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National News in Bengali 
 

GoI 5টি নতুন রামসার সাইট মননানীত কনরনে, যার মমাট সংখ্যা 

54টি হন়েনে 

আন্তর্জ াতিক গুরুত্বের পাাঁ চটি নতুন রামসার সাইট ভারনত মননানীত করা 

হন়েনে। এর ফলে দেত্বে দমাট রামসার সাইত্বটর সংখ্যা 49টি মেনক 54টি 

হন়েনে। দকন্দ্রীয় পতরত্বেে, েন ও র্লোয়়ু পতরেিজ ন মন্ত্রী, ভূনপন্দর যাদব 

েত্বলত্বেন, "এটা র্ানাত্বি দপত্বর আনতিি দে আরও 5টি ভারিীয় রামসার সাইট 

আন্তর্জ াতিক গুরুত্বের রামসার সাইট তিসাত্বে স্বীকৃতি দপত্বয়ত্বে।" 

পাাঁ চটি নতুন মননানীত জলাভূমম হল: 

• কামরমকমল পামি অভ়োরণ্য, তামমলনাড ু

• পল্লীকরণাই মার্শ মরজাভশ  ফনরস্ট, তামমলনাড ু

• মপচাভারম ম্যাননরাভ, তামমলনাডু 

• পাল জলাভূমম, মমনজারাম 

• সখ্য সাগর, মধ্যপ্রনদর্। 

 

মরৌপদী মুমুশ: ভারনতর 15তম রাষ্ট্রপমত র্পে মননেন 

ভারত্বির 15িম রাষ্ট্রপতি তিত্বসত্বে েপথ তনত্বয়ত্বেন দরৌপেী ম়ুম়ু জ। তিতন এখন প্রথম 

আতেোসী এেং তিিীয় মতিলা তেতন ভারত্বির রাষ্ট্রপতি িত্বয়ত্বেন। পালজাত্বমত্বের 

দসন্ট্রাল িত্বল, দরৌপেী ম়ুম়ু জ ভারত্বির প্রধান তেচারপতি এনতভ রমনা েপথোকয পাঠ 

করান। অন়ুষ্ঠাত্বন উপতিি তেত্বলন প্রধানমন্ত্রী নত্বরন্দ্র দমাতে এেং অন্যান্য তসতনয়র 

রার্নীতিতেেরা। 
 

মরৌপদী মুমুশনক ন্যার্নাল মেনমানেটিক অযালান়েন্স মননানীত করা 

হয়েয়ে 

তিতন ঝাড়খত্বের প্রাক্তন রার্যপাল তেত্বলন এেং তিতন ঝাড়খত্বের প্রথম মতিলা 

রার্যপাল তেত্বলন।রাষ্ট্রপতি তনেজাচত্বন িার প্রতিিন্দ্বী তেত্বলন েেেন্ত তসনিা, োত্বক 

তিতন তেপ়ুল দভাত্বট পরাতর্ি কত্বরতেত্বলন।তিিীয় রাউত্বের গণনাত্বি তিতন তলড 

দপত্বয়তেত্বলন দেখাত্বন তিতন 10টি রাত্বর্য 1138টি তেধায়ত্বকর মত্বে 809 দভাট 

দপত্বয়তেত্বলন। 
 

মরৌপদী মুমুশ: সম্পনকশ  

দরৌপেী ম়ুম়ু জ ওতডোর ময়়ুরভঞ্জ দর্লার একটি গ্রাত্বমর সাাঁ ওিাতল উপর্াতি 

সম্প্রোত্বয় র্ন্মগ্রিণ কত্বরন।তিতন একটি স্ক়ু ল তেতিকা এেং িারপর সরকারী দকরানী 

তিসাত্বে কার্ শুরু কত্বরন।তিতন 1997 সাত্বল ভারিীয় র্নিা পাটিজ র সাত্বথ 

রার্নীতিত্বি দোগ দেন।তিতন রায়রাংপ়ুর নগর পঞ্চাত্বয়ত্বির কাউতিলর তেত্বলন 

এেং 2000 সাত্বল তিতন দচয়ারম্যান িন।তিতন তেত্বর্তপ িফতসল উপর্াতি দমাচজ ার 

র্ািীয় সি-সভাপতি তিসাত্বেও কার্ কত্বরত্বেন।ত্বরৌপেী ম়ুম়ু জ 9ই দম 2015-এ 

ঝাড়খত্বের রার্যপাল তিসাত্বে তনে়ুক্ত িন। তিতন ঝাড়খত্বের প্রথম মতিলা রার্যপাল 

িত্বয়তেত্বলন। 
 

মকন্দ্র ভারনতর ফ্ল্যাগ মকাে 2002 সংনর্াধন কনর মতরঙ্গানক 

েমাগত প্রদর্শননর অনুমমত মদ়ে 

েতে র্ািীয় পিাকাটি দখালা অেিায় উড়াত্বনা িয় এেং র্নসাধারত্বণর িারা 

উত্বতালন করা িয় িত্বে এটি এখন রাত্বির মত্বে উড়ত্বি পাত্বর। ভারত্বির ফ্ল্যাগ 

দকাড 2002 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক িারা সংত্বোধন করা িত্বয়তেল এমনতক রাত্বিও র্ািীয় 

পিাকা ওড়াত্বনার অন়ুমতি দেওয়ার র্ন্য েখন দফডাত্বরল সরকার িার িার ঘর 

তিরাঙ্গা অতভোন শুরু কত্বর। পিাকাটি আত্বগ শুধ়ুমাত্র সূত্বেজােয় এেং সন্ধ্যার মত্বে 

ওড়াত্বনা দেি। 
 

স্বাধীনতার 75 বের পূমতশ  উপলনে ভারত আজামদ কা অমৃত 

মনহাৎসব উদযাপন করনে 

13 আগস্ট দথত্বক 15 আগস্ট পেজন্ত, িার ঘর তিরাঙ্গা প্রচারাতভোন র্নগণত্বক 

িাত্বের োতড়ত্বি পিাকা ওড়াত্বনার আহ্বান র্ানায়। 

উপরন্তু, প্রচারাতভোত্বন সমস্ত সরকারী সংিার কাত্বে একটি তচঠিত্বি, স্বরাষ্ট্র সতচে 

অর্য় ভাল্লা ফাইলগুতল অন্তভ়ুজ ক্ত কত্বরত্বেন দেগুতল পিাকা দকাত্বডর মূল 

উপাোনগুতলর রূপত্বরখার পাোপাতে 30 তডত্বসম্বর, 2021 এেং 20 র়্ুলাই, 2022 

িাতরত্বখ করা আপত্বডটগুতলত্বক অন্তভ়ুজ ক্ত কত্বরত্বে৷ 

র্ািীয় পিাকার ব্যেিার এেং প্রেেজন সংক্রান্ত প্রায়ে তর্জ্ঞাতসি প্রত্বের একটি 

িাতলকাও তচঠির সাত্বথ অন্তভ়ুজ ক্ত করা িত্বয়ত্বে। 
 

কার্গিল র্িজে র্িিস 2022: পার্কস্তায়ের র্িরুয়ে ভারয়ের জে 

সম্পয়কি  আপোর যা জাো িরকার 

কার্গিে র্িজয় র্িিস হে 26 জুোই, 1999-এ পার্কস্তালের র্িরুলে ভারলের 

ঐর্েহার্সক জলয়র উিযাপে। ভারেীয় সসোিার্হেী সফেভালি সসইসি পার্কস্তার্ে 

িার্হেীলক অপসারণ কলরর্িে যারা োিালের কার্গিলে র্েয়ন্ত্রণ সরো (LOC) এর 

ভারেীয় অংলে একটি পাহাল়ের চূ়ো সিআইর্েভালি িেে কলরর্িে। এই 

র্িজয়লক স্মরণ করলে এিং যারা এই সিলের জন্য োলির জীিে উৎসগি কলরলিে 

োলির স্মরণ করলে, কার্গিে র্িজয় র্িিস প্রর্ে িির 26 জুোই ভারলে পার্েে 

হয়। 
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ভভাপায়ল চন্দ্রয়েখর আজায়ির িড় মূর্েি  স্থাপে করা হয়ি 

সভাপালে অমর েহীি চন্দ্রলেের আজালির একটি র্িোে মূর্েি  স্থাপে করা হলি। 

মূর্েি র সগা়োয় আজালির জন্মস্থাে ভিরা সেলক আো মাটি ব্যিহার করা হলি এিং 

মূর্েি  স্থােটিলক েরুণলির অেুলপ্ররণার উৎস র্হলসলি গল়ে সোো হলি। অমর েহীি 

চন্দ্রলেের আজালির 116 েম জন্মিার্ষিকীলে মুখ্যমন্ত্রী র্েিরাজ র্সং সচৌহাে 

সভাপালে আলয়ার্জে প্রেম রাজয স্তলরর যুি মহাপঞ্চালয়লের উলবাধেী অেুষ্ঠালে 

ভাষণ সিে। 
 

পযিটয়ের উন্নর্ের জন্য ভেোর্জ সুভাষ চন্দ্র িসু দ্বীপয়ক আন্দামাে ও 

র্েয়কাির প্রোসয়ের কায়ে হস্তান্তর করা হয়েয়ে 

ঐর্েহার্সক সেোর্জ সুভাষ চন্দ্র িসু বীপটি আন্দামাে ও র্েলকাির কমান্ড সেলক 

বীলপর অিকাঠালমা এিং পযিটলের আরও উন্নয়লের জন্য আন্দামাে ও র্েলকাির 

প্রোসলের কালি হস্তান্তর করা হলয়লি। আজ সেোর্জ সুভাষ চন্দ্র িসু বীলপ 

অেুর্ষ্ঠে ফমিাে সসলরমর্ে এর সময়, A&N কমালন্ডর কমান্ডার-ইে-চীফ 

সেফলটন্যান্ট সজোলরে অজাই র্সং প্রেীকীভালি Dy. কর্মেোর, ির্িণ 

আন্দামালের সুেীে আের্চপাকা বীলপর র্েয়ন্ত্রণ প্রিাে কলরে। র্ের্ে 

ঐর্েহার্সকভালি এই বীলপর োৎপযি এিং এর সালে সম্পর্কি ে ঘটোিেীর কোও 

স্মরণ কলরে। 
 

মকন্দ্রী়ে মমিসভা $1.6 মবমল়েন অয়থির র্ির্েময়ে BSNL এর 

পুনরুজ্জীবন পমরকল্পনা চালু কয়রয়ে 

দকন্দ্রীয় দরল, দোগাত্বোগ, ইত্বলকট্রতনক্স এেং িথ্য প্রে়ুতক্ত মন্ত্রী শ্রী অমিনী ববষ্ণব 

েত্বলত্বেন দে, দকন্দ্রীয় মতন্ত্রসভা ভারত সঞ্চার মনগম মলমমনটে (BSNL)-এর 

র্ন্য 1.64 লি দকাটি টাকার প়ুনরুজ্জীেন প্যাত্বকর্ এর অন়ুত্বমােন তেত্বয়ত্বে । 

2019 সাত্বল সরকার দঘাতিি প্যাত্বকর্ BSNL-এর আতথজক পতরতিতি তিতিেীল 

করত্বি অেোন সরলের্িে ।  
 

গুরুত্বপূণশ মদক: 

• দকন্দ্রীয় মতন্ত্রসভা অন়ুত্বমাতেি একটি প়ুনরুজ্জীতেি প্যাত্বকত্বর্র কারত্বণ রার্স্ব 

ো হ্রাস দপত্বয়তেল িা 19,000 দকাটি টাকায় তিতিেীল িত্বয়ত্বে। 

• প্রস্তাতেি প্যাত্বকর্ তিনটি উপাোন অন্তভ়ুজ ক্ত: 

1. উন্নি দসো, 

2. একটি ব্যাত্বলি েীট, 

3. ফাইোর দনটওয়াকজ  উন্নয়ন। 

• মতন্ত্রসভা ব্যাত্বলি েীত্বটর চাপ কমাত্বনার অংে তিসাত্বে 33,000 দকাটি টাকা 

তেতধেদ্ধ েত্বকয়াত্বক ইক্যযইটিত্বি রূপান্তর করার একটি প্রস্তাে গ্রিণ কত্বরত্বে 

এেং কম স়ুত্বের েে ইস়ুয করার মধ্য সমান পতরমাণ ব্যাঙ্ক ঋণ পতরত্বোধ করা 

িত্বে। 

• BSNL এেং ভারত ব্রেব্যান্ড মনটও়োকশ  মলমমনটে (মবমবএনএল) 

একতত্রি করার একটি পতরকল্পনাও দফডাত্বরল মতন্ত্রসভা অন়ুত্বমােন কত্বরত্বে। 

• সবশজনীন পমরনেবা বাধ্যবাধকতা তহমবনলর (USOF) সিায়িায় 

দেেব্যাপী 1.85 লি গ্রাম পঞ্চাত্বয়ি র়্ুত্বড় ইনস্টল করা িত্বয়ত্বে । 

• BSNL এখন একটি অপটিকযাল ফাইোর দকেল দনটওয়াকজ  পতরচালনা কত্বর, 

ো 6.83 লি তকত্বলাতমটাত্বররও দেতে তেসৃ্তি। 
 

International News in Bengali 
 

মদননর্ গুণবধশন শ্রীলঙ্কার 15তম প্রধানমিী মহনসনব র্পে মনন়েনেন  

প্রেীণ রার্নীতিতেে, দীননর্ গুণবধশননক রাষ্ট্রপমত রমনল মবেমামসংনহ দ্বারা  

শ্রীলঙ্কার 15তম প্রধানমিী মহনসনব মনন়োগ করা হয়েয়ে । তিতন প্রাক্তন 

প্রধানমন্ত্রী রমনল মবেমামসংনহর স্থলামভমেক্ত হন, তেতন দেত্বের 9ম রাষ্ট্রপতি 

তিসাত্বে েপথ তনত্বয়ত্বেন। শ্রীলঙ্কা মপােুজানা মপরামুনা (এসএলমপমপ) দনলর 

সংসে সেস্য গুনাওয়াত্বেজ না রার্ধানী কলত্বম্বাত্বি অন্যান্য তসতনয়র তেধায়কত্বের 

উপতিতিত্বি েপথ গ্রিণ কত্বরন। 
 

রামর়্ো 2024 সানলর পর আন্তজশ ামতক মহাকার্ মস্টর্ন মেনড 

ভিওোর মসদ্ধান্ত মনন়েনে 

মত্বস্কার মিাকাে সংিার নেতনে়ুক্ত প্রধান দপ্রতসত্বডে ভ্লামদমমর পুমতননক 

জামনন়েমেনলন ময রামর়্ো 2024 সানলর পনর আন্তজশ ামতক মহাকার্ 

মস্টর্ন ভেয়ড় ভিওোর মসদ্ধান্ত মনন়েনে। ইউনেনন মত্বস্কার সামতরক পেত্বিপ 

তনত্বয় মত্বস্কা এবং পতিমীলিেগুর্ের মত্বে িীব্র েত্রুিার মালে এই দঘািণাটি করা 

হয় ।  

গুরুত্বপূণশ মদক: 

• ইোরন্যােনাল মেস মস্টর্ন (ISS) , ো 1998 সাল দথত্বক কিপত্বথ 

রত্বয়ত্বে,যা রামর়্ো এেং মামকশ ন যুক্তরাষ্ট্র মযৌেভানব বতমর কনরনে। 
 

UAE দ্বারা সম্মামনত কমল হাসান, মগানেন মভসা মপন়েনেন 

িাতমল তসত্বনমা ইোতির একর্ন তেতেষ্ট ব্যতক্তে কমল িাসানত্বক সংে়ুক্ত আরে 

আতমরাি মেজাোপূণজ দগাত্বেন তভসা তেত্বয়ত্বে। দগাত্বেন তভসা দেওয়া িত্বয়ত্বে 

অতভত্বনিা কমল িাসান োড়াও অন্যত্বের। অতভত্বনিা নাত্বসর, মাম়ুটি, দমািনলাল, 

দটাতভত্বনা থমাস, পাতথজপান, অমলা পল এেং োিরুখ খান সোই কমল িাসাত্বনর 

আত্বগ এটি দপত্বয়ত্বেন। 
 

চীন তার মতনটি মহাকার্ মস্টর্ন মমেউনলর মনধ্য মদ্বতী়ে 

"ওন়েনটি়োন" চালু কনরনে 

চীন িার নি়ু ন মিাকাে দস্টেন সমূ্পণজ করার র্ন্য প্রত্বয়ার্নীয় তিনটি মতডউত্বলর 

মত্বে তিিীয়টি চাল়ু কত্বরত্বে। এটি তেল দেইতর্ংত্বয়র উচ্চাতভলািী মিাকাে কমজসূতচর 

সাম্প্রতিকিম উন্নয়ন। একটি লং মাচজ  5B রত্বকট চীত্বনর গ্রীষ্মমেলীয় িীপ 

িাইনাত্বনর ওত্বয়নচাং লঞ্চ স়ুতেধা দথত্বক কল সাইন ওত্বয়নটিয়ান সি মন়ুষ্যতেিীন 

মিাকােোন চাল়ু কত্বরত্বে। চায়না ম্যানড দেস এত্বর্তি (CMSA) এর একর্ন 

প্রতিতনতধ উৎত্বিপত্বণর "সফলিা" তনতিি কত্বরত্বেন। 
 

ওোর্সফা োজর্রে: প্রথম িাাংলায়ির্ে র্যর্ে K2 আয়রাহণ কয়রে, 

র্িয়ের র্দ্বেীে সয়িিাচ্চ েৃঙ্গ 

পিিোলরাহী ওয়ার্সফা োজর্রে িাংোলিলের প্রেম ব্যর্ি র্যর্ে পার্কস্তাে 

অযাডর্মর্েস্টাডি  K2, র্বেীয় সলিিাচ্চ পিিেেৃলে আলরাহণ কলরলিে। র্ের্ে 8611 

র্মটার (28,251 ফুট) উচ্চোর K2 পিিে েৃলে চল়ের্িলেে এিং োরপর সিস 

কযালম্প সেলমর্িলেে। যেে একজে পিিোলরাহী পিিে সেলক সেলম সিস কযালম্প 

র্ফলর আলসে, েেে িো হয় চূ়োয় সপৌৌঁলি সগলি। 
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আলয়ির্েোর ভপ্রর্সয়েন্ট র্হয়সয়ি েপথ র্েয়লে িজরাম ভিগাজ 

আেলির্েয়ার েিম রাষ্ট্রপর্ে, িজরাম সিগাজ, একজে অিসরপ্রাপ্ত সামর্রক 

কমান্ডার এিং রাজেীর্ের্িি, সংসলি েপে র্েলয়লিে। 55 িির িয়সী রাষ্ট্রপর্ে 

সংসি সিস্যলির সামলে োর প্রেম িিৃোয় িলের্িলেে সয র্ের্ে সরকার এিং 

র্িলরাধী উভলয়র কাজলক সমেিে করলিে এিং সম্মাে করলিে, বলের পর্রিলেি  

রাজনের্েক িেগুর্ের মলধ্য সহলযার্গো করলিে। 

 

State News in Bengali 
 

মকরালা সরকার প্রমতটি নাগমরকনক সমূ্পণশরূনপ মেমজটালভায়ি 

সাের করনত পদনেপ র্েয়ে চয়লয়ে 

মকরালা সরকার রাত্বর্য সমূ্পণজ তডতর্টাল সািরিার প্রচাত্বরর উত্বযাগ শুরু করার 

তসদ্ধান্ত তনত্বয়ত্বে। ম়ুখ্যমন্ত্রী মপনারাই মবজ়েন মতরুবনন্তপুরনম একটি স্ক়ু ল 

দপ্রাগ্রাত্বম িিৃো দেওয়ার সময় ব্যাখ্যা কত্বরতেত্বলন দে, এই প্রচারণার লিয িল 

মােুষলির, তেত্বেি কত্বর িরুণত্বের, অনলাইত্বন তেপে এেং ফাাঁ ে সম্পত্বকজ  তেতিি 

করা । 
 

প্রধানমিী IFSCA-এর গুজরাট সদর দফতনরর মভমিপ্রস্তর স্থাপন 

করনবন   

গুর্রাত্বটর IFSCA (ইন্টারন্যার্নাল মফনামন্স়োল সামভশ নসস মসন্টার 

অেমরটি) সের েফিত্বরর ভেন আন়ুষ্ঠাতনকভাত্বে প্রধানমন্ত্রী ননরন্দ্র মমাদীনক 

ধন্যবাদ জানাভে চয়লয়ে । IFSCA িল ভারত্বির আন্তর্জ াতিক আতথজক 

পতরত্বিো দকন্দ্রগুতলত্বি আতথজক পণ্য, আতথজক পতরত্বিো এেং আতথজক প্রতিষ্ঠানগুতলর 

তিতর এেং িত্ত্বােধাত্বনর র্ন্য দকন্দ্রীভূি তনয়ন্ত্রক সংিা৷ 

গুরুত্বপূণশ মদক: 

• গুর্রাট ইোরন্যােনাল ফাইন্যাি দটত্বকর ক্রমেধজমান গুরুে এেং মেজাোর 

প্রিীক তিত্বসত্বে, একটি প্রধান আন্তর্জ াতিক আতথজক দকন্দ্র তিসাত্বে GIFT , 

IFSCA সের েপ্তর ভেনটি একটি আইকতনক ল্যােমাকজ  তিসাত্বে তডর্াইন 

করা িত্বয়তেল। 

• প্রধানমন্ত্রী GIFT-IFSC , ইতেয়া ইোরন্যােনাল ে়ুতলয়ন এক্সত্বচত্বঞ্জ 

ভারত্বির প্রথম আন্তর্জ াতিক ে়ুতলয়ন এক্সত্বচঞ্জ খ়ুলত্বেন। 
 

IFSCA এর গুরুত্ব: 

• ভারত্বি দসানার আতথজককরণত্বক েরাতিি করত্বি, এটি তনতিক উৎস এেং 

গুণমাত্বনর তনতিিিার সাত্বথ কােজকর মূল্য আতেষ্কারত্বক সিম করনব । 

• এটি ভারিত্বক তেশ্ব ে়ুতলয়ন োর্াত্বর িার সঠিক অেিান প়ুনরুদ্ধার করত্বি 

এেং তেশ্বস্ত মূল্য েৃঙ্খত্বল তেশ্বস্ত এেং উচ্চ-মাত্বনর পতরত্বিো প্রোন করত্বি 

সিম করত্বে। 

• একটি প্রধান দভাক্তা তিসাত্বে ভারতনক মবি বুমল়েননর দানমর 

মদকমননদশ র্না দেওয়ার অন়ুমতি দেওয়ার র্ন্য দফডাত্বরল সরকাত্বরর 

প্রতিশ্রুতিত্বকও তনতিি করত্বে ৷ 
 

মকরালা সরকার "নকরালা সাভামর" োমক একটি অনলাইন কযাব 

পমরনেবা চালু করয়ে চয়লয়ে 

মকরালা সরকার পত্বরর মাত্বস তনর্স্ব ই-টযাতক্স পতরত্বিো চাল়ু কত্বর র্নতপ্রয় 

কত্বপজাত্বরট অনলাইন কযাে পতরত্বিোর তেকল্প র্হলসলি আর্িভূি ে হলে চলেলি, ো 

দেত্বের দেত্বকাত্বনা রার্য সরকাত্বরর এই ধরত্বনর প্রথম উত্বযাগ েত্বল মত্বন করা হলে। 

'নকরালা সাভামর' নাত্বমর এই অনলাইন টযাতক্স ভাড়া পতরত্বিোটি রার্য সরকার 

িারা চাল়ু করা িত্বে। এই প্রথম দকানও রার্য সরকার দেত্বে অনলাইন টযাতক্স 

পতরত্বিো চাল়ু করত্বে। 
 

তামমলনাডু সরকার ‘র্চফ র্মর্েস্টাসি ভেকফাস্ট মিম' চালু কনরনে 

তামমলনাডু সরকার 2022-23 সানলর মত্বে চি়ু থজ দেতণত্বি 1.14 লত্বিরও 

দেতে তেশুর স়ুতেধার র্ন্য 1,545টি সরকাতর প্রাথতমক তেযালত্বয় মুখ্যমিীর র্চফ 

র্মর্েস্টাসি সেকফাস্ট তস্কম' এর  প্রথম ধাপ োস্তোয়ত্বনর র্ন্য একটি আত্বেে র্াতর 

কত্বরত্বে । এই প্রকলের জন্য 33.56 দকাটি টাকা খরচ করা িত্বে |  সমস্ত স্ক়ু ত্বল 

তেশুত্বের র্ন্য সাম্বার এেং োকসেতর্ সি সেকফাস্ট এর খাোর সরেরাি করা িত্বে। 
 

ভারনতর প্রেম মমহলা পমরচামলত সমবা়ে ব্যাঙ্ক রাজস্থানন চালু করা 

হয়ি 

মতনলঙ্গানা সরকানরর স্ত্রী মনমধ মেমেট মকাঅপানরটিভ মফোনরর্ননর 

সাত্বথ একটি সমত্বঝািা স্মারক(MOU) স্বািতরি িওয়ার পত্বর রাজস্থানন সমোয় 

র্িভালগ প্রথম সেজত্র-মতিলা-চাতলি আতথজক প্রতিষ্ঠান চােু হলে চলেলি । নি়ু ন 

সংিা িাত্বের উত্বযাগত্বক সমথজন কত্বর নারীর িমিায়ত্বনর প্রচার করত্বে। 

রার্িান মতিলা তনতধ দিত্বলঙ্গানার স্ত্রী তনতধর আেত্বল প্রতিতষ্ঠি িত্বে। গ্রামীণ উন্নয়ন 

মন্ত্রী রত্বমে চাাঁ ে মীনার উপতিতিত্বি রার্িান গ্রামীণ আর্ীতেকা তেকাে পতরিত্বের 

(রার্ীতভকা) তমেন তডত্বরক্টর মঞ্জ়ু  রার্পাল এেং স্ত্রী তনতধর ব্যেিাপনা পতরচালক তর্ 

তেযা সাগর দরতির মত্বে সমত্বঝািা স্মারক(MOU)  স্বািতরি িয়। 
 

হমর়োনার মুখ্যমিী মননাহর লাল িট্টর গুরুরাম পুমলনর্র জন্য 'স্মাটশ  

ই-মবট' মসনস্টম চালু কনরনেন 

হমর়োনার ম়ুখ্যমন্ত্রী, মননাহর লাল িট্টর গুরুরানম প়ুতলত্বের উপতিতি এেং 

কমীত্বের িারা টিত্বলর তরত্বয়ল-টাইম পেজত্বেিত্বণর র্ন্য একটি অযাপ-তভততক 

'স্মাটশ  ই-মবট' মসনস্টম চালু কনরনেন। অযাপ-তভততক তসত্বস্টমটি গুরুগ্রাত্বম স্মাটজ  

প়ুতলতেং ইতনতেত্বয়টিভ (SPI) এর অধীত্বন চাল়ু করা িত্বয়ত্বে এেং এটি প়ুতলে 

সেস্যত্বের িাত্বের উপতিতি তচতিি করত্বি এেং িাত্বের োত্রার তনরীিত্বণ সিায়িা 

করত্বে।  
 

ভিয়ের প্রথম ‘হর ঘর জল’ ভজলাে পর্রণে হয়েয়ে মধ্যপ্রয়িয়ের 

িুরহােপুর 

মধ্যপ্রলিলের িুরহােপুর সজো, যা 'ির্েলের িরওয়াজা' োলম পর্রর্চে, সিলের 

প্রেম সাটিি ফাইড 'হর ঘর জে' সজো হলয় উলঠলি। িুরহােপুর হে সিলের প্রেম 

সজো সযোলে 254 টি গ্রালমর সকে মােুষ কে সেলক র্িশুে পােীয় জে পালে। 

সিলের অর্ধকাংে এোকায় জলের সংকট সিো র্িলয়লি। এর সেলক পর্রত্রাণ 

সপলে সকন্দ্রীয় সরকার 'হর ঘর জে সযাজো' র্েলয় কাজ করলি। েিেুসালর, এটি 

েংসাপত্র সিয় সয গ্রালমর সমস্ত সোলকর কালি কলের মাধ্যলম র্েরাপি পােীয় 

জলের অযালেস রলয়লি এিং 'সকউ িাি পল়ে ো'। 
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Economy News in Bengali 
 

ভারভে 21-22 অেশবেনর সনবশাচ্চ বামেশক 84.8 মবমল়েন মামকশ ন েলার 

FDI প্রবাহ হয়েয়ে 

ভারত 21-22 অেশবেনর প্রায় $85 মবমল়েন েলানরর সত্বেজাচ্চ োতিজক ফয়রে 

র্েয়রক্ট ইেয়ভস্টয়মন্ট (FDI) প্রবাহ মপন়েনে । ভারি দ্রুি উৎপােন খাত্বি 

FDI-এর র্ন্য একটি পেত্বির দেে তিত্বসত্বে আতেভূজ ি িত্বে । উৎপােন খাত্বি 

FDI ইক্যযইটি প্রোি আত্বগর অথজেের 2020-21 এর ি়ু লনায় 2021-22 অথজেেত্বর 

($ 21.34 তেতলয়ন) 76% েৃতদ্ধ দপত্বয়ত্বে। 
 

FDI মক : 

ফলরে র্ডলরক্ট ইেলভস্টলমন্ট (FDI) িল একটি দকাম্পানী ো ব্যতক্ত কিৃজ ক এক 

দেত্বের অন্য দেত্বে অেতিি ব্যেসাতয়ক স্বাত্বথজ করা তেতনত্বয়াগ । FDI অথজননতিক 

প্রেৃতদ্ধর একটি গুরুেপূণজ চালক। 
 

মদর্ অনুযা়েী সনবশাচ্চ FDI অবদানকারী : 

তসঙ্গাপ়ুর (27.01%) > মাতকজ ন ে়ুক্তরাষ্ট্র (17.94%) > মতরোস (15.98%) > 

দনোরল্যাে (7.86%) > স়ুইর্ারল্যাে (7.31%) 
 

2021-22 অেশবেনর সনবশাচ্চ FDI ইক্যযইটি ইননফ্ল্া প্রাপ্ত র্ীেশ 5টি রাজয : 

• কণশাটক (37.55%), 

• মহারাষ্ট্র (26.26%), 

• মদমল্ল (13.93%), 

• তামমলনাডু (5.10%) এবং 

• হমর়োনা (4.76%) 

 

ববনদমর্ক মুরার মরজাভশ  USD 7.5 মবমল়েন কনম USD 572.7 

মবমল়েন হন়েনে 

তরর্াভজ  ব্যাঙ্ক অফ ইতেয়া (RBI) সেত্বচত্বয় সাম্প্রতিক িথ্য দেখায় দে 15 

র়্ুলাইত্বয়র দেি সপ্তাত্বি, ভারত্বির তেত্বেতেক ম়ুরার তরর্াভজ  $ 7.5 তেতলয়ন কত্বম 

$ 572.7 তেতলয়ন িত্বয়ত্বে। তরর্াভজ  20 মাত্বস িাত্বের সেজতনম্ন স্তত্বর দনত্বম দগত্বে, ো 

6 নত্বভম্বর, 2020 দথত্বক, েখন িারা $ 568 তেতলয়ন তেল। প্রতিত্বেেত্বন দেখাত্বনা 

িত্বয়ত্বে দে তেত্বেতেক ম়ুরা সম্পে, ো সপ্তাত্বি $ 6.5 তেতলয়ন কত্বমত্বে, এটি হ্রাত্বসর 

প্রধান কারণ তেল। তেত্বেতেক ম়ুরার তরর্াভজ  | 
 

 

গুরুত্বপূণশ মদক: 

• আরমবআই-এর গভনশর র্মক্তকান্ত দাস বনলনেন ময ববনদমর্ক মুরার 

মরজানভশ র বতশ মান স্তর যনেষ্ট। 

• জুলাই RBI মরনপাটশ  অনুসানর, 8ই জুলাই, 2022-এ ববনদমর্ক মুরার 

মরজাভশ  $580.3 মবমল়েন, যা 2022-2033 বেনরর জন্য 9.5 মাস মূনের 

প্রতযামর্ত আমদামন কভার করার জন্য যনেষ্ট মেল। 

 

IMF ভারতী়ে অেশননমতক প্রবৃমদ্ধর পূবশাভাস 80 bps কমমন়ে 7.4% 

কনরনে 

আন্তজশ ামতক মুরা তহমবল (IMF) 2022-23(FY23) এর র্ন্য ভারত্বির 

প্রেৃতদ্ধর পূেজাভাস 8.2% মেনক 80 দেতসস পত্বয়ে কতমত্বয় 7.4 র্তাংনর্ 

কয়রয়ে| এটি কম অন়ুকূল োতিযক পতরতিতির উত্বল্লখ কত্বর। োইত্বিাক, প্রেৃতদ্ধ হ্রাস 

সত্বত্ত্বও, ভারি 2022-23 এেং 2023-24 সাত্বল তেত্বশ্বর দ্রুিিম েধজনেীল প্রধান 

অথজনীতিগুতলর মত্বে একটি থাকত্বে । শুধ়ুমাত্র মসৌমদ আরভি 2022 সানল 7.6% 

বৃমদ্ধর অনুমান, করা হয়েয়ে, যা ভারিত্বক োতড়ত্বয় োত্বে েত্বল আো করা িত্বে।  
 

র্ফর্লর্স্তর্ে উদ্বাস্তুয়ির জন্য ভারে UNRWA ভক 2.5 র্মর্লেে 

মার্কি ে েলার অেুিাে প্রিাে কয়রয়ে 

ভারে র্েয়ার ইলস্ট র্ফর্ের্স্তে েরণােীলির জন্য জার্েসংলঘর ত্রাণ ও কমি সংস্থালক 

2.5 র্মর্েয়ে মার্কি ে ডোর র্িলয়লি। পূিি সজরুজালেলম UNRWA এর  সির 

িফেলর একটি স্বাির অেুষ্ঠালে, ভারলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণােলয়র পর্িম এর্েয়া ও 

উত্তর আর্িকা র্িভালগর পর্রচােক সুেীে কুমার, ির্হরাগে সম্পকি  র্িভালগর 

অংেীিার্রলের পর্রচােক কর্রম আলমরলক 2.5 র্মর্েয়ে মার্কি ে ডোলরর একটি 

সচক হস্তান্তর কলরে। 

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

WHO মরনপাটশ : $87 মবমল়েন এর সায়থ 2021 সানল ভারত র্ীেশ 

মরমমটযান্স প্রাপক হয়ের্েল 

মবি স্বাস্থয সংস্থার প্রকাতেি একটি প্রতিত্বেেন অন়ুসাত্বর, তনম্ন ও মেম আত্বয়র 

দেেগুতলর মত্বে 2021 সানল মরমমটযান্স প্রাপয়কর র্িক ভথয়ক ভারত তেল 

েীিজস্থাে অজি ে কলরর্িে । "েরণাথী এেং অতভোসীত্বের স্বািয সম্পতকজ ি প্রথম তেশ্ব 

প্রতিত্বেেন" অন়ুসাত্বর ভারি 2021 সাত্বল 87 মবমল়েন মামকশ ন েলানরর 

দরতমত্বটি দপত্বয়ত্বে । 
 

প্রমতনবদননর মূল মবে়ে: 

• িাতলকায় েীিজ পাাঁ চটি দেে চীন ($53 মবমল়েন), মমমিনকা ($53 

মবমল়েন), মফমলপাইন ($36 মবমল়েন) এবং মমর্র ($33 মবমল়েন) । 

• সাত্বল মামকশ ন যুক্তরাষ্ট্র তেল দরতমটযাত্বির েৃিতম উত্স দেে, িারপত্বর 

সংযুক্ত আরব আমমরাত, মসৌমদ আরব এবং সুইজারোন্ড 

রন়েনে।সমস্ত প্রমতনযামগতামূলক পরীোর জন্য গুরুত্বপূণশ েথ্য: 

• WHO মহাপমরচালক: ে. মটনরাস আধানম মেনব্রইসাস; 

• WHO সদর দপ্তর: মজননভা, সুইজারোন্ড; 

• WHO প্রমতমিত: 7 এমপ্রল 1948। 
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"মেমজটাল ব্যাঙ্কস" মর্নরানানমর প্রমতনবদনটি NITI Aayog দ্বারা 

প্রকামর্ত হন়েনে 

NITI আন়োনগর "তডতর্টাল ব্যাঙ্কস" কাগর্ তডতর্টাল ব্যাঙ্কগুতলর র্ন্য 

লাইত্বসতিং এেং তনয়ন্ত্রক কাঠাত্বমার পাোপাতে একটি দটমত্বেট এেং এটি 

োস্তোয়ত্বনর র্ন্য একটি পত্বথর উপিাপন কত্বর। এটি দেত্বকান তনয়ন্ত্রক ো নীতিগি 

সাতলে প্রতিত্বরাত্বধর উপর দৃতষ্ট তনেদ্ধ কত্বর এেং োতয়েেীল এেং চযাত্বলঞ্জার 

উভয়ত্বকই সমান দখলার দিত্র প্রোন কত্বর। অন্যান্য আতধকাতরকত্বের সামত্বন, নীমত 

আন়োনগর CEO সুমন মবমর, তসতনয়র উপত্বেষ্টা পরনমিরন আই়োর এিং 

আন্না রা়ে এই প্রমতনবদনটি প্রকার্ কনরমেনলন। 
 

প্রমতনবদননর সুপামরর্: 

• কাগজটি একটি পদ্ধমতগত পদ্ধমত রহনণর পরামর্শ মদ়ে। 

• গনবেণাটি মনও-ব্যামঙ্কংন়ের "অংর্ীদামরত্ব মনেল" দ্বারা উত্থামপত 

সমস্যাগুমলর রূপনরিা প্রিাে কয়র, যা ভারনত একটি মন়েিক ফাাঁ ক 

এবং মেমজটাল ব্যাঙ্ক লাইনসনন্সর অভানবর ফনল মবকমর্ত হন়েমেল, 

এবং এই মর্নল্প সাধারণ ব্যবসাম়েক মনেলগুমলনক মানমচত্র কনর৷ 

• একটি সমান ওজননর "মেমজটাল ব্যাংক মন়েিক সূচক" লাইনসমন্সং 

এবং মন়েিক মটমনেনটর মভমি মহসানব কাজ কনর যা গনবেণাটি 

অফার কনর। 

• এর মনধ্য রন়েনে চারটি মবে়ে, প্রনবনর্র বাধা, প্রমতনযামগতা, 

ব্যবসাম়েক মবমধমননেধ এবং প্রযুমক্তগত মনরনপেতা। 

• এই চারটি তেতেত্বষ্টযর উপাোনগুতলত্বক িখন মসঙ্গাপুর, হংকং, যুক্তরাজয, 

মালন়েমর়্ো, অনেমল়ো এেং দমেণ মকামর়ো , পাাঁ চটি দেঞ্চমাকজ  

তেচারব্যেিার সাত্বথ ি়ু লনা করা িয়। 
 

সরকার: গে মতন বেনর ভারত 329টি বাে হামরন়েনে, যার মনধ্য 

29টি মর্কামরনদর হায়ে মারা ভগয়ে 

একটি সরকারী প্রতিত্বেেন অন়ুসাত্বর, তেকার, প্রাকৃতিক দুত্বেজাগ এেং অন্যান্য 

কারত্বণর ফত্বল গি তিন েেত্বর ভারনত 329টি বাে মারা মগনে । দচারাচালান, 

তেদুযৎেৃষ্ট, তেিতক্রয়া এেং দট্রন দুঘজটনা হে 307টি িাতির মৃি়ু যর প্রধাে কারণ । 

দকন্দ্রীয় পতরত্বেে প্রতিমন্ত্রী অমিনী ক্যমার মচৌনব উপস্থামপত তথ্য অনুসানর 

2019 সানল 96টি, 2020 সানল 106টি এবং 2021 সানল 127টি বাে মারা 

মগনে। 

 

মরার্মন নাদার টানা 2়ে বেনরর জন্য ভারনতর সবনচন়ে ধনী মমহলার 

েকমাটি ধনর মরনিনেন 

HCL দটকত্বনালতর্ত্বসর দচয়ারপাসজন, মরার্মন নাদার মালনহাত্রা 'নকাটক 

প্রাইনভট ব্যামঙ্কং হুরুন - র্ীেশস্থানী়ে ধনী মমহলানদর তামলকা'- এর িৃিীয় 

সংস্করণ অন়ুসাত্বর টানা তিিীয় েেত্বরর র্ন্য ভারত্বির সেত্বচত্বয় ধনী মতিলা তিসাত্বে 

িার অেিান ধত্বর দরত্বখত্বেন । দরােতন নাোত্বরর দমাট সম্পত্বের পতরমাণ োাঁ তড়ত্বয়ত্বে 

84,330 মকাটি টাকা । দরােতন নাোত্বরর পত্বর নাইকা-মাতলক ফাল্গুনী না়োর, 

বান়োকননর তকরণ মর়্ুমোর-ে-ত্বক োতড়ত্বয় দগত্বেন, োর দমাট সম্পে 57,520 

দকাটি টাকা। ফাল্গুনী নায়ার তেত্বশ্বর েেম ধনী স্ব-তনতমজি নারী। 

প্রতিত্বেেত্বন উত্বল্লখ করা িত্বয়ত্বে দে, 25 র্ন নি়ু ন ম়ুখ এই িাতলকায় র্ায়গা কত্বর 

তনত্বয়ত্বে। প্রতিত্বেেত্বনর অন্যান্য গুরুেপূণজ িাইলাইটগুতলর মত্বে রত্বয়ত্বে দে, 

িাতলকার দেি সংস্করত্বণ 2,725 দকাটি টাকার ি়ু লনায় 2021 সাত্বল মতিলাত্বের 

গড় সম্পে 4,170 দকাটি টাকা িত্বয়ত্বে। 
 

এিানন ভারনতর র্ীেশ 10 ধনী মমহলানদর তামলকা রন়েনে: 

পদমযশাদা নাম প্রমতিান সম্পদ/মনট মূে (INR) 

1 দরােতন নাোর মালত্বিাত্রা এইচতসএল 84, 330 দকাটি (সম্পে) 

2 ফাল্গুনী নায়ার নাইকা 57,520 দকাটি (সম্পে) 

3 তকরণ মর়্ুমোর ে োত্বয়াকন 29,030 দকাটি (সম্পে) 

4 নীতলমা দমািাপাটিজ  তডতভর ল্যােত্বরটতরর্ 28,180 দকাটি (সম্পে) 

5 রাধা দভম্ব়ু দর্াত্বিা 26, 260 দকাটি (সম্পে) 

6 লীনা গান্ধ্ী দিওয়াতর ইউএসতভ 24,280 দকাটি (সম্পে) 

7 অন়ু আগা ও দমত্বির প়ুদুমর্ী থামজযাক্স 14,530 দকাটি (সম্পে) 

8 দনিা নারত্বখত্বড় সঙ্গম 13,380 দকাটি (সম্পে) 

9 েিনা লাল লাল প্যাথল্যােস ড 6,810 দকাটি (সম্পে) 

10 দরন়ু ম়ুঞ্জাল তিত্বরা তফনকপজ 6,620 দকাটি (সম্পে) 
 

নীমত আন়োগ: ভারনতর R&D ব্য়ে মবিব্যাপী সবশমনম্ন 

NITI Aayog এবং Institute for Competitiveness- এর একটি তরত্বপাটজ  

অন়ুসাত্বর, ভারি তেশ্বব্যাপী সেত্বচত্বয় কম R&D ব্যত্বয়র মত্বে রত্বয়ত্বে । প্রকৃিপত্বি, 

ভারত্বি R&D ব্যয় হ্রাস দপত্বয়ত্বে, ো 2008-09-সালের GDP-এর 0.8 েিাংে 

দথত্বক 2017-18-এ 0.7 েিাংত্বে দনত্বম এত্বসত্বে৷ িথ্য অন়ুসাত্বর, অন্যান্য তব্রকস 

দেেগুতলর ি়ু লনায় ভারত্বি কম GRD রত্বয়ত্বে। ব্রামজল, রামর়্ো, চীন এেং 

দমেণ আমিকার র্ন্য ব্যত্বয়র পতরমাণ েথাক্রত্বম 1.2 েিাংে, 1.1 েিাংে, 2 

েিাংত্বের দেতে এেং 0.8 েিাংে৷ তেশ্বব্যাপী গড় প্রায় 1.8 েিাংে। 
 

ও়োেশ  এ়োরনপাটশ  ট্রামফক মেটানসট 2021: র্ীেশ 20টি ব্যস্ততম 

মবমানবন্দনরর মনধ্য ন়োমদমল্ল আয়ে 

মবমানবন্দর কাউমন্সল ইন্টারন্যার্নাল (ACI) ও়োেশ  2021 সানলর 2021 

সানলর জন্য র্ীেশ 20 এমভন়ের্ন ইন্ডামের মলাবাল এ়োর ট্রযামফক র যামঙ্কং 

প্রকার্ করার উলেলে োতিজক ও়োেশ  এ়োরনপাটশ  ট্রযামফক মেটানসট প্রকাে 

কত্বরত্বে ৷ ওয়ােজ  এয়ারত্বপাটজ  ট্রযাতফক দডটাত্বসট িল তেত্বল্পর সেত্বচত্বয় ব্যাপক 

তেমানেির পতরসংখ্যান দডটাত্বসট, ো 2,600 টিরও দেতে তেমানেিত্বরর র্ন্য 

তেমানেির ট্রযাতফক তেতেষ্টযে়ুক্ত 180 টিরও দেতে দেে এেং অঞ্চল র্েলয় গঠিে । 

এটি তিনটি দিত্বত্র তেশ্বব্যাপী তেমানেির র়্ু ত্বড় তেমান পতরেিন চাতিোর একটি দৃশ্য 

প্রোন কত্বর | এগুর্ে হে - োত্রী (আন্তর্জ াতিক এেং অভযন্তরীণ), এয়ার কাত্বগজা 

(মালোিী এেং ডাক) এেং তেমান চলাচল (তেমান পতরেিন চলাচল এেং সাধারণ 

তেমান চলাচল)। 
 

প্রমতনবদননর গুরুত্বপূণশ মবে়ে: 

• হাটশ সমফে-জযাকসন আটলান্টা ইন্টারন্যার্নাল এ়োরনপাটশ  (ATL) 

2021 সানল 7.6 মকাটি যাত্রী মনন়ে 2021 র যামঙ্কংন়ের র্ীনেশ রন়েনে। 

• ভারত মেনক, ন়োমদমল্লর ইমন্দরা গান্ধী আন্তজশ ামতক (IGI) 

মবমানবন্দরটি 13তম ব্যস্ততম মবমানবন্দর মহসানব র্ীেশ 20-এর মনধ্য 

স্থান মপন়েনে। IGIA 2021 সানল 3.7 মকাটি যাত্রীর সংখ্যা মদনিনে, 

যা 2020 সানল 2.8 মকাটির মচন়ে 30.3% মবমর্ যিন IGI 16 তম 

স্থানন মেল। 
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• র্ীেশ 20টি ব্যস্ততম মবমানবন্দনরর তামলকা মবিব্যাপী ট্রামফনকর 19% 

প্রমতমনমধত্ব কনর (863 মমমল়েন যাত্রী)। 

• র যামঙ্কংটি মতনটি মেনত্র মবনির মবমানবন্দর জুনড মবমান পমরবহন 

চামহদার একটি দৃশ্য প্রদান কনর: যাত্রী (আন্তজশ ামতক এবং 

অভযন্তরীণ), এ়োর কানগশা (মালবাহী এবং োক) এবং মবমান চলাচল 

(মবমান পমরবহন চলাচল এবং সাধারণ মবমান চলাচল)। 

 

Business News in Bengali 
 

মনামক়ো Wipro মক মেমজটাল রূপান্তনরর জন্য পাাঁ চ বেনরর চুমক্ত 

প্রদান কনরভে  

মবঙ্গালুরুনত সদর দপ্তর সহ একটি মকাম্পামন Wipro Ltd. তফনল্যাত্বের 

Nokia এর সাত্বথ তডতর্টাল রূপান্তত্বরর র্ন্য একটি নি়ু ন, পাাঁ চ েেত্বরর চ়ু তক্ত 

স্বাির করার দঘািণা কত্বরত্বে ৷ নি়ু ন চ়ু তক্তটি এমন একটি সংত্বোত্বগ প্রসাতরি িয়, 

ো প্রথম 20 েেত্বররও পূলিি গঠিি িত্বয়তেল । Wipro নমক়োর আপনেট করা 

অপানরটিং মনেনলর সমথজত্বন ব্যেসাতয়ক পতরত্বিো প্রোন করত্বে, প্রতক্রয়া 

অতিমাইত্বর্োন করলি, েেজিীন প্রতক্রয়াকরণ, এেং অডজ ার ম্যাত্বনর্ত্বমে, সাোই 

দচইন, তফনাি এেং অযাকাউতেং অপাত্বরেন র়্ু ত্বড় উন্নি ব্যেিারকারী এেং গ্রািক 

অতভজ্ঞিার উপর তেত্বেি দর্ার দেত্বে।  

েতেও চ়ু তক্ত সম্পত্বকজ  একটি অতফতসয়াল তেেৃতি প্রকাে করা িত্বয়তেল, Wipro 

িাইলাইট কত্বরত্বে দে এটি ক্লাত্বয়ত্বের উত্বল্লখ না কত্বর এিং দময়াে ো আকাত্বরর 

িথ্য প্রোন না কত্বর FY22 এর আতথজক ফলাফত্বলর সাত্বথ প্রকাতেি দপ্রস 

তেজ্ঞতপ্তত্বি চ়ু তক্তটি উত্বল্লখ কত্বরত্বে।  
 

মাস্টারকােশ  BCCI এর টাইনটল েন্সর মহসানব Paytm মক 

প্রমতস্থাপন করনব   

মবােশ  অফ কনরাল ফর মেনকট ইন ইমন্ড়ো (BCCI) িারা আত্বয়াতর্ি সমস্ত 

আন্তর্জ াতিক এেং ঘত্বরায়া তক্রত্বকট ম্যাচগুতলর র্ন্য টাইত্বটল েির তিসাত্বে 

Paytm- মক প্রতিিাপন করার র্ন্য মাস্টারকােশ  । এই অতধকারটি Paytm 

2023 সাত্বলর দেি পেজন্ত দরত্বখতেল । Paytm BCCI দক অন়ুত্বরাধ কত্বরতেল 

দক্রতডট কাডজ  প্রধান মাস্টারকাডজ ত্বক িার ইতেয়া দিাম তক্রত্বকট তেত্বরাপা অতধকার 

দেওয়ার র্ন্য। Paytm প়ুনরায় তনত্বয়াত্বগর অন়ুত্বরাধ করার র্ন্য র়্ুলাইত্বয়র 

সময়সীমা তমস কত্বরত্বে েত্বল র্ানা দগত্বে। োইত্বিাক, তেতসতসআই িাত্বের 

'দীেশস্থা়েী' সম্পনকশ র কারত্বণ তেলতম্বি অন়ুত্বরাধ তেত্বেচনা করত্বি ইে়ুক। 

Paytm চ়ু তক্তর মূল েিজ ােলী অন়ুসাত্বর মাস্টারকাডজ ত্বক 2023 সাল পেজন্ত অতধকার 

দেওয়া িত্বে এেং প্রমত ম্যানচ INR 3.8 মকাটি টাকা মদনত োকনব । 

অন্যতেত্বক, Paytm-দক প্রায় INR 16.3 Cr – আসল তডত্বলর মূত্বল্যর 5% (INR 

326.8 Cr) তর-অযাসাইনত্বমে তফ তেত্বি িত্বে। 
 

Agreement News in Bengali 
 

MSME, NSIC এবং LG Electronics-এর জন্য মসন্টার অফ 

এমিনলন্স প্রমতিা করনত একটি চুমক্ত স্বাের কনরভে 

মাননীয় কযাতেত্বনট মন্ত্রী শ্রী নারা়েণ রানন, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী  শ্রী ভানু প্রতাপ 

মসং ভামশা, সতচে MSME শ্রী মব মব মসা়োইন , CMD, NSIC শ্রী মপ 

উদ়েক্যমার  এেং AS&DC বর্নলর্ ক্যমার মসং জাতী়ে েুর মর্ল্প 

কনপশানরর্ননর উপমস্থমতনত (NSIC) LG Electronics India Pvt Ltd 

এেং ইত্বলকট্রতনক্স দসক্টর তস্কলস কাউতিল অফ ইতেয়া (ESSCI) এর সাত্বথ একটি 

চ়ু তক্ত স্বাির কত্বরত্বে। 
 

গুরুত্বপূণশ মদক: 

• এই প্রকনল্পর লেয হল সুমবধাবমঞ্চত যুবকনদর কনমজউমার 

ইনলকট্রমনি এবং যিপামতর মেনত্র প্রমর্েণ মদও়ো। 

• LG Electronics এবং The Electronics Sector Skills Council 

of India (ESSCI) NSIC – কামরগমর পমরনেবা মকনন্দ্র একটি 

"মসন্টার অফ এমিনলন্স" প্রমতিা করনব। 

• এটি ইনলকট্রমননির মেনত্র তরুণনদর নতুন সুনযাগ মদনব এবং এই 

মর্নল্প চাকমরর জন্য দে শ্রমমক বতমর করনব। 

• প্রমত বের প্রেম বেনর 600 জন যুবকনক মসবা মদও়ো হনব। 

 

এমওইউ স্বােমরত: 

• মট মজন চযাং , এলতর্ ইতেয়ার কাস্টমার সাতভজ ত্বসর প্রধান এেং মমিঃ ওমপ 

মসং , দকন্দ্র প্রধান, এনটিএসতস(ওখলা), সমত্বঝািা স্মারত্বক স্বাির কত্বরত্বেন। 
 

ভারনতর বৃহিম আমেশক চুমক্তগুমলর মনধ্য একটি, Axis Bank-Citi 

মাজি ার CCI দ্বারা অনুনমামদত হন়েনে 

ভারত্বির প্রমতনযামগতা কমমর্ন (CCI) অনুসানর, Citibank, NA এেং 

Citicorp Finance (India) Limited-এর কনমজউমার ব্যামঙ্কং কাযশেম 

Axis Bank িারা অতধগ্রিণ অন়ুত্বমােন করা িত্বয়ত্বে । সংিাগুতল িারা অতধগ্রিত্বণর 

কথা জাোলো হলয়লি | CCI- এর মত্বি, এই দলনত্বেনটি Axis-এর কাত্বে 

Citibank এেং Citicorp-এর দভাক্তা ব্যাতঙ্কং কােজক্রত্বমর চলমান উত্বিগর্নক 

মিা তেতক্রত্বক অন্তভ়ুজ ক্ত কত্বর। 
 

তালনগা এবং ভারত মফাজশ  মট্রন উৎপাদননর জন্য একটি চুমক্ত স্বাের 

কনরনে 

‘BF ইনিাোকচার মলমমনটে’ দ্বারা একটি উচ্চ-গর্ের যাত্রীিাহী সেে 

তের্রর জন্য একটি সযৌে উলযাগ প্রতিতষ্ঠি িত্বয়ত্বে | েযাতনে প্রস্তুিকারক 

মপনটনন্টস তালনগা এসএল-এর সমূ্পণশ মামলকানাধীন সহনযাগী সংস্থা 

আসন্ন িানীয় প্রত্বয়ার্নীয়িার স়ুতেধার পাোপাতে দরলওত্বয় দসক্টত্বর নি়ু ন 

অথজননতিক সম্ভােনার দিত্বত্র অিিাে রােলি । 
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RBI আইমেমবআই ব্যানঙ্কর জন্য দরদাতানদর 40%-এর মবমর্ 

মামলকানার অনুমমত মদন়েনে 

ভারিীয় মরজাভশ  ব্যাঙ্ক (RBI) , দকন্দ্র সরকার এেং জীবন বীমা সংস্থাগুমল 

(LIC) দ্বারা অ-আমেশক প্রমতিান এবং অমন়েমিত সংস্থাগুমলনক IDBI 

ব্যানঙ্ক 40 েিাংত্বের দেতে অংেীোতরত্বের অন়ুমতি দেওয়ার র্ন্য দকত্বন্দ্রর 

অন়ুত্বরাধ স্বীকার কত্বরত্বে েত্বল র্ানা দগত্বে । একটি দকৌেলগি অপসারণ প্রতক্রয়ার 

মােত্বম ঋণোিার 51 দথত্বক 74 েিাংে তেতক্র করা করার র্সোন্ত সেওয়া হলয়লি| 

 

Appointment News in Bengali 
 

এোরাসু করুয়েসােয়ক IAPH ভারয়ে োর প্রর্ের্ের্ি র্হয়সয়ি কাজ 

করার জন্য ভিয়ে র্েয়েয়ে 

Ennarasu Karunesan সক ভারলে ইন্টারন্যােোে অযালসার্সলয়েে অফ সপাটি স 

অযান্ড হারিারস' (IAPH) এর অর্ফর্সয়াে প্রর্ের্ের্ধ র্হসালি োমকরণ করা 

হলয়লি। IAPH হে র্িলের িন্দর র্েলের সহলযার্গো এিং সেষ্ঠলের সফারাম । 

কারুলেসালের সামুর্িক এিং িন্দর র্েলে 33 িিলররও সির্ে সেেৃলের অর্ভজ্ঞো 

রলয়লি। র্ের্ে মুম্বাই িন্দর র্িলয় িন্দর র্েলে োর কমিজীিে শুরু কলরে এিং 

পরিেীকালে 2001 সেলক 2004 সাে পযিন্ত মােলয়র্েয়ার সপাটি  ক্লযাং-এ 

ওলয়স্টলপাটি  কলন্টইোর টার্মিোলের সজোলরে ম্যালেজার এিং র্সইও র্হলসলি 

কাজ কলরে। 
 

মভাোনফান আইমে়োর মসইও মহসানব অে়ে মুন্দ্রার স্থলামভমেক্ত 

হনবন রমবন্দর তক্কর 

দভাডাত্বফান আইতডয়া, একটি দটতলকম দকাম্পাতন, র্াতনত্বয়ত্বে দে অিয় ম়ুন্দ্রা, 

তেতন েিজ মাত্বন তচফ তফনাতিয়াল অতফসার তিত্বসত্বে োতয়ে পালন করত্বেন, িাত্বক 

19 আগস্ট দথত্বক তসইও পত্বে উন্নীি করা িত্বয়ত্বে৷ ফাইতলং অন়ুসাত্বর, ব্যেসার 

েিজ মান ব্যেিাপনা পতরচালক এেং প্রধান তনেজািী কমজকিজ া রতেির িক্কর 

দকাম্পাতনর দোত্বডজ  থাকত্বেন েখন িার দময়াে একর্ন নন-এতক্সতকউটিভ এেং অ-

স্বাধীন পতরচালক তিসাত্বে দেি িত্বে। 
 

েকুল জজে Paytm ভপয়মন্ট পর্রয়ষিার র্সইও র্হসায়ি ভযাগিাে 

কয়রয়েে 

Paytm-এর প্যালরন্ট One97 Communications েকুে তজেলক Paytm 

Payments Services Ltd (PPSL)-এর র্সইও র্হলসলি র্েযুি কলরলি। প্রিীণ 

েমিা, র্যর্ে এেে PPSL-এর ভারপ্রাপ্ত র্সইও র্হসালি িার্য়ে পােে করলিে, োলক 

োর অন্যান্য িার্য়লের পাোপার্ে সংস্থার িার্ণজয উল্লম্ব েিারর্ক করার জন্য 

পলিান্নর্ে সিওয়া হলয়লি। 

তজে এর আলগ স্টযান্ডাডি  চাটি াডি  ব্যালে প্রাইলভট ব্যার্েং, অগ্রার্ধকার ব্যার্েং, 

র্ডলপার্জট এিং োঞ্চ ব্যার্েং-এর ম্যালের্জং র্ডলরক্টর র্হসালি িার্য়ে পােে 

কলরর্িলেে। র্রলটইে ব্যার্েং-এ োৌঁ র 22 িিলররও সির্ে অর্ভজ্ঞো রলয়লি এিং 

র্ের্ে োো ব্যার্েং, সম্পি ব্যিস্থাপো, পণ্য ও র্িভাগ, র্িেরণ, েুচরা সম্পর্ত্ত এিং 

অর্ধগ্রহলণর মলো সাি-লসক্টলর কাজ কলরলিে। 
 

ভারয়ের ইন্ডারর্মট র্গল র্িেব্াাংয়কর প্রিাে অথিেীর্ের্িি র্হয়সয়ি 

ময়োেীে হয়েয়েে 

আন্তজি ার্েক আর্েিক প্রর্েষ্ঠাে, র্িেব্যাংক ইেিারর্মট র্গেলক োর প্রধাে 

অেিেীর্ের্িি এিং িহুপার্িক উন্নয়ে ব্যাংলক উন্নয়ে অেিেীর্ের র্সর্েয়র ভাইস-

সপ্রর্সলডন্ট র্হলসলি র্েলয়াগ র্িলয়লি। োর র্েলয়াগ কাযিকর হলি 1 সসলেম্বর, 

2022 সেলক। র্গে র্িেব্যাংলকর প্রধাে অেিেীর্ের্িি র্হলসলি কাজ করা র্বেীয় 

ভারেীয় হলিে। সকৌর্েক িসু প্রেম র্িলেে, র্যর্ে 2012-2016 সাে পযিন্ত চাকর্র 

কলরলিে। 

 

Banking News in Bengali 
 

HDFC ব্যাঙ্ক একীভূত হও়োর পনর মবনির র্ীেশ 10 টি ব্যাঙ্কগুমলর 

মনধ্য োকনব 

টাইমস অফ ইমন্ড়োর মরনপাটশ  অনুসানর, বতশ মান মূো়েনন ঋণদাতা 

হাউমজং মেনভলপনমন্ট ফাইন্যান্স কনপশানরর্ন (HDFC) এর সাত্বথ 

একীভূি িওয়ার পত্বর HDFC ব্যাংক মবনির র্ীেশ 10টি মূেবান ব্যানঙ্কর মনধ্য 

োকলে চলেলি এেং এরফলে এটি প্রথম ভারিীয় ব্যাঙ্কও হলে চলেলি। HDFC 

ব্যাঙ্ক এবং HDFC -এর সতিতলি োর্ার মূলধন িত্বে প্রায় 160 মবমল়েন মামকশ ন 

েলার। 
 

গুরুত্বপূণশ মদক: 

• HDFC ব্যাত্বঙ্কর মূল্য তডতেএস গ্রুপ এেং ইউতেএত্বসর দচত্বয় দেতে (উভত্বয়রই 

মূল্য প্রায় $58 তেতলয়ন)। দেত্বের েৃিতম ঋণোিা দস্টট ব্যাংক অফ ইতেয়া 

($57 তেতলয়ন) মূল্যায়ত্বনর তেক দথত্বক BNP পাতরোস ($55 তেতলয়ন) এর 

দচত্বয় 32 নম্বত্বর রত্বয়ত্বে। 

• HDFC ব্যাঙ্ক িল SBI এেং ICICI ব্যাত্বঙ্কর সাত্বথ ভারত্বির একটি 

পদ্ধতিগিভাত্বে গুরুেপূণজ ব্যাঙ্ক। 

• সম্প্রতি এতপ্রল মাত্বস, RBI HDFC ব্যাত্বঙ্কর প্যাত্বরে এেং মটজ ত্বগর্ ঋণোিা 

িাউতর্ং দডত্বভলপত্বমে ফাইন্যাি কত্বপজাত্বরেন তলতমত্বটড (HDFC)-এর 

সাত্বথ প্রস্তাতেি একীভূিকরণ অন়ুত্বমােন কত্বরত্বে৷ 
 

 

http://www.careerpower.in/
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মপরামল এন্টারপ্রাইনজর NBFC প্রমতিানক RBI অনুনমাদন 

র্িয়েয়ে 

ভারিীয় মরজাভশ  ব্যাঙ্ক (RBI) সংস্থাটিনক মপরামল এন্টারপ্রাইনজ NBFC 

তিসাত্বে ব্যেসা শুরু করার অন়ুমতি তেত্বয়ত্বে । একটি NBFC চাল়ু করার র্ন্য 

লাইত্বসত্বির প্রত্বয়ার্ন িয়, ো র্নসাধারত্বণর আমানি গ্রিণ কত্বর না । RBI 

দকাম্পাতনটিত্বক সাধারণ র্নগত্বণর কাে দথত্বক আমানি না তনত্বয় একটি নন-ব্যাতঙ্কং 

আতথজক প্রতিষ্ঠান তিসাত্বে কার্ শুরু করার অন়ুমতি তেত্বয় সরর্জলেেে এর একটি 

সাটিি র্ফলকট র্িলয়লি । 
 

কাোরা ব্াঙ্ক "Canara ai1" োয়ম োর ভমািাইল অযাপ চালু 

কয়রয়ে 

কাোরা ব্যাে োর সমািাইে ব্যার্েং অযাপ "Canara AI1" চােু কলরলি। এই 

ব্যার্েং অযাপটি োর গ্রাহকলির ব্যার্েং চার্হিা সমটালে 250+ তির্েষ্ট্য সহ একটি 

ওয়াে-স্টপ সমাধাে হলি। এর েিয হে র্ির্ভন্ন র্িলেষার্য়ে পর্রলষিা সপলে 

একার্ধক সমািাইে অযাপ সাইলোলে কাজ করার প্রলয়াজেীয়ো দূর করা। এই 

অযাপটি 11টি ভাষায় উপেব্ধ, যা এটিলক সমালজর র্ির্ভন্ন সের্ণর কালি োলির 

পিলন্দর ভাষায় উপেব্ধ কলর েুেলি। 
 

ইউমন়েন ব্যাঙ্ক র্ীেশ 3টি PSB-এর মনধ্য স্থান কনর ভেওোর উয়েয়ে 

'RACE' লেয মনধশারণ কয়রয়ে 

ইউমন়েন ব্যাঙ্ক অফ ইমন্ড়োর(ইউমবআই) এমতড এেং তসইও এ. মমণনমিলাই 

এর লক্ষ্য হল ইউতনয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইতেয়ার অন্যান্য পােতলক দসক্টর ব্যাঙ্কগুতলত্বক 

োতড়ত্বয় কত্বয়ক েেত্বরর মত্বে িৃিীয় েৃিতম পােতলক দসক্টর ব্যাত্বঙ্কর অেিান 

সেওয়া ৷ ইউতনয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইতেয়া রুট েরাের একটি ব্যাঙ্ক দকনার কথাও 

তেত্বেচনা করত্বি পাত্বর । মমণনমিলাই , তেতন 7ই র়্ুন UBI-এর প্রথম মতিলা দনিা 

িত্বয়তেত্বলন, তিতন দর্ার তেত্বয়তেত্বলন দে ব্যাঙ্কটি এই েেত্বরর র্ন্য িার লিয 

তিসাত্বে " RACE" মনধশারণ কনরনে৷ 

 

পাটনার মদদারগঞ্জ, বন্ধন ব্যাঙ্ক তার প্রেম কানরমন্স ভল্ট এর 

উনমাচন কনরনে 

েন্ধ্ন ব্যাঙ্ক পাটনার মদদারগনঞ্জ প্রথম কাত্বরতি দচস্ট খ়ুত্বলত্বে । ব্যাত্বঙ্কর মত্বি, 

এই কাত্বরতি দচস্ট ব্যাত্বঙ্কর োখা এেং এটিএম -এ কানরমন্স মনাট সরবরাহ কনর 

ব্যতক্ত, MSME এবং মোট ব্যবসার মামলকনদর সাহায্য করনব । কাত্বরতি 

দচস্ট ব্যাত্বঙ্কর োখাগুতলর র্ন্য দস্টাত্বরর্ প্রোন করত্বে, ো পাটনার ঘন ঘন নগে 

দলনত্বেন দথত্বকও উপকৃি িত্বে।  
 

গুরুত্বপূণশ মদক: 

• এই অেশবেনর, ব্যাঙ্ক সারা মদনর্ 530 টিরও মবমর্ অমতমরক্ত ব্যাঙ্ক 

অবস্থান স্থাপন করনত চা়ে। 

• নতুন র্ািাগুমলর মবতরণ মবমর্রভাগ উির, পমিম এবং দমেণ 

ভারনত হনব। 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

মজাকার ম্যালও়েযার: গুগল মে মস্টার 50টি মজাকার ম্যালও়েযার 

সংেমমত অযাপ র্ের্লট কয়র র্িয়েয়ে 

Zscaler Threatlabz এর মত্বি, গুগল মে মস্টানরর 50 টি অযাপ মজাকার 

ম্যালও়েযানর আক্রান্ত িত্বয়ত্বে । গুগল দে দস্টার দর্াকার ম্যালওয়যার িারা 

সংক্রাতমি দেে কত্বয়কটি অযাপ তনতিদ্ধ সঘার্ষে কলরলি  এেং র্ডর্েট কয়র 

র্িয়েয়ে| 
 

মজাকার ম্যালও়েযার মক? 

মজাকার ম্যালও়েযার িল সেত্বচত্বয় স়ুপতরতচি ম্যালওয়যার, ো অযান্ড্রন়েে 

মেভাইসগুমলনক দোিণ কত্বর । এটি িার মট্রল স্বােরগুমলর সাহানয্য Google 

এর অমফমস়োল অযাপ মস্টানরর স়ুতেধা তনত্বি পতরচালনা কত্বর োর মত্বে 

ভাইরাত্বসর দকাড আপত্বডট করা, কােজকর করার প্রতক্রয়া এেং দপত্বলাড-প়ুনরুদ্ধার 

দকৌেল অন্তভ়ুজ ক্ত রত্বয়ত্বে। এই ম্যালওয়যারটি দোগাত্বোত্বগর তেেরণ, তডভাইত্বসর 

দডটা, WAP পতরত্বিো এেং এসএমএস োিজ া সি ব্যবহারকারীনদর ব্যমক্তগত 

তথ্য চুমর করনত সেম। 
 

অযানপর তামলকা 

এই িাতলকায় অন্তভ়ুজ ক্ত অযাপগুতল Google Play Store দ্বারা মুনে মফলা হ়ে 

এেং এটি ডাউনত্বলাড করা িত্বল ব্যেিারকারীত্বক অযাপটি আনইনস্টল করার 

পরামেজ দেয়। 

1. Universal PDF Scanner 

2. Private Message 

3. Premium SMS 

4. Smart Messages 

5. Text Emoji SMS 

6. Blood Pressure Checker 

7. Funny Keyboard 

8. Memory Silent Camera 

9. Custom-Themed Keyboard 

10. Light Messages 

11. Themes Photo Keyboard 

12. Send SMS 

13. Themes Chat Messenger 

14. Instant Messenger 

15. Cool Keyboard 

16. Font Emoji Keyboard 

17. Mini PDF Scanner 

18. Smart SMS Messages 

19. Creative Emoji Keyboard 

20. Fancy SMS 

http://www.careerpower.in/
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21. Fonts Emoji Keyboard 

22. Personal Message 

23. Funny Emoji Message 

24. Magic Photo Editor 

25. Professional Messages 

26. All Photo Translators 

27. Chat SMS 

28. Smile Emoji 

29. Wow Translator 

30. All Language Translator 

31. Cool Messages 

32. Blood Pressure Diary 

33. Chat Text SMS 

34. Hi Text SMS 

35. Emoji Theme Keyboard 

36. iMessager 

37. Text SMS 

38. Camera Translator 

39. Come Messages 

40. Painting Photo Editor 

41. Rich Theme Message 

42. Quick Talk Message 

43. Advanced SMS 

44. Professional Messenger 

45. Classic Game Messenger 

46. Style Message 

47. Private Game Messages 

48. Timestamp Camera 

49. Social Message 

50. Simple Note Scanner 
 

স্যানটলাইট উৎনেপনণর মাধ্যনম ISRO $279 মমমল়েন ববনদমর্ক 

মুরা অজশ ন কনরনে 

ভারত্বির তেজ্ঞান ও প্রে়ুতক্ত প্রতিমন্ত্রী েিঃ মজনতন্দ্র মসং সংসনদর সামনন 

বনলনেন ময, ভারতী়ে মহাকার্ গনবেণা সংস্থা (ইসনরা) কতৃশ ক মবনদর্ী 

স্যায়টলাইট উৎনেপনণর ফনল 279 তমতলয়ন ডলার তেত্বেতেক ম়ুরা ভারলে 

এত্বসত্বে। ISRO-এর োতণতর্যক োখা Antrix, 34টি তভন্ন দেে দথত্বক 345টি 

তেত্বেেী স্যালটোইট উৎত্বিপত্বণর মােত্বম এই অথজ উপার্জ ন কত্বরত্বে। এই লাত্বভর 

56 তমতলয়ন ডলাত্বর পতরত্বোধ করা িত্বয়ত্বে | অন্যর্িলক 223 তমতলয়ন ইউত্বরাসে 

(220 তমতলয়ন ইউত্বরা) পর্রলোধ করা িত্বয়ত্বে।  
 

মাইনোসফ্ট কর্মউর্েটি বতমরনত সহা়েতা করার জন্য 'মভভা 

এননগজ' অযাপ চালু কয়রয়ে 

দটক র্ায়াে মাইনোসফ্ট মোেণা কনরনে ময, এটি মভভা এননগজ চােু 

করত্বে | এটি একটি নি়ু ন অযাপ, ো কর্মউর্েটি এেং সংত্বোগ তিতর করত্বি সিায়িা 

কত্বর, পাোপাতে ব্যতক্তগি অতভব্যতক্তর র্ন্য সরঞ্জাম সরেরাি কত্বর। Yammer-

এর তভততর উপর তনতমজি, Viva Engage দনিা এেং সিকমীত্বের সাত্বথ সংত্বোগ 

িাপন করত্বি, প্রত্বের উতর খ়ুাঁত্বর্ দপত্বি, িাত্বের অনন্য গল্পগুতল দেয়ার করত্বি 

এেং কমজত্বিত্বত্র সংতিষ্টিা খ়ুাঁত্বর্ দপত্বি সংিা র়্ুত্বড় দলাত্বকত্বের একতত্রি কত্বর৷ 
 

মামঙ্কপি ভযাকমসন IMVANEX ইউনরাপী়ে কমমর্ন দ্বারা 

অেুয়মািে ভপয়েয়ে 

ইউনরাপী়ে কমমর্ন গি সপ্তাত্বি ইউনরাপী়ে মমমেমসন এনজমন্স(EMA) 

দ্বারা সুপামরর্কৃত মাতঙ্কপক্স এর মবরুনদ্ধ Imvanex ভযাকমসনভক বাজারজাত 

করার অন়ুমতি তেত্বয়ত্বে । তেশ্বব্যাপী, 75টি দেে দথত্বক 16,000টিরও দেতে 

মাতঙ্কপত্বক্সর ঘটনা তরত্বপাটজ  করা িত্বয়ত্বে। এই ভযাকতসনটি দডতনে 

োত্বয়াত্বটকত্বনালতর্ দকাম্পাতন Bavarian Nordic বতমর কনরনে। 

 

IIT কােপুর NIRMAN এর্িলায়রটর ভপ্রাগ্রাম চালু কয়রয়ে 

IIT কােপুলরর স্টাটি আপ ইের্কউলিেে অযান্ড ইলোলভেে সসন্টার (SIIC) ভারে 

সরকালরর র্িজ্ঞাে ও প্রযুর্ি র্িভাগ বারা সমর্েিে "র্েমিাে" অযার্েোলরটর সপ্রাগ্রাম 

চােু কলরলি। এই সপ্রাগ্রামটি স্বাস্থযলসিা এিং কৃর্ষ সডালমলে র্েযুি 

স্টাটি আপগুর্েলক োলির সপ্রালটাটাইপ-টু-মালকি ট যাত্রার চযালেঞ্জগুর্ে 

সমাকালিোয় সহায়ো করার জন্য সফাকাস করলি৷ 
 

গুরুত্বপূণি র্িক: 

• এয়ে স্বাস্থয র্েরাপত্তা ও কৃর্ষ খায়ে কমিরে 15 টি স্টাটি আপয়ক প্রচার 

করা হয়ি। সারায়িয়ের স্টাটি আপ ভকাম্পার্েগুয়লা 5 আগস্ট পযিন্ত 

আয়িিে করয়ে পারয়ি। 

• র্েমিাণািীে ভমাট 15টি স্টাটি আপ র্েিিাচে করা হয়ি। এর পয়র, 

ল্যািয়রটর্রয়ে পণ্যটি র্িকাে ভথয়ক িাজায়র ভপ ৌঁয়ে ভিওো পযিন্ত 

োয়ির সহােো করা হয়ি। 

• শুিু োই েে, 15টি স্টাটি আয়পর একটি গ্রুয়প ভসরা পারফমি করা 

স্টাটি আপয়ক 10 লাখ টাকা পযিন্ত পুরস্কারও ভিওো হয়ি। 

• র্িজ্ঞাে ও প্রযুর্ি র্িভায়গর সায়থ এই সহয়যার্গোর লক্ষ্য হয়লা ভিয়ে 

উৎপািে ভোয়মইেয়ক পুেরুজ্জীর্িে করা। 

 

জওহরলাল মনহরু েযানননটামর়োনম ISRO 'মহউম্যান মেসফ্ল্াইট 

এিনপা' উনদ্বাধন করা হন়েনে 

ভারিীয় মিাকাে গত্বেিণা সংিা ইসত্বরার দচয়ারম্যান এস মসামনাে অন্যান্য 

তসতনয়র তেজ্ঞানীত্বের সাত্বথ আর্াতে তক অমৃি মত্বিাৎসে স্মরত্বণ দেঙ্গাল়ুরুর 

জওহরলাল মনহরু েযানননটমর়োনম মহউম্যান মেস ফ্ল্াইট এিনপার এর 

উত্বিাধন কত্বরত্বেন। ISRO েীঘ্রই িার প্রথম মানেিীন তমেন গগনোন চােু করলি 

এেং প্রেেজনীত্বি ক্র়ু  মতডউল, GSLV মাকজ  III মানে-ত্বরত্বটড লঞ্চ দভতিকযাল এেং 

ক্র়ু  এত্বস্কপ তসত্বস্টম প্রেেজন করা িত্বয়ত্বে। 
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Summits & Conference News in Bengali 
 

সংযুক্ত আরব আমমরাত, িান্স এবং ভারত সামুমরক মনরাপিা মনন়ে 

আনলাচনা করয়ে 

ভারত, িান্স এেং সংযুক্ত আরব আমমরাত এয়ক-অপয়রর সায়থ তমতলি 

িত্বয়ত্বে। সাম়ুতরক তনরাপতা, মানতেক সিায়িা এেং দুত্বেজাগ ত্রাণ, ব্লু অথজনীতি, 

আঞ্চতলক সংত্বোগ, েহুপাতিক দফারায় সিত্বোতগিা, েতক্ত ও খায তনরাপতা, 

উদ্ভােন এেং স্টাটজ আপস, সাোই দচইন তিতিিাপকিা, এেং সাংসৃ্কতিক ও 

র্নগত্বণর মত্বে সিত্বোতগিা তেল তত্রপিীয় সিলের আলোচোর তকে়ু  র্িষয়িস্তু ।  

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

বমরস জনসন ইউনেননর মজনলনমিনক চামচশ ল মলোরমর্প 

অযাও়োেশ  প্রিাে কয়রয়েে 

তব্রটিে প্রধানমন্ত্রী, বমরস জনসন ইউত্বক্রত্বনর রাষ্ট্রপতি ভনলামদমমর 

মজনলনমিনক স্যার উইনস্টন চামচশ ল মলোরমর্প অযাও়োেশ  প্রদান কত্বরত্বেন 

| দর্ত্বলনতস্ক তভতডও তলত্বঙ্কর মােত্বম প়ুরষ্কারটি গ্রিণ কত্বরন | র্নসত্বনর লেন 

অতফত্বস একটি অন়ুষ্ঠাত্বনর সময় দেখাত্বন চাতচজ ল পতরোত্বরর সেস্যরা, ইউত্বক্রত্বনর 

রাষ্ট্রদূি ভামদম মপ্রস্টাইনকা এেং ইউত্বক্রনীয়রা োরা তব্রটিে তসন্যত্বের কাে দথত্বক 

প্রতেিণ তনত্বয়ত্বেন িারা উপতিি তেত্বলন। 

ইউত্বক্রনীয় দনিারা মাচজ  মাত্বস তব্রটিে পালজাত্বমত্বে একটি িায়ী অতভনিন 

দপত্বয়তেত্বলন েখন তিতন চাতচজ ত্বলর সেত্বচত্বয় তেখ্যাি েকৃ্তিার একটি আহ্বান 

কত্বরতেত্বলন এেং আকাে, সম়ুর ও রাস্তায় রাতেয়ান তসন্যত্বের তেরুত্বদ্ধ লড়াই করার 

প্রতিশ্রুতি তেত্বয়তেত্বলন। 
 

রসা়েন এবং নরম পদানেশর প্রন়োনগর উপর আন্তজশ ামতক সনম্মলন 

CSIR-ন্যােনাল ইনতস্টটিউট ফর ইোরতডতসতেনাতর সাত্বয়ি অযাে দটকত্বনালতর্ 

(CSIR-NIIST), তিরুেনন্তপ়ুরম, স্বাধীনিার 75 িম েের উপলত্বি আর্াতে কা 

অমৃি মত্বিাৎসে উেোপত্বনর অংে তিসাত্বে রসায়ন এেং নরম পোত্বথজর প্রত্বয়াত্বগর 

উপর একটি আন্তর্জ াতিক সত্বিলন (CASM 2022) আত্বয়ার্ন করত্বে। স্ব-

সমাত্বেে এেং স়ুপারত্বমাতলক্যলার উপকরণ, নরম উপাোন রসায়ন, পোথজতেযা, 

তরওলতর্, এেং ফত্বটাতফতর্ক্স, প্রতিতক্রয়ােীল এেং স্মাটজ  উপাোন, দর্ল, িরল 

স্ফটিক, পতলমার, ম্যাত্বক্রামতলক্যলস এেং দেমওয়াকজ  উপকরণ, এেং কােজকরী 

ন্যাত্বনাত্বমটতর সি তেতভন্ন তেিত্বয়র উপর আত্বলাচনা। ইত্বলকট্রতনক্স এেং েতক্তর নরম 

উপাোন অযাতেত্বকেন, সত্বিলত্বন সঞ্চাতলি িত্বে| 
 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

চলমচ্চত্র মনমশাতা মকমপ ক্যমারান মজমস েযামনন়েল পুরিার 2022-

দ্বারা সম্মামনত হয়েয়েে 

মালায়ালম চলতচ্চত্র তনমজািা, মকমপ ক্যমারান মকরালার সনবশাচ্চ চলমচ্চত্র 

পুরিার, মজমস েযামনন়েল পুরিানর ভূতিি িত্বয়ত্বেন । মালয়ালম তফল্ম 

ইোতিত্বি অেোত্বনর র্ন্য ক্যমারন এই প়ুরস্কারটি তর্ত্বিত্বেন। প়ুরস্কাত্বরর মত্বে 

রত্বয়ত্বে নগে 5 লাি টাকা, একটি সিাননাপত্র এেং একটি ফলক। 2021 সাত্বলর 

র়্ু তরত্বি গায়ক মপ জ়েচন্দ্রন, পতরচালক মসমব মালম়েল, তফল্ম একাত্বডতমর 

দচয়ারম্যান রমঞ্জত এেং সংসৃ্কতি তেিয়ক তেভাত্বগর প্রধান সতচে রানী জজশ  

অন্তভুশ ক্ত মেনলন। 
 

68তম জাতী়ে চলমচ্চত্র পুরিার 2022 মোেণা করা হন়েনে 

নয়াতেতল্লত্বি অেুর্ষ্ঠে 68তম জাতী়ে চলমচ্চত্র পুরিানরর তের্য়ীত্বের নাম 

দঘািণা করা িত্বয়ত্বে। দকাতভড-19-সম্পতকজ ি তেলত্বম্বর কারত্বণ এই েেত্বরর প়ুরষ্কার 

অন়ুষ্ঠাত্বন 2020 সানলর চলমচ্চত্রগুমলনকও সম্মামনত করা হন়েনে । 

অনুিানটি তথ্য ও সম্প্রচার মিণালন়ের অধীনি চলতচ্চত্র উৎসে অতধেপ্তর 

িারা আত্বয়ার্ন করা িয় । দকন্দ্রীয় িথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাক্যর প়ুরস্কার 

তের্য়ীত্বের নাম দঘািণা কত্বরত্বেন। মসারারাই মপাত্রু রাত্বির চারটি সেত্বচত্বয় েড় 

প়ুরস্কাত্বরর মলধ্য তিনটিসে তর্ত্বিত্বে, অন্যতেত্বক তানহামজ দ্য আনসাং 

ও়োমর়েরও প্রধান ট্রতফ তর্ত্বিত্বে। 
 

68তম জাতী়ে চলমচ্চত্র পুরিার 2022: এিানন সমূ্পণশ তামলকা মদিুন 

• দসরা তফচার তফল্ম: সুররাই মপাত্রু 

• দসরা পতরচালক: সমচদানন্দন মকআর, আয়াপ্পান়ুম দকাতেয়়ুম 

• তেত্বনােন প্রোনকারী দসরা র্নতপ্রয় চলতচ্চত্র: তানহামজ 

• দসরা অতভত্বনিা: সুরারাই মপাত্রুর জন্য সুমর়ো এবং তানহামজর জন্য 

অজ়ে মদবগন 

• দসরা অতভত্বনত্রী: অপণজা োলাম়ুরাতল, দসারারাই দপাত্রু 

• দসরা পাশ্বজ অতভত্বনিা: তের়্ু  দমনন, আয়াপ্পান়ুম দকাতেয়াম 

• দসরা সি-অতভত্বনত্রী: লক্ষ্মী তপ্রয়া চন্দ্রত্বমৌতল, তেভারঞ্জতনয়়ুম ইন্নাম তসলা 

দপঙ্গাল়ুম 

• দসরা অযাকেন তডত্বরকেন অযাওয়াডজ : এত্বক আয়াপ্পান়ুম দকাতেয়়ুম 

• দসরা দকাতরওগ্রাতফ: নাটযম (দিত্বলগু) 

• দসরা গাত্বনর কথা: সাইনার র্ন্য মত্বনার্ ম়ুনিাতের (তিতি) 

• দসরা প়ুরুি দেব্যাক গায়ক: তম েসন্তরাও-এর র্ন্য রাহুল দেেপাত্বে এেং 

িক্তত্বকর র্ন্য অনীে মত্বঙ্গে দগাসাতভ 

• দসরা মতিলা দেব্যাক গাতয়কা: নানচািা, আয়াপ্পান়ুম দকাতেয়াম 

• দসরা সঙ্গীি পতরচালনা: আলা তেক্যন্ঠপ়ুররাম়ুল়ু, এস থামন 

• সামাতর্ক ইস়ুযত্বি দসরা চলতচ্চত্র: 'তেচার তেলতম্বি োট দডতলভারড এেং তি 

তসস্টারস 

• দসরা দকাতরওগ্রাতফ: নাটযম 

• দসরা তসত্বনমাত্বটাগ্রাতফ: অতভোতত্রক 

• দসরা অতডওগ্রাতফ: েলু্ল, এমআই বসন্তরাও এবং মামলক 
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• দসরা কতস্টউম তডর্াইন: িানিাতর্ 

• দসরা দপ্রাডাকেন তডর্াইন: কাত্বপলা 

• দসরা সম্পােনা: তেভারতঞ্জতনয়াম ইন্ন়ুম তসলা দপঙ্গাল়ুম 

• দসরা দমক আপ: নাটযম 

• দসরা তচত্রনাটয: স়ুরারাই দপাত্রু, স়ুধা দকাঙ্গারা এেং ম্যাত্বেলা, ম্যাত্বডান অতশ্বন 

• দসরা স্টাে দকাতরওগ্রাতফ: আয়াপ্পান়ুম দকাতেয়়ুম 

মবনর্ে জুমর পুরিার: 

• তিতিত্বি দসরা তফচার তফল্ম: টুলমসদাস জুমন়ের 

• কন্নত্বড়র দসরা তফচার তফল্ম: ডল্ল়ু 

• মালায়ালাত্বমর দসরা তফচার তফল্ম: তথঙ্কলার্চা তনিয়াম 

• িাতমত্বলর দসরা তফচার তফল্ম: তসভারতঞ্জতনয়াম ইন়ুম তসলা দপঙ্গাল়ুম 

• দিত্বলগুত্বি দসরা তফচার তফল্ম: রতিন েতে 

• িতরয়ানতভত্বি দসরা তফচার তফল্ম: োো লখতম 

• তডমাসায় দসরা তফচার তফল্ম: সামত্বখার 

• ট়ু ল়ুত্বি দসরা তফচার তফল্ম: তর্টিত্বগ 

নন-মফচার মফল্ম: 

• পাতরোতরক মূল্যত্বোত্বধর উপর দেষ্ঠ চলতচ্চত্র: ক্যমক্যমারচান, অমভমজৎ 

অরমবন্দ দলমভ 

• দসরা পতরচালনা: ওি যাটস ভান়ু, আরতভ রামাতন 

• দসরা সঙ্গীি পতরচালনা: 1232 তকতম - মারাত্বঙ্গ দিা ওয়াতিন র্াকার, তেোল 

ভরিার্ 

• দসরা তসত্বনমাত্বটাগ্রাতফ: সােতেক্যন্না কালাপ্পা, তনতখল এস প্রেীণ 

• দসরা অতডওগ্রাতফ: পালজ অফ য দডর্াটজ , অতর্ি তসং রাত্বঠার 

• দসরা সম্পােনা: েডজ ারল্যােস, অনাতে আথাত্বল 

• দসরা ন্যাত্বরেন ভত্বয়সওভার: র যাপত্বসাতড অফ দরইনস - দকরালার েিজা, 

দোভা থারুর শ্রীতনোসন 

• দসরা অন-দলাত্বকোন সাউে: র্াদুই র্ঙ্গল, সিীপ ভাটি এেং প্রেীপ 

দলখওয়ার 

• পতরত্বেে সংরিণ/সংরিত্বণর উপর দসরা চলতচ্চত্র 

• তসত্বনমার দসরা েই: তকশ্বর দেোইত্বয়র য লংত্বগস্ট তকস 

• তসত্বনমার দসরা েই (তেত্বেি উত্বল্লখ): এমটি অন়ুনািভাঙ্গাল়ুত্বে প়ুস্তকাম, অন়ুপ 

রামকৃষ্ণান এেং সূেজ দেত্বের কাতল পাইত্বন কাতলরা তসত্বনমা 

• দসরা চলতচ্চত্র সমাত্বলাচক: এই েের দকান তের্য়ী দনই। 

• সেজাতধক চলতচ্চত্র েন্ধ়্ু েপূণজ রার্য: মেপ্রত্বেে 

মফচার মফল্ম অযাও়োেশ : 

• দসরা তিতি েতে: টুলমসদাস জুমন়ের 

• দসরা মালায়ালাম চলতচ্চত্র: তথঙ্কলার্চা তনিয়াম 

• দসরা দিত্বলগু চলতচ্চত্র: রতিন েতে 

• দসরা োংলা চলতচ্চত্র: অতভোতত্রক 

• দসরা অসমীয়া চলতচ্চত্র: দসি়ু  

• দসরা ট়ু ল়ু তফল্ম: তর্তিত্বগ 

• দসরা িাতমল চলতচ্চত্র: তেভারঞ্জতনয়়ুম ইন়ুম তসলা দপঙ্গাল়ুম 

• দসরা মারাঠি েতে: দগাি এক তপঠাতনতচ 

• দসরা কন্নড় েতে: ডল্ল়ু 

• দসরা তডমাসা চলতচ্চত্র: দসমত্বখার 

• দসরা িতরয়ানতভ েতে: োো লখতম 

অন্যান্য পুরিার: 

• মধ্যপ্রনদর্ (রার্ি কামাল এেং েংসাপত্র) সেজাতধক চলতচ্চত্র েন্ধ়্ু েপূণজ রার্য 

প়ুরস্কার তর্ত্বিত্বে, অন্যর্িলক উিরািণ্ড এবং উিরপ্রনদর্ তেত্বেি উত্বল্লখ 

দপত্বয়ত্বে। 

• 'দ্য লংনগস্ট মকস' েেত্বরর র্ন্য তসত্বনমার মসরা বই তর্ত্বিত্বে দেখাত্বন 

মালয়ালম েই 'এমটি অনুনাহভাঙ্গালুনদ পুস্তকাম' এেং ওতডয়া েই 'কামল 

পাইনন কামলরা মসননমা' তেত্বেি উত্বল্লখ তর্ত্বিত্বে। 

জাতী়ে চলমচ্চত্র পুরিার সম্পনকশ : 

র্ািীয় চলতচ্চত্র প়ুরস্কার ভারত্বির সেত্বচত্বয় তেতেষ্ট চলতচ্চত্র প়ুরস্কার অন়ুষ্ঠান। 1954 

সাত্বল প্রতিতষ্ঠি, এটি 1973 সাল দথত্বক ভারি সরকাত্বরর তফল্ম দফতস্টভযাল 

অতধেপ্তর িারা ভারত্বির আন্তর্জ াতিক চলতচ্চত্র উৎসে এেং ভারিীয় প্যাত্বনারামা 

সি পতরচাতলি িত্বে। 

• প্রথম প়ুরস্কারপ্রাপ্ত: 10 অত্বক্টাের 1954; 67 েের আত্বগ 

• অবস্থান: তেজ্ঞান ভেন, নয়াতেতল্ল 

• পমরনবর্ন করনেন: চলতচ্চত্র উৎসে অতধেপ্তর 
 

প্রনফসর মকৌমর্ক রাজনর্ির মলাবাল এনামজশ  প্রাইজ 2022 

মজনতনেন 

তিউস্টন তেশ্বতেযালত্বয়র ইর্ঞ্জর্েয়ার্রং তেভাত্বগর ভারিীয় েংত্বোদ্ভূি অোপক, 

মকৌমর্ক রাজনর্ির মেজাোপূণজ মলাবাল এনামজশ  পুরিার মজনতনেন । মবদ্যযৎ 

উৎপােন তনগজমন হ্রাস করার সাত্বথ সাত্বথ পতরেিন তেদুযিায়ন এেং েতক্ত েিিা 

প্রে়ুতক্তত্বি অেোত্বনর র্ন্য রার্ত্বেখরত্বক নি়ু ন উপাত্বয় েতক্ত অযাতেত্বকেন তেভাত্বগ 

প়ুরস্কার দেওয়া িত্বয়তেল । 12-14 অত্বক্টাের মত্বস্কাত্বি রাতেয়ান েতক্ত সপ্তাি 

চলাকালীন প়ুরস্কার প্রোন অন়ুষ্ঠান অন়ুতষ্ঠি িত্বে। 

43টি দেত্বের দরকডজ  119টি মত্বনানয়ত্বনর মত্বে দলাোল এনাতর্জ  অযাত্বসাতসত্বয়েন 

কিৃজ ক প্রেত সিাত্বনর র্ন্য এই েের তেত্বশ্বর মাত্র তিনর্নত্বক তনেজাতচি করা িত্বয়ত্বে 

। দসোর ফর ইত্বনাত্বভটিভ দটকত্বনালতর্স (রাতেয়াত্বি দরাসাটম) এর প্রধান 

তেত্বেিজ্ঞ এেং থাত্বমজাতনউতক্লয়ার তফতর্ত্বক্স অগ্রগামী মভক্টর অরলভ 2022 সাত্বলর 

তের্য়ী তিত্বসত্বে রার্ত্বেখর এেং উতর-পতিম তেশ্বতেযালত্বয়র রসায়ন এেং পোথজ 

তেজ্ঞাত্বনর অোপক এেং Argonne ন্যােনাল ল্যােত্বরটতরর তসতনয়র গত্বেিক 

Mercouri Kanatzidis দোগ তেত্বয়ত্বেন । 
 

ভারে-মার্কি ে সম্পকি  ভজারিার করার জন্য ভজোয়রল োরাভায়ে 

এিাং প্রািে মার্কি ে প্রর্েরক্ষ্া সর্চি সম্মার্েে হয়েয়েে   

আলমর্রকা-ভারে েযালটর্জক পাটি োরর্েপ সফারাম(USISPF) প্রািে ভারেীয় 

সসোপ্রধাে সজোলরে মলোজ মুকুন্দ োরাভালেলক ভারে ও মার্কি ে যুিরালষ্ট্রর 

মলধ্য সম্পকি  সজারিালর অিিালের জন্য স্বীকৃর্ে র্িলয়লি। োরাভালে িা়োও 

প্রািে মার্কি ে প্রর্েরিা সসলেটার্র সজোলরে র্জম ম্যাটিসলকও পাির্েক সার্ভি স 

অযাওয়াডি  সিওয়া হলয়লি। যারা মার্কি ে যুিরাষ্ট্র এিং ভারলের মলধ্য সংলযালগর 

অগ্রগর্েলে উলল্লেলযাগ্য প্রভাি সফলের্িে, USISPF জেলসিা এিং র্িে 

সেেৃলের জন্য োলির পুরষ্কার র্িলয়লি। 
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গুরুত্বপূণি র্িক: 

• সজোলরে ম্যাটিস প্রর্েরিা সর্চি র্হসালি কাজ করার সময় ভারেলক মার্কি ে 

সকৌেেগে র্মত্র করার সচষ্ট্া কলরর্িলেে। 

• USISPF-এর মলে, সজোলরে োরাভালে ভারেীয় সসোিার্হেীর র্চফ অফ 

স্টাফ র্হসালি িার্য়ে পােে করার সময় প্রর্েরিা সজাট উন্নে কলরর্িলেে 

এিং মার্কি ে ও ভারলের মলধ্য আন্তঃকাযিিমো িৃর্ে কলরর্িলেে। 

• সজোলরে োরভালে 30 এর্প্রে অিসর গ্রহণ কলরে এিং োরপর সেলক র্ির্ল্ল 

সসোর্েিালস োর েেুে র্েযুি িাসভিলে চলে আলসে। 

• োর চার িেলকর িণিাঢ্য সামর্রক কমিজীিলে, োরাভালে উত্তর-পূিি এিং জমু্ম 

ও কাশ্মীলর োর্ন্ত ও যুে উভয় সিলত্রই গুরুেপূণি কমান্ড এিং স্টাফ পলি 

অর্ধর্ষ্ঠে র্িলেে। র্ের্ে ভারেীয় োর্ন্ত রিা িার্হেীর সালে শ্রীেোয়ও কাজ 

কলরলিে। 

• প্রািে ভারেীয় সসোপ্রধাে ওলয়স্টােি র্েলয়টালর একটি োইক কপিলসর 

সেেৃে র্িলয়র্িলেে, একটি পিার্েক র্েলগড তের্র কলরর্িলেে, আসাম 

রাইলফেস (উত্তর) এর ইন্সলপক্টর সজোলরে র্িলেে এিং একটি রাষ্ট্রীয় 

রাইলফেস ব্যাটার্েয়লের সেেৃে র্িলয়র্িলেে। 
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জাতী়ে সম্প্রচার মদবস 2022 23নর্ জুলাই উদযামপত হ়ে 

ভারত্বি 23 জুলাই জাতী়ে সম্প্রচার মদবস পালন করা িয় । তেেসটির উত্বেশ্য 

হে ভারিীয় নাগতরক র্হসালি আমাত্বের র্ীেত্বন দরতডওর প্রভাে সম্পত্বকজ  স্মরণ 

কতরত্বয় দেওয়া । আকার্বাণী বা অল ইমন্ড়ো মরমেও (এআইআর) িল 

ভারত্বির স্বত্বেেী র্ািীয় দরতডও সম্প্রচার পতরত্বিো, ো সারা দেত্বের লি লি 

োতড়ত্বি সপৌিায় । AIR িল প্রসার ভারিীর একটি তেভাগ ো আত্বগ সরকাতর 

তনয়ন্ত্রত্বণ তেল তকন্তু এখন একটি স্বায়তোতসি সংিা, ো সংসত্বের একটি আইন িারা 

প্রতিতষ্ঠি। 
 

মবি Fragile X সনচতনতা মদবস 2022: 22 জুলাই 

মবি Fragile  X সনচতনতা মদবস প্রমত বের 22 জুলাই Fragile X িারা 

প্রভাতেি পতরোরগুতলর উলেলে উেোপন করা িয় । এই তেত্বন, তেশ্বব্যাপী 

কর্মউর্েটিগুতল তেশ্বব্যাপী সৃ্মতিস্তম্ভ এেং ল্যােমাকজ গুতলত্বক আত্বলাতকি কত্বর 

Fragile  X -এ আত্বলাতকি করত্বি একতত্রি িয়। তেশ্বব্যাপী Fragile  X তেেস 

Fragile  X িারা প্রভাতেি পতরোরগুতলর উলেলে উেোপন করা হয় এেং 

কােজকর তচতকত্সা এেং দেি পেজন্ত একটি তনরামত্বয়র র্ন্য গত্বেিণার 

অগ্রগতিগুতলত্বক িাইলাইট কত্বর৷   
 

ম্যাননরাভ ইনকামসনস্টম 2022 সংরেনণর জন্য আন্তজশ ামতক মদবস 

ম্যাননরাভ ইনকামসনস্টম সংরেনণর জন্য আন্তজশ ামতক মদবস প্রতি েের 26 

জুলাই পালন করা িয়। তেেসটি ম্যানত্বগ্রাভ ইত্বকাতসত্বস্টমগুতলর গুরুে সম্পত্বকজ  

সত্বচিনিা েৃতদ্ধর র্ন্য এেং ো ব্যেিার করার উলেলে পালন করা িয়।  
 

মবি মহপাটাইটিস মদবস 2022 মবিব্যাপী 28ভে জুলাই পামলত হ়ে 

প্রতিেের 28 জুলাই মবি মহপাটাইটিস মদবস পালন করা িয়, ো তলভাত্বরর 

প্রোি সৃতষ্ট কত্বর ো গুরুির দরাগ এেং তলভার কযািাত্বরর তেত্বক পতরচাতলি কত্বর। 

এই তেনটি দিপাটাইটিস তনত্বয় র্ািীয় ও আন্তর্জ াতিক প্রত্বচষ্টাত্বক এতগত্বয় দনওয়ার, 

ব্যতক্ত, অংেীোর এেং র্নসাধারত্বণর িারা তক্রয়াকলাপ এেং সমৃ্পক্তিাত্বক 

উত্সাতিি করার এেং মবি স্বাস্থয সংস্থার 2017 সানলর মলাবাল মহপাটাইটিস 

মরনপানটশ  বমণশত বৃহির ববমিক প্রমতমে়োর প্রন়োজনী়েতা তুনল ধরার 

একটি সুনযাগ। 
 

মবি মহপাটাইটিস মদবস 2022: মেম 

তেশ্ব দিপাটাইটিস তেেস 2022-এর তথম ‘Bringing hepatitis care closer 

to you’. 

 

27 জুলাই 2022-এ CRPF দ্বারা 84তম উত্থাপন মদবস পালন করা 

হে 

মসরাল মরজাভশ  পুমলর্ মফাসশ (CRPF), 27 জুলাই 2022 -এ িার 84তম 

উত্থাপন তেেস পালন করত্বে । তেেসটির মাধ্যলম সিলের একিা, অখেিা এেং 

সােজত্বভৌমেত্বক সম়ুন্নি রাখত্বি োতিনীর অপতরত্বময় এেং অি়ু লনীয় অেোনত্বক 

েুলে ধরা হয় । CRPF িল ভারত্বির েৃিতম দকন্দ্রীয় সেস্ত্র প়ুতলে োতিনী, ো 

স্বরাষ্ট্র মিণালন়ের (MHA) অধীনন কাজ কনর। 
 

সমস্ত প্রমতনযামগতামূলক পরীোর জন্য গুরুত্বপূণশ েথ্য: 

• CRPF মিাপতরচালক: আইতপএস ক্যলেীপ তসং। 
 

মবি প্রকৃমত সংরেণ মদবস 2022 মবিব্যাপী উদযাপন করা হ়ে 

প্রতি েের 28মর্ জুলাই মবি প্রকৃমত সংরেণ মদবস পালন করা িয় । এর মূে 

উলেে হে একটি স়ুি পতরত্বেত্বের র্ন্য প্রকৃতি এেং র্ীেনেতচত্রয সংরিত্বণর 

তেিত্বয় সত্বচিনিা েতড়ত্বয় দেওয়া | এটি র্লোয়়ু পতরেিজ ন সম্পত্বকজ  একটি 

ইতিোচক মিামি তিতরর তেন তিত্বসত্বেও তচতিি হলয়লি ।  
 

মবি প্রকৃমত সংরেণ মদবস 2022: মেম 

র্িেটি “Cut Down on Plastic” র্থয়মর  অধীত্বন পাতলি িত্বে । 
 

আন্তজশ ামতক বাে মদবস 2022 মবিব্যাপী 29 জুলাই পালন করা হ়ে 

প্রতি েের 29মর্ জুলাই তেশ্বব্যাপী আন্তজশ ামতক বাে মদবস পালন করা হ়ে। 

োঘ সংরিত্বণর গুরুে সম্পত্বকজ  ব্যতক্ত, সংিা এেং সরকাত্বরর মত্বে সত্বচিনিা 

োড়াত্বি তেেসটি পাতলি িয়। এই তেেত্বসর লিয হে বােভক োাঁ চাত্বি েথােথ 

পেত্বিপ তনত্বি সকলত্বক উৎসাতিি করা। মবি বন্যপ্রাণী তহমবনলর তিসাত্বে, গি 

150 েেত্বর োত্বঘর র্নসংখ্যার প্রায় 95 েিাংে হ্রাস দপত্বয়ত্বে। 
 

আন্তজশ ামতক বাে মদবস 2022: মেম 

আন্তর্জ াতিক োঘ তেেস 2022-এর এই েেত্বরর তথম িল “India launches 

Project Tiger to revive the tiger population” 
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প্রেম মিনলা ইমন্ড়ো মফমন্সং উইনমনস মলগ 25 জুলাই, 2022 এ শুরু 

হনব 

প্রথম দখত্বলা ইতেয়া দফতিং উইত্বমনস তলগ, ো শুরু িত্বে 25 র়্ুলাই, 2022, 

নয়াতেতল্লর িালকাত্বটারা ইনত্বডার দস্টতডয়াত্বম আত্বয়াতর্ি িত্বে। ে়ুে তেিয়ক ও 

ক্রীড়া মন্ত্রত্বকর মত্বি, মতিলাত্বের র্ন্য প্রথম র্ািীয় দফতিং প্রতিত্বোতগিা এই 

মাত্বসর ২৯ িাতরত্বখ অন়ুতষ্ঠি িত্বে৷ এটি তিনটি ধাত্বপ অন়ুতষ্ঠি িত্বে। 
 

আইমসমস সদস্য তামলকা: কনবামে়ো, উজনবমকস্তান এবং মকাট 

মে'আইনভা়োভক সদস্যপদ মযশ াদা প্রিাে করা হয়েয়ে 

োতমজংিাত্বম চলমান আইমসমসর বামেশক সনম্মলনন আন্তজশ ামতক মেনকট 

কাউমন্সল তিনটি দেেত্বক সেস্যপে মেজাো প্রিাে কলরলি । এতেয়া দথত্বক 

কনবামে়ো, উজনবমকস্তান এবং আমিকা মেনক মকাট মে'আইভমরভক 

সিত্বোগী সেস্য পত্বের মেজাো প্রিাে করা হলয়লি | এেে আইতসতসর দমাট সেস্য 

সিে সংখ্যা হলয়লি 108টি |  
 

মমিসভা ভারনত মফফা অনূর্ধ্শ  17 মমহলা মবিকানপর জন্য গ্যারামন্ট 

স্বাের করার অনুনমাদন মদন়েনে 

2022 সানল ভারনত মফফা অনূর্ধ্শ  17 মমহলা মবিকাপ আত্বয়ার্ত্বনর র্ন্য 

গ্যারাতেত্বি স্বাির করা দকন্দ্রীয় মতন্ত্রসভা গৃিীি িত্বয়ত্বে, োর সভাপতিত্বে আলিে 

প্রধানমন্ত্রী ননরন্দ্র মমামদ । তফফা অনূর্ধ্জ -17 মতিলা তেশ্বকাপ 2022 ভারত্বি 11ই 

অত্বক্টাের দথত্বক 30সে অত্বক্টােত্বরর মত্বে অন়ুতষ্ঠি িত্বি চত্বলত্বে৷ ভারত্বি 

প্রথমোত্বরর মত্বিা মফফা মতিলা চযাতম্পয়নতেত্বপর আত্বয়ার্ন হলে চলেলি | 
 

মপমভ মসনু্ধ 2022 সানলর বামমশংহাম কমনওন়েলে মগমনসর জন্য 

ভারনতর পতাকাবাহী র্হসায়ি মননানীত হন়েনেন 

2022 সালের কমেওলয়েে সগমলসর উত্বিাধনী অন়ুষ্ঠাত্বনর র্ন্য ভারতী়ে দনলর 

পতাকাবাহী মহনসনব ভারত্বির ব্যাডতমেন দখত্বলায়াড় মপমভ মসনু্ধনক দেত্বে 

দনওয়া িত্বয়ত্বে । উত্বিাধনী অন়ুষ্ঠানটি 28 র়্ুলাই, 2022 িাতরত্বখ োতমজংিাত্বমর 

আত্বলকর্াোর দস্টতডয়াত্বম অন়ুতষ্ঠি িত্বে। তিতন দগাে দকাত্বস্ট 2018 

কমনওত্বয়লথ দগমত্বসর উত্বিাধনী অন়ুষ্ঠাত্বন পিাকাোিী তেত্বলন, দেখাত্বন তিতন 

মতিলাত্বের র্সলেেস ইত্বভত্বে দরৌপ্য তর্ত্বিতেত্বলন। 

অতলতম্পক চযাতম্পয়ন নীরজ মচাপডা, তেতন চার েের আত্বগ দগাে দকাত্বস্ট দসানা 

তর্ত্বি কমনওত্বয়লথ দগমত্বস তডত্বফতেং চযাতম্পয়নও তেত্বলন, পিাকাোিী িত্বেন 

েত্বল আো করা িত্বয়তেল। তকন্তু তেশ্ব চযাতম্পয়নতেত্বপ িার দরৌপ্য পেত্বকর পত্বর 

ক্যাঁ চতকর আঘাি িাত্বক প্রিযািার করত্বি োে কত্বর এেং ভারিীয় অতলতম্পক 

অযাত্বসাতসত্বয়েন তসন্ধ়্ু ত্বক তিন সেত্বস্যর সংতিপ্ত িাতলকা দথত্বক পিাকাোিী 

তিত্বসত্বে দেত্বে দনয়।  
 

2022 মবি অযােনলটিি চযামম্প়েনমর্নপ মামকশ ন যুক্তরাষ্ট্র সবনচন়ে 

মবমর্ মসানা মজনতনে, ভারত 33তম স্থানন রন়েনে 

তেশ্ব অযােনলটিি চযামম্প়েনমর্প প্রথমোত্বরর মত্বিা আত্বমতরকায় অন়ুতষ্ঠি 

িত্বয়তেল এেং পেত্বকর র্ের্রলে টীম USA গি 10 তেত্বন সির্েরভাগ পিক র্জেলে 

সিম হলয়লি । প্রতিত্বোতগিায় র্বেীয় দেত্বের দচত্বয় তিন গুত্বণরও দেতে পিক 

র্েলয় অেিাৎ, দমাট 33টি পেক র্েলয় মামকশ ন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিত্বোতগিাটি দেি 

কত্বরত্বে । এর মত্বে 13টি স্বণজ রত্বয়ত্বে, যা অন্য সয দকাত্বনা দেত্বের সেত্বচত্বয় দেতে। 

এক্যেটি রার্য এেং 300 টিরও দেতে মতিলা ট়ু নজাত্বমত্বে অংে তনত্বি নাম নতথভ়ু ক্ত 

কত্বরত্বে। 

ভোনী দেেী, দটাতকও অতলতম্পক এেং টাত্বগজট অতলতম্পক পতডয়াম তস্কত্বমর একর্ন 

ক্রীড়াতেে, তলত্বগর তসতনয়র কযাটাগতরর সাত্বের ইত্বভত্বে প্রতিিতন্দ্বিা করত্বেন। তিতন 

িাতমলনাড়়ু রাত্বর্যর িত্বয় দখলত্বেন। 
 

BCCI আম্পাোরয়ির জন্য একটি েেুে A+ কযাটাগর্র চালু কয়রয়ে 

সিাডি  অফ কলরাে ফর র্েলকট ইে ইর্ন্ডয়া (BCCI) োর আম্পায়ারলির জন্য 

একটি েেুে A+ কযাটাগর্র চােু কলরলি এিং েীর্েে সমেে সহ আরও িেজে 

আর্ধকার্রকলক এই কযাটাগর্রলে গ্রুপ করা হলয়লি। A+ এিং A র্িভালগ 

আম্পায়ারলির একটি প্রেম-লেণীর সেোর জন্য প্রর্ের্িে 40,000 টাকা এিং B 

এিং C র্িভালগ 30,000 টাকা সিওয়া হয় | 
 

SAI িার্মিাংহায়ম টিম ইর্ন্ডোয়ক উত্সার্হে করয়ে "Create for 

India" প্রচারার্ভযাে শুরু কয়রয়ে 

সপাটি স অের্রটি অফ ইর্ন্ডয়া (SAI) টিম ইর্ন্ডয়ালক উত্সার্হে করার জন্য একটি 

েেুে উলযাগ শুরু কলরলি, যার অধীলে SAI িার্মিংহাম 2022 কমেওলয়েে 

সগমলস অংেগ্রহণকারী ভারেীয় িেলক উত্সার্হে করার জন্য "Create for 

India" প্রচারার্ভযাে চােু কলরলি৷ একটি 215-সিলস্যর ভারেীয় েী়োর্িি িে 

এই েী়ো ইলভলন্ট 16 টি োোয় অংেগ্রহণ করলে প্রস্তুে, যা 28 জুোই, 2022 

সেলক 08 আগস্ট, 2022 পযিন্ত অেুর্ষ্ঠে হলে চলেলি৷ CWG 2022-এর 

েীর্েিাকয হে "সিার জন্য সগমস"৷ 
 

নীরজ মচাপডা মবি অযােনলটিি চযামম্প়েনমর্প 2022-এ মরৌপ্য 

মজনতনে 

নীরজ মচাপডা মবি অযােনলটিি চযামম্প়েনমর্প 2022 -এ পুরুেনদর 

জযাভমলন মরা ইত্বভত্বে দরৌপ্য পেক তর্ত্বি ইতিিাস তিতর কত্বর চত্বলত্বেন ৷ িার 

চি়ু থজ প্রত্বচষ্টায়, তিতন 88.13 মমটার মরা মরকেশ  করনত সেম হন়েনেন, এই 

ঐতিিাতসক পারফরম্যাত্বির মােত্বম তিতন মদ্বতী়ে ভারতী়ে জযাভমলন মরাোর 

হন়েনেন৷ ৷ প্রাক্তন রাষ্ট্রপমত রাম নাে মকামবন্দ নীরজ মচাপডানক দেত্বের 

দগৌরে র্ফর্রলয় আনার র্ন্য অতভনিন র্াতনত্বয়ত্বেন, এর সাত্বথ প্রধানমন্ত্রী নত্বরন্দ্র 

দমােী এেং ক্রীড়ামন্ত্রী অন়ুরাগ তসং ঠাক্যরও িাত্বক িার র্ত্বয়র র্ন্য অতভনিন 

র্াতনত্বয়ত্বেন।  

ইত্বভে চলাকালীন, িার শুরুটা একট়ু  োরাপ তেল, কারণ িার প্রথম দিাটি তেল 

একটি ফাউল দিা র্িে, িার মদ্বতী়ে প্রনচষ্টা়ে তিতন 82.39 মমটার মরা মরকেশ  

করনত সেম িন, িারপত্বর িার তৃতী়ে প্রনচষ্টাে 86.37 মমটার এেং িার 

চতুেশ এবং মর্ে প্রনচষ্টাটি র্েল 88.13 র্মটায়রর |   
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যুক্তরানজযর বামমশংহানম 22তম কমনওন়েলে মগমস শুরু হন়েনে 

ে়ুক্তরাত্বর্যর বামমশংহানমর আনলকজান্ডার মস্টমে়োনম একটি র্মকাত্বলা 

উত্বিাধনী অন়ুষ্ঠাত্বনর মােত্বম কমেওলয়েে সগমলসর 22তম সংিরণটি শুরু 

হন়েনে । তপ্রি অফ ওত্বয়লস দগমগুতল চােু করার দঘািণা দেয় । োতমজংিাত্বমর 

আত্বলকর্াোর দস্টতডয়াত্বম ক্যচকাওয়াত্বর্ দমাট 72টি েল অংে দনয়। PV মসনু্ধ 

এবং মনপ্রীত মসং CWG উত্বিাধনী অন়ুষ্ঠাত্বন ভারত্বির পিাকাোিী তেত্বলন। 
 

এমর়্ো কাপ 2022 শ্রীলঙ্কা মেনক সংযুক্ত আরব আমমরানত 

স্থানান্তমরত হন়েনে 

এমর়্োন মেনকট কাউমন্সল (এমসমস) িারা র্ানাত্বনা িত্বয়ত্বে, এমর়্ো কাপ 

2022 এখন সংযুক্ত আরব আমমরানত (ইউএই) অনুমিত হনব। এর আত্বগ এই 

টুেিালমন্টটি শ্রীলঙ্কা়ে হও়োর কো মেল । িত্বে শ্রীলঙ্কার অথজননতিক সংকত্বটর 

কারত্বণ ট়ু নজাত্বমেটি সংে়ুক্ত আরে আতমরাত্বি িানান্ততরি করা িত্বয়ত্বে। িত্বে 

দখলাটির আত্বয়ার্ক স্বে এখনও শ্রীলঙ্কার কাত্বেই থাকত্বে । ট়ু নজাত্বমেটি 27 আগস্ট 

মেনক 11 মসনেবর, 2022 পেজন্ত টি-ত্বটাত্বয়তে ফরম্যাত্বট অন়ুতষ্ঠি িত্বে। এই 

ট়ু নজাত্বমেটি টানা তিিীয়োত্বরর মত্বিা সংে়ুক্ত আরে আতমরাত্বি দখলা িত্বে। 
 

সুনীল গাভািানরর নানম ইংোনন্ডর মলস্টার মেনকট রাউনন্ডর 

নামকরণ করা হন়েনে  

ইংল্যাত্বের মলস্টার মেনকট রাউনন্ডর নামকরণ করা িত্বয়ত্বে ভারত্বির 

তকংেেতন্ত তক্রত্বকটার সুনীল গাভািানরর নানম। তলত্বসস্টার তক্রত্বকট গ্রাউে, োর 

মাতলকানা ভারত মোটশ স অযান্ড মেনকট ক্লানবর কাত্বে রত্বয়ত্বে, ভারিীয় 

তক্রত্বকটত্বক একটি তনতেজ ষ্ট উচ্চিায় উন্নীি করার র্ন্য িাাঁ র অপতরসীম অেোনত্বক 

স্বীকার করার র্ন্য গাভাস্কাত্বরর নাত্বম মাত্বঠর নামকরণ করার তসদ্ধান্ত তনত্বয়ত্বে। 

মামকশ ন যুক্তরানষ্ট্রর মকন্টামক এলাকা়ে ইতিমত্বেই স়ুনীল গাভাস্কাত্বরর নাত্বম 

একটি গ্রাউত্বের নামকরণ করা িত্বয়ত্বে এবং আমিকান মদর্ তানজামন়োর 

জামঞ্জবার এলাকা়ে আরও একটি গ্রাউে িার চূড়ান্ত দোাঁ য়া তেত্বয় োত্বে ো 

প্রাক্তন ভারিীয় ওত্বপনাসরর নাত্বম নামকরণ করা িত্বয়ত্বে।  
 

ভারত 2025 সানলর ICC মমহলা ও়োননে মবিকানপর আন়োজক 

হনব 

ইন্টারন্যার্নাল মেনকট কাউমন্সল (আইমসমস) তনতিি কত্বরত্বে দে ভারত 

আইমসমস মমহলা ও়োননে মবিকাপ 2025 এর আত্বয়ার্ক িত্বে । তেতসতসআই 

সংতিষ্ট সকত্বলর র্ন্য এটিত্বক একটি স্মরণীয় ইত্বভে মর্রয়া হলয় আলিে । মক্ল়োর 

কনর, মসৌরভ গাঙু্গলী এবং মরমক িামরট সি মাটিশ ন মেনেননর সভাপতিত্বে 

একটি দোডজ  সাে-কতমটির িত্ত্বােধাত্বন একটি প্রতিত্বোতগিামূলক তেতডং প্রতক্রয়ার 

মােত্বম আত্বয়ার্কত্বের তনেজাচন করা িত্বয়তেল । 
 

অন্যান্য আইমসমস মমহলা টুনশানমন্ট মহাস্ট: 

• বাংলানদর্ 2024 সানলর মমহলা টি-মটান়েমন্ট মবিকানপর আত্বয়ার্ক 

িত্বে, দেখাত্বন 2026 সংস্করণ ইংোনন্ড অন়ুতষ্ঠি িত্বে । 

• শ্রীলঙ্কা 2027 সানলর র্ন্য তনধজাতরি মমহলানদর টি-মটান়েমন্ট 

চযামম্প়েন্স ট্রমফর র্ন্য দিাতস্টং অতধকার অর্জ ন কত্বরত্বে | 
 

44তম আন্তজশ ামতক দাবা অমলমম্প়োনের জন্য এ. আর. রহমান 

'ভানাক্কাম মচন্নাই' গানটির উয়মাচে কয়রয়েে 

গ্রযাতম এেং অস্কার তের্য়ী তমউতর্ক কত্বম্পার্ার, এ. আর. রহমান আসন্ন 

আন্তর্জ াতিক োো অতলতম্পয়াড, 2022 -এর র্ন্য 'ভানাক্কাম মচন্নাই' (স্বাগত 

সঙ্গীত) তনত্বয় এত্বসত্বেন। মভগননর্ মর্বান পমরচামলত, তমউতর্ক তভতডওটিত্বি 

ম়ুখ্যমন্ত্রী এম দক স্টযাতলন, গ্রযােমাস্টার তেশ্বনাথন আনি, এেং সঙ্গীি গুরু এ আর 

রিমান, তেতন তথম সং রচনা ও দগত্বয়ত্বেন।  
 

44তম আন্তজশ ামতক দাবা অমলমম্প়োে সম্পনকশ : 

• এই েের, দফডাত্বরেন ইোরন্যােনাল দডস ইত্বচকস িাতমলনাড়়ুর রার্ধানী 

দচন্নাইত্বি 44িম আন্তর্জ াতিক োো অতলতম্পয়াড আত্বয়ার্ন করত্বে। 

• 44িম আন্তর্জ াতিক োো অতলতম্পয়াড, তেত্বশ্বর েৃিতম োো ইত্বভে, 28 

র়্ুলাই দথত্বক 10 আগস্ট পেজন্ত মামাল্লাপ়ুরত্বমর প়ুত্বঞ্জতর গ্রাত্বম অন়ুতষ্ঠি িত্বে। 

িানটি িাতমলনাড়়ুর দচন্নাই দথত্বক প্রায় 50 তকত্বলাতমটার দূত্বর অেতিি 

ইউত্বনত্বস্কার একটি ঐতিিযোিী িান। 

• মেজাোপূণজ োো ট়ু নজাত্বমে দসাশ্যাল তমতডয়ায় ব্যাপক গুঞ্জন তিতর কত্বরত্বে। 

দসাশ্যাল তমতডয়ায় প্রতিটি আপত্বডত্বটর সাত্বথ ইত্বভত্বের চারপাত্বে িাইপ 

োড়ত্বে। 
 

সুইস ওনপন 2022: কযাসপার রুে ফাইনানল ম্যাটিও মবনরটিমননক 

পরামজত কনরনেন 

নরওত্বয়র কযাসপার রুে সুইজারোনন্ডর Gstaad এ অন়ুতষ্ঠি সুইস ওনপন 

মটমনস টুনশানমন্ট 2022 তর্ত্বিত্বেে । ফাইনাত্বল তিতন ইিাতলর মানিও 

মবনরমিমননক 4-6, 7-6, 6-2 দসত্বট পরাতর্ি কত্বরন। এটি তেল রুত্বডর 9িম 

অযাত্বসাতসত্বয়েন অফ দটতনস প্রত্বফেনালস (এটিতপ) তেত্বরাপা। স়ুইস ওত্বপন িল 

2022 সাত্বল রুত্বডর িৃিীয় তেত্বরাপা, অন্য দুটি তেত্বরানাম িল ে়ুত্বয়নস আইত্বরস 

এেং দর্ত্বনভা ওত্বপন। Ruud 2021 স়ুইস ওত্বপত্বনর তেত্বরাপাও তর্ত্বিতেত্বলন। 
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Obituaries News in Bengali 
 

র্িখ্যাে মবজ্ঞানী ও পমরচালক ILS অজ়ে পামরদা মারা মগনেন 

তেখ্যাি তেজ্ঞানী এেং ইনতস্টটিউট অফ লাইফ সাত্বয়ত্বিস (ILS) এর পতরচালক, 

েিঃ অজ়ে ক্যমার পামরদা 58 েের েয়ত্বস প্রয়াে হলয়লিে । র্ের্ে তেজ্ঞাত্বনর এেং 

ইতঞ্জতনয়াতরং দিত্বত্র অসামান্য অেোত্বনর র্ন্য তিতন 2014 সাত্বল ভারত্বির রাষ্ট্রপতি 

কিৃজ ক পদ্মশ্রী পুরিানর ভূমেত হন। তিতন MS স্বামীনাথন তরসাচজ  ফাউত্বেেত্বনর 

তনেজািী পতরচালক তিত্বসত্বেও কার্ কত্বরত্বেন। িার গত্বেিণা মূলি অযাোত্বয়াটিক 

দিস সিনেীলিা সি র্লোয়়ু সিনেীল ফসত্বলর র্ািগুতল তেকাত্বের উপর দৃতষ্ট 

তনেদ্ধ কত্বর। 
 

প্রখ্যাত হয়লে অসমী়ো মলিক অতুলানন্দ মগাস্বামী  

প্রেীণ অসমীয়া সাতিতিযক এেং সাতিিয একালডর্ম প়ুরস্কার তের্য়ী অতুলানন্দ 

মগাস্বামী প্রয়াে হলয়লিে । মৃেুযকালে তিতন 87 েের েয়সী তেত্বলন। দগাস্বামী 

একর্ন দোটগল্পকার, একর্ন সাতিতিযক এেং একর্ন ঔপন্যাতসক তিত্বসত্বে 

পতরতচি তেত্বলন। তিতন 2006 সানল ‘Seneh Jorir Ganthi’ উপন্যাত্বসর র্ন্য 

সামহতয একায়ের্ম পুরিানর ভূমেত হন । 

িাাঁ র অন্যান্য উত্বল্লখত্বোগ্য কাত্বর্র মত্বে রত্বয়ত্বে 'নামঘতরয়া' 'িামত্বোই প়ুত্বলার র্ন', 

'রার্পাট', 'ত্বপালাত্বটাক' এেং 'আেয়'। তিতন অত্বনক ইংত্বরতর্, োংলা এেং ওতড়য়া 

রচনা অসতময়াত্বি অন়ুোে কত্বরতেত্বলন এেং অসতময়া গ্রন্থগুতলও ইংত্বরতর্ত্বি 

অন়ুোে কত্বরতেত্বলন। 
 

প্র়োত হনলন পদ্মশ্রী পুরিারপ্রাপ্ত সুনর্াভন ব্যানামজশ  

োংলার র্িখ্যাি 'এক টাকার ডাক্তার' পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত সুনর্াভন ব্যানামজশ  

প্রোে হয়েয়েে | েীরভূম দর্লার দোলপ়ুত্বরর ব্যানাতর্জ  প্রায় 60 েের ধত্বর 

দরাগীত্বের 1 টাকার র্ির্েময়ে মচমকত্সা করার জন্য পমরমচত মেনলন । 2020 

সাত্বল, তিতন ওেুনধর মেনত্র তাাঁ র অবদাননর জন্য পদ্মশ্রীনত ভূমেত হন। একই 

েেত্বর, সেজাতধক সংখ্যক দরাগীর তচতকৎসার র্ন্য িার নাম তগর্েস ওয়ােজ  দরকডজ ত্বস 

িান দপত্বয়ত্বে। 
 

যুক্তরানজযর মবখ্যাত পাঞ্জামব গা়েক বলমবন্দর সাফমর প্রোে 

হয়েয়েে 

প্রেীণ পাঞ্জাতে গায়ক বলমবন্দর সাফমর প্রয়াে হলয়লিে। মৃেুযকালে িার েয়স 

তেল 63 িির । পাঞ্জাত্বে র্ন্মগ্রিণকারী সাফতর, তেতন োতমজংিাত্বম তেত্বলন, তিতন 

1980 সাল দথত্বক ে়ুক্তরাত্বর্যর ভাংড়া দৃত্বশ্যর অংে তেত্বলন এেং 1990 সাত্বল 

সাফতর েত্বয়র্ ব্যাে গঠন কত্বরন। 

"রািাত্বয় রািাত্বয়" এেং "চান দমত্বর মাখনা" এর মত্বিা তিট পাঞ্জাতে ট্রযাত্বকর র্ন্য 

পতরতচি সাফতর, হৃেেত্বন্ত্রর অত্বস্ত্রাপচাত্বরর পত্বর মতস্তত্বষ্কর িতির কারত্বণ এতপ্রল 

মাত্বস দকামায় চত্বল োন। দকামা দথত্বক দসত্বর ওঠার পর িাত্বক 15 র়্ুলাই 

উলভারিযাম্পটত্বনর তনউ ক্রস িাসপািাল দথত্বক দেত্বড় দেওয়া িয় এেং একটি 

তেত্বেিজ্ঞ প়ুনেজাসন দকত্বন্দ্র িানান্ততরি করা িয়। 
 

প্রখ্যাে মারাঠি ভলখক অেন্ত যেিন্ত খায়র প্রোে হয়েয়েে  

মারাঠি সেেক অেন্ত যেিন্ত োলর, র্যর্ে েন্দা োলর োলম সির্ে পর্রর্চে, িীঘি 

অসুস্থোর কারলণ মারা সগলিে। র্ের্ে র্িজ্ঞাে, সমাজর্িজ্ঞাে এিং ভূলগালের মলো 

র্ির্ভন্ন র্িষলয় 19টি িই র্েলেলিে যার মলধ্য োর উলল্লেলযাগ্য র্কিু কাজ হে 

'আন্তার্জচী িাের', 'িাের আৌঁটকাের্ি' এিং 'উয'। র্ের্ে প্রায় এগালরা িির ধলর 

‘আজচা সুধারক’ পর্ত্রকার সম্পািকীয় সিালডি  কাজ কলরর্িলেে এিং মারাঠি 

র্িজ্ঞাে কাউর্ন্সলের সিস্য র্িলেে। 

 

Defence News in Bengali 
 

ভারতী়ে মসনাবামহনী Tata Advanced Systems মেনক 

স্থানী়েভানব উন্নত QRFV মপন়েনে 

Tata Advanced Systems সফলভাত্বে িানীয়ভাত্বে উন্নি ক্যইক মরঅযাকর্ন 

ফাইটিং মভমহনকল ভারিীয় দসনাোতিনীর কাত্বে দপৌাঁত্বে তেত্বয়ত্বে । ভারিীয় 

দসনাোতিনীত্বক QRFV-Med যান সরবরাহ করার চ়ু তক্ত সফলভাত্বে সম্পন্ন 

িত্বয়ত্বে। এই োনগুতল সমস্ত আেিাওয়া এেং ভূখত্বের পতরতিতিত্বি লড়াই করার 

র্ন্য দেত্বের রিত্বকর িমিা োড়াত্বে এেং প্রলয়াজেীয় স়ুরিা প্রোন করত্বে। 
 

দ্যটি MH-60 মরামমও মহমলকোর ভারতী়ে মনৌবামহনীনক প্রিাে করা 

হয়েয়ে 

দকাতচন আন্তর্জ াতিক তেমানেিত্বর, আত্বমতরকান দনৌোতিনী ভারিীয় দনৌোতিনীত্বক 

দুটি MH-60 R েহুম়ুখী দিতলকিার প্রোন কত্বরত্বে। সমস্ত 24 MH 60R 

দিতলকিার 2025 সাত্বলর দেি নাগাে তেিরণ করা িত্বে | িৃিীয় দিতলকিারটি 

এই েেত্বরর আগত্বস্ট দপৌাঁোত্বে। এর ফনরন মমমলটামর মসলস (FMS) 

মপ্রারানমর অধীনন, ইউএস মেপাটশ নমন্ট অফ মস্টট ভারনতর কানে 24 

MH-60R মাতি-তমেন দিতলকিার তেতক্রর অন়ুত্বমােন তেত্বয়ত্বে । র্ির্ের সম্ভাব্য 

মূল্য প্রায় USD 2.6 তেতলয়ন। 
 

রাজোথ র্সাং জয়েন্ট ট্রাই-সার্ভি স র্থয়েটার কমান্ড গঠয়ের ভঘাষণা 

কয়রয়েে 

রাজোে র্সং, প্রর্েরিা মন্ত্রী, সেস্ত্র িার্হেীর মলধ্য সমন্বয় উন্নে করার জন্য, র্েেটি 

পর্রলষিার একীভূে র্েলয়টার কমান্ড তের্রর সঘাষণা কলরলিে। প্রর্েরিা সরঞ্জালম 

ভারে দ্রুে র্িলের েীষি আমিার্েকারক সেলক রপ্তার্েকারক হলয় উঠলি। ভারেীয় 

সেস্ত্র িার্হেীর েহীিলির সম্মাে জাোলে এই েহলর জমু্ম ও কাশ্মীর র্পপেস 

সফারাম আলয়ার্জে একটি অেুষ্ঠালে িিৃো র্িলয়র্িলেে প্রর্েরিামন্ত্রী। 
 

ভারে-জাপাে আন্দামাে সাগয়র একটি ভমর্রটাইম পাটি োরর্েপ 

এিারসাইজ (MPX) কয়রয়ে 

আন্দামাে সাগলর জাপাে সমর্রটাইম সসেফ র্ডলফন্স সফাসি এিং ভারেীয় 

সেৌিার্হেীর মলধ্য একটি সমর্রটাইম পাটি োরর্েপ এোরসাইজ (MPX) পর্রচার্েে 

হলয়র্িে। INS সুকন্যা, একটি অফলোর টহে জাহাজ এিং JS Samidare, একটি 

Murasame ক্লাস সডেয়ার, অপালরেোে ইন্টারঅযাকেলের অংে র্হসালি 

সেৌযাে কাযিেম, র্িমাে পর্রচােো এিং সকৌেেগে সকৌেে সহ র্ির্ভন্ন অেুেীেে 

কলরলি। 
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প্রমতরো মিনকর iDEX-DIO উদ্ভাবননর জন্য তার 100তম চুমক্ত 

স্বাের কনরনে 

iDEX নি়ু ন তেতল্লত্বি Pacify Medical Technologies Pvt Ltd এর সাত্বথ 

িার 100িম চ়ু তক্ত স্বাির কত্বরত্বে । প্রে়ুতক্তগি উদ্ভােত্বনর র্ন্য প্রমতরো 

মিনকর (MoD) মকন্দ্রমবনু্দ তিসাত্বে েণজনা করা iDEX (ইননানভর্ন ফর 

মেনফন্স এমিনলন্স) উত্বযাগটি এতপ্রল 2018 সাত্বল প্রধানমন্ত্রী ননরন্দ্র মমামদ চালু 

করা হয়ের্েল | iDEX- এর উনেশ্য তেল স্টাটজ -আপগুতলত্বক প্রতিরিা এেং 

মিাকাে প্রে়ুতক্তর দিত্বত্র সি-সৃতষ্ট এেং সি-উন্নয়ত্বনর র্ন্য একটি দভন়ুয তেত্বয় 

সমথজন করা। । 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

ফেসাল ফারুর্ক " র্িলীপ কুমার: ইে দ্য োয়ো অফ আ র্লয়জন্ড" 

র্েয়রাোয়মর একটি িই প্রকাে কয়রয়েে 

সেেক ফয়সাে ফারুর্ক ভারেীয় চের্চ্চলত্রর র্কংিির্ন্ত অর্ভলেো ইউসুফ োে, 

র্যর্ে র্িেীপ কুমার োলম সির্ে পর্রর্চে, োর উপর একটি েেুে িই প্রকাে 

কলরলিে। িইটির োম "ইে য োলডা অফ আ র্েলজন্ড: র্িেীপ কুমার"। ফারুর্ক 

হলেে ভারলের অন্যেম প্রধাে পযিালোচো এিং সরটিং প্ল্যাটফমি 

Mouthshut.com-এর প্রর্েষ্ঠাো এিং র্সইও৷ 
 

িইটির সারসাংয়ক্ষ্প: 

• আমরা আপোলক ির্ে সয ফয়সাে ফারুর্ক র্িেীপ কুমালরর উপর একটি িই 

র্েলেলিে, যার োম 'র্ির্েপ কুমার- ইে য োলডা অফ আ র্েলজন্ড'। এলে 

ফারুকী 1944 সালে র্িেীপ সালহলির প্রেম ির্ি 'সজায়ার ভাটা'র কো 

উলল্লে কলরলিে। 

• র্ের্ে জার্েলয়লিে, সসই সমলয় র্িেীপ সালহি োৌঁ র আসে োম অেিাৎ ইউসুফ 

োে োলম পর্রর্চে র্িলেে। চের্চ্চলত্র অর্ভেয় করার পর র্ের্ে োর োম 

পর্রিেি ে কলর র্িেীপ কুমার রালেে। যেে 'সজায়ার ভাটা' এলসর্িে, েেে 

এর সপাস্টালর র্িেীপ কুমালরর ির্ি র্িে। 

• সেেক িইটিলে অর্ভলেোর একটি অন্তরে প্রর্েকৃর্ে এৌঁলকলিে, র্িেীপ 

কুমার: য োলডা অফ আ র্েলজন্ড, োর িণিাঢ্য জীিলের র্কিু স্বে পর্রর্চে 

উপাখ্যালের উপর আলোকপাে কলরলিে। 

• এই িইটি আমালির আসে র্িেীপ কুমারলক ি়ে পিি া সেলক দূলর র্েলয় আলস, 

যা োলক োর ভিলির কালি এমে একজে র্প্রয় ব্যর্ি কলর েুলেলি। 

র্িেীপ কুমার অর্ভলেোর সচলয় অলেক সির্ে র্িলেে যালক আমরা এে িির 

ধলর েো কলরর্ি। 
 

অনুরাগ ঠাক্যর রাষ্ট্রপমত মকামবনন্দর পূবশসূমরনদর েমব প্রদর্শন কনর বই 

প্রকার্ কনরনেন 

দকন্দ্রীয় িথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাক্যর মবদা়েী রাষ্ট্রপমত রাম নাে 

মকামবন্দ এেং িার পূেজসূতরত্বের তকে়ু  দুলজভ েতে প্রেেজন কত্বর তিনটি েই প্রকাে 

কত্বরত্বেন । রাষ্ট্রপতি ভেত্বন একটি অন়ুষ্ঠান চলাকালীন েইগুতল প্রকাে করা িয় এেং 

িাত্বের প্রথম কতপ রাষ্ট্রপতি রামনাে মকামবনন্দর কাত্বে রাষ্ট্রপতি-তনেজাতচি দরৌপেী 

মুমুশ, উপরাষ্ট্রপতি এম মভঙ্কাই়ো নাইেু এেং প্রধানমন্ত্রী ননরন্দ্র মমাদীর 

উপমস্থমতনত উপস্থাপন করা হ়ে। 
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মভাপাল, মদমল্ল মবমানবন্দর, কান্দলা বন্দর এবং মবঙ্গালুরু মমনট্রানত, 

TRAI 5G পরীো করনে 

েিজ মাত্বন ভারত্বি 5G দেকট্রাম তনলাম চলত্বে। মটমলকম মরগুনলটমর অেমরটি 

অফ ইমন্ড়ো (TRAI) র্াতনত্বয়ত্বে দে, এটি দেকট্রাম তনলাত্বমর আত্বগ দেত্বের 

চারপাত্বে তনেজাতচি এলাকায় 5G দনটওয়াত্বকজ র পাইলট পরীিা শুরু কত্বরত্বে । 

TRAI সারা দেত্বে চারটি তভন্ন সাইত্বট 5G দনটওয়াকজ  পরীিা করত্বে । এই 

িানগুতল িল দেঙ্গাল়ুরুত্বি নিা দমত্বট্রা, গুর্রাত্বটর কত্বের কাত্বে নিা দপাটজ  

কােলা, দভাপাল স্মাটজ  তসটি, নয়াতেতল্লত্বি তর্এমআর আন্তর্জ াতিক তেমানেির এেং 

দভাপাল স্মাটজ  তসটি। 
 

CEC LAHDC কার্গিল লািাখ উৎসি কার্গিল চালু করা হয়েয়ে 

সিমাোং কার্গিলের র্ি সুেোে সচৌ সস্টর্ডয়ালম CEC LAHDC কার্গিে র্ফলরাজ 

আহলমি োে োিালে োিাে সফর্স্টভযাে কার্গিে 2022 এর উলবাধে 

কলরর্িলেে। কার্গিে UT োিালের পযিটে ও সংসৃ্কর্ে র্িভাগ উৎসলির 

আলয়াজলের িার্য়লে র্িে। প্রধাে অর্ের্ে, UT োিালের পযিটে সর্চি, এিং 

LAHDC কার্গিলের পযিটলের র্েিিাহী কাউর্ন্সের অন্যান্য সগাষ্ঠীগুর্ের মলধ্য 

সস্বোলসিক, NGI এিং স্বর্েভি র সগাষ্ঠীগুর্ের বারা স্থাপে করা অলেকগুর্ে স্টে 

পর্রিেিে কলরে এিং োরা কাজটি সিলে সন্তুষ্ট্ হে। 

পলর, র্ফলরাজ আহলমি োে এিং আলরক িেিক এই ইলভলন্টর সঘা়ো সপালো 

ম্যাচ এিং েীরন্দাজ প্রর্েলযার্গোর উলবাধে কলরে। এর্িে র্ির্ভন্ন সাংসৃ্কর্েক িে 

প্রাণিন্ত সাংসৃ্কর্েক পর্রলিেো পর্রলিেে কলর। 24 এর্প্রে উলবাধেী ইেলের্ডিে 

ইর্ন্ডয়া কার্গিে হাফ ম্যারােে অেুর্ষ্ঠে হওয়ার সালে এই উৎসিটি দুই র্িে ধলর 

চলের্িে। 
 

জমু্ম র্ফল্ম ভফর্স্টভযাল 3 ভসয়েম্বর ভথয়ক শুরু হয়ে  

জমু্ম র্ফল্ম সফর্স্টভযালের র্বেীয় সংস্করণ এোলে 3রা সসলেম্বর সেলক অেুর্ষ্ঠে 

হলি সযোলে 54টি সিলের চের্চ্চত্রগুর্ে অেুষ্ঠালের দুই র্িলের মলধ্য প্রির্েিে হলি। 

সকন্দ্রোর্সে অঞ্চলের েীেকােীে রাজধােী জমু্মলে 2019 সালের সসলেম্বলর 

এোলে প্রেম আন্তজি ার্েক চের্চ্চত্র উৎসি অেুর্ষ্ঠে হলয়র্িে। সকার্ভড মহামারীর 

কারলণ গে দুই িির ধলর অেুষ্ঠােটি িন্ধ র্িে। 
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