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National News in Bengali 
 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী গুজোরে ভগবান হনুমারনে 108 ফুে লম্বা মূর্তি ে 

উরবাধন করেরেন 

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমাদী হনুমান জয়ন্তী উপলতে ভভভিও কনফাতরতের 

মাধ্যতম গুজরাতের মরভিতে িাপু মকশিানন্দ ভজর আশ্রতম ভগিান হনুমাতনর 108 

ফুতের একটি মূভেি র উতমাচন কতরতেন। 'হনুমানর্জ চে ধাম' প্রকতের অংশ 

ভহসাতি সমগ্র মদতশর চারভদতক স্থাপন করা চারটি মূভেি র মতধ্য এই মূভেি টি ভিেীয়। 

2010 সাতল ভহমাচল প্রতদতশর ভশমলার উত্ততর হনুমান ভজর এই ধরতনর প্রথম 

ভিশাল মূভেি  উতিাধন করা হতয়ভেল ৷ ভিেীয় মূভেি টি পভিতম মরভিতে স্থাপন করা 

হতয়তে৷ েৃেীয় মূভেি টি দভেতে োভমলনাডুর রাতমশ্বরতম স্থাপন করা হতি। 

একইভাতি পূিি পভিমিতে চেুথি মূভেি টি প্রভেষ্ঠা করা হতি। 
 

NITI Aayog জাতীয় মেো এবং অ্যানার্লটিক্স প্ল্যােফমি চালু কেরব 

মম মাতস, NITI আতয়াগ ন্যাশনাল মিো অযান্ড অযানাভলটিক্স প্ল্যােফমি (NDAP) 

চালু করার পভরকেনা কতরতে, যা ব্যিহারকারী-িান্ধি পদ্ধভেতে সরকারী মিো 

প্রদান করতি এিং মিো-চাভলে ভসদ্ধান্ত গ্রহে ও গতিষোতক উত্সাভহে করতি । 

প্ল্যােফমিটি 2020 সাতল কেনা করা হতয়ভেল | 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী ভূরজে মক. মক. প্যারেল সুপাে মেশার্লটি হাসপাতাল 

মদরশে উরেরে উৎসগি করেরেন 

প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমাদী ভভভিও-কনফাতরভেংতয়র মাধ্যতম গুজরাতের কচ্ছ 

মজলার ভুতজর 200টি শয্যার মক. মক. প্যাতেল সুপার মেশাভলটি হাসপাোলটি 

মদতশর উতেতশ উৎসগি কতরতেন। এই হাসপাোলটি শ্রী কুচ মলভা প্যাতেল সমাজ 

িারা ভনভমিে হতয়তে এিং এটি কচ্ছ অঞ্চতলর প্রথম দানশীল  সুপার মেশাভলটি 

হাসপাোল। 

এটি লোভধক সসন্য, সামভরক কমী এিং ব্যিসায়ী সহ কচ্ছ অঞ্চতলর জনগতের 

জন্য মানসম্পন্ন ভচভকৎসার ভনিয়ো প্রদান করতি । এই উতযাগটি মদতশর প্রভেটি 

মজলায় অন্তে একটি মমভিতকল কতলজ স্থাপতনর মকন্দ্রীয় সরকাতরর নীভের সাতথ 

সেভেপূেি, যাতে ভারে আগামী 10 িেতর মরকিি  সংখ্যক িাক্তার মপতে পাতর । 
 

 

র্হমাচল প্ররদশ মেরক লাদাখরক সংযুক্তকােী র্বরেে সরবিাচ্চ োরনল 

BRO বাো র্নমিাণ কো হরব 

BRO মহাপভরচালক মলফতেন্যান্ট মজনাতরল রাজীি মচৌধুরী ম াষো কতরতেন 

ময, সীমান্ত সডক সংস্থা ভহমাচল প্রতদশ এিং লাদাখতক সংযুক্ত করতে 16,580 

ফুে উচ্চোয় ভশনকু লা পাতস ভিতশ্বর সতিিাচ্চ োতনল সেভর করতি । ভেভন ভশনকু 

লা পাতস মকৌশলগেভাতি গুরুত্বপূেি ভহমাচল মথতক জােকার মরািটি চালু করার 

সময় এই কথাটি িতলভেতলন | 
 

সমস্ত প্রর্তরযার্গতামূলক পেীক্ষাে জন্য গুরুত্বপূণি তথ্য: 

 

জান্সকাে উপতযকা: 

• চাদে মেক, যা র্হমার্য়ত নদী মেক নাতমও পভরভচে | এটি জােকাতর 

শুধুমাত্র শীতের মাসগুভলতে অযাতক্সসতযাগ্য হয়। 

• পদুম-দারচা মেক, লুগনাক মেইল মেক এিং জােকার-শাম ভযাভল মেতকর 

মতো মেক সহ অযািতভঞ্চার অনুসন্ধানকারীতদর উতেতে জােকার োর 

ভিপজ্জনক ভূখতের জন্য স্বীকৃে প্রাপ্ত। 

র্শনকু-লা: 

ভশনকু-লা োতনল, যা র্শনকুলা োরনল িা র্শরগা-লা োরনল নাতমও পভরভচে | 

এটি একটি পভরকভেে মমােরতযাগ্য োতনল, যা উত্তর ভারতের ভহমাচল প্রতদতশর 

লাতহৌল উপেযকা এিং লাদাতখর জােকার উপেযকাতক সংযুক্ত কতর। 

ফুগতাল মঠ র্নমিাণ করেরেন:  

জংতসম মশরাপ জাংতপা 
 

WHO মলাবাল মসন্টাে ফে েযার্েশনাল মমর্ের্সরনে র্ভর্িপ্রস্তে স্থাপন 

কেরলন প্রধানমন্ত্রী মমার্দ 

ভিশ্ব স্বাস্থয সংস্থা গুজোরেে একটি সাইতে মলািাল মসন্টার ফর েযাভিশনাল 

মমভিভসন চালু কতরতে , যার মূল লেয হল আধুভনক ভিজ্ঞাতনর সাতথ প্রাচীন 

ভচভকৎসা পদ্ধভেগুভল ভমভশ্রে করা । ইতভন্ট চলাকালীন, WHO প্রধান মেতরাস 

ম তেইসাস ভহভন্দতে িকৃ্তো মদন, যা সিাইতক ভিভিে কতরভেল । অনুষ্ঠাতন 

উপভস্থে ভেতলন WHO প্রধান মেতরাস ম তেইসাস এিং মভরশাতসর প্রধানমন্ত্রী 

শ্রী প্রর্বন্দ কুমাে জুগনাউে। 
 

আয়ুষ্মান ভােত-স্বাস্থয ও সুস্থতা মকন্দ্র প্রকরেে 4েি বেে পূণি হল 

মকন্দ্রীয় স্বাস্থযমন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভভয়া, 16ই এভপ্রল মথতক 22মশ এভপ্রল পযিন্ত 

আয়ুষ্মান ভারে- স্বাস্থয ও সুস্থো মকতন্দ্রর (AB-HWCs) চেুথি িাভষিকী উপলতে 

"আজার্দ কা অ্মৃত মরহাৎসব"-এর অধীতন একটি সপ্তাহব্যাপী উদযাপতনর 

আতয়াজন কতরভেতলন । এর উতিাধন 14ই এভপ্রল 2018-এ েভত্তশগতডর ভিজাপুর 

মজলার একটি গ্রাতম হয় । 
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গান্ধীনগরে মদরশে প্রেম মপােি াবল মসালাে রুফেপ র্সরেম উরমাচন 

কো হরয়রে 

গুজরাতের গান্ধীনগতর স্বামীনাোয়ণ অ্ক্ষেধাম মর্ন্দে কমরপ্ল্রক্স ভারতের 

প্রথম িহনতযাগ্য solar rooftop ব্যিস্থার উতিাধন করা হতয়তে। 10 

ফরোরভালোইক র্পর্ভ মপােি  র্সরেমটি নেুন ভদভি-ভভভত্তক সারভি ারেক 

পাওয়াে র্সরেম র্লর্মরেে িারা সেভর করা হতয়তে এিং জামিান উন্নয়ন সংস্থা 

েরয়রচ মগরসলোফ্ট ফাে ইন্টােন্যাশনাল জুসারমনাের্বে (র্জআইরজে) 

িারা ভিজাইন করা হতয়তে । ভারে জুতড পুননিিীকরেতযাগ্য শভক্ত শহরগুভলর 

ভিকাতশর জন্য মকন্দ্রীয় নেুন এিং পুননিিীকরেতযাগ্য শভক্ত মন্ত্রতকর উতযাতগ 

ভসতেমগুভল স্থাপন করা হতয়তে। 

মমক ইন ইভন্ডয়া প্রকতের অধীতন এলইভি, অভক্সতজন কনতসনতেের এিং ইভভ 

চাভজি ং সরঞ্জাতমর মতো উচ্চ-সম্পন্ন মসৌর পণ্যগুভলর একটি শীষিস্থানীয় ভনমিাো, 

নেুন ভদভি-ভভভত্তক সাতভি াতেক পাওয়ার ভসতেমস ভলভমতেি(SPSL) িারা PV 

মপােি গুভল সেভর করা হতয়তে | PV মপােি  ভসতেমটি অেযন্ত সাশ্রয়ী এিং এরজন্য 

কম রেোতিেতের প্রতয়াজন, এটির 25-30 িেতরর দী ি মশলফ লাইফ রতয়তে | 

এটি সহতজই একজন ব্যভক্ত িারা ইনেল করা সম্ভি এিং এটি  ভারেীয় জলিাযু়র 

জন্য আদশি। 
 

জনগরণে অ্র্ভরযাগ জানারত সাহায্য কোে উরেরে J&K 'জন 

র্নগ্রার্ন' অ্যাপ চালু করেরে 

জমু্ম ও কাশ্মীতরর গ্রামীে উন্নয়ন এিং পঞ্চাতয়ভে রাজ ভিভাগ, ই-গভতনিে 

উতযাতগর অধীতন একটি অযাপ চালু কতরতে, যার নাম 'জন ভনগ্রাভন', যা ভিভভন্ন 

ভিম সম্পভকি ে অভভতযাগগুভল অনলাইতন জানাতে সহায়ো করার উতেতে সেরী 

করা হতয়তে । ‘জন ভনগ্রাভন’ অযাপ হল একটি 24×7 ইন্টারতনে-ভভভত্তক প্ল্যােফমি, 

যার লেয হল জমু্ম ও কাশ্মীতরর িাভসন্দাতদর অভভতযাগ, ভিভাগ িারা চালু করা 

ভিভভন্ন সরকাভর প্রকতের ভিরুতদ্ধ ভরতপােি  করা এিং সমাধান করা। 

 

International News in Bengali 
 

ইসোরয়ল সফলভারব নতুন মলজাে-র্ভর্িক র্বমান প্রর্তেক্ষা ব্যবস্থা 

‘আয়েন র্বম’ সফলভারব পেীক্ষা করেরে 

ইসরাতয়ল সফলভাতি একটি নেুন মলজার মেপোস্ত্র-প্রভেরো ব্যিস্থা 'আয়েন 

র্বম' পরীো কতরতে, যা মরান সহ মযতকাতনা িাযু়িাভহে িস্তুতক ধ্বংস করতে 

পাতর । আয়রন রভশ্ম হল ভিতশ্বর প্রথম শভক্ত-ভভভত্তক অস্ত্র ব্যিস্থা, যা আগে UAV, 

েরকে, মেি াে, দূেপাল্লাে মক্ষপণাস্ত্র, অ্যার্ন্ট-েযাঙ্ক র্মসাইল ইেযাভদ গুভল 

করতে মলজার রভশ্ম ব্যিহার কতর । আয়রন রভশ্ম হল রাফাতয়ল অযািভােি 

ভিতফে ভসতেম িারা সেভর করা হতয়তে ।  

আয়েন র্বম র্কভারব কাজ করে? 

• আয়রন ভিম ময মকাতনা িাযু়িাভহে িস্তুতক ধ্বংস করতে একটি ফাইিার 

মলজার ভসতেতম কাজ কতর । 

• আগে রতকে ফায়াতরর ভিরুতদ্ধ 90% িাধা হার সহ আয়রন মিাম প্রভেরো 

ব্যিস্থায় একটি দুদি ান্ত সাফল্য অজি ন কতরতে। 
 

ইরন্দারনর্শয়া ভােত মেরক কৃর্ি আমদার্ন স্থর্গত করেরে 

ভদভির কমিকেি াতদর ব্যথিো উতিখ কতর ইতন্দাতনভশয়া ভারে মথতক কৃভষ পতণ্যর 

আমদাভন িন্ধ কতরতে, যার ফতল খাযশস্য রপ্তাভনকারকতদর মতধ্য উতিগ মদখা 

ভদতয়তে। 

গুরুত্বপূণি র্দক: 

• ইতন্দাতনভশয়ার কৃভষ মন্ত্রক অনুযায়ী, ভারে মথতক খািাতরর ভনরাপত্তা পরীো 

করার জন্য এিং COA জাভর করার জন্য স্বীকৃে পরীোগারগুভলর কেৃি ত্ব 

প্রেযাহার করা হতয়তে৷ 

• ইতন্দাতনভশয়ার রপ্তাভনকারকতদর অিি ার সম্পতকি  অিভহে করা হতয়তে। 

ইতন্দাতনভশয়া রপ্তাভনকারকতদর COA-তক অভেভরক্ত েথ্য মদওয়ার জন্য 

একটি মনাটিশ জাভর করা হতয়তে। 

• ভিজ্ঞভপ্তটি ভেন মথতক চার মাস আতগ ইতন্দাতনভশয়া সরকার পাঠিতয়ভেল ৷ 

• যভদও ভভতয়েনাম এিং থাইল্যাতন্ডর মতো মদশগুভল োতদর 

পরীোগারগুভলতক সমতয়র আতগই COA প্রদান কতর ভনিন্ধন করতে সেম 

হতয়ভেল, ভকন্তু ভারেীয় কেৃি পে সময়সীমা পূরে করতে পাতরভন৷ 

• ভনিন্ধন আতিদন কূেননভেক চযাতনতলর মাধ্যতম জমা ভদতে হতি । েতি 

জাকােি ার দূোিাস সময়মতো ভনিন্ধন করতে ব্যথি হতয়তে। 
 

জার্তসংরেে প্রর্তরবদন অ্নুযায়ী, ইউরেন যুরেে আরগ মকার্ভরেে 

দরুণ 77 র্মর্লয়ন মানুি দার্েদ্র সীমাে র্নরচ চরল মগরে 

জাভেসংত র একটি প্রভেতিদন অনুসাতর, মকাভভি মহামারীটির দরুে গে িের 77 

ভমভলয়ন মানুষ গুরুের দাভরদ্রোর সমু্মখীন হতয়তে | এটি ইউতেতনর সংকতের 

অভেভরক্ত মিাঝার আতগর েথ্য | . 

গুরুত্বপূণি র্দক: 

• গতিষো অনুসাতর, ধনী মদশগুভল মহামারী মন্দা মথতক পুনরুদ্ধার করতে 

সাহায্য করার জন্য অভে-স্বে সুতদর হাতর ভিশাল পভরমাে অথি ব্যিহার করতে 

পাতর । 

• অন্যভদতক, দভরদ্র মদশগুভল োতদর ঋে পভরতশাতধর জন্য কতয়ক ভিভলয়ন 

িলার ব্যয় কতরতে এিং যতথষ্ট উচ্চের ঋতের সমু্মখীন হতয়তে | যা োতদর 

ভশো ও স্বাস্থয পভরচযিা, পভরতিশ সুরো, এিং সিষম্য হ্রাতস ভিভনতয়াগ করতে 

অেম কতরতে। 

জার্তসংরেে প্রর্তরবদন: 

• জাভেসংত র মতে, 2019 সাতল 812 ভমভলয়ন মানুষ প্রভেভদন 1.90 িলার 

িা োর কম খরতচ গুরুের দাভরদ্রযোর মতধ্য িসিাস করে এিং 2021 

সাতলর মতধ্য, মহামারীর কারতে এই সংখ্যাটি 889 ভমভলয়তন মপৌৌঁতেভেল। 

• প্রভেতিদনটি জাভেসংত র 2030 উন্নয়ন লেয অজি তনর জন্য অথিায়তনর 

উপর দৃভষ্ট ভনিদ্ধ কতর, যার মতধ্য দাভরদ্রয দূরীকরে, সমস্ত েরুেতদর উচ্চ-

মাতনর ভশো প্রদান এিং ভলে সমো অজি ন অন্তভুি ক্ত রতয়তে। 
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গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় মমর্গ ভূর্মধস এবং বন্যা সহ র্ফর্লপাইরন ব্যাপক ধ্বংস 

করেরে 

গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড মমর্গে দরুণ ভফভলপাইতন ভূভমধস এিং িন্যায় ব্যাপক সিিনাশ 

হতয়তে | এরফতল, কমপতে 167 জন ভনহে হতয়তে । জােীয় দুতযিাগ সংস্থার 

মতে, আরও 110 জন ভনতখাৌঁ জ এিং 1.9 ভমভলয়ন মানুষ প্রভাভিে হতয়তে । 

পাহাতডর েুষারপাে এিং উপতচ পডা নদীগুভল মধ্য মলইতে প্রতদতশর মিতি 

শহতরর আতশপাতশর গ্রামগুভলতে ধ্বংসযজ্ঞ চাভলতয়তে । 

গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় মমর্গ সম্পরকি : 

• গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড মমভগ, ভফভলপাইতন েভপকযাল েমি অযাগােন নাতমও 

পভরভচে, এটি একটি মোে ভকন্তু ভিধ্বংসী গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড, যা 2022 সাতলর 

এভপ্রল মাতস ভফভলপাইতন আ াে হাতন। 

• মমভগ দুটি ল্যান্ডফল কতরতে | একটি গুইউয়াতনর কযাভলতকায়ান িীতপ এিং 

অন্যটি সামাতরর মিভসতে৷ 

• ভিিেি হওয়ার আতগ, এটি দভেে-পভিম ভদতক চলতে থাতক এিং ভফভলপাইন 

সাগতর পুনরায় প্রতিশ কতর । 

• ভিজ্ঞানীতদর মতে, মানি-সৃষ্ট জলিাযু় পভরিেি তনর ফতল গ্রীষ্মমন্ডলীয় 

ঝডগুভল আরও েীে এিং শভক্তশালী হতয় উতেতে। 

• 2006 সাল মথতক, ভফভলপাইন ভিতশ্বর ভকেু মারাত্মক হাভরতকতনর িারা 

আ ােপ্রাপ্ত হতয়তে ৷ 

• এর অিস্থাতনর কারতে, এটিতক জলিাযু় ভিপযিতয়র জন্য সিতচতয় ঝুৌঁ ভকপূেি 

মদশগুভলর মতধ্য একটি ভহসাতি ভচভিে করা হতয়তে। 
 

ইউরেরনে 'মনপচুন মক্ষপণাস্ত্র হামলাে' ফরল োর্শয়াে জাহাজ মস্কভা 

েুরব মগরে 

মন্ত্রতকর একটি িােি া অনুসাতর, রাভশয়ার ব্ল্যাক ভস ভিতের িযাগভশপ মিভা 

ইউতেতনর 'মনপচুন মক্ষপণাস্ত্র হামলাে' কারতে িুতি যায় । ইউতেতন রাভশয়ার 

মনৌ আেমতের মনেৃত্ব মদওয়া 510-েু মেপোস্ত্র েুজার ভেল মদশটির সামভরক 

শভক্তর প্রেীক। 
 

 

পেভূর্ম: 

ইউতেতনর সামভরক কমিকেি ারা িতলতেন ময োরা ইউতেতনর সেভর মনপচুন 

মেপোস্ত্র ভদতয় মিভাতক আ াে কতরভেল | এটি হল একটি অস্ত্র যা 2014 সাতল 

রাভশয়ার ভেভময়া দখতলর প্রভেভেয়া ভহসাতি সেভর হতয়ভেল, যা ইউতেতনর জন্য 

কৃষ্ণ সাগতরর মনৌ ভিপদ িাভডতয়ভেল । 

মিভা মসাভভতয়ে যুতগ ভনভমিে হতয়ভেল এিং 1980 এর দশতকর প্রথম ভদতক 

পভরতষিাতে প্রতিশ কতরভেল । জাহাজটি ইউতেতনর দভেেেম শহর 

মাইতকালাইতভ ভনভমিে হতয়ভেল, যা সম্প্রভে রাভশয়ার িারা খারাপভাতি আোন্ত 

হতয়তে । 
 

কমলা হযার্েরসে প্রর্তেক্ষা উপরদষ্টা র্হরসরব শার্ি মশঠিরক র্নরয়াগ কো 

হরয়রে  

মাভকি ন যুক্তরাতের ভাইস মপ্রভসতিন্ট কমলা হযাভরতসর প্রভেরো উপতদষ্টা ভহতসতি 

ভনযুক্ত হতয়তেন ভারেীয়-আতমভরকান মনৌতসনা শার্ি মশঠি । শাভন্ত মশঠি মাভকি ন 

মনৌিাভহনীর একটি িড যুদ্ধ জাহাতজর প্রথম ভারেীয়-আতমভরকান কমান্ডার । শাভন্ত 

মশঠি ভিতসম্বর 2010 মথতক মম 2012 পযিন্ত ভনতদি ভশে মেপোস্ত্র ধ্বংসকারী, 

USS Decatur-এর কমান্ড কতরভেতলন । ভেভন 1993 সাতল মনৌিাভহনীতে 

মযাগদান কতরন । 1993 সাতল যখন ভেভন মনৌিাভহনীতে মযাগদান কতরন, েখনও 

combat exclusion law কাযিকর ভেল, োই োর কাজটি সীভমে ভেল । 

যাইতহাক, যখন ভেভন একজন কমিকেি া থাকাকালীন combat exclusion law  

প্রেযাহার করা হতয়ভেল। 

সম্প্রভে, মাভকি ন ভসতনে সুভপ্রম মকাতেি র ভিচারক ভহতসতি মকতানর্জ ব্রাউন 

জযাকসন (প্রথম কৃষ্ণাে মভহলা) ভনতয়াতগর ভিষয়টি ভনভিে কতরতেন।  

 

State News in Bengali 
 

মর্ণপুে INA কমরপ্ল্রক্স সরবিাচ্চ ভােতীয় জাতীয় পতাকাে উরিালন 

কেরব 

মভেপুতরর মুখ্যমন্ত্রী, এন িীতরন ভসং ম াষো কতরতেন ময, একটি 165 ফুে উঁচু 

ভারেীয় জােীয় পোকা ভারতের উত্তর-পূতিির সিতচতয় উঁচু, মভেপুতরর ভিষু্ণপুর 

মজলার মইরাং-এ ভারেীয় জােীয় মসনািাভহনী (INA) সদর দফের কমতপ্ল্তক্স 

উতত্তালন করা হতি |  

গুরুত্বপূণি র্দক: 

• এন িীতরন ভসংতয়র মতে, 100 ভদতনর এই কমি পভরকেনার অংশ ভহসাতি, 

মকন্দ্রীয় স্বরােমন্ত্রী অভমে শাহ রাতজয যাতিন এিং ভারেীয় জােীয় পোকার 

উতত্তালন করতিন। 

• ভেভন ইম্ফতলর 45 ভকতলাভমোর দভেতে মইরাং-এর INA শহীদ িৃভে 

কমতপ্ল্তক্স িকৃ্তো ভদতয়ভেতলন | মসখাতন পোকা উতত্তালন ভদিতসর 78েম 

িাভষিকী পাভলে হতয়ভেল । 

• রাজয সরকার ইভেমতধ্যই নেুন INA মমতমাভরয়াল হল ভনমিাতের জন্য জভম 

ভকতনতে এিং ভনমিাে কাজ শুরু কতরতে | 

• পযিতিেতের সময় ভিভভন্ন ভশেীরা ম াল-ত াল মোতলাম এিং থাং ো-এর 

মতো সাংিৃভেক অনুষ্ঠান উপস্থাপন কতরন।  
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Economy News in Bengali 
 

মাচি  মারস WPI র্ভর্িক মূল্যস্ফীর্ত মবরড় 14.55% হরয়রে 

ভিদুযতের দাম এিং মভাজয মেতলর দাম িৃভদ্ধর কারতে মাচি  মাতস ভারতে পাইকাভর 

মূল্য সূচক (WPI) ভভভত্তক মূল্যস্ফীভে মিতড 14.55% হতয়তে। 2022 সাতলর 

মাচি  মাতস, খভনজ মেল, অপভরতশাভধে মপতোভলয়াম, প্রাকৃভেক গ্যাস এিং 

মমৌভলক ধােুর দাম িৃভদ্ধর কারতে মুদ্রাস্ফীভের উচ্চ হার মরকিি  করা হতয়ভেল । 

2021 সাতলর মাচি  মাতস, WPI-ভভভত্তক মূল্যস্ফীভে 7.89% এ দাৌঁ ভডতয়ভেল। 
 

র্বেব্যাংক র্বে অ্েিনীর্তে বৃর্েে পূবিাভাস 3.2% কর্মরয়রে 

ভিশ্বব্যাংক 2022 সাতলর ভিশ্বব্যাপী িৃভদ্ধর পূিিাভাস কভমতয় 3.2% কতরতে। আতগ 

এটি 4.1% অনুমান করা হতয়ভেল। ভিশ্বব্যাপী অথিনীভেতে ইউতেতন রাভশয়ার 

আগ্রাসতনর প্রভাতির কারতে িৃভদ্ধর পূিিাভাসটি কমাতনা হতয়তে ।  
 

IMF FY23-এে জন্য ভােরতে GDP বৃর্েে পূবিাভাস কর্মরয় 8.2% 

করেরে 

আন্তজি াভেক মুদ্রা েহভিল IMF) 19মশ এভপ্রল, 2022-এ প্রকাভশে সিিতশষ ভিশ্ব 

অথিননভেক আউেলুক ভরতপাতেি  FY23-মে ভারতের জন্য gross domestic 

product (GDP) িৃভদ্ধর পূিিাভাস কভমতয় 8.2 শোংশ কতরতে | এর আতগ 

জানুয়াভরর প্রভেতিদতন এটি অনুমান করা হতয়ভেল 9 শোংশ । এোডাও, IMF 

ভারতের FY24 এর GDP িৃভদ্ধর পূিিাভাস কভমতয় 6.9 শোংশ কতরতে । আতগ 

এই হারটি ভেল 7.1 শোংশ। সিশ্বব্যাপী অথিনীভের মেতত্র, IMF 2022 সাতলর 

কযাতলন্ডার িেতরর জন্য িৃভদ্ধর পূিিাভাস 4.4 শোংশ মথতক কভমতয় 3.6 শোংশ 

কতরতে। 
 

FY23 forecasts by various institutions (in %) 

 

এরজর্ন্স এখন আরগ 

ভিশ্ব ব্যাংক 8 8.7 

আইএমএফ 8.2 9 

ভফচ 8.5 10.3 

ইভন্ডয়া মরটিং 7-7.2 7.6 

মরগ্যান েযানভল 7.9 8.4 

ভসটি গ্রুপ 8 8.3 

ICRA Ltd 7.2 8 

আরভিআই 7.2 7.8 
 

SEBI র্নয়ন্ত্রক এবং প্রযুর্ক্ত সমাধারনে জন্য উপরদষ্টা কর্মটি পুনগিঠন 

করেরে 

ভসভকউভরটিজ অযান্ড এক্সতচঞ্জ মিািি  অফ ইভন্ডয়ার অযািভাইজভর কাউভেল অন 

ভলভাতরভজং মরগুতলেভর অযান্ড মেকতনালভজকাল সভলউশনসতক মরগুতলেভর 

অযান্ড মেকতনালভজ সভলউশনস (ALeRTS) ভনতয় উপতদষ্টা কভমটি পুনগিেন করা 

হতয়তে । সুনীল িাজপাই এখন সাে সদতস্যর এই প্যাতনতলর মনেৃত্ব মদতিন। 
 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

র্বেব্যাংরকে র্েরপােি  অ্নুসারে ভােরতে চেম দার্েদ্রযতা 12.3% করমরে 

ভিশ্বব্যাংতকর পভলভস ভরসাচি  ওয়াভকি ং মপপার অনুসাতর, ভারতে চরম দাভরদ্রযোর 

হার 2011 সাতল 22.5% মথতক 2019 সাতল 10.2%-এ মনতম এতসতে । 

এরফতল, মদতশ 2011 মথতক 2019 সাতলর মতধ্য চরম দাভরদ্রযো গেনায় 12.3 

শোংশ হ্রাস পায় । শহরাঞ্চতলর েুলনায় গ্রামীে এলাকায় হ্রাতসর হার অতনকোই 

মিভশ ভেল। 

মযখাতন গ্রামীে দাভরদ্রযো হ্রাস 14.7 শোংশ কতমতে | অন্যভদতক, শহরাঞ্চতল 

দাভরদ্রযো 7.9 শোংশ কতমতে । ‘Poverty has Declined over the last 

decade But Not As Much As Previously Thought’ শীষিক 

গতিষোপত্রটি মযৌথভাতি ভলতখতেন অথিনীভেভিদ সুেীথি ভসনহা রায় এিং রয় ভযান 

মির উইি। 

 

Business News in Bengali 
 

Paytm হল প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালরয়ে অ্র্ফর্সয়াল র্ের্জোল মপরমন্ট 

পােি নাে 

Paytm prime ministers’ museum এর জন্য একটি অভফভসয়াল ভিভজোল 

মপতমন্ট পােি নার হতয় উতেতে । এটি োর মপতমন্ট মগেওতয়, EDC (ইতলক্ট্রভনক 

মিো কযাপচার) মমভশন এিং QR মকাি মপতমতন্টর ভিকেগুভল খুি োডাোভড, 

সুভিধাজনকভাতি এিং ভনরাপতদ মলনতদন  করতে সাহায্য করতি । ভমউভসয়ামটি 

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীতদর প্রভে শ্রদ্ধায় ভনতিদন করা হতি | এটি 21মশ এভপ্রল, 

2022-এ জনসাধারতের জন্য উমুক্ত করা হতি। প্রধানমন্ত্রী মমাদীও উতিাধতনর 

আতগ ভমউভসয়ামটির প্রথম টিভকে ভকতনভেতলন। 

ভমউভসয়ামটি 271 মকাটি োকা ব্যতয় ভনভমিে হতয়তে |  এটি Teen Murti Estate 

এর স্থাতন ভনভমিে হতয়তে, যা 16 িের ধতর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল 

মনহরুর িাভড ভেল |  

 

Agreement News in Bengali 
 

নীর্ত আরয়াগ এবং UNICEF ইর্ন্ডয়া ভােতীয় র্শশুরদে োরজযে উপে 

ভােরতে প্রেম প্রর্তরবদন ততর্ে কেরত সহরযার্গতা করেরে  

State of India’s Children: Status and Trends মযৌথভাতি NITI 

আতয়াগ এিং UNICEF  ইভন্ডয়া িারা Multidimensional Child 

Development -এ ভিকভশে এিং চালু করা হতি । এটি ভনধিাভরে হতয়ভেল, যখন 

দুটি সংস্থা ভারতে ভশশুতদর অভধকার অজি তন োতদর মযৌথ প্রভেশ্রুভে পুনিিযক্ত 

কতর একটি অভভপ্রাতয়র ভিিৃভে (SoI) স্বাের কতরভেল। 
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Appointment News in Bengali 
 

Wipro সতয ইেেনরক ভােরতে কার্ি মহে র্হরসরব র্নযুক্ত করেরে 

আইটি সংস্থা Wipro সেয ইশ্বরনতক ভারতের কাভি মহি ভহসাতি ভনতয়াতগর 

ম াষো কতরতে । ভেভন মকৌশলগে পরামশি, রূপান্তর এিং আধুভনকীকরতের 

মাধ্যতম ভিভভন্ন অংতশ ভারতে উইতপ্রার ব্যিসাতক শভক্তশালী করার দাভয়তত্ব 

থাকতিন । ভেভন ক্লাউি, ভিভজোল, ইভঞ্জভনয়াভরং R&D, মিো/এনাভলটিক্স এিং 

সাইিার ভসভকউভরটিতে উইতপ্রার েমো এিং ভিভনতয়াতগর সুভিধা ভনতে 

ক্লাতয়ন্টতদর সাহায্য করতিন।  
 

ইর্ন্ডয়া োলস অ্যান্ড মগ্রনস অ্যারসার্সরয়শরনে মচয়ােম্যান পরদ র্বমল 

মকাঠার্েরক র্নযুক্ত কো হরয়রে 

ভারতের িাল িাভেজয ও ভশতের শীষি সংস্থা ইর্ন্ডয়া পালস অ্যান্ড মগ্রনস 

অ্যারসার্সরয়শন(IPGA) অভিলতম্ব ভিমল মকাোভরতক মকাম্পাভনর নেুন 

মচয়ারম্যান ভহসাতি ভনতয়াগ কতরতে । মকাোভর ভজেু মভদার কাে মথতক দাভয়ত্ব 

মনন, ভযভন 2018 সাল মথতক IPGA এর মচয়ারম্যান ভেতলন। অযাতসাভসতয়শতনর 

অন্যেম প্রধান প্রভেষ্ঠাো সদস্য মকাঠার্ে  2011 সাল মথতক IPGA এর ভাইস-

মচয়ারম্যান ভেতলন । প্রিীে মিাংতর এিং ভজেু মভদার পতর সভমভের েৃেীয় 

মচয়ারম্যাতনর দাভয়ত্ব ভনতচ্ছন ভিমল মকাোভর৷ 
 

মলফরেন্যান্ট মজনারেল মরনাজ পারন্ড ভােরতে পেবতী মসনাপ্রধান 

র্হরসরব মরনানীত হরয়রেন 

মলফতেন্যান্ট মজনাতরল মতনাজ পাতন্ডতক পরিেী মসনাপ্রধান ভহতসতি ভনতয়াগ 

করা হতয়তে । মলফতেন্যান্ট মজনাতরল পাতন্ড মসনািাভহনীর িেি মান উপ-প্রধান । 

ভেভন মজনাতরল এম. এম. নারাভাতনর কাে মথতক দাভয়ত্ব মনতিন, ভযভন 30 এভপ্রল, 

2022-এ অিসর ভনতে চতলতেন ৷ মলফতেন্যান্ট মজনাতরল মতনাজ পাতন্ড হতলন 

প্রথম কপিস অফ ইভঞ্জভনয়াতসির অভফসার ভযভন মসনাপ্রধান ভহসাতি ভনযুক্ত হতিন৷ 

ভেভন ইভথওভপয়া ও ইভরভত্রয়ায় জাভেসং  ভমশতন প্রধান ইভঞ্জভনয়ার ভহতসতি দাভয়ত্ব 

পালন কতরতেন। ভেভন জুন 2020 মথতক মম 2021 পযিন্ত আন্দামান ও ভনতকাির 

কমাতন্ডর (CINCAN) কমান্ডার-ইন-চীফ ভেতলন ।  
 

কণিােক ের্বন উোপ্পারক মব্রন মহলে ইর্নর্শরয়টিরভে ব্রযান্ড অ্যাম্বারসেে 

র্হরসরব র্নযুক্ত করেরে 

কণিােক রাজয সরকার NIMHANS এিং নীর্ত আরয়ারগে সহতযাভগোয় 

জানুয়াভরতে কণিােক মব্রন মহলে ইর্নর্শরয়টিভ(Ka-BHI) চালু কতরতে । 

ভারেীয় ভেতকোর রভিন উথাপ্পা সম্প্রভে কেিােক-তেন মহলথ ইভনভশতয়টিভ (কা-

ভিএইচআই)-এর েযান্ড অযাম্বাতসির ভহতসতি ভনযুক্ত হতয়তেন । িাক্তারতদর 

প্রভশেে এিং ভেনটি পাইলে হাসপাোতল মেন মহলথ ভক্লভনক চালু করার 

প্রস্তুভেও শুরু হতয়তে। 

মিোলুরু আরিাতনর জয়নগর মজনাতরল হাসপাোল, মকালাতরর SNS 

হাসপাোল এিং ভচকিিাপুর মজলা হাসপাোতল িাক্তারতদর প্রভশেে শুরু 

হতয়তে। 
 

মলফরেন্যান্ট মজনারেল মরনাজ কুমাে কাটিয়ােরক র্মর্লোর্ে 

অ্পারেশরনে পেবতী DG র্হরসরব র্নরয়াগ কো হরয়রে 

মলফতেন্যান্ট মজনাতরল মতনাজ কুমার কাটিয়ারতক সামভরক অপাতরশতনর পরিেী 

মহাপভরচালক ভহতসতি ভনতয়াগ মদওয়া হতয়তে । ভেভন আগামী 1লা মম নেুন 

অভফতসর দাভয়ত্ব গ্রহে করতিন। ন্যাশনাল ভিতফে একাতিভমর প্রাক্তন োত্র, 

মলফতেন্যান্ট মজনাতরল কাটিয়ার জুন 1986 সাতল রাজপুে মরভজতমতন্টর 23েম 

ব্যাোভলয়তন কভমশন লাভ কতরন। 

মলফতেন্যান্ট মজনাতরল কাটিয়ার িেি মাতন 1 কপিতসর মজনাতরল অভফসার 

কমাভন্ডং, পাভকস্তান এিং চীন উভতয়র ভিরুতদ্ধ আেমোত্মক অভভযাতনর জন্য 

একটি স্ট্রাইক গেন কতরন। ভেভন মসনা সদর দপ্ততর ভিতরক্টর অি মজনাতরল োফ 

ভিউটিস পতদ ভনযুক্ত ভেতলন । ভেভন পভিম সীমানা িরাির একটি পদাভেক ভেতগি 

এিং একটি পিিে ভিভাগও কমান্ড কতরভেতলন । ন্যাশনাল ভিতফে কতলজ, 

নয়াভদভিতে পডার পাশাপাভশ, ভেভন মাভকি ন যুক্তরাতের ন্যাশনাল ওয়ার কতলতজর 

একজন ভিভশষ্ট স্নােকও ভেতলন । ভেভন ভুোতন ভারেীয় সামভরক প্রভশেে দল 

এিং ওতয়ভলংেতনর ভিতফে সাভভি তসস োফ কতলতজ প্রভশেক ভহতসতি কাজ 

কতরতেন। 
 

র্ের্জে ইনু্সযরেরন্সে MD এবং CEO র্হসারব জসর্লন মকাহর্লরক র্নযুক্ত 

কো হরয়রে  

ভিভজে ইেুযতরে জসভলন মকাহভলতক মকাম্পাভনর নেুন ম্যাতনভজং ভিতরক্টর 

(MD) এিং ভচফ এভক্সভকউটিভ অভফসার (CEO) ভহসাতি 20 এভপ্রল, 2022 

োভরখ মথতক ভনযুক্ত কতরতে ৷ ভেভন ভিজয় কুমাতরর স্থাতন ভনযুক্ত হন, ভযভন 19তশ 

এভপ্রল, 2022-এ মকাম্পাভন মথতক অিসর ভনতয়ভেতলন৷ ভেভন ভিভজতের অভফসার 

(CDO)ভহসাতি প্রধান ভিেরতের দাভয়ত্ব পালন কতরভেতলন, মযখাতন ভেভন 

মকাম্পাভনর সমস্ত ভিেয় এিং ভিেরে চযাতনতলর জন্য দায়ী ভেতলন। 

 

Appointment News in Bengali 
 

র্দর্ল্লে নতুন মুখ্য সর্চব র্নযুক্ত হরয়রেন নরেশ কুমাে 

স্বরাে মন্ত্রতকর প্রকাভশে ভিজ্ঞভপ্ত অনুসাতর, ভসভনয়র IAS অভফসার নতরশ 

কুমারতক ভদভির মুখ্য সভচি ভহসাতি ভনযুক্ত করা হতয়তে । AGMUT কযািাতরর 

1987 ব্যাতচর একজন IAS অভফসার নতরশ কুমারতক অরুোচল প্রতদশ মথতক 

ভদভিতে স্থানান্তভরে করা হতয়তে । িদভল হওয়ার আতগ ভেভন অরুোচল প্রতদতশর 

মুখ্য সভচি ভেতলন।  
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Banking News in Bengali 
 

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যারঙ্কে 128তম প্রর্তষ্ঠা র্দবস 

ভারতের ভিেীয় িৃহত্তম ব্যাঙ্ক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 12ই এভপ্রল, 2022-এ 

128েম প্রভেষ্ঠা ভদিস উদযাপন কতরতে ৷ প্রভেষ্ঠা ভদিস উপলতে, PNB-এর 

MD এিং CEO অেুল কুমার মগাতয়ল একটি কািি ভিহীন নগদ মোলার পভরতষিা 

এিং একটি ভাচুি য়াল মিভিে কািি  চালু কতরতেন ৷ ব্যাতঙ্কর গ্রাহকতদর ভনরাপদ 

ব্যাভঙ্কং মলনতদতনর জন্য ‘PNB One’ নাতম মমািাইল অযাতপ ভিভভন্ন পভরতষিা 

চালু কতরতে। PNB মহান স্বাধীনো সংগ্রামী লালা লাজপে রায় িারা প্রভেভষ্ঠে 

হতয়ভেল | 
 

র্ফরনা মপরমন্টস ব্যাঙ্ক মপসর্প্রন্ট প্রাইরভে র্লর্মরেরেে 12.19% মশয়াে 

েয় কেরত চরলরে 

ভফতনা মপতমন্টস ব্যাঙ্ক ম াষো কতরতে ময, ব্যাঙ্কটির পভরচালনা পষিদ নেুন ভদভি-

ভভভত্তক ভফনতেক মপসভপ্রন্ট প্রাইতভে ভলভমতেি-এ 12.19 শোংশ ভিভনতয়াতগর 

অনুতমাদন কতরতে । ভফতনা মপতমন্টস ব্যাঙ্ক সিিজনীন হওয়ার পর ব্যাঙ্কটি প্রথম 

োর মকৌশলগে ভিভনতয়াগ করতে। এটিতে ব্যাতঙ্কর ভফতনা 2.0 প্রকেগুভল োডাও 

গ্রাহকতদর জন্য একটি ভিভজোল ইতকাভসতেম সেভরর লতেয অতনকগুভল 

অভযন্তরীে মপ্রাগ্রাম.  

 

মনরক্সা র্বরেে প্রেম র্েরটা-ব্যাকে মপরমন্ট কােি  " Nexo Card " চালু 

করেরে 

লন্ডন-ভভভত্তক ভেতটাকাতরভে ঋেদাো, মনতক্সা ভিতশ্বর প্রথম "র্েরটা-

ব্যাকে" মপতমন্ট কািি  চালু করতে মলািাল মপতমন্ট মকাম্পাভন মাোরকাতিি র 

সাতথ হাে ভমভলতয়তে । ইতলকেভনক মাভন ফামি ভিপতকে মনতক্সার কািি  

প্রদানকারী । কাতিি র জন্য মকাতনা নূযনেম পভরতশাধ, মাভসক িা inactivity ভফ 

লাগতি না। প্রভে মাতস 20,000 ইউতরা পযিন্ত মকাতনা FX ভফ মনই । 20% িা োর 

ভনতচ মলান-েু-ভযালু অনুপাে িজায় রাখা গ্রাহকতদর জন্য 0% সুদ প্রদান করা 

হতি | 
 

ভােতীয় র্েজাভি  ব্যাঙ্ক NBFC-এে ঋরণে সীমা মবেঁ রধ র্দরয়রে 

ভরজাভি  ব্যাঙ্ক অফ ইভন্ডয়া (RBI) নন-ব্যাভঙ্কং ফাইন্যাে মকাম্পাভনগুভলর (NBFC) 

জন্য োতদর িড এক্সতপাজার সম্পভকি ে ভনয়মগুভলতক আতরা কতোর কতরতে ৷ 

RBI NBFC -এর সামভগ্রক এক্সতপাজার সীমািদ্ধ কতরতে  ।  

একটি ভনভদি ষ্ট ঋেগ্রহীো মগাষ্ঠীর জন্য কযাভপোল 25%(অভেভরক্ত 10% যভদ 

এক্সতপাজার পভরকাোতমা ঠিকোক থাতক) িরাে করা হতয়তে ।  
 

KYC মেগুরলশনগুর্ল মমরন চলরত ব্যেিতাে জন্য RBI বাো মনাপুেম 

ফাইন্যান্সরক 17.63 লক্ষ োকা জর্েমানা কো হরয়রে 

Know Your Customer (KYC)  এিং Prepaid Payment 

Instruments regulations (PPIs) মমতন চলতে ব্যথিোর জন্য ভরজাভি  ব্যাঙ্ক 

অফ ইভন্ডয়া (RBI) িারা মনাপুরাম ফাইন্যাে ভলভমতেিতক 17.63 লক্ষ োকা 

জভরমানা করা হতয়তে । 
 

Schemes and Committees News in 

Bengali 
 

ভােত 4 টি UN ECOSOC সংস্থা 2022-এ র্নবিার্চত হরয়রে 

ভারে মদতশর উন্নয়তনর জন্য ভিজ্ঞান ও প্রযুভক্ত কভমশন সহ জাভেসংত র 

অথিননভেক ও সামাভজক পভরষতদর (ECOSOC) চারটি প্রধান সংস্থায় ভনিিাভচে 

হতয়তে । অথিননভেক, সামাভজক ও সাংিৃভেক অভধকার কভমটির জন্য রােদূে 

প্রীভে শরে পুনরায় ভনিিাভচে হতয়তেন । 2018 সাতল, ভেভন প্রথমিাতরর জন্য 

জাভেসংত র অথিননভেক, সামাভজক এিং সাংিৃভেক অভধকার কভমটির এভশয়া 

প্যাভসভফক আসতন ভনিিাভচে হন । 1লা জানুয়ারী 2019-এ, োর প্রথম চার িেতরর 

মময়াদ শুরু হতয়ভেল। 

ভােত ময ৪টি সংস্থাে জন্য র্নবিার্চত হরয়রে 

• অথিননভেক, সামাভজক, এিং সাংিৃভেক অভধকার কভমটি 

• সামাভজক উন্নয়তনর জন্য কভমশন 

• মিসরকারী সংস্থার কভমটি 

• উন্নয়তনর জন্য ভিজ্ঞান ও প্রযুভক্ত কভমশন 
 

(e-NAM) জাতীয় কৃর্ি বাজাে 6 বেে পূণি করেরে 

ন্যাশনাল এভগ্রকালচার মাতকি তের (e-NAM) একটি প্যান-ইভন্ডয়া ইতলকেভনক 

িাভেজয মনেওয়াতকি র ষষ্ঠ িাভষিকী সমূ্পেি কতরতে । কৃভষপতণ্যর অনলাইন িাভেজয 

সহজের করার জন্য এই িযাগভশপ মপ্রাগ্রামটি ভিভভন্ন রাজয এিং মকন্দ্রশাভসে 

অঞ্চতলর মভৌে পাইকাভর মভন্ড এিং িাজারগুভলতক অন্তভুি ক্ত কতর। েুদ্র কৃষক 

কৃভষ ব্যিসা কনতসাটিি য়াম ই-NAM িাস্তিায়ন করতে, যা 14ই এভপ্রল 2016-এ 

প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমাদী চালু কতরভেতলন । এটি সমূ্পেিরূতপ মকন্দ্রীয় সরকার িারা 

অথিায়ন করা হয়৷  

eNAM কী? 

ন্যাশনাল এভগ্রকালচার মাতকি ে (eNAM) হল একটি প্যান-ইভন্ডয়া ইতলকেভনক 

মেভিং ভসতেম, যা ভিযমান APMC মভন্ডতক সংযুক্ত কতর একটি ইউভনফাইি 

জােীয় কৃভষ পতণ্যর িাজার সেভর কতর। ভারে সরকাতরর কৃভষ ও কৃষক কল্যাে 

মন্ত্রতকর অধীতন, Small Farmers Agribusiness Consortium (SFAC) 

হল eNAM িাস্তিায়তনর মূল সংস্থা।  
 

র্দর্ল্ল-রদোদুন কর্েরোে প্রকরেে জন্য র্বরশিজ্ঞ কর্মটিে পুনগিঠন কেল 

সুর্প্রম মকােি  

ভারতের সুভপ্রম মকােি  ভদভি-তদরাদুন অথিননভেক কভরতিার এক্সতপ্রসওতয় প্রকতের 

জন্য েভেপূরেমূলক afforestation এিং অন্যান্য প্রশমন ব্যিস্থা ভনরীেতের জন্য 

ভিতশষজ্ঞ কভমটির পুনগিেন কতরতে। উত্তরাখতের সুখিীর ভসং সানু্ধ মুখ্য সভচতির 

মনেৃতত্ব ন্যাশনাল ভগ্রন োইিুযনাল (এনভজটি) িারা স্বাধীন 12-সদতস্যর ভিতশষজ্ঞ 

কভমটি গেন করা হতয়ভেল। 
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কর্মটি সম্পরকি : 

• িন মহাপভরচালক, পভরতিশ, িন ও জলিাযু় পভরিেি ন মন্ত্রোলয় পুনগিঠিে 

কভমটির সভাপভে হতিন। 

• চন্দ্র প্রকাশ মগাতয়ল িেি মাতন িন মহাপভরচালক এিং ভারে সরকাতরর 

পভরতিশ, িন ও জলিাযু় পভরিেি ন মন্ত্রতকর ভিতশষ সভচি ভহসাতি ভনযুক্ত 

হতয়তেন। 

• নেুন মচয়ারপারসন োডাও, সুভপ্রম মকােি  অভনল প্রকাশ মজাশী (ভহমালয়ান 

এনভায়রনতমন্টাল োভিজ অযান্ড কনজারতভশন অগিানাইতজশতনর 

প্রভেষ্ঠাো) এিং ভিজয় ধামসানাতক(পভরতিশভিদ) কভমটিতে অভেভরক্ত সদস্য 

ভহতসতি অন্তভুি ক্ত কতরতে৷ 
 

মকার্ভে-19-এে র্বরুরে লড়াই কো স্বাস্থযকমীরদে জন্য PMGKP 

বাড়ারনা হরয়রে 

প্রধানমন্ত্রী গরীি কল্যাে প্যাতকজ(PMGKP) আরও 180 ভদতনর জন্য িাডাতনা 

হতয়তে । COVID-19 মরাগীতদর জন্য ভনধিাভরে স্বাস্থযকমীতদর ভনভি রশীলতদর 

জন্য একটি ভনরাপত্তা মিষ্টনী প্রদান চাভলতয় যাওয়ার জন্য এই মপ্রাগ্রামটি িাডাতনার 

ভসদ্ধান্ত মনওয়া হতয়তে। 

মপ্রাগ্রাতমর শুরু মথতক এ পযিন্ত, মকাভভি-সম্পভকি ে কাজ সম্পাদন করার সময় 

প্রয়াে হওয়া  স্বাস্থযকমীতদর 1905টি অনুতরাধ ভনষ্পভত্ত করা হতয়তে। 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

ভােরতে প্রেম আিজি ার্তক েুজ সরেলরনে আরয়াজন কেরব মুম্বাই 

িন্দর, মনৌপভরিহন এিং জলপথ এিং আয়ুতষর মকন্দ্রীয় মন্ত্রী সিিানন্দ মসাতনায়াল 

িতলতেন ময, 1st Incredible India International Cruise 

Conference-2022  মুম্বাইতে অনুভষ্ঠে হতি। 

গুরুত্বপূণি র্দক: 

• মুম্বাইতে অনুভষ্ঠে দুভদতনর এই অনুষ্ঠানটি িন্দর, মনৌপভরিহন এিং জলপথ 

মন্ত্রোলয়, মুম্বাই িন্দর কেৃি পে এিং মফিাতরশন অফ ইভন্ডয়ান মচম্বার অফ 

কমাসি অযান্ড ইন্ডাভস্ট্র (এফআইভসভসআই) িারা সংগঠিে হতচ্ছ৷ 

• মন্ত্রী মুম্বাইতে একটি সংিাদ সতম্মলতনর সময় উতিখ কতরতেন ময চাভহদা 

িৃভদ্ধ এিং ভনষ্পভত্ততযাগ্য আতয়র কারতে ভারেীয় েুজ িাজাতরর পরিেী 

দশতক দশগুে ভিকাতশর সম্ভািনা রতয়তে। 

• মন্ত্রীর মতে, প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমাভদর িযাগভশপ সাগরমালা মপ্রাগ্রাম মচন্নাই, 

ভাইজাগ এিং আন্দামাতনর িন্দরগুভলতক মগায়ার সাতথ সংযুক্ত কতর, যা 

সিিাভধক পযিেকতদর আকষিে কতর৷ 

• সিিানন্দ মসাতনায়াল সতম্মলতনর মোশার, মলাতগা এিং মাসকে, কযাতটন 

েুতজাও প্রকাশ কতরতেন। সংিাদ সতম্মলতনর সময়, ভেভন ইতভন্ট 

ওতয়িসাইে, www.iiicc2022.inও চালু কতরন। সতম্মলতনর মফাকাস 

থাকতি ভারেতক েুজ হাি ভহতসতি গতড মোলার ওপর। 

• িন্দর, মনৌপভরিহন ও জলপথ মন্ত্রতকর সভচি িঃ সঞ্জীি রঞ্জন, মুম্বাই িন্দর 

কেৃি পতের মচয়ারম্যান রাজীি জাতলাো এিং ভারতের অভযন্তরীে জলপথ 

কেৃি পতের মচয়ারম্যান সঞ্জয় িতন্দাপাধ্যায় সকতলই অনুষ্ঠাতন িক্তব্য রাতখন। 
 

মলাবাল আয়ুশ ইনরভেরমন্ট অ্যান্ড ইরনারভশন সার্মে 2022 উরবাধন 

কেরলন প্রধানমন্ত্রী মমার্দ 

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নতরন্দ্র মমাদী গুজরাতের গান্ধীনগতরর মহাত্মা মভন্দতর মলািাল আয়ুষ 

ভিভনতয়াগ ও উদ্ভািন শীষি সতম্মলন 2022 এর উতিাধন করতে চতলতেন । ভেন 

ভদতনর এই সতম্মলনটিতে মূল নীভে ভনধিারক, উতযাক্তা, ভিভনতয়াগকারী, োেি আপ 

এিং অন্যান্য জােীয় ও আন্তজি াভেক মপ্ল্য়ারতদর উদ্ভািন এিং ভারতের 

উতযাক্তাতদর জন্য একটি ভিশ্বব্যাপী আয়ুশ গন্তব্য হতয় ওোর ভিষয় ভনতয় 

আতলাচনা করতিন | 

ইতভন্টটি 20 মথতক 22মশ এভপ্রল, 2022 পযিন্ত মিশ কতয়কটি ধাতপ অনুভষ্ঠে 

হতি| এটি সমস্ত আয়ুশ ভসতেম জুতড আয়ুশ ভশো, গতিষো, উদ্ভািন, উতযাক্তা 

এিং দী িতময়াদী স্বাস্থয সম্পতকি  ভিশ্বব্যাপী সতচেনো প্রচার করতি। 
 

সুোে ‘স্মােি  র্সটিস, স্মােি  আেবানাইরজশন’ সরেলরনে আরয়াজন 

করেরে 

ভেন ভদতনর "িােি  ভসটি, িােি  আরিানাইতজশন" সতম্মলন আজ সুরাতে শুরু 

হতয়তে। স্বাধীনোর 75েম িাভষিকী িরতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেৃি ক প্রদত্ত আজাভদ 

কা অমৃে মতহাৎসি (AKAM) এর ক্লযাভরয়ন আহ্বাতনর অধীতন, অনুষ্ঠানটি সুরাে 

িােি  ভসটি কতপিাতরশন মিতভলপতমন্ট ভলভমতেতির সাতথ সহতযাভগোয় ভারে 

সরকাতরর আিাসন ও নগর ভিষয়ক মন্ত্রক (MoHUA) িারা আতয়াভজে হতচ্ছ ।  

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

ন্যাশনাল মমোলার্জি ে অ্যাওয়ােি  2021 মকন্দ্রীয় ইোত মন্ত্রক-বাো 

প্রদান কো হরব 

মকন্দ্রীয় ইোে মন্ত্রক আগামীকাল “National Metallurgist Award 

2021” এর আতয়াজন করতি । মকন্দ্রীয় ইোে মন্ত্রী শ্রী রাম চন্দ্র প্রসাদ ভসং 

অনুষ্ঠানটি পভরচালনা করতিন । এই কমিসূভচর লেয হল মলাহা ও ভেতলর মেতত্র 

উৎপাদন, গতিষো ও উন্নয়ন, ভশো, িজি য ব্যিস্থাপনা এিং শভক্ত সংরেতের 

মেতত্র কমিরে ইভঞ্জভনয়ারতদর অসামান্য অিদান এিং মদতশর আত্মভনভি রো 

অজি তন োতদর সুভনভদি ষ্ট অিদানতক স্বীকৃভে মদওয়া।  
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IndusInd ব্যাংক EPH উরযারগে জন্য র্বেব্যাপী ‘Celent Model 

Bank’ পুেস্কাে র্জরতরে 

IndusInd ব্যাংক একটি অসাধারে এন্টারপ্রাইজ মপতমন্ট হাি (EPH) ভনমিাতের 

জন্য ‘Payments System Transformation’  ভিভাতগর অধীতন ভিশ্বব্যাপী 

‘Celent Model Bank’  পুরিাতর ভূভষে হতয়তে। পুরিারটি একটি ক্লাউি-

ভভভত্তক মকন্দ্রীয় মপতমন্ট হাি সেভরতে ব্যাংতকর অসামান্য যাত্রার স্বীকৃভে মদয় । 

ভিশ্বব্যাপী আভথিক প্রভেষ্ঠাতনর জন্য প্রযুভক্তর উপর দৃভষ্ট ভনিদ্ধকারী শীষিস্থানীয় 

গতিষো ও উপতদষ্টা সংস্থা মসতলন্ট এই পুরিারটি প্রদান কতর। এই মপতমন্ট হািটি 

সি ধরতনর অথিপ্রদাতনর ভনতদি শািলী এিং সমস্ত উদ্ভূে ক্লাতয়ন্ট োচপতয়ন্ট জুতড 

উৎপন্ন উচ্চ মলনতদন মলাি ভনভিিতে প্রভেয়া করতে সেম । 
 

প্রভাত পট্টনারয়করক ম্যালকম আর্দরশর্শয়া পুেস্কাে 2022-এে জন্য 

নামকেণ কো হরয়রে 

সুপভরভচে ভারেীয় অথিনীভেভিদ এিং রাজননভেক ভাষ্যকার, প্রভাে পট্টনাতয়ক 

ম্যালকম আভদতশভশয়া পুরিার 2022-এর জন্য ভনিিাভচে হতয়তেন । ম্যালকম এিং 

এভলজাতিথ আভদতশভশয়াহ োে িারা ভিতশষভাতি গঠিে জােীয় জুভর িারা প্রাপ্ত 

মতনানয়ন মথতক ভনিিাভচে একজন অসামান্য সমাজ ভিজ্ঞানীতক এই পুরিারটি 

মদওয়া হয়। পুরিাতরর মতধ্য রতয়তে একটি সম্মানপত্র এিং 2 লাখ োকা। 

িঃ পােনাতয়ক নয়াভদভির জওহরলাল মনতহরু ভিশ্বভিযালতয়র(JNU) িুল অফ 

মসাোল সাতয়তের অথিনীভে ভিষতয়র অধ্যাপক ভেতলন এিং ভেভন মকরালা রাজয 

পভরকেনা মিাতিি র ভাইস মচয়ারম্যানও ভেতলন। 
 

UDAN র্স্কমটি ‘PM অ্যাওয়ােি  ফে এর্ক্সরলন্স ইন পাবর্লক 

অ্যাের্মর্নরেশন 2020’ এে জন্য র্নবিার্চত হরয়রে 

আঞ্চভলক সংতযাগ ভিম UDAN (UdeDeshkaAamNagrik), মিসামভরক 

ভিমান পভরিহন মন্ত্রতকর (MoCA) িযাগভশপ ভিম " Innovation (General) 

– Central" ভিভাতগর অধীতন ‘PM অ্যাওয়ােি  ফে এর্ক্সরলন্স ইন পাবর্লক 

অ্যাের্মর্নরেশন 2020’ এর জন্য ভনিিাভচে হতয়তে। 
 

UDAN প্রকে সম্পরকি : 

UDAN ভিম শুধুমাত্র পভরমােগে লেযমাত্রা অজি তনর পভরিতেি  সুশাসন, গুেগে 

অজি ন, এিং মশষ মাইল সংতযাতগর উপর মজার মদয় । পাৌঁ চ িেতরর স্বে সমতয়র 

মতধ্য, 415টি UDAN রুে মহভলতপােি  সহ 66টি অনুন্নে এিং অপ্রচভলে 

ভিমানিন্দরতক সংযুক্ত কতরতে এিং 92 লতেরও মিভশ মানুষ এটি মথতক উপকৃে 

হতয়তে। 

পুেস্কাে সম্পরকি : 

• মকন্দ্রীয় এিং রাজয সরকাতরর মজলা/সংগেনগুভলর িারা করা অসাধারে এিং 

উদ্ভািনী কাতজর স্বীকৃভে প্রদান করতে এিং পুরিৃে করার উতেতে 2006 

সাতল ভারে সরকার এই পুরিারটি চালু কতরভেল। 

• পুরিার ভহসাতি একটি েভফ, মরাল এিং 10 লে োকা মদওয়া হয় | 

• মিসামভরক ভিমান পভরিহন মন্ত্রক 21 এভপ্রল, 2022-এ ভসভভল সাভভি স ভদিস 

উপলতে পুরিারটি গ্রহে করতি। 
 

Important Dates News in Bengali 
 

র্বে কণ্ঠ র্দবস 2022 16ই এর্প্রল উদযার্পত হয় 

ভিশ্ব কণ্ঠ ভদিস(WVD) প্রভে িের 16ই এভপ্রল ভিশ্বব্যাপী পাভলে হয় । সকল 

মানুতষর সদনভন্দন জীিতন কণ্ঠস্বতরর ভিশাল গুরুত্ব প্রদশিতনর জন্য ভদনটি পালন 

করা হয় । এই ভদনটি একটি ভিশ্বব্যাপী িাভষিক ইতভন্ট, যা মানুতষর কণ্ঠস্বতরর স্বীকৃভে 

মদওয়ার জন্য পাভলে হয় ।  

র্বে কণ্ঠ র্দবস 2022 এে র্েম: 

এ িের ভিশ্ব কণ্ঠ ভদিস কযাতম্পইতনর ভথম হল ‘Lift your voice’।  
 

মসভ য এর্লফযান্ট মে 2022: 16ই এর্প্রল 

হাভেরা মযসি ভিপতদর সমু্মখীন হয় এিং োতদর মিৌঁতচ থাকার জন্য ভিভভন্ন 

অসুভিধাগুভল কাটিতয় উেতে  মযই মযই পদতেপগুভল মনওয়া উভচে মসই 

সম্পতকি  সতচেনো িাডাতে প্রভে িের 16ই এভপ্রল মসভ য এভলফযান্ট মি 

পাভলে হয়।  

ভদনটি থাইল্যান্ড ভভভত্তক এভলফযান্ট ভরইনতোিাকশন ফাউতন্ডশন িারা প্রভেভষ্ঠে 

হয় | সাধারে মানুতষর মতধ্য োতদর ভেয়াকলাতপর োৎপযি এিং পভরেভে িা হাভের 

ভভিষ্যে সম্পতকি  সম্পতকি  সতচেনো েভডতয় মদওয়ার জন্য ভদনটি পাভলে হয় । 

WWF -এর েথ্য অনুসাতর, িেি মাতন ভারতে প্যাচাইিাতমির সংখ্যা প্রায় 20,000 

মথতক 25,000 টি।  
 

র্বে র্হরমার্ফর্লয়া র্দবস 2022 17ই এর্প্রল পালন কো হয় 

প্রভে িের 17ই এভপ্রল ভিশ্ব ভহতমাভফভলয়া ভদিস সমগ্র ভিশ্বব্যাপী পাভলে হয় । 

ভহতমাভফভলয়া এিং অন্যান্য রক্তপােজভনে ব্যাভধ সম্পতকি  সতচেনো িাডাতে এই 

ভদনটি পালন করা হয়। ওয়ার্ল্ি  মফিাতরশন অফ ভহতমাভফভলয়ার প্রভেষ্ঠাো ফ্রাঙ্ক 

শ্নাতিতলর জমভদন উপলতেয এই োভরখটি মিতে মনওয়া হতয়ভেল। এই িের ভিশ্ব 

ভহতমাভফভলয়া ভদিতসর 31েম সংিরে পাভলে হতচ্ছ। 

র্বে র্হরমার্ফর্লয়া র্দবস 2022 এে র্েম: 

এ িের ভদিসটির ভথম রাখা হতয়তে ‘Access for All: Partnership. Policy. 

Progress. Engaging your government, integrating inherited 

bleeding disorders into national policy.’ 

র্হরমার্ফর্লয়া র্ক? 

এটি হল একটি ভিরল ব্যাভধ, যারফতল আপনার রক্ত সাধারেে জমাে িাধতি না, 

কারে এতে পযিাপ্ত রক্ত জমাে িাৌঁ ধার মপ্রাটিন মনই । আপনার যভদ ভহতমাভফভলয়া 

থাতক, োহতল আপনার রক্ত স্বাভাভিকভাতি জমাে না মিৌঁতধ আ াতের পতর দী ি 

সমতয়র জন্য রক্তপাে হতি । 
 

র্বে ঐর্তহয র্দবস 2022: 18ই এর্প্রল 

প্রভে িের 18ই এভপ্রল, জাভেসং  িারা ভিশ্ব ঐভেহয ভদিস উদযাপন করা হয় । 

মানি ঐভেহয সংরেে করার উতেতে এিং এর জন্য কাজ করা সংস্থাগুভলর 

প্রতচষ্টাতক স্বীকৃভে মদওয়ার জন্য ভদিসটি পালন করা হয়। িৃভেস্তম্ভ এিং প্রাচীন 

ভিন ভিতশ্বর একটি সম্পদ | এগুভল মদতশর সমৃদ্ধ ঐভেতহযর জন্য সেভর করা হয় । 

র্বে ঐর্তহয র্দবরসে র্েম 

ভিশ্ব ঐভেহয ভদিস 2022-এর ভথম হল “Heritage and Climate”। 
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র্বে র্লভাে র্দবস 2022 19মশ এর্প্রল র্বেব্যাপী পার্লত হয় 

ভলভাতরর মরাতগর কারে এিং এর প্রভেতরাতধর টিপস সম্পতকি  সতচেনো েভডতয় 

মদওয়ার জন্য প্রভে িের 19মশ এর্প্রল ভিশ্ব ভলভার ভদিস পালন করা হয়, যাতে 

ভলভাতরর সামভগ্রক যত্ন মনওয়া যায় । মভস্ততের পতর ভলভার হল ভিেীয় িৃহত্তম 

এিং শরীতরর ভিেীয় জটিল অে । এটি শরীতরর গুরুত্বপূেি কাযি সম্পাদন কতর এিং 

এই অেটি একজন ব্যভক্তর হজম, অনােম্যো, ভিপাক এিং পুভষ্ট সঞ্চতয়র সাতথ 

যুক্ত । ভলভার রতক্তর শকি রা ভনয়ন্ত্রে কতর, শরীর মথতক ভিষাক্ত পদাথি মির কতর 

মদয়, রক্ত জমাে িাৌঁ ধতে সাহায্য কতর এিং মকাতলতেরতলর মাত্রা ভনয়ন্ত্রে কতর। 

র্লভাে মকন গুরুত্বপূণি? 

• এটি সংেমে এিং অসুস্থোর ভিরুতদ্ধ লডাই কতর | 

• ব্ল্াি সুগার ভনয়ন্ত্রে কতর | 

• শরীর মথতক ভিষাক্ত পদাথি মির কতর মদয় | 

• মকাতলতেরতলর মাত্রা ভনয়ন্ত্রে কতর | 

• রক্ত জমাে িাৌঁ ধতে সাহায্য কতর | 

• শরীতরর অতনক প্রতয়াজনীয় মপ্রাটিন সেভর কতর | 

• ভপত্ত ভনঃসরে কতর এিং হজতম সাহায্য কতর | 

• মকাতলতেরল এিং োইভলসারাইি সেভরর জন্য দায়ী | 

র্লভাে সুস্থ োখাে টিপস 

• অভলভ অতয়ল ব্যিহার করা স্বাস্থযকর। 

• রসুন, জামু্বরা, গাজর, সিুজ শাক, আতপল এিং আখতরাে খাওয়া গুরুত্বপূেি। 

• মলিু, চুতনর রস এিং ভগ্রন টি ভনন। 

• ভিকে শস্য মযমন িাজরা ব্যিহার করুন। 

• িাৌঁ ধাকভপ, েতকাভল এিং ফুলকভপর মতো েুভসতফরাস সিভজ ব্যিহার করুন 

। 

• খািাতর হলুদ ব্যিহার করতল ভাতলা | 
 

জার্তসংে চীনা ভািা র্দবস 20ই এর্প্রল র্বেব্যাপী পার্লত হয় 

জাভেসং  চীনা ভাষা ভদিস প্রভে িের 20ই এভপ্রল পাভলে হয়। ভদনটিতক মিতে 

মনওয়া হতয়তে কযাংভজতক শ্রদ্ধা জানাতনার জন্য, ভযভন একজন মপৌরাভেক ব্যভক্তত্ব 

| ভেভন প্রায় 5,000 িের আতগ চীনা কযাতরক্টারগুভল আভিোর কতরভেতলন িতল 

মতন করা হয়। 

ইউএন ভিপােি তমন্ট অফ পািভলক ইনফরতমশন 2010 সাতল িহুভাষািাদ এিং 

সাংিৃভেক সিভচত্রয উদযাপতনর পাশাপাভশ সংগেন জুতড সমস্ত েয়টি অভফভসয়াল 

কাতজর ভাষাতক সমানভাতি ব্যিহার ও প্রচাতরর জন্য ভদিসটি প্রভেষ্ঠা করা হয় । 

প্রথম চীনা ভাষা ভদিস 2010 সাতলর 12ই নতভম্বর পাভলে হতয়ভেল, ভকন্তু 2011 

সাল মথতক 20ই এভপ্রতল ভদনটি পাভলে হতয় আসতে। ভদিসটি িহুভাভষকো এিং 

সাংিৃভেক সিভচত্রয উদযাপন করার পাশাপাভশ সংগেন জুতড এর েয়টি 

অভফভসয়াল কাতজর ভাষার সমান ব্যিহার প্রচার কতর। 
 

র্বে সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবন র্দবস 2022 21মশ এর্প্রল পালন কো হয় 

ভিশ্ব সৃজনশীলো এিং উদ্ভািন ভদিস প্রভে িের 21মশ এভপ্রল পাভলে হয়। 

ভদিসটির লেয হল সমস্যা সমাধাতন সৃজনশীলো এিং উদ্ভািতনর গুরুত্ব সম্পতকি  

সতচেনো িৃভদ্ধ করা এিং ব্যভক্ত ও মগাষ্ঠী পযিাতয় সৃজনশীল িহু-ভিভাগীয় 

ভচন্তাভািনাতক উত্সাভহে করা। ভিশ্ব সৃজনশীলো এিং উদ্ভািন সপ্তাহও 15-21 

এভপ্রল পযিন্ত পালন করা হয়। 

ভিশ্ব সৃজনশীলো এিং উদ্ভািন ভদিস 2022-এর ভথম: Collaboration 
 

জাতীয় র্সর্ভল সার্ভি স র্দবস 2022 21মশ এর্প্রল পালন কো হয় 

মদতশর ভিভভন্ন পািভলক সাভভি স ভিভাতগ ভনযুক্ত অভফসারতদর কাতজর স্বীকৃভে 

ভদতে ভারতে প্রভে িের 21মশ এভপ্রল োভরতখ জােীয় ভসভভল সাভভি স ভদিস পালন 

করা হয় ।  

ইর্তহাস এবং তাৎপযি: 

21মশ এভপ্রল ভসভভল সাভভি স ভদিস পাভলে হয়, কারে মসভদন স্বাধীন ভারতের 

প্রথম স্বরােমন্ত্রী সদি ার িিভভাই প্যাতেল 1947 সাতল ভদভির মমেকাফ হাউতস 

প্রশাসভনক পভরতষিা অভফসারতদর উতেতে িকৃ্তো ভদতয়ভেতলন। এর অথি হল 

সরকাতরর ভিভভন্ন স্ততর ভনযুক্ত মিসামভরক কমিচারীরা মদতশর প্রশাসভনক ব্যিস্থার 

সহায়ক স্তম্ভ ভহসাতি কাজ কতর। 

পূতিি, ভেটিশ শাসনামতল, ভসভভল সাভভি তসর নাম ভেল ইর্ন্ডয়ান র্সর্ভল সার্ভি স 

যা পতর অ্ল ইর্ন্ডয়া সার্ভি রস পভরিভেি ে হয় এিং এটি সমূ্পেিরূতপ ভারে িারা 

ভনয়ভন্ত্রে হয়। 

প্রভে িের, এই উপলতেয, অগ্রাভধকারমূলক কমিসূভচ এিং উদ্ভািন ভিভাতগর 

িাস্তিায়তনর জন্য জনপ্রশাসতন প্রধানমন্ত্রীর মশ্রষ্ঠত্ব পুরিার মজলা/িাস্তিায়নকারী 

ইউভনেগুভলতে উপস্থাপন করা হয়। 
 

22 এর্প্রল আিজি ার্তক মাতৃভূর্ম র্দবস পালন কো হয় 

ওয়ার্ল্ি  আথি মি, যা আন্তজি াভেক মাদার আথি মি নাতমও পভরভচে, প্রভে িের 

22মশ এভপ্রল পাভলে হয়৷ পৃভথিীর সুস্থোর সতচেনো েভডতয় ভদতে এিং পভরতিশ 

রোয় সহায়ো করতে জনগেতক উত্সাভহে করার উতেতে ভদিসটি সারা ভিতশ্ব 

পাভলে হতি৷ ভদনটি ভিশ্বব্যাপী জলিাযু় সংকতের উপর দৃভষ্ট ভনিদ্ধ কতর, যা ভদন 

ভদন খারাপ হতচ্ছ । 2009 সাতল জাভেসং  কেৃি ক আথি ভদিতসর নামকরে করা হয় 

আিজি ার্তক মাদাে আেি মে ভহসাতি।  

পৃভথিী ভদিস 2022 এর ভথম হল ‘Invest in our planet'। 
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Sports News in  Bengali 
 

তার্মলনাড়ু জাতীয় বারস্কেবল চযার্ম্পয়নর্শরপে ফাইনারল পাঞ্জাবরক 

হার্েরয়রে 

োভমলনাডু 71েম ভসভনয়র জােীয় িাতিেিল চযাভম্পয়নভশতপর ফাইনাতল 

ভিতফভন্ডং চযাভম্পয়ন পাঞ্জািতক 87-69-মিাতর পরাভজে কতর পুরুষতদর ভশতরাপা 

ভজতে মনয়। শভক্তশালী ভােতীয় মেলওরয় দল পুনম চেুতিিদীর 26 পতয়তন্টর 

উপর ভর কতর মেতলোনাতক 131-82- মিাতর পরাভজে কতর মভহলাতদর 

ভশতরাপা ভজতেতে। 
 

ওর্ড়শাে মুখ্যমন্ত্রী 2023 পুরুিরদে হর্ক র্বেকারপে মলারগাে উরমাচন 

করেরেন 

ওভডশার মুখ্যমন্ত্রী নিীন পট্টনাতয়ক রাজধানী ভুিতনশ্বতরর কভলো মেভিয়াতম 

2023 FIH পুরুষ হভক ভিশ্বকাতপর মলাতগার উতমাচন কতরতেন । ভুিতনশ্বর এিং 

মরৌরতকলাতে মখলাগুভল অনুভষ্ঠে হতি | এই মযিাদাপূেি েুনিাতমন্টটি 13 মথতক 29 

জানুয়ারী পযিন্ত ভনধিাভরে হতয়তে। 

হভক ইভন্ডয়া এিং এর অভফভসয়াল অংশীদার ওভডশা 2018 সাতলর পর মদতশ োনা 

ভিেীয়িাতরর জন্য এই মাভকি  ইতভতন্টর আতয়াজন করতে চতলতে। 
 

েমাস কাপ: েমাস কাপ মকান মখলাে সারে সম্পর্কি ত? 

থমাস কাপ ব্যািভমন্টতনর সাতথ জভডে । েভফটি ব্যািভমন্টন মখলায় ভিশ্বব্যাপী 

মশ্রষ্ঠতত্বর ইভেে মদয় । 1939 সাতল স্যার জজি  থমাস আন্তজি াভেক ব্যািভমন্টন 

মফিাতরশন (IBF) িারা পভরচাভলে পুরুষতদর আন্তজি াভেক দতলর প্রভেতযাভগোর 

একটি ভসভরতজর জন্য কাপটি দান কতরভেতলন, যার মতধ্য থমাস েখন সভাপভে 

ভেতলন । প্রথম েুনিাতমন্ট 1948-49 সাতল অনুভষ্ঠে হতয়ভেল এিং মালায়া 

ভজতেভেল। প্রভে দুই িের পর পর েুনিাতমন্টটি অনুভষ্ঠে হয়। 

েমাস কাপ র্বজয়ীরদে তার্লকা 1949 – 2021: 

• 1949 – মালায়া মিনমাকি তক 8-1 হারায় 

• 1952 - মালয়া মাভকি ন যুক্তরােতক 7-2 হারায় 

• 1955 – মালয়া মিনমাকি তক 8-1 হারায় 

• 1958 - ইতন্দাতনভশয়া মালয়াতক 6-3 হারায় 

• 1961 - ইতন্দাতনভশয়া থাইল্যান্ডতক 6-3 হারায় 

• 1964 - ইতন্দাতনভশয়া মিনমাকি তক 5-4 হারায় 

• 1967 – মালতয়ভশয়া ইতন্দাতনভশয়াতক 6-3 হারায় 

• 1970 - ইতন্দাতনভশয়া মালতয়ভশয়াতক 7-2 মগাতল হারায় 

• 1973 - ইতন্দাতনভশয়া মিনমাকি তক 8-1 হারায় 

• 1976 – ইতন্দাতনভশয়া মালতয়ভশয়াতক 9-0 মগাতল হাভরতয়তে 

• 1979 - ইতন্দাতনভশয়া মিনমাকি তক 9-0 মগাতল হারায় 

• 1982 - চীন ইতন্দাতনভশয়াতক 5-4 হারায় 

• 1984 - ইতন্দাতনভশয়া চীনতক 3-2 মগাতল হাভরতয়তে 

• 1986 - চীন ইতন্দাতনভশয়াতক 3-2 হারায় 

• 1988 - চীন মালতয়ভশয়াতক 4-1 মগাতল হাভরতয়তে 

• 1990 - চীন মালতয়ভশয়াতক 4-1 হারায় 

• 1992 – মালতয়ভশয়া ইতন্দাতনভশয়াতক 3-2 হারায় 

• 1994 - ইতন্দাতনভশয়া মিনমাকি তক 5-0 হারায় 

• 1996 – ইতন্দাতনভশয়া মালতয়ভশয়াতক 3-2 মগাতল হারায় 

• 1998 - ইতন্দাতনভশয়া চীনতক 3-0 মগাতল হাভরতয়তে 

• 2000 - ইতন্দাতনভশয়া চীনতক 3-0 মগাতল হাভরতয়তে 

• 2002 - ইতন্দাতনভশয়া মালতয়ভশয়াতক 3-2 মগাতল হাভরতয়তে 

• 2004 – চীন মিনমাকি তক 3-0 হারায় 

• 2006 – চীন মিনমাকি তক 3-0 হারায় 

• 2008 - চীন দভেে মকাভরয়াতক 3-1 হারায় 

• 2010 – চীন ইতন্দাতনভশয়াতক 3-0 হারায় 

• 2012 – চীন মকাভরয়াতক 3-0 হারায় 

• 2014 – জাপান মালতয়ভশয়াতক 3-2 মগাতল হাভরতয়তে 

• 2016 – মিনমাকি  ইতন্দাতনভশয়াতক 3-2 হারায় 

• 2018 – চীন জাপানতক 3-1 এ পরাভজে কতরতে 

• 2020 — ইতন্দাতনভশয়া চীনতক 3 – 0 হাভরতয়তে৷ 

• 2022 থমাস কাপ থাইল্যাতন্ডর ব্যাংকতক অনুভষ্ঠে হতি 

• 2024 থমাস কাপ চীতন অনুভষ্ঠে হতি 
 

মের্নশ ওরপন সােঁ তাে েুনিারমন্ট: সজন প্রকাশ মসানা র্জরতরেন 

শীষি ভারেীয় সাৌঁ োরু সজন প্রকাশ মিনমাতকি র মকাতপনহাতগতন মিভনশ ওতপন 

সাৌঁ োর ভমতে পুরুষতদর 200 ভমোর িাোরিাইতে মসানা ভজতেতেন। এই িের 

প্রথম আন্তজি াভেক সাোতে প্রভেিভিো কতর, প্রকাশ পভিয়াতমর উপতর 

দাৌঁ ডাতে 1.59.27 এ  ভড থাভমতয় মদন। এর আতগ, মকরালার সাৌঁ োরু ‘এ’ 

ফাইনাতলর জন্য মযাগ্যো অজি তনর জন্য উত্তাতপ 2.03.67 সময় ভনতয়ভেতলন। 

16 িের িয়সী, মিদান্ত মাধিন পুরুষতদর 1500 ভমোর ভফ্রোইল ইতভতন্ট মরৌপ্য 

পদক ভজতেতেন, ভযভন অভভতনো আর মাধিতনর মেতল 15.57.86 10-সাৌঁ োরু 

ফাইনাতল ভিেীয় স্থান অজি ন কতরতেন। ভেভন 2021 সাতলর মাচি  মাতস লােভভয়া 

ওতপতন একটি মোঞ্জ পদক ভজতেভেতলন এিং গে িের জুভনয়র ন্যাশনাল 

অযাকুয়াটিক চযাভম্পয়নভশতপও মুগ্ধ কতরভেতলন, সােটি পদক ভজতেভেতলন - 

চারটি মরৌপ্য এিং ভেনটি মোঞ্জ। 
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র্নউর্জল্যারন্ডে মপসাে হার্মশ মবরনে সব ধেরনে র্েরকে মেরক 

অ্বসরেে মোিণা করেরেন 

35 িের িয়সী, ভনউভজল্যাতন্ডর মপসার (ফাে মিালার) হাভমশ মিতনে, োর 17 

িেতরর ভেতকে কযাভরয়ার মথতক অিসতরর ম াষো কতরতেন  | অিসর মনওয়ার 

আতগ, মিতনে 2021 সাতলর মসতটম্বতর পাভকস্তাতনর ভমরপুতর িাংলাতদতশর 

ভিরুতদ্ধ টি-তোতয়ভন্টতে ভনউভজল্যাতন্ডর হতয় আন্তজি াভেক মখলায় প্রভেভনভধত্ব 

কতরভেতলন। 

হাভমশ মিতনে 2010 সাতল অতক্টািতর োর আন্তজি াভেক ভেতকতে অভভতষক 

কতরন | ভেভন একটি মেে, 19টি একভদতনর আন্তজি াভেক(ওভিআই) এিং 11টি 

T-20 আন্তজি াভেক (টি-তোতয়ভন্ট) ম্যাতচ  ভনউভজল্যাতন্ডর হতয় প্রভেভনভধত্ব কতরন। 

সামভগ্রকভাতি, ভেভন ওয়ানতিতে 33টি উইতকে এিং টি-তোতয়ভন্টতে 10টি 

উইতকে ভনতয়তেন। 
 

হর্েয়ানা 12তম র্সর্নয়ে পুরুিরদে জাতীয় হর্ক চযার্ম্পয়নর্শপ র্জরতরে 

12েম ভসভনয়র পুরুষতদর জােীয় হভক চযাভম্পয়নভশতপ জয়ী হয় হভরয়ানা | 

ফাইনালটি 1-1 মিাতর মশষ হওয়ার পতর হভরয়ানা োভমলনাডুতক শুযেআউতে 3-

1 মগাতল পরাভজে কতর । এই েুনিাতমন্টটি মধ্যপ্রতদতশর মভাপাতল 6 মথতক 17ই 

এভপ্রল, 2022 পযিন্ত অনুভষ্ঠে হতয়ভেল ৷ হভরয়ানা 2011 সাতলর পর প্রথমিাতরর 

জন্য েভফ ভজতেতে ৷ কেিােক েৃেীয়/চেুথি স্থাতনর ম্যাতচ মহারােতক 4-3 মগাতল 

হাভরতয়তে৷ 
 

ভােতীয় গ্রযান্ডমাোে র্ে. গুরকশ 48তম লা মোদা আিজি ার্তক ওরপন 

দাবা েুনিারমরন্টে র্শরোপা র্জরতরেন 

ভারেীয় গ্রযান্ডমাোর মিামমারাজু গুতকশ মেতনর কাভস্তল-লা মাঞ্চায় 48েম 

লা মরাদা আন্তজি াভেক ওতপন দািা েুনিাতমতন্টর ভশতরাপা ভজতেতেন। ভেভন 

ফাইনাল রাউতন্ড ইসরাতয়তলর ভভক্টর ভমখাতলভভিতক পরাভজে কতরন । 

আতমিভনয়ার গ্রযান্ডমাোর Haik M. Martirosyan 7.5 পতয়ন্ট ভনতয় ভিেীয় 

স্থাতন রতয়তেন । ভারেীয় গ্রযান্ডমাোর রতমশিািু প্রজ্ঞানন্ধা েৃেীয় স্থাতন মশষ 

কতরন এিং োরপতর মরৌনক সাধওয়াভন(ভারে), ম্যানুতয়ল মলাতপজ মাটিি তনজ 

মজাতসপ (তেন) এিং যিামন মাটিি তনজ (তভভনজুতয়লা) যথােতম চেুথি, পঞ্চম 

এিং ষষ্ঠ স্থাতন মশষ কতরন ।  
 

 

Obituaries News in Bengali 
 

প্রবীণ মের্লর্ভশন প্ররযাজক ও অ্র্ভরনতা মঞু্জ র্সং প্রয়াত হরয়রেন 

প্রিীে ভহভন্দ মেভলভভশন উপস্থাপক এিং অভভতনো, মঞু্জ ভসং হৃদতরাতগ আোন্ত 

হতয় প্রয়াে হতয়তেন । ভেভন ভারেীয় মেভলভভশন ইন্ডাভস্ট্রর অগ্রগামীতদর মতধ্য 

একজন ভেতলন এিং োতক অনুরাগীতদর িারা ভদভদ ভহসাতি িরে করা হতয়ভেল । 

ভেভন 7 িের ধতর ভশশুতদর অনুষ্ঠান Khel Khilone এর উপস্থাপক ভেতলন। 

ভেভন 1983 সাতল ভারেীয় মেভলভভশতনর প্রথম েনসর মশা Show theme 

ভদতয় মেভলভভশন প্রতযাজক ভহতসতি োর কমিজীিন শুরু কতরন ।  
 

র্বখ্যাত ওর্ড়য়া গায়ক ও সুেকাে প্রফুল্ল কে প্রয়াত হরয়রেন 

জনভপ্রয় ওভডয়া গায়ক এিং সেীে পভরচালক প্রফুি কর িাধিকযজভনে অসুস্থোর 

কারতে প্রয়াে হতয়তেন । প্রফুি কর ভেতলন একজন ভিভশষ্ট সেীেজ্ঞ, গায়ক, 

গীভেকার, মলখক এিং কলাভমে। 2015 সাতল ভেভন সম্মানজনক পদ্মশ্রী পুেস্কাে 

মপতয়ভেতলন। 

ভেভন 1962 সাতল ওভডয়া ভফল্ম শ্রী শ্রী পর্ততা পাবানা ভদতয় গায়ক ভহসাতি োর 

কমিজীিন শুরু কতরন । 1975 সাতল, ভেভন মমো চলভচ্চতত্র একজন সেীে সুরকার 

হতয় ওতেন, যা োৎেভেকভাতি ভহে হতয় ওতে । ভকেু ভসতনমা যা ভচরকাল োর 

সুতরলা সেীতের উত্তরাভধকার িহন করতি ো হল বার্তেো, মশশা শ্রাবণ, 

র্সনু্দো র্বনু্দ, বনু্ধ মহানর্ত, বর্লদান এিং োম বলোম। 

 

Defence News in Bengali 
 

র্িশর্ক্ত কপিস পর্িমবরগ EX KRIPAN SHAKTI পর্েচালনা করেরে 

পভিমিতের ভশভলগুভডর কাতে র্তস্তা র্ফল্ড ফায়ার্েং মেরঞ্জ (TFFR) ভারেীয় 

মসনািাভহনীর ভত্রশভক্ত কপিস িারা সম্প্রভে কৃপান শর্ক্ত এক্সােসাইজ পভরচাভলে 

হতয়ভেল। এক্সারসাইজটির মনেৃত্ব ভদতয়ভেতলন মলফতেন্যান্ট মজনাতরল তরুণ 

কুমাে এিং মজনাতরল অভফসার কমাভন্ডং র্িশর্ক্ত কপিস। এক্সারসাইজটির 

উতেে হল ভারেীয় মসনািাভহনী এিং মকন্দ্রীয় সশস্ত্র পুভলশ 

িাভহনী(CAPFs)িারা একটি সমভিে যুতদ্ধ লডাই করার জন্য মযৌথ ম্যানভশপ এিং 

ভসতরানাইতজশন েমো প্রদশিন করা। 
 

ভােতীয় মকাে গারেি ে জাতীয় স্তরেে দূিণ প্রর্তর্েয়া মহড়া 

'NATPOLREX-VIII' শুরু হরয়রে 

ভারেীয় মকাে গািি (ICG) মগায়ার মুরমুগাও িন্দর মথতক 19মশ এভপ্রল, 2022-

এ দুই ভদতনর জােীয় স্ততরর দূষে প্রভেভেয়া মহডা, 'NATPOLREX-VIII'-

এর 8েম সংিরে শুরু কতরতে । প্রভেরো সভচি েঃ অ্জয় কুমাে সামুভদ্রক 

ভেল প্রস্তুভে মহডার উতিাধন কতরন। মহডায় 50টি সংস্থার 85টিরও মিভশ 

অংশগ্রহেকারী মযাগদান করতে, যার মতধ্য 22টি িনু্ধত্বপূেি ভিতদশী মদশ ও 

আন্তজি াভেক সংস্থার 29 জন পযিতিেক এিং শ্রীলঙ্কা ও িাংলাতদতশর দুটি 

মকােগািি  জাহাজ রতয়তে। 
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অ্নুশীলরনে উরেে: 

• NATPOLREX-VIII-এর উতেে হল সামুভদ্রক ভেল মমাকাতিলায় 

সমস্ত মেকতহার্ল্ারতদর প্রস্তুভে এিং প্রভেভেয়া েমো িাডাতনা। 

• মহডার সময়, NOSDCP-এর ভিভভন্ন উপাদানগুভলতক আমন্ত্রে জানাতনা 

হতয়ভেল যাতে োরা সম্ভাব্য পভরকেনাগুভলতক সিধো মদয় এিং উন্নে 

করতে পাতর |   
 

মাজাগন েক র্লর্মরেরে ‘VAGSHEER’ নারমে স্কের্পন-রশ্রণীে 

সাবরমর্েন উরবাধন কো হরয়রে  

ভারেীয় মনৌিাভহনী মুম্বাইতয়র মাজাগন িক ভলভমতেি(MDL)-এর কানতহাভজ 

আংতগ্র ওতয়ে মিভসতন মপ্রাতজক্ট 75 এর অধীতন মফ্রঞ্চ িরভপন -তশ্রভের ষষ্ঠ এিং 

মশষ সািতমভরন ইয়ািি  11880 চালু কতরতে । সািতমভরনটির নাম মদওয়া হতয়তে  

‘VAGSHEER’ । ভারেীয় মনৌিাভহনীতে কভমশন করার আতগ সািতমভরনটিতক 

এখন কতোর পরীো করা হতি। এই সািতমভরনগুভল ফরাভস মনৌ প্রভেরো এিং 

শভক্ত সংস্থা ‘DCNS’ িারা ভিজাইন করা হতয়তে এিং মুম্বাইতয়র মাজাগন িক 

ভলভমতেি এগুভল সেভর কতরতে।  

Scorpene-মশ্রণীে সাবরমর্েরনে অ্ধীরন অ্ন্যান্য সাবরমর্েরনে তার্লকা: 

• প্রথম সািতমভরন: INS কালভারী- 14 ভিতসম্বর 2017 োভরতখ চালু হয়। 

• ভিেীয়: INS খাতন্দভর - মসতটম্বর 2019 

• েৃেীয়: INS করঞ্জ - মাচি  2021 

• চেুথি: INS মভলা - নতভম্বর 2021 

• পঞ্চম: INS Vagir- নতভম্বর 2020-এ চালু হতয়তে এিং সামুভদ্রক পরীো 

চলতে। 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

র্শশুরতাি "The Boy Who Wrote a Constitution" র্শরোনারমে একটি 

নতুন বই প্রকার্শত হরয়রে 

িক্টর ভি. আর. আতম্বদকতরর 131েম জমিাভষিকী উপলতেয, রাতজশ 

োলওয়াতরর মলখা “The Boy Who Wrote a Constitution: A play 

for Children on Human Rights” ভশতরানাতমর একটি নেুন িই প্রকাভশে 

হতয়তে | িইটি ভীমরাও রামভজ আতম্বদকতরর সশশতির িৃভের উপর মলখা একটি 

সেয নােক। এটি মুর্ক্ত পর্নরেল বুকস িারা প্রকাভশে হতয়তে । েলওয়াতরর 

মলখা িইগুভলর মতধ্য রতয়তে “The Vanishing of Subhash Bose”, 

“Gandhi, Ambedkar, and the Four-Legged Scorpion”, এিং 

“Aurangzeb”। 
 

Miscellaneous News in Bengali 
 

পুদুরচর্েে LG ‘র্বচ মফর্েভযাল I র্স পর্ন্ড-2022’ এে উরবাধন করেরে 

মুখ্যমন্ত্রী এন. রাোসাভমর উপভস্থভেতে, মলফতেন্যান্ট গভনির ে. তার্মর্লসাই 

মসৌন্দেোজন প্রথমিাতরর জন্য পুদুতচভরর ‘র্বচ মফর্েভযাল I র্স পর্ন্ড-

2022’-এর উতিাধন কতরন৷ 

• গান্ধী সসকে, পভন্ড মমভরনা, এিং পুদুতচভরর প্যারািাইস ভিতচর স্যানু্ডনস চার 

ভদন ধতর এই উৎসতির আতয়াজন করতি। 

• উৎসি চলাকালীন, ভিভভন্ন সাংিৃভেক অনুষ্ঠান এিং প্রভেতযাভগো হতি । 
 

Ethosh Digital প্রেম আইটি প্রর্শক্ষণ ও পর্েরিবা মকন্দ্র মলহরত 

খুরলরে। 

মলহ একটি আইটি মসক্টর সেভরতে প্রথম পদতেপ ভনতয়তে । লাদাতখর অভেভরক্ত 

পুভলশ মহাপভরচালক এসএস খান্দাতর মলতহ ইতথাশ ভিভজোতলর প্রথম আইটি 

প্রভশেে ও পভরতষিা মকন্দ্র খুতলতেন । 

Ethosh Digital হল কযাভলতফাভনিয়ায় প্রভেভষ্ঠে একটি িহুজাভেক মকাম্পাভন, যা 

ভিভজোল মযাগাতযাগ এিং AR-VR পতণ্য ভিতশষজ্ঞ । ভশো, ব্যিসা, স্বাস্থয, 

মখলাধুলা এিং মেকসই উন্নয়তনর মেতত্র ভারতের সীমান্ত অঞ্চতল কাজ কতর 

এমন পুতন-ভভভত্তক NGO, অসীম ফাউতন্ডশন িারা লাদাতখ প্রথম আইটি অভফস 

স্থাপতন ইতথাশ ভিভজোলতক সহায়ো করা হতয়ভেল। 

ETHOSH সম্পরকি : 

ETHOSH হল একটি প্রযুভক্ত-চাভলে ফামি যা লাইফসাতয়ে, মহলথ মকয়ার এিং 

ইভঞ্জভনয়াভরং মসক্টতর ভিশ্বব্যাপী ভশে মনোতদর এিং িড েযান্ডগুভলর জন্য উচ্চ-

প্রভাভিে ভিভজোল অভভজ্ঞো সেভর কতর। োরা ভিপেন, গ্রাহক পভরতষিা, 

প্রভশেে এিং R&D সেমোয় ভিতশষজ্ঞ, োই োরা অনন্য ভিভজোল সামগ্রী 

এিং সমাধান সেভর কতর। 
 

ভােরতে প্রেম র্বশুে সবুজ হাইররারজন প্ল্যান্ট আসারম চালু হরয়রে 

ভারতের প্রথম 99.999% ভিশুদ্ধ সিুজ হাইতরাতজন পাইলে প্ল্যান্টটি অতয়ল 

ইভন্ডয়া ভলভমতেি(OIL) িারা আসাতমর মজাডহাে পাম্প মেশতন চালু করা 

হতয়তে । প্ল্যান্টটির প্রভেভদন 10মকভজ স্থাপন েমো রতয়তে। প্ল্যান্টটি একটি 100 

ভকতলাওয়াে অযাভনয়ন এক্সতচঞ্জ মমমতেন (AEM) ইতলতক্ট্রালাইজার অযাতর 

ব্যিহার কতর 500kW মসৌর প্ল্যান্ট িারা উত্পাভদে ভিদুযৎ মথতক ভগ্রন 

হাইতরাতজন সেভর কতর । ভারতে প্রথমিাতরর জন্য AEM প্রযুভক্ত ব্যিহার করা 

হতচ্ছ। 

এই প্ল্যান্টটি ভভিষ্যতে সিুজ হাইতরাতজন উৎপাদন 10 মকভজ মথতক প্রভেভদন 

30 মকভজতে িৃভদ্ধ করতি িতল আশা করা হতচ্ছ ।  
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সেকার্ে কমিকতি ারদে জাতীয় সাইবাে অ্নুশীলরন প্রর্শক্ষণ মদওয়া হরব 

ভারতের cyber posture মক শভক্তশালী করার জন্য জােীয় ভনরাপত্তা পভরষতদর 

সভচিালয় সরকাভর কমিকেি া এিং প্রধান মসক্টর সংস্থাগুভলর জন্য National 

Cyber Security Incident Response Exercise (NCX 

India)  আতয়াজন করতে।  

গুরুত্বপূণি র্দক: 

• জােীয় সাইিার ভসভকউভরটি ইনভসতিন্ট মরসপে এক্সারসাইজ শুরু 

কতরভেতলন জােীয় ভনরাপত্তা উপতদষ্টা অভজে মিাভাল। 

• ন্যাশনাল ভসভকউভরটি কাউভেল মসতেোভরতয়তের একটি ভিিৃভে অনুসাতর, 

140টিরও মিভশ কমিকেি াতক প্রভশেে মসশন, লাইভ ফায়ার এিং 

মকৌশলগে অনুশীলতনর মাধ্যতম প্রভশেে মদওয়া হতি। 

• Detection Techniques, Malware Information Sharing 

Platform (MISP), Vulnerability Handling & Penetration 

Testing, Network Protocols & Data Flows, এিং Digital 

Forensics প্রভৃভে েভপক এখাতন কভার করা হতি| 

• লাদাতখ সাম্প্রভেক পাওয়ার ভগ্রি হযাভকংতয়র  েনা, মসইসাতথ মন্ত্রোলতয়র 

েুইোর অযাকাউন্ট হযাক হওয়ার সাতথ জভডে মিশ কতয়কটি  েনার 

পভরতপ্রভেতে অনুশীলনটি চালু করা হয় । 

• মকতন্দ্রর মতে, ভরতয়ল-োইম ভগ্রি ভনয়ন্ত্রে এিং ভিদুযৎ মপ্ররতের জন্য দায়ী 

মিসপ্যাচ মকন্দ্রগুভলর মনেওয়াকি গুভল লঙ্ঘন করার কতয়কটি প্রতচষ্টা 

সাম্প্রভেক মাসগুভলতে  তেতে। 

 

গুরুত্বপরূ্ণ Takeawys: জাতীয় নিরাপত্তা 
উপদেষ্টা: অনজত ড াভাল 

 

নরেন্দ্র র্সং মতামাে 2022 খার্েফ প্রচাোর্ভযারনে জন্য একটি মদশব্যাপী 

সভাে উরবাধন করেরেন 

মকন্দ্রীয় কৃভষমন্ত্রী নতরন্দ্র ভসং মোমার সম্প্রভে নয়াভদভির NASC কমতপ্ল্তক্স 

2022-23 খাভরফ প্রচারাভভযাতনর জন্য কৃভষ সংোন্ত জােীয় সতম্মলন শুরু 

কতরতেন। 

গুরুত্বপূণি র্দক: 

• কৃভষমন্ত্রী ভনতজর আনন্দ প্রকাশ কতর িতলতেন ময, 2nd Advance 

Estimates (2021-22) অনুসাতর, মদতশ মমাে খাযশতস্যর উৎপাদন 

3160 লে েন মপৌৌঁেতি| 

• িাল এিং সেলিীতজর উৎপাদন হতি যথােতম 269.5 লে েন এিং 371.5 

লে েন। 

• 2020-21 সাতল উযান চাতষর উৎপাদন 3310.5 লে েতন মপৌৌঁেতি িতল 

আশা করা হতচ্ছ, যা ভারেীয় উযান চাতষর জন্য সিিকাতলর সিিতশ্রষ্ঠ স্তর | 

• এোডা, মন্ত্রী মযাগ কতরতেন ময মকন্দ্র এিং রাজযগুভল মভষজনাশক এিং 

িীতজর প্রাপ্যো সুরভেে করতে সহতযাভগো করতি | 

• ভেভন িতলতেন ময, ন্যাতনা-ইউভরয়া ভদতয় ইউভরয়া প্রভেস্থাপতনর জন্য একটি 

পদ্ধভে সেভর করা উভচে । ভেভন িতলন, সরকার প্রাকৃভেক ও সজি কৃভষতক 

অগ্রাভধকার মদতি । 

• যভদও কৃভষ রপ্তাভন িৃভদ্ধ মপতয়তে, মন্ত্রী িতলভেতলন ময আন্তজি াভেক িাজাতর 

প্রভেতযাভগো করার জন্য মানসম্পন্ন পণ্যগুভলতক অগ্রাভধকার ভদতে হতি । 

কৃষক ও রপ্তাভনকারক উভতয়রই লাভিান হওয়া উভচে। 

গুরুত্বপূণি তথ্য: 

• মকন্দ্রীয় কৃভষমন্ত্রী: শ্রী নতরন্দ্র ভসং মোমার 
 

মতরলগানায় র্বরেে বৃহিম তবদুযর্তক র্ি-হুইলাে ততর্েে কােখানা স্থাপন 

কো হরব 

মাভকি ন যুক্তরাতের কযাভলতফাভনিয়ায় অিভস্থে র্বর্লর্ত ইরলকট্রিক 

ইনকরপিারেরেে (র্বর্লটি), মেতলোনায় ভিতশ্বর িৃহত্তম সিদুযভেক ভি-হুইলার 

উত্পাদন প্ল্যান্ট প্রভেষ্ঠা করার ইচ্ছা প্রকাশ কতরতে ৷ 200 একর জায়গা জুতড 2 

ধাতপ প্ল্যান্টটি সেভর করা হতি । প্রভে িের 18000 ইতলকট্রিক যান (EV) 

উৎপাদতনর েমো সহ 13.5 একতরর প্রথম প্ল্যান্টটি 2023 সাতল চালু হতি এিং 

2024 সাতল প্রভে িের 240000 EV উৎপাদন েমো সহ 200 একতরর জভমতে 

প্ল্যান্টটি  স্থাপন করা হতি।  

এই সুভিধাটি কাতগিা মতিল TaskmanTM  এিং প্যাতসঞ্জার সংিরে UrbanTM 

সহ ভিভলটির সমস্ত পণ্য উত্পাদন করতি। এই সুভিধাটি 150 ভমভলয়ন USD (প্রায় 

1,144 মকাটি োকা)অথি মূতল্যর ব্যভক্তগে ভিভনতয়াগ চালাতি িতল অনুমান করা 

হতচ্ছ এিং মেলোনায় 3000 টিরও মিভশ চাকভর সেভর করতি িতল আশা করা 

হতচ্ছ।  

সমস্ত প্রর্তরযার্গতামূলক পেীক্ষাে জন্য গুরুত্বপূণি তথ্য: 

• মেতলোনার রাজধানী: হায়দ্রািাদ; 

• মেতলোনার গভনির: োভমভলসাই সুন্দররাজন; 

• মেতলোনার মুখ্যমন্ত্রী: মক. চন্দ্রতশখর রাও। 
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