃসেক্রযর এেশি এবং শসইও, শস শভ আর রাক্রজন্দ্রন স্বাস্থযগত 

কারক্রে (31 োচৃ, 2022 থেক্রক) তা়োতাশ়ে অবসর থনওযার থ াষো কক্ররশেক্রলন। 

RBI 1 এশপ্রল থেক্রক শতন োক্রসর জন্য বা CSB ব্যাক্রঙ্কর ম্যাক্রনশজং শিক্ররটর এবং 

শসইও শনক্রযাগ না িওযা পযৃন্ত, থযটি আক্রগ থিাক প্রলক্রযর শনক্রযাগ অনুক্রোেন 

কক্ররক্রে। 
 

রহসারশ তাক্রকউরচ োরুরত সুজুরকর এেরড এিং রসইও রহসাক্রি রনযুি 

হক্রয়ক্রেন 

শিসাশি তাক্রকউশচ (জাপান থেক্রক) োরুশত সুজুশকর ম্যাক্রনশজং শিক্ররটর এবং 

শসইও শিক্রসক্রব শতন বেক্ররর জন্য শনযুি িক্রযক্রেন যা 1 এশপ্রল, 2022 থেক্রক 

কাযৃকর িক্রব। থকশনশচ আযুকাওযার এর স্থাক্রন তাক্রকউশচ এেশি এবং শসইও 

শিক্রসক্রব োশযত্ব থনক্রবন। আযুকাওযা এখন 1লা এশপ্রল, 2022 থেক্রক 30থি 

থসক্রেম্বর 2022 পযৃন্ত েয োক্রসর জন্য এশক্সশকউটিভ ভাইস-ক্রচযারম্যান শিক্রসক্রব 

েক্রনানীত িক্রবন৷ আযুকাওযা 2013 সাক্রল এেশি, MSIL শিসাক্রব থযাগোন 

কক্ররশেক্রলন৷ 

তাক্রকউশচ, জাপাক্রনর ইক্রযাক্রকািাো ন্যািনাল ইউশনভাশসৃটি, অেৃনীশত অনুষে 

থেক্রক স্নাতক। শতশন 1986 সাক্রল সুজুশক থোটর কক্রপৃাক্ররিক্রন (এসএেশস) 

থযাগোন কক্ররন এবং এসএেশসর ইউক্ররাপ গ্রুক্রপর ওভারশসজ োক্রকৃটিং শবভাক্রগর 

সাক্রে তার থপিাোর যাো শুরু কক্ররন। গত বেক্ররর এশপ্রক্রল এেএসআইএল-এ 

জক্রযন্ট ম্যাক্রনশজং শিক্ররটর (কোশিৃযাল) শিক্রসক্রব থযাগোক্রনর আক্রগ, শতশন 

এসএেশস-ক্রত ম্যাক্রনশজং অশিসার, এশক্সশকউটিভ থজনাক্ররল ম্যাক্রনজার- এশিযা 

অক্রটাক্রোবাইল োক্রকৃটিং/ ইশন্ডযা অক্রটাক্রোবাইল শিপাটৃক্রেন্ট শিক্রসক্রব কাজ 

করশেক্রলন। 
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ইউরনয়ন ব্যাঙ্ক 'ইউরনয়ন MSMERuPay থেরডট কাডে ' চােু 

কক্ররক্রে 

ইউশনযন ব্যাঙ্ক অি ইশন্ডযা ন্যাশনাে থপক্রেন্ট কক্রপোক্ররশন অি ইরিয়া 

(NPCI)-এর সাক্রে থযৌেভাক্রব 'Union MSME RuPay থেরডট কাডে ' চালু 

কক্ররক্রে । কু্ষি, থোট ও োঝাশর উক্রদ্যাগক্রক (MSME) তাক্রের ব্যবসা-সেশকৃত 

ব্যয থেটাক্রত অেৃ ও শিশজটাল সরবরাি প্রোক্রনর জন্য এটি অশভনব উক্রদ্যাগ । 

MSME-এর জন্য থিশিক্রকক্রটি কািৃটি ইউশনযন ব্যাঙ্ক অি ইশন্ডযার থযাগ্য 

ঋেগ্রিীতাক্রের কাক্রে পাওযা যাক্রব । থকন্দ্রীয MSME RuPay থেশিট কািৃটি 

থকন্দ্রীয কু্ষি, থোট ও োঝাশর উক্রদ্যাক্রগর েন্ত্রী শ্রী নারায়ণ রাক্রন 25 থিব্রুযাশর, 

2022-এ েহারাক্রষ্ট্রর রসনু্ধদুগে  থজলায অনুশষ্ঠত দুই রেক্রনর MSME 

কনক্রক্লক্রভ চালু কক্ররশেক্রলন । 
 

ইউরনয়ন ব্যাঙ্ক অি ইরিয়া এিং অযারম্বট রিনক্রভে চুরি সাক্ষর 

কক্ররক্রে 

অযাশম্বট শিনক্রভস্ট োইক্রো, স্মে অযাি রেরডয়াে এন্টারপ্রাইজ (MSME) 

গ্রািকক্রের অেৃাযক্রনর জন্য ইউরনয়ন ব্যাঙ্ক অি ইরিয়া (UBI) এর সাক্রে একটি 

সি-ঋে চুশি স্বাক্ষর করার থ াষো কক্ররক্রে । অযাশম্বট শিনক্রভস্ট ি'ল অযাশম্বট 

গ্রুক্রপর নন-শিক্রপাশজট গ্রিেকারী নন-ব্যাশঙ্কং িাইন্যাশন্সযাল থকাোশন (NBFC)। 

এই সিক্রযাশগতাটি 11টি রাক্রজয ব্যবসার জন্য আন্ডাররাইটিংক্রক সক্ষে করক্রব, যা 

এখন Ambit Finvest দ্বারা পশরক্রবশিত িয । Ambit Finvest এবং Union 

Bank of India এই অংিীোশরক্রত্বর োেক্রে একাশধক থভৌগশলক অঞ্চক্রল থেশিট 

শবতরেক্রক ত্বরাশন্বত করক্রব বক্রল আিা করা িক্রে | 
 

RBI সাক্রজে রওোো নাক্রয়ক রশরাো সহকারী ব্যাক্রঙ্কর োইক্রসি 

িারতে কক্ররক্রে 

শরজাভৃ ব্যাঙ্ক অি ইশন্ডযা েিারাক্রষ্ট্রর সাংশলর সাক্রজৃরাওোো নাক্রযক শিরালা 

সিকারী ব্যাঙ্ক এর লাইক্রসন্স বাশতল কক্ররক্রে, কারে এই ব্যাঙ্ক এর কাক্রে পযৃাপ্ত 

েূলধন এবং উপাজৃক্রনর সম্ভাবনা কে শেল । লাইক্রসন্স বাশতক্রলর সাক্রে সাক্রে, 

সাক্রজৃরাওোো নাক্রযক শিরালা সিকারী ব্যাংক শলশেক্রটি 2 োচৃ থেক্রক ব্যাঙ্ক বে 

কক্রর শেক্রযক্রে । ব্যাংকটি ব্যাংশকং শনযন্ত্রে আইন, 1949-এর শবশভন্ন ধারা থেক্রন 

চলক্রে না । 
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RBI আরেেক জারেয়ারতর পেরতর উপর পুরস্তকা প্রকাশ কক্ররক্রে 

শরজাভৃ ব্যাঙ্ক অি ইশন্ডযা "BE(A)WARE" নাক্রে একটি পুশস্তকা প্রকাি 

কক্ররক্রে, থযখাক্রন প্রতারকক্রের দ্বারা ব্যবহৃত সাধারে পদ্ধশত এবং শবশভন্ন আশেৃক 

থলনক্রেন করার সেয থনওযা প্রক্রযাজনীয সতকৃতার উক্রিখ রক্রযক্রে ৷ পুশস্তকাটির 

লক্ষয িল শিশজটাল থপক্রেন্ট এবং অন্যান্য আশেৃক থলনক্রেন করার সেয শনক্রেৃাষ 

গ্রািকক্রের উপর সং টিত শবশভন্ন ধরক্রনর আশেৃক জাশলযাশত সেক্রকৃ 

জনসক্রচতনতা বত শদ্ধ করা । 
 

পাওয়ার ব্যাক্রঙ্কর থেরডট প্ররেয়াকরক্রণর জন্য Zeta োোরকাক্রডে র 

সাক্রে অংশীোররত্ব কক্ররক্রে 

Mastercard এবং Zeta এক্রক-অপক্ররর সাক্রে একটি 5-বেক্ররর শবশ্বব্যাপী চুশি 

স্থাপন কক্ররক্রে ৷ চুশির অংি শিসাক্রব, থকাোশনগুশল Zeta-এর আধুশনক, িাউি-

থনটিভ এবং API-প্রস্তুত থেশিট প্রক্রসশসং স্টযাক ব্যবিার কক্রর সারা শবক্রশ্বর 

ইসুযকারীক্রের সাক্রে থেশিট কািৃ ততশর করক্রত একসক্রঙ্গ কাজ করক্রব। 
 

RBI রিচার থিান এিং DigiSaathi 2022-এর জন্য UPI123pay 

চােু কক্ররক্রে 

শরজাভৃ ব্যাঙ্ক অি  ইশন্ডযা (RBI) শিশজটাল থপক্রেন্ট সংোন্ত দুটি উক্রদ্যাগ চালু 

কক্ররক্রে । একটি িল UPI123pay- যা শিচার থিাক্রন একটি UPI থপক্রেন্ট সুশবধা 

প্রোন কক্রর এবং শদ্বতীযটি িল "DigiSaathi", যা শিশজটাল থপক্রেক্রন্টর জন্য 

একটি 24×7 থিল্পলাইন । 
 

RBI রপ্তারনকারকক্রের জন্য সুক্রের ভতুে রক প্রকল্প প্রসাররত কক্ররক্রে 

রপ্তাশনর সম্প্রসারক্রের লক্রক্ষয, ভারতীয় ররজাভে  ব্যাঙ্ক 2024 সাক্রলর োচৃ োস 

পযৃন্ত MSME রপ্তাশনকারকক্রের উক্রেক্রশ্য শিপক্রেন্ট-পূবৃ এবং থপাস্ট-শিপক্রেন্ট 

ঋক্রের সুক্রের সেতাকরে প্রকক্রল্পর থেযাে বাশ়েক্রযক্রে । শস্কেটি প্রেক্রে গত বেক্ররর 

জুন োক্রসর থিষ পযৃন্ত বা়োক্রনা িক্রযশেল এবং তারপক্রর এটি থসক্রেম্বর 2021 

পযৃন্ত বতশদ্ধ করা িয। 
 

 

অযারেস ব্যাঙ্ক ‘HouseWorkIsWork’ উক্রদ্যাগ চােু কক্ররক্রে  

িিক্ররর থকাক্রনা শিক্রল্প শনযুি শিশক্ষত েশিলাক্রের কে অংিগ্রিক্রের কারক্রে, Axis 

Bank 'HouseWorkIsWork' প্রকল্প চালু কক্ররক্রে, যাক্রত থসই েশিলাক্রের  

কেৃক্রক্ষক্রে শিশরক্রয শনক্রয আসা সম্ভব িয । ব্যাক্রঙ্কর সাম্প্রশতক শনক্রযাক্রগর উক্রদ্যাগ  

'HouseWorkIsWork'  সেক্রকৃ একটি সাক্ষাত্কাক্রর, অযাশক্সস ব্যাক্রঙ্কর 

সভাপশত এবং প্রধান (HR) রাজকেল থভেশত বক্রলক্রেন থয, “এই উক্রদ্যাক্রগর 

শপেক্রনর উক্রেশ্য িল এই েশিলাক্রের আত্মশবশ্বাস থেওযা থয তাক্রের কক্রেৃর যক্রেষ্ঠ 

েক্ষতা রক্রযক্রে এবং তারা একটি ব্যাক্রঙ্ক শবশভন্ন কাক্রজর ভূশেকায উপযুি িক্রত 

পাক্রর |"   
 

NaBFID RBI আইক্রনর অধীক্রন AIFI রহসাক্রি রনয়রন্ত্রত হক্রি 

শরজাভৃ ব্যাঙ্ক অি ইশন্ডযা থ াষো কক্ররক্রে থয, ন্যািনাল ব্যাঙ্ক ির িাইন্যাশন্সং 

ইনফ্রাস্ট্রাকচার অযান্ড থিক্রভলপক্রেন্ট (NaBFID) RBI আইন, 1934 এর 

অধীক্রন একটি অল ইশন্ডযা শিনাশন্সযাল ইনশস্টটিউিন (AIFI) শিসাক্রব এটি দ্বারা 

শনযশন্ত্রত িক্রব ।  

বতৃোক্রন RBI এর অধীক্রন চারটি AIFI রক্রযক্রে, থযেন EXIM ব্যাঙ্ক, 

NABARD, NHB এবং SIDBI । NaBFID RBI-এর অধীক্রন পঞ্চে AIFI 

িক্রব । ভারক্রত েী কৃ্রেযােী পশরকাঠাক্রোগত অেৃাযক্রনর উন্নযক্রন সিাযতা করার 

জন্য NaBFID একটি উন্নযন আশেৃক প্রশতষ্ঠান (DFI) শিসাক্রব প্রশতশষ্ঠত িক্রযক্রে। 
 

ররজাভে  ব্যাঙ্ক অি ইরিয়া (RBI) Paytm Payments Bank Ltd 

থক নতুন গ্রাহকক্রের অনক্রিারডে ং িন্ধ করার রনক্রেে শ রেক্রয়ক্রে  

শরজাভৃ ব্যাঙ্ক অি ইশন্ডযা (RBI) Paytm Payments Bank Ltd-থক অশবলক্রম্ব 

নতুন গ্রািকক্রের অনক্রবাশিৃং বে করার শনক্রেৃি শেক্রযক্রে । ব্যাংকটিক্রক আইটি 

শসক্রস্টক্রের একটি শবস্তত ত শসক্রস্টে অশিট পশরচালনা করার জন্য একটি আইটি 

অশিট িােৃ শনক্রযাগ করার জন্যও শনক্রেৃি থেওযা িক্রযক্রে । RBI ব্যাশঙ্কং 

থরগুক্রলিন অযাট, 1949-এর ধারা 35A-এর অধীক্রন শনক্রজর  ক্ষেতা প্রক্রযাগ কক্রর 

এই শসদ্ধান্তটি শনক্রযক্রে । 
 

চীনা সংস্থাগুরের থডটা েঙ্ঘক্রনর জন্য RBI বারা থপটিএে থপক্রেন্টস 

ব্যাঙ্কক্রক শারস্ত থেওয়া হক্রয়ক্রে 

RBI থপটিএে থপক্রেন্টস ব্যাঙ্কক্রক নতুন গ্রািক গ্রিে করা থেক্রক শবরত থরক্রখক্রে, 

কারে থপটিএে থপক্রেন্টস ব্যাঙ্ক  থেক্রির অন্যান্য সাভৃাক্রর থিটা রানশজট করার 

অনুেশত শেক্রয আইন ভঙ্গ কক্ররক্রে এবং ব্যাক্রঙ্কর গ্রািকক্রের সঠিকভাক্রব প্রোেীকরে 

করক্রত ব্যেৃ িক্রযক্রে ।  
 

ICICI ব্যাঙ্ক বারা এরেক্ররটস স্কাইওয়াডে স-এর সহ-িযাক্রিড 

থেরডট কাডে  চােু হক্রয়ক্রে 

এশেক্ররটস স্কাইওযািৃস, এশেক্ররটস এবং ফ্লাইদুবাইক্রযর লযযালটি থপ্রাগ্রাক্রের 

সিক্রযাশগতায, আইশসআইশসআই ব্যাংক ‘এশেক্ররটস স্কাইওযািৃস 

আইশসআইশসআই ব্যাংক থেশিট কািৃ’ ততশর কক্ররক্রে । গ্রািকরা পুরষ্কার পক্রযন্ট 

অজৃন করক্রত পাক্ররন – যা স্কাইওয়াডে স োইেস নাক্রে পশরশচত। থবসরকাশর 

খাক্রতর ঋেোতাক্রের েক্রত, এই কািৃগুশল সক্রবৃােে-ক্রেেীর পুরষ্কার এবং সুশবধা 

প্রোন করক্রব এবং ধনী গ্রািকক্রের জন্য উপযুি যারা  ন  ন শবক্রেি ভ্রেে যাো 

কক্ররন । 
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SBI হায়দ্রািাক্রে ইক্রনাক্রভশন, ইনরকউক্রিশন এিং অযারেোক্ররশন 

থসন্টার স্থাপন করক্রি 

থস্টট ব্যাঙ্ক অি ইশন্ডযা(SBI) িাযিাবাে, থতক্রলঙ্গানায একটি উিাবন, 

ইনশকউক্রবিন এবং অযাশক্সলাক্ররিন থসন্টার (IIAC) স্থাপন করক্রব, যা একজন 

পরােিৃকক্রক অন-ক্রবাশিৃং করার েয থেক্রক নয োক্রসর েক্রে চালু িক্রব ৷ এই 

থসন্টারটি ব্যাক্রঙ্কর বতৃোন কাযৃকাশরতা বা়োক্রত এবং উিাবক্রনর োেক্রে উচ্চতর 

িীষৃ-লাইন প্রবতশদ্ধ করক্রত সক্ষে করক্রব । এটি ব্যাংকক্রক নতুন পে ও থসবা 

প্রবতৃক্রনর জন্য একগুে প্রযুশি, জ্ঞান এবং েক্ষতা শবকাক্রি সিাযতা করক্রব । এটি 

শিন-ক্রটক অংিীোশরত্ব পশরচালনা ও চালনা করার জন্য একটি থকন্দ্রীয সংস্থা 

শিক্রসক্রব কাজ করক্রব এবং পুক্ররা ব্যাঙ্ক জুক্র়ে পশরবতৃন বাস্তবাযন করক্রব । 
 

েরহো োরন, রভসা এিং রািকপে নারী উক্রদ্যািাক্রের জন্য রপ্রক্রপইড 

কাডে  চােু কক্ররক্রে 

শিশজটাল থপক্রেন্ট থনটওযাকৃ েশিলা োশন, শভসা এবং রান্সকপৃ শপ্রক্রপইি থপক্রেন্ট 

ইনসু্ট্রক্রেন্টস (PPI) েশিলা উক্রদ্যািাক্রের সিক্রজ অেৃপ্রোন, ঋে সংগ্রি এবং 

থলনক্রেক্রনর জন্য সিাযতা করার উক্রেক্রশ্য েশিলা োশন শপ্রক্রপইি কািৃ চালু 

কক্ররক্রে । শপ্রক্রপইি কািৃটি শিশজটাল উক্রদ্যািা, কু্ষি ব্যবসাযী ও েশিলাক্রের 

চাশিোর কো োোয থরক্রখ শিজাইন করা িক্রযক্রে । 

কািৃটি শবশভন্ন সম্প্রোক্রযর সেস্যক্রের জন্য শিজাইন করা িক্রযক্রে| এই সিক্রযাশগতা 

লক্ষ লক্ষ নারী উক্রদ্যািাক্রের জন্য অেৃননশতক স্বাধীনতা এবং আশেৃক অন্তভৃুশির 

পে প্রিস্ত করক্রব। 
 

HDFC ব্যাঙ্ক "SmartHub Vyapar programme" এিং 

'AutoFirst' অযাপ চােু করক্রি 

HDFC ব্যাঙ্ক "SmartHub Vyapar programme" এবং 'AutoFirst' অযাপটি 

থোট ব্যবসার ঋক্রে শিশজটাল পুি থেওযার জন্য উক্রদ্যাগ/আক্রবেন দুটি চালু করার 

থ াষো কক্ররক্রে। আশেৃক প্রশতষ্ঠানটি 2.7 শেশলযক্রনরও থবশি খুচরা শবক্রেতাক্রের 

অনক্রবািৃ কক্ররক্রে এবং প্রশত োক্রস 100 িাজার খুচরা শবক্রেতা শকনক্রে। 

এইচশিএিশস ব্যাঙ্ক শতন বেক্রর 20 শেশলযন খুচরা শবক্রেতাক্রের থযাগ করার 

পশরকল্পনা কক্ররক্রে। নতুন অনক্রবািৃ খুচরা শবক্রেতাক্রের অক্রধৃক্রকরও থবশি শুধুোে 

অযাপ প্লযাটিক্রেৃর োেক্রে কাজ কক্রর। 

খুচরা শবক্রেতাক্রের জন্য SmartHub Vyapar থপ্রাগ্রাে সম্ভবত দ্রুত চালু করা 

িক্রব। এটি এেন একটি অযাপ যা সেস্ত খরক্রচর প্লযাটিেৃ - থপ্লশযং কািৃ, ইউশপআই, 

শকউআর থকাি, কল থপ এবং এসএেএস-শভশেক তিশবলগুশলক্রক একশেত কক্রর৷ 
 

DBS ব্যাঙ্ক ইরিয়া গ্রীন রডক্রপারজট থপ্রাগ্রাে চােু কক্ররক্রে 

DBS ব্যাংক ইশন্ডযা কক্রপৃাক্ররট িাক্রযন্টক্রের জন্য তার শগ্রন শিক্রপাশজট থপ্রাগ্রাে 

চালু করার থ াষো কক্ররক্রে। 
 

ব্যাংক্রকর স্থারয়ত্ব কেেসূরচর অধীক্রন: 

• শগ্রন শিক্রপাশজটগুশল বজৃয জল ব্যবস্থাপনা, নবাযনক্রযাগ্য িশি এবং সবুজ শিল্প 

এবং উক্রদ্যাক্রগর েক্রতা পশরেন্ন পশরবিক্রন অেৃাযন করক্রব। 

• থযসেস্ত কক্রপৃাক্ররটরা তাক্রের থকাষাগার কাযৃেক্রে থটকসই এক্রজন্ডা 

অন্তভৃুি করক্রত চায বা যাক্রের পশরক্রবি-উপকারী প্রকক্রল্প শবশনক্রযাক্রগর জন্য 

সীশেত শবকল্প রক্রযক্রে তাক্রের জন্য শগ্রন শিক্রপাশজটগুশল একটি আেিৃ সুক্রযাগ 

শিসাক্রব কাজ করক্রব।  

 

Science & Technology News in Bengali 
 

থকায়ান্টাে কী রডরিরিউশন প্রযুরি রিন্ধযাচে এিং প্রয়াগরাক্রজর 

েক্রধ্য সিেভাক্রি DRDO বারা পরীক্ষা করা হক্রয়ক্রে 

শিক্রিন্স শরসাচৃ অযান্ড থিক্রভলপক্রেন্ট অগৃানাইক্রজিন (DRDO) এবং ইশন্ডযান 

ইনশস্টটিউট অি থটকক্রনালশজ (IIT) শেশির শবজ্ঞানীক্রের একটি েল থেক্রি 

প্রেেবাক্ররর েক্রতা উের প্রক্রেক্রির প্রযাগরাজ এবং শবেযাচক্রলর েক্রে একটি 

থকাযান্টাে কী শবতরে শলঙ্ক সিলভাক্রব প্রেিৃন কক্ররক্রে | 
 

রিপজ্জনক আিহাওয়া রযাক করক্রত NASA পরিতী প্রজক্রমর 

GOES-T স্যাক্রটোইট উৎক্রক্ষপণ কক্ররক্রে 

োশকৃন েিাকাি সংস্থা NASA, থলাররডার  থকপ কযানাক্রভরাে থেস থিাসে 

থেশন  থেক্রক চারটি পরবতী প্রজক্রমর আবিাওযা স্যাক্রটলাইট, শজওক্রস্টিনাশর 

অপাক্ররিনাল এনভাযরনক্রেন্টাল স্যাক্রটলাইট(GOES) শসশরক্রজর তত তীযটি 

সিলভাক্রব উৎক্রক্ষপে কক্ররক্রে । স্যাক্রটলাইটটির নাে GOES-T । একবার 

স্যাক্রটলাইটটি তার শজওক্রস্টিনাশর কক্ষপক্রে অবস্থান করক্রল এর নাে পশরবতৃন 

কক্রর GOES-T থেক্রক GOES-18 করা িক্রব । GOES-T পশিে থগালাক্রধৃর 

আবিাওযা এবং শবপজ্জনক পশরক্রবিগত অবস্থার পূবৃাভাস শেক্রত ন্যাশনাে 

ওরশয়ারনক অযাি অযাটক্রোরস্ফয়াররক অযাডরেরনক্রিশন (NOAA) দ্বারা 

ব্যবিার করা িক্রব। 
 

IIT কানপুর িাক্রয়ারডক্রগ্রক্রডিে ন্যাক্রনা পাটিে ক্রকে ততরর কক্ররক্রে 

ইরিয়ান ইনরেটিউট অি থটকক্রনােরজ (আইআইটি) কানপুক্ররর 

গক্রবষকরা একটি বাক্রযাশিক্রগ্রক্রিবল ন্যাক্রনা পাটৃিক্রকল ততশর কক্ররক্রেন, যা 

ব্যাকক্রটশরযা এবং েোকজশনত অসুস্থতা থেক্রক িসলক্রক রক্ষা করক্রত রাসাযশনক-

শভশেক কীটনািক ব্যবিার করক্রব । অভয করশন্দকার, শযশন আইআইটি কানপুক্ররর 

শিক্ররটর বক্রলক্রেন থয, থযক্রিতু কত ষকরা শবশভন্ন সেস্যায থভাক্রগন, তাই আইআইটি 

কানপুর সােশগ্রকভাক্রব চাক্রষর পশরক্রবি উন্নত করক্রত অিান্ত পশরেে কক্ররক্রে । 

ন্যাক্রনা পাটৃিক্রকল িসক্রলর সংেেক্রের ঝুাঁ শক কোক্রত পাক্রর এবং কত শষ 

উৎপােনিীলতাও বা়োক্রব । 
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োইক্রোসফ্ট হায়দ্রািাক্রে ভারক্রতর িৃহিে থডটা থসন্টার স্থাপন 

করক্রি 

থটক জাযান্ট োইক্রোসফ্ট ভারক্রতর থতক্রেঙ্গানা রাক্রজযর হায়দ্রািাে িিক্রর 

চতুেে থডটা থসন্টার স্থাপক্রনর থ াষো কক্ররক্রে । িাযিাবাে থিটা থসন্টার 

ভারক্রতর বতিেে থিটা থসন্টারগুশলর েক্রে একটি এবং 2025 সাক্রলর েক্রে এটি 

চালু িক্রব ৷ োইক্রোসক্রফ্টর ইশতেক্রেই পুক্রন, েুম্বাই এবং থচন্নাই জুক্র়ে শতনটি 

ভারতীয অঞ্চক্রল একটি থিটা থসন্টার রক্রযক্রে ৷ নতুন থিটা থসন্টার থবসরকাশর 

উক্রদ্যাক্রগর পািাপাশি সরকাশর খাক্রতর কাে থেক্রকও োইক্রোসক্রফ্টর িাউি 

পশরক্রষবাগুশলর েেবধৃোন চাশিোক্রক যুি করক্রব । 
 

রস-ডযাক আইআইটি রুররকক্রত "পরে গঙ্গা" সুপার করেউটার 

ইনেে কক্ররক্রে 

থসন্টার ির থিক্রভলপক্রেন্ট অি অযািভান্সি কশেউটিং (C-DAC) জাতীয 

সুপারকশেউটিং শেিক্রনর (এনএসএে) শদ্বতীয ধাক্রপর অধীক্রন আইআইটি 

রুরশকক্রত "পারে গঙ্গা" নাক্রে একটি সুপার কশেউটার শিজাইন ও ইনস্টল 

কক্ররক্রে । পরে গঙ্গার সুপারকশেউটিং ক্ষেতা 1.66 থপটাফ্লপ। 
 

থকন্দ্রীয় রিদুযৎ েন্ত্রী ভাচুে য়াে স্মাটে  রগ্রড নক্রেজ থসন্টার চােু করক্রেন  

আজাশে কা অেতত েক্রিাৎসব কেসূৃশচর অংি শিক্রসক্রব, থকন্দ্রীয শবদুযৎ েন্ত্রী 

আর.ক্রক. রসং ভাচৃুযাল স্মাটৃ শগ্রি নক্রলজ থসন্টার (SGKC) এবং ইক্রনাক্রভিন 

পাকৃ চালু কক্ররক্রেন । এই অনুষ্ঠাক্রন উপশস্থত শেক্রলন শবদুযৎ েন্ত্রী কৃষাণ পাে 

গুজে ার । 
 

ISRO োত্রক্রের জন্য তরুণ রিজ্ঞানী থপ্রাগ্রাে "YUVIKA" এর 

আক্রয়াজন কক্ররক্রে 

ইশন্ডযান থেস শরসাচৃ অগৃানাইক্রজিন (ISRO) সু্কক্রলর োে-োেীক্রের জন্য একটি 

শবক্রিষ থপ্রাগ্রাক্রের আক্রযাজন করক্রে যার নাে "যুি রিজ্ঞানী কেেেে" 

(YUVIKA) বা "তরুণ রিজ্ঞানী থপ্রাগ্রাে" । শবজ্ঞান ও প্রযুশিক্রত উেীযোন 

প্রবেতা সেক্রকৃ সক্রচতনতা ততশরর উক্রেক্রশ্য, এই থপ্রাগ্রােটি আরও থবশি োে-

োেীক্রক শবজ্ঞান, প্রযুশি, প্রক্রকৌিল এবং গশেত (STEM)-এ গক্রবষো এবং 

কযাশরযার গ়েক্রত উৎসাশিত করক্রব বক্রল আিা করা িক্রে । 
 

ISRO সিেভাক্রি SSLV-এর solid fuel-based booster এর 

পরীক্ষা কক্ররক্রে 

ভারতীয েিাকাি গক্রবষো সংস্থা (ISRO) অন্ধ্রপ্রক্রেক্রির শ্রীিশরক্রকাটার সতীি 

ধাওযান থেস থসন্টাক্রর (SDSC) নতুন থোট স্যাক্রটলাইট লঞ্চ থভশিক্রকল 

(SSLV) এর solid fuel-based booster stage (SS1) এর স্থল পরীক্ষা 

সিলভাক্রব সেন্ন কক্ররক্রে । এটি লঞ্চ যাক্রনর শতনটি ধাক্রপর গ্রাউন্ড থটশস্টং সেন্ন 

কক্ররক্রে । যানটি এখন প্রেে ফ্লাইক্রটর জন্য প্রস্তুত, যা 2022 সাক্রলর থে োক্রস 

শনধৃাশরত িক্রযক্রে। 
 

Schemes and Committees News in 

Bengali 
 

েনসুখ োিরভয়া িাক্রয়াক্রেরডক্রকে উিািক্রনর উপর "ICMR/DHR 

নীরত" চােু কক্ররক্রেন  

থেশিক্রকল, থিন্টাল এবং প্যারাক্রেশিকযাল প্রশতষ্ঠাক্রন শচশকৎসা থপিাোর, শবজ্ঞানী 

এবং প্রযুশিশবেক্রের জন্য  থকন্দ্রীয স্বাস্থয েন্ত্রক বাক্রযাক্রেশিকাল উিাবন এবং 

উক্রদ্যািা শবষক্রয ICMR/DHR নীশত চালু কক্ররক্রে । ভারত সরকাক্ররর থেক-ইন-

ইশন্ডযা, স্টাটৃ-আপ-ইশন্ডযা এবং স্ব-শনভৃর ভারত উক্রদ্যাক্রগর প্রচাক্ররর োেক্রে  এটি 

বহু- শবভাগীয সিক্রযাশগতার শনিযতা প্রোন করক্রব, স্টাটৃ-আপ সংস্কত শতক্রক 

উত্সাশিত করক্রব এবং সারা থেক্রি শচশকৎসা প্রশতষ্ঠানগুশলক্রত একটি উিাবনী 

ইক্রকাশসক্রস্টে প্রশতষ্ঠা করক্রব। " 

ইশঞ্জশনযাশরং শবশ্বশবদ্যালক্রযর তুলনায, থবশিরভাগ থেশিক্রকল কক্রলক্রজ আইশপ এবং 

উক্রদ্যািা নীশতর অভাব রক্রযক্রে। 85% ইশঞ্জশনযাশরং সু্কক্রলর তুলনায শুধুোে 15% 

থেশিক্রকল সু্কক্রল একটি IP নীশত রক্রযক্রে । 2010 থেক্রক 2020 পযৃন্ত, শচশকৎসা 

প্রশতষ্ঠানগুশল থপক্রটন্ট িাইশলংক্রযর োে 5% উত্পাশেত কক্ররক্রে। ইশঞ্জশনযাশরং 

ইনশস্টটিউটগুশল থবশিরভাগ থিটা জো শেক্রযক্রে। 
 

MSME েন্ত্রক েরহোক্রের জন্য "SAMARTH" নােক রিক্রশষ 

উক্রদ্যািা প্রচার রাইভ চােু কক্ররক্রে 

কু্ষি, থোট ও োঝাশর উক্রদ্যাগ েন্ত্রক েশিলাক্রের জন্য একটি শবক্রিষ উক্রদ্যািা 

প্রচার রাইভ চালু কক্ররক্রে, যার নাে – “SAMARTH” । এই রাইক্রভর সূচনা 

নতুন শেশিক্রত থকন্দ্রীয MSME েন্ত্রী শ্রী নারাযে রাক্রন এবং MSME েন্ত্রী শ্রী ভানু 

প্রতাপ শসং ভােৃা কক্ররশেক্রলন । 
 

SAMARTH এর উক্রেে: 

েশিলাক্রের েক্ষতার উন্নযন এবং বাজার উন্নযন সিাযতা প্রোন ও 2022-23 

অেৃবেক্রর গ্রােীে ও উপিির এলাকার 7500 টিরও থবশি েশিলা প্রােীক্রক প্রশিক্ষে 

থেওযা। 

েন্ত্রক্রকর SAMARTH উক্রদ্যাক্রগর অধীক্রন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং শবদ্যোন েশিলা 

উক্রদ্যািাক্রের জন্য শনম্নশলশখত সুশবধাগুশল উপলব্ধ িক্রব:  

• েন্ত্রোলক্রযর েক্ষতা উন্নযন প্রকক্রল্পর অধীক্রন সংগঠিত শবনােূক্রল্যর েক্ষতা 

উন্নযন কেৃসূশচক্রত 20% আসন েশিলাক্রের জন্য বরাে করা িক্রব । এক্রত 

উপকত ত িক্রবন 7500 জক্রনরও থবশি েশিলা । 

• Udyam থরশজক্রস্ট্রিক্রনর অধীক্রন MSME-এর থরশজক্রস্ট্রিক্রনর জন্য 

NSIC-এর বাশেশজযক শস্কে শবক্রিষ রাইক্রভ বাশষৃক প্রশেযাকরে শি-ক্রত 

20% ো়ে থেওযা িক্রব ৷ 
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শ্রে েন্ত্রক ‘Donate-a-Pension’ নােক একটি উক্রদ্যাগ চােু কক্ররক্রে 

থকন্দ্রীয েে ও কেৃসংস্থান েন্ত্রী  ভূক্রপন্দর যােব 07 োচৃ, 2022 তাশরক্রখ প্রধানেন্ত্রী 

েে থযাগী োন-ধন (PM-SYM)  শস্কক্রের অধীক্রন ‘Donate-a-

Pension’  প্রচারাশভযান শুরু কক্ররক্রেন | নতুন এই উক্রদ্যাক্রগর অধীক্রন, 

নাগশরকরা তাক্রের তাত্ক্ষশেক সিাযতা কেীক্রের জন্য থযেন - গতিকেী, রাইভার, 

থিল্পারক্রের জন্য শপ্রশেযাক্রের পশরোে োন কক্রর থপনিন তিশবক্রল অবোন রাখক্রত 

পাক্রর ।  

‘Donate-a-Pension’  থপ্রাগ্রােটি 7 থেক্রক 13 োচৃ, 2022 পযৃন্ত েে 

েন্ত্রোলক্রযর 'আইকরনক সপ্তাহ' উেযাপক্রনর অংি শিসাক্রব চালু করা িক্রযশেল ।   
 

েরিশগ  সরকার 'থকৌশল্যা োতৃত্ব থযাজনা' চােু কক্ররক্রে  

রাযপুক্ররর BTI গ্রাউক্রন্ড অনুশষ্ঠত রাজয-স্তক্ররর েশিলা সক্রম্মলক্রন, েুখ্যেন্ত্রী ভূক্রপি 

বাক্র ল শনরাপে োতত ক্রত্বর জন্য পাাঁ চজন সুশবধাক্রভাগীক্রক 5000 টাকার থচক 

িস্তান্তর কক্রর 'থকৌশল্যা োতৃত্ব থযাজনা' চালু কক্ররশেক্রলন। 
 

ন্যাশনাে ল্যাি েরনটাইক্রজশন কক্রপোক্ররশন েরন্ত্রসভা বারা 

অনুক্রোরেত হক্রয়ক্রে 

প্রধানেন্ত্রী নক্ররন্দ্র থোশের থনতত ক্রত্ব থকন্দ্রীয েশন্ত্রসভা, ন্যািনাল ল্যান্ড 

েশনটাইক্রজিন কক্রপৃাক্ররিন (NLMC) থক ভারত সরকাক্ররর সেূেৃ োশলকানাধীন 

কক্রপৃাক্ররিন শিসাক্রব প্রশতষ্ঠার অনুক্রোেন শেক্রযক্রে যার প্রােশেক অনুক্রোশেত 

থিযার েূলধন 5000 থকাটি টাকা এবং Paid-up থিযার েূলধন 150 থকাটি টাকা 

। . ন্যািনাল ল্যান্ড ম্যাক্রনজক্রেন্ট কক্রপৃাক্ররিন(NLMC) থসন্ট্রাল পাবশলক থসটর 

এন্টারপ্রাইজ (CPSEs) এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থার োশলকানাধীন উদ্বতে জশে 

এবং শবশডং সেেগুশলক্রক নগেীকরে করক্রব ।  
 

গ্রাক্রোন্নয়ন েন্ত্রক ‘Gender Samwaad’ এর আক্রয়াজন কক্ররক্রে 

েীনেযাল অক্রন্তযােয থযাজনা-জাতীয গ্রােীে জীশবকা শেিন (DAY-NRLM), 

েন্ত্রক দ্বারা আক্রযাশজত ‘Gender Samwaad’ -এর তত তীয সংস্করক্রে থযাগ শেক্রত 

34টি রাক্রজযর 3000 জক্রনরও থবশি রাজয শেিক্রনর কেী এবং স্ব-সিাযতা থগাষ্ঠীর 

(SHGs) সেস্যরা লগ ইন কক্ররক্রেন । এটি একটি জাতীয ভাচৃুযাল প্রক্রচিা, যা 

শলক্রঙ্গর দৃশিক্রকাক্রের শেক থেক্রক সারা থেক্রি শেিক্রনর কাযৃেে সেক্রকৃ সক্রচতনতা 

বা়োক্রত DAY-NRLM দ্বারা পশরচাশলত িয । 
 

েন্ত্রী হরেীপ রসং 'ইরিয়া ওয়াটার রপচ-পাইেট-ক্রস্কে চযাক্রেঞ্জ' চােু 

কক্ররক্রেন  

েন্ত্রক্রকর অটল শেিন ির শরজুক্রভক্রনিন অযান্ড আরবান রান্সিরক্রেিন 

(AMRUT) 2.0 এর অধীক্রন, থকন্দ্রীয আবাসন ও নগর শবষযক েন্ত্রী (MoHUA) 

এবং থপক্ররাশলযাে ও প্রাকত শতক গ্যাস েন্ত্রী শ্রী িরেীপ শসং পুশর 'ইরিয়া 

ওয়াটাররপচ-পাইেট-ক্রস্কে োটে -আপ চযাক্রেঞ্জ' চালু কক্ররক্রেন । 1 অক্রটাবর, 

2021-এ োননীয প্রধানেন্ত্রীর AMRUT 2.0-এর আনুষ্ঠাশনক উক্রদ্বাধন, 

লখনউক্রত থস্টকক্রিাডারক্রের আক্রলাচনা (MoHUA-এর আজাশে কা অেতত 

েক্রিাৎসক্রবর সেয) এবং 12 অক্রটাবর, 2021-এ শেিক্রনর েশন্ত্রসভা অনুক্রোেক্রনর 

পক্রর আক্রস ৷ 
 

থরান-রভরিক খরনজ অনুসন্ধাক্রনর জন্য NMDC আইআইটি 

খ গপুক্ররর সাক্রে MoU স্বাক্ষর কক্রর 

থেক্রির বতিেে থলৌি আকশরক উৎপােক, NMDC Ltd, IIT খ়েগপুক্ররর সাক্রে 

থরান-শভশেক খশনজ গক্রবষোর জন্য একটি সেক্রঝাতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর 

কক্ররক্রে। ন্যািনাল োইশনং অযান্ড থিক্রভলপক্রেন্ট কক্রপৃাক্ররিন (NMDC) 

েেবধৃোনভাক্রব প্রযুশিগত উিাবন এবং এর অনুসোন ও খশনর িাটাক্রবক্রসর 

শিশজটাইক্রজিক্রনর উপর শনভৃরিীল। সরকার ভারক্রত থরান ব্যবিার এবং 

শেযাকলাপ শনযন্ত্রে ও শনরীক্ষক্রের প্রেে পেক্রক্ষপ শনক্রযক্রে, থযগুশল এখন কত শষ, 

নগর পশরকল্পনা, বন, খশন, দুক্রযৃাগ ব্যবস্থাপনা, নজরোশর এবং পশরবিন সি অন্যান্য 

শিক্রল্প শনযুি। 
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ককন্দ্রী়ে মন্ত্রী িঃ মনসুখ মান্ডাবভ়ো "ইন্ডাবি কাশ্বনক্ট 2022" 

উশ্ববাধন কশ্বরশ্বেন  

কেন্দ্রীয স্বািয ও পশরবার েল্যাণ, রাসাযশনে ও সার মন্ত্রী  োাঃ মনসুখ মান্ডাশভ্যা 

“ইন্ডাবি কাশ্বনক্ট 2022”  উচিাধন েচরচেন । কেচির অিগশতর জন্য উদ্ভাবন 

ও প্রযুশির গুরুচের উপর কজার কেওযা হচযচে | এটি উদ্ভাবনী উচযাগ এবং 

মানসম্পন্ন পণ্য ত্রতশর েরা প্রধানমন্ত্রীর কমক ইন ইবন্ড়ো এবং কমক ফর দ্য 

ও়োশ্বডে র দৃশিভ্শিচে সাহায্য েরচব। 

কসশমনাচর দুটি োশরগশর কসিচনর আচযাজন েরা হয। CPIT, TDB(প্রযুশি 

উন্নযন কবােড ) এবং শবশভ্ন্ন শিল্প সশমশতর অচনে েমডেতড াও এই কসশমনাচর 

উপশিত শেচিন। 
 

সংগঠক: 

• রাসাযশনে ও কপচরাচেশমেযাি শবভ্াগ। 

• রাসাযশনে ও সার মন্ত্রে, ভ্ারত সরোর। 

• কসন্ট্রাি ইনশটটিউট অে কপচরাচেশমেযাি ইশিশনযাশরং অযান্ড 

কটেচনািশজ (CIPET)। 

• কেোচরিন অে ইশন্ডযান কেম্বাসড অে েমাসড অযান্ড ইন্ডাশি (FICCI)। 
 

কসবমনাশ্বরর উশ্বেশ্য: 

• প্রিম উচেশ্য হি R&D - ল্যাবচরটশর কিচে শিচল্প কোোস েরা । 

• শিতীয উচেশ্য হি কপচরাচেশমেযাি কসক্টচর মানব পুাঁশজর জন্য েক্ষতার 

োাঁ ে শবচেষণ েরা। 

• আচরেটি উচেশ্য হি ইন্ডাশি োচনচক্টর সহাযতায কেিীয প্রযুশি এবং 

আত্মশনভ্ড র শসআইশপইটি প্রোন েচর আত্মশনভ্ড র ভ্ারতচে সমিডন েরা। 

• েূড়ান্ত উচেশ্য হি এই কসক্টচরর জন্য শিল্প ও এোচেশমযার মচে সমন্বয 

িাপচনর জন্য প্রযুশি উন্নযন কবাচেড র সহাযতায প্রযুশির সহাযতা। 
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অংিগ্রহণকারীরা: 

• মনসুখ মান্ডাশভ্যা, কেন্দ্রীয স্বািয ও পশরবার েল্যাণ, রাসাযশনে ও সার মন্ত্রী। 

• শ্রী েমি নানাবতী, সভ্াপশত, শসশপএমএ। 

• অোপে (ে.) শিশির শসনহা, মহাপশরোিে, শসশপইটি। 
 

28তে DST-CII ভারত-রসঙ্গাপুর থটকক্রনােরজ সারেট 2022 

অনুরিত হক্রয়ক্রে  

কনক্রিিাক্ররিন অি ইশন্ডযান ইন্ডাশস্ট্র (CII), নযা শেশি শিপাটৃক্রেন্ট অি সাক্রযন্স 

অযান্ড থটকক্রনালশজ (DST) এর সাক্রে অংিীোশরক্রত্ব, 23 এবং 24 থিব্রুযারী 

2022 তাশরক্রখ DST – CII থটকক্রনালশজ সাশেক্রটর 28 তে সংস্করক্রের আক্রযাজন 

কক্ররক্রে । শসঙ্গাপুর এই বেক্ররর প্রযুশি সক্রম্মলক্রনর অংিীোর থেি । দুই েিক্রকরও 

থবশি সেয ধক্রর শদ্বপাশক্ষক প্রযুশি অংিীোশরত্ব গক্র়ে থতালা এবং উন্নত করার 

জন্য উক্রিখক্রযাগ্য সুক্রযাগ প্রোক্রন প্রযুশি িীষ ৃসক্রম্মলন অতযন্ত গুরুত্বপূেৃ ভূশেকা 

পালন করক্রব ।  
 

ইক্রেকররনে ও আইটি েন্ত্রী থটক কনক্রক্লভ 2022 উক্রবাধন কক্ররক্রেন 

ন্যাশনাে ইনিরক্রেটিে থসন্টার (NIC)  শিশজটাল উক্রদ্যাক্রগর জন্য সরকাক্ররর 

সাক্রে অংিীোশরত্ব কক্ররক্রে । ন্যািনাল ইনিরক্রেটিক্স থসন্টার (NIC)  বেক্ররর পর 

বের ধক্রর সরকাক্ররর একক্রচটিযা ব্যবিাক্ররর জন্য অতযাধুশনক প্যান-ইশন্ডযা ICT 

পশরকাঠাক্রো, শিশজটাল প্লযাটিেৃ এবং সোধান ততশর কক্ররক্রে । এো়ো, NIC 

থিিাক্ররল এবং রাজয সরকারগুশলক্রক তাক্রের পদ্ধশতগুশল স্বযংশেয করক্রত এবং 

ইক্রলকরশনকভাক্রব জনক্রসবা প্রোন করক্রত সািায্য কক্ররক্রে ৷  
 

IIT োদ্রাজ এিং NIOT প্রেেিাক্ররর েক্রতা OCEANS 2022 

পররচােনা কক্রর 

ইশন্ডযান ইনশস্টটিউট অি থটকক্রনালশজ (IIT) োিাজ এবং  থচন্নাই এর ন্যািনাল 

ইনশস্টটিউট অি ওিান থটকক্রনালশজ (NIOT) থযৌেভাক্রব OCEANS 2022 

কনিাক্ররি এবং এক্সক্রপাশজিন পশরচাশলত করক্রে | এটি প্রেেবাক্ররর জন্য 

ভারক্রত পশরচাশলত িক্রে এবং এটি Institution of Electrical and 

Electronics Engineering Ocean Engineering Society (IEEE OES) 

এবং থেশরন থটকক্রনালশজ থসাসাইটি (MTS) এর পক্ষ থেক্রক IIT Madras এর 

Ocean Engineering শবভাগ দ্বারা সেশন্বত ।  
 

থিঙ্গােুরুক্রত ইরিয়া থলািাে থিারাক্রের িারষেক শীষে সক্রম্মেন 

অনুরিত হক্রয়ক্রে 

ইশন্ডযা থগ্লাবাল থিারাক্রের(IGF)  বাশষৃক িীষৃ সক্রম্মলন কণোটক্রকর থিঙ্গােুরুক্রত 
অনুশষ্ঠত িক্রযক্রে । এর আক্রগর সংস্করেগুশল দুিাই এবং যুিরাক্রজয আক্রযাশজত 

িক্রযশেল |  শবশ্বজুক্র়ে সরকার ও শিক্রল্পর অন্যান্য থনতাক্রের েক্রে প্রধানেন্ত্রী নক্ররন্দ্র 

থোেী, যুিরাক্রজযর প্রধানেন্ত্রী বশরস জনসক্রনর েক্রতা সম্মাশনত ব্যশিরা শনক্রজর 

বিব্য রাক্রখন। 

এটি থবঙ্গালুরুক্রত IGF-এর প্রেে সংস্করে । আন্তজৃাশতক ব্যবসা এবং শবশ্বব্যাপী 

থনতাক্রের জন্য এক্রজন্ডা-ক্রসটিং থিারাে ইশন্ডযা থগ্লাবাল থিারাক্রের(IGF) এেন 

একটি প্লযাটিেৃ প্রোন  কক্রর, যা কক্রপৃাক্ররট এবং নীশতশনধৃারকরা তাক্রের থসটর 

এবং থকৌিলগত গুরুক্রত্বর থভৌক্রগাশলক থক্ষক্রে থস্টকক্রিাডারক্রের সাক্রে 

থযাগাক্রযাগ করক্রত পাক্রর। 
 

জােোরন G7 কৃরষেন্ত্রীক্রের ভাচুে য়াে তিঠক্রকর আক্রয়াজন করক্রি  

জােৃান সরকার জাশনক্রযক্রে থয, তারা শবশ্বব্যাপী খাদ্য শনরাপো শনক্রয রাশিযা এবং 

ইউক্রেক্রনর েক্রে সং াক্রতর প্রভাবগুশল অক্রন্বষে করক্রত G7 কত শষেন্ত্রীক্রের একটি 

ভাচৃুযাল তবঠক করক্রব । জােৃাশনর কত শষ ও খাদ্য েন্ত্রী থসে থজক্রিশেক্ররর েক্রত, 

তবঠকটি খাদ্য বাজারক্রক শস্থশতিীল করার উপাযগুশলর উপরও দৃশি শনবদ্ধ করক্রব । 
 

রনিোচন করেশন কতৃে ক 2022 সাক্রের IEVP আক্রয়ারজত হক্রয়ক্রে 

আনুোশনক 32টি থেি এবং চারটি আন্তজৃাশতক সংস্থার শনবাৃচন পশরচালনা সংস্থার 

(ইএেশব) জন্য, ভারক্রতর শনবৃাচন কশেিন (ইশসআই) ভাচৃুযাল ইন্টারন্যািনাল 

ইক্রলকিন শভশজটর থপ্রাগ্রাে (আইইশভশপ) 2022 এর আহ্বান জাশনক্রযক্রে ৷ 

অনলাইক্রন অংিগ্রিেকারী 150 টিরও থবশি EMB  প্রশতশনশধক্রের থগাযা, েশেপুর, 

পাঞ্জাব, উেরাখে এবং উেরপ্রক্রেক্রি শবধানসভা শনবৃাচক্রনর জন্য একটি সংশক্ষপ্ত 

শববরে থেওযা িক্রযশেল । আজক্রকর ভাচৃুযাল IEVP 2022-এ নযটি থেক্রির 

রাষ্ট্রদূত/িাই কশেিনার এবং ভারত শভশেক কূটননশতক কপৃস-এর অন্যান্য 

সেস্যক্রের অন্তভৃুি করা িক্রযক্রে ।  
 

নয়ারেরিক্রত 3য় জাতীয় যুি সংসে উৎসি (NYPF) শুরু হক্রয়ক্রে 

ন্যািনাল ইযুে পালৃাক্রেন্ট থিশস্টভযাল (NYPF) এর 3য সংস্করে থলাকসভা 

সশচবালয এবং যুব শবষযক ও েী়ো েন্ত্রক দ্বারা 10 এবং 11ই োচৃ, 2022 তাশরক্রখ, 

নযাশেশিক্রত সংসক্রের থসন্ট্রাল িক্রল থযৌেভাক্রব আক্রযাজন করা িক্রযক্রে । থকন্দ্রীয 

েী়ো েন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর 10ই োচৃ NYPF -এর উক্রদ্বাধনী অশধক্রবিক্রন বিত তা 

শেক্রত চক্রলক্রেন | অন্যশেক্রক, থলাকসভার শেকার ওে রি ো 11ই োচৃ সোশপ্ত 

অনুষ্ঠাক্রন বিত তা থেক্রবন । 

NYPF-এর উক্রেশ্য িল 18 থেক্রক 25 বেক্ররর কে বযসী যুবকক্রের কণ্ঠস্বর 

থিানা, যারা আগােী বেরগুশলক্রত সরকারী পশরক্রষবা সি শবশভন্ন থপিায থযাগোন 

করক্রব৷ িীষৃ শতন জাতীয স্তক্ররর যুব শবজযীরা শবোয অনুষ্ঠাক্রনর সেয থলাকসভা 

শেকাক্ররর সােক্রন বিব্য থেওযার সুক্রযাগ পাক্রবন। 
 

MSME আইরডয়া হযাকােন 2022 

MSME-এর থকন্দ্রীয েন্ত্রী, নারাযে রাক্রন MSME উিাবনী প্রকল্প 

(ইনশকউক্রবিন, শিজাইন, এবং আইশপআর) এর পািাপাশি MSME আইশিযা 

িযাকােন 2022 এর আক্রযাজক্রনর থ াষো কক্ররক্রেন ৷ শ্রী রাক্রন এই অনুষ্ঠাক্রন 

বিত তা শেক্রয বক্রলশেক্রলন থয, আত্মশনভৃর ভারক্রত MSME একটি অপশরিাযৃ 

ভূশেকা পালন কক্রর ৷ শতশন োশব কক্ররন থয এই থপ্রাগ্রােগুশল উক্রদ্যািাক্রের নতুন 

ব্যবসা শুরু করক্রত সিাযতা করক্রব। 
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থিসােররক রিোন পররিহন েন্ত্রক এিং FICCI হায়দ্রািাক্রে 

'WINGS INDIA 2022' এর আক্রয়াজন কক্ররক্রে 

থবসােশরক শবোন পশরবিন েন্ত্রক (MOCA) এবং FICCI থযৌেভাক্রব 'WINGS 

INDIA 2022' শিক্ররানাক্রে থবসােশরক শবোন চলাচল (বাশেশজযক, সাধারে এবং 

ব্যবসাশযক শবোন চলাচল) শবষক্রয এশিযার বতিেে ইক্রভক্রন্টর আক্রযাজন করক্রে। 

এই ইক্রভক্রন্টর সেয উইংস ইশন্ডযা অযাওযািৃসও প্রোন করা িক্রব। ইক্রভন্টটি নতুন 

ব্যবসাশযক অশধগ্রিে, শবশনক্রযাগ, নীশত গঠন এবং আঞ্চশলক সংক্রযাক্রগর উপর 

থিাকাস কক্রর। এটি 24 থেক্রক 27 োচৃ 2022 পযৃন্ত িাযিাবাক্রের থবগেক্রপট 

শবোনবন্দক্রর অনুশষ্ঠত িক্রে। 

অনুষ্ঠাক্রনর শেে: India@75: New Horizon for Aviation Industry. 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

থিাল্টজম্যান পেক্রকর জন্য রনিোরচত প্রেে ভারতীয় হক্রেন অধ্যাপক 

েীপক ধর 

পোেৃশবজ্ঞানী অোপক েীপক ধর প্রেে ভারতীয শযশন থবাল্টজম্যান পেক 

থপক্রযক্রেন । ইন্টারন্যাশনাে ইউরনয়ন অি রপওর অযাি অযাপ্ল্াক্রয়ড 

রিরজে (IUPAP) এর পশরসংখ্যানগত পোেৃশবদ্যা শবষযক কশেিন 

পশরসংখ্যানগত পোেৃশবদ্যার থক্ষক্রে অবোক্রনর জন্য শতন বেক্রর একবার এই পেক 

প্রোন কক্রর । এই বেক্ররর আগক্রস্ট থটাশকওক্রত অনুশষ্ঠত িক্রত যাওযা StatPhys28 

সক্রম্মলক্রনর সেয পেক উপস্থাপনা অনুষ্ঠানটি অনুশষ্ঠত িক্রব। শতশন শপ্রন্সটন 

ইউশনভাশসৃটির জন থজ থহারিক্রর্ল্র সাক্রে যুগ্মভাক্রব থেক্রিলটি গ্রিে কক্ররন । 
 

MoS অন্নপূণো থেিী 2020 এিং 2021 জাতীয় ICT পুরস্কার প্রোন 

কক্ররক্রেন 

শ্রীেশত অন্নপূেৃা থেবী সারা থেক্রির 49 জন শিক্ষকক্রক জাতীয ICT পুরস্কার 

শেক্রযক্রেন । এই ইক্রভক্রন্ট শতশন তার শনক্রজর বিত তায বক্রলশেক্রলন থয, NEP-2020 

শিক্ষাোক্রনর থক্ষক্রে প্রযুশির েক্ষ ব্যবিাক্ররর উপর থজার থেক্রব, যা ভাষাগত বাধা 

দূর করক্রব এবং DIVYANG  শিক্ষােীক্রের প্রক্রবিাশধকার বা়োক্রব। 
 

গঙ্গা নেীক্রক পুনরুজ্জীরিত করার জন্য NMCG থক 'রিক্রশষ জুরর 

পুরস্কার' প্রোন করা হক্রয়ক্রে 

ন্যাশনাে রেশন ির রক্লন গঙ্গা(NMCG) থক 7ে ইশন্ডযা ইন্ডাশস্ট্র ওযাটার 

কনক্রিভ এবং FICCI ওযাটার অযাওযাক্রিৃর 9ে সংস্করক্রে 'রিক্রশষ জুরর 

অযাওয়াডে '-এ ভূশষত িক্রযক্রে । NMCG থক গঙ্গা নেীক্রক পুনরুজ্জীশবত করার 

জন্য এবং জল ব্যবস্থাপনায একটি দৃিান্তেূলক পশরবতৃন আনার প্রক্রচিার জন্য 

পুরস্কত ত করা িক্রযক্রে । FICCI ওযাটার অযাওযাক্রিৃর 9 তে সংস্করেটি FICCI 

এর 7তে ইশন্ডযা ইন্ডাশস্ট্র ওযাটার কনক্রিক্রভ 02 এবং 03 োচৃ, 2022- তাশরক্রখ 

সংগঠিত িক্রযশেল | 
 

রাষ্ট্রপরত থকারিন্দ 2020 এিং 2021 সাক্রের জন্য 'নারী শরি পুরস্কার' 

প্রোন কক্ররন 

ভারক্রতর রাষ্ট্রপশত, রাে নাে থকাশবন্দ  আন্তজৃাশতক নারী শেবস উপলক্রক্ষ নযাশেশির 

রাষ্ট্রপশত ভবক্রন 08 োচৃ, 2022 তাশরক্রখ 2020 এবং 2021 সাক্রলর জন্য 'নারী 

শরি পুরস্কার' প্রোন কক্ররক্রেন | সােশগ্রকভাক্রব 29 জন নারীক্রক 2020 এবং 

2021 সাক্রলর জন্য তাক্রের অসাোন্য এবং ব্যশতেেী কাক্রজর স্বীকত শতস্বরূপ পুরস্কার 
প্রোন করা িক্রযক্রে । থোট 28টি পুরষ্কার শেল, যার েক্রে 2020 এবং 2021 সাক্রলর 

জন্য প্রশতটিক্রত 14টি কক্রর পুরষ্কার অন্তভৃুি শেল ৷ থকাশভি-19 েিাোরীর কারক্রে 

2020 সাক্রলর পুরষ্কার অনুষ্ঠানটি 2021 সাক্রল অনুশষ্ঠত িক্রত পাক্ররশন৷ 
 

Nari Shakti Puraskar 2020: 
 

Sl. No Name and Place Description 

1. Anita Gupta (Bhojpur, Bihar) 
The Nari Shakti Puraskar is presented to her for outstanding 

contribution forempowering rural and underprivileged women 

2. 
Arti Rana 

(Kheri, Uttar Pradesh) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded in recognition of her exceptional 

work for underprivileged and tribal women. 

3. 

Dr. Ela Lodh 

(West Tripura, Tripura) 

(Posthumous) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded posthumously for her outstanding 

contribution towards women’s health particularly for the marginalised 

and underprivileged. 

4. 
Jaya Muthu and Tejamma 

(Nilgiris, Tamil Nadu) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded to them for their extraordinary 

contribution for preserving and promoting the age-old intricate Toda 

Embroidery of Nilgiris. 

5. 
Jodhaiya Bai Baiga 

(Umaria, Madhya Pradesh) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for resilience and brilliance 

in promoting the Tribal Baiga Art at the global level. By doing so, she is 

helping the art from becoming extinct. 

6. 
Meera Thakur 

(S.A.S Nagar, Punjab) 

The Nari Shakti Puraskar is being awarded to her for promoting the 

unique Sikki Grass Art and empowering the underprivileged women in 

Punjab. 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


Monthly Current Affairs PDF in Bengali | March 2022 

27 http://www.adda247.com/bn/  |  https://t.me/Adda247Bangla  |  www.careerpower.in  |  Adda247 App  
 

Sl. No Name and Place Description 

7. 
Nasira Akhter 
(Kulgam, Jammu and 
Kashmir) 

The Nari Shakti Puraskar is being awarded to her for exemplary 
grassroots innovation for environmental conservation. 

8. 
Nivruti Rai 
(Bengaluru Urban, 
Karnataka) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for excellence in the field of 
technology, truly representing the 21st Century Women and 
empowering students to build Artifical Intelligence enabled Hi-Tech 
future for India 

9. 
Padma Yangchan 
(Leh, Ladakh) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for preserving and reviving 
the lost cuisine and hand weaving techniques of Ladakh and promoting 
it at International Level. 

10. 
Sandhya Dhar 
(Jammu, Jammu and 
Kashmir) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded to recognise her exceptional 
contribution and indomitable spirit & dedication towards divyangjan 
rights. 

11. 
Saylee Nandkishor 
Agavane 
(Pune, Maharashtra) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her in recognition of her 
excellence in promoting Indian Classical Dance internationally despite 
facing hardship. 

12. 
Tiffany Brar 
(Thiruvananthapuram, 
Kerala) 

Nari Shakti Puraskar is being awarded to her for exemplary work done 
for visually impaired rural women and motivating the masses despite 
being visually challenged. 

13. 
Ushaben Dineshbhai 
Vasava 
(Narmada, Gujarat) 

Nari Shakti Puraskar is awarded to her for outstanding contribution in 
organic farming and assisting and educating the women farmers at 
ground level. 

14. 
Vanita Jagdeo Borade 
(Buldhana, Maharashtra) 

Nari Shakti Puraskar is awarded in recognition of her exemplary efforts 
in wildlife conservation particularly by rescuing Snakes and creating 
awareness on the subject 

 

Nari Shakti Puruskar 2021: 

Sl. No Name and Place Description 

1. 

Anshul Malhotra 

(Mandi, Himachal 

Pradesh) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her in recognition of her 

outstanding contribution for skilling the underprivileged rural women 

in learning handloom weaving and also for preserving and promoting 

Himachal Handloom. 

2. 
Batool Begam 

(Jaipur, Rajasthan) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for her outstanding 

contribution in promoting Indian folk music internationally and also 

being a source of inspiration for others. 

3. 

Kamal Kumbhar 

(Osamanabad, 

Maharashtra) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for contribution in 

promoting women’s entrepreneurship in the field of animal husbandry 

4. 

Madhulika Ramteke 

(Rajnandgaon, 

Chhattisgarh) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for remarkable efforts for 

upliftment of women and their economic empowerment. 

5. 
Neena Gupta 

(Kolkata, West Bengal) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for her excellence in the 

field of Mathematics 

6. 
Neerja Madhav 

(Uttar Pradesh) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her in recognition of her work 

for marginalised people through Hindi Sahitya. 

7. 

Niranjanaben 

Mukulbhai, (Kalarthi, 

Surat, Gujarat) 

The Nari Shakti Puruskar is awarded to her for promoting Gujarati 

language and to promote the education of underprivileged tribal girls. 
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Sl. No Name and Place Description 

8. 
Pooja Sharma 

(Gurugram, Haryana) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for her outstanding 

contribution in the field of skill development and empowerment of 

women and entrepreneurship. 

9. 
Radhika Menon 

(Dharwad, Karnataka) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for excellence in Indian 

Merchant Navy & exemplary courage. 

10. 

Sathupati Prasanna 

Sree 

(Visakhapatanam, 

Andhra 

Pradesh) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her exceptional contribution for 

preserving minority tribal languages. 

11. 
Shobha Gasti 

(Belagavi, Karnataka) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for remarkable efforts & 

exemplary contribution for the cause of empowerment of women and 

girls. 

12. 
Sruti Mohapatra 

(Bhubaneswar, Odisha) 

The Nari Shakti Puruskar is awarded to her indomitable spirit and for 

outstanding contribution towards the upliftment and empowerment of 

Divyangjan. 

13. 

Tage Rita Takhe 

(Subansiri, Arunachal 

Pradesh) 

The Nari Shakti Puraskar is given to her for excellence in promoting 

women entrepreneurship and local product internationally. 

14. 
Thara Rangaswamy 

(Chennai, Tamil Nadu) 

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for her innovative and 

relentless efforts to create awareness about and cure for mental 

disorders. 
 

িাংোক্রেরশ ররজওয়ানা হাসান ইউএস ইন্টারন্যাশনাে উইক্রেন অি 

কাক্ররজ অযাওয়াডে  2022 পাক্রিন 

বাংলাক্রেিী পশরক্রবি আইনজীবী, শরজওযানা িাসানক্রক 2022 সাক্রলর জন্য 

ইন্টারন্যািনাল উইক্রেন অি কাক্ররজ (আইিশব্লউওশস) পুরস্কাক্ররর জন্য শনবৃাশচত 

করা িক্রযক্রে । শতশন শবক্রশ্বর 12 জন েশিলার েক্রে রক্রযক্রেন যাাঁ ক্রের অসাধারে সািস 

থেখাক্রনার জন্য োশকৃন শবক্রেি েপ্তর এই পুরস্কাক্রর সম্মাশনত করক্রব । 14ই োচৃ এর 

এই ভাচৃুযাল অনুষ্ঠাক্রন পুরস্কাক্ররর জন্য শনবৃাশচত 12 জন েশিলাক্রক সম্মাননা 

জানাক্রনা িক্রব । 
 

েয়টি ভারতীয় রিোনিন্দরক্রক ACI World’s ASQ Awards 2021 

এর নােকরণ করা হক্রয়ক্রে 

ভারত থেক্রক, এযারক্রপাটৃ কাউশন্সল ইন্টারন্যািনাল(ACI) এর 2021 সাক্রলর 

এযারক্রপাটৃ সাশভৃস থকাযাশলটি (ASQ) সেীক্ষায েযটি শবোনবন্দর 'আকার ও 

অঞ্চে অনুসাক্রর থসরা রিোনিন্দর'-এর েক্রে স্থান থপক্রযক্রে । ACI এযারক্রপাটৃ 

সাশভৃস থকাযাশলটি (ASQ) অযাওযািৃ গ্রািকক্রের অশভজ্ঞতায শবোনবন্দক্ররর 

থেষ্ঠত্বক্রক স্বীকত শত শেক্রত যােী সুশবধার সাক্রে সেশকৃত 33টি প্যারাশেটাক্ররর উপর 

শবক্রবচনা কক্রর। 
 

েয়টি ভারতীয় রিোনিন্দক্ররর েক্রধ্য রক্রয়ক্রে: 

 

রিভাগ - প্ররত িের 40 রেরেয়ন যাত্রী 

• েেপশত শিবাজী েিারাজ আন্তজৃাশতক শবোনবন্দর (CSMIA), েুম্বাই (টানা 

5ে বের) 

• ইশন্দরা গােী আন্তজৃাশতক শবোনবন্দর, নযাশেশি (টানা 4েৃ বের) 
 

রিভাগ - প্ররত িের 15 থেক্রক 25 রেরেয়ন যাত্রী 

• রাজীব গােী আন্তজৃাশতক শবোনবন্দর, িাযিাবাে 
 

রিভাগ - প্ররত িের 5 থেক্রক 15 রেরেয়ন যাত্রী 

• থকাশচন আন্তজৃাশতক শবোনবন্দর, থকাশচন 

• সেৃার বিভভাই প্যাক্রটল আন্তজৃাশতক শবোনবন্দর, আিক্রেোবাে 
 

রিভাগ - প্ররত িের 2 থেক্রক 5 রেরেয়ন যাত্রী 

• চেীগ়ে শবোনবন্দর, চেীগ়ে 
 

সেস্ত প্ররতক্রযারগতােূেক পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূণে তথ্য: 

• শবোনবন্দর কাউশন্সল আন্তজৃাশতক সের েিতর: েশন্ট্রল, কানািা; 

• শবোনবন্দর কাউশন্সল আন্তজৃাশতক প্রশতশষ্ঠত: 1991। 
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Axis Bank IFR Asia Awards 2021-এ 'Asian Bank of the 

Year' এর পুরস্কার রজক্রতক্রে 

ভারক্রতর তত তীয বতিেে থবসরকারী ব্যাঙ্ক, অযাশক্সস ব্যাঙ্ক এশিযান শবশনক্রযাগ ব্যাশঙ্কং 

থেক্রসর কভাক্ররজ এবং েক্ষতার জন্য IFR এশিযার এরশয়ান ব্যাঙ্ক অি দ্য 

ইয়ার পুরস্কার প্রোন করা িক্রযক্রে । পুরষ্কারটি সেস্ত products এবং 

শবভাগগুশলক্রত ইকুযইটি এবং ঋে ইসুযক্রত ব্যাক্রঙ্কর অসাোন্য অবোনক্রক স্বীকত শত 

প্রোন কক্রর ।  

এই বের, ব্যাঙ্কটি শিনান্স এশিযার কাশন্ট্র অযাওযাক্রিৃ ‘ভারক্রতর থসরা রডরসএে 

হাউস’ পুরস্কারও শজক্রতক্রে । Axis Bank টানা 15টি কযাক্রলন্ডার বের ধক্রর 

ব্লুেবাগৃ শলগ থটশবল র যাশঙ্কং-এ এক নম্বর স্থান ধক্রর রক্রযক্রে | 
 

রেস ওয়ার্ল্ে  2021: থপাল্যাক্রির কযাক্ররারেনা রিোওস্কা েুকুটটি 

অজে ন কক্ররক্রেন 

থপাল্যাক্রন্ডর কযাক্ররাশলনা শবলাওস্কা শেস ওযাডৃ 2021 এর থখতাব শজক্রতক্রেন ৷ 

শতশন জযাোইকার 2019 শেস ওযাডৃ টশন-আন শসং িাত থেক্রক েুকুটটি 

পক্ররশেক্রলন  ৷ শতশন োশকৃন যুিরাষ্ট্র, ইক্রন্দাক্রনশিযা, থেশক্সক্রকা, উের আযারল্যান্ড 

এবং থকাট শি আইভশরক্রক িাশরক্রয শিক্ররাপাটি থজক্রতন। োশকৃন যুিরাক্রষ্ট্রর 

ভারতীয-আক্রেশরকান শ্রী সাইশন প্রেে রানার-আপ থখতাব শজক্রতক্রেন, তারপক্রর 

থকাট শি আইভশরর অশলশভযা ইযাস । 

শেস ওযাডৃ আন্তজৃাশতক সুন্দরী প্রশতক্রযাশগতার 70 তে সংস্করে পুক্রযক্রতৃা শরক্রকার 

সান জুযাক্রন অনুশষ্ঠত িক্রযশেল  ।  
 

সুক্ররশ রায়নাক্রক োেবীপ সরকার ‘ক্রোটে স আইকন’ পুরস্কাক্রর 

ভূরষত কক্ররক্রে 

প্রািন ভারতীয শেক্রকটার সুক্ররি রাযনাক্রক োলদ্বীপ থোটৃস অযাওযািৃস 2022-

এ েযৃাোপূেৃ 'ক্রোটৃস আইকন' পুরস্কাক্রর ভূশষত করা িক্রযক্রে। োলদ্বীপ সরকার 

রাযনাক্রক তার কযাশরযার জুক্র়ে তার শবশভন্ন কত শতক্রত্বর জন্য সম্মাশনত কক্ররক্রে। 

সাক্রবক শরযাল োশিে থখক্রলাযা়ে রবাক্রতৃা কাক্রলৃাস, জযাোইকান শিন্টার আসািা 

পাওক্রযল, শ্রীলঙ্কার প্রািন অশধনাযক ও শেক্রকটার সনাে জযসুশরযা এবং িাচ 

িুটবল শকংবেশন্ত এিগার থিশভিস সি 16 জন আন্তজৃাশতক থখক্রলাযাক্র়ের সাক্রে 

রাযনা েক্রনানীত িক্রযশেক্রলন। 
 

2022 সাক্রের অযাক্রিে পুরস্কার: আক্রেররকান গরণতরিে থডরনস রপ. 

সুরেভান 

নরওক্রযশজযান একাক্রিশে অি সাক্রযন্স অযান্ড থলটারস আক্রেশরকান গশেতশবে 

থিশনস পাক্রনৃল সুশলভানক্রক 2022 সাক্রলর জন্য অযাক্রবল পুরস্কার প্রোন কক্ররক্রে। 

উদ্ধত শতটিক্রত উক্রিখ করা িক্রযক্রে থয, "এর শবস্তত ত অক্রেৃ টক্রপালশজক্রত তার 

যুগান্তকারী অবোক্রনর জন্য এবং শবক্রিষ কক্রর বীজগশেত, জযাশেশতক এবং গশতিীল 

শেকগুশলর জন্য "এই পুরস্কারটি থেওযা িক্রযক্রে। 
 

থেক্রিন্দ্র ঝাঝাররয়া পদ্মভূষণ প্রাপ্ত প্রেে প্যারা-অযােরেট হক্রয়ক্রেন 

থেক্রবন্দ্র ঝাঝাশরযা িক্রলন প্রেে প্যারা-অযােশলট শযশন পদ্মভূষে পুরস্কার থপক্রযক্রেন। 

শতশন অক্রনক প্যারাশলশেক পেক শজক্রতক্রেন, যার েক্রে 2004 এক্রেক্রন্সর 

প্যারাশলশেক এবং 2016 শরও থগেক্রস স্বেৃ এবং 2020 থটাশকও অশলশেক্রক তার 

একটি থরৌপ্য পেক রক্রযক্রে। 

অবনী থলখারা (প্যারা-শুটার)ও েী়ো শবভাক্রগ পদ্মশ্রী পুরস্কাক্রর ভূশষত িক্রযক্রেন। 

শতশন প্রেে ভারতীয েশিলা শযশন একই থগেক্রস দুটি প্যারাশলশেক পেক 

শজক্রতক্রেন, পািাপাশি শতশন প্রেে ভারতীয েশিলা শযশন প্যারাশলশেক থসানা 

শজক্রতক্রেন৷ 
 

োররও োক্রসেে 2022 সাক্রের গভনের অি দ্য ইয়ার পুরস্কার 

রজক্রতক্রেন 

থসন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অি শচশলর গভনৃর োশরও োক্রসৃল, থসন্ট্রাল ব্যাশঙ্কং অযাওযািৃস 

2022-এ বষৃক্রসরা গভনৃর পুরস্কার শজক্রতক্রেন৷ শচশলর থকন্দ্রীয ব্যাক্রঙ্কর নাে ব্যাক্রঙ্কা 

থসন্ট্রাল শি শচশল৷ 

অক্রটাবর 2016-এ োশরও োক্রসৃলক্রক শচশলর থসন্ট্রাল ব্যাঙ্ক (BCCH) এর গভনৃর 

শিক্রসক্রব েক্রনানীত করা িক্রল, শতশন এেন একটি প্রশতষ্ঠাক্রনর থনতত ত্ব গ্রিে কক্ররন 

থযটি ল্যাটিন আক্রেশরকার সবক্রচক্রয স্বাধীন এবং সু-চাশলত থকন্দ্রীয ব্যাঙ্কগুশলর 

একটি শিসাক্রব খ্যাশত অজৃন কক্ররশেল। প্রশতষ্ঠানটিক্রক আরও উন্নত করক্রত পেক্রক্ষপ 

থনয োক্রসৃল। শতশন এর অভযন্তরীে ব্যবস্থাপনা কাঠাক্রো পশরবতৃন কক্ররন, েুিানীশত 

সভার সংখ্যা 12 থেক্রক কশেক্রয আট কক্ররন। ইংক্ররশজ এবং েযাশনি উভয 

ভাষাক্রতই শবশসশসএইচ তার থযাগাক্রযাক্রগর োন উন্নত কক্ররক্রে। 

 

Important Dates News in Bengali 
 

রিশ্ব NGO রেিস 2022: 27 থিব্রুয়ারর 

শবশ্ব NGO শেবস প্রশত বের 27 থিব্রুযাশর শবক্রশ্বর শবশভন্ন থেক্রি পাশলত িয । 

থবসরকারী সংস্থা বা NGO সোক্রজর উন্নযক্রন কাজ কক্রর । এটি একটি আন্তজৃাশতক 

শেবস এবং এই শেনটির োেক্রে শবশভন্ন থবসরকারী ও অলাভজনক সংস্থাগুশলক্রক 

স্বীকত শত, উেযাপন ও সম্মান জানাক্রনার িয | 
 

27 থিব্রুয়ারর থপারেও ‘জাতীয় টিকা রেিস 2022’ পােন করা হয় 

2022 সাক্রলর  27 থিব্রুযারী ভারত সরকার জাতীয় থপারেও টিকা রেিস 2022 

এর আক্রযাজন কক্ররক্রে, যাক্রত পাাঁ চ বেক্ররর কে বযসী প্রশতটি শিশুক্রক দুই থিাাঁ টা 

ওরাল থপাশলও ভযাকশসন (OPV) থেওযা যায | 735টি থজলার 36টি রাজয এবং 

থকন্দ্রিাশসত অঞ্চল জুক্র়ে 15 থকাটিরও থবশি শিশুক্রক এই অশভযাক্রনর আওতায 

আনা িক্রব । 2022-এর জন্য জাতীয থপাশলও ইশেউনাইক্রজিন রাইভ 26 

থিব্রুযাশর, 2022-এ থকন্দ্রীয স্বাস্থয ও পশরবার কল্যাে েন্ত্রী িাঃ েনসুখ োন্দাশভযা 

চালু কক্ররশেক্রলন। 
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জাতীয শবজ্ঞান শেবস 2022: 28 থিব্রুযাশর 

োনুক্রষর তেনশন্দন জীবক্রন শবজ্ঞাক্রনর গুরুত্ব সেক্রকৃ বাতৃা েশ়েক্রয থেওযার জন্য 

ভারক্রত প্রশত বের 28 থিব্রুযাশর জাতীয শবজ্ঞান শেবস শিসাক্রব পাশলত িয । এই 

শেক্রন, স্যার শসশভ রেন Raman Effect  আশবষ্কাক্ররর থ াষো কক্ররশেক্রলন, যার 

জন্য শতশন 1930 সাক্রল থনাক্রবল পুরস্কার থপক্রযশেক্রলন । ভারত সরকার 28 

থিব্রুযাশরক্রক 1986 সাক্রল জাতীয শবজ্ঞান শেবস (NSD) শিসাক্রব েক্রনানীত 

কক্ররশেল । 

2022 সাক্রলর জাতীয শবজ্ঞান শেবক্রসর শেে: : ‘Integrated Approach in 

S&T for Sustainable Future’. 

 

28 থিব্রুযাশর 2022 তাশরক্রখ শবরল থরাগ শেবস পালন করা িয 

শবরল থরাগ শেবস (RDD) প্রশত বের থিব্রুযাশরর থিষ শেক্রন পাশলত িয । 2022 

সাক্রল এটি 28 থিব্রুযারী, 2022-এ পক্র়ে । শবরল থরাক্রগর জন্য সক্রচতনতা বা়োক্রত 

এবং শবরল থরাক্রগ আোন্ত ব্যশি ও তাক্রের পশরবাক্ররর জন্য শচশকত্সার অযাক্রক্সস 

বতশদ্ধ করার জন্য শেবসটি পালন করা িয। শবরল থরাগ শেবস 2008 সাক্রে 

ইউক্ররাপীয় অগোনাইক্রজশন ির থরয়ার রডরজক্রজস (EURORDIS) এবং 

এর কাউরিে অি ন্যাশনাে অযাোক্রয়ি দ্বারা প্রেেবাক্ররর জন্য চালু করা 

িক্রযশেল । 

শবরল থরাগ শেবস 2022 এর শেে িল “Share Your Colors.” 
 

শুরু হক্রে আন্তজে ারতক নারী রেিস সপ্তাহ 

নারী ও শিশু উন্নযন েন্ত্রক আজাশে কা অেতত েক্রিাৎসক্রবর অংি শিসাক্রব 1লা োচৃ 

থেক্রক আন্তজৃাশতক েশিলা শেবস সপ্তািটিক্রক একটি আইকশনক সপ্তাি শিসাক্রব 

উেযাপন কক্রর । সপ্তািব্যাপী উেযাপক্রনর অংি শিক্রসক্রব, েন্ত্রোলয নারীর শনরাপো 

ও ক্ষেতাযন সেশকৃত শবশভন্ন শেেক্রক কভার কক্রর শবশভন্ন ইক্রভন্ট এবং থসাশ্যাল 

শেশিযা প্রচারোর আক্রযাজন করক্রব । 
 

িূন্য বিষম্য বিিস 01শ্বি মােে  িােন করা হ়ে 

প্রশত বের ১িা মােড  িূন্য ত্রবষম্য শেবস পাশিত হয। শেবসটির িক্ষয সেি মানুচষর 

আইন ও নীশতচত কোচনা ত্রবষম্য োড়াই সমতা, অন্তভু্ড শি এবং সুরক্ষার অশধোর 

শনশিত েরা যাচত কোচনা বাধা োড়া  শনশবডচিচষ মযডাোর সচি পূণড জীবনযাপন 

েরা যায। িূন্য ত্রবষম্য শেবস হাইিাইট েচর কয েীভ্াচব কিাচেরা অন্তভু্ড শি, 

সমচবেনা, িাশন্ত এবং সচবডাপশর পশরবতড চনর আচন্দািন সম্পচেড  অবশহত হচত 

পাচর এবং প্রোর েরচত পাচর। িূন্য ত্রবষম্য শেবস সেি প্রোর ত্রবষচম্যর অবসান 

ঘটাচত শবশ্বব্যাপী সংহশতর আচন্দািন গচড় তুিচত সাহায্য েরচে। 
 

বিিসটির বিম : 

িূন্য ত্রবষম্য শেবস 2022-এর শিম: "Remove laws that harm, create laws 

that empower", UNAIDS ত্রবষম্যমূিে আইচনর শবরুচদ্ধ ব্যবিা কনওযার 

জরুশর প্রচযাজচনর েিা তুচি ধচর। 
 

1ো োচে  2022 তাররক্রখ রিশ্ব থিসােররক প্ররতরক্ষা রেিস পােন করা 

হয় 

শবশ্ব থবসােশরক প্রশতরক্ষা শেবস প্রশত বের 1লা োচৃ তাশরক্রখ থবসােশরক 

প্রশতরক্ষার তাত্পযৃ এবং এর জন্য যারা শনক্রজক্রের জীবন উৎসগৃ কক্ররক্রেন তাক্রের 

সম্মান জানাক্রত শবশ্বব্যাপী পাশলত িয । শেবসটির উক্রেশ্য িল থবসােশরক প্রশতরক্ষা, 

নাগশরক সুরক্ষা এবং জরুরী ব্যবস্থাপনা সেক্রকৃ জনসক্রচতনতা প্রচার করা যাক্রত 

থবসােশরক জনগেক্রক জরুশর পশরশস্থশতক্রত শনক্রজক্রক রক্ষা করক্রত এবং দুক্রযৃাক্রগর 

ঝুাঁ শক কোক্রত আরও ভালভাক্রব প্রস্তুত করা যায।  
 

রেিসটির রেে: 

শবশ্ব থবসােশরক প্রশতরক্ষা শেবস 2022-এর শেে িল “দুক্রযৃাগ ও সংকক্রটর েুক্রখ 

বাস্তুচুযত জনসংখ্যার নাগশরক প্রশতরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা; থস্বোক্রসবকক্রের ভূশেকা 

এবং েিাোরীর শবরুক্রদ্ধ ল়োই”। 
 

46তে রসরভে অযাকাউন্টস রেিস 02 োচে  2022-এ পারেত হয় 

46তে শসশভল অযাকাউন্টস শেবস 2রা োচৃ 2022 তাশরক্রখ নযাশেশিক্রত িাঃ 

আক্রম্বেকর ইন্টারন্যািনাল থসন্টাক্রর পাশলত িক্রযক্রে । অে ৃও কক্রপৃাক্ররট শবষযক 
েন্ত্রী শ্রীেশত শনেৃলা সীতারােন অনুষ্ঠাক্রন প্রধান অশতশে শিসাক্রব উপশস্থত শেক্রলন । 
শতশন ব্যবসা করার সিজতা এবং শিশজটাল ইশন্ডযা ইক্রকা-শসক্রস্টক্রের অংি শিসাক্রব 

ইক্রলকরশনক শবল(ই-শবল) প্রশেযাকরে উক্রদ্যাগ চালু কক্ররক্রেন ।  
 

রিশ্ব শ্রিণ রেিস 3রা োচে  রিশ্বব্যাপী WHO বারা পারেত হয় 

শবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা (WHO) দ্বারা প্রশত বের 3রা োচে  শবশ্ব েবে শেবস পালন করা 

িয । শেবসটির লক্ষয িল কীভাক্রব বশধরতা এবং েবেিশি হ্রাস থরাধ করা যায এবং 

সারা শবক্রশ্ব কান ও েবেিশির যত্ন থনওযার শবষক্রয সক্রচতনতা বত শদ্ধ করা ।  
 

রেনটির রেে: 

শবশ্ব েবে শেবস 2022 এর শেেটি িল “To hear for life, listen with 

care”  | 
 

03রা োচে  রিশ্ব িন্যপ্রাণী রেিস 2022 পােন করা হয় 

শবক্রশ্বর বন্য প্রােী এবং উশিে সেক্রকৃ সক্রচতনতা বা়োক্রত প্রশতবের 3রা োচৃ শবশ্ব 

বন্যপ্রােী শেবস শিসাক্রব পালন করা িয । শেনটির োেক্রে বন্যপ্রােী অপরাক্রধর 

শবরুক্রদ্ধ ল়োই করার প্রক্রযাজনীযতা তুক্রল ধরা িয | 
 

রেনটি রেে: 

শবশ্ব বন্যপ্রােী শেবস 2022 এর শেে িল “Recovering key species for 

ecosystem restoration”. 
 

04 োচে  জাতীয় রনরাপিা রেিস পােন করা হয় 

ভারক্রত, ভারতীয শনরাপো বাশিনীর সম্মাক্রন প্রশত বের 4 োচৃ জাতীয শনরাপো 

শেবস (রাষ্ট্রীয সুরক্ষা শেবস) শিসাক্রব পাশলত িয । শেবসটি পালক্রনর উক্রেশ্য িল - 

পুশলি, আধা-সােশরক বাশিনী, কোক্রন্ডা, রক্ষীবাশিনী, থসনা কেকৃতৃা এবং 

শনরাপোর সাক্রে জশ়েত অন্যান্য ব্যশিসি সকল শনরাপো বাশিনীক্রক কত তজ্ঞতা 

জানাক্রনা | এো়োও 4 োচৃ থেক্রক 10 োচৃ, 2022 পযৃন্ত জাতীয শনরাপো সপ্তাি 

2022 পাশলত িক্রে  । 
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04 োচে  জাতীয় রনরাপিা রেিস 2022 পােন করা হক্রয়ক্রে 

জাতীয শনরাপো শেবস(NSD) প্রশত বের 4ঠা োচৃ ভারক্রতর জাতীয শনরাপো 

পশরষে (NSC) এর শভশেক্রক স্মরে করার জন্য পাশলত িয । শেবসটির লক্ষয িল  

স ক রনরাপিা, কেেক্রক্ষক্রত্রর রনরাপিা, োনি স্বাস্থয সুরক্ষা এবং 

পররক্রিশগত রনরাপিা সি সকল শনরাপো নীশত শবষক্রয জনসাধারক্রের 

সক্রচতনতা বত শদ্ধ করা । 2022 সাক্রল 51তে NSD শেবস পাশলত িয | 

এই বের, ভারক্রতর জাতীয শনরাপো শেবক্রসর(NSD) শেে িল ‘Nurture 

young minds – Develop safety culture’. 

 

CISF 06 োচে -এ 53 তে উত্থাপন রেিস পােন কক্ররক্রে 

থসন্ট্রাল ইন্ডাশস্ট্রযাল শসশকউশরটি থিাক্রসৃস (CISF) 06 োচৃ, 2022 তাশরক্রখ 

উেরপ্রক্রেক্রির গাশজযাবাক্রে 53তে উত্থাপন শেবস অনুষ্ঠাক্রনর আক্রযাজন কক্ররশেল 

। থকন্দ্রীয স্বরাষ্ট্রেন্ত্রী অশেত িাি গাশজযাবাক্রের ইশন্দরাপুরক্রে CISF-এর প্রশতষ্ঠা 

শেবক্রসর অনুষ্ঠাক্রন থযাগ শেক্রযশেক্রলন এবং শনক্রজর বিত তা সবার সােক্রন তুক্রল 

ধক্ররশেক্রলন । থকন্দ্রীয স্বরাষ্ট্র েন্ত্রক্রকর অধীক্রন কাজ করা CISF িল একটি থকন্দ্রীয 

সিস্ত্র পুশলি বাশিনী এবং ভারক্রতর েযটি আধাসােশরক বাশিনীর েক্রে একটি ।  
 

8ই োচে  ‘আন্তজে ারতক নারী রেিস 2022’ উেযারপত হয় 

প্রশত বের 8ই োচৃ শবশ্বব্যাপী আন্তজৃাশতক নারী শেবস(IWD) পাশলত িয । শেনটির 

োেক্রে নারীক্রের সাোশজক, অেনৃনশতক, সাংস্কত শতক ও রাজননশতক কত শতত্বক্রক 

স্বীকত শত জানাক্রনা িয ।  

2022 সাক্রলর আন্তজৃাশতক নারী শেবক্রসর শেে িল “gender equality today for 

a sustainable tomorrow”। 
 

9ই োচে  2022 ধূেপানেুি রেিস পারেত হয় 

প্রশত বের োচৃ োক্রসর শদ্বতীয বুধবার সেগ্র শবশ্বব্যাপী ধূেপানেুি শেবস পাশলত িয 

। এ বের 9ই োচৃ ধূেপানেুি শেবস পাশলত িক্রযক্রে । যারা ধূেপান তযাগ করক্রত 

চান তাক্রের সািায্য করার পািাপাশি একজন ব্যশির স্বাক্রস্থযর উপর ধূেপাক্রনর 

প্রভাব সেক্রকৃ সক্রচতনতা বা়োক্রত শেবসটি পাশলত িয । 
 

রিশ্ব রকডরন রেিস 2022 10ই োচে  রিশ্বব্যাপী পারেত হয় 

প্রশত বেক্ররর োচৃ োক্রসর শদ্বতীয বতিেশতবার শবশ্ব শকিশন শেবস পাশলত িয । এই 

বের, এটি 10 োচৃ পাশলত িক্রে । শবশ্ব শকিশন শেবস একটি শবশ্বব্যাপী প্রচারাশভযান 

যার লক্ষয িল  োনুক্রষর েক্রে শকিশনর গুরুত্ব সেক্রকৃ সক্রচতনতা বত শদ্ধ করা । শবশ্ব 

শকিশন শেবক্রসর লক্ষয িল আোক্রের সােশগ্রক স্বাক্রস্থযর জন্য শকিশনর গুরুত্ব 

সেক্রকৃ সক্রচতনতা বত শদ্ধ করা এবং শবশ্বব্যাপী শকিশন থরাগ ও শকিশন সেশকৃত 

স্বাস্থযজশনত সেস্যাগুশলর শফ্রক্রকাক্রযশন্স এবং প্রভাব হ্রাস করা। শবশ্ব শকিশন শেবস 

2022-এর শেে িল “Kidney Health for All” 
 

আন্তজে ারতক নারী রিচারক রেিস: 10ই োচে  

10ই োচৃ আন্তজৃাশতক নারী শবচারক শেবস শিসাক্রব পাশলত িয । এই শেক্রন, 

ইউনাইক্রটি ন্যািনাল ব্যবস্থাপক েশিলাক্রের অগ্রগশতর জন্য উপযুি এবং কাযৃকর 

থকৌিল এবং পশরকল্পনা শবকাি ও বাস্তবাযক্রনর জন্য প্রশতশ্রুশত পুনবৃযি কক্রর । 
 

14 োচে  আন্তজে ারতক গরণত রেিস পােন করা হয় 

আন্তজে ারতক গরণত রেিস (IDM) প্রশত বের 14ই োচে  শবশ্বব্যাপী পাশলত িয 

। এটি পাই রেিস নাক্রেও পশরশচত, কারে গাশেশতক ধ্রুবক π (pi) থক 3.14-এ 

বতোকার করা থযক্রত পাক্রর । এর লক্ষয িল শবজ্ঞান ও প্রযুশিক্রত গশেক্রতর অপশরিাযৃ 

ভূশেকা সেক্রকৃ োনুষক্রক অবগত করা, জীবক্রনর োন উন্নত করা, েশিলাক্রের 

ক্ষেতাযন করা এবং থটকসই উন্নযক্রন অবোন রাখা । এটি একটি অক্রপক্ষাকত ত 

নতুন ইক্রভন্ট যা োে কক্রযক বের আক্রগ চালু করা িক্রযশেল । 2022 সাক্রলর IDM-

এর শেে িল “Mathematics Unites!“.। 
 

রিশ্ব থভািা অরধকার রেিস 15 োচে  রিশ্বব্যাপী পারেত হয় 

প্রশত বের 15ই োচে  শবশ্ব থভািা অশধকার শেবস পাশলত িয । শেনটি সেস্ত 

থভািাক্রের অশধকারক্রক স্বীকত ত এবং সুরশক্ষত করার পািাপাশি বাজাক্ররর 

অপব্যবিার এবং থসই অশধকারগুশলক্রক হুেশকর েুক্রখ থিক্রল এেন সাোশজক 

অশবচাক্ররর প্রশতবাে করার আহ্বান জানাক্রনার একটি সুক্রযাগ শচশিত কক্রর । শেবসটি 

সকক্রলর জন্য একটি ন্যায্য, শনরাপে এবং থটকসই বাজাক্ররর জন্য থভািাক্রের িশি 

এবং তাক্রের অশধকারক্রক তুক্রল ধক্রর। 

এ বের আন্তজৃাশতক থভািা অশধকার শেবক্রসর শেে িল “Fair Digital 

Finance.” ।  
 

16ই োচে  জাতীয় টিকা রেিস উেযাপন করা হয় 

ভারক্রত জাতীয টিকা শেবস [ ন্যািনাল ইশেউনাইক্রজিন থি (IMD) নাক্রেও 

পশরশচত ] প্রশত বের 16ই োচৃ সেগ্র থেিক্রক টিকার গুরুত্ব সম্বক্রে  থবাঝাক্রত 

পাশলত িয । শেনটি প্রেে 1995 সাক্রল পাশলত িক্রযশেল ৷ 2022 সাক্রল, জাতীয 

টিকা শেবস খুবই গুরুত্বপূেৃ কারে ভারত সরকার 15 থেক্রক 18 বের বযসী 

শিশুক্রের জন্য COVID-19 এর টিকা এবং প্রবীে নাগশরকক্রের জন্য বুস্টার থিাজ 

চালু কক্ররক্রে ৷ জাতীয টিকা শেবস 2022-এর শেে িল “Vaccines Work for 

all” | 
 

জারতসংে 15ই োচে ক্রক ইসোক্রোক্রিারিয়া প্ররতক্ররাক্রধর জন্য 

আন্তজে ারতক রেিস রহক্রসক্রি থোষণা কক্ররক্রে 

জাশতসংক্র র সাধারে পশরষে 2022 সাল থেক্রক প্রশত বের 15ই োচৃক্রক 

ইসলাক্রোক্রিাশবযার শবরুক্রদ্ধ ল়োইক্রযর জন্য আন্তজৃাশতক শেবস শিসাক্রব থ াষো 

করার একটি প্রস্তাব অনুক্রোেন কক্ররক্রে । জাশতসংক্র র 193টি সেস্য থেক্রির 

সাধারে পশরষক্রের দ্বারা গতিীত এই প্রস্তাবটি সংস্থার পক্রক্ষ পাশকস্তাক্রনর রাষ্ট্রদূত 

েুশনর আকরাে উপস্থাপন কক্ররশেক্রলন । এটি শেনটির োেক্রে শনউশজল্যাক্রন্ডর 

োইস্টচাক্রচৃর দুটি েসশজক্রে প্রক্রবি কক্রর সন্ত্রাসী িােলায 51 জন উপাসক শনিত 

এবং 40 জন আিত িওযাক্রক শচশিত করা িয | 

অগৃানাইক্রজিন অব ইসলাশেক থকা-অপাক্ররিন (ওআইশস) কততৃ ক প্রবশতৃত এই 

থরজুক্রলিনটি আিগাশনস্তান, বাংলাক্রেি, চীন, শেির, ইক্রন্দাক্রনশিযা, ইরান, ইরাক, 

জিৃান, কাজাখস্তান, কুক্রযত, শকরশগজস্তান, থলবানন, শলশবযা, োলক্রযশিযা, 

োলদ্বীপ, পাশকস্তান, কাতার, থসৌশে আরব, তুরস্ক, তুকৃক্রেশনস্তান, উগান্ডা, সংযুি 

আরব আশেরাত, উজক্রবশকস্তান এবং ইক্রযক্রেন সি-েন্সর কক্ররক্রে ।   
 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


Monthly Current Affairs PDF in Bengali | March 2022 

32 http://www.adda247.com/bn/  |  https://t.me/Adda247Bangla  |  www.careerpower.in  |  Adda247 App  
 

রিশ্ব েুে রেিস 2022: 18ই োচে  পােন করা হয় 

 ুক্রের গুরুত্ব সম্বক্রে সাধারে োনুষক্রক অবগত করার জন্য প্রশত বের োচৃ োক্রস 

শবষুব-এর আক্রগর শুেবার শবশ্ব  ুে শেবস পালন করা িয । এই বের, এটি 18ই 

োচৃ পক্র়েক্রে  । শবশ্ব  ুে শেবস িল  ুক্রের উেযাপন এবং ওষুধ, শিক্ষা, সাোশজক 

শেক এবং রাইশভং সি  ুে সেশকৃত গুরুত্বপূেৃ শবষযগুশলক্রত পেক্রক্ষপ থনওযার 

আহ্বান । এটি ওযাডৃ শলপ থসাসাইটির ওযাডৃ শলপ থি কশেটি দ্বারা সংগঠিত িয, 

যাক্রত  ুক্রের ব্যাশধগুশলর আরও ভাল প্রশতক্ররাধ এবং ব্যবস্থাপনার োেক্রে সোক্রজর 

উপর  ুক্রের সেস্যার থবাঝা কোক্রনা যায । 
 

রেিসটির রেে: 

েন ও িরীক্রর  ুক্রের প্রভাব সেক্রকৃ সক্রচতনতা বত শদ্ধর লক্রক্ষয এ বের শবশ্ব  ুে 

শেবক্রসর শেে িক্রলা ‘Quality Sleep, Sound Mind, Happy World’  । 
 

থলািাে ররসাইরক্লং থড 2022 18ই োচে  পারেত হয় 

বজৃয পোেৃ পুনবৃযবিার করার গুরুত্বক্রক স্বীকত শত থেওযার জন্য প্রশত বের 18ই োচৃ 

শবশ্বব্যাপী থলািাে ররসাইরক্লং থড পালন করা িয । এই বের থগ্লাবাল শরসাইশিং 

থি এর শেে িল, “recycling fraternity” | 
 

ভারক্রতর অডে ন্যাি িযাক্টরর রেিস: 18 োচে  

অিৃন্যান্স িযাটশর শেবস প্রশত বের 18ই োচৃ পাশলত িয । ভারক্রতর প্রাচীনতে 

অিৃন্যান্স িযাটশরর উৎপােন কলকাতার কশসপুক্রর 1802 সাক্রলর 18ই োচৃ শুরু 

িক্রযশেল । OFB িল শবক্রশ্বর 37তে বতিেে, এশিযার শদ্বতীয বতিেে এবং ভারক্রত 

বতিেে প্রশতরক্ষা সরঞ্জাে প্রস্তুতকারক । 

সারা ভারক্রত প্রেিৃনীক্রত রাইক্রিল, বনু্দক, কাোন, থগালাবারুে ইতযাশে প্রেিৃন 

কক্রর শেবসটি উেযাপন করা িয। উেযাপন একটি কুচকাওযাজ শেক্রয শুরু িয এবং 

প্রেিৃনীক্রত শবশভন্ন পবতৃাক্ররািে অশভযাক্রনর েশবও প্রেশিৃত িয |  
 

 

21ক্রশ োচে  আন্তজে ারতক অরণ্য রেিস রহসাক্রি পােন করা হয় 

আন্তজৃাশতক বন শেবস (শবশ্ব বনাযন শেবস নাক্রেও পশরশচত) প্রশত বের 21থি োচৃ 

পাশলত িয। শেবসটির েূল লক্ষয িল সকল প্রকার বক্রনর তাৎপযৃ সেক্রকৃ 

সক্রচতনতা বত শদ্ধ করা। বতৃোন ও ভশবষ্যৎ প্রজক্রমর সুশবধার জন্য এবং পতশেবীক্রত 

জীবন চক্রের ভারসাম্য বজায রাখক্রত বক্রনর গুরুত্ব, তাৎপযৃ এবং অবোন সেক্রকৃ 

সকক্রলর েক্রে জনসক্রচতনতা বত শদ্ধর জন্য সব ধরক্রনর বন এবং বক্রনর বাইক্রর সব 

ধরক্রনর গাক্রের গুরুত্ব সেক্রকৃ সক্রচতনতা বত শদ্ধর জন্য শেবসটি পালন করা িয। 

2022 এর শেে িল “Forests and sustainable production and 

consumption.” 
 

িণে তিষম্য দূরীকরক্রণর আন্তজে ারতক রেিস 

োনুষক্রক জাশতগত তবষক্রম্যর থনশতবাচক পশরেশত সেক্রকৃ স্মরে কশরক্রয থেওযার 

জন্য প্রশত বের 21 োচৃ বেৃ তবষম্য দূরীকরক্রের আন্তজৃাশতক শেবস শিক্রসক্রব পালন 

করা িয। 2022 এর শেে িল "VOICES FOR ACTION AGAINST 

RACISM" 

এই সংস্করক্রের লক্ষয, শবক্রিষ কক্রর, এখাক্রন: জাশতগত তবষম্য প্রশতক্ররাধ ও 

থোকাক্রবলা করার জন্য শসদ্ধান্ত গ্রিক্রের সকল থক্ষক্রে জনগক্রের অংিগ্রিে করার 

গুরুত্বক্রক তুক্রল ধরা এবং জাশতগত তবষম্য এবং তাক্রের েুক্রখােুশখ িওযা 

চযাক্রলক্রঞ্জর শবরুক্রদ্ধ োাঁ ়োক্রনা ব্যশি এবং সংস্থাগুশলর অবোনক্রক স্বীকত শত থেওযা৷ 
 

20ক্রশ োচে  রিশ্ব থেৌরখক স্বাস্থয রেিস রহসাক্রি পারেত হয় 

শবশ্ব থেৌশখক স্বাস্থয শেবস প্রশত বের 20 থি োচৃ পাশলত িয। শেবসটির লক্ষয 

থেৌশখক স্বাস্থয সেশকৃত সেস্যা এবং থেৌশখক স্বাস্থযশবশধর গুরুত্ব সেক্রকৃ শবশ্বব্যাপী 

সক্রচতনতা বত শদ্ধ করা যাক্রত সরকার, স্বাস্থয সংস্থা এবং সাধারে জনগে স্বাস্থযকর 

েুখ এবং সুখী জীবন অজৃক্রনর জন্য একসাক্রে কাজ করক্রত পাক্রর। 

রিশ্ব থেৌরখক স্বাস্থয রেিস 2021-2023 এর রেে হে: Be Proud Of Your 

Mouth 

 

রিশ্ব জে রেিস: 22 োচে  

শবশ্ব জল শেবস প্রশত বের 22 োচৃ শবশ্বব্যাপী পাশলত িয। শেবসটির উক্রেশ্য জক্রলর 

গুরুত্বক্রক তুক্রল ধরা। এই 2022, থিাকাস িল ভূগভৃস্থ জল, একটি অদৃশ্য সেে 

যার প্রভাব সবৃে দৃশ্যোন ।প্রাসশঙ্গক শবষযগুশলর েক্রে রক্রযক্রে জক্রলর অভাব, জল 

দূষে, অপযৃাপ্ত জল সরবরাি, স্যাশনক্রটিক্রনর অভাব এবং জলবাযু পশরবতৃক্রনর 

প্রভাব যা এই শেনটিক্রত থেখা িয। 
 

রিশ্ব জে রেিক্রসর রেে 2022: 

2022 সাক্রলর শবশ্ব জল শেবক্রসর শেে িল  “Groundwater, Making the 

Invisible Visible”। ভূগভৃস্থ জল একটি গুরুত্বপূেৃ সেে যা সারা শবক্রশ্বর প্রায 

অক্রধৃক পানীয জল সরবরাি কক্রর। 
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রিশ্ব ডাউন রসনক্ররাে রেিস 2022: 21 োচে  

শবশ্ব িাউন শসনক্ররাে শেবস (WDSD) প্রশত বের 21ক্রি োচৃ পাশলত িয। এটি 

একটি শবশ্বব্যাপী প্রচারাশভযান যা িাউন শসনক্ররাে সেক্রকৃ সক্রচতনতা েশ়েক্রয 

থেওযার জন্য প্রশত বের উেযাশপত িয। শেনটি বংিগত ব্যাশধ সেক্রকৃ সক্রচতনতা 

বা়োক্রত একটি তবশশ্বক উক্রদ্যাগ শিক্রসক্রব পালন করা িয। িাউন শসনক্ররাক্রে 

আোন্ত ব্যশির একটি অশতশরি থোক্রোক্রজাে োক্রক। 
 

রেে: 

এ বের ওযাডৃ িাউন শসনক্ররাে শেবক্রসর শেে িল “Inclusion Means”। 
 

রিশ্ব করিতা রেিস: 21 োচে  

োনুক্রষর েক্রনর সতজনিীল থচতনাক্রক ধারে করার জন্য কশবতার অনন্য ক্ষেতাক্রক 

স্বীকত শত থেওযার জন্য প্রশত বের 21 োচৃ শবশ্ব কশবতা শেবস পাশলত িয। শবশ্ব 

কশবতা শেবস োনবজাশতর সাংস্কত শতক এবং ভাষাগত অশভব্যশি এবং পশরচক্রযর 

অন্যতে েূল্যবান রূপ । 

জাশতসংক্র র শিক্ষা, তবজ্ঞাশনক এবং সাংস্কত শতক সংস্থা (UNESCO) 1999 সাক্রল 

প্যাশরক্রস ইউক্রনক্রস্কার 30 তে অশধক্রবিন চলাকালীন এই শেনটিক্রক গতিীত কক্ররশেল 

।শকেু থেি 15 অক্রটাবর শবশ্ব কশবতা শেবস উেযাপন কক্রর, একজন থরাোন কশব 

ভাশজৃক্রলর জমশেন উপলক্রক্ষ, শযশন তার েিাকাব্য Aeneid-এর জন্য শবখ্যাত। 
 

রিশ্ব আিহাওয়া রেিস 2022: 23 োচে  

শবশ্ব আবিাওযা শেবস প্রশত বের 23থি োচৃ শবশ্বব্যাপী পাশলত িয। শেনটি শবশ্ব 

আবিাওযা সংস্থার (WMO) প্রশতষ্ঠা শিসাক্রব পাশলত িয এবং এটি পতশেবীর 

বাযুেেক্রলর আচরক্রের উপর েক্রনাশনক্রবি কক্রর। শেবসটি োনুষক্রক পতশেবীর 

বাযুেেল রক্ষায তাক্রের ভূশেকা সেক্রকৃ সক্রচতন িক্রত সািায্য কক্রর। 
 

রিশ্ব আিহাওয়া রেিস 2022: রেে 

এ বের শবশ্ব আবিাওযা শেবস এর শেে িল  Early Warning and Early 

Action 

 

শহীে রেিস : 23থশ োচে  

প্রশত বের, 23 থি োচৃ িিীে শেবস (িিীে শেবস বা সক্রবৃােয শেবস) শিসাক্রব 

পাশলত িয। স্বাধীনতা সংগ্রােী ভগত শসং, সুখক্রেব োপার এবং শিবরাে রাজগুরুর 

, যারা ভারক্রতর স্বাধীনতার জন্য জীবন শেক্রযক্রেন তাক্রের েততুযবাশষৃকীক্রত েদ্ধা 

জানাক্রত এই শেনটি পালন করা িয। এো়োও, 30 জানুযারী েিাত্মা গােীর স্মরক্রে 

িিীে শেবস পালন করা িয। 
 

রিশ্ব যক্ষ্মা রেিস: 24 থশ োচে  

শবশ্ব যক্ষ্মা শেবস প্রশত বের 24 োচৃ যক্ষ্মা (টিশব) এর তবশশ্বক েিাোরী এবং থরাগ 

শনেৃূল করার প্রক্রচিা সেক্রকৃ জনসাধারক্রের েক্রে সক্রচতনতা ততশর করার জন্য 

পাশলত িয। তাশরখটি 1882 সাক্রলর থসই শেনটিক্রক শচশিত কক্রর যখন িাঃ রবাটৃ 

থকাচ থ াষো কক্ররশেক্রলন থয শতশন ব্যাকক্রটশরযা আশবষ্কার কক্ররক্রেন যা টিশব সতশি 

কক্রর, যা এই থরাগ শনেৃয এবং শনরােক্রযর পে খুক্রল শেক্রযশেল। 

শবশ্ব যক্ষ্মা শেবস 2022-এর শেে -  ‘Invest to End TB. Save Lives.’  
 

আন্তজে ারতক সক্রতযর অরধকার রেিস: 24 োচে  

জাশতসং  প্রশত বের 24 থি োচৃক্রক োনবাশধকার লঙ্ঘন এবং ভুিক্রভাগীক্রের 

েযৃাো সেশকৃত সক্রতযর অশধকাক্ররর জন্য আন্তজৃাশতক শেবস শিসাক্রব স্বীকত শত 

শেক্রযক্রে। শেবসটির উক্রেশ্য যারা তাক্রের জীবন উৎসগৃ কক্ররক্রেন বা সকক্রলর জন্য 

োনবাশধকাক্ররর প্রচার ও সুরক্ষার সংগ্রাক্রে জীবন িাশরক্রযক্রেন তাক্রের প্রশত েদ্ধা 

জানাক্রনা । 
 

আটক ও রনক্রখাাঁ জ োি সেস্যক্রের সাক্রে আন্তজে ারতক সংহরত রেিস 

2022 

আটক ও শনক্রখাাঁ জ স্টাি সেস্যক্রের সাক্রে আন্তজৃাশতক সংিশত শেবস 2022 

জাশতসং  প্রশত বের 25 োচৃ আটক এবং শনক্রখাাঁ জ স্টাি সেস্যক্রের সাক্রে 

আন্তজৃাশতক সংিশত শেবস পালন কক্রর। এটি এেন একটি শেন যা কেৃ সংগঠিত 

করার, ন্যাযশবচাক্ররর োশবক্রত এবং জাশতসংক্র র কেীক্রের এবং িাশন্তরক্ষীক্রের 

পািাপাশি থবসরকারী সম্প্রোয এবং থপ্রক্রস আোক্রের শেেক্রের রক্ষা করার জন্য 

আোক্রের সংকল্পক্রক িশিিালী করার শেন। 

আটক ও শনক্রখাাঁ জ স্টাি সেস্যক্রের সাক্রে আন্তজৃাশতক সংিশত শেবস সাম্প্রশতক 

বেরগুশলক্রত আরও থবশি গুরুত্ব থপক্রযক্রে, কারে জাশতসংক্র র শবরুক্রদ্ধ আেেে 

তীি িক্রযক্রে। 
 

োসত্ব এিং রািআটোরন্টক েীতোস িারণক্রজযর রশকারক্রের 

স্মরক্রণ আন্তজে ারতক রেিস 

োসত্ব এবং রান্সআটলাশন্টক েীতোস বাশেক্রজযর শিকারক্রের স্মরক্রে আন্তজৃাশতক 

শেবস প্রশত বের 25 োচৃ বেৃবাে এবং কুসংস্কাক্ররর শবপে সেক্রকৃ সক্রচতনতা 

বা়োক্রত পাশলত িয। শেবসটি শনউইযক্রকৃ জাশতসংক্র র সের েপ্তর এবং সারা শবক্রশ্ব 

জাশতসংক্র র অশিক্রস অনুষ্ঠান ও কাযৃেক্রের োেক্রে পাশলত িয। 

2022 রেে: "Stories of Courage: Resistance to Slavery and Unity 

against Racism"। 
 

 

Sports News in  Bengali 
 

রসঙ্গাপুর ভাক্ররাক্রিােন আন্তজে ারতক টুনোক্রেক্রন্ট থসানা রজক্রতক্রেন 

েীরািাই চানু 

ভারতীয ভাক্ররাক্রোলক এবং 2020 থটাশকও অশলশেক্রকর থরৌপ্য-পেক জযী 

েীরাবাই চানু 25 থিব্রুযাশর, 2022-এ রসঙ্গাপুর ভাক্ররাক্রিােন আন্তজে ারতক 

2022-এ 55kg ওজন শবভাক্রগ স্বেপৃেক শজক্রতক্রেন । শতশন পশিযাক্রের িীক্রষ ৃ

191kg (86kg + 105kg) ভার তুক্রলক্রেন । 

এই জক্রযর সাক্রে, 27 বের বযসী চানু 55 থকশজ ওজন শবভাক্রগ বাশেৃংিাক্রে 2022 

কেনওক্রযলে থগেক্রসর(CWG) জন্য থযাগ্যতা অজৃন কক্ররক্রেন। শতশন তার 

কেনওক্রযলে র যাশঙ্কংক্রযর শভশেক্রত 49 থকশজ ওজন শবভাক্রগ CWG-এর জন্য 

থযাগ্যতা অজৃন কক্ররক্রেন  । 
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রািাক্রয়ে নাোে ‘ক্রেরেকান ওক্রপন 2022’ রজক্রতক্রেন 

থটশনক্রস থেক্রনর রািাক্রযল নাোল শিটিি এক নম্বর কযাক্রেরন নররক্রক 6-4 6-4 

থস্কাক্রর িাশরক্রয থেরেকান ওক্রপন 2022  এর শসক্রঙ্গলস শিক্ররাপা শজক্রতক্রে । 

এটি তার কযাশরযাক্ররর 91তে এটিশপ শিক্ররাপা এবং েরসুক্রের তত তীয শিক্ররাপা 

।রািাক্রযল নাোল এর আক্রগ 2005, 2013 এবং 2020 শিক্ররাপাটি শজক্রতশেক্রলন । 

পুরুষক্রের িাবল শিক্ররাপা জযীরা িক্রলন থিরেরসয়াক্রনা থোক্রপজ (ক্রেন) এবং 

থেিাক্রনাস রসটরসপাস (গ্রীস)। 
 

রসঙ্গাপুর ভাক্ররাক্রিােন আন্তজে ারতক 2022: ভারত 8টি পেক রনরিত 

কক্ররক্রে 

ভারত শসঙ্গাপুর ভাক্ররাক্রোলন আন্তজৃাশতক 2022-এ েযটি স্বেৃ এবং একটি থরৌপ্য 

ও থিাঞ্জ সি আটটি পেক শজক্রত টুনৃাক্রেন্টটি থিষ কক্ররক্রে । শসঙ্গাপুর 

ইন্টারন্যািনাক্রলর আটজন ভারতীয শলিটাক্ররর প্রক্রতযক্রকই পেক শজক্রতক্রে এবং 

জুলাই-আগক্রস্ট অনুশষ্ঠত িক্রত যাওযা বাশেৃংিাে 2022 কেনওক্রযলে থগেক্রস 

তাক্রের স্থানগুশল শনশিত কক্ররক্রে । বাশেৃংিাক্রে কেনওক্রযলে থগেস 2022-এর 

জন্য ভারক্রতর এখন থোট 12 জন ভাক্ররাক্রোলক থযাগ্যতা অজৃন কক্ররক্রে । 
 

নাে থশ্রণী 

েীরাবাই চানু েশিলাক্রের 55 থকশজ 

শবন্দযারানী থেবী েশিলাক্রের 59 থকশজ 

পশপ িাজাশরকা েশিলাক্রের 64 থকশজ 

উষা কুোর েশিলাক্রের 87 থকশজ 

পূশেৃো পাক্রন্ড েশিলাক্রের +87 থকশজ 

সংক্রকত েিাক্রেব পুরুষক্রের 55 থকশজ 

োনাম্বে ঋশষকান্ত শসং পুরুষক্রের 55 থকশজ 

থজক্ররশে লালশরনুঙ্গা পুরুষক্রের 67 থকশজ 

অশচন্তা শিউশল পুরুষক্রের 73 থকশজ 

অজয শসং পুরুষক্রের 81 থকশজ 

শবকাি ঠাকুর পুরুষক্রের 96 থকশজ 

রাগালা থভঙ্কট রাহুল পুরুষক্রের 96 থকশজ 
 

উশু োরস চযারেয়নরশপ: রারশয়ায় ভারক্রতর সারেয়া তাররক 

থসানা রজক্রতক্রেন  

ভারতীয উশু থখক্রলাযা়ে সারেয়া তাররক েক্রস্কা উশু োরস চযারেয়নরশপ 

2022-এর জুশনযর টুনৃাক্রেক্রন্ট স্বেৃপেক শজক্রতক্রেন । 15 বের বযসী সাশেযা তাশরক 

জমু্ম ও কাশ্মীক্ররর শ্রীনগক্ররর বাশসন্দা । উশু স্টারস চযাশেযনশিপ 22 থেক্রক 28 

থিব্রুযাশর রাশিযার েক্রস্কাক্রত অনুশষ্ঠত িক্রে। ভারত থেক্রক, 23 জন জুশনযর এবং 

15 জন শসশনযর সি থোট 38 জন থখক্রলাযা়ে এই চযাশেযনশিক্রপ অংি শনক্রযশেল। 

আক্রগর শেন, প্রািন েী়ো েন্ত্রী এবং এক্রেন্স অশলশেক পেক জযী রাজযিধেন 

রাক্রঠার থসাশ্যাল শেশিযায শগক্রয সাশেযার থসানা জযী প্রক্রচিার প্রিংসা 

কক্ররশেক্রলন । প্রধানেন্ত্রী নক্ররন্দ্র থোরেও তরুে উশু চযাশেযনক্রক থসাশ্যাল 

শেশিযার োেক্রে শুক্রভো জাশনক্রযশেক্রলন |  
 

িূিা িােযন প্যারা আেে াবর ও়োডে  েযাবি়েনবিশ্বি করৌপ্য বিশ্বে 

প্রিম ভারেী়ে হশ্ব়েশ্বেন 

প্যারা-তীরন্দাচজ পূজা জাতযন ইশতহাস রেনা েচরচেন োরণ শতশন দুবাই, সংযুি 

আরব আশমরাচতর প্যারা ওযার্ল্ড  েযাশম্পযনশিচপর স্বতন্ত্র শবভ্াচগ রুচপা জয েচর 

প্রিম ভ্ারতীয হচয উচেচেন। শতশন োইনাচি ইতাশির প্যাট্রিশি শভ্নচসিার োচে 

কহচর করৌপ্য পেে শনচয সন্তুি হন। ভ্ারত দুটি করৌপ্য পেে শেচয তার অশভ্যান 

কিষ েচরচে এটি কেচির জন্য প্রিম। 

প্যারা আেড াশর ওযার্ল্ড  েযাশম্পযনশিচপ ভ্ারত প্রিমবার 2টি করৌপ্য পেে শজচতচে। 

শ্যাম সুন্দর স্বামী এবং কজযাশত বাশিযাচনর কযৌশগে শমশ্র জুটি এর আচগ করৌপ্য 

পেে শজচত ভ্ারচতর খাতা খুচিশেি। 
 

পাটনা পাইক্ররট সক্রক হাররক্রয় প্রেেিাক্ররর জন্য PKL রশক্ররাপা 

রজক্রতক্রে োিাং রেরি 

কেৃাটক্রকর থবঙ্গালুরুক্রত থপ্রা কাবাশি শলক্রগর শসজন 8-এর িাইনাক্রল োবাং শেশি 

K C  পাটনা পাইক্ররটসক্রক 36-37-থস্কাক্রর পরাশজত কক্ররক্রে । োবাং শেশি 

শতনবাক্ররর চযাশেযন পাটনা পাইক্ররটসক্রক িাশরক্রযক্রে । পবন থসিরাওযাত 24 

ম্যাক্রচ 304 থরইি পক্রযক্রন্টর জন্য রাইিার অি দ্য শসজন অযাওযাক্রিৃ ভূশষত িন । 

থপ্রা কাবাশি শলগ শসজন 8 এর শবজযী েল নগে 3 থকাটি টাকা পুরস্কার থপক্রযক্রে । 
 

অন্যান্য পুরস্কারপ্রাপ্তরা: 

• শিক্রিন্ডার অি দ্য শসজন অযাওযািৃ: থোিাম্মেক্ররজা চাইযাক্রনি; 

• েরসুক্রের উেীযোন থখক্রলাযা়ে: থোশিত থগাযাত; 

• েরসুক্রের সবক্রচক্রয েূল্যবান থখক্রলাযাক্র়ের পুরস্কার: নবীন কুোর। 
 

List of winners of Pro Kabaddi League till now: 
 

Pro Kabaddi League Seasons Winner 

Season 1 (2014) Jaipur Pink Panthers 

Season 2 (2015) U Mumba 

Season 3 (2016) Patna Pirates 

Season 4 (2016) Patna Pirates 

Season 5 (2017) Patna Pirates 

Season 6 (2018) Bengaluru Bulls 

Season 7 (2019) Bengal Warriors 

Season 8 (2021-22) Dabang Delhi 
 

31তে েরক্ষণ-পূিে এরশয়ান থগেস রভক্রয়তনাক্রে অনুরিত হক্রত 

চক্রেক্রে 

31তে েশক্ষে-পূবৃ এশিযান থগেস শভক্রযতনাক্রে 2022 সাক্রলর 12 থেক্রক 23 থে 

অনুশষ্ঠত িক্রব ৷ এটি েশক্ষে-পূবৃ এশিযার বতিেে েী়ো ইক্রভন্ট এবং এটি একটি 

শদ্ববাশষৃক ইক্রভন্ট ৷ ইক্রভন্টটি েূলত 2021 সাক্রলর নক্রভম্বক্রর িওযার কো শেল, 

তক্রব থকাশভি েিাোরীর কারক্রে এটি স্থশগত করা িক্রযশেল। থগেসটিক্রত 526টি 

ইক্রভন্ট সি 40টি থখলা োকক্রব, প্রায 10,000 জন অংিগ্রিেকারী ইক্রভক্রন্ট 
উপশস্থত োকক্রব | 
 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


Monthly Current Affairs PDF in Bengali | March 2022 

35 http://www.adda247.com/bn/  |  https://t.me/Adda247Bangla  |  www.careerpower.in  |  Adda247 App  
 

েক্রন রাখার পক্রয়ন্ট: 

• 2023 সাক্রল, কাক্রম্বাশিযার নেক্রপক্রন েশক্ষে-পূবৃ এশিযান থগেস অনুশষ্ঠত 

িক্রব । 

• 2021 েশক্ষে-পূবৃ এশিযান থগেক্রসর োসকট িল "সাও ো" |  
 

িযািজা থেক্রোররয়াে িরেং টুনোক্রেন্ট: রনখাত জাররন ও রনতু 

ভারক্রতর হক্রয় থসানা রজক্রতক্রেন 

ভারতীয বক্সার শনখাত জাশরন (52 থকশজ) এবং শনতু (48 থকশজ) বুলক্রগশরযার 

থসাশিযাক্রত অনুশষ্ঠত 73তে স্ট্রযান্ডজা থেক্রোশরযাল বশক্সং টুনৃাক্রেক্রন্ট স্বেৃপেক 

শজক্রতক্রেন । ভারতীয েল দুটি স্বে ৃও একটি থিাঞ্জ সি শতনটি পেক শনক্রয টুনৃাক্রেক্রন্ট 

তাক্রের অশভযান থিষ কক্ররক্রে । 

ইউক্ররাক্রপর প্রাচীনতে আন্তজৃাশতক বশক্সং টুনৃাক্রেক্রন্ট েশিলাক্রের 52 থকশজর 

িাইনাক্রল 4-1 থস্কাক্রর শজক্রত শনখাত তার শদ্বতীয স্বেৃপেক শজক্রতক্রে। শতশন এর 
আক্রগ 2019 সাক্রল স্ট্রযান্ডজা থেক্রোশরযাল শিক্ররাপা  

শনতু েশিলাক্রের 48 থকশজর িাইনাক্রল যুব শবশ্ব চযাশেযনশিক্রপর থিাঞ্জ পেক জযী 

ইতাশলর এশরকা শপ্রশসযাক্রন্দ্রাক্রক 5-0 ব্যবধাক্রন পরাশজত কক্ররক্রেন। 
 

রািাক্রয়ে নাোে িুক ও থরকডে  2022 

অক্রস্ট্রশলযান ওক্রপন 2022-এর িাইনাক্রল রািাক্রযল নাোল দুই থসক্রট শপশেক্রয 

োকা সক্রত্বও শতশন িযাশনল থেেক্রভক্রেক্রভর সাক্রে েী ৃ পাাঁ চ থসক্রটর শসক্রঙ্গলস ম্যাচ 

শজক্রত অক্রস্ট্রশলযান ওক্রপক্রনর িাইনাক্রল থরকিৃ 21 তে গ্রযান্ড লাে পুরুষক্রের 

শিক্ররাপা থজক্রতন | 
 

RAFA এর নতুন িই 

'রািা: োই থোরর' িল জন কাশলনৃ এবং রািাক্রযল নাোক্রলর নতুন বই । এটি 

তার আন্তজৃাশতক থটশনস কযাশরযাক্ররর একটি আত্মজীবনী, যাক্রত শতশন তার 

প্রােশেক বেরগুশলক্রক স্মরে কক্ররন এবং আন্তজৃাশতক থটশনক্রস এই কত শতত্ব 

অজৃক্রনর জন্য তাক্রক যা যা শবষয তাক্রক অনুপ্রাশেত  কক্ররশেল তার সম্বক্রে 

আক্রলাচনা কক্ররক্রেন।  
 

আইরসরস েরহো রিশ্বকাপ 2022 রনউরজল্যাি-এ শুরু হক্রয়ক্রে 

04 োচৃ, 2022 তাশরক্রখ রনউরজল্যাক্রি ICC েশিলা শেক্রকট শবশ্বকাপ 2022 শুরু 

িক্রযক্রে । এটি আইশসশস েশিলা শেক্রকট শবশ্বকাক্রপর 12 তে সংস্করে । আইশসশস 

েশিলা শবশ্বকাপ 2022-এর উক্রদ্বাধনী ম্যাচটি শনউশজল্যান্ড এর োউন্ট 

োউঙ্গানুইক্রযর থব ওভাক্রল অনুশষ্ঠত িক্রযশেল । থযখাক্রন ওক্রযস্ট ইশন্ডজ 

শনউশজল্যান্ডক্রক 3 রাক্রন িাশরক্রযক্রে । ভারত 6 ই োচৃ পাশকস্তাক্রনর শবরুক্রদ্ধ প্রেে  

ম্যাচ থখলক্রব ।  
 

গুরুত্বপূণে রেক: 

• িাইনাল ম্যাচটি িযাগশল ওভাে থস্টশিযাক্রে অনুশষ্ঠত িক্রব | 

• থোট 8টি েল অংিগ্রিে করক্রে, যার েক্রে রক্রযক্রে শনউশজল্যান্ড, অক্রস্ট্রশলযা, 

ইংল্যান্ড, েশক্ষে আশফ্রকা, ভারত, বাংলাক্রেি, পাশকস্তান এবং ওক্রযস্ট 

ইশন্ডজ। 
 

BCCI RuPay থক Tata IPL 2022-এর অরিরসয়াে অংশীোর 

রহসাক্রি নরেভুি কক্ররক্রে  

থবািৃ অি কক্রন্ট্রাল ির শেক্রকট ইন ইশন্ডযা (BCCI) এর  ইশন্ডযান শপ্রশেযার শলগ 

(IPL) গভশনৃং কাউশন্সল ন্যািনাল থপক্রেন্টস কক্রপৃাক্ররিন অি ইশন্ডযা (NPCI)-

এর ফ্লযাগশিপ থপ্রািাট RuPay-থক টাটা IPL 2022-এর অশিশসযাল অংিীোর 

শিসাক্রব থ াষো কক্ররক্রে ৷ এটি একটি বহু বেক্ররর পাটৃনারিীপ িক্রত চক্রলক্রে । 

RuPay ভারক্রত এবং আন্তজৃাশতকভাক্রব গতিীত ভারত জুক্র়ে োনুষক্রের জন্য 

প্রযুশি-ক্রনতত ত্বাধীন, উিাবনী এবং কাস্টোইজি অিার প্রোন কক্রর । 

টাটা আইশপএল 2022 শরে 11 দ্বারা সি-উপস্থাশপত িক্রব এবং টাটা ও CRED 

দ্বারা সি-চাশলত িক্রব ৷ Swiggy, Prystin Care, Zepto, Livspace, L'Oreal 

এবং Spinny থক সিক্রযাগী েনসর শিক্রসক্রব সাইন-অন করা িক্রযক্রে । 

টাটা আইশপএল 2022 এর 15তে সংস্করেটি 26 থি োচৃ 2022 এ শুরু িক্রত 

চক্রলক্রে ৷ েুম্বাই এবং পুক্রনর চারটি আন্তজৃাশতক থভনুযক্রত থোট 70টি শলগ ম্যাচ 

থখলা িক্রব ৷ থপ্ল-অি ম্যাক্রচর থভনুয পক্রর শনধৃারে করা িক্রব । 
 

রেতারে রাজ েয়টি রেক্রকট রিশ্বকাক্রপ অংশগ্রহণকারী প্রেে েরহো 

রেক্রকটার হক্রয়ক্রেন 

ভারতীয েশিলা শেক্রকক্রটর অশধনাযক শেতাশল রাজ েযটি শবশ্বকাক্রপ অংি থনওযা 

প্রেে েশিলা শেক্রকটার িক্রযক্রেন । িচীন থটনু্ডলকার এবং জাক্রভে শেযাাঁ োক্রের পর 

শতশন তত তীয শেক্রকটার শযশন েযটি শবশ্বকাপ থখক্রলক্রেন । শতশন 2000, 2005, 

2009, 2013, 2017 এবং এখন 2022 সাক্রল ICC েশিলা শেক্রকট শবশ্বকাপ 

ইক্রভক্রন্ট অংিগ্রিে কক্ররক্রেন  । ICC েশিলা শেক্রকট শবশ্বকাপ, 2022 

শনউশজল্যাক্রন্ড অনুশষ্ঠত িক্রে। 

েশিলাক্রের শেক্রকক্রট, এই ভারতীয ব্যাটসম্যান শনউশজল্যাক্রন্ডর প্রািন শেক্রকটার, 

থিশব িকশল এবং ইংল্যাক্রন্ডর িালৃট এিওযািৃসক্রক োশ়েক্রয থগক্রেন ।  
 

রপ্রয়াঙ্কা নুটারি ভারক্রতর 23তে েরহো গ্রযািোোর হক্রয়ক্রেন 

19 বের বযসী শপ্রযাঙ্কা নুটাশক ভারক্রতর থতইিতে েশিলা গ্রযান্ডোস্টার িক্রযক্রেন 

। শতশন অন্ধ্রপ্রক্রেক্রির শবজযওযা়োর বাশসন্দা | শপ্রযাঙ্কা নুটাশক জানুযারী 2019-এ 

শনক্রজর প্রেে WGM-নে ৃ থস্কার কক্ররশেল এবং পক্ররর দুই োক্রস 2300 থরটিং 

োনেে অশতেে কক্ররক্রেন ৷  
 

এস শ্রীশান্ত সি ধরক্রনর প্রেে-ক্রশ্রণীর রেক্রকট থেক্রক অিসর রনক্রেন 

ভারতীয থপসার এস শ্রীিান্ত সব ধরক্রনর  ক্ররাযা শেক্রকট থেক্রক অবসক্ররর থ াষো 

কক্ররক্রেন  । শ্রীিান্ত ভারক্রতর িক্রয 27টি থটস্ট এবং 53টি ওশিআই থখক্রল 

যোেক্রে 87টি ও 75টি উইক্রকট শনক্রযক্রেন। 10টি টি-ক্রটাক্রযশন্ট আন্তজৃাশতক 

ম্যাক্রচও শতশন সাত উইক্রকট শনক্রযক্রেন । 
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IPC থিইরজং শীতকােীন প্যারারেরেক থেক্রক রারশয়ান, 

থিোরুরশয়ান েী ারিেক্রের রনরষে কক্ররক্রে 

ইন্টারন্যািনাল প্যারাশলশেক কশেটি (IPC) ইউক্রেক্রন যুক্রদ্ধর কারক্রে থিইরজং 

2022 শীতকােীন প্যারারেরেক্রকর জন্য রারশয়ান প্যারারেরেক করেটি 

(RPC) এবং জাতীয় প্যারারেরেক করেটি (NPC) থিোরুশ থেক্রক 

েী়োশবেক্রের প্রক্রবি শনশষদ্ধ কক্ররক্রে । থবইশজং 2022 িীতকালীন প্যারাশলশেক 

4 থেক্রক 13ই োচৃ 2022 পযৃন্ত অনুশষ্ঠত িক্রব এবং এটি 13তে িীতকালীন 

প্যারাশলশেক থগেস ৷ 
 

অরেরেক চযারেয়ন ডুপ্ল্যারন্টস থিেক্রগ্রক্রড 6.19 রেটাক্ররর থপাে 

ভক্রল্টর রিশ্ব থরকডে  গক্র ক্রেন 

সুইক্রিক্রনর অশলশেক থপাল ভল্ট চযাশেযন আরোি গুস্তাভ "েক্রিা" 

ডুপ্ল্যারন্টস থবলক্রগ্রক্রি ওযাডৃ ইনক্রিার টুযর শসলভার শেটিংক্রয শনক্রজর পূক্রবরৃ শবশ্ব 

থরকিৃক্রক থভক্রে 6.19 শেটাক্ররর থপাল ভল্ট কক্ররক্রেন । িুপ্লাশন্টস গ্লাসক্রগাক্রত 

2020 সাক্রলর থিব্রুযাশরক্রত 6.18 এর থরকিৃ ততশর কক্ররশেক্রলন । এটি 22 বের 

বযসী িুপ্লযাশন্টস থবলক্রগ্রক্রির থকশরযাক্ররর চতুেৃ শবশ্ব থরকিৃ।  
 

ভারক্রতর এস এে নারায়ণন গ্রযারিসকারচ কযাক্রটারেকা আন্তজে ারতক 

ওক্রপন োিা টুনোক্রেন্ট রজক্রতক্রেন 

োবাক্রত, ভারতীয গ্রযান্ডোস্টার, এস এল নারাযেনক্রক ইতাশলক্রত অনুশষ্ঠত 

গ্রযাশন্ডসকাশচ কযাক্রটাশলকা ইন্টারন্যািনাল ওক্রপক্রন জযী িক্রযক্রেন । এশেক্রক শদ্বতীয 

িক্রযক্রেন তার স্বক্রেিী আর প্রজ্ঞানাো । যশেও নারাযেন এবং প্রজ্ঞানাো সি আরও 

েযজন, নয রাউক্রন্ডর পক্রর 6.5 পক্রযন্ট শনক্রয সোনভাক্রব প্রেে স্থাক্রন শেক্রলন । 

শকন্তু, টাই-ক্রিক্রক ভাক্রলা থস্কাক্ররর শভশেক্রত িীষসৃ্থানটি েখল কক্ররন নারাযেন । 

শতরুবনন্তপুরক্রের 24 বের বযসী এস এল নারাযেন 2015 সাক্রল গ্রযান্ডোস্টাক্ররর 

থখতাব অজৃন কক্ররশেক্রলন এবং শতশন ভারক্রতর 41তে গ্রযান্ডোস্টার। 
 

রিখ্যাত গেিার টাইগার উডস রিশ্ব গেি হে অি থিক্রে অন্তভুে ি 

হক্রয়ক্রেন 

শবখ্যাত গলিার, টাইগার উিসক্রক আনুষ্ঠাশনকভাক্রব ওযাডৃ গলি িল অি থিক্রে 

অন্তভৃুি করা িক্রযক্রে । টাইগার উিস শনক্রজর থকশরযাক্রর অক্রনক থরকিৃ 

থভক্রেক্রেন | শতশন  শনক্রজক্রক সবৃকাক্রলর সবৃক্রেষ্ঠ গলিার শিক্রসক্রব প্রশতশষ্ঠত 

কক্ররক্রেন । শতশন 15টি থেজর শজক্রতক্রেন |  শুধুোে জযাক শনকলাউস 18টি থেজর 

শনক্রয টাইগার উিস এর আক্রগ রক্রযক্রেন | 
 

2022 সাক্রের ISSF রিশ্বকাক্রপ ভারত শীক্রষে থশষ কক্ররক্রে 

আন্তজৃাশতক শুযটিং থোটৃ থিিাক্ররিন দ্বারা কাযক্ররাক্রত আক্রযাশজত ISSF 

শবশ্বকাপ 2022-এ থেক্রিল স্টযাশন্ডংক্রয ভারত প্রেে স্থান অশধকার কক্ররক্রে । থোট 

সাতটি পেক(চারটি স্বে,ৃ দুটি থরৌপ্য এবং একটি থিাঞ্জ পেক সি)  শজক্রত ভারতীয 

েল তাশলকায প্রেে স্থান অশধকার কক্ররক্রে । নরওক্রয েযটি পেক (শতনটি স্বেৃ, 

একটি থরৌপ্য এবং দুটি থিাঞ্জ) শনক্রয পেক তাশলকায শদ্বতীয স্থাক্রন রক্রযক্রে । থোট 

কুশ়েটির েক্রে শতনটি স্বেৃপেক শনক্রয তত তীয স্থাক্রন রক্রযক্রে ফ্রান্স ।  
 

আহক্রেোিাক্রে প্রধানেন্ত্রী 11তে থখে েহাকুক্রের উক্রবাধন কক্ররক্রেন 

িশনবার প্রধানেন্ত্রী নক্ররন্দ্র থোশে আিক্রেোবাক্রের সেৃার প্যাক্রটল থস্টশিযাক্রে থখল 

েিাকুক্রম্ভর 11তে সংস্করক্রনর উক্রিােন কক্ররশেক্রলন । PM থোশে োশব কক্ররক্রেন 

থয, শতশন থখল েিাকুম্ভক্রক 2010 সাক্রল গুজরাক্রটর েুখ্যেন্ত্রী শিসাক্রব শুরু 

কক্ররশেক্রলন ৷ থখল েিাকুম্ভ, 2010 সাক্রল গুজরাক্রট 16টি েী়ো এবং 13 লক্ষ 

অংিগ্রিেকারীর সাক্রে শুরু িক্রযশেল | এখন এটিক্রত 36টি সাধারে েী়ো এবং 

26টি প্যারা-ক্রোটৃস অন্তভৃুি আক্রে৷ 11 তে থখল েিাকুম্ভক্রত 45 লক্রক্ষরও 

থবশি থরশজক্রস্ট্রিন থপক্রযক্রে । 
 

অংশগ্রহণকারীরা: 

• গুজরাক্রটর গভনৃর আচাযৃ থেবিত 

• রাক্রজযর েুখ্যেন্ত্রী ভূক্রপন্দ্র প্যাক্রটল 

• ভারতীয জনতা পাটৃির রাজয সভাপশত শস আর পাশতল 

• গুজরাট সরকাক্ররর েী়ো প্রশতেন্ত্রী শ্রী িষৃ সাঙ্ঘশভ 

• শ্রী িাসেুখ ভাই প্যাক্রটল 

• শ্রী নরিশর আশেন 

• আিক্রেোবাক্রের থেযর শেস্টার শকরীট কুোর পারোর শজ 
 

রিিা ওয়ার্ল্ে  কাপ 2022 (কাতার) 

শিিা শবশ্বকাপ 2022 আন্তজৃাশতক পুরুষ িুটবল চযাশেযনশিক্রপর 22 তে 

সংস্করে িক্রত চক্রলক্রে, যা শিিা সেস্য থেিগুশলর দ্বারা প্রশতদ্বশন্দ্বতা করক্রব । 

• এটি 21 নক্রভম্বর থেক্রক 18 শিক্রসম্বর, 2022 পযৃন্ত কাতাক্রর অনুশষ্ঠত িক্রব ৷ 

এটি আরক্রব অনুশষ্ঠত িওযা প্রেে শবশ্বকাপ এবং েশক্ষে থকাশরযায 2002 

সাক্রলর টুনৃাক্রেক্রন্টর পক্রর সেূেৃ এশিযায অনুশষ্ঠত িওযা শদ্বতীয শবশ্বকাপ | 

• ফ্রান্স বতৃোন শবশ্বকাপ চযাশেযন। গ্রীষ্মকাক্রল কাতাক্রর প্রচে গরক্রের কারক্রে, 

শবশ্বকাপ নক্রভম্বক্ররর থিষ থেক্রক শিক্রসম্বক্ররর োঝাোশঝ পযৃন্ত অনুশষ্ঠত িক্রব, 

এটি থে, জুন বা জুলাই োক্রস আক্রযাশজত না িওযা প্রেে টুনৃাক্রেন্ট; এটি 

একটি সংশক্ষপ্ত সেক্রযর েক্রে থখলা িক্রব, প্রায 28 শেক্রনর েক্রে। 
 

থশ্রয়াস আইয়ার এিং অযাক্রেরেয়া থকর 2022 সাক্রের থিব্রুয়ারী  

োক্রসর জন্য আইরসরস থপ্ল্য়ার অি দ্য োন্থ রনিোরচত হক্রয়ক্রেন 

ইন্টারন্যািনাল শেক্রকট কাউশন্সল (ICC) থ াষো কক্ররক্রে থয, ভারক্রতর তারকা 

অল-িরম্যাট ব্যাটসম্যান থেযাস আইযার এবং অলরাউন্ডার অযাক্রেশলযা থকরক্রক 

2022 সাক্রলর থিব্রুযাশরক্রত ICC থপ্লযার অি দ্য োন্থ শনবৃাশচত করা িক্রযক্রে । 

ভিরা তাক্রের শপ্রয পুরুষ ও েশিলা শেক্রকটারক্রের জন্য প্রশত োক্রস থভাট শেক্রত 

পাক্ররন ।  
 

জােোন ওক্রপন ব্যাডরেন্টন 2022: েক্ষয থসন থরৌপ্য পেক রজক্রতক্রেন 

ভারতীয িাটলার লক্ষয থসন জাোৃন ওক্রপন 2022-এ পুরুষক্রের শসক্রঙ্গলস 

িাইনাক্রল 18-21, 15-21 থস্কাক্রর োইল্যাক্রন্ডর কুনলাভুত শভটিিসক্রনৃর কাক্রে 

থিক্রর থরৌপ্য পেক শনশিত কক্ররক্রেন ৷ এই োই থখক্রলাযা়ে শুরু থেক্রক থিষ পযৃন্ত 

আশধপতয বজায থরক্রখ োে 57 শেশনক্রট ম্যাচটি এবং চযাশেযনশিপটি শজক্রতক্রেন ৷ 

জােৃান ওক্রপন িল BWF ওযাডৃ টুযর সুপার 300 ইক্রভন্ট শিসাক্রব থেেীবদ্ধ একটি 

বাশষৃক ব্যািশেন্টন টুনৃাক্রেন্ট । 
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জােোন ওক্রপন 2022 এর সেূণে িোিে: 

• পুরুষক্রের শসক্রঙ্গলস: কুনলাভুত শভটিিসানৃ (োইল্যান্ড) লক্ষয থসনক্রক 

(ভারত) িাশরক্রযক্রেন  

• েশিলাক্রের শসক্রঙ্গলস: থি শবংশজযাও (চীন) থচন ইউক্রিইক্রক (চীন) পরাশজত 

কক্ররক্রেন 

• পুরুষক্রের িাবলস: থগাি থসক্রজ থিই এবং নুর ইজ্জউশেন (োলক্রযশিযা) 

• েশিলাক্রের িাবলস: থচন শকংক্রচন এবং শজযা ইিান (চীন) 

• শেক্সি িাবলস: থেচাক্রপাল পুযাভারানুক্রোি / সাপশসশর থতরােনাচাই 

(োইল্যান্ড) 
 

FIDE থচস অরেরেয়াড 2022 থচন্নাইক্রয় অনুরিত হক্রি 

ভারতক্রক FIDE োবা অশলশেযাি 2022-এর আক্রযাজক থেি শিসাক্রব বাোই 

করা িক্রযক্রে ৷ অশলশেযাক্রির 44তে সংস্করে থচন্নাইক্রত 26থি জুলাই 2022 

থেক্রক 8ই আগস্ট 2022 পযৃন্ত অনুশষ্ঠত িক্রব ৷ অশলশেযাি 1927 সাল থেক্রক 

সূচনার পর থেক্রক এই প্রেেবাক্ররর জন্য ভারত FIDE োবা আক্রযাজন করক্রত 

চক্রলক্রে ৷ ইক্রভন্টটি েূলত রাশিযায অনুশষ্ঠত িওযার কো শেল, শকন্তু ইউক্রেন 

আেেক্রের পর FIDE থসখান থেক্রক প্রতযািার কক্রর থনয । 
 

থরান-রভরিক খরনজ অনুসন্ধাক্রনর জন্য NMDC আইআইটি 

খ গপুক্ররর সাক্রে MoU স্বাক্ষর কক্রর 

থেক্রির বতিেে থলৌি আকশরক উৎপােক, NMDC Ltd, IIT খ়েগপুক্ররর সাক্রে 

থরান-শভশেক খশনজ গক্রবষোর জন্য একটি সেক্রঝাতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর 

কক্ররক্রে। ন্যািনাল োইশনং অযান্ড থিক্রভলপক্রেন্ট কক্রপৃাক্ররিন (NMDC) 

েেবধৃোনভাক্রব প্রযুশিগত উিাবন এবং এর অনুসোন ও খশনর িাটাক্রবক্রসর 

শিশজটাইক্রজিক্রনর উপর শনভৃরিীল। সরকার ভারক্রত থরান ব্যবিার এবং 

শেযাকলাপ শনযন্ত্রে ও শনরীক্ষক্রের প্রেে পেক্রক্ষপ শনক্রযক্রে, থযগুশল এখন কত শষ, 

নগর পশরকল্পনা, বন, খশন, দুক্রযৃাগ ব্যবস্থাপনা, নজরোশর এবং পশরবিন সি অন্যান্য 

শিক্রল্প শনযুি। 
 

রিএনরপ পররিাস ওক্রপন টুনোক্রেন্ট 2022 

2022 BNP পাশরবাস ওক্রপন থটশনস টুনৃাক্রেন্ট, যা 2022 ইশন্ডযান ওক্রযলস 

োস্টাসৃ নাক্রেও পশরশচত, ইশন্ডযান ওক্রযলস, কযাশলক্রিাশনৃযা, োশকৃন যুিরাক্রষ্ট্র 07 

থেক্রক 20 োচৃ, 2022 পযৃন্ত অনুশষ্ঠত িক্রযশেল। BNP পাশরবাস ওক্রপন িল চারটি 

গ্রযান্ড লাক্রের বাইক্রর সবক্রচক্রয ব়ে সশম্মশলত দুই সপ্তাক্রির ইক্রভন্ট এবং শবক্রশ্বর 

সবক্রচক্রয থবশি অংিগ্রিেকারী WTA 1000 এবং ATP ওযাডৃ টুযর োস্টাসৃ 

1000 থটশনস টুনৃাক্রেন্ট। 
 

Here is the list of winners given below: 
 

Category Winner 

Women’s singles Iga Świątek (Poland) 

Men’s Singles Taylor Fritz (United States) 

Women’s Doubles Xu Yifan / Yang Zhaoxuan 

Men’s Doubles John Isner / Jack Sock 
 

রিশ্ব থটরনক্রসর এক নম্বর তারকা অযাশক্রে িাটিে  অিসর থোষণা 

কক্ররক্রেন  

অক্রস্ট্রশলযার েশিলা থটশনস থখক্রলাযা়ে অযািক্রল বাটৃি 25 বের বযক্রস থটশনস থেক্রক 

অবসর থ াষো কক্ররক্রেন। শতশন শতনটি গ্রযান্ড লযাে একক শিক্ররাপা শজক্রতক্রেন — 

2019 সাক্রল থফ্রঞ্চ ওক্রপন, 2021 সাক্রল উইম্বলিন এবং 2022 সাক্রল 

অক্রস্ট্রশলযান ওক্রপন। থটশনস থখলা ো়োও, 2014-2016-এর েক্রে থটশনস থেক্রক 

শবরশতর সেয শতশন থসশে-প্রক্রিিনাল শেক্রকটও থখক্রলক্রেন। 
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োরের প্রািন প্রধানেন্ত্রী থসৌক্রেক্রো িুক্রিক্রয় োইগা প্রয়াত  হক্রয়ক্রেন 

োশলর প্রািন প্রধানেন্ত্রী থসৌক্রেক্রলা বুক্রবক্রয োইগা অসুস্থতার কারক্রে োরা থগক্রেন। 

োইগা 2017 থেক্রক 2019 সাল পযৃন্ত োশলর প্রধানেন্ত্রী শিক্রসক্রব োশযত্ব পালন 

কক্ররক্রেন। একটি সােশরক জান্তা থেিটি েখল করার পর 2021 সাক্রলর আগস্ট 

থেক্রক তাক্রক আটক করা িক্রযশেল। শতশন 2017 সাক্রল থকইতার প্রধানেন্ত্রী শনযুি 

িন শকন্তু 160 জন শনিত িওযা একটি গেিতযার জন্য এশপ্রল 2019 এ পেতযাগ 

কক্ররন। 
 

ভারক্রতর প্রািন প্রধান রিচারপরত আর রস োক্রহারত প্রয়াত হক্রয়ক্রেন  

ভারক্রতর প্রািন প্রধান শবচারপশত রক্রেি চন্দ্র লাক্রিাশত 81 বের বযক্রস োরা 

থগক্রেন। শবচারপশত লাক্রিাশত 1 জুন, 2004-এ ভারক্রতর 35তে প্রধান শবচারপশত 

শিক্রসক্রব শনযুি িন। শতশন 1 নক্রভম্বর, 2005-এ অবসর গ্রিে কক্ররন। 
 

GIF িরম্যাক্রটর রনেোতা, রেক্রিন উইেহাইট োরা থগক্রেন 

গ্রাশিক্স ইন্টারক্রচঞ্জ িরম্যাট (GIF) এর স্রিা শস্টক্রিন উইলিাইট থকাশভি -19 

সেশকৃত সেস্যার কারক্রে 74 বের বযক্রস োরা থগক্রেন। উইলিাইট 1987 সাক্রল 

Compuserve-এ কাজ করার সেয গ্রাশিক্স ইন্টারক্রচঞ্জ িরম্যাট বা GIF ততশর 

কক্ররন। অক্সক্রিািৃ আক্রেশরকান অশভধান 2012 সাক্রল GIF থক বেক্ররর থসরা িব্দ 

শিক্রসক্রব েক্রনানীত কক্ররশেল৷ 2013 সাক্রল শতশন একটি ওক্রযশব লাইিটাইে 

অযাশচভক্রেন্ট পুরস্কাক্রর সম্মাশনত িন৷ 
 

ISSF রিশ্বকাপ: শ্রী রনক্রিতা, এশা, রুরচতা েরহোক্রের 10 রেটার 

এয়ার রপস্তক্রে থসানা রজক্রতক্রেন 

শেিক্ররর কাযক্ররাক্রত ISSF শবশ্বকাক্রপর েশিলাক্রের 10 শেটার এযার শপস্তল েল 

ইক্রভক্রন্ট ভারক্রতর শ্রী রনক্রভো, এশা রসং এবং রুরচতা রভক্রনরকার স্বেৃপেক 

শজক্রতক্রেন । এই জক্রয ভারত দুটি স্বেৃ ও থরৌপ্য সি শতনটি পেক শনক্রয পেক 

থটশবক্রল িীক্রষ ৃরক্রযক্রে । জােৃাশনর আক্রন্দ্রযা কযাোশরনা থিকনার, স্যািা থরইটজ 

এবং কযাশরনা উইোর থরৌপ্য পেক শনশিত কক্ররক্রেন । 

একটি স্বে,ৃ দুটি থরৌপ্য এবং একটি থিাঞ্জ পেক শনক্রয থটশবক্রল থযৌে থসক্রকক্রন্ড 

রক্রযক্রে জােৃাশন ও ইতাশল। এ পযৃন্ত থোট 17 টি থেি পেক শজক্রতক্রে। 
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ওর শার প্রেে আরেিাসী েুখ্যেন্ত্রী থহোনন্দ রিসওয়াে প্রয়াত  

হক্রয়ক্রেন 

ওশ়েিার প্রেে আশেবাসী েুখ্যেন্ত্রী এবং রাক্রজযর থিষ কংক্রগ্রস েুখ্যেন্ত্রী থহোনন্দ 

রিসওয়াে প্রযাত িক্রযক্রেন । েততুযকাক্রল শতশন 82 বের বযসী শেক্রলন । ঝা়েসুগুো 

থজলার একজন ভূইযান উপজাশত শবসওযাল, 1989 সাল থেক্রক 1990 সাল এবং 

1999 সাল থেক্রক 2000 সাল পযৃন্ত দুবার েুখ্যেন্ত্রী শিসাক্রব কেৃরত শেক্রলন । 1999 

সাক্রলর শিক্রসম্বক্রর, পূবৃবতী েুখ্যেন্ত্রী শগশরধারী গাোংক্রক তার ব্যেতৃার জন্য 

প্রশতস্থাশপত করার পক্রর তাক্রক আবার েুখ্যেন্ত্রী শিসাক্রব শনক্রযাগ করা িক্রযশেল ।  

শবসওযাল ঝা়েসুগুো থজলার শকশরশেরা পঞ্চাক্রযত সশেশতর থচযারম্যান শিসাক্রব 

তার রাজননশতক যাো শুরু কক্ররশেক্রলন । শতশন 1974 সাক্রল লাইক্রকরা থকন্দ্র 

থেক্রক প্রেেবার ওশ়েিা শবধানসভায শনবৃাশচত িন । শতশন একই আসন থেক্রক 

েযবার শবধাযক শিক্রসক্রব শবধানসভায শনবৃাশচত িন । 2009 সাক্রল শতশন সুন্দরগ়ে 

থেক্রক MP শিসাক্রব শনবৃাশচত িন । 
 

ওক্রয়ে ইরিক্রজর রকংিেরন্ত রেনার সরন রাোরেন োরা থগক্রেন 

ওক্রযস্ট ইশন্ডক্রজর শেন শকংবেশন্ত, সশন রাোশেন 92 বের বযক্রস প্রযাত িক্রযক্রেন  

। শতশন 1950 সাক্রল ইংল্যাক্রন্ড প্রেে অযাওক্রয শসশরজ থজতা েক্রলর সেস্য  শেক্রলন  

। 1950 সাক্রল ওড রযাক্রিাক্রিৃ ইংল্যাক্রন্ডর শবপক্রক্ষ তার থটস্ট অশভক্রষক িক্রযশেল 

। রাোশেন থিষ পযৃন্ত 43 থটস্ট থখক্রল 28.98 গক্র়ে 158 উইক্রকট শনক্রযক্রেন । 

রাোশেন 184টি প্রেে-ক্রেেীর ম্যাচ থখক্রলন এবং 20.24 গক্র়ে 758টি উইক্রকট 

পান । 1960 এর েিক্রকর থিক্রষর শেক্রক থখলা থেক্রক অবসর থনওযার পর শতশন 

ইংল্যাক্রন্ড চক্রল যান। 
 

অস্কারজয়ী প্রক্রযাজক অযাোন ওয়ােরিজ ল্যাড জুরনয়র প্রয়াত 

হক্রয়ক্রেন 

অস্কার জযী প্রক্রযাজক  অযালান ল্যাি জুশনযর 84 বের বযক্রস প্রযাত িক্রযক্রেন ।  

শতশন "ক্রলশি" নাক্রে পশরশচত শেক্রলন । শতশন 1995 সাক্রল থেল শগবসন পশরচাশলত 

থসরা েশব 'থিভহাটে '-এর জন্য একাক্রিশে পুরস্কার (অস্কার পুরস্কার) শজক্রতশেক্রলন 

। শতশন 1979 সাক্রল প্রশতশষ্ঠত ল্যাি থকাোশনর অন্যতে প্রশতষ্ঠাতা শেক্রলন । 
 

ভারক্রতর প্রািন থসনাপ্রধান থজনাক্ররে এসএি ররদ্রক্রগস প্রয়াত 

হক্রয়ক্রে 

থজনাক্ররল এস এি রশরক্রগস 1990 থেক্রক 1993 সাল পযৃন্ত ভারতীয 

থসনাবাশিনীর প্রধান শিসাক্রব োশযত্ব পালন কক্ররশেক্রলন |  েততুযকাক্রল  তার 

বযস  শেল 88 বের । থজনাক্ররল সুশনে ফ্রাশন্সস রশরক্রগস 2004 থেক্রক 2010 

সাল পযৃন্ত পাঞ্জাক্রবর গভনৃর শেক্রলন। শতশন জাতীয শনরাপো উপক্রেিা থবাক্রিৃ দুটি 

থেযাক্রের োশযত্ব পালন কক্ররশেক্রলন। অবসর গ্রিক্রের পর থেক্রক, শতশন সাোশজক 

ও সাশিতয সাধনায শনযুি রক্রযক্রেন এবং থকৌিলগত শবষক্রয অসংখ্য আক্রলাচনাও 

কক্ররক্রেন । তার অেূল্য অবোন এবং থেক্রির প্রশত থসবার জন্য ভারতীয নাগশরকরা 

সবৃো ঋেী োকক্রব। 
 

অক্রিরেয়ার রকংিেরন্ত রেনার থশন ওয়ানে প্রয়াত হক্রয়ক্রেন 

শকংবেশন্ত অক্রস্ট্রশলযার শেনার, থিন ওযানৃ 52 বের বযক্রস োরা থগক্রেন। থিন 

ওযানৃ, সবৃকাক্রলর থসরা শেক্রকটারক্রের েক্রে একজন, শযশন 145 থটক্রস্ট 708 

উইক্রকট শনক্রযশেক্রলন। তার কযাশরযার 1992 থেক্রক 2007 সাল পযৃন্ত 15 বেক্রররও 

থবশি সেয ধক্রর। শতশন 1999 সাক্রল অক্রস্ট্রশলযার সাক্রে শবশ্বকাপ জযীও শেক্রলন। 

তাক্রক থখলাধুলার ইশতিাক্রস সবৃকাক্রলর সবৃকাক্রলর থসরা থবালার শিসাক্রব শবক্রবচনা 

করা িয কারে শতশন প্রভাবিালী অক্রস্ট্রশলযানক্রের অশবক্রেদ্য অংি শেক্রলন। 1990 

এবং 2000 এর েিক্রকর প্রেে শেক্রক পক্ষ। 

থিন ওযানৃ অযাক্রিজ শেক্রকক্রট অন্য থযক্রকাক্রনা থবালাক্ররর থচক্রয থবশি উইক্রকট 

শনক্রযশেক্রলন, যার সংখ্যা 195-এ োাঁ শ়েক্রযক্রে। 2013 সাক্রল, শতশন আইশসশস িল 

অি থিক্রে অন্তভৃুি িন। শতশন রাজস্থান রযযালক্রসর অশধনাযক শিক্রসক্রব ইশন্ডযান 

শপ্রশেযার শলক্রগর উক্রদ্বাধনী সংস্করেও শজক্রতশেক্রলন। তাক্রক অক্রস্ট্রশলযার সবকৃাক্রলর 

থসরা অশধনাযক শিক্রসক্রব শবক্রবচনা করা িয। 
 

অক্রিরেয়ার প্রািণ রেক্রকটার রড োশে প্রয়াত হক্রয়ক্রেন 

অক্রস্ট্রশলযার প্রািে শেক্রকটার (উইক্রকটরক্ষক) রডরন উইরেয়াে োশে 

অক্রস্ট্রশলযার অযাশিক্রলি িিক্রর প্রযাত িক্রযক্রেন । শতশন শেক্রলন প্রেে অক্রস্ট্রশলযান 

উইক্রকটরক্ষক শযশন থটস্ট শেক্রকক্রট থসঞু্চশর কক্ররন এবং 3টি থসঞু্চশর কক্রর তার 

কযাশরযার থিষ কক্ররন । থটস্ট শেক্রকক্রট একজন উইক্রকটরক্ষক দ্বারা শতশন 355টি 

শিসশেসাক্রলর থরকিৃ কক্ররশেক্রলন, যার েক্রে থপস থবালার থিশনস শলশলর 

থবাশলংক্রয 95টি শেল । শতশন 1970 সাল থেক্রক 1984 সাল পযৃন্ত অক্রস্ট্রশলযার 

িক্রয 96টি থটস্ট ম্যাচ এবং 92টি একশেক্রনর আন্তজৃাশতক (ODI) ম্যাচ থখক্রলক্রেন 

| 1984 সাক্রলর থিব্রুযাশরক্রত শতশন আন্তজৃাশতক শেক্রকট থেক্রক অবসর থনন। 
 

পারকস্তাক্রনর প্রািন রাষ্ট্রপরত ররিক তারা প্রয়াত হক্রয়ক্রেন 

প্রবীে রাজনীশতশবে, সুশপ্রে থকাক্রটৃর প্রািে শবচারপশত এবং পাশকস্তাক্রনর রাষ্ট্রপশত 

রশিক তারা 92 বের বযক্রস প্রযাত িক্রযক্রেন  । েিম্মে রশিক তারার 1929 সাক্রলর 

2রা নক্রভম্বর পাশকস্তাক্রনর শপযার থকাক্রট জম িয । শতশন 1991 থেক্রক 1994 সাল 

পযৃন্ত সুশপ্রে থকাক্রটৃর শবচারক শিক্রসক্রব োশযত্ব পালন কক্ররন। শতশন 1989 থেক্রক 

1991 সাল পযৃন্ত লাক্রিার িাইক্রকাক্রটৃর প্রধান শবচারপশত শিক্রসক্রবও োশযত্ব পালন 

কক্ররন । পক্রর, শতশন 1997 থেক্রক 2001 সেযকাক্রল পাশকস্তাক্রনর রাষ্ট্রপশত িন । 
 

জারম্বয়ার প্রািন থপ্ররসক্রডন্ট রুরপয়া িান্দা প্রয়াত হক্রয়ক্রেন 

জাশম্বযার প্রািন রাষ্ট্রপশত রুশপযা বান্দা দুই বের ধক্রর কযান্সাক্ররর সাক্রে ল়োই 

করার পক্রর প্রযাত িক্রযক্রেন । েততুযকাক্রল শতশন 85 বের বযসী শেক্রলন । রুশপযা 

বান্দা 2008 এবং 2011 সাল থেক্রক জাশম্বযার চতুেৃ রাষ্ট্রপশত শিসাক্রব োশযত্ব পালন 

কক্ররশেক্রলন । রুশপযা বান্দা প্রেে রাষ্ট্রপশত থকক্রনে কাউন্ডার অধীক্রন শসশনযর 

কূটননশতক পক্রে অশধশষ্ঠত শেক্রলন এবং অবক্রিক্রষ 2006 সাক্রল তৎকালীন রাষ্ট্রপশত 

থলশভ েওযানাওযাসার দ্বারা ভাইস থপ্রশসক্রিন্ট শিসাক্রব শনযুি িক্রযশেক্রলন ।   
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অন্ধ্রপ্রক্রেক্রশর প্রািন গভনের 'রেক্রসস কুেুেক্রিন থজাশী' প্রয়াত 

হক্রয়ক্রেন 

অন্ধ্রপ্রক্রেক্রির প্রািন রাজযপাল কুেুেক্রবন েশেিঙ্কর থজািী প্রযাত িক্রযক্রেন  । 

েততুযকাক্রল শতশন 88 বের বযসী শেক্রলন। শেক্রসস থজািী 26 নক্রভম্বর, 1985 থেক্রক 

7 থিব্রুযাশর, 1990 পযৃন্ত অন্ধ্রপ্রক্রেক্রির গভনৃর শিসাক্রব োশযত্ব পালন কক্ররশেক্রলন 

। িারো েুখাশজৃর পক্রর শতশন শেক্রলন রাক্রজযর শদ্বতীয েশিলা রাজযপাল । েশেিঙ্কর 

থজািী শতনবার রাজযসভার সেস্য শেক্রলন। 

কুেুেক্রবন েশেিঙ্কর থজািী তথ্য ও সম্প্রচার উপেন্ত্রী (অক্রটাবর 1980 - জানুযাশর 

1982) এবং স্বাস্থয ও পশরবার কল্যাে উপেন্ত্রী (জানুযাশর 1982 - শিক্রসম্বর 1984) 

িন । 
 

WWE রকংিেরন্ত থরজার থরেন প্রয়াত হক্রয়ক্রেন 

দুইবাক্ররর WWE িল অি থিোর স্কট হে হৃেক্ররাক্রগ আোন্ত িক্রয প্রযাত 

িক্রযক্রেন  । েততুযকাক্রল শতশন 63 বের বযসী শেক্রলন । ওযাডৃ থরসশলং থিিাক্ররিন 

(WWF, এখন WWE) এর সাক্রে তার থেযাে শুরু িক্রযশেল 1992 সাক্রলর থে 

োক্রস । WWE- এ শতশন ‘Razor Ramon’ নাক্রে শবখ্যাত শেক্রলন । শতশন চারবার 

WWE ইন্টারকশন্টক্রনন্টাল চযাশেযন ি ন।  

 

Defence News in Bengali 
 

27 তে থসনাপ্রধান: এে এে নারাভাক্রন 

2022 সাক্রলর এশপ্রক্রল, থজনাক্ররল েক্রনাজ েুকুন্দ নারাভাক্রন ভারতীয থসনাবাশিনীর 27 তে 

প্রধাক্রনর পে থেক্রক অবসর থনক্রবন । শতশন থকাক্রনা ধরক্রনর প্রেিৃন বা প্রচার ো়োই একজন 

থসনাপ্রধান শিক্রসক্রব কাজ কক্ররক্রেন | শতশন অক্রনক গুরুত্বপূেৃ থকৌিলগত শসদ্ধাক্রন্তর জন্য 

সরাসশর োযী শেক্রলন, যা আগােী বেরগুশলক্রত থসনাবাশিনীর দৃশিভশঙ্গ পশরবতৃন করক্রব । 
 

IAF ইউক্রেন সংকক্রটর েক্রধ্য UK থত িহুপারক্ষক রিোন েহ া 

'থকািরা ওয়াররয়র 22' প্রতযাহার কক্ররক্রে 

ভারতীয শবোন বাশিনী (IAF) ইউক্রেক্রন রাশিযার সােশরক আেেক্রের িক্রল 

উদ্ভূত সংকক্রটর কারক্রে, যুিরাক্রজয বহুপাশক্ষক শবোন অনুিীলন 'থকাবরা 

ওযাশরযর-22'-এ তাক্রের শবোন না পাঠাক্রনার শসদ্ধান্ত শনক্রযক্রে। েি়োটি 6 থেক্রক 

27 োচৃ, 2022 পযৃন্ত যুিরাক্রজযর ওযাশিংটক্রন অনুশষ্ঠত িওযার কো রক্রযক্রে । 

শরলক্রস অংিগ্রিে শনশিত করা োে শতন শেন পক্রর IAF এর থ াষোটি আক্রস । 
 

তৃতীয় ভারত-জাপান থযৌে েহ া “EX DHARMA 

GUARDIAN-2022” অনুরিত হক্রত চক্রেক্রে 

ভারত ও জাপাক্রনর েক্রে থযৌে সােশরক েি়ো “EX DHARMA 

GUARDIAN-2022” এর তত তীয সংস্করেটি 27 থিব্রুযাশর, 2022 থেক্রক 10 

োচৃ, 2022 পযৃন্ত কণোটক্রকর থিোগারভ (ক্রিেগাউে)-এ পশরচাশলত িক্রত 

চক্রলক্রে । ভারতীয থসনাবাশিনীর 15তে ব্যাটাশলযন োরাঠা োইট ইনিযারি 

থররজক্রেন্ট এবং জাপারনজ গ্রাউি থসেি রডক্রিি থিাক্রসের(JGSDF) 

থরশজক্রেন্ট 12 শেনব্যাপী এই থযৌে েি়োয অংিগ্রিে করক্রব । 
 

েহ াটি সেক্রকে : 

• এই সােশরক েি়োটি জঙ্গল এবং আধা-িহুক্রর অঞ্চক্রল অনুশষ্ঠত িক্রব | 

• েি়োটির লক্ষয িল আন্তঃ-কাযৃক্ষেতা বা়োক্রনা এবং দুই থসনাবাশিনীর েক্রে 

পারেশরক থবাঝাপ়ো বত শদ্ধ করা । 

• ধেৃ গাশিৃযান েি়োটি িল একটি বাশষৃক সােশরক প্রশিক্ষে ইক্রভন্ট, যা 

ভারক্রত 2018 সাল থেক্রক পশরচাশলত িক্রে । 
 

ভারতীয় রিোন িারহনী রাজস্থাক্রনর থপাখরান থরক্রঞ্জ িায়ু শরি েহ া 

অনুরিত করক্রত চক্রেক্রে 

ভারতীয শবোন বাশিনী(IAF) 7 োচৃ রাজস্থাক্রনর জযসালক্রেক্ররর থপাখরান থরক্রঞ্জ 

িায়ু শরি েি়ো পশরচালনা করক্রব । প্রধানেন্ত্রী নক্ররন্দ্র থোশে এই অনুষ্ঠাক্রন প্রধান 

অশতশে শিসাক্রব উপশস্থত োকক্রবন । ভারতীয বাযুক্রসনার (IAF) থোট 148টি 

শবোন এই েি়োয অংিগ্রিে করক্রব । এই েি়োয প্রেেবাক্ররর েক্রতা অংিগ্রিে 

করক্রব রািাল শবোন । প্রশত শতন বেক্রর একবার ভারতীয শবোন বাশিনী বাযু িশি 

েি়োর আক্রযাজন কক্রর । সবৃক্রিষ বাযু িশি েি়ো 2019 সাক্রল অনুশষ্ঠত 

িক্রযশেল। 
 

Google এিং MeitY Appscale একাক্রডরে থপ্রাগ্রাক্রের অধীক্রন 

100টি ভারতীয় োটে আপক্রক প্ররশক্ষণ থেক্রি 

দ্য MeitY স্টাটৃআপ িাব, ইক্রলকরশনক্স এবং তথ্য প্রযুশি েন্ত্রক্রকর একটি উক্রদ্যাগ 

(MeitY) এবং Google Appscale একাক্রিশে থপ্রাগ্রাক্রের একটি অংি শিসাক্রব 

প্রােশেক থেক্রক েে-পযৃাক্রযর ভারতীয স্টাটৃআপগুশলর 100 জক্রনর একটি েক্রলর 

থ াষো কক্ররক্রে । Appscale Academy িল MeitY এবং Google দ্বারা চালু 

করা স্টাটৃআপগুশলর জন্য একটি নতুন বত শদ্ধ এবং শবকাক্রির থপ্রাগ্রাে, যা সারা 

ভারত জুক্র়ে প্রােশেক থেক্রক েে-পযৃাক্রযর স্টাটৃআপগুশলক্রক শবশ্বব্যাপী েিৃকক্রের 

জন্য উচ্চ-োক্রনর অযাপ এবং থগে ততশরক্রত সিাযতা এবং প্রশিক্ষে থেয । 
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আোরন গ্রীন 150 থেগাওয়াট থসৌর রিদুযৎ থকন্দ্র স্থাপক্রনর জন্য LOA 

থপক্রয়ক্রে 

আোশন গ্রীন এনাশজৃ শলশেক্রটি জাশনক্রযক্রে থয, তার সিক্রযাগী প্রশতষ্ঠান আোশন শরশনউক্রযবল 

এনাশজৃ থিাশডং শিিটিন শলশেক্রটি একটি 150 থেগাওযাট থসৌর শবদুযৎ থকন্দ্র শনেৃাক্রের জন্য 

পুরস্কাক্ররর একটি শচঠি (LOA) থপক্রযক্রে । 25 বেক্ররর জন্য, এই প্রকক্রল্পর ক্ষেতার জন্য শনশেৃি 

িার িল $2.34/kWh. 
 

আগ্রায় 2022 সাক্রে ভারত ও োরকে ন যুিরাক্রষ্ট্রর 19তে সােররক 

সহক্রযারগতা তিঠক অনুরিত হক্রয়ক্রে 

ভারত-োশকৃন সােশরক সিক্রযাশগতা গ্রুক্রপর(MCG) 19তে সংস্করে 

উেরপ্রক্রেক্রি আগ্রায অনুশষ্ঠত িক্রযশেল । এই আক্রলাচনায সি-সভাপশত শেক্রলন 

এযার োিৃাল শবআর কত ষ্ণ এবং োশকৃন পক্রক্ষর প্রশতশনশধত্ব কক্ররন ইউএস ইক্রন্দা-

প্যাশসশিক কোক্রন্ডর থিপুটি কোন্ডার থলিক্রটন্যান্ট থজনাক্ররল শস্টক্রিন শি থেঙ্কা। 
 

ভারক্রতর প্রেে থেশীয়ভাক্রি ততরী লাইং প্ররশক্ষক HANSA-NG 

সেুদ্রপৃক্রির পরীক্ষা সেন্ন কক্ররক্রে 

ভারক্রতর প্রেে থেিীযভাক্রব শনশেৃত ফ্লাইং থরনার, 'HANSA-NG', পুদুক্রচশরক্রত 

সেুিপতক্রষ্ঠর পরীক্ষা সিলভাক্রব সেন্ন কক্ররক্রে । 'HANSA-NG' 19 থিব্রুযারী 

থবঙ্গালুরু থেক্রক পুদুক্রচশরর উক্রেক্রশ্য যাো কক্ররশেল |  এটি 155 রকরে/েন্টা 

গশতক্রত 1.5  ন্টায 140 নটিকযাে োইে দূরত্ব অশতেে কক্ররশেল । সেুিপতক্রষ্ঠর 

রাযাক্রলর েূল উক্রেশ্য িল - হযািরেং গুণািেী, আক্ররাহণ/েুজ 

পারিরম্যাি, িাল্কড ল্যারিং, পাওয়ার প্ল্ান্ট এবং অন্যান্য রসক্রেক্রের 

কেেক্ষেতাসহ কাঠাক্রোগত কেেক্ষেতা েূল্যায়ন করা । 
 

9ে ভারত-শ্রীেঙ্কা রবপারক্ষক সােুরদ্রক েহ া ‘SLINEX’ শুরু 

হক্রয়ক্রে 

07ই োচৃ থেক্রক 10ই োচৃ, 2022 পযৃন্ত শবিাখাপেনক্রে SLINEX (শ্রীলঙ্কা-

ভারত থনৌ েি়ো) নাক্রে ভারত-শ্রীলঙ্কা শদ্বপাশক্ষক থেশরটাইে এক্সারসাইক্রজর 9ে 

সংস্করেটি অনুশষ্ঠত িয । েি়োর লক্ষয িল থকৌিলগতভাক্রব গুরুত্বপূেৃ ভারত 

েিাসাগরীয অঞ্চক্রলর এই দুই প্রশতক্রবিী থেক্রির আন্তঃকাযৃক্ষেতা বত শদ্ধ করা এবং 

থনৌবাশিনীর েক্রে পারেশরক থবাঝাপ়ো উন্নত করা ।  
 

এয়ার োশোে রি. রস. থসখরক্রক আইএএিএ-র নতুন কোিযান্ট 

রহসাক্রি েক্রনানীত করা হক্রয়ক্রে 

এযার োিৃাল এবং Ati Vishisht Seva Medal (AVSM)এর  প্রাপক শব চন্দ্র 

থসখরথক ভারতীয শবোন বাশিনী একাক্রিশের কোন্ডযান্ট শিসাক্রব েক্রনানীত করা 

িক্রযক্রে । এযার োিৃাল িক্রলন একজন থতক্রলঙ্গানার বাশসন্দা, শযশন 

খােকওযাসলাক্রত ন্যািনাল শিক্রিন্স অযাকাক্রিশেক্রত ভশতৃর আক্রগ িাযিাবাক্রের 

সু্কক্রল প়োক্রিানা কক্ররশেক্রলন । এযার োিৃাল শব চন্দ্র থিখর, AVSM  শিক্রিন্স 

সাশভৃক্রসস স্টাি কক্রলজ ওক্রযশলংটন, ফ্লাইং ইন্সরাটরস সু্কল, কক্রলজ অি 

শিক্রিন্স ম্যাক্রনজক্রেন্ট এবং ন্যািনাল শিক্রিন্স কক্রলজ শনউ শেশিক্রত প়োর পর 21 

শিক্রসম্বর, 1984-এ ভারতীয শবোন বাশিনীক্রত কশেিন লাভ কক্ররন।   
 

অক্রিরেয়ার AARC ভারক্রতর CLAWS এর সাক্রে টাই-আপ 

কক্ররক্রে 

8ই োচৃ থেক্রক 10ই োচৃ, 2022 পযৃন্ত, অক্রস্ট্রশলযান থসনাবাশিনীর প্রধান 

থলিক্রটন্যান্ট থজনাক্ররল শরচািৃ বার শতন শেক্রনর জন্য ভারক্রত শেক্রলন । 

অক্রস্ট্রশলযার থসনাপ্রধান নযাশেশিক্রত ভারতীয থসনাবাশিনীর শেঙ্ক টযাঙ্ক থসন্টার ির 

ল্যান্ড ওযারক্রিযার স্টাশিজ (CLAWS) পশরেিৃন কক্ররক্রেন । 

থলিক্রটন্যান্ট থজনাক্ররল শরচািৃ বার থসনাবাশিনীর ভাইস শচি থলিক্রটন্যান্ট 

থজনাক্ররল েক্রনাজ পাক্রন্ড, থচযারম্যান, থবািৃ অি গভনরৃ, CLAWS, এবং 

শিক্ররটর CLAWS, থলিক্রটন্যান্ট থজনাক্ররল িঃ রেবীর শসং (অব.) এর সাক্রে 

থেখা কক্ররক্রেন । সিক্ররর েক্রেই, অক্রস্ট্রশলযান আশেৃ শরসাচৃ থসন্টার (AARC) 

এবং থসন্টার ির ল্যান্ড ওযারক্রিযার স্টাশিজ (CLAWS) এর েক্রে একাক্রিশেক 

সিক্রযাশগতা এবং সেতিতা ততশরর জন্য একটি সেক্রঝাতা স্মারক (MoU) 

স্বাক্ষশরত িয । 
 

থজনাক্ররে রিরপন রাওয়াক্রতর স্মরক্রণ, ভারতীয় থসনািারহনী 

"উৎকক্রষের থচয়ার" উৎসগে কক্ররক্রে 

থজনাক্ররল শবশপন রাওযাক্রতর 65তে জমবাশষৃকীর প্রাকাক্রল, ভারতীয থসনাবাশিনী 

থেক্রির প্রাচীনতে শেঙ্ক টযাঙ্ক ইউনাইক্রটি সাশভৃস ইনশস্টটিউিন অি ইশন্ডযা 

(ইউএসআই) এর প্রযাত শচি অি শিক্রিন্স স্টাি (শসশিএস) এর স্মতশতক্রত একটি 

থচযার অি এশক্সক্রলন্স উৎসগৃ কক্ররক্রে । থচযারটি শতনটি পশরক্রষবার থভক্রটরান্স 

এবং জাতীয শনরাপোর থক্ষক্রে েক্ষতা োকা থবসােশরক নাগশরকক্রের জন্য উমুি 

োকক্রব। 
 

এে রভ রাে প্রসাে রিসরেে গঙ্গা থেক্রক িহ্মপুক্রত্র যাওয়ার েীেেতে 

জাহাজ হক্রয় উক্রঠক্রে 

এেশভ রাে প্রসাে শবসশেল গঙ্গা থেক্রক িহ্মপুক্রে যাওযার েী ৃতে জািাক্রজ পশরেত 

িক্রযক্রে । 90 শেটার েী ৃ এবং 26 শেটার চও়ো থফ্লাটিলা, 2.1 শেটাক্ররর একটি 

খস়ো শেক্রয থবাঝাই, 15 োচৃ, 2022-তাশরক্রখ এই কত শতত্বটি অজৃন কক্ররশেল, যখন 

এটি িলশেযার শ্যাো প্রসাে েুখাশজৃ বন্দর থেক্রক পানু্ড বন্দর পযৃন্ত ভারী কাক্রগৃা 

চলাচক্রলর পাইলট রানটি সিলভাক্রব সেন্ন কক্ররশেল।  

16 থিব্রুযারী, 2022-এ থকন্দ্রীয বন্দর, থনৌপশরবিন ও জলপে (PSW), সবৃানন্দ 

থসাক্রনাযাক্রলর দ্বারা দুটি বাজৃ (DB কল্পনা চাওলা এবং DB এশপক্রজ আবু্দল 

কালাে) সি কলকাতার িলশেযা িক থেক্রক পেবািী জািাজটি পতাকাবাশিত 

িক্রযশেল এবং িক করা িক্রযশেল 15 োচৃ, 2022-এ গুযািাটির পানু্ড বন্দক্রর । 

1793 থেট্রিক টন ইোত রি বিন কক্রর, জািাজটি ভারত-বাংলাক্রেি থপ্রাক্রটাকল 

রুক্রট (IBPR) বাংলাক্রেক্রির েে শেক্রয িলশেযা থেক্রক পানু্ড পযৃন্ত দূরত্ব অশতেে 

কক্ররশেল । 
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থসিাে ররজাভে  পুরেশ থিাসে (CRPF) 83তে উত্থাপন রেিস 

উেযাপন করক্রে 

থসন্ট্রাল শরজাভৃ পুশলি থিাসৃ (CRPF) 19 োচৃ 2022-এ তার 83তে উত্থাপন 

শেবস উেযাপন কক্ররক্রে। এই প্রেেবার CRPF জাতীয রাজধানীর বাইক্রর তার 

উত্থাপন শেবস উেযাপন কক্ররক্রে। থকন্দ্রীয স্বরাষ্ট্রেন্ত্রী অশেত িাি কুচকাওযাক্রজ 

অশভবােন গ্রিে কক্ররন এবং CRPF কেীক্রের শবশভন্ন শবভাক্রগ ব্যশতেেী কত শতক্রত্বর 

জন্য বীরত্ব পেক এবং রশি প্রোন কক্ররন। 
 

9ে ভারত-রসয়াক্রচে থযৌে সােররক েহ া 'LAMITIYE-2022' 

শুরু হক্রয়ক্রে 

ভারতীয থসনাবাশিনী এবং থসক্রিলস শিক্রিন্স থিাক্রসৃস (SDF) এর েক্রে থযৌে 

সােশরক েি়ো 'LAMITIYE-2022' এর 9তে সংস্করে 22 থেক্রক 31 োচৃ, 

2022 পযৃন্ত থসক্রিলস শিক্রিন্স একাক্রিশে (SDA), থসক্রিলস-এ অনুশষ্ঠত 

িক্রযশেল। ভারতীয থসনােক্রলর প্রশতশনশধত্ব করক্রব 2/3 থগাখৃা রাইক্রিলস গ্রুপ 

(শপরকাাঁ শে ব্যাটাশলযন)। 
 

অিক্রশার প্যাক্ররাে থভক্রসে রসররক্রজর 5 তে সংস্করণ “ICGS 

Saksham” চােু হক্রয়ক্রে 

ভারক্রতর প্রশতরক্ষা সশচব, িঃ অজয কুোর ভারতীয উপকূল রক্ষী জািাজ 

(ICGS) সাক্ষেক্রক কশেিন কক্ররক্রেন। থগাযার 105 শেটার অিক্রিার প্যাক্ররাল 

থভক্রসল (OPV) এই শবভাক্রগ শসশরক্রজর পঞ্চে। 2020 সাক্রল ইশতেক্রে চালু িওযা 

পাাঁ চটি ICGS-এর েক্রে প্রেে চারটি িল ICGS Sachet (1ে); আইশসশজএস 

সুশজত (২য); আইশসশজএস সােৃক (৩য); এবং 2021 সাক্রল ICGS শভশজল্যান্ট 

(4েৃ)। 

থেিীয  অিক্রিার প্যাক্ররাল থভক্রসল প্রকল্পটি ভারক্রতর প্রধানেন্ত্রী 2016 সাক্রল চালু 

কক্ররশেক্রলন যার অধীক্রন ভারতীয থকাস্ট গািৃ (ICG) এর জন্য পাাঁ চটি অিক্রিার 

প্যাক্ররাল থভক্রসল (OPV) চালু করার পশরকল্পনা করা িক্রযশেল।  
 

ভারতীয় ও উজক্রিরকস্তাক্রনর থসনািারহনীর েক্রধ্য থযৌে প্ররশক্ষণ 

অনুশীেন EX-DUSTLIK শুরু হক্রয়ক্রে 

ভারতীয থসনাবাশিনী এবং উজক্রবশকস্তান থসনাবাশিনীর েক্রে EX-DUSTLIK 

নাক্রে থযৌে প্রশিক্ষে অনুিীলক্রনর 3য সংস্করে 22 থেক্রক 31 োচৃ 2022 পযৃন্ত 

উজক্রবশকস্তাক্রনর ইযাশঙ্গযাশরক্রক শুরু িয। DUSTLIK এর থিষ সংস্করেটি 2021 

সাক্রলর োচৃ োক্রস রাশনক্রক্ষক্রত (উেরাখে) পশরচাশলত িক্রযশেল।ক্রগ্রক্রনশিযার 

থরশজক্রেন্ট দ্বারা থরক্রপ্রক্রসন্ট করা ভারতীয েলটি নে ৃ-ওক্রযস্টানৃ শেশলটাশর শিশস্ট্রট 

এর তসন্যক্রের দ্বারা থরক্রপ্রক্রসন্ট করা উজক্রবশকস্তান থসনা েলটির সাক্রে থযাগ থেক্রব। 

অনুিীলন সেক্রকৃ: 

থযৌে েি়োটি জাশতসংক্র র ম্যাক্রন্ডক্রটর অধীক্রন আধা-িহুক্রর ভূখক্রে সন্ত্রাসশবক্ররাধী 

অশভযাক্রনর উপর থিাকাস করক্রব।েি়োর লক্ষয দুই থসনাবাশিনীর েক্রে 

থবাঝাপ়ো, সিক্রযাশগতা ও আন্তঃকাযৃক্ষেতা বত শদ্ধ করা। 
 

Books & Authors News in Bengali 
 

রেরেক্রেশ রতওয়াররর থেখা " Udaan Ek Majdoor Bachhe Ki 

" নােক   একটি িই প্রকাশ করক্রেন অনুপ জাক্রোটা 

ভজন সম্রাট অনুপ জাক্রলাটা েুম্বাইক্রত শপ িাব এিুক্রকিন প্রাইক্রভট শলশেক্রটক্রির 

তশক্রেশ রি রতওয়ারর আক্রযাশজত একটি জেকাক্রলা অনুষ্ঠাক্রন কযাক্রেন এশি 

োক্রনক্রকর " Udaan Ek Majdoor Bachhe Ki " নােক  একটি বই প্রকাি 

কক্ররক্রেন । এই বইটির থলখক শেশেক্রলি শতওযাশর। এই বইটির োেক্রে  কযাক্রেন 

এশি োক্রনক্রকর জীবনযাো সেক্রকৃ বেৃনা করা িক্রযক্রে | 
 

তারেেনা ুর েুখ্যেন্ত্রী এে থক েযারেক্রনর আত্মজীিনী " Ungalil 

Oruvan" প্রকারশত হক্রয়ক্রে 

কংক্রগ্রস থনতা রাহুল গােী থচন্নাইক্রত তাশেলনা়েুর েুখ্যেন্ত্রী এে থক স্টযাশলক্রনর 

আত্মজীবনী " Ungalil Oruvan" এর প্রেে খে  প্রকাশিত  কক্ররক্রেন । 

আত্মজীবনীর প্রেে খক্রে রক্রযক্রে তাাঁ র প্রেে জীবক্রনর অশভজ্ঞতা । এটিক্রত, শতশন 

তার সু্কল এবং কক্রলক্রজর শেনগুশল তুক্রল ধক্ররক্রেন| 
 

উষা উেুক্রপর অনুক্রোরেত “The Queen of Indian Pop: The 

Authorised Biography of Usha Uthup” প্রকারশত হক্রয়ক্রে 

পপ আইকন উষা উেুক্রপর জীবনী “The Queen of Indian Pop: The 

Authorised Biography of Usha Uthup”  শিক্ররানাে প্রকাশিত িক্রযক্রে 

। বইটি েূলত থলখক শবকাি কুোর ঝা দ্বারা “Ullas Ki Naav”  শিক্ররানাক্রে 

শিশন্দক্রত থলখা িক্রযশেল । থলখক্রকর থেক্রয সৃরষ্ট ঝা "The Queen of Indian 

Pop: The Authorized Biography of Usha Uthup" বইটির ইংক্ররশজ 

অনুবাে অনুবাে কক্ররক্রেন । বইটি প্রকাি কক্ররক্রে থপঙু্গইন র্যািে হাউস ইরিয়া 

(PRHI)।  
 

সাংিারেক অরেতাভ কুোক্ররর থেখা ‘দ্য ব্লু িুক’ নাক্রের একটি িই 

প্রকারশত হক্রয়ক্রে 

ভারতীয থলখক ও সাংবাশেক অশেতাভ কুোর ‘The Blue Book: A 

Writer’s Journal’ নাক্রে একটি নতুন বই শলক্রখক্রেন । বইটি প্রকাি কক্ররক্রে 

হাপোরকরেি ইরিয়া । েিাোরীর কারক্রে লকিাউক্রনর সেয থলখক্রকর 

িাক্রযশরক্রত থলখাগুশল ‘The Blue Book: A Writer’s Journal’ নােক 

বইটির োেক্রে প্রকাি করা িক্রযক্রে ।  
 

শরে পাওয়ার রত্নাকর থশঠির আত্মজীিনী “On Board: My 

Years in BCCI” এর উক্রমাচন কক্ররক্রেন 

প্রিাসক শিসাক্রব রত্নাকর থিঠির অশভজ্ঞতার একটি আত্মজীবনীেূলক শববরে “On 

Board: My Years in BCCI”  শিক্ররানাক্রের একটি বই প্রকাশিত িক্রযক্রে । 

শবশসশসআই এবং আন্তজৃাশতক শেক্রকট কাউশন্সক্রলর প্রািন সভাপশত িরে 

পাওযার এই বইটি প্রকাি কক্ররক্রেন । থপিায একজন রসাযক্রনর অোপক রত্নাকর 

থিঠি েুম্বাই শেক্রকট অযাক্রসাশসক্রযিক্রন শবশভন্ন পক্রে কাজ করার পর শবশসশসআইক্রযর 

প্রেে প্রধান প্রিাসশনক কেৃকতৃা িক্রযশেক্রলন । 
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গীতাঞ্জরে শ্রীর অনুিাে ‘Tomb of Sand’ আন্তজে ারতক িুকার 

পুরস্কাক্ররর জন্য েক্রনানীত হক্রয়ক্রে 

থলখক গীতাঞ্জশল শ্রীর অনুবাশেত শিশন্দ উপন্যাস “Tomb of Sand” 

আন্তজৃাশতক বুকার পুরস্কাক্ররর জন্য েী ৃ তাশলকাভুি 13টি বইক্রযর েক্রে রক্রযক্রে 

। এটি প্রেে শিশন্দ ভাষায থলখা কোসাশিতয, যা েযৃাোপূেৃ সাশিতয পুরস্কাক্ররর েী  ৃ

তাশলকায স্থান থপক্রযক্রে  । বইটি েূলত ‘Ret Samadhi’ নাক্রে প্রকাশিত 

িক্রযশেল এবং থিইশজ রকওক্রযল ইংক্ররশজক্রত অনুবাে কক্ররশেক্রলন । এটি GBP 

50,000 পুরস্কাক্ররর জন্য প্রশতক্রযাশগতা করক্রব, যা থলখক এবং অনুবােক্রকর েক্রে 

সোনভাক্রব শবভি । 
 

"থসারে থসারািরজ: োইি অযাি টাইেস" নাক্রে একটি িই 

রেক্রখক্রেন অরভনি চন্দ্রচূ  

থসাশল থসারাবজীর 92তে জমবাশষৃকী উপলক্রক্ষ “Soli Sorabjee: Life and 

Times”  শিক্ররানাক্রের একটি নতুন জীবনী থ াষো করা িক্রযশেল । এটি 

অযািক্রভাক্রকট এবং আইনী পশেত অশভনব চন্দ্রচূে দ্বারা রশচত এবং এটি এশপ্রল 

2022 এ প্রকাশিত িক্রব ৷ বইটি থসাশল থসারাবজীর জীবক্রনর ব্যশিগত শববরে, তার 

পাশরবাশরক পটভূশেক্রক তুক্রল ধক্রর ৷ শতশন ভারক্রতর প্রািন অযাটশনৃ থজনাক্ররল 

(AG) শেক্রলন এবং 1989-90 সাক্রল এবং তারপর 1998-2004 সাল পযৃন্ত 

দুইবার োশযত্ব পালন কক্ররশেক্রলন। 
 

সারহতয একাক্রেরে ‘Monsoon’ নােক একটি করিতা প্রকারশত 

কক্ররক্রে 

ভারক্রতর ন্যািনাল অযাকাক্রিশে অি থলটারস সাশিতয একাক্রিশে ভারতীয কশব-

কূটনীশতক অভয থক-এর ‘Monsoon’ নােক একটি কশবতা প্রকাি কক্ররক্রে । 

‘Monsoon’  িল 4 লাইক্রনর 150টি স্তবক্রকর একটি কশবতা, যা োোগাস্কাক্রর 

প্রেে প্রকাশিত িক্রযশেল ।  
 

 

‘Modi@20: Dreams Meet Delivery’ রশক্ররানাক্রের একটি িই 

শীঘ্রই প্রকারশত হক্রত চক্রেক্রে 

ভারতীয জনতা পাটৃি (শবক্রজশপ) প্রধানেন্ত্রী নক্ররন্দ্র থোশের জীবক্রনর উপর 

Modi@20: Dreams Meet Delivery শিক্ররানাক্রের একটি বই প্রকাি করার 

থ াষো কক্ররক্রে । এটি 2022 সাক্রলর এশপ্রক্রল প্রকাি করা িক্রব  ৷ বইটি বুশদ্ধজীবী 

এবং শবক্রিষজ্ঞক্রের দ্বারা থলখা একটি সংকলন এবং ব্লুোফ্ট শিশজটাল িাউক্রন্ডিন 

দ্বারা সোেনা ও সংকশলত িক্রযক্রে৷ 

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

রেরি েরন্ত্রসভা ভারক্রতর প্রেে 'ই-িজে য ইক্রকা-পাকে ' অনুক্রোেন 

কক্ররক্রে 

শেশি েশন্ত্রসভা ভারক্রতর প্রেে ইক্রেকররনক-িজে য ইক্রকা-পাকে  স্থাপক্রনর অনুক্রোেন শেক্রযক্রে 

। এটি পযৃটনক্রক উন্নত করার জন্য 'রেরি রিল্ম পরেরস 2022'  প্রেযন করক্রতও সম্মত 

িক্রযক্রে । ইক্রলকরশনক বজৃয পশরক্রবি বােব পাকৃটি শেশিক্রত 20 একর জশেক্রত ততশর করা িক্রব 

। প্রশত বের শেশিক্রত প্রায 2 লক্ষ টন ই-বজৃয থিলা িয । এই ইক্রকা-পাকৃটি তবজ্ঞাশনক ও 

শনরাপে উপাক্রয ই-বজৃয পুনবৃযবিার, সংস্কার ও অপসারে করক্রব। 
 

2022 সাক্রে অঞ্চে অনুসাক্রর রিক্রশ্বর িৃহিে থেশগুরের তারেকা 

প্রোন করা হক্রয়ক্রে  

পতশেবীর পতক্রষ্ঠর থোট থক্ষেিল 510,072,000 শকশে ²। অন্যান্য গ্রক্রির তুলনায 

আোক্রের পতশেবীর আযতন েঙ্গল গ্রক্রির প্রায শদ্বগুে এবং এটি শুক্রের থেক্রক শকেুটা 

ব়ে । থোট ভূশে কভাক্ররজ পতশেবীর পতক্রষ্ঠর 29.2% (149 শেশলযন শকশে²) এবং 

এর পতক্রষ্ঠর বাশক 70.8% জলভাগ । 
 

রিক্রশ্বর িৃহিে থেশ রক রক? 

শবক্রশ্বর বতিেে থেিগুশল অগতযা শবক্রশ্বর সবৃাশধক জনবহুল থেি নয । বতিের 

স্থলভাগ োকা সক্রেও রাশিযা এবং কানািার েক্রতা থেক্রি জলবাযু এবং ভূখক্রের 

চরেতা তাক্রের ভূখক্রের বতিের অংক্রি োনুক্রষর বাসস্থানক্রক সীোবদ্ধ কক্রর । 

শবক্রশ্বর শতনটি জনবহুল থেি চীন, োশকৃন যুিরাষ্ট্র এবং ভারত চতুেৃ, তত তীয এবং 

সপ্তে স্থাক্রন রক্রযক্রে । 
 

থোট এোকা = ভূরে এোকা + জোশয় (হ্রে, জোধার এিং নেী) 

 

গুরুত্বপূণে রেকসেূহ: 

• শবক্রশ্বর বতিেে থেি রাশিযা যার থোট আযতন 17,098,242 Km² 

(6,601,665 mi²) এবং ভূশে এলাকা 16,376,870 Km² (6,323,142 

mi²), যা শবক্রশ্বর থোট ভূশের 11% জুক্র়ে আক্রে । 
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Top 7 Largest Countries in the World (by total area km²): 

 

Rank Country Area % of Earth Area 

1 রাশিযা 17,098,242 km² 11.52% 

2 কানািা 9,984,670 km² 6.73% 

3 চীন 9,706,961 km² 6.54% 

4 যুিরাষ্ট্র 9,372,610 km² 6.31% 

5 িাশজল 8,515,767 km² 5.74% 

6 অক্রস্ট্রশলযা 7,692,024 km² 5.18% 

7 ভারত 3,287,590 km² 2.21% 
 

এখাক্রন এোকা অনুসাক্রর পৃরেিীর শীষে 7টি িৃহিে থেশগুরে হে: 

1. রাশিযা 

ভূশে আযতক্রনর শেক থেক্রক রাশিযা শবক্রশ্বর বতিেে থেি । এটি একটি 

আন্তঃেিাক্রেিীয থেি, উের থগালাক্রধৃর চারপাক্রি অক্রধকৃ প্রসাশরত এবং পূবৃ ও 

উের-পূবৃ ইউক্ররাপ ও সেগ্র উের এশিযার থবশিরভাগ অংি জুক্র়ে রক্রযক্রে । 

রাশিযা এত শবিাল থয এটি 9টি সেয অঞ্চল জুক্র়ে অবশস্থত। 

2. কানািা: 

কানািা শবক্রশ্বর শদ্বতীয বতিেে থেি। এর হ্রে ো়ো কানািা োশকৃন যুিরাক্রষ্ট্রর থচক্রয 

থোট । আটলাশন্টক থেক্রক প্রিান্ত েিাসাগরীয উপকূল পযৃন্ত কানািা 8,850 শকশে 

(5,500 োইল) প্রিস্ত। 

3. োশকৃন যুিরাষ্ট্র 

োশকৃন যুিরাষ্ট্র আযতক্রনর শেক থেক্রক শবক্রশ্বর তত তীয বতিেে থেি । এটিক্রত শবক্রশ্বর 

বতিেে হ্রে, গভীরতে শগশরখাত, নেী এবং সবৃাশধক জনবহুল িির রক্রযক্রে। 

4. চীন 

আযতক্রনর শেক থেক্রক চীন তত তীয বতিেে থেি । 2016 সাক্রলর থিব্রুযারী পযৃন্ত 

1.357 শবশলযন জনসংখ্যার সাক্রে এটি শবক্রশ্বর বতিেে জনসংখ্যা রক্রযক্রে ।  

5. িাশজল 

িাশজল েশক্ষে আক্রেশরকার বতিেে থেি । জনসংখ্যা অনুসাক্রর, এটি শবক্রশ্বর 5তে 

বতিেে। 

6. অক্রস্ট্রশলযা 

অক্রস্ট্রশলযা আযতক্রনর শভশেক্রত শবক্রশ্বর 6তে বতিেে থেি । এর শবিাল আকার 

এবং বাশক শবক্রশ্বর থেক্রক শবশেন্নতার কারক্রে, অক্রস্ট্রশলযা কখনও কখনও 'বীপ 

েহাক্রেশ' নাক্রে পশরশচত । যশেও এটি শবিাল, তবুও জনসংখ্যা োে 22.6 

শেশলযন। 

7. ভারত 

ভারত থোট আযতক্রনর শেক থেক্রক সপ্তে বতিেে থেি, এটি বাংলাক্রেি, ভুটান, 

োযানোর, চীন, থনপাল এবং পাশকস্তাক্রনর থেিগুশলর দ্বারা সীোবদ্ধ। 
 

Hero MotoCorp নতুন ইরভ িযাক্রির নাে রেক্রয়ক্রে ‘Vida’ 

Hero MotoCorp তার উেীযোন গশতিীলতা সোধান এবং আসন্ন তবদুযশতক 

যানবািক্রনর জন্য একটি নতুন িযান্ড " Vida "( Vida োক্রন জীবন) এর উক্রমাচন 

কক্ররক্রে । শিক্ররা থোক্রটাকক্রপৃর থচযারম্যান এবং CEO িটর পবন েুঞ্জাল 3 োচৃ, 

2022-এ দুবাইক্রত Vida িযান্ড এর উক্রমাচন কক্ররক্রেন । এো়োও শতশন $100 

শেশলযন থগ্লাবাল সাসক্রটইক্রনশবশলটি িান্ড এর থ াষো কক্ররক্রেন | 

Vida িযাক্রন্ডর অধীক্রন প্রেে তবদুযশতক গাশ়েটি আনুষ্ঠাশনকভাক্রব উক্রমাচন করা 

িক্রব 1 জুলাই, 2022 তাশরক্রখ | 
 

জমু্ম ও কাশ্মীক্রর 2022 সাক্রে থহরাে উৎসি পারেত হক্রয়ক্রে 

থহরাে বা 'হারার রারত্র (রশি)', যা সাধারেত েিা শিবরাশে নাক্রে পশরশচত, জমু্ম 

ও কাশ্মীর (J&K) জুক্র়ে কাশ্মীশর পশেতক্রের দ্বারা উেযাপন করা প্রধান উত্সব । 

উৎসবটি ভগবান শিব এবং থেবী উো (পাবৃতী) এর শববাি বাশষৃকীক্রক শচশিত কক্রর 

। 2022 থিরাে উত্সবটি 28 থিব্রুযারী 2022 এ পাশলত িক্রযশেল। 
 

উৎসি সেক্রকে : 

থিরাে উৎসব পাশলত িয "েক্রযােিী" বা িাল্গুন োক্রসর (শিনু্দ কযাক্রলন্ডার) োক্রসর 

13 তে শেক্রন, অেৃাৎ, থিব্রুযাশর এবং োক্রচৃর োঝা োশঝ সেক্রয  । কাশ্মীশর 

পশেতরা শিনু্দ থেবতাক্রের প্রশত েদ্ধার জ্ঞাপে করার জন্য আখক্ররাট শবতরে কক্রর 

উৎসবটি উেযাপন কক্রর ।  
 

জমু্ম ও কাশ্মীক্ররর উৎসি: 

• Dosmoche 

• থিশেস উৎসব 

• কাাঁ ক্রচাে উৎসব 

• টিউশলপ উৎসব 

• শেটুক গুস্টর 

• ির নবেী 

• েশ়ে 

• বহু থেলা 
 

Ujjain 11.71 োখ রেয়া আক্রো কক্রর রগক্রনস থরকডে  কক্ররক্রে  

েেপ্রক্রেক্রির Ujjain 10 শেশনক্রট 11.71 েক্ষ োটির প্রেীপ (শেযা) জ্বাশলক্রয 

শগক্রনস ওযাডৃ থরকিৃ কক্ররক্রে । েিাশিবরাশে উপলক্রক্ষ ‘রশিক্রজযারত অপেণে 

েক্রহাৎসি’-এর অংি শিক্রসক্রব শেযাগুক্রলা আক্রলাশকত করা িক্রযশেল। এর োেক্রে 

তারা 03রা নক্রভম্বর 2021-এ উেরপ্রক্রেক্রির অক্রযাোয ততশর করা 9.41 লক্ষ 

শেযা আক্রলাশকত করার আক্রগর থরকিৃটি থভক্রেক্রে । Ujjain থক 'েহাকাক্রের 

ভূরে' নাক্রেও অশভশিত করা িয । িংসাপেটি গ্রিে কক্ররক্রেন েেপ্রক্রেক্রির 

েুখ্যেন্ত্রী শিবরাজ শসং থচৌিান। 

এটি একটি শূন্য-িজে য থপ্রাগ্রাে শেল। প্রেীক্রপর োটি ব্যবিার করা িক্রব প্রশতো 

ততশরক্রত আর প্রেীক্রপ অবশিি থতল থেওযা িক্রব থগৌিালায। আই-কাক্রিৃর জন্য 

ব্যবহৃত প্লাশস্টকটি পাবশলক বাগাক্রনর থচযার এবং অন্যান্য শজশনস ততশরক্রত ব্যবিার 

করা িক্রব। 
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ক্লাইক্রেট থিাসে অযান্টাকে টিকা অরভযাক্রন ভারক্রতর প্ররতরনরধত্ব করার 

জন্য আরুরশ ভােোক্রক নােকরণ করা হক্রয়ক্রে 

জাতীয-স্তক্ররর শুযটার এবং শেশির একজন পশরক্রবিবােী, আরুশষ ভােৃাক্রক 2041 

সাক্রলর িাইক্রেট থিাসৃ অযান্টাকৃটিকা অশভযাক্রন ভারক্রতর প্রশতশনশধত্ব করার জন্য 

শনবৃাশচত করা িক্রযক্রে, যা 2022 সাক্রলর োচৃ োক্রস অনুশষ্ঠত িক্রত চক্রলক্রে । শতশন 

শপস্তল এবং িাাঁ ে শুযটিংক্রয জাতীয স্তক্ররর শুযটার এবং একজন রাজয ও উের 

ভারত চযাশেযন এবং জাতীয পেক শবজযী এবং একজন সশেয পশরক্রবিবােী । 

তাক্রক দ্য হাি িাউক্রিশন দ্বারা সেূেৃরূক্রপ সেশেৃত এবং েনসর করা িক্রব । 
 

ভারক্রতর প্রেে রজআই-টযাগযুি কাশ্মীর কাক্রপেটগুরে জােোরনর 

উক্রেক্রে পতাকািাহী 

জমু্ম ও কাশ্মীর সরকার শজআই-টযাগযুি কাশ্মীশর কাক্রপৃক্রটর জন্য কুইক থরসপন্স 

(QR) থকাি চালু কক্ররক্রে, যাক্রত িাক্রত শগাঁট থেওযা কাক্রপৃক্রটর অনন্যতা বজায 

রাখা । GI টযাক্রগর সাক্রে সংযুি এই QR থকাক্রির েূল উক্রেশ্য িল কাশ্মীশর 

কাক্রপৃট শিক্রল্পর উজ্জ্বলতা এবং থগৌরব পুনরুজ্জীশবত করক্রত সািায্য করা। 
 

অস্কার 22: ভারক্রতর “Writing With Fire” থসরা ডকুক্রেন্টারর 

রিচার রিভাক্রগ েক্রনানীত হক্রয়ক্রে 

েশলত-ক্রনতত ত্বাধীন, সব-ৃেশিলা সংবােপে খবর লািশরযা সেক্রকৃ একটি তথ্যশচে, 

“Writing With Fire” অস্কাক্রর েক্রনানীত িওযা প্রেে ভারতীয তথ্যশচে িক্রয 

উক্রঠক্রে । “Writing With Fire” গত বের সানিযান্স শিল্ম থিশস্টভযাক্রল 

েিৃক ও জুশর পুরস্কার শজক্রতশেল । এটির প্রক্রযাজনা কক্ররক্রে টিশকট শিল্মস এবং 

পশরচালনা কক্ররক্রেন চলশচ্চে শনেৃাতা শরনু্ট েোস এবং সুশস্মত থ াষ । 'খবর 

লািশরযা' িল একটি সংবােপে, যা 2002 সাক্রলর থে োক্রস উেরপ্রক্রেক্রির 

শচেকূক্রট প্রশতশষ্ঠত িক্রযশেল । 

শবভাক্রগ অন্যান্য েক্রনানীত ব্যশিরা িক্রলন: "অযাক্রসনিন", "অযাটিকা", "শফ্ল", এবং 

"সাোর অি থসাল (অেবা, যখন শবপ্লব থটশলশভিক্রন প্রচার করা যাযশন)"। 
 

রেরি সরকার ই-অক্রটা রনিন্ধন এিং থকনার জন্য 'োই ইরভ' থপাটে াে 

চােু কক্ররক্রে 

শেশি সরকার শেশিক্রত তবদুযশতক অক্রটা েয এবং শনবেক্রনর জন্য একটি অনলাইন 

থপাটৃাল ‘োই ইশভ’ (োই ইক্রলকট্রিক থভশিক্রকল) চালু কক্ররক্রে । এটি শেশির 

পশরবিন শবভাক্রগর ওক্রযবসাইক্রট সেস্ত ব্যবিারকারীর কাক্রে অযাক্রক্সসক্রযাগ্য 

োকক্রব। শেশি তবদুযশতক যান নীশতর অধীক্রন, ঋক্রের উপর ই-অক্রটা থকনার জন্য 

5% সুক্রের িার সাবক্রভনিন প্রোন করা িক্রব এবং এরিক্রল শেশি এই ধরক্রনর সুশবধা 

প্রোনকারী প্রেে রাজয িক্রয উঠক্রব । ওক্রযব থপাটৃালটি শেশি সরকার এবং 

কনভারক্রজন্স এনাশজৃ সাশভৃক্রসস শলশেক্রটি (CESL) এর সিক্রযাশগতায ততশর করা 

িক্রযক্রে । 
 

প্রািন রেক্রকটার রজআর রিশ্বনাে -এর আত্মজীিনীর রশক্ররানাে " 

Wrist Assured: An Autobiography " 

• প্রািন ভারতীয শেক্রকট অশধনাযক গুন্ডাপ্পা রঙ্গনাে শবশ্বনাে  "Wrist 

Assured: An Autobiography" শিক্ররানাক্রে তার আত্মজীবনী শলক্রখক্রেন, 

শসশনযর সাংবাশেক আর থকৌশিক তার সি-ক্রলখক। বইটিক্রত গুন্ডাপ্পা 

শবশ্বনাক্রের শেক্রকট যাোর বেৃনা করা িক্রযক্রে শযশন 1969 এবং 1986 সাক্রলর 

েক্রে ভারক্রতর িক্রয থটস্ট শেক্রকট থখক্রলশেক্রলন, 91টি ম্যাক্রচ উপশস্থত 

শেক্রলন এবং 6000-এর থবশি রান কক্ররশেক্রলন। 

• প্রািন ভারতীয শেক্রকটার কশপল থেব এবং সুনীল গাভাস্কার কেৃাটক্রকর 

থবঙ্গালুরুক্রত ভারত ও শ্রীলঙ্কার েক্রে ২য শেন/রাক্রতর থটক্রস্টর প্রেে শেক্রন 

আক্রযাশজত অনুষ্ঠাক্রন বইটি প্রকাি কক্ররন। 
 

“Unfilled Barrels: India’s oil story” রশক্ররানাক্রে ররচা রেশ্র 

একটি িই রেক্রখক্রেন 

শরচা শেক্রের থলখা "অনশিলি ব্যাক্ররল: ইশন্ডযা’স অক্রযল থস্টাশর" শিক্ররানাক্রের 

একটি বই িীঘ্রই প্রকাশিত িক্রব। শরচা শেে দ্য শিনু্দ শবজক্রনসলাইক্রনর 

সাংবাশেক।বইটি থকিব থেব োলশভযা থয 1970 এর েিক্রক থতল প্রযুশিক্রত শিগ্রী 

শনক্রয থপক্ররাশলযাে েন্ত্রী শেক্রলন এবং ONGC সি সরকারী খাক্রতর উক্রদ্যাগ থেক্রক 

থকযানৃ এনাশজৃ, এবং েুক্রকি আম্বাশনর RIL এর েক্রতা তীি প্রশতক্রযাগীতােূলক 

প্রাইক্রভট থপ্লযাক্ররর কাক্রে অন্যান্য থস্টকক্রিাডারক্রের আশবভৃাক্রবর েূল ভূশেকা 

তুক্রল ধক্ররক্রে। 
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