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National News in Bengali 
 

AIIMS 12তম জাতীয় প্লাস্টিক সাজজ াস্টি স্টিবস স্মিণে স্টিল্ম 

ফিস্টিভ্যাণেি আণয়াজন করতে চতেতে 

15ই জুলাই 12তম জাতীয় প্লাস্টিক সাজজ াস্টি স্টিবস পােন কিা হণব এবং 

AIIMS  এর Burn and Plastic Surgery Department দিদি 

অ্যাণসাস্টসণয়শন অ্ি প্লাস্টিক সাজজ নস অ্ি ইস্টিয়া(APSI) এি সাথে 

একণ াণে APSI Sushruta Film Festival (ASFF 2022) ফহাি কিণব 

। Burn and Plastic Surgery Department এর প্রধান ড. প্রণিসি 

মনীশ স্টসংোণেি মথত, এই চলদিত্র উৎসথের দেম হল ‘Changing Lives 

with Plastic and Reconstructive Surgery’ |  
 

UIDAI আধাি ফেস অতেন্টিতকশন এর উতেতে 

'AadhaarFaceRd' ফমাবাইে অ্যাপ চােু কণিণে 

ইউস্টনক আইণডস্টিস্টিণকশন অ্থস্টিটি অ্ি ইস্টিয়া(UIDAI) 

"AadhaarFaceRd" নাথম একটি নতুন মমাোইল অ্যাথের মাধ্যথম একটি 

ফেস অথেন্টিথেশন ন্টেচার চালু কথরথে । অথেন্টিথেশথনর জন্য, আধার 

কার্ড ধারীথির আর আইদরস এেং দিঙ্গারদপ্রন্ট স্ক্যাথনর জন্য নদেভুক্তকরণ মকথে 

শারীদরকভাথে মেথত হথে না। UIDAI আধার ধারথকর েদরচয় দনদিত করার 

একটি েদ্ধদত দহসাথে ফেস অথেন্টিথেশথনর ব্যেহার শুরু কথরথে ।  
 

মস্টিসভ্া তিঙ্গা স্টহে-আম্বাস্টজ-আবু ফিাড নামক নতুন ফিেোইফনর 

অ্নুণমািন কণিণে 

অ্থজননস্টতক স্টবষয় সংক্রান্ত মস্টিসভ্া কস্টমটি 2798.16 ফকাটি টাকার 

আনুমাদনক ব্যথয় মরলেে মন্ত্রক কততড ক দনদমডত তিঙ্গা স্টহে-আম্বাস্টজ-আবু ফিাড 

নামক  একটি নতুন ফিেোইন দনমডাথণর অ্নুথমািন দিথয়থে । নতুন 

মরললাইথনর মমাট দির্ঘডয হথে 116.65 স্টকস্টম এেং এটির োজ 2026-27 সাথল 

মশষ হথে েথল আশা করা হথে। প্রকল্পটি দনমডাথণর জন্য প্রায় 40 লাখ ের্মী -দিথনর 

জন্য সরাসদর কমডসংস্থান সতদি হথে | 
 

 

সিকাি ফেতশর সবণচণয় সংণবিনশীে ফজোি 272টিণত "ফনশা 

মুক্ত ভ্ািত অ্স্টভ্ ান" শুরু কণিণে 

ভারতীয় েুেকথির মথধ্য মািথকর অ্েব্যেহাথরর সমস্যা মমাকাথেলা করার জন্য, 

সামাদজক ন্যায়দেচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক 2020 সাথলর আগস্ট মাথস 272টি 

সেথচথয় সংথেিনশীল মজলায় ফনশা মুক্ত ভ্ািত অ্স্টভ্ াফনর বাস্তবায়ন শুরু 

কথরফে ।  

এ. নািায়েস্বামীি মথত, "ফনশা মুক্ত ভারত অ্দভোন" কমডসূদচর অ্ধীথন নারী, 

দশশু, দশক্ষা প্রদতষ্ঠান এেং সুশীল সমাজ মগাষ্ঠী সহ মস্টকথহাল্ডারথির 

অ্ংশগ্রহণথক দেথশষভাথে দেথেচনা করা হয়। 
 

কৃস্টষ বাস্টেজযণক উৎসাস্টহত কিণত নণিন্দ্র ফতামি e-NAM প্লযাটিমজ 

চােু কণিণেন 

কণডাটথকর মেঙ্গালুরুথত রাথজযর কত দষ ও উদ্যানোলন মন্ত্রীথির সথেলথনর 

প্রাক্কাথল, মকেীয় কত দষ ও কত ষক কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী নণিন্দ্র স্টসং ফতামি ন্যাশনাে 

এস্টিকােচাি মাণকজ ট(E-NAM) এি অ্ধীণন প্লযাটিমজ অ্ি প্লযাটিমজ 

(POP)এর উণমাচন কণিণেন । মমাট 1,018টি কৃষক উৎপািক 

সংস্থা(FPOs) মমাট 37 মকাটি টাকার মেদশ ইক্যযইটি অ্নুিান মেথয়থে, ো 3.5 

লক্ষ কত ষকথির সাহায্য করথে। 
 

সিকাি জুট মাকজ  ইস্টিয়া(JMI) ফোণোর উতমাচন কণিণে 

ভারত সিকাি ভ্ািণত উৎপাস্টিত পাটজাত দ্রণেি জন্য সার্টি ন্টেথেশন অে 

অথেন্টিন্টসর্ট চালু কথরথে । মকেীয় েস্ত্র সদচে "জুট মাকজ  ইস্টিয়া" ফোণোর 

উণমাচন কণিন । এই প্রকল্পটি ভ্ািতীয় পাটজাত পণ্য িক্ষা ও প্রচাণিি 

একটি উথদ্যাগ । 
 

গুরুত্বপূেজ স্টিক: 

• জুট মাকজ  ইস্টিয়া (JMI) ভ্ািণত উৎোদিত োটজাত েথের একটি 

হেমাকজ  হথে । 

• এই সার্টি ন্টেথেশথনর িণে ফিশীয় বাজাি বাড়ণব এেং ভারথত দতদর 

পাটজাত পণ্য অ্ন্যান্য মিথশ রপ্তাদন হথে েথল আশা করা হথে । 

• জুট মাকড  ইদিয়াথত একটি অ্নন্য QR ফকাড থাকণব এেং গ্রাহকরা েখন 

মকার্টি স্ক্যান করথেন, তখন তারা েের্ট সম্পথকড  জানথত োরথেন। 

• ভারথত োট ও োটজাত েথের প্রচার জাতীয় পাট ফবাডজ  দ্বািা 

পস্টিচাস্টেত হয় , ো ফকন্দ্রীয় বস্ত্র মিণকি অ্ধীণন কাজ কণি। 
 

বািােসীফক SCO-এি প্রথম সাংসৃ্কস্টতক ও প জটন িাজধানী স্টহণসণব 

ফ াষো কিা হণয়ণে 

েহু েুগ ধথর ভারথতর সংস্ক্ত দত ও ঐদতহয প্রিশডনকারী েদেত্র শহর বািােসীণক 

Shanghai Cooperation Organisation এর প্রথম "সাংসৃ্কস্টতক ও 

প জটন িাজধানী" দহথসথে মর্ঘাষণা করা হথেথে । সিস্য রাজযগুদলর মথধ্য 

মানুথষর মোগাথোগ এেং েেডটনথক উন্নত করার জন্য আট সিথস্যর সংস্থার একটি 

নতুন আেদতড ত উথদ্যাথগর অ্ধীথন োরাণসী 2022-23 সাথলর জন্য SCO-এর 

"সাংসৃ্কস্টতক ও প জটন িাজধানী" হথয় উঠথে। 
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Shanghai Cooperation Organisation সম্পণকজ : 

Shanghai Cooperation Organisation (SCO) হল একটি আট সিথস্যর 

অ্েডননদতক ও দনরােত্তা মজাট ো চীন, িাস্টশয়া, কাজাখস্তান, স্টকিস্টেজস্তান, 

তাস্টজস্টকস্তান, উজণবস্টকস্তান, ভ্ািত এবং পাস্টকস্তান স্টনণয় েঠিত। 
 

ফভ্াক্তা স্টবষয়ক স্টবভ্াে ‘জােৃস্টত’ নামক একটি নতুন মাসকট চােু 

কণিণে 

জােৃস্টত হল একটি মাসকট, ো গ্রাহকথির ক্ষমতায়ন এেং তাথির অ্দধকার 

সম্পথকড  সথচতনতা েতদদ্ধর লক্ষয দনথয় স্টডপাটজ ণমি অ্ি কনস্টজউমাি 

অ্যাণিয়াসজ (DoCA) দ্বািা চােু কিা হণয়ণে। জাগতদতথক একজন দশদক্ষত 

মভাক্তা দহথসথে মিখাথনা হথে মে তার অ্দধকাথরর েথক্ষ ওকালদত করথে এেং 

মস মে সমস্যার সেুখীন হথে তার উত্তর খুুঁজথে । জােৃস্টত মাসকটটি 2019 

ফভ্াক্তা সুিক্ষা আইণনি স্টবধান, হলমাদকড ং, জাতীয় মভাক্তা মহল্পলাইন মটাল-

দি নম্বর 1915, ওজন ও েদরমাে আইথনর দেধান প্রভৃন্টি সংস্থার দসদ্ধান্তগুদল সহ 

দেদভন্ন দেভাগীয় দেষয়গুদলথত মভাক্তাথির সথচতনতা োডাথত দনেুক্ত করা হথে।  
 

ভ্ািত COVID-19 এি জন্য 200 ফকাটি টিকা ফিওয়াি মাইেিেক 

অর্জ ন কতরতে 

ভারত তার ক্রমেধডমান COVID19 টিকা প্রচাথর 200-থকাটি র্টোর মাইলিলক 

অ্দতক্রম কথরথে, ো একটি ঐদতহাদসক কত দতত্ব । প্রােদমক দরথোটড গুদল দনথিড শ 

কথর মে, মিশব্যােী 2,00,00,15,631র্ট মর্াজ মিওয়া হথয়দেল। এই েৃন্টিত্বর্ট 

2,63,26,111 র্ট মসশথন সম্পন্ন হথয়দেল । প্রধানমন্ত্রী নণিন্দ্র ফমাস্টি একটি টুইথট 

এই গুরুত্বেূণড লক্ষয অ্জড থনর জন্য তাুঁ র স্বথিশীথির অ্দভনন্দন জাদনথয়থেন। দতদন 

ভারথত টিকািান অ্দভোনথক ব্যােকতা এেং দ্রুততার মক্ষথত্র অ্তুলনীয় েথল 

েণডনা কথরথেন। মকেীয় স্বাস্থয মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মািাস্টভ্য়াও মাত্র 18 মাথস এই 

মাইলিলক অজি ন েরার জন্য ফেথশর প্রশংসা কথরথেন | 
 

স্টিস্টি সিকাি পাঠ্যক্রণমি 4তম বাস্টষজকীি উতেতে হযাস্টপণনস(সুখ) 

উত্সব উেযাপন কণিণে 

উে-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ স্টসণসাস্টিয়াি মণত, দিদি সরকার সু্ক্থলর জন্য তার 

হযাদেথনস(সুখ) োঠযক্রথমর চতুেড োদষডকীথক সোন জানাথত হযাস্টপণনস উৎসব 

উি াপন কণিণে । স্টচিাে এনণেণভ্ি ফকৌটিল্য সণবজািয় বাে স্টবদ্যােণয় 

এই উেলথক্ষ োত্রথির জন্য আথয়াদজত একটি দেথশষ অ্দধথেশথন, জীেন 

প্রদশক্ষক ফেৌি ফোপাে িাস হযাদেথনস(সুখ) জটিলতা দনথয় আথলাচনা কথরন। 

ফেৌি ফোপাে িাণসি সাথে, দশক্ষােীরা হযাদেথনস(সুখ) মকাসড সম্পথকড  তাথির 

মতামত দনথয় আথলাচনা কথরদেল । 15 দিথনর এই ইথভথন্টর লক্ষয হল হযাদেথনস 

োঠযক্রথমর সাথে ন্টেন্টভন্ন সম্প্রিায়গুদলর েদরচয় কদরথয় মিওয়া এেং কীভাথে 

হযাদেথনস(সুখ) খুুঁথজ োওয়া োয় মস সম্পথকড  সথচতনতা েতদদ্ধ করা। 
 

International News in Bengali 
 

স্টিটিশ সিকাি  াত্রীণিিফক তাণিি অ্স্টধকাি জানণত সাহায্য কিাি 

উতেতে 'এস্টভ্ণয়শন প্যাণসঞ্জাি চাটজ াি' চােু কণিণে 

স্টিটিশ সিকাি একটি "এস্টভ্ণয়শন প্যাণসঞ্জাি চাটজ াি" চালু কথরথে, ফেখাথন 

োত্রীরা েদি দেমানেন্দথর ফোথনা সমস্যার সেুখীন হয় িাহথল এর্ট তাথিরফে 

অ্দধকার জানাথত সহায়তা েরথে । নতুন এই চাটড ারটি োত্রীথির জানথত সাহায্য 

করথে মে, তারা েদি োদতল, দেলম্ব ো লাথগজ হাদরথয় োওয়ার মুথখামুদখ হয় 

িাহথল ফসই পন্টরন্টিন্টিথি তাথির কী করথত হথে । এটি দিটিশ সরকার দ্বারা 

এদভথয়শন মসক্টর এেং ভ্রমণ দশথল্পর সাথে অ্ংশীিাদরথত্ব দতদর করা হথয়থে। 
 

শ্রীেঙ্কা: িস্টনে স্টবক্রমাস্টসংণহ নবম িাষ্ট্রপস্টত স্টনবজাস্টচত হণয়ণেন 

প্রাক্তন শ্রীেঙ্কাি রাজনীদতদেি এেং েয়োথরর প্রধানমন্ত্রী, িস্টনে স্টবক্রমাস্টসংণহ 

োলডাথমন্ট দ্বারা শ্রীলঙ্কা ি 9তম িাষ্ট্রপস্টত ন্টহসাথে দনেডাদচত হথয়থেন । দতদন 225 

জন সিথস্যর সংসথি রাষ্ট্রেদত দনেডাচথন 134র্ট মভাট োন। 73 েের েয়সী 

দেক্রমাদসংথহ প্রাক্তন রাষ্ট্রেদত ফোতাবায়া িাজাপাকণসি অ্েদশি মময়াথির 

িাদয়ত্ব োলন করথেন, ো 2024 সাথল মশষ হথে।  
 

তীি তাপপ্রবাণহি কািণে ইংল্যাি-এ প্রথম োে আবহাওয়া 

সতকজ তা র্ান্টর করা হতেতে 

তােমাত্রা ক্রমাগত েতদদ্ধ োওয়ায়,  ুক্তিাণজযি আবহাওয়া (ণমট) অ্স্টিস 

েিন সহ ইংল্যাণিি ন্টেন্টভন্ন এলাোে প্রেমোথরর মথতা লাল চরম তাে 

সতকড তা জাদর কথরথে ৷ তােমাত্রা 40 দর্দগ্র মসলদসয়াথস মে ুঁেথত োথর | 

আবহাওয়া অ্স্টিস িাথের সতকড তা ব্যেস্থার অ্ধীথন সেডাদধক গুরুত্ব ন্টেথেথে 

জীেথনর ঝুুঁ দকর উপর | 
 

গুরুত্বপূেজ স্টিক: 

• েিন মেথক ম্যানণচিাি এেং তারেথর ইয়কড  উেতযকা েেডন্ত একটি 

এলাকা সতকড তার আওতায় রথয়থে। 

• আেহাওয়া অ্দিস একটি সতকড তা জাদর কথর মে শুধুমাত্র মে ব্যদক্তরা তীি 

তাথে সেথচথয় মেদশ সংথেিনশীল তারাই "প্রদতকূল স্বাথস্থযর প্রভাথের" 

সেুখীন হথত োথরন। 

• মমট অ্দিথসর প্রধান দনেডাহী ফপস্টন এিািসস্টব উচ্চ তাপমাত্রাি 

পূবজাভ্াসণক "সমূ্পেজ অ্স্বাভ্াস্টবক" বণে অ্স্টভ্স্টহত কণিণেন এবং 

জনসাধািেণক সতকজ তা ফমণন চোি জন্য উত্সাস্টহত কণিণেন। 
 

ইতাস্টেি প্রধানমিী মাস্টিও ড্রাস্ট  পিতযাে কণিণেন 

ইতাস্টেি প্রধানমন্ত্রী, মাস্টিও ড্রাস্ট  উি জীেনোত্রার ব্যয় মমাকাথেলায় তার 

সরকাথরর প্রদত তাথির সমেডন প্রতযাহার করার েথর েিতযাগ কথরথেন । ড্রাদর্ঘ 

তার েিতযাগেত্র মপ্রদসথর্ন্ট সাস্টজজ ও মাতাণিোি কাণে জমা স্টিণয়ণেন। 

োইথহাক, নতুন মনতা দনেডাদচত না হওয়া েেডন্ত ড্রাদর্ঘর সরকার তত্ত্বােধায়ক 

ক্ষমতার অ্ধীথন কাজ করথত োকথে । দতদন 2021 সাথলর মিব্রুয়াদরথত ইতাদলর 

প্রধানমন্ত্রী দহথসথে দনেডাদচত হন। 
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কুণয়ণতি নতুন প্রধানমিী স্টহণসণব মণনানীত হণয়ণেন ফশখ 

ফমাহাম্মি সাবাহ আে সাণেম 

ক্যথয়থতর আদমর ফশখ নাওয়াি আে-আহমি আে-জাণবি আে-সাবাহ 

ফশখ ফমাহাম্মি সাবাহ আে সাণেমণক নতুন প্রধানমিী স্টহণসণব দনথয়াথগর 

জন্য একটি দর্দক্র জাদর কথরথেন । প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মশখ সাোহ আল-খাথলি 

হামাি আল-সাোহ তার েিতযাগ জমা মিওয়ার দতন মাস েথর নতুন প্রধানমন্ত্রীর 

দনথয়াগ হে| 

 

State News in Bengali 
 

মুখ্যমিী উত্তিাখণেি মানুষতের জন্য ই-এিআইআি পস্টিণষবা এবং 

একটি পুস্টেশ অ্যাপ চােু কণিণেন  

উত্তিাখে এর মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কি স্টসং ধাস্টম e-FIR পস্টিণষবা এেং পুস্টেশ অ্যাপ 

চােু কণিফেন । রাজয েুদলথশর োুঁ চটি অ্নলাইন েদরথষো সেই েুদলশ অ্যাথে 

উপলব্ধ। ইথভিথি েক্তত তাকারী পুষ্কি স্টসং ধাস্টম মজার দিথয়দেথলন মে, অ্যােটি 

জনসাধারণথক আরও ভাল েদরথষো সরেরাহ েরথি সাহায্য েরথে ।  
 

গুরুত্বপূেজ স্টিক: 

• অ্থশাক ক্যমাথরর মথত, েুদলশ দেভাথগর প্রধান উত্তিাখে পুস্টেশ অ্যাণপ 

এখন সমস্ত অ্নোইন পস্টিণষবা অ্ন্তভু্জ ক্ত িণয়ণে,  া িাজয পুস্টেশ 

সাধািে জনেফনর উতেতে চােু  কণিফে। 

• এগুদল হল েক্ষয ফনশা মুক্ত উত্তিাখে, ফমস্টি  াত্রা, ফেৌি শস্টক্ত, 

ট্রাস্টিক আই, এেং পাবস্টেক আই। 

• এই অ্যাথের সাথে সংেুক্ত রথয়থে সাইোর হটলাইন নম্বর হল 1930 এেং 

জরুদর নম্বর হল 112 ৷ 
 

ফতণেঙ্গানা সিকাি এবং UNDP DiCRA-ফত সহণ াস্টেতা কণিফে 

দর্দজটাল োেদলক গুর্স মরদজদিথত নতুন এদি হওো োইণমট ফিস্টজস্টেণয়ি 

এস্টিকােচাি(DiCRA) এি ফডটা, মতথলঙ্গানা রাজয সরকার জাস্টতসংণ ি 

উন্নয়ন কমজসূস্টচ (UNDP) এি সহণ াস্টেতায় ফ াষো কণিণে । কত দত্রম 

েুদদ্ধমত্তা ব্যেহার কথর এটিথক শদক্ত প্রোন েরা প্ল্যাটিমডর্ট খাদ্য দনরােত্তা এেং 

খাদ্য ব্যেস্থা উন্নত েরথি সাহায্য েরথে । 
 

িাজস্থান ভ্ািণত প্রথম ‘স্টডস্টজটাে ফোক আিােত’ চােু কণিণে 

18তম অ্ল ইদিয়া দলগ্যাল সাদভড থসস অ্েদরটিস কনথভনশথনর সময় ন্যাশনাল 

দলগ্যাল সাদভড থসস অ্েদরটির মচয়ারম্যান উিয় উণমশ েস্টেত কত দত্রম েুদদ্ধমত্তা দ্বারা 

চাদলত প্রেম দর্দজটাল ফোক আিােণতি উণমাচন কণিস্টেণেন। রাজস্থান 

ফিট স্টেগ্যাে সাস্টভ্জ ণসস অ্থস্টিটির (RSLSA) প্রেুদক্তগত অ্ংশীিার 

দর্দজটাল মলাক আিালত জুস্টপটিস জাস্টিস ফটকণনােস্টজস দ্বারা দতদর করা 

হথয়দেল৷ 
 

ফোিাবিী দ্বীপপুঞ্জ: অ্ন্ধ্রপ্রণিশ প্রেমবাতরর র্ন্য কৃষ্ণসাি সমীক্ষা 

কতরতে 

দেেন্ন প্রজাদতগুদলথক রক্ষা করার জন্য একটি সংরক্ষণ মক শল দতদর করার জন্য, 

অ্ন্ধ্রপ্রণিশ িাণজযি বন্যপ্রােী স্টবভ্াে ফিৌণেশ্বিম এেং ইয়ানাথমর মথধ্য 

মগািােরীর দ্বীপগুস্টেি দির্ঘডয েরাের কত ষ্ণসারথির দনথয় প্রেম গথেষণা শুরু 

কথরথে । মগািােরী েন্যায় ক্ষদতগ্রস্থ দ্বীেগুদলথত প্রচুর েদরমাথণ কৃষ্ণসাি হস্টিে 

আটণক  াওয়াি স্টিণপাণটজ ি পণি, সমীক্ষাটিি প্রস্তাব কিা হণয়স্টেে। 
 

আসাণমি মুখ্যমিী স্টহমন্ত স্টবশ্ব শমজা 'স্বস্টনভ্জ ি নাস্টি' প্রকল্প চােু 

কণিণেন 

আসাণমি মুখ্যমন্ত্রী স্টহমন্ত স্টবশ্ব শমজা আসাণমি গুয়াহাটিণত আদিোসী 

তাুঁ দতথির ক্ষমতায়থনর জন্য একটি প্রকল্প  'স্বস্টনভ্জ ি নাস্টি' চালু কথরথেন । রাজয 

সরকার এই প্রকথল্পর অ্ধীথন একটি ওথয়ে মোটড াথলর মাধ্যথম সরাসদর আদিোসী 

তাুঁ দতথির কাে মেথক তাুঁ ত সামগ্রী সংগ্রহ করথে। এই প্রকল্প রাথজযর তাুঁ ত ও 

েথস্ত্রর ঐদতহয সংরক্ষথণ সাহায্য করথে। 

 

Economy News in Bengali 
 

ফকন্দ্র সরকার িাজয এবং ফকন্দ্রীয় টযাক্স প্রসাস্টিত কণিণে এবং 

ন্টেভাইস স্টিণবট ফপ্রািাম চােু  কতরতে 

সরোর 31 মশ মাচড , 2024 েেডন্ত মোশাক এেং মমক-আে রপ্তাদনর জন্য েস্ত্র 

মন্ত্রথকর দ্বারা মর্ঘাদষত একই হাথর িাজয এবং ফকন্দ্রীয় কি ও ফেস্টভ্স 

(RoSCTL) ফিয়াণতি প্রকল্পটি অ্ব্যাহত রাখার অ্নুথমািন দিথয়থে। 

RoSCTL একটি প্রেতদদ্ধ-দভদত্তক, অ্গ্রগামী মপ্রাগ্রাম, ো রপ্তাদন এেং চাকদর 

েতদদ্ধথত সহায়তা কথরথে। 
 

মেজযান িযানস্টে ভ্ািণতি FY23 স্টজস্টডস্টপ পূবজাভ্াস 7.2% কস্টমণয়ণে 

আথমদরকান মিাকাথরজ মিোন িযানস্টে ভারথতর জন্য তার FY23 GDP 

সম্প্রসারথণর অ্নুমান 0.40 শতাংশ কদমথয় 7.2 শতাংশ কথরথে | ধীর ন্টেশ্বব্যাপী 

প্রেতদদ্ধর োরথে GDP েতদদ্ধ FY24-এ 6.4 শতাংশ হতব৷ মেদশরভাগ েেডথেক্ষক 

আশা করথেন মে FY23ফি GDP প্রেতদদ্ধ 7 শতাংথশর মেদশ হথে | RBIময়র 

অ্নুমানও 7.2 শতাংথশ িাুঁ দডথয়থে। 
 

FICCI 2022-23-এি জন্য ভ্ািণতি স্টজস্টডস্টপ বৃস্টিি পূবজাভ্াসণক 

7% এ নাস্টমণয় স্টিণয়ণে 

দশল্প সংস্থা ফিডাণিশন অ্ি ইস্টিয়ান ফচম্বাসজ অ্ি কমাসজ অ্যাি ইিাস্টি 

(FICCI) এই আদেডক েেথরর জন্য ভারথতর অ্েডননদতক আউটেুট অ্নুমানথক 

40 মেদসস েথয়ন্ট কস্টমণয় 2022-23 সাতের জন্য 7% কতরতে । এদপ্রল মাথস,  

2022-23 এি জন্য FICCI ভ্ািণতি প্রবৃস্টি 7.4% অ্নুমান কণিস্টেে। ভূ-

রাজননদতক অ্দনিয়তার কারথণ এেং এদশয়ার তত তীয় েতহত্তম অ্েডনীদতথত তাথির 

প্রভাফের েরুন এই ন্টসদ্ধান্তর্ট ফনওো হথেথে । 
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ADB FY23-এি জন্য ভ্ািণতি স্টজস্টডস্টপ বৃস্টিি পূবজাভ্াস 7.2% কম 

কণিণে 

এস্টশয়ান ফডণভ্েপণমি োঙ্ক (ADB), FY23- এর জন্য ভারথতর দজদর্দে 

েতদদ্ধর েূেডাভাস 7.2 শতাংণশ কস্টমণয় এতনতে । আণে এটি 7.5 শতাংশ 

অ্নুমান েথরন্টেল । ইদতমথধ্য, ম্যাদনলা-দভদত্তক multilateral development 

bank  FY24-এ েতদদ্ধর েূেডাভাস 7.8 শতাংথশ নাদমথয় এথনথে, ো আথগ অ্নুমান 

করা হথয়দেল 8 শতাংশ । তথে, এটি ভারথতর জন্য মূল্যস্ফীদতর েূেডাভাসথক 

FY23-এর জন্য 6.7%-এ উন্নীত কথরথে, ো েূথেড অ্নুমান করা হথয়দেল 5.8%। 
 

সিকাি কতৃজ ক স্টসস্টকউস্টিটিজ স্টহসাণব স্টজণিা কুপন, স্টজণিা স্টপ্রস্টিপাে 

বি ফ াস্টষত হতেতে 

সরকার একটি সামাদজক স্টক এক্সথচঞ্জ দতদরর প্রস্তুদতর জন্য দসদকউদরটিজ 

দহসাথে “zero coupon zero principal instruments”  মথনানীত কথরথে। 

শুক্রোর প্রকাদশত একটি আনুষ্ঠাদনক মর্ঘাষণা অ্নুসাথর, স্টসস্টকউস্টিটিজ অ্যাি 

এক্সণচঞ্জ ফবাডজ  অ্ি ইস্টিয়া (SEBI) এই ইন্সটু্রথর্মি গুন্টলথি প্রথোজয 

আইনগুদল প্রদতষ্ঠা করথে। 

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

2022 সাতের জন্য প্রবাসী অ্ভ্যন্তিীে িয্াস্টঙ্কং: ভ্ািত 36তম স্থাণন 

িণয়ণে 

ফমস্টক্সণকা 2022-এি জন্য এক্সপ্যাট ইনসাইডাি র্যাস্টঙ্কংণয় শীথষড রথয়থে, ো 

সম্প্রদত ইন্টারন্যাশন্স দ্বারা প্রকাদশত হথয়থে, মেখাথন ভ্ািত একটি উি মস্ক্ার 

সহ তাদলকার 52টি ফিণশি মথধ্য 36 তম স্থাণন রথয়থে । রয্াদঙ্কংথয় প্রোসীথির 

জন্য সেথচথয় খারাে মিশ হল কুণয়ত । 
 

সবণচণয় ভ্াণো এবং সবণচণয় খািাপ 

• শীষজ 10: মমদক্সথকা, ইথন্দাথনদশয়া, তাইওয়ান, েতুড গাল, মেন, সংেুক্ত 

আরে আদমরাত, দভথয়তনাম, োইল্যাি, অ্থিদলয়া, দসঙ্গােুর। 

• 11 ফথণক 20: এথতাদনয়া, ওমান, মকদনয়া, মাদকড ন েুক্তরাষ্ট্র, োহরাইন, 

িাদজল, রাদশয়া, মালথয়দশয়া, সুইজারল্যাি, মচদকয়া। 

• 21 ফথণক 30: দিদলোইন, মনিারল্যািস, কানার্া, অ্দিয়া, হাথঙ্গদর, 

কাতার, মস দি আরে, মোল্যাি, মেলদজয়াম, মর্নমাকড । 

• 31 ফথণক 40: িান্স, দিনল্যাি, চীন, নরওথয়, দমশর, ভারত, েুক্তরাজয, 

আয়ারল্যাি, সুইথর্ন, িদক্ষণ মকাদরয়া। 

• 41 ফথণক 52: গ্রীস, জামডাদন, মাল্টা, ইতাদল, তুরস্ক্, িদক্ষণ আদিকা, 

জাোন, লুথক্সমোগড, সাইপ্রাস, হংকং, দনউদজল্যাি, ক্যথয়ত। 
 

ফিসবুফকর-মাস্টেক ফমটা প্রথম বাস্টষজক মানবাস্টধকাি প্রস্টতণবিন 

প্রকাশ কণিণে 

মিসেুথকর মাদলক ফমটা তার প্রথম বাস্টষজক মানবাস্টধকাি প্রস্টতণবিন প্রকাশ 

কণিণে | কথয়ক েের ধথর অ্দভথোগ আনার ের মে এটি অ্নলাইন অ্েব্যেহাথরর 

প্রদত অ্ন্ধ দৃদিোত কথরথে ো ভ্ািত এবং মায়ানমাণিি মণতা ফেতশ বাস্তব-

স্টবণশ্বি সস্টহংসতাণক উণস্ক স্টিণয়ণে। 2020 এেং 2021 সাথল সম্পাদিত হওো 

অ্ধ্যেসায়থক কভার েরা প্রদতথেিনর্টথি ভারথতর একটি দেতদকড ত মানোদধকার 

প্রভাে মূল্যায়থনর একটি সারসংথক্ষে অ্ন্তভুড ক্ত রথয়থে, ো েদরচালনা করার জন্য 

মমটা আইন সংস্থা মিাদল মহাগথক কদমশন েরা হথেন্টেল। 
 

ফহনস্টে পাসণপাটজ  সূচক 2022: ভ্ািত 87তম স্থাণন িণয়ণে 

ফহনস্টে পাসণপাটজ  সূচক সম্প্রদত 2022 সাথলর জন্য দেথের সেথচথয় শদক্তশালী 

োসথোথটড র তাদলকা প্রকাশ কথরথে। দতনটি এদশয়ান মিশ জাপান, স্টসঙ্গাপুি 

এবং িস্টক্ষে ফকাস্টিয়া ইউথরােীয় মিশগুদলর দ্বারা আদধেতয দেতারকারী প্রাক-

মহামারী রয্াদঙ্কংথক তাদলকার শীষড দতনটি স্থান অ্জড ন কথরথে। অ্দভোসন 

েরামশডিাতা ফহনস্টে অ্যাি পাটজ নািস-এি সবজণশষ ফহনস্টে পাসণপাটজ  সূচক 

অ্নুসাথর, 2022 সাথল স্টবণশ্বি সবণচণয় শস্টক্তশােী পাসণপাটজ গুস্টেি তাদলকায় 

ভ্ািত 87 তম স্থাথন রথয়থে৷ 
 

সূচণকি মূে পণয়ি: 

• মহনদল ইনথর্ক্স অ্নুসাথর ভারথতর প্রদতথেশী মিশ োদকতান দেথের চতুেড 

খারাে োসথোটড  রথয়থে েথল জানা মগথে। 

• জাোদন োসথোটড  193টি মিথশ প্রথেফশর ন্টনশ্চেিা প্রিান কথর, মেখাথন 

দসঙ্গােুর এেং িদক্ষণ মকাদরয়া উভয়ই 192টি মিথশ প্রথেথশর সুদেধা মিয়। 

• এদশয়ার অ্ন্যান্য মিথশর মথধ্য, ভারত, মদরশাস এেং তাদজদকতাথনর সাথে 

87 তম স্থাথন রথয়থে, োর োসথোটড  67 টি মিথশ প্রথেশাদধকার মিয়। 

• চীন েদলদভয়ার সাথে 69তম স্থাথন রথয়থে, তাথির প্রদতটি োসথোটড  80টি 

গন্তথব্য প্রথেথশর অ্নুমদত মিয়। 

• োংলাথিথশর জন্য, এটি 104 তম অ্েস্থান িখল কথর – োদকতাথনর মচথয় 

োুঁ চটি স্থান মেদশ। 

• আিগাদনতান, ইরাক ও দসদরয়ার ের দেথের চতুেড দনকত ি োসথোটড  রথয়থে 

োদকতাথনর। 
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স্টবণশ্বি সবণচণয় শস্টক্তশােী পাসণপাটজ  2022: শীষজ 10 ফিশ 

• জাোন 

• দসঙ্গােুর 

• িদক্ষণ মকাদরয়া 

• জামডাদন 

• মেন 

• দিনল্যাি 

• ইতাদল 

• লুথক্সমোগড 

• অ্দিয়া 

• মর্নমাকড  
 

ফিাবজস স্টিণয়ে-টাইম স্টবস্টেয়স্টনয়ািণিি তাস্টেকা: স্টবে ফেটসণক 

োস্টড়ণয় ফেণেন ফেৌতম আিাস্টন 

মিােডস দরথয়ল-টাইম দেদলয়থনয়ারথির তাদলকা অ্নুোয়ী, ভারথতর সেথচথয় ধনী 

ব্যদক্ত, ফেৌতম আিাস্টন এখন দেথের চতুেড ধনী ব্যদক্ত হথয় উথঠথেন, ন্টিন্টন 

মাইথক্রাসিথটর প্রদতষ্ঠাতা স্টবে ফেটসণক ফপেণন ফিণেণেন। এই েতদদ্ধ 

এথসথে েখন মগটস মর্ঘাষণা কথরথেন মে, দতদন তার অ্লাভজনক সংস্থা - দেল 

অ্যাি মমদলিা মগটস িাউথিশনথক তার সম্পথির $20 দেদলয়ন িান করথেন। 
 

গুরুত্বেূণড দিক: 

• ইেন মাস্ক $230 স্টবস্টেয়ন সম্পথির সাথে সেথচথয় ধনী ব্যদক্ত , দদ্বতীয় 

স্থাথন েুই স্টভ্টণনি বানজাডজ  আনজল্ট এবং তৃতীয় স্থাণন অ্যামাজণনি 

ফজি ফবণজাস। 

• মুণকশ আম্বাস্টন 10 তম স্থাথন দেথলন (দনট মূল্য: $88 দেদলয়ন)। 

• এই েেথরর মিব্রুয়াদরথত, আিাদন তার ব্যদক্তগত ভাথগ্যর লাথির দেেথন 

এদশয়ার সেথচথয় ধনী স্থান দনথত সহথিশী আম্বাদনথক োদডথয় মগথে, ো 

তাথক এই েের দেথের েতহত্তম সম্পি অ্জড নকারী কথর তুথলথে। 
 

স্টবণশ্বি শীষজ স্টতন ধনী স্টবজণনস টাইকুন হে: 

1. ফটসোি স্টসইও এেন মাস্ক: $234.4 স্টবস্টেয়ন 

2. বানজাডজ  আনজল্ট: $154.9 স্টবস্টেয়ন, 

3. অ্যামাজন প্রধান ফজি ফবণজাস: $143.9 স্টবস্টেয়ন 
 

স্মাটজ  স্টসটি িাি েবহাণি তাস্টমেনাড় ুশীণষজ রতেতে 

তাস্টমেনাড় ু স্মাটড  দসটি িাি ব্যেহাথর রাজযগুদলর তাদলকার শীথষড রথয়থে৷ 

তাদমলনাডু েখন মকথের দ্বারা প্রকাদশত 4333 মকাটি টাকার মথধ্য 3932 ফকাটি 

টাকার ফবস্টশ খিচ কণিণে, উত্তিপ্রণিশ 3142 মকাটি টাকার মকেীয় মশয়ার 

দরদলথজর মথধ্য 2699 ফকাটি টাকা ব্যেহার কথর দদ্বতীয় স্থাথন রথয়থে । 8 জুলাই 

2022 েেডন্ত, মকে 100টি স্মাটড  দসটির জন্য 30,751.41 মকাটি টাকা প্রকাশ 

কথরথে, োর মথধ্য 27,610.34 মকাটি টাকা (90%) ব্যেহার করা হথয়থে। 
 

প্রস্টতণবিণনি মূে স্টবষয়: 

• সরকারী তথ্য মিখায় মে, কণডাটক, অ্ন্ধ্র প্রথিশ, গুজরাট, মধ্যপ্রথিশ, 

মহারাষ্ট্র এেং রাজস্থান সহ রাজযগুদলও স্মাটড  দসটি দমশথনর অ্ধীথন 

প্রকল্পগুদলথত েড েদরমাথণ ব্যয় কথরথে। 

• কণডাটক মেখাথন 2618 মকাটি টাো মকেীয় দরদলজ মেথক 2420 মকাটি 

টাকা ব্যেহার মরকর্ড  কথরথে, মহারাষ্ট্র মকথের মমাট 2454 মকাটি টাকার 

মথধ্য 2453 মকাটি টাকার ব্যেহার মিদখথয়থে। 

• 8 জুলাই 2022 েেডন্ত, এই স্মাটড  দসটিগুদল 1,90,660 মকাটি টাকার 7,822টি 

প্রকথল্পর মটিার দিথয়থে; 1,80,996 মকাটি টাকার 7,649টি প্রকথল্প কাথজর 

আথিশ জাদর করা হথয়থে; 66,912 মকাটি টাকার 4,085টি প্রকল্প সম্পন্ন 

হথয়থে। 

• এসদসএম োতোয়থনর সময়কাল 2023 সাথলর জুন েেডন্ত এেং সমত স্মাটড  

দসটি তাথির প্রকল্পগুদল দনধডাদরত সমথয়র মথধ্য সমূ্পণড করথে েথল আশা করা 

হথে। 
 

ইস্টিয়া ইণনাণভ্শন ইনণডক্স 2021: কেজাটক, মস্টেপুি এবং চেীেড় 

শীণষজ িণয়ণে 

কেজাটক, মস্টেপুি এবং চেীেড় NITI আণয়াণেি ইস্টিয়া ইণনাণভ্শন 

ইনণডণক্সি তত তীয় সংস্ক্রথণর শীথষড রথয়থে, ো তাথির উদ্ভােন কমডক্ষমতার 

উের রাজয এেং মকেশাদসত অ্ঞ্চলগুদলথক স্থান মিয় ৷ নীদত আথয়াথগর ভাইস 

মচয়ারম্যান সুমন ফবস্টি শীষড োেদলক েদলদস দেঙ্ক টযাঙ্ক সিস্য ডক্টি স্টভ্ ফক 

সািস্বত, দসইও েরথমেরন আইয়ার এেং দসদনয়র উেথিিা নীরজ দসনহার 

উেদস্থদতথত ইদিয়া ইথনাথভশন ইনথর্ক্স 2021 প্রকাশ কথরথেন। 
 

উদ্ভাবন সূচকটি 7 টি স্তণেি উপি স্টভ্স্টত্ত কণি: 

মানে সম্পি 

1. দেদনথয়াগ 

2. জ্ঞান কমীরা 

3. ব্যেসাদয়ক েদরথেশ 

4. দনরােত্তা এেং আইদন েদরথেশ 

5. জ্ঞাথনর আউটেুট 

6. জ্ঞাথনর দেতার 

প্রস্টতণবিণনি মূে স্টবষয়: 

• কণডাটক 'প্রধান রাজয' দেভাথগ শীথষড এেং মদণেুর 'উত্তর েূেড ও োেডতয রাজয' 

দেভাথগ দেজয়ী দহসাথে আদেভূড ত হথয়থে। চণ্ডীগড 'মকেশাদসত অ্ঞ্চল এেং 

শহর রাজয' দেভাথগ শীষড োরিমডার দেল। 

• কণডাটথকর উি মস্ক্ার এিদর্আই আকত ি করার মক্ষথত্র সথেডাি োরিরম্যান্স 

এেং দেেুল সংখ্যক মভঞ্চার কযাদেটাল চুদক্তর জন্য িায়ী করা মেথত োথর। 

চণ্ডীগড েখন জ্ঞান কমী তথের শীথষড, দিদি ব্যেসার েদরথেশ এেং দেদনথয়াগ 

তথের শীথষড রথয়থে। 
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প্রধান রার্য: 

RANK িাজযগুস্টে 2021 

1 কণডাটক 18.01 

2 মতথলঙ্গানা 17.66 

3 হদরয়ানা 16.35 

4 মহারাষ্ট্র 16.06 

5 তাদমলনাড ু 15.69 

6 োঞ্জাে 15.35 

7 উত্তর প্রথিশ 14.22 

8 মকরালা 13.67 

9 অ্ন্ধ্র প্রথিশ 13.32 

10 ঝাডখণ্ড 13.10 
 

NE এবং পাবজতয িাজয: 

RANK িাজযগুস্টে III 2021 

1 মদণেুর 19.37 

2 উত্তরাখণ্ড 17.67 

3 মমর্ঘালয় 16.00 

4 অ্রুণাচল প্রথিশ 15.46 

5 দহমাচল প্রথিশ 14.62 

6 দসদকম 13.85 

7 দমথজারাম 13.41 

8 দত্রেুরা 11.43 

9 আসাম 11.29 

10 নাগাল্যাি 11.00 
 

UT এবং শহণিি িাজয: 

RANK UT এবং স্টসটি ফিটস 2021 

1 চণ্ডীগড 27.88 

2 দিিী 27.00 

3 আন্দামান ও দনথকাের দ্বীেেুঞ্জ 17.29 

4 েুদুথচদর 15.88 

5 মগায়া 14.93 

6 জেু ও কাশ্মীর 12.83 

7 িািরা ও নগর হাথভদল এেং িমন ও দিউ 12.09 

8 লাক্ষাদ্বীে 7.86 

9 লািাখ 5.91 
 

Business News in Bengali 
 

ওো ভ্ািণতি প্রথম ফিশীয়ভ্াণব ততস্টি স্টেস্টথয়াম আয়ন-ণসে 

প্রবতজ ন কণিণে 

ওো ইণেকট্রিক মিথশর প্রেম মিশীয়ভাথে দতদর স্টেস্টথয়াম-আয়ন ফসে এর 

উণমাচন কণিণে। ফবঙ্গােুরু-স্টভ্স্টত্তক টু-হুইোি স্টনমজাতা ওো 2023 সাণেি 

মণে ফচন্নাই-স্টভ্স্টত্তক স্টেোিযাক্টস্টি ফথণক ফসে-NMC 2170- এর ব্যােক 

উত্োিন শুরু করথে । দনদিড ি রাসায়দনক এেং উেকরথণর ব্যেহার মসলর্টমক 

একটি দনদিড ি জায়গায় আরও শদক্ত ফজাগাথি করথত সক্ষম েরথে | 
 

Bharti Airtel USD 1 স্টবস্টেয়ন এি ন্টবন্টনমতে 1.2% ইকুযইটি 

ফশয়াি Google এর জন্য বিাদ্দ কণিণে 

মটদলকম অ্োথরটর ভ্ািতী এয়ািণটে 7.1 ফকাটিিও ফবস্টশ ইকুযইটি ফশয়াি 

ইন্টারথনট গুগলথক প্রথিযে ফশোর প্রন্টি 734 টাকায় েরাদ্দ কথরথে । Google 

এখন ভারথতর 2 টি মটদলকম েদরথষো প্রিানকারীর মথধ্য 1.2% অ্ংশীিাদরথত্বর 

অ্দধকারী৷ ভারথতর দর্দজটালাইথজশন িাথির ফেথে জুলাই 2020 সাথল 

দরলাথয়ন্স দজওথত Google এর 4.5 দেদলয়ন মাদকড ন র্লার দেদনথয়াফগর পথর এই 

দেদনথয়াগটি েরা হথেথে। 

গুগল তার 10 দেদলয়ন র্লাথরর ইদিয়া দর্দজটাইথজশন িাথির অ্ংশ দহসাথে 

এই দেদনথয়াগর্ট কথরথে । Google মকাম্পাদনর ইসুয-েরেতী মমাট ইক্যযইটি 

মশয়াথরর প্রায় 1.2 শতাংশ ধারণ করথে, সমূ্পণডরূথে প্রায় 1.17 শতাংশ । ইদিয়া 

দর্দজটাইথজশন িাি সম্পথকড  মর্ঘাষণা করার কথয়কদিন েথরই দজও প্ল্যাটিথমড 

7.73 শতাংশ মশয়ার মকনার জন্য Google 33,737 মকাটি টাকা (প্রায় USD 

4.5 দেদলয়ন) দেদনথয়াগ কথরথে। 
 

OneCard $100 স্টমস্টেয়ন স্টবস্টনণয়াণেি পণি ভ্ািণতি 104তম 

ইউস্টনকণনজ পস্টিেত হণয়ণে 

একটি মমাোইল মক্রদর্ট কার্ড  মকাম্পাদন ‘OneCard’ Temasek দ্বারা সমদেডত 

একটি দসদরজ D রাউথির অ্েডায়থন $100 দমদলয়ন অেি উত্থােন কথরথে, 

এরেথল এটি ভারথতর 104তম ইউদনকথনড েদরণত হথয়থে। OneCard, 

Open, Oxyzo, এবং Yubi (েূথেড CredAvenue) সহ 2022 সাথল ভারত 

এখনও েেডন্ত 20টিরও মেদশ আদেডক ইউদনকনড দতদর কথরথে । QED, Sequoia 

Capital, এেং Hummigbird Ventures সহ দেদ্যমান দেদনথয়াগকারীরাও 

OneCard- এি সাম্প্রদতক রাউথি দেদনথয়াগ কথরথে, োর মাদলকানা হল েুথনর 

FPL মটকথনালদজস।  
 

ভ্ািতী এয়ািণটে কতৃজ ক ফ াস্টষত ভ্ািণতি প্রথম 5G প্রাইণভ্ট 

ফনটওয়াকজ  সিেভাতব পিীক্ষা করা হতেতে 

মেঙ্গালুরুথত বশ অ্ণটাণমাটিভ্ ইণেকট্রস্টনণক্সি প্লযাণি ভারতী এয়ািণটে 

দ্বারা মিথশর প্রেম 5G প্রাইথভট মনটওয়াকড  সিলভাথে েরীক্ষা করা হথয়থে । 

প্রাইথভট মনটওয়াথকড র জন্য এয়ারওথয়ভ েরাদ্দ দনথয় মটদলকম এেং আইটি 

সংস্থাগুদলর মথধ্য দ্বথের র্মাথেই একটি 5G মেকট্রাম দনলাথমর আথগ এই 

ট্রায়ালটি র্ঘথট ।  
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গুরুত্বপূেজ স্টিক: 

• মাথনর েতদদ্ধ এেং অ্োথরশনাল িক্ষতা উভয় মক্ষথত্রই, স্বয়ংদক্রয় কােডক্রম 

5G প্রেুদক্ত দ্বারা চাদলত হথয়থে, োর মথধ্য রথয়থে মমাোইল ির্ব্যাি এেং 

অ্দত-দনভড রথোগ্য মলা-মলথটদন্স মোগাথোগ, দ্রুত মস্ক্ল-আে এেং কম 

র্াউনটাইম প্রিান কথর, এগুন্টল একটি দেেত দতথত েলা হথেথে। 

• অ্জয় স্টচতকাণিি মথত, এয়ারথটল ভারথতর দর্দজটাল রূোন্তর এেং এর 

ব্যেসার েতদদ্ধথত সহায়তা করথত প্রদতশ্রুদতেদ্ধ কারণ এটি দেেব্যােী আকার 

অ্জড ন করথত চায়। 

• সুভ্াষ স্টপ -এি মথত, Airtel প্রাইথভট 5G মনটওয়াথকড র কম মলথটদন্স 

এেং দনভড রথোগ্য কাথনদক্টদভটি আথে | 
 

স্টডস্টজট ইিুযণিি ফমাটি বীমাি জন্য 'ণপ অ্যাজ ইউ ড্রাইভ্' চােু 

কণিণে 

ফো স্টডস্টজট ফজনাণিে ইিুযণিি হল প্রেম েীমাকারী োরা মমাটর েীমা স্টনজস্ব 

ক্ষস্টত (OD) পস্টেস্টসি জন্য 'ণপ অ্যাজ ইউ ড্রাইভ্' (PAYD) অ্যার্-অ্ন 

দেদশিয অ্িার কথর। ইনু্সযথরন্স মমাটর ইনু্সযথরন্স ওন র্যাথমজ েদলদসর জন্য 

একটি অ্যার্-অ্ন দেদশিয চালু কথরথে, োর নাম 'থে অ্যাজ ইউ ড্রাইভ'। 

োনোহন-মাদলকরা মমাটর দনজস্ব ক্ষদত (OD) নীদত সহ ব্যােক কভাথরথজর 

অ্ংশ দহসাথে এই সুদেধাটি দকনথত োথরন। 
 

নীস্টতি মূে স্টবষয়: 

• প্রস্টত বেি যারা 10,000 স্টকণোস্টমটাণিি কম ড্রাইভ কথরন, তারা এখন 

এই অ্যার্-অ্থনর মাধ্যথম কম অ্েড প্রিান করথেন। 

• দর্দজট ওথর্াদমটার দরদর্ং, মটদলথমটিক্স মর্টা এেং োদষডক দকথলাদমটার 

ব্যেহার করথে এই োড় স্টিণত (25% প জন্ত)। 

• IRDAI সাধারণ েীমা মকাম্পাদনগুদলথক মমাটর OD েদলদসথত এই ধরথনর 

প্রেুদক্ত-সক্ষম ধারণাগুদল প্রেতড ন করার অ্নুমদত দিথয়থে। 
 

 

Agreement News in Bengali 
 

ভ্ািতীয় অ্যাথণেটফের সমথজন কিাি জন্য অ্যাথণেটিক্স 

ফিডাণিশন অ্ি ইস্টিয়াি সাণথ RIL চুস্টক্ত কণিণে 

স্টিোণয়ি ইিাস্টিজ স্টেস্টমণটড (RIL) এেং অ্যাথণেটিক্স ফিডাণিশন 

অ্ি ইস্টিয়া (AFI) ভ্ািণত অ্যােথলটিথক্সর সামদগ্রক েতদদ্ধথক সক্ষম করার জন্য 

একটি িীর্ঘডথময়ািী অ্ংশীিাদরত্ব কথরথে ৷ অ্ংশীিাদরথত্বর লক্ষয হল সারা মিশ 

মেথক ভারতীয় ক্রীডাদেিথির খুুঁথজ এথন তাথির দেেমাথনর সুথোগ-সুদেধা, 

মকাদচং প্রিান করা | 
 

আইআইটি মাদ্রাজ ফথণক শুরু হওয়া ফকাম্পাস্টনি সাণথ ফবিান্ত 

সহণ াস্টেতা কণিফে 

দনরােত্তা র্ঘটনা সনাক্তকরণ োতোয়থনর জন্য, ধাতু, মতল এেং গ্যাস মকাম্পাদন 

ফবিান্ত আইআইটি মাদ্রাজ- এ প্রদতদষ্ঠত একটি স্টাটড আে দর্থটক্ট 

ফটকণনােস্টজণসি সাথে অ্ংশীিাদরত্ব কথরথে এেং এর সমত ব্যেসাদয়ক ইউদনথট 

টি-পােস HSSE মস্টনটস্টিং স্টসণিম স্থােন কথরথে। অ্ংশীিাদরত্বর্ট মেিান্ত 

গ্রুথের কমডথক্ষথত্র AI-সক্ষম দনরােত্তা েেডথেক্ষণ োতোয়থনর মাধ্যথম শূন্য ক্ষদত 

অ্জড থনর লথক্ষযর সাথে সামঞ্জস্যেূণড, ো দর্দজটাল রূোন্তথরর জন্য এর মরার্ম্যাথে 

একটি প্রধান অ্গ্রাদধকার।  
 

স্টডণটক্ট ফটকণনােস্টজ সম্পণকজ  : 

আইআইটি মাদ্রাজ দ্বারা সমদেডত একটি স্টাটড আে ফবিান্ত স্পাকজ  1.O 

উথদ্যাথগর দেজয়ী দহসাথে দনেডাদচত হথয়দেল । এটি 100% দনরােত্তা সেদত এেং 

0% সম্পি র্াউনটাইম অ্জড থনর জন্য দশল্প প্রদক্রয়াগুদল স্বয়ংদক্রয় এেং 

েুনঃপ্রথক শথলর লথক্ষয SaaS-দভদত্তক সমাধান সরেরাহ কথর। 
 

RBI এবং োঙ্ক ইণদাণনস্টশয়াি মণে সহণ াস্টেতা আিও এস্টেণয় 

স্টনণত MoU স্বাক্ষস্টিত হণয়ণে 

স্টিজাভ্জ  োঙ্ক অ্ি ইস্টিয়া এেং োঙ্ক ইণদাণনস্টশয়াি মথধ্য মেথমন্ট দসথস্টম, 

দর্দজটাল আদেডক উদ্ভােন, অ্যাস্টি-মাস্টন েিাস্টিং এবং সিাসবাণিি অ্থজায়ন 

(এএমএে-স্টসএিটি) প্রস্টতণিাণধ সহণ াস্টেতা বাড়াণনাি জন্য একটি চুদক্ত 

হথয়থে ৷ ইণদাণনস্টশয়াি োদলথত G20 অ্েডমন্ত্রী এেং মকেীয় ব্যাংথকর 

গভনডরথির দেঠথকর োশাোদশ, দুটি মকেীয় ব্যাংক তাথির োরেদরক 

সহথোদগতাথক আরও এদগথয় দনথত একটি MoU সাের েথরথে |  
 

স্টচতা পুনঃপ্রবতজ ণনি জন্য ভ্ািত নাস্টমস্টবয়াি সাণথ একটি চুস্টক্ত স্বাক্ষি 

কণিণে 

প্রায় সাত িশক ের স্টচতাণিি ফিণশ দিদরথয় আনার লথেয ভ্ািত এেং 

নাস্টমস্টবয়াি মথধ্য একটি সমথঝাতা স্মারক (Mou) স্বােন্টরি হে । প্রেম আটটি 

দচতা 15 আগথস্টর মথধ্য মধ্যপ্রথিথশর কুণনা জাতীয় উদ্যাণন ফপৌৌঁেণব বণে 

আশা কিা হণে । আলািাভাথে, ভারত িস্টক্ষে আস্টিকা ফথণক 12টি স্টচতা 

পাণব বণে আশা কিা হণে | 
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Flipkart এবং স্টবহাি িাজয িক্ষতা উন্নয়ন স্টমশণনি র্ন্য MoU 

স্বাক্ষস্টিত হণয়ণে 

ই-কমাসড োজার স্টিপকাটজ  িাণজয সাপ্লাই ফচইন অ্পাণিশন একাণডস্টম 

(SCOA) প্রকল্পগুদল শুরু করার জন্য স্টবহাি িাজয িক্ষতা উন্নয়ন স্টমশণনি 

সাথে একটি চুদক্ত স্বাক্ষর কথরথে । একটি দরদলজ অ্নুসাথর, মপ্রাগ্রামটির লক্ষয হল 

িক্ষ সাপ্ল্াই মচইন অ্োথরশন কমীথির একটি প্রদতভা গ্রুপ দতদর করা এেং 

ব্যেসার প্রাসদঙ্গক প্রদশক্ষণ ও িক্ষতা েদডথয় মিওয়া। 

 

Appointment News in Bengali 
 

গুেে প্যাণিি অ্যােিাণবট ফোল্ডম্যান শ্যাক্স ফভ্ণটিান, মাটিজ  

শ্যাণভ্জণক ফবাণডজ  স্টনণয়াে কণিণে 

ওয়াল দিথটর অ্দভজ্ঞ মাটিজ  শ্যাণভ্জ গুেে প্যাণিি অ্যােিাণবট 

ইনকণপজাণিণটণডি মোথর্ড  মোগ ন্টেথি চথলথেন | Google এর প্রাক্তন প্রধান 

দনেডাহী কমডকতড া এদরক দশ্মড্ট প্রোি হওোর ের তার দনথয়াগটি েণডমালা মোথর্ড  

প্রেম েদরেতড নথক দচদিত কথরফে৷ 
 

VK স্টসং REC স্টেস্টমণটণডি পস্টিচােক (কাস্টিেস্টি) স্টহসাণব স্টন ুক্ত 

হণয়ণেন 

স্টভ্ ফক স্টসং REC স্টেস্টমণটণডি পস্টিচােক (ফটকন্টনকযাে) দহসাথে িাদয়ত্ব 

গ্রহণ কথরথেন । এই েথিান্নদতর আথগ, দভ মক দসং REC-মত দনেডাহী েদরচালক 

দেথলন, োর মথধ্য প্রাইথভট মসক্টর মপ্রাথজক্ট ম্যাথনজথমন্ট, এদন্টটি অ্যাদপ্রসাল 

এেং প্রদকউরথমন্ট সহ গুরুত্বেূণড ব্যেসাদয়ক মক্ষত্রগুদলর একটি মোটড থিাদলও দেল 

এেং দতদন REC োওয়ার মর্থভলেথমন্ট অ্যাি কনসালথটদন্স দলদমথটথর্র 

মোথর্ড র একজন েদরচালকও দেথলন । 
 

নস্টিদি বাত্রা FIH, IOA সভ্াপস্টত এবং IOC সিস্য পি ফথণক 

পিতযাে কণিণেন 

প্রেীণ ক্রীডা প্রশাসক, নস্টিদি বাত্রা "ব্যদক্তগত কারণ" উথিখ কথর ভ্ািতীয় 

অ্স্টেস্টম্পক অ্যাণসাস্টসণয়শন (IOA), আন্তজজ াস্টতক হস্টক ফিডাণিশন 

(FIH) এি সভােদত এেং আন্তজজ াস্টতক অ্স্টেস্টম্পক কস্টমটিি (IOC) সিস্য 

েি মেথক েিতযাগ কথরথেন । দমঃ োত্রা ভ্ািতীয় অ্স্টেস্টম্পক 

অ্যাণসাস্টসণয়শণনি (IOA) সভ্াপস্টত হওো বন্ধ কণি ফিন েখন দিদি 

হাইথকাটড , 25 মম হদক ইদিয়ার 'আজীেন সিস্য' েিটি োদতল কথর মিয়, োর 

মস জথন্য দতদন IOA দনেডাচথন প্রদতদ্বদেতা কথরদেথলন এেং জয়ী হথয়দেথলন।  
 

আস্টশস কুমাি ফচৌহান NSE-এি পিবতী MD এবং CEO স্টহসাণব 

ন্টনযুক্ত হতেতেন 

ন্যাশনাে িক এক্সণচঞ্জ(NSE) আশীষ কুমাি ফচৌহানণক তার নতুন 

েবস্থাপনা পস্টিচােক এবং CEO স্টহণসণব দনথয়াথগর মর্ঘাষণা েথরথে । দতদন 

স্টবক্রম স্টেমাণয়ি স্থোস্টভ্স্টষক্ত হণবন, োর 5-েেথরর মময়াি 16 জুলাই 2022-

এ মশষ হথয়দেল। দতদন NSE-এর একজন প্রদতষ্ঠাতা দেথলন মেখাথন দতদন 1992 

মেথক 2000 সাল েেডন্ত কাজ কথরদেথলন। এখাথন কাজ করার কারথণ দতদন 

ভারথত আধুদনক আদেডক মর্দরথভটিথভর জনক দহসাথে েদরদচত ন্টেথলন।  
 

মণনাজ কুমাি KVIC-এি নতুন ফচয়ািম্যান স্টহণসণব িাস্টয়ত্ব ন্টনতে 

চতেতেন 

খাস্টি এবং িামীে স্টশল্প কস্টমশণনি(KVIC) প্রাক্তন র্মাথেি র্টিং দেথশষজ্ঞ সিস্য 

মণনাজ কুমািণক ভ্ািত সিকাণিি সংস্টবস্টধবি সংস্থাি ফচয়ািম্যান দহসাথে 

িাদয়ত্ব মনওয়ার জন্য েথিান্নদত েরা হথয়থে ৷ KVIC-এর প্রাক্তন মচয়ারম্যান 

স্টবনাই কুমাি সাণক্সনা দিদির মলিথটন্যান্ট গভনডর দহসাথে িাদয়ত্ব মনওয়ার জন্য 

এদগথয় মগথেন। মথনাজ ক্যমার এর আথগ KVIC-এর একজন দেথশষজ্ঞ 

সিস্য(র্মাথেি র্টিং) দেথলন এেং দেেণন ও গ্রামীণ উন্নয়থনর মক্ষথত্র মেশাগত 

অ্দভজ্ঞতা রথয়থে।  
 

স্টিণজশ গুপ্তণক RattanIndia Power-এি MD ন্টহসাতব স্টন ুক্ত 

কিা হণয়ণে 

RattanIndia Power স্টিণজশ গুপ্তণক তার নতুন েবস্থাপনা পস্টিচােক 

স্টহণসণব দনথয়াথগর মর্ঘাষণা েথরথে । তার ভারথত এেং দেথিথশ নোয়নথোগ্য, 

ইোত, খদন এেং েে খাথত কাজ করার অ্দভজ্ঞতা রথয়থে । দশল্প খাথত তার 

দতন িশথকরও মেদশ অ্দভজ্ঞতা রথয়থে। দিথজশ গুপ্ত আিাদন এন্টারপ্রাইজ, 

এসসার গ্রুে, ওথয়লসেন এেং অ্ো গ্রুথে মনতত থত্বর েথি দেথলন। এর োইথর, 

মাদকড ন েুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচয, ইরান এেং ভারতীয় উেমহাথিথশর মভ থগাদলক 

অ্ঞ্চল জুথড কাজ কথর তার দেেব্যােী অ্দভজ্ঞতা রথয়থে।  
 

জয়ন্তী প্রসািণক IBBI-এি পুণিা সিস্য স্টহসাণব নামকিে কিা 

হণয়ণে 

মকেীয় সরকার, জয়ন্তী প্রসািণক োুঁ চ েেথরর জন্য Insolvency and 

Bankruptcy Board of India (IBBI) এর েুথরা সমথয়র সিস্য দহসাথে 

দনেুক্ত কথরথে। কথেডাথরট দেষয়ক মন্ত্রথকর জাদর করা একটি দনেডাহী আথিশ 

অ্নুসাথর, োুঁ চ েেথরর এই সময়কালটি েথির িাদয়ত্ব গ্রহথণর তাদরখ মেথক অ্েডাৎ 

5 জুলাই, 2022 ো 65 েের েয়স েেডন্ত এর র্মথে মেটি সেথচথয় আথগ হথে িা 

অেন্টি গণনা করা হথে ।  
 

িাজস্টষজ গুপ্ত ONGC স্টবণিণশি ম্যাণনস্টজং স্টডণিক্টি ন্টহসাতব স্টন ুক্ত 

হণয়ণেন 

িাজস্টষজ গুপ্ত ONGC স্টবণিণশি েবস্থাপনা পস্টিচােক দহথসথে দনেুক্ত 

হথয়থেন । পাবস্টেক এিািপ্রাইজ স্টসণেকশন ফবাডজ  (PESB) তাথক এই 

েথির জন্য সুোদরশ কথরদেল । ONGC এবং ওএনস্টজস্টস ন্টেথেথশর অ্ভযন্তরীণ 

এেং আন্তজড াদতক দক্রয়াকলােগুদলথত তত্ত্বােধান, ব্যেস্থােক এেং মক শলগত 

েদরকল্পনার ক্ষমতার মক্ষথত্র তাুঁ র 33 েেথররও মেদশ দেতত ত অ্দভজ্ঞতা রথয়থে । 
 

স্টমশণিি ফসি আহণমিণক FIH এর ভ্ািপ্রাপ্ত সভ্াপস্টত স্টহণসণব 

নাম ফ াষো কিা হণয়ণে  

নস্টিদি বাত্রাি েি মেথক েিতযাথগর ের ইিািন্যাশনাে হস্টক ফিডাণিশন 

(FIH) স্টমশণিি স্টসি আহণমিণক ভারপ্রাপ্ত সভােদত দহথসথে দনথয়াগ েথরথে 

। োত্রা FIH সভােদত েি মেথক েিতযাগ কথরন এেং ন্টিন্টন ভ্ািতীয় অ্স্টেস্টম্পক 

অ্যাণসাস্টসণয়শন (IOA) প্রধাণনি পি ফথণকও পিতযাে কণিন। দতদন তার 

আন্তজড াদতক অ্দলদম্পক কদমটির(IOC) সিস্যেিও মেথড দিথয়থেন, ো সরাসদর 

তার IOA এর অ্েস্থাথনর সাথে েুক্ত দেল। 

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


Weekly Current Affairs One-Liners | 16 July to 22 July of 2022 

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

কােডদনেডাহী মোর্ড  আনুষ্ঠাদনকভাথে োত্রার েিতযাগেত্র গ্রহণ কথরথে এেং তার দুই 

দিথনর ভাচুড য়াল কংথগ্রস চলাকালীন 5 নথভম্বর নতুন দনেডাচন না হওয়া েেডন্ত 

সেডসেদতক্রথম আহথমিথক অ্ন্তেডতী প্রধান দহসাথে দনথয়াগ কথরথে । স্টসি 

আহণমি 1968 সাথল দমশথরর জাতীয় িথলর হথয় মখথলন এেং আম্পায়ার ও 

কাদরগদর কমডকতড া দহথসথে মখলাটির সাথে িীর্ঘড সম্পকড  রাথখন। দতদন 2001 সাল 

মেথক FIH কােডদনেডাহী মোথর্ড র সিস্য আথেন ।  

 

Banking News in Bengali 
 

Kotak Mahindra োণঙ্কি দ্বািা একটি সমূ্পেজ নতুন টযাক্স সাইণটি 

একীকিে হতেতে 

নতুন মোটড াথলর সাথে সমূ্পণডভাথে েুক্ত হওয়া প্রেম মেসরকাদর ব্যাঙ্কগুদলর মথধ্য 

একটি ফকাটাক মাস্টহন্দ্রা োঙ্ক নতুন আয়কর ই-িাইদলং দসথস্টথমর সাথে তার 

প্রেুদক্তগত একীকরণ সমূ্পণড করার মর্ঘাষণা কথরথে । একটি দেেত দত অ্নুসাথর, 

ফকাটাক মাস্টহন্দ্রা োণঙ্কি োণয়িিা এখন ফকাটাক মনট ব্যাদঙ্কং ব্যেহার কথর 

ো মকানও শাখায় ব্যদক্তগতভাথে মোটড াথলর e-pay টযাক্স ফপথজর মাধ্যথম 

অ্নলাইথন তাথির প্রতযক্ষ কর েদরথশাধ করথত পারথেন । ফকাটাক মাস্টহন্দ্রা 

োণঙ্কি ক্লাথয়ন্টথির জন্য, এটি টযাক্স মেথমন্ট েদ্ধদতথক দ্রুত, সহজ এেং 

সুদেধাজনক কথর তুলথে।   
 

IndusInd োঙ্ক ফবাডজ  ঋণেি মােণম 20,000 ফকাটি টাকা বাড়াণত 

অ্নুণমািন কণিণে 

মেসরকারী ঋণিাতা IndusInd োণঙ্কি ফবাডজ  আদেডক সংস্থার সম্প্রসারথণর 

জন্য 20,000 মকাটি টাকা ঋণ োডাথনার একটি েদরকল্পনা অ্নুথমািন কথরথে৷ 

IndusInd োণঙ্কি এক দেেত দত অ্নুসাথর, একটি সভায়, ব্যাথঙ্কর েদরচালনা েষডি 

প্রতােটি অ্নুথমািন কথরথে ৷ মমাট উত্থাদেত েদরমাণ 20,000 মকাটি টাকার মেদশ 

না হওয়ার শথতড  মোর্ড  একটি ব্যদক্তগত মপ্ল্সথমথন্টর মাধ্যথম মে মকানও 

অ্নুথমাদিত েদ্ধদতথত ঋণ দসদকউদরটিজ ইসুয করার অ্নুথমািন দিথয়থে। 

প্রথয়াজন অ্নুসাথর, এটি ব্যাথঙ্কর সিস্যথির সেদতথত এেং মকানও অ্দতদরক্ত 

সরকারী ো দনয়ন্ত্রক অ্নুমদত োওয়ার েথরও দেথিদশক মুদ্রায় উত্থােন করা মেথত 

োথর। 
 

ফিডাণিে োঙ্ক এবং CBDT অ্নোইন টযাক্স ফপণমি পস্টিণষবা 

প্রোন করতে এতক অপরতক সহণ াস্টেতা করতব 

ফিডাণিে োঙ্ক এেং ফসন্ট্রাে ফবাডজ  অ্ি ডাইণিক্ট টযাণক্সস কিিাতাণিি 

ই-িাইস্টেং ফপাটজ াণেি ই-ণপ টযাক্স িাংশন ব্যেহার করথত মিওয়ার জন্য 

িলেদ্ধ হথয়থে ৷ নগি, এনইএিটি/আরটিদজএস, মর্দেট/থক্রদর্ট কার্ড , 

ইউদেআই, মনট ব্যাদঙ্কং, ইতযাদি েদ্ধদতগুদল ব্যেহার কথর মে মকউ এখন 

তাত্ক্ষদণকভাথে কর েদরথশাধ করথত োথর৷ ব্যাথঙ্কর শাখাগুদলর মাধ্যথম, NRI, 

গাহড স্থয ক্লাথয়ন্ট এেং মে মকানও কর-প্রিানকারী নাগদরক টযাক্স চালান দতদর 

করথত োথরন এেং মেথমন্ট জমা দিন। 
 

3টি সমবায় োঙ্কফক RBI দ্বািা োস্টঙ্কং েবসায় ন্টনন্টষদ্ধ কিা হণয়ণে 

ন্টবগে দুস্টিণন 3টি সমোয় ব্যাঙ্কফে ভ্ািতীয় স্টিজাভ্জ  োঙ্ক মেথক কথঠার 

সীমােদ্ধতা প্রোন েরা হথেথে । কণডাটথক অ্েদস্থত শ্রী মস্টিকাজুজ ন পাত্তানা 

সহকািী োণঙ্কি োশাোদশ এই ব্যাঙ্কগুদলর মথধ্য রথয়থে মহারাথষ্ট্রর দুটি ব্যাঙ্ক, 

েো: নাস্টসক স্টজো স্টেনজা সহকাস্টি োঙ্ক স্টেস্টমণটড এেং িায়েড় সহকাস্টি 

োঙ্ক । দরজাভড  োঙ্ক অ্ি ইস্টিয়া এই দতনটি ব্যাঙ্কথক তাথির দুেডল ন্টলকুইন্টির্ট 

েদরদস্থদতর কারথণ মকানও ব্যাদঙ্কং কােডকলাথে জদডত হথত ন্টনন্টিদ্ধ েরা হথেথে | 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

ভ্ািণতি প্রথম মাস্টঙ্কপক্স ফকিাোয় স্টিণপাটজ  কিা হণয়ণে 

সং ুক্ত আিব আস্টমিাত ফথণক ফকিাোয় দিথর আসা একজন ব্যদক্তর মরাথগর 

লক্ষণ মিখা মিওয়ার েথর ভারথত মাস্টঙ্কপণক্সি প্রেম মকস দনদিত করা 

হথয়দেল। তার নমুনা পুণনি ন্যাশনাে ভ্াইণিােস্টজ ইনস্টিটিউণট োঠাথনা 

হথয়দেল ো মরাগটি দনদিত কথরথে। এটি প্রেম 1958 সাণে বানণিি মণে 

পাওয়া  ায়। 

র্াব্লুএইচও-এর মথত, মাদঙ্কেক্স হল একটি ভাইরাল জুথনাদসস (প্রাণী মেথক 

মানুথষর মথধ্য সংক্রাদমত একটি ভাইরাস) োর লক্ষণগুদল অ্তীথত গুটিেসথন্তর 

মরাগীথির মথধ্য মিখা োয়, েদিও এটি দচদকত্সাগতভাথে কম গুরুতর। এটি 

সাধারণত একটি স্ব-সীদমত মরাগ োর উেসগড দুই মেথক চার সপ্তাহ স্থায়ী হয়। 
 

ফস্পসএক্স: ISS-এ কাণেজা ড্রােন সিবিাহ স্টমশন চােু করা হণয়ণে 

ফস্পসএণক্স একটি হাইড্রাদজন দলফের জন্য কাণেজা ড্রােন মহাকাশ াণনি 

উৎথক্ষেণ এক মাথসরও মেদশ দেলদম্বত হথয়থে । মহাকাশোনটি এখন 

আন্তজড াদতক মহাকাশ মস্টশথনর েথে অগ্রসর হথেথে । মটকঅ্থির সাথড সাত 

দমদনট েথর, িযালকন 9 প্রেম েেডাথয় আটলাদন্টক মহাসাগথর একটি মড্রানদশথে 

অ্েতরণ কথর । ফেজর্ট সিলভাথে Turksat 5B  কদমউদনথকশন স্যাথটলাইট, 

মসইসাথে NASA-এি কু্র-3, কু্র-4, এবং CRS-22 দমশনগুদল উৎথক্ষেণ 

কথরথে। এটি দেল সামদগ্রকভাথে েঞ্চম ফ্লাইট ।  
 

ISRO 1999 সাে ফথণক 34টি স্টভ্ন্ন ফিশ ফথণক 345টি স্টবণিশী 

মহাকাশ ান উৎণক্ষপে কিণত PSLV েবহাি কণিণে 

দেজ্ঞান ও প্রেুদক্ত, আেড সাথয়থন্সস, োথসডাথনল, োেদলক গ্রাদভথয়ন্স, মেনশন, 

োরমাণদেক শদক্ত এেং মহাকাথশর মকেীয় প্রদতমন্ত্রী (স্বাধীন িাদয়ত্ব) ডঃ 

স্টজণতন্দ্র স্টসং, মর্ঘাষণা কথরথেন মে 2021 মেথক 2023 সাথলর মথধ্য ISRO 

দেথিশী স্যাথটলাইট উৎথক্ষেথণর জন্য চারটি মিথশর সাথে েয়টি চুদক্ত স্বাক্ষর 

কথরথে । মন্ত্রীর মথত, ভ্ািতীয় ফপাোি স্যাণটোইট েঞ্চ ফভ্স্টহণকে 

(PSLV) োদণদজযক দভদত্তথত 1999 সাল মেথক 34টি মিশ মেথক 342টি দেথিশী 

স্যাথটলাইট সিলভাথে উৎথক্ষেণ কথরথে। ডঃ স্টজণতন্দ্র স্টসং আজ রাজযসভায় 

একটি প্রথের দলদখত জোথে েথলথেন মে এই দেথিশী স্যাথটলাইটগুদলথক 

োদণদজযক দভদত্তথত উৎথক্ষেথণর িথল প্রায় 132 দমদলয়ন ইউথরা আয় হথে৷ 
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Schemes and Committees News in 
Bengali 

 

সিকাি right to repair  এর জন্য একটি কাঠ্াণমা ততস্টি কিণত 

কস্টমশন েঠ্ন কণিফে 

right to repair  এর জন্য একটি সামদগ্রক কাঠাথমা প্রিাথনর প্রয়াথস অযান্টিশনাল 

ফসথেটান্টর স্টনস্টধ খাত্রীি মনতত থত্ব মভাক্তা দেষয়ক দেভাগ একটি কদমটি গঠন 

কথরথে । কদমটিসেস্যরা হথলন েুগ্ম সদচে DoCA অ্নুপম স্টমশ্র, স্টবচািপস্টত 

পিমস্টজৎ স্টসং ধাস্টেওয়াে , চযাথন্সলর GS বাজপাই, কনদজউমার ল অ্যাি 

প্রযাকটিস এর মচয়ার এেং ICEA  অ্ণশাক পাটিে  |    
 

সঞ্জয় আেিওয়াে ফকণন্দ্রি MSP েবস্থাণক শস্টক্তশােী কিাি জন্য 

েঠিত কস্টমটিি সভ্াপস্টতত্ব কিণবন   

দতনটি দেভাজনকারী কত দষ নীদত োদতথলর দেদনমথয় একই ধরথনর প্রদতশ্রুদত 

মিওয়ার আট মাস েথর সরকার নূযনতম সমথজন মূল্য(MSP) সংক্রান্ত একটি 

কদমটি গঠন কথরদেল। কদমটির সভােদতত্ব করথেন প্রাক্তন কত দষ সদচে সঞ্জয় 

আেিওয়াে । সরকার ফ ৌথ স্টকষাে ফমাচজ া (এসণকএম) -এর জন্য কদমটিথত 

দতনজন প্রদতদনদধ রাখার দেধান কথরথে, দকন্তু খামার সংগঠন এখনও মগাষ্ঠীর জন্য 

মকানও প্রােী মিয়দন। 

মচয়ারম্যান স্টিেীপ সংহাস্টন এেং CNRI-এর সাধারণ সম্পািক স্টবণনাি আনদ 

কত ষকথির সমোয় ও সংগঠথনর দুই সিস্য োরা কদমটিথতও রথয়থেন। কদমটিথত 

কত দষ দেেদেদ্যালথয়র দসদনয়র প্রদতদনদধ, মির্াথরল সরকাথরর োুঁ চজন সদচে এেং 

কণডাটক, অ্ন্ধ্রপ্রথিশ, দসদকম এেং ওদডশার মুখ্য সদচেথির অ্ন্তভুড ক্ত করা হথয়থে। 
 

প্রধানমিী ভ্াইয়া বদনা ফ াজনাি পাৌঁ চ বেি পূেজ হে 

প্রধানমিী ভ্াইয়া বদনা ফ াজনাি োুঁ চ েের েূণড হথয়থে। 21 জুলাই, 2017 

মপ্রাগ্রামটির আনুষ্ঠাদনক সূচনা কথর। মপ্রাগ্রামটি েয়স্ক্থির জন্য একটি সামাদজক 

দনরােত্তা কমডসূদচ োর লক্ষয ন্টনথে চালু েরা হথেন্টেল | তাথির ক্রয়মূল্য ো 

সােদিেশন দি-থত দনদিত দরটাথনডর দভদত্তথত একটি স্টনস্টিত নূযনতম ফপনশন 

প্রিান কিা হে । এই দস্ক্থম অ্ংশগ্রহথণর জন্য প্রথয়াজনীয় নূযনতম দেদনথয়াগ 

োদষডক 12,000 টাো মেনশথনর জন্য এক লাখ 56 হাজার 658 টাকা এেং প্রদত 

মাথস কমেথক্ষ 1,000 টাকা মেনশথনর জন্য এক লাখ 62 হাজার 162 টাকা 

ন্টনিিারে করা হথয়থে। মপ্রাগ্রামটি 2020 সাল েেডন্ত চালু দেল, এখন 31 মাচড , 2023 

েেডন্ত অ্দতদরক্ত দতন েেথরর জন্য োডাথনা হথয়থে। 
 

 

Summits & Conference News in 
Bengali 

 

নয়াস্টিস্টিণত সাইবাি স্টনিাপত্তায় সহণ াস্টেতাি উতেতে স্টবমসণটক 

স্টবণশষজ্ঞ ফোষ্ঠীি তবঠ্ক শুরু হণয়ণে 

ভারত সরকাথরর ন্যাশনাল দসদকউদরটি কাউদন্সল মসথক্রটাদরথয়ট নয়া স্টিস্টিণত 

সাইবাি স্টসস্টকউস্টিটি ফকা-অ্পাণিশণনি স্টবষণয় BIMSTEC এক্সপাটজ  

গ্রুণপি দুই দিথনর দেঠথকর আথয়াজন করথে । BIMSTEC দেথশষজ্ঞ গ্রুে 

BIMSTEC অ্ঞ্চণে সাইবাি স্টনিাপত্তা উণদ্বে ফমাকাণবোি জন্য একটি 

কমজ পস্টিকল্পনা ততস্টি কিণব, ো 2019 সাথলর মাচড  র্মাথস ব্যাংকথক অ্নুদষ্ঠত 

BIMSTEC জাতীয় স্টনিাপত্তা প্রধানণিি সথেলথনর সময় সেত হথয়দেল । 

 

স্টবশ্বোংক ফথণক PM ABHIM-এি জন্য 1 স্টবস্টেয়ন ডোি ঋে 

মঞু্জি কিা হণয়ণে  

মকেীয় স্বাস্থযমন্ত্রী মনসুখ মািাস্টভ্য়া রাজযসভায় জাদনথয়থেন মে, দেেব্যাঙ্ক 

ভারথতর ফ্লযাগদশে স্টপএম আয়ুষ্মান ভ্ািত স্বাস্থয পস্টিকাঠ্াণমা স্টমশণন (PM-

ABHIM) অ্থজায়ণনি জন্য USD $1 স্টবস্টেয়ন ঋে স্টিণয়ণে । মে ঋণটি 

দক্লয়ার করা হথয়থে তাথত ভারথতর েদধডত স্বাস্থয েদরথষো দেতরণ কমডসূদচ এেং 

মহামারী প্রস্তুদতর কমডসূদচর (PHSPP) জন্য ভারথতর জনস্বাস্থয ব্যেস্থার 

রূোন্তদরত করার জন্য প্রদতটি 500 দমদলয়ন মাদকড ন র্লাথরর দুটি েদরেূরক ঋণ 

রথয়থে। 

 

13 তম স্টপটাসজবােজ জেবাযু় ডােেগ জামজাস্টনণত শুরু হণয়ণে 

13 তম স্টপটাসজবােজ জেবায়ু ডােেগ জামজাস্টনি বাস্টেজণন শুরু হথয়থে । এই 

েেথরর োদষডক জেবায় ুসণম্মেণনি (COP-27) আণয়াজক জামজাস্টন এবং 

স্টমশি এই দুই দিথনর অনুষ্ঠাথনর মন্ত্রী েেডাথয়র দেঠথকর সভােদতত্ব করথে । 

COP-27 মন্ত্রী েেডাথয়র দেঠকটির মূল লক্ষয হল - জলোযু় কথমডর োতোয়থনর 

উন্নদতর লথক্ষয মতদেথরাধ দনরসথন ঐকযমতয গথড মতালা এেং রাজননদতক 

দিকদনথিড শনা প্রিাথনর প্রতাে কথর। 

 

13তম স্টপটাসজবােজ  ক্লাইতমট ডােেগ জামজাস্টনণত শুরু হণয়ণে 

13তম স্টপটাসজবােজ ক্লাইতমট ডােেগ জামজাস্টনি বাস্টেজণন শুরু হথয়থে । এই 

েেথরর োদষডক জেবায় ুসণম্মেণনি (COP-27) আণয়াজক জামজাস্টন এবং 

স্টমশি এই দুই দিথনর মন্ত্রী েেডাথয়র দেঠথকর সভােদতত্ব করথে । মন্ত্রী েেডাথয়র 

দেঠকটি COP-27-এর মূল লক্ষয, জলোযু় কথমডর োতোয়থনর উন্নদতর লথক্ষয 

মতদেথরাধ দনরসথন ঐকযমতয গথড মতালা এেং রাজননদতক দিকদনথিড শনা 

প্রিাথনর প্রতাে েরা | 
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Awards & Honours News in Bengali 
 

মহািাষ্ট্র সিকাি স্টিয়া স্টমজজ া এবং আিণিাজ শাহণক মািাি ফতণিসা 

ফমণমাস্টিয়াে অ্যাওয়াডজ  প্রিান কণিণে 

ইউনাইণটড ফনশনস এনভ্ায়িনণমি ফপ্রািাম(UNEP) ন্যাশনাল গুিউইল 

অযাম্বাথসির স্টমণসস স্টিয়া স্টমজজ া, এেং েদরথেশ কমী আিণিাজ শাহণক 

সোনজনক মািার মতথরসা মমথমাদরয়াল অ্যাওয়ার্ড স ির মসাশ্যাল জাদস্টস 

2021 দিথয় সোদনত করা হথয়থে। পুরস্কারর্ট মুম্বাইথয়র রাজভেথন র্মহারাথের 

গভনির ভ্েত স্টসং ফকাস্টশয়াস্টি প্রোন েথরথেন । েদরথেশগত স্থাদয়থত্ব তাথির 

প্রশংসনীয় এেং উথিখথোগ্য সািথল্যর জন্য উভয়থকই েুরস্ক্ত ত করা হথয়থে। 
 

জাপান সরকার প্রাক্তন প্রধানমিী স্টশনণজা আণবণক মিণোত্তি 

ফিণশি সণবজাচ্চ অডজ াতর পুিসৃ্কত কণিণে 

জাপান সিকাি ফেতশর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্টশনণজা আণবণক মিণোত্তি 

মিথশর সথেডাি সম্মান "দ্য কোি অ্ি দ্য সুস্টপ্রম অ্ডজ াি অ্ি দ্য 

ক্রাইস্যাণেমাম" স্টিণয় সম্মাস্টনত কিাি স্টসিান্ত ন্টনতেতে । দশনথজা আথে 

হথেন চতুেড প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেদন েুথদ্ধাত্তর সংদেধাথনর অ্ধীথন এই সোন 

োথেন। তার আথগ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্টশণেরু ইণয়াস্টশিা, ইসাকু সাণতা এবং 

ইয়াসুস্টহণিা নাকাণসাণন একই সোথন ভূদষত হথেন্টেথলন | 

 

Important Dates News in Bengali 
 

15 জুোই স্টস্কে ইস্টিয়া স্টমশণনি 7তম বাস্টষজকী পাস্টেত হণে 

15 জুোই স্টস্কে ইস্টিয়া স্টমশণনি 7 তম বাস্টষজকী োদলত হথে । ন্যাশনাল দস্ক্ল 

মর্থভলেথমন্ট দমশন 2015 সাথলর এই দিথন দস্ক্ল ইদিয়া দমশন নাথমও েদরদচত 

হথেন্টেল । দস্ক্ল ইদিয়া হল মকেীয় সরকাথরর একটি উথদ্যাগ, োথত েুেকথির 

িক্ষতার সাথে ক্ষমতায়ন করা োয় এেিং তাথির আরও মেদশ কমডসংস্থাফনর 

উপেুক্ত করা োয়। 
 

স্টবশ্ব  ুব িক্ষতা স্টিবস 2022 স্টবশ্বোপী উি াপন কিা হয় 

স্টবশ্ব  ুব িক্ষতা স্টিবস 2022 প্রদত েের 15 জুোই পােন কিা হয়। এটি 

কমডসংস্থান, উপেুক্ত কাজ এেং উথদ্যাক্তাথির িক্ষতার সাথে তরুণথির সদিত 

করার গুরুথত্বর উের দৃদি দনেদ্ধ কথর। এই দিনটির র্মােথর্ম সর্মগ্র ন্টেথশ্বর িরুেথের 

োথজর জন্য উপেুক্ত েরার উথেথে পান্টলি হে  | 
 

স্টবশ্ব  ুব িক্ষতা স্টিবস 2022: স্টথম 

প্রদত েের, দেে েুে িক্ষতা দিেস জাদতসংর্ঘ কততড ক দনধডাদরত একটি দনদিড ি দেথমর 

সাথে দচদিত করা হয়। 2022-এর দেম হল ‘Transforming youth skills 

for the future’ | 
 

ফনেসন ম্যাণিো আন্তজজ াস্টতক স্টিবস 2022 18 জুোই পােন কিা 

হয় 

প্রদত েের 18ই জুোই দেে ফনেসন ম্যাণিো আন্তজজ াস্টতক স্টিবস স্টহণসণব 

পাস্টেত হয়। এই দিনটির র্মােথর্ম িদক্ষণ আদিকার প্রেম গণতাদন্ত্রকভাথে 

স্টনবজাস্টচত িাষ্ট্রপস্টত  ফনেসন ম্যাণিো স্মরণ েরা হে । একজন মানোদধকার 

আইনজীেী, একজন রাজননদতক েন্দী, একজন ন্টেেব্যাপী মধ্যস্থতাকারী এেং 

স্বাধীন িদক্ষণ আদিকার প্রেম গণতাদন্ত্রকভাথে দনেডাদচত মনতা দহথসথে দতদন 

মানেতার মসোয় তার জীেন উৎসগড কথরদেথলন। 
 

ফনেসন ম্যাণিো আন্তজজ াস্টতক স্টিবস 2022: স্টথম 

মনলসন ম্যাথিলা আন্তজড াদতক দিেস 2022-এর দেম হল “Do what you can, 

with what you have, where you are”  
 

স্টবশ্ব মস্টস্তষ্ক স্টিবস 22 জুোই স্টবশ্বোপী উি াস্টপত হয় 

মির্াথরশন অ্ি স্টনউণিােস্টজ (WFN) প্রদত েের একটি দভন্ন দেথমর উের 

মিাকাস কথর প্রদত 22 জুোই স্টবশ্ব মস্টস্তষ্ক স্টিবস উিোেন কথর । WHO-এর 

মথত, ভাল মদতথের স্বাস্থয হল এমন একটি অ্েস্থা মেখাথন প্রথতযক ব্যদক্ত তাথির 

দনজস্ব ক্ষমতা উেলদি করথত োথর এেং জীেথনর েদরদস্থদত মমাকাথেলা করার 

জন্য তাথির জ্ঞানীয়, মানদসক, এেং আচরণগত কােডকাদরতাথক অ্দিমাইজ 

করথত োথর। 
 

স্টবশ্ব মস্টস্তষ্ক স্টিবস 2022 এি স্টথম স্টক? 

দেে মদতে দিেস 2022 এর দেম  হল “Brain Health for all”  | 

 

Sports News in  Bengali 
 

ফডাস্টপং অ্পিাণধ স্টনস্টষি বাংোণিস্টশ ফপসাি শস্টহদুে ইসোম 

আইস্টসস্টস অ্যাস্টি-ণডাস্টপং ফকাণডি ধারা 2.1 লঙ্ঘন করাে বাংোণিণশি 

একজন িাস্ট মোলার শস্টহদুে ইসোমণক িশ মাণসি স্টনণষধাজ্ঞাি শাস্টস্ত 

ফিওয়া হণয়ণে । ন্টিন্টন োংলাথিথশর হথয় একটি টি-থটাথয়দন্ট ম্যাথচ অ্ংশ মনন ।  
 

অ্ণিস্টেয়াি ফটস্টনস তািকা ফেইটন স্টহউইট ‘হে অ্ি ফিণম’ 

অ্ন্তভু্জ ক্ত হণয়ণেন 

দুইোথরর গ্রযাি স্ল্যাম চযাদম্পয়ন এেং প্রাক্তে দেে এক নম্বর ফেইটন স্টহউইটফক 

আন্তজজ াস্টতক ফটস্টনস হে অ্ি ফিণম অ্ন্তভু্জ ক্ত করা হে । রজার মিথিরার, 

রািাথয়ল নািাল এেং মনাভাক মজাথকাদভফচর আথগ দহউইট 80 সপ্তাহ ধথর 

শীষডস্থানর্ট ধথর মরথখদেথলন |  

অ্দস আইকন 1998 সাথল অ্যাদর্থলথর্ তার প্রেম ATP দশথরাো দজথতদেথলন 

এেং 2014 সাথল হল অ্ি মিম ওথেথন আইথভা কাথলডাদভচথক হাদরথয় তার 

মশষ জের্ট এথসন্টেল। দহউইট 2001 ইউএস ওথেন এেং 2002 উইম্বলর্ন 

দশথরাো দজথতন্টেথলন । 
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স্টিটিশ পােজাণমি স্টবস্টসস্টসআই সভ্াপস্টত ফসৌিভ্ োঙু্গেীণক সংবস্টধজত 

জাস্টনণয়ণে  

প্রাক্তন ভারতীয় অ্দধনায়ক এেং েতড মান দেদসদসআই সভােদত, ফসৌিভ্ 

োঙু্গেীণক স্টিটিশ পােজাণমি দ্বারা সংেদধডত করা হথয়দেল । ভারতীয় দক্রথকট 

দকংেিন্তীথক 13 জুলাই তাদরথখ সংেদধডত করা হথয়দেল েখন দতদন 2002 সাথল 

ভারতথক ন্যাটওথয়স্ট িাইনাল জথয় মনতত ত্ব দিথয়দেথলন এেং ঠিক 20 েের েথর 

এই একই দিথন তাথক ওই একই শহথর সোদনত করা হথয়দেল। দতদন 2019 

সাণে স্টবস্টসস্টসআই-এি সভ্াপস্টত ন্টহসাতব দনেডাদচত হন । 
 

স্টসঙ্গাপুি ওণপন 2022: স্টপস্টভ্ স্টসনু্ধ প্রথম সুপাি 500 ফখতাব 

স্টজণতণেন 

স্টপস্টভ্ স্টসনু্ধ তাি কযাস্টিয়াণিি প্রেম সুপাি 500 স্টশণিাপা স্টজণতণেন  খন 

স্টতস্টন স্টসঙ্গাপুি ওণপণনি িাইনাণে চীণনি বতজ মান এদশয়ান চযাদম্পয়ন ওয়াং 

স্টি ইণক 21-9, 11-21, 21-15 এ েরাদজত কথরদেথলন । 2019 সাথল দেে 

চযাদম্পয়নদশে জথয়র ের এটিই তার প্রেম েড় জে ।  
 

পুরুষণিি ন্টসতেেতস: 

অ্যািস্টন স্টসস্টনসুকা স্টেস্টিং ব্যার্দমন্টথনর দসঙ্গােুর ওথেন 2022-এ েুরুষথির 

ন্টসতেেস দশথরাো দজথতথেন৷  
 

ইংল্যাণিি অ্েিাউিাি ফবন ফিাকস ওয়ানণড ন্টিতকট ফথণক 

অ্বসণিি ফ াষো কতরতেন  

ইংল্যাথির অ্লরাউিার ফবন ফিাকস ওয়ানণড স্টক্রণকট মেথক অ্েসথরর 

ন্টসদ্ধান্ত ন্টনথেথেন । 31 েের েয়সী এই ফখথলাোড় মশষ ওয়ানথর্ মখলথেন িদক্ষণ 

আদিকার দেেথক্ষ র্ারহাথম তার র্ঘথরর মাথঠ । লর্ড থস দনউদজল্যাথির দেেথক্ষ 

2019 দেেকাে িাইনাথল মস্টাকথসর ওয়ানথর্ কযাদরয়ার দচরকাথলর জন্য তার 

ফপ্লয়াি-অ্ি দ্য ম্যাচ পািিিম্যাণিি জন্য স্মিেীয় হণয় থাকণব । 2011 

সাথল আয়ারল্যাথির দেেথক্ষ তার ODI  অ্দভথষক হওয়ার ের, মস্টাকস দতনটি 

মসঞু্চদর সহ 2919 রান কথরথেন এেং এই িমডযাথট 74র্ট উইথকট দনথয়থেন। 
 

ওণয়ি ইস্টিণজি স্টক্রণকটাি ফেিে স্টসমি ও স্টিণনশ িামস্টিন 

অ্বসণিি ফ াষো স্টিণয়ণেন 

ওথয়স্ট ইদিথজর প্রাক্তে অ্দধনায়ক স্টিণনশ িামস্টিন অ্দেলথম্ব আন্তজড াদতক 

দক্রথকট মেথক অ্েসথরর মর্ঘাষণা েথরথেন । 2019 সাথলর দর্থসম্বথর দতদন 

ওথয়স্ট ইদিথজর হথয় একটি টি-থটাথয়দন্টথত তার মশষ ম্যাচ মখথলদেথলন। তথে, 

দতদন িযাঞ্চাইদজ দক্রথকট মখলা চাদলথয় োথেন। দতদন 74টি মটস্ট, 139টি 

ওয়ানথর্ এেং 71টি টি-থটাথয়দন্ট মখথলথেন। দতদন 2005 সাথলর জুলাই র্মাথস 

কলথম্বাথত শ্রীলঙ্কার দেেথক্ষ মটস্ট দক্রথকট ফখলা শুরু কথরদেথলন | দতদন 2012 

এেং 2016 সাথল ওথয়স্ট ইদিজ টি-থটাথয়দন্ট দেেকাে জথয় একটি েড় ভূদমকা 

োলন কথরদেথলন। 

অন্যন্টেথে ওথয়স্ট ইদিথজর ব্যাটসম্যান ফেিে স্টসমিও আন্তজড াদতক দক্রথকট 

মেথক অ্েসথরর মর্ঘাষণা েথরথেন | তার কযাদরদেয়ান দপ্রদময়ার দলথগর িযাঞ্চাইদজ 

ট্রিনোথগা নাইট রাইর্াসড মখথলায়াথডর জন্য একটি অ্দভনন্দন োতড া মোস্ট করার 

েথর তার দসদ্ধান্তটি সামথন এথসথে। দসমন্স 2008 সাথল িয়সালাোথি 

োদকতাথনর দেরুথদ্ধ ওয়ানথর্থত তার আন্তজড াদতক অ্দভথষক হথয়দেল। 

তারেথর, দতদন েোক্রথম 2007 এেং 2009 সাথল তার T20I এেং মটস্ট 

অ্দভথষক কথরন্টেথলন। 8টি মটস্ট, 68টি ওয়ানথর্ এেং 68টি টি-থটাথয়দন্টথত এই 

র্ানহাদত ব্যাটসম্যান 2র্ট মসঞু্চদর এেং 25টি হাি মসঞু্চদরর সহ েোেথর্ম 278, 

1958 এেং 1527 রান কথরথেন। 
 

স্টস্কণট স্বেজপিক স্টজণত ইস্টতহাস িচনা কিণেন ভ্ািণতি ফমরার্ 

আহণমি খান 

প্রেীণ ভারতীয় শুযটার ফমরার্ আহণমি খান ISSF স্টবশ্বকাণপ েুরুষথির দস্ক্ফট 

মসানার েিক ফজিা প্রেম ব্যদক্ত হথয় ইদতহাস দতদর কথরথেন ৷ উত্তরপ্রথিথশর 

46 েের েয়সী এই ফখথলাোড় িাইনাথল 40 র্টর র্মথে 37 শট কথরন | দদ্বতীয় 

স্থান অ্দধকার কথরদেথলন মকাদরয়ার স্টমনসু স্টকমণক(36) এেং তত তীয় স্থান 

অ্দধকার কথরফচন দিথটথনর ফবন ফেণভ্স্টেন(26) | 
 

IOA কমনওণয়েথ ফেমণসি জন্য 322 সিণস্যি ভ্ািতীয় েতের 

ফ াষণা করা হতেতে 

ইস্টিয়ান অ্স্টেস্টম্পক অ্যাণসাস্টসণয়শন (IOA)  ুক্তিাণজযি বাস্টমজংহাণম 

কমনওণয়েথ ফেমস 2022- এ মিথশর প্রদতদনদধত্ব করার জন্য 215 জন 

অ্যােন্টলট এেং 107 জন কমডকতড া ও সহায়ক স্টাি সহ 322 র্ন সিণস্যি 

ভ্ািতীয় িে মর্ঘাষণা কথরথে । মগমগুদল 28 জুলাই মেথক 8 আগস্ট, 2022 

েেডন্ত দিটিশ শহথর অ্নুদষ্ঠত হথে | 

েদক্সং মির্াথরশন অ্ি ইদিয়ার(BFI) ভাইস মপ্রদসথর্ন্ট িাণজশ ভ্ািাস্টি এই 

ফস্কায়াণডি ফশি স্টড স্টমশন । টিম ইদিয়া 15টি মোটিড ং দর্দসদপ্ল্থনর োশাোদশ 

প্যারা-থোটড স দেভাথগ চারটি দর্দসদপ্ল্থন প্রদতদ্বদেতা করথে। 
 

ভ্ািতীয় GM অ্িস্টবদ স্টচতাম্বিম ফস্পণন টুনজাণমি স্টজণতণেন 

ভারতীয় গ্রযািমাস্টার অ্িস্টবদ স্টচতাম্বিম ফস্পণন অনুন্টিে 41তম স্টভ্ো ফি 

ফবনাস্ক আন্তজজ াস্টতক িাবা ওণপণন জয়ী হথয়থেন । দচতাম্বরথমর মকাচ আরদে 

রথমশ দশথরাো জথয়র জন্য তাুঁ র ওয়াথর্ড র প্রশংসা কথরথেন । দতদন টাই-থিথকর 

মস্ক্াথরর দভদত্তথত আথমডদনয়ার রোটড  মহাভাদনদসয়ান এেং স্বথিশী মর নক 

সাধওয়াদনথক েরাদজত কথরন। সাধওয়াদন আথমডদনয়ানথির পথর তত তীয় স্থাথন মশষ 

কথরন। দচতাম্বরমও একজন প্রাক্তন জাতীয় চযাদম্পয়ন। 

17 েের েয়সী সাধওয়াদন 10 রাউথি অ্েরাদজত দেথলন | ন্টিন্টন চারটি ড্র সহ 

েয়টি জয় মেথয়থেন।  
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Obituaries News in Bengali 
 

প্রখ্যাত েজে োয়ক ভূ্স্টপদি স্টসং প্রোে হতেতেন 

দকংেিদন্ত গজল গায়ক, ভূ্স্টপদি স্টসং মকালন কযান্সার এেং COVID-19-

সম্পদকড ত জটিলতার কারথণ প্রোি হথেথেন । রৃ্মিুযোথল তাুঁ র েয়স দেল 82 েের 

। ভূ্স্টপদি স্টসং 'দুদনয়া েুথত ইয়ার না েুথত' ("ধমড কান্ত"), 'থোদি দস জদমন মোিা 

আসমান' ("দসতারা") এর মথতা গানগুদলর জন্য সেডাদধক েদরদচত দেথলন, ো দতদন 

প্রয়াত দকংেিদন্ত গাদয়কা লতা মথঙ্গশকথরর সাথেও মগথয়দেথলন, 'দিল ধুন্দতা 

হযায়' ("থম সম"), 'নাম গুম োথয়গা' ("দকনারা")। 

 

Defence News in Bengali 
 

িাজনাথ স্টসং প্রতর্ক্ট 17A স্টিেথ স্টিণেট 'দুনাস্টেস্টি' চােু কিণেন 

মকেীয় প্রদতরক্ষা মন্ত্রী িাজনাথ স্টসং কেকাতাি হুেস্টে নিীণত চতুেড P17A 

স্টিেথ স্টিণেট 'দুনাস্টেস্টি' চালু কথরথেন । মপ্রাথজক্ট 17A দিথগট গাথর্ড ন দরচ 

দশেদেল্ডাসড দলদমথটর্ দ্বারা দনদমডত হথেথে । P-17A ক্লাস হল P-17 দশোদলক 

ক্লাথসর একটি িথলা-অ্ন ফেখাথন উন্নত দস্টলে ন্টেচার এেং উন্নত অ্স্ত্রসস্ত্র আথে। 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

উত্তিাখণেি মুখ্যমিী ধাস্টম "স্টবয়ি দ্য স্টমস্টি ফভ্ইে" বইটি প্রকাশ 

কণিণেন 

মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কি স্টসং ধাস্টম উত্তরাখথণ্ডর মদন্দরগুদলর উের দমথসস আিাধনা 

ফজাহস্টি (স্টসস্টনয়ি আইএএস) িস্টচত "স্টবয়ি দ্য স্টমস্টি ফভ্ইে", মটম্পল 

মটলস অ্ি উত্তরাখণ্ড েইটি প্রকাশ কথরথেন। এই েইর্টর র্মােথর্ম মিশ-দেথিথশ 

উত্তরাখথণ্ডর মদন্দরগুদলর একটি েদরদচদত িুথল িরা হথে ।  

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

অ্নুিাে ঠ্াকুি দ্বািা "স্বিাজ" নাণম নতুন ফটস্টেস্টভ্শন স্টসস্টিজ চােু 

হতেতে 

তথ্য ও সম্প্রচাি মিী অ্নুিাে ঠ্াকুি নতুন দিদিথত নতুন মটদলদভশন দসদরজ 

‘Swaraj: Bharat Ke Swatantrata Sangram Ki Samagra 

Gatha’  এর মট্রলাথরর আত্মপ্রকাশ কথরথেন । দূিিশজন এই দসদরজটি 14ই 

আগস্ট, 2022-এ সম্প্রচার শুরু করথে। 75-েথেডর ন্টসন্টরোলটিথত মুদক্তেুথদ্ধর 

মোদ্ধা এেং স্বাধীনতা আথন্দালথনর অ্দমমাংদসত নায়কথির অ্েিান তুথল ধরা 

হথে।  
 

সংসৃ্কস্টত মিী শ্রী অ্জুজ ন িাম ফম ওয়াে 22তম ভ্ািত িঙ্গ মণহাৎসব 

2022 উতভােন কতরতেন  

ভারতের আজাস্টি কা অ্মৃত মণহাৎসফবর অংশ ন্টহসাতব স্বাধীনতাি 75 তম 

বেি উিোেন েরার উথেথে ফেন্দ্রীে সংস্ক্ত দত মন্ত্রী শ্রী অ্জুড ন রাম মমর্ঘওয়াল  

ভারত রঙ্গ মথহাৎসে 2022 এর উথভােন েথরথেন । এই উেলথক্ষ, নয়াদিদির 

ন্যাশনাে সু্কে অ্ি ড্রামা (NSD) 16ই জুোই ফথণক 14ই আেি 2022 

েেডন্ত "আজাস্টি কা অ্মৃত মণহাৎসব-22 তম ভ্ািত িঙ মণহাৎসব 2022" 

এি আণয়াজন কতরতে ।  
 

IIT স্টিস্টিণত ফসিাস ফডটা ওয়াকজ ণিশণনি উণদ্বাধন করা হতেতে 

স্টিস্টির ইস্টিয়ান ইনস্টিটিউট অ্ি ফটকণনােস্টজ (IIT) মানস্টবক ও 

সামাস্টজক স্টবজ্ঞান দেভাথগর অ্থজনীস্টত ল্যাণব একটি নতুন আিমশুমাদর 

ওয়াকড থস্টশফনর উথমাচন কথরথে । ভারথতর মরদজিার মজনাথরল এেং মসন্সাস 

কদমশনার ড. স্টবণবক ফ াশী আনুষ্ঠাদনকভাথে মসন্সাস মর্টা ওয়াকড থস্টশনটি চালু 

েথরথেন । ড. ফজাশীি মথত, নতুন এই ওয়াকড থস্টশথনর লক্ষয হল দশক্ষাদেি 

এেং গথেষকথির জন্য আিমশুমাদরর মাইথক্রাথর্টা অ্যাথক্সস করা সহজ করা।  
 

মােজাণিট আেভ্া স্টবণিাধী িণেি পণক্ষ ভ্াইস ফপ্রস্টসণডি পণি 

প্রন্টেদ্বন্টিো করতবন 

প্রাক্তন মকেীয় মন্ত্রী এেং িাজস্থাণনি েভ্নজি মােজাণিট আেভ্া দেথরাধী 

িলগুদলর মে ে প্রােী দহসাথে ভাইস মপ্রদসথর্ন্ট পথে প্রন্টিদ্বন্টিিা েরথেন ৷ 

েদিমেথঙ্গর রাজযোল জেিীপ ধনকিণক NDA সহ-রাষ্ট্রেদত েথির জন্য 

মে ে প্রদতদ্বেী দহসাথে মথনানীত কথরথে। এনদসদে সুদপ্রথমা শিি পাওয়াণিি 

োদডথত 17 জন দেথরাধী িথলর মনতাথির এক সমাথেথশ আলভাথক প্রদতদ্বেী 

ন্টহসাথে র্মথনানীি েরার দসদ্ধান্ত মনওয়া হথয়দেল। 
 

জওহিোে ফনণহরু বদি ভ্ািণতি প্রথম 100% ল্যািলর্ড  মমজর 

মোটড  হণয় উণঠ্ণে 

জওহিোে ফনণহরু বদি প্রেম 100 শতাংশ ল্যািেডজ  ফমজি ফপাটজ  অ্ি 

ইস্টিয়াি সমত োেড দেদেদে মথর্থল েদরচাদলত হথি চথলথে । ভারতীয় েন্দথর 

দেদনথয়াথগর দেদেদে মথর্ল গত 25 েেথর উথিখথোগ্য অ্গ্রগদত কথরথে, এর্ট 

জওহরলাল মনহরু েন্দর মেথক শুরু হথয়থে, োর েলস্বরূপ সক্ষমতা েতদদ্ধ এেং 

উত্োিনশীলতার উন্নদত হথয়থে। JNP মিথশর শীষডস্থানীয় কথন্টইনার 

েন্দরগুদলর মথধ্য একটি এেং শীষড 100টি দেেব্যাপী েন্দথরর মথধ্য 26তম স্থাথন 

রথয়থে (েণয়ডস তাস্টেকা শীষজ 100 বদি 2021 স্টিণপাটজ  অ্নুসাণি)। 
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