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Monthly Current Affairs: June 2022 
 

National News in Bengali 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী মেঙ্গালুরুতে মোশ ইন্ডিযার "স্মার্ট " ক্যাম্পাস 

খুতলতেন 

মেঙ্গালুরুতে প্রযুক্তি এবং পক্তিষেবাি শীেষ প্রদানকািী ববাশ ইক্তিযাি নতুন স্মার্ট  

ক্যাম্পাসটি প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমান্ডদ উতবাধন ক্তরন্ডেতলন । একটি ব্যবসাক্তযক 

ক্তববৃক্তত অনুসাষি, বমাক্তদ তাি উষবাধনী বকৃ্ততায় উষেখ কষিষেন বয, এই বেিটি 

ভািত এবং মোশ ইন্ডিযা উভষযি জন্যই একটি ঐক্ততহাক্তসক বছর, কারণ উভয 

বদশই তাষদি স্বাধীনতাি 75 তম বাক্তেষকী পালন কিষে। 
 

গুরুত্বপূর্ট তথ্য: 

• পক্তিচালনা পেষষদি সদস্য এবং িবার্ষ  ববাষশি ক্তশল্প সম্পষকষ ি পক্তিচালক: 

ন্ডিন্ডলজ আলতেখর্ 

• ববাশ ক্তলক্তমষর্ষেি ব্যবস্থাপনা পক্তিচালক এবং ববাশ গ্রুষপি সভাপক্তত, 

ভািষতি: মসৌন্ডমত্র ভট্টাচার্ট 
 

গ্র্যাি হ্যাক্াথন: শ্রী পীরূ্ষ ম াযাল বারা 3 ন্ডদতনর ইতভন্ট চালু ক্রা 

হ্তযতে 

বকন্দ্রীয মন্ত্রী পীরূ্ষ ব াযাল ক্ততন ক্তদষনি একটি গ্র্যাি হ্যাক্াথন চালু কষিষেন, 

বযটি ওতপন মনর্ওযাক্ট  ির ন্ডিন্ডজর্াল ক্মাসট (ONDC) NABARD- এর 

সহষযাক্ত তায আষযাজন কিষে ৷ এই ইষভন্টটি মুম্বাই স্টক এক্সষচষেি মুম্বাই 

শহরর অনুষ্ঠিত হরয়ষ্ঠছল । গ্র্যাি হ্যাক্াথনটি দুটি ভাষ  ক্তবভি, এগুষ্ঠল হল- এন্ডগ্র্ 

গ্র্ান্ট চযাতলঞ্জ এবং এন্ডগ্র্ ইতনাতভশন হ্যাক্াথন | উভযই উদ্ভাবন ষ্ঠবসয়টি তুষল 

ধিষব, যা কৃক্তে খাতষক ই-কমাসষ গ্র্হষে সহাযতা কিষব। 
 

NTPC মেলঙ্গানায ভারতের েৃহ্ত্তম ভাসমান মসৌরন্ডেদ্যযৎ প্রক্ল্প 

ক্ন্ডমশন ক্তরছে 

NTPC ন্ডলন্ডমতর্ি বতলঙ্গানায 100 মম াওযার্ রামাগুিাম মলাটিিং 

মসালার ন্ডপন্ডভ প্রক্তল্পর মতে 20 মম াওযাতর্র Commercial 

Operations Date (COD) এর ব ােো কষিষে । িামাগুিম বলাটিং বসালাি 

ক্তপক্তভ প্রষজক্ট হল ভািষতি বৃহত্তম বলাটিং বসালাি প্ল্যান্ট, যা NTPC বািা চালু 

কিা হষযষে । এখন দক্তিোঞ্চষল বলাটিং বসালাি কযাপাক্তসটিি বমার্ বাক্তেক্তজযক 

কাযষক্রম 217 বম াওযাষর্ বপ ৌঁষেষে । এি আষ , NTPC ক্াযমকুলাতম 

(ছেরালা) 92 মম াওযাছের মলাটিিং মসালার এেিং ন্ডসমহ্ান্ডিতে 

(অন্ধ্রপ্রতদশ) 25 মম াওযাছের মলাটিিং মসালাতরর বাক্তেক্তজযক অপাষিশননর 

ব ােো কষিক্তেল ।  
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী  ান্ধীন তর ন্ডিন্ডজর্াল ইন্ডিযা সপ্তাহ্ 2022 এর 

উতবাধন ক্তরতেন 

প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমান্ডদ গুজরাতর্র  ান্ধীন তরর মহ্াত্মা মন্ডিতর ক্তেক্তজর্াল 

ইন্ডিযা সপ্তাহ্ 2022 এি উষবাধন কষিষেন । এই ক্তেক্তজর্াল ইক্তিযা সপ্তাষহি 

ক্তিম হল 'ক্যার্ালাইন্ডজিং ন্ডনউ ইন্ডিযাস মর্ক্তি' । ক্তেক্তজর্াল ইক্তিযা সপ্তাহ 

2022-এ 7ই জুলাই বিষক একটি ক্ততন ক্তদনব্যাপী ওক্তিষযষন্টশন বপ্রাগ্র্াম িাকষব। 
 

মূল ন্ডেষয: 

• বমাক্তদ 'ন্ডিন্ডজর্াল ইন্ডিযা ভান্ডসন্ডন'ও চালু ক্তরতেন যা ভািতীযষদি 

আঞ্চক্তলক ভাোয ইন্টািষনর্ এবং ক্তেক্তজর্াল পক্তিষেবাগুক্তলষত সহষজ 

অযাষক্সস কিষত সিম কিষব। 

• ক্ততক্তন 'ন্ডিন্ডজর্াল ইন্ডিযা মজতনন্ডসস'ও চালু ক্তরতেন - উদ্ভাবনী 

স্টার্ষ আষপি জন্য বজন-বনক্সর্ সাষপার্ষ - একটি জাতীয  ভীি-প্রযুক্তি 

স্টার্ষ আপ প্ল্যার্ফমষ। এই প্রকল্পগুক্তলি জন্য বমার্ 750 বকাটি র্াকা বাষজষর্ি 

পক্তিকল্পনা কিা হষযষে। 

• প্রধানমন্ত্রী 'মাই ন্ডিম'ও উত্স ট  ক্তরতেন, যা একটি জায ায সিকাক্তি 

প্রকল্পগুক্তলষত অযাষক্সস সিবিাহ কিষব। 
 

স্বাধীনো সিংগ্র্ামী আলুন্ডর সীোরাম রাজুর 30 িুর্ মূন্ডেট  উতমাচন 

ক্রতলন প্রধানমন্ত্রী মমান্ডদ 

স্বাধীনতা সংগ্র্ানের 125তম জমোন্ডষটক্ীতে প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমান্ডদ 

অন্ধ্রপ্রতদতশর পূেট ম াদােরী মজলার ভীমাভািষম আলুন্ডর সীোরাম রাজুর 

30 িুতর্র মোঞ্জ মূন্ডেট  উষমাচন কষিষেন । আলুিী সীতািাম িাজুি 125তম 

জমবাক্তেষকী, 'িামপা ক্রাক্তি'-এি 100 বেি সহ স্বাধীনতাি 75 বেি উপলষি সািা 

বেি পাক্তলত হষব। 
 

সৃ্মতত ইরাতি, মজযান্ডেরান্ডদেয ন্ডসন্ডন্ধযা সিংখ্যালঘু ন্ডেষযক্, ইস্পাে 

মন্ত্রতক্র অন্ডেন্ডরক্ত দান্ডযত্ব ছেয়েয়েি 

বকন্দ্রীয মন্ত্রী সৃ্মন্ডে ইরান্ডন এবং মজযান্ডেরান্ডদেয ন্ডসন্ডন্ধযাতক্ র্থাক্রতম 

সিংখ্যালঘু ন্ডেষযক্ এেিং ইস্পাে মন্ত্রতক্র অক্ততক্তিি দাক্তযত্ব বদওযা হষযষে | 

বকন্দ্রীয মন্ত্রী পক্তিেদ বিষক দ্যই বকন্দ্রীয মন্ত্রী মুখোর আব্বাস নক্ন্ডভ এেিং 

রাম চন্দ্র প্রসাদ ন্ডসিং অক্তবলষম্ব পদতযা  কিাি পতর এই তিদ্ধান্তটি ছিওো হে 

। তাষদি পদতযাষ ি পষি, ভািষতি িাষ্ট্রপক্তত িাম নাি বকাক্তবন্দ, প্রধানমন্ত্রী বমাদীি 

পিামশষ অনুসাষি, বকন্দ্রীয মন্ত্রী পক্তিেদ বিষক মুখতাি আব্বাস নকক্তভ এবং িাম 

চন্দ্র প্রসাদ ক্তসংষযি পদতযা পত্র গ্র্হে কষিষেন ।  

সম্প্রক্তত, উত্তিপ্রষদশ, মহািাষ্ট্র, মধ্যপ্রষদশ এবং িাজস্থান বিষক ক্তবষজক্তপি ববশ 

কষযকজন বনতা িাজযসভায ক্তনবষাক্তচত হষযষেন। যক্তদও দল নকক্তভষক িাজযসভাি 

টিক্তকর্ বদযক্তন। এক্তদষক, নীতীশ কুমাি RCP ক্তসংষযি িাজযসভায ক্তনবষাচষনি কিা 

অস্বীকাি কষিষেন। 
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প্রধািমন্ত্রী ছমাদী উয়বাধিী অরুণ ছেেতল ছময়মাতরোল ছলেচায়র 

ছ াগ তদয়ত চয়লয়েি  

ষ্ঠিল্লীর ষ্ঠবজ্ঞান ভবরন প্রধানেন্ত্রী নররন্দ্র নোিী উরবাধনী অরুণ নেটষ্ঠল নেরোষ্ঠরয়াল 

নলকচারর(AJML) বকৃ্ততা নিরবন । ষ্ঠসঙ্গাপুর সরকাররর ষ্ঠসষ্ঠনয়র েন্ত্রী থারোন 

শানেুগারত্নে প্রথে AJML-এ "অন্তভুুষ্ঠক্তর োধ্যরে প্রবৃষ্ঠি, প্রবৃষ্ঠির োধ্যরে 

অন্তভুুষ্ঠক্ত" ষ্ঠশররানারে বকৃ্ততা নিরবন। উপস্থাপনার নশরে, OECD-এর েহাসষ্ঠচব 

ম্যাষ্ঠথয়াস নকারম্যান এবং অরষ্ঠবন্দ পানাগষ্ঠরয়া একটি প্যারনরলর আরলাচনায় অংশ 

ননরবন । 
 

মক্ন্দ্রীয স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অন্ডমে শাহ্ স্বামী রামানুজাচাতর্টর 'স্ট্যাচু অফ 

তেি'  এর  উতমাচন ক্রতলন   

বকন্দ্রীয স্বিাষ্ট্রমন্ত্রী অন্ডমে শাহ্ বসানওযাি অঞ্চষলি একটি মক্তন্দষি অবক্তস্থত 

শ্রীন ষি স্বামী রামানুজাচাতর্টর 'স্ট্যাচু অি ন্ডপস' উতমাচন ক্তরতেন। সাধু 

িামানুজাচাযষ িামানুজ নাষমও পক্তিক্তচত ষ্ঠছরলন | ষ্ঠতষ্ঠন একজন মহান ক্তচিাক্তবদ, 

দাশষক্তনক এবং সমাজ সংস্কািক ষ্ঠহসারব ক্তবষবক্তচত ষ্ঠছরলন | ষ্ঠতষ্ঠন ষ্ঠছরলন 

তাক্তমলনাডুি শ্রীষপিামবুদুষি জমগ্র্হেকািী একেন দক্তিে ভািতীয ব্রাহ্মে। 
 

NEP 2020 ক্ার্টক্র ক্রতে প্রধানমন্ত্রী অন্ডখল ভারেীয ন্ডশক্ষা 

সমা ম চালু ক্তরতেন 

প্রধানমন্ত্রীি কাযষালয বিষক এক বপ্রস ক্তবজ্ঞক্তপ্তষত বলা হষযষে নে, প্রধানমন্ত্রী 

নতরন্দ্র মমান্ডদ বািােসীষত জােীয ন্ডশক্ষা নীন্ডের উপি অন্ডখল ভারেীয ন্ডশক্ষা 

সমা ম চালু কষিষেন । প্রধানমন্ত্রী বরাতাষদি উষেষশ বষলন নে, “আমাষদি 

ক্তশিা ব্যবস্থা এবং তরুে প্রজম “অমৃত কাল”-এি বাস্তবাযষন একটি বড ভূক্তমকা 

পালন কষিনছ । ক্ততক্তন মহামনা মদনষমাহন মালব্যষক প্রোম কষিন এবং সমা ষমি 

শুভ কামনা কষিন। প্রধানমন্ত্রী আষ ি ক্তদন LT কষলষজ অক্ষয পাত্র ন্ডমি-তি 

ন্ডমল রান্নাঘর এর উয়ভাদি েয়রি। 
 

মক্ন্দ্রীয মন্ত্রী হ্রদীপ ন্ডসিং পুরী স্বান্ডনন্ডধ মতহ্াৎসতের সূচনা েয়রয়েি  

িাস্তাি ক্তবষক্রতানির েন্য চালু করা প্রধানমন্ত্রী আত্মক্তনভষ িক্তনক্তধ(PM SVANidhi) 

ন্ডিতমর ন্ডবেীয োন্ডষটক্ী উপলতক্ষ, আবাসন ও ন ি ক্তবেযক মন্ত্রী, হ্রদীপ ন্ডসিং 

পুরী 'SVANIdhi মতহ্াৎসে' চালু কষিষেন, যা 9 বিষক 31 জুলাই, 2022 

তাষ্ঠররে পাক্তলত হষব। উৎসবটি সমস্ত িাজয এবং বকন্দ্রশাক্তসত অঞ্চষলি 75টি 

শহষি আষযাক্তজত হষব এবং এরত ক্তবক্তভন্ন সাংসৃ্কক্ততক কাযষক্রম, ক্তেক্তজর্াল প্রক্তশিে, 

ঋে বমলা প্রদশষন করা হরব ।  
 

ভারয়তর রাষ্ট্রেতত "মাই ছহাম ইতিো" আয়োতেত  ুব িয়েলয়ি 

ছ াগ তদয়েয়েি 

ভাররতর রাষ্ট্রপষ্ঠত রাে নাথ নকাষ্ঠবন্দ নয়াষ্ঠিষ্ঠল্লরত "োই নহাে ইষ্ঠিয়া" আরয়াষ্ঠেত 

েুব সরেলরন উপষ্ঠস্থত ষ্ঠছরলন। অনুিারন বক্তব্য রােরত ষ্ঠগরয় রাষ্ট্রপষ্ঠত বরলন, 

তরুণরা নিরশর বতুোন ও ভষ্ঠবষ্যৎ। একটি নিশরক উন্নীত করার নেরে তারির 

িেতার একটি স্বতন্ত্র প্রভাব ররয়রছ । অতএব, আেরকর তরুণরাই 

আগােীকারলর ইষ্ঠতহাস ষ্ঠলেরব | রাষ্ট্রপষ্ঠতর েরত, ষ্ঠবরের অন্য নে নকানও নিরশর 

তুলনায় ভাররত নবষ্ঠশ ষ্ঠকরশার এবং েুবক ররয়রছ। "রেরোগ্রাষ্ঠিক ষ্ঠেষ্ঠভরেি" 

নারে পষ্ঠরষ্ঠচত এই ঘটনাটি আোরির নিরশব্র েন্য একটি সুরোগ উপস্থাপন করর। 
 

ছেন্দ্রীে মন্ত্রী তেয়তন্দ্র তিিং তিরােদ ও ছেেিই মহাোশ েতরয়বয়শর 

েন্য IS4OM চালু েরয়বি 

ISRO ষ্ঠসরেে ির নসি অযাি সাসরটইরনবল নেস অপাররশন অযাি 

ম্যারনেরেন্ট (IS4OM) এর সাহারে, ভারত তার েহাকাশ সম্পি ষ্ঠনরেরাই রো 

করার েেতা বাষ্ঠ়িরয়রছ। েহাকাশ ষ্ঠবভারগর সষ্ঠচব এবং ভারতীয় েহাকাশ 

গরবেণা সংস্থার নচয়ারম্যান শ্রী এস নসাোনাথ আথু সারয়রেরসর ষ্ঠবজ্ঞান ও প্রেুষ্ঠক্ত 

েন্ত্রী েক্টর ষ্ঠেরতন্দ্র ষ্ঠসং এর উপষ্ঠস্থষ্ঠতরত আনুিাষ্ঠনকভারব IS4OM চালু কররবন| 
 

প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমান্ডদ নেুন সিংসদ ভেতনর োতদ জােীয প্রেীছের 

উতমাচন েয়রয়েি  

প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমান্ডদ নেুন সিংসদ ভেতনর োতদ জােীয প্রেীতক্র 

উষমাচন কষিষেন । এোডাও ক্ততক্তন নতুন সংসষদি ক্তনমষাে কাষজি সাষি জক্তডত 

শ্রমজীেীতদর সাতথ মেন্ডেন্ডনময ক্তরন । এটি নতুন সংসদ ভবষনি বকন্দ্রীয 

বফাযাষিি শীষেষ ঢালাই কিা হষযষে । 
 

জােীয প্রেীক্ সম্পতক্ট : 

• জাতীয প্রতীকটি বব্রাে ক্তদষয ততক্তি, যাি বমার্ ওজন 9500 ন্ডক্তলাগ্র্াম 

এেিং উচ্চো 6.5 ন্ডমর্ার। 

• প্রতীকটিষক সমিষন কিাি জন্য প্রায 6500 ক্তকষলাগ্র্াম ওজষনি ইস্পাষতি 

একটি সহাযক কাঠাষমাও ততক্তি কিা হষযষে। 
 

জান্ডেসিংঘ: ভারে আ ামী েের ন্ডেতের সেতচতয জনেহুল মদশ 

ন্ডহ্তসতে চীনতক্ োন্ড়িতয ছ য়ত োয়র 

ন্ডেে জনসিংখ্যা ন্ডদেতস জাক্ততসংষ ি প্রক্ান্ডশে একটি প্রক্ততষবদন অনুসাষি, 

ভারে আ ামী বেি ক্তবষেি সবষচষয জনবহুল বদশ ক্তহষসষব চীনতক্ োক্তডষয 

যাষব বষল আশা কিা হষে । জান্ডেসিংতঘর অথটননন্ডেক্ ও সামান্ডজক্ ন্ডেষযক্ 

জনসিংখ্যা ন্ডেভাত র একটি  ষবেো অনুসাষি, 15ই নষভম্বি, 2022-এ ক্তবষেি 

জনসংখ্যা আর্ ক্তবক্তলযন োক্তডষয যাষব বষল আশা কিা হষে । জাক্ততসংষ ি 

সাম্প্রক্ততকতম অনুমান অনুসাষি, ক্তবষেি জনসংখ্যা 2030 সাষল 8.5 ক্তবক্তলযন, 

2050 সাষল 9.7 ক্তবক্তলযন এবং 2100 সাষল 10.4 ক্তবক্তলযনন বপ ৌঁেষত পাষি। 

জান্ডেসিংতঘর প্রন্ডেতেদতনর মূল হ্াইলাইর্স: 

• 2037 সাষলি মষধ্য মে ও দন্ডক্ষর্ এন্ডশযা পূেট এেিং দন্ডক্ষর্-পূেট 

এন্ডশযাতক্ ন্ডেতের সেতচতয জনেহুল অঞ্চল ন্ডহ্তসতে োক্তডষয যাষব বষল 

আশা কিা হষে | 

• 2022 সাষল দুটি সবষাক্তধক জনবহুল অঞ্চল, 2.3 ক্তবক্তলযন(অিবা ক্তবষেি 

জনসংখ্যাি 29%) জনসংখ্যা সহ পূবষ এবং দক্তিে-পূবষ এক্তশযা ও 2.1 ক্তবক্তলযন 

জনসংখ্যা সহ মধ্য ও দক্তিে এক্তশযা, উভযই এন্ডশযায ন্ডেল (ক্তবষেি 

জনসংখ্যাি 26 শতাংশ) ) 

• প্রায 1.4 ক্তবক্তলযন জনসংখ্যাি সাষি, চীন এবং ভারে এই দুটি নিরশর 

েনসংখ্যা সবরচরয় নবষ্ঠশ । 

•  ষবেো অনুসাষি, 2022 সাষল ভািষতি জনসংখ্যা 1.412 ক্তবক্তলযন হষব, 

বযখাষন চীতনর হয়ব 1.426 ন্ডেন্ডলযন । শতাব্দীি মাঝামাক্তঝ সেয় না াদ, 

ভািষতি জনসংখ্যা 1.668 ক্তবক্তলযন হষব বষল আশা কিা হষে, যা চীষনি 

1.317 ক্তবক্তলযননক োক্তডষয যাষব। 
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ন্যাশনাল ক্যান্ডপর্াল ন্ডরন্ডজযন প্ল্যান্ডনিং মোতিট র ন্ডজও-মপার্ট াল 

"পরীমান" এখন জনসাধারতর্র জন্য অযাতেসতর্াগ্য েরা হয়েয়ে 

ববাষেষ ি 40তম সভায NCRPB-এি বচযািম্যান এবং বকন্দ্রীয আবাসন ও ন ি 

ক্তবেযক মন্ত্রী শ্রী হ্রদীপ ন্ডসিং পুন্ডর NCR-এি ন্ডজও-তপার্ট াল চালু ক্তরন্ডেতলন,  

র্া 'পন্ডরমান' নাতম পন্ডরন্ডচে । ক্তিষমার্ বসক্তসং এবং GIS প্রযুক্তিি কাযষকি 

ব্যবহাষিি উষেষে, জাতীয তথ্যক্তবজ্ঞান বকন্দ্র (NIC) বািা একটি ওষযব ক্তজও-

বপার্ষ াল ততক্তি কিা হষযষে, ো প্রািক্তমকভাষব জাতীয িাজধানী অঞ্চল(NCR) 

অংশগ্র্হেকািী িাজযগুক্তলনত এবং জােীয রাজধানী অঞ্চতলর অন্ডিস বারা 

ব্যেহ্াতরর জন্য পন্ডরক্ল্পনা েরা হয়েয়ে।  

এই ক্তজও-ষপার্ষ ালটি NCR অঞ্চষল ক্তবষকন্দ্রীভূত পক্তিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা উন্নত 

কিষত সাহায্য কিষব। বপার্ষ াষল প্রায 179টি স্তি িষযষে যা বিখা, ক্তবনু্দ এবং 

বহুভুজ তবক্তশষ্ট্য ক্তহসাষব উপস্থাক্তপত িষযষে | ভূন্ডম ব্যেহ্ার, পন্ডরেহ্ন, ন্ডশল্প, 

জল, ন্ডেদ্যযৎ, স্বাস্থ্য, আশ্রয, ঐন্ডেহ্য ও পর্টর্ন, দ্যতর্টা  ব্যেস্থ্াপনা, ইেযান্ডদর 

মষতা ক্তবক্তভন্ন বসক্টিগুষ্ঠলরক কভাি কষি ।  
 

75েম স্বাধীনো ন্ডদেস: সরক্ার 'হ্র ঘর ন্ডেরাঙ্গা' িামে মদশব্যাপী 

এেটি প্রচার শুরু েরয়ত চয়লয়ে  

বদষশি 75তম স্বাধীনতা ক্তদবস উপলরেয নিরশর না ক্তিকষদিনক তাষদি 

ষ্ঠনরেরির বাক্তডষত জাতীয পতাকা উষত্তালন কিষত উত্সাক্তহত কিাি জন্য, 

বকন্দ্রীয সিকাি শীঘ্রই সেগ্র বদশব্যাপী ‘হ্ার ঘর ন্ডেরঙ্গা’ িামে এেটি প্রচাি 

শুরু কররত চরলরছ । উতযা টি আজান্ডদ ক্া অমৃে মতহ্াৎসে উপলরেয চালু 

কিা হষযক্তেল, যাি বনাোল মন্ত্রক হল সংসৃ্কক্তত মন্ত্রক ৷ ভািতীয জাতীয পতাকা 

সমগ্র্ বদষশি জন্য অতযি  ষবষি ষ্ঠবেয়, এবং নিরশর জাতীয পতাকাষক আিও 

সম্মান োনারনার জন্য, হ্ার ঘর ন্ডেরাঙ্গা নাষমর অনুষ্ঠানটি বকন্দ্রীয স্বিাষ্ট্রমন্ত্রী 

অক্তমত শাহ কতৃষ ক অনুষমাক্তদত হষযষে, ক্তযক্তন ‘আজাদী ক্া অমৃে মতহ্াৎসে’ 

এর সমস্ত উষযাষ ি দাক্তযষত্ব িষযষেন।  
 

ভারে ইন্টারতপাতলর ন্ডশশু মর্ৌন ন্ডনপী়িতনর মির্াতেতস 

মর্া দানক্ারী 68েম মদশ হয়েয়ে 

ভারে ইন্টারতপাতলর আন্তজট ান্ডেক্ ন্ডশশু মর্ৌন ন্ডনপী়িতনর(ICSE) 

িার্াতেতস বযা দান কষিষে | ইন্টািষপাষলি একটি ক্তববৃক্তত অনুসাষি, 

ইন্টািষপাষলি ভািষতি বনাোল সংস্থা CBI োর্াষবষস বযা দান কষিষে | 

এরিরল ভািত এটিি সাষি সংষযা  স্থাপষনি ষ্ঠিক নথরক 68তম নিরশ পষ্ঠরণত 

হরয়রছ | 
 

ভারতের প্রথম এন্ডলতভতর্ি আরোন এেতপ্রসওতয "বারক্া" 2023 

সাতলর মতে চালু হ্তে 

সডক পক্তিবহন ও মহাসডক মন্ত্রী ন্ডনন্ডেন  ়িক্ন্ডর বষলষেন, ভািষতি প্রিম 

এক্তলষভষর্ে আিবান এক্সষপ্রসওষয ক্তহসাষব ক্তবকক্তশত হওয়া বারক্া 

এেতপ্রসওতয, 2023 সাতল চালু হ্তে । বািকা এক্সষপ্রসওষয ন্ডদন্ডি-গুর াাঁ ও 

এেতপ্রসওতয (ষ াষেন চতুভুষ ষজি ক্তদক্তে-জযপুি-আষমদাবাদ-মুম্বাই হাষতি 

অংশ) এবং আররটষ্ঠরয়াল এেতপ্রসওতযছে তীব্র যানজষর্ি হাত নথরক রো 

কররব |  
 

প্রধানমন্ত্রী মদওঘর ন্ডেমানেির এেিং আরও ক্তযক্টি উন্নযন প্রক্তল্পর 

উতবাধন ক্তরন  

প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমান্ডদ মদওঘতর 16,800 মক্াটি র্াক্ারও ববক্তশ ক্তকেু ক্তনমষাে 

প্রকষল্পি আনুষ্ঠাক্তনক উষবাধন ও ক্তভক্তত্তপ্রস্তি স্থাপন কষিষেন । বদও ি কষলষজি 

মাষঠ আষযাক্তজত এক জনসভায প্রধানমন্ত্রী ব ােো কষিন বয, ভক্তবষ্যৎ প্রজষমি 

জন্য আমাষদি সংসৃ্কক্তত ও ক্তবোস িিাি উরেরে সিকাি ধমীয প্রক্ততষ্ঠানষক 

অিষাযন কিষে। 
 

মদওঘর ন্ডেমানেির সম্পতক্ট : 

রাাঁ ন্ডচ, ন্ডদন্ডি এেিং পার্নায লাইষর্ি উষবাধষনি পাশাপাক্তশ বদও ি বিষক 

কলকাতা সফি প্রধানমন্ত্রীষক খুক্তশ কষিক্তেল। ক্ততক্তন প্রকাশ বরলরছন বয মোক্াতরা 

এেিং দ্যমক্ার ক্তবমানবন্দষি কাজ চলষে । 
 

মক্ন্দ্রীয মন্ত্রী পীরূ্ষ ম াতযল পঞ্চকুলার NIFT এর আনুষ্ঠান্ডনক্ভায়ব 

উতবাধন ক্রতলন  

ন্যাশনাল ইনন্ডস্ট্টিউর্ অি িযাশন মর্ক্তনালন্ডজ(NIFT) এর 17তম 

কযাম্পাসটি আনুষ্ঠাক্তনকভাষব হক্তিযানাি মুখ্যমন্ত্রী মতনাহ্র লাল খট্টর এবং 

বকন্দ্রীয মন্ত্রী পীরূ্ষ ম াতযল বারা মখালা হ্তযন্ডেল , ক্তযক্তন এটিষক "িাষজযি বস্ত্র 

খাষতি উন্নযষনি ক্তভক্তত্ত" ক্তহসাষব উষেখ কষিক্তেষলন। খট্টষিি মষত, এই 

ইনক্তস্টটিউষর্ি 20% আসন হক্তিযানাি বলাষকষদি জন্য NIFT ক্তনযম অনুসাষি 

বিাে কিা হষব। ক্ততক্তন বষলক্তেষলন বয, এই কযাম্পাষসি ক্তভক্তত্তপ্রস্তিটি 29 ক্তেষসম্বি, 

2016 তাক্তিষখ সৃ্মন্ডে ইরান্ডন বারা স্থ্াপন েরা হয়েতেল, ক্তযক্তন বসই সমষয 

বকন্দ্রীয বস্ত্রমন্ত্রী ক্তেষলন। 
 

ন্ডদন্ডি সরক্ার োত্রতদর জন্য ক্মটসিংস্থ্াতনর সুতর্াত র উয়েয়ে 

ইউন্ডনতসতির সাতথ চুন্ডক্ত ক্তরতে  

ন্ডদন্ডি ন্ডিল অযাি এন্টারতপ্রনারন্ডশপ ইউন্ডনভান্ডসটটি(DSEU) এি োত্রিা এখন 

চাকক্তিি সুষযা  পাষব, যা একটি নতুন পাইলর্ প্রকষল্পি জন্য ক্তদক্তে সিকাি 

জান্ডেসিংতঘর আন্তজট ান্ডেক্ ন্ডশশু জরুন্ডর েহ্ন্ডেল (ইউন্ডনতসি) এর সাতথ 

চুতি ছ াষণা েয়র োতিয়েয়ে । DSEU এবং UNICEF ক্তশিািীষদি জন্য 

'ক্যান্ডরযার সতচেনো মসশন' চালু ক্তরতে । ক্তদক্তেি ক্তস্কল ইউষ্ঠনভাক্তসষটি 

কমষসংস্থাষনি সুষযা গুক্তল প্রিান করার েন্য, োত্রষদি চাকক্তিি জন্য প্রস্তুত হষত 

সাহায্য কিাি পাশাপাক্তশ তরুণরির েতােত শুনরত এবং তা সাধারণ োনুরের 

কারছ প্রসার করর নিওয়ার েন্য UNICEF-এর YuWaah (তজনাতরশন 

আনন্ডলন্ডমতর্ি ইন্ডিযা) এর সাতথ হ্াে ন্ডমন্ডলতযতে । 
 

I&B মন্ত্রক্ প্রসার ভারেীর তিলভার েুতবতলয়ত নেুন মলাত ার 

উতমাচন ক্তরতে 

ভািষতি পাবক্তলক ব্রেকাস্টাি প্রসার ভারেী 11 জুলাই, 2022- এ ষ্ঠসলভার 

েুষ্ঠবষ্ঠল বেষি নেুন মলাত া উষমাচন কষিষে । নতুন বলাষ াটি I&B-এি সক্তচব 

অপূেট চন্দ্র, তথ্য ও সম্প্রচাি মন্ত্রষকি(I&B) সক্তচব মাযাঙ্ক কুমাি অগ্র্বাল এবং 

কমষকতষ াষদি উপক্তস্থক্ততষত প্রকাশ কষিন ।  
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ভারতের প্রথম E-Waste ইতক্া পাক্ট  ন্ডদন্ডিতে ন্ডনন্ডমটে হ্তে 

E-Waste এর ইষকা পাষকষ ি উন্নযন ক্তনষয আষলাচনাি জন্য, ন্ডদন্ডির পন্ডরতেশ মন্ত্রী 

ম াপাল রাই পন্ডরতেশ দিের এবং ন্ডদন্ডি দূষর্ ন্ডনযন্ত্রর্ ক্ন্ডমটির প্রক্ততক্তনক্তধষদি 

সাষি একটি বয ি পযষাষলাচনা সভার আহ্বান কষিক্তেষলন। ম াপাল রাইতযর 

মষত, ক্তদক্তেি পােটেেী বহালামক্তব ক্ালাতন ভারতের প্রিম E-Waste  ইষকা পাকষ  

ততক্তি কিষত প্রায 21 একি জায া ব্যবহাি কিা হষব। 
 

গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্: 

• এই প্রকষল্পি বাস্তবাযনকািী সংস্থা ক্তদক্তে মস্ট্র্ ইিান্ডিযাল অযাি 

ইনফ্রািাক্চার মিতভলপতমন্ট ক্তপটাতরশন(DSIIDC) একটি 11 

সদষস্যি ক্তস্টযাক্তিং গ্রুষপি অংশ ক্তহসাষব  ঠিত হষযক্তেল । 

• ন্ডদন্ডিতে ততক্তি E-Waste এর মাত্র 5% পযষাপ্তভাষব পুনবষযবহৃত হয, যা 

বদষশি বাক্তেষক ইষলকট্রক্তনক আবজষ নাি 2 লি র্ন উৎপাদষনি জন্য দাযী। 
 

ন্যাশনাল মরল অযাি ট্রান্সতপাতর্ট শন ইনন্ডস্ট্টিউর্তক্  ন্ডে শন্ডক্ত 

ন্ডেেন্ডেযালয ন্ডহ্সাতে আেয়েড ক্রা হ্তযতে 

ন্যাশনাল মরল অযাি ট্রান্সতপাতর্ট শন ইনন্ডস্ট্টিউর্তক্  ন্ডে শন্ডক্ত 

ন্ডেেন্ডেযালয ন্ডহ্তসতে আেয়েড ক্রা হ্তযতে | ক্তবেক্তবযালষযি নাম পক্তিবতষ ন 

কষি িাখা হষযষে  ন্ডেশন্ডক্ত ন্ডেেন্ডেযালয । মক্ন্দ্রীয মন্ডন্ত্রসভা সিংসতদ এক্টি 

ন্ডেল উত্থাপন ক্রার অনুতমাদন ন্ডদতযতে | 

ক্তেমে-রু্-ক্তব ক্তবেক্তবযালযষক একটি বকন্দ্রীয ক্তবেক্তবযালষয রূপািি কিষত সাহায্য 

কিষব  ক্তত শক্তি ক্তবেক্তবযালয৷  
 

AIIMS 12েম জােীয প্ল্ান্ডস্ট্ক্ সাজট ান্ডর ন্ডদেস স্মরতর্ ন্ডিল্ম 

মিন্ডস্ট্ভযাতলর আতযাজন েরয়ত চয়লয়ে 

15ই েুলাই 12তম জােীয প্ল্ান্ডস্ট্ক্ সাজট ান্ডর ন্ডদেস পালন ক্রা হ্তে এেিং 

AIIMS  এি Burn and Plastic Surgery Department ক্তদক্তে 

অযাতসান্ডসতযশন অি প্ল্ান্ডস্ট্ক্ সাজট নস অি ইন্ডিযা(APSI) এর সাষি 

এক্তর্াত  APSI Sushruta Film Festival (ASFF 2022) মহ্াস্ট্ ক্রতে 

। Burn and Plastic Surgery Department এর প্রধান ি. প্রতিসর 

মনীশ ন্ডসিং াতলর মষত, এই চলক্তিত্র উৎসষবি ক্তিম হল ‘Changing Lives 

with Plastic and Reconstructive Surgery’ |  
 

UIDAI আধার ছফি অয়েতিয়েশি এর উয়েয়ে 

'AadhaarFaceRd' মমাোইল অযাপ চালু ক্তরতে 

ইউন্ডনক্ আইতিন্ডন্টন্ডিতক্শন অথন্ডরটি অি ইন্ডিযা(UIDAI) 

"AadhaarFaceRd" নাষম একটি নতুন বমাবাইল অযাষপি মাধ্যষম একটি 

নিস অরথষ্ঠন্টরকশন ষ্ঠিচার চালু কষিষে । অরথষ্ঠন্টরকশরনর জন্য, আধাি 

কােষ ধািীষদি আি আইক্তিস এবং ক্তফঙ্গািক্তপ্রন্ট স্কযাষনি জন্য নক্তিভুিকিে বকষন্দ্র 

শািীক্তিকভাষব বযষত হষব না। UIDAI আধাি ধািষকি পক্তিচয ক্তনক্তিত কিাি 

একটি পদ্ধক্তত ক্তহসাষব নিস অরথষ্ঠন্টরকশরনর ব্যবহাি শুরু কষিষে ।  
 

মন্ডন্ত্রসভা েরঙ্গা ন্ডহ্ল-আম্বান্ডজ-আেু মরাি িামে নেুন মরললাইছির 

অনুতমাদন ক্তরতে 

অথটননন্ডেক্ ন্ডেষয সিংক্রান্ত মন্ডন্ত্রসভা ক্ন্ডমটি 2798.16 মক্াটি র্াক্ার 

আনুমাক্তনক ব্যষয বিলপি মন্ত্রক কতৃষ ক ক্তনক্তমষত েরঙ্গা ন্ডহ্ল-আম্বান্ডজ-আেু মরাি 

িামে  এেটি নেুন মরললাইন ক্তনমষাষেি অনুষমাদন ক্তদষযষে । নতুন 

বিললাইষনি বমার্ তদ ষয হষব 116.65 ন্ডক্ন্ডম এবং এটির কাে 2026-27 সাষল 

বশে হষব বষল আশা কিা হষে। প্রকল্পটি ক্তনমষাষেি েন্য প্রায 40 লাখ কেী -ক্তদষনি 

জন্য সিাসক্তি কমষসংস্থান সৃক্তষ্ট্ হরব | 
 

সরক্ার ছদয়শর সেতচতয সিংতেদনশীল মজলার 272টিতে "ছিশা 

মুক্ত ভারে অন্ডভর্ান" শুরু ক্তরতে 

ভািতীয যুবকষদি মষধ্য মাদষকি অপব্যবহাষিি সমস্যা বমাকাষবলা কিাি জন্য, 

সামাক্তজক ন্যাযক্তবচাি ও িমতাযন মন্ত্রক 2020 সাষলি আ স্ট মাষস 272টি 

সবষচষয সংষবদনশীল বজলায ছিশা মুক্ত ভারে অন্ডভর্াছির োস্তোযন শুরু 

কষিনছ ।  

এ. নারাযর্স্বামীর মষত, "ননশা মুি ভািত অক্তভযান" কমষসূক্তচি অধীষন নািী, 

ক্তশশু, ক্তশিা প্রক্ততষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ ব াষ্ঠী সহ বস্টকষহাোিষদি 

অংশগ্র্হেষক ক্তবষশেভারব ক্তবষবচনা কিা হয। 
 

কৃ্ন্ডষ োন্ডর্জযতক্ উৎসান্ডহ্ে ক্রতে নতরন্দ্র মোমর e-NAM প্ল্যার্িমট 

চালু ক্তরতেন 

কেষার্ষকি ববঙ্গালুরুষত িাষজযি কৃক্তে ও উযানপালন মন্ত্রীষদি সষম্মলষনি 

প্রাক্কাষল, বকন্দ্রীয কৃক্তে ও কৃেক কল্যাে মন্ত্রী শ্রী নতরন্দ্র ন্ডসিং মোমর ন্যাশনাল 

এন্ডগ্র্ক্ালচার মাতক্ট র্(E-NAM) এর অধীতন প্ল্যার্িমট অি প্ল্যার্িমট 

(POP)এর উতমাচন ক্তরতেন । বমার্ 1,018টি কৃ্ষক্ উৎপাদক্ 

সিংস্থ্া(FPOs) বমার্ 37 বকাটি র্াকাি ববক্তশ ইকুযইটি অনুদান বপষযষে, যা 3.5 

লি কৃেকষদি সাহায্য কিষব। 
 

সরক্ার জুর্ মাক্ট  ইন্ডিযা(JMI) মলাত ার উয়মাচি ক্তরতে 

ভািত সরক্ার ভারতে উৎপান্ডদে পার্জাে িতব্যর জন্য সাটুিষ্ঠিরকশন অি 

অরথষ্ঠন্টষ্ঠসটি চালু কষিষে । বকন্দ্রীয বস্ত্র সক্তচব "জুর্ মাক্ট  ইন্ডিযা" মলাত ার 

উতমাচন ক্তরন । এই প্রকল্পটি ভারেীয পার্জাে পণ্য রক্ষা ও প্রচাতরর 

একটি উষযা  । 
 

গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্: 

• জুর্ মাক্ট  ইন্ডিযা (JMI) ভারতে উৎপাক্তদত পার্জাত পষেি একটি 

হ্লমাক্ট  হষব । 

• এই সাটুিষ্ঠিরকশরনর িতল মদশীয োজার ো়িতে এবং ভািষত ততক্তি 

পার্জাে পণ্য অন্যান্য বদষশ িপ্তাক্তন হষব বষল আশা কিা হষে । 

• জুর্ মাকষ  ইক্তিযাষত একটি অনন্য QR মক্াি থাক্তে এবং গ্র্াহকিা যখন 

বকােটি স্কযান কিষবন, তখন তািা পেটি সম্পষকষ  জানষত পািষবন। 

• ভািষত পার্ ও পার্জাত পষেি প্রচাি জােীয পার্ মোিট  বারা 

পন্ডরচান্ডলে হ্য , যা মক্ন্দ্রীয েস্ত্র মন্ত্রতক্র অধীতন ক্াজ ক্তর। 
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োরার্সীছে SCO-এর প্রথম সািংিৃন্ডেক্ ও পর্টর্ন রাজধানী ন্ডহ্তসতে 

মঘাষর্া ক্রা হ্তযতে 

বহু যু  ধষি ভািষতি সংসৃ্কক্তত ও ঐক্ততহয প্রদশষনকািী পক্তবত্র শহি োরার্সীতক্ 

Shanghai Cooperation Organisation এর প্রথম "সািংিৃন্ডেক্ ও 

পর্টর্ন রাজধানী" ক্তহষসষব ব ােো কিা হরয়রছ । সদস্য রােযগুক্তলি মষধ্য 

মানুষের বযা াষযা  এবং পযষর্নষক উন্নত কিাি জন্য আর্ সদষস্যি সংস্থাি একটি 

নতুন আবক্ততষ ত উষযাষ ি অধীষন বািােসী 2022-23 সাষলি জন্য SCO-এি 

"সািংিৃন্ডেক্ ও পর্টর্ন রাজধানী" হষয উঠষব। 
 

Shanghai Cooperation Organisation সম্পতক্ট : 

Shanghai Cooperation Organisation (SCO) হল একটি আর্ সদষস্যি 

অিষননক্ততক ও ক্তনিাপত্তা বজার্ যা চীন, রান্ডশযা, ক্াজাখস্তান, ন্ডক্রন্ড জস্তান, 

োন্ডজন্ডক্স্তান, উজতেন্ডক্স্তান, ভারে এেিং পান্ডক্স্তান ন্ডনতয  ঠিে। 
 

মভাক্তা ন্ডেষযক্ ন্ডেভা  ‘জা ৃন্ডে’ িামে এেটি নেুন মাসক্র্ চালু 

ক্তরতে 

জা ৃন্ডে হল একটি মাসকর্, যা গ্র্াহকষদি িমতাযন এবং তাষদি অক্তধকাি 

সম্পষকষ  সষচতনতা বৃক্তদ্ধি লিয ক্তনষয ন্ডিপার্ট তমন্ট অি ক্নন্ডজউমার 

অযাতিযাসট (DoCA) বারা চালু ক্রা হ্তযতে। জা ৃক্ততষক একজন ক্তশক্তিত 

বভািা ক্তহষসষব বদখাষনা হষব বয তাি অক্তধকাষিি পষি ওকালক্তত কিষে এবং 

বস বয সমস্যাি সমু্মখীন হষে তাি উত্তি খুৌঁজষে । জা ৃন্ডে মাসকর্টি 2019 

মভাক্তা সুরক্ষা আইতনর ন্ডেধান, হলমাক্তকষ ং, জাতীয বভািা বহল্পলাইন বর্াল-

ক্তি নম্বি 1915, ওজন ও পক্তিমাপ আইষনি ক্তবধান প্রভৃষ্ঠত সংস্থাি ক্তসদ্ধািগুক্তল সহ 

ক্তবক্তভন্ন ক্তবভা ীয ক্তবেযগুক্তলষত বভািাষদি সষচতনতা বাডাষত ক্তনযুি কিা হষব।  
 

ভারে COVID-19 এর জন্য 200 মক্াটি টিক্া মদওযার মাইলিলক্ 

অেজ ি েয়রয়ে 

ভািত তাি ক্রমবধষমান COVID19 টিকা প্রচাষি 200-ষকাটি টিকার মাইলফলক 

অক্ততক্রম কষিষে, যা একটি ঐক্ততহাক্তসক কৃক্ততত্ব । প্রািক্তমক ক্তিষপার্ষ গুক্তল ক্তনষদষ শ 

কষি বয, বদশব্যাপী 2,00,00,15,631টি বোজ বদওযা হষযক্তেল। এই কৃষ্ঠতত্বটি 

2,63,26,111 টি বসশষন সম্পন্ন হষযক্তেল । প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমান্ডদ একটি রু্ইষর্ 

এই গুরুত্বপূেষ লিয অজষ ষনি জন্য তাৌঁ ি স্বষদশীষদি অক্তভনন্দন জাক্তনষযষেন। ক্ততক্তন 

ভািষত টিকাদান অক্তভযানষক ব্যাপকতা এবং দ্রুততাি বিষত্র অতুলনীয বষল 

বেষনা কষিষেন। বকন্দ্রীয স্বাস্থয মন্ত্রী িঃ মনসুখ মািান্ডভযাও মাত্র 18 মাষস এই 

মাইলফলক অেুন করার েন্য নিরশর প্রশংসা কষিষেন | 
 

ন্ডদন্ডি সরক্ার পাঠ্যক্রতমর 4েম োন্ডষটক্ীর উয়েয়ে হ্যান্ডপতনস(িুখ) 

উত্সে উদ ােি ক্তরতে 

উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ ন্ডসতসান্ডদযার মতে, ক্তদক্তে সিকাি সু্কষলি জন্য তাি 

হযাক্তপষনস(সুে) পাঠযক্রষমি চতুিষ বাক্তেষকীষক সম্মান জানাষত হ্যান্ডপতনস উৎসে 

উদর্াপন ক্তরতে । ন্ডচরা  এনতেতভর মক্ৌটিল্য সতেটাদয োল ন্ডেযালতয 

এই উপলষি োত্রষদি জন্য আষযাক্তজত একটি ক্তবষশে অক্তধষবশষন, জীবন 

প্রক্তশিক ম ৌর ম াপাল দাস হযাক্তপষনস(সুে) জটিলতা ক্তনষয আষলাচনা কষিন   

ম ৌর ম াপাল দাতসর সাষি, ক্তশিািীিা হযাক্তপষনস(সুে) বকাসষ সম্পষকষ  তাষদি 

মতামত ক্তনষয আষলাচনা কষিক্তেল । 15 ক্তদষনি এই ইষভষন্টি লিয হল হযাক্তপষনস 

পাঠযক্রষমি সাষি ষ্ঠবষ্ঠভন্ন সম্প্রদাযগুক্তলর পক্তিচয কক্তিষয বদওযা এবং কীভাষব 

হযাক্তপষনস(সুে) খুৌঁষজ পাওযা যায বস সম্পষকষ  সষচতনতা বৃক্তদ্ধ কিা। 
 

GoI 5টি নেুন রামসার সাইর্ মতনানীে ক্তরতে, র্ার মমার্ সিংখ্যা 

54টি হ্তযতে 

আিজষ াক্ততক গুরুষত্বি পাাঁ চটি নেুন িামসাি সাইর্ ভারতে মতনানীে ক্রা 

হ্তযতে। এি িরল বদষশ বমার্ িামসাি সাইষর্ি সংখ্যা 49টি মথতক্ 54টি 

হ্তযতে। বকন্দ্রীয পক্তিষবশ, বন ও জলবাযু পক্তিবতষ ন মন্ত্রী, ভূতপির র্াদে 

বষলষেন, "এর্া জানাষত বপষি আনক্তন্দত বয আিও 5টি ভািতীয িামসাি সাইর্ 

আিজষ াক্ততক গুরুষত্বি িামসাি সাইর্ ক্তহসাষব স্বীকৃক্তত বপষযষে।" 
 

পাাঁ চটি নেুন মতনানীে জলাভূন্ডম হ্ল: 

• কাক্তিক্তকক্তল পাক্তখ অভযািে, তাক্তমলনাডু 

• পেীকিোই মাশষ ক্তিজাভষ  ফষিস্ট, তাক্তমলনাড ু

• ক্তপচাভািম ম্যানষগ্র্াভ, তাক্তমলনাড ু

• পাল জলাভূক্তম, ক্তমষজািাম 

• সখ্য সা ি, মধ্যপ্রষদশ। 
 

মিৌপদী মুমুট: ভারতের 15েম রাষ্ট্রপন্ডে শপথ ন্ডনতেন 

ভািষতি 15তম িাষ্ট্রপক্তত ক্তহষসষব শপি ক্তনষযষেন বর পদী মুমুষ। ক্ততক্তন এখন প্রিম 

আক্তদবাসী এবং ক্তবতীয মক্তহলা ক্তযক্তন ভািষতি িাষ্ট্রপক্তত হষযষেন। পালষাষমষন্টি 

বসন্ট্রাল হষল, বর পদী মুমুষ ভািষতি প্রধান ক্তবচািপক্তত এনক্তভ িমনা শপিবাকয পাঠ 

কিান। অনুষ্ঠাষন উপক্তস্থত ক্তেষলন প্রধানমন্ত্রী নষিন্দ্র বমাক্তদ এবং অন্যান্য ক্তসক্তনযি 

িাজনীক্ততক্তবদিা। 
 

মিৌপদী মুমুটতক্ ন্যাশনাল মিতমাতক্রটিক্ অযালাতযন্স মতনানীে েরা 

হয়েয়ে 

ক্ততক্তন ঝাডখষেি প্রািন িাজযপাল ক্তেষলন এবং ক্ততক্তন ঝাডখষেি প্রিম মক্তহলা 

িাজযপাল ক্তেষলন।িাষ্ট্রপক্তত ক্তনবষাচষন তাি প্রক্ততবন্দ্বী ক্তেষলন যশবি ক্তসনহা, যাষক 

ক্ততক্তন ক্তবপুল বভাষর্ পিাক্তজত কষিক্তেষলন।ক্তবতীয িাউষিি  েনাষত ক্ততক্তন ক্তলে 

বপষযক্তেষলন বযখাষন ক্ততক্তন 10টি িাষজয 1138টি ক্তবধাযষকি মষধ্য 809 বভার্ 

বপষযক্তেষলন। 
 

মক্ন্দ্র ভারতের লযা  মক্াি 2002 সিংতশাধন ক্তর ন্ডেরঙ্গাতক্ 

ক্রমা ে প্রদশটতনর অনুমন্ডে মদয 

যক্তদ জাতীয পতাকাটি বখালা অবস্থায উডাষনা হয এবং জনসাধািষেি বািা 

উষত্তালন কিা হয তষব এটি এখন িাষতি মষধ্য উডষত পাষি। ভািষতি লযা  

বকাে 2002 স্বিাষ্ট্র মন্ত্রক বািা সংষশাধন কিা হষযক্তেল এমনক্তক িাষতও জাতীয 

পতাকা ওডাষনাি অনুমক্তত বদওযাি জন্য যখন বফোষিল সিকাি তাি হাি  ি 

ক্ততিাঙ্গা অক্তভযান শুরু কষি। পতাকাটি আষ  শুধুমাত্র সূষযষাদয এবং সন্ধ্যাি মষধ্য 

ওডাষনা বযত। 
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স্বাধীনোর 75 েের পূন্ডেট  উপলতক্ষ ভারে আজান্ডদ ক্া অমৃে 

মতহ্াৎসে উদর্াপন ক্রতে 

13 আ স্ট বিষক 15 আ স্ট পযষি, হাি  ি ক্ততিাঙ্গা প্রচািাক্তভযান জন েষক 

তাষদি বাক্তডষত পতাকা ওডাষনাি আহ্বান জানায। 

উপিন্তু, প্রচািাক্তভযাষন সমস্ত সিকািী সংস্থাি কাষে একটি ক্তচঠিষত, স্বিাষ্ট্র সক্তচব 

অজয ভাো ফাইলগুক্তল অিভুষ ি কষিষেন বযগুক্তল পতাকা বকাষেি মূল 

উপাদানগুক্তলি রূপষিখাি পাশাপাক্তশ 30 ক্তেষসম্বি, 2021 এবং 20 জুলাই, 2022 

তাক্তিষখ কিা আপষের্গুক্তলষক অিভুষ ি কষিষে৷ 

জাতীয পতাকাি ব্যবহাি এবং প্রদশষন সংক্রাি প্রাযশ ক্তজজ্ঞাক্তসত প্রষেি একটি 

তাক্তলকাও ক্তচঠিি সাষি অিভুষ ি কিা হষযষে। 
 

োতগজল তবেে তদবি 2022: োতেস্তায়ির তবরুয়দ্ধ ভারয়তর েে 

িম্পয়েজ  আেিার  া োিা দরোর 

কাষ্ঠগুল ষ্ঠবেয় ষ্ঠিবস হল 26 েুলাই, 1999-এ পাষ্ঠকস্তারনর ষ্ঠবরুরি ভাররতর 

ঐষ্ঠতহাষ্ঠসক েরয়র উিোপন। ভারতীয় নসনাবাষ্ঠহনী সিলভারব নসইসব 

পাষ্ঠকস্তাষ্ঠন বাষ্ঠহনীরক অপসারণ কররষ্ঠছল োরা লািারের কাষ্ঠগুরল ষ্ঠনয়ন্ত্রণ নরো 

(LOC) এর ভারতীয় অংরশ একটি পাহার়ির চূ়িা নবআইষ্ঠনভারব িেল কররষ্ঠছল। 

এই ষ্ঠবেয়রক স্মরণ কররত এবং োরা এই নিরশর েন্য তারির েীবন উৎসগু 

করররছন তারির স্মরণ কররত, কাষ্ঠগুল ষ্ঠবেয় ষ্ঠিবস প্রষ্ঠত বছর 26 েুলাই ভাররত 

পাষ্ঠলত হয়। 
 

ছভাোয়ল চন্দ্রয়শখর আোয়দর বড় মূততজ  স্থােি েরা হয়ব 

নভাপারল অের শহীি চন্দ্ররশের আোরির একটি ষ্ঠবশাল েূষ্ঠতু স্থাপন করা হরব। 

েূষ্ঠতুর নগা়িায় আোরির েন্মস্থান ভবরা নথরক আনা োটি ব্যবহার করা হরব এবং 

েূষ্ঠতু স্থানটিরক তরুণরির অনুরপ্ররণার উৎস ষ্ঠহরসরব গর়ি নতালা হরব। অের 

শহীি চন্দ্ররশের আোরির 116 তে েন্মবাষ্ঠেুকীরত েুখ্যেন্ত্রী ষ্ঠশবরাে ষ্ঠসং নচৌহান 

নভাপারল আরয়াষ্ঠেত প্রথে রােয স্তররর েুব েহাপঞ্চারয়রতর উরবাধনী অনুিারন 

ভােণ নিন। 
 

ে জেয়ির উন্নততর েন্য ছিতাতে িুভাষ চন্দ্র বিু বীেয়ে আন্দামাি ও 

তিয়োবর প্রশািয়ির োয়ে হস্তান্তর েরা হয়েয়ে 

ঐষ্ঠতহাষ্ঠসক ননতাষ্ঠে সুভাে চন্দ্র বসু বীপটি আন্দাোন ও ষ্ঠনরকাবর কোি নথরক 

বীরপর অবকাঠারো এবং পেুটরনর আরও উন্নয়রনর েন্য আন্দাোন ও ষ্ঠনরকাবর 

প্রশাসরনর কারছ হস্তান্তর করা হরয়রছ। আে ননতাষ্ঠে সুভাে চন্দ্র বসু বীরপ 

অনুষ্ঠিত িেুাল নসররেষ্ঠন এর সেয়, A&N কোরির কোিার-ইন-চীি 

নলিরটন্যান্ট নেনাররল অোই ষ্ঠসং প্রতীকীভারব Dy. কষ্ঠেশনার, িষ্ঠেণ 

আন্দাোরনর সুনীল আনষ্ঠচপাকা বীরপর ষ্ঠনয়ন্ত্রণ প্রিান কররন। ষ্ঠতষ্ঠন 

ঐষ্ঠতহাষ্ঠসকভারব এই বীরপর তাৎপেু এবং এর সারথ সম্পষ্ঠকুত ঘটনাবলীর কথাও 

স্মরণ কররন। 
 

মক্ন্দ্রীয মন্ডন্ত্রসভা $1.6 ন্ডেন্ডলযন অয়েজর তবতিময়ে BSNL এর 

পুনরুজ্জীেন পন্ডরক্ল্পনা চালু েয়রয়ে 

বকন্দ্রীয বিল, বযা াষযা , ইষলকট্রক্তনক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অন্ডেনী বেষ্ণে 

বষলষেন বয, বকন্দ্রীয মক্তন্ত্রসভা ভারে সঞ্চার ন্ডন ম ন্ডলন্ডমতর্ি (BSNL)-এর 

জন্য 1.64 লি বকাটি র্াকাি পুনরুজ্জীবন প্যাষকজ এর অনুষমাদন ক্তদষযষে । 

2019 সাষল সিকাি ব াক্তেত প্যাষকজ BSNL-এি আক্তিষক পক্তিক্তস্থক্তত ক্তস্থক্ততশীল 

কিষত অবদান নররেষ্ঠছল ।  
 

গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্:   

• বকন্দ্রীয মক্তন্ত্রসভা অনুষমাক্তদত একটি পুনরুজ্জীক্তবত প্যাষকষজি কািষে িাজস্ব 

যা হ্রাস বপষযক্তেল তা 19,000 বকাটি র্াকায ক্তস্থক্ততশীল হষযষে। 

• প্রস্তাক্তবত প্যাষকজ ক্ততনটি উপাদান অিভুষ ি: 

1. উন্নত বসবা, 

2. একটি ব্যাষলস শীর্, 

3. ফাইবাি বনর্ওযাকষ  উন্নযন। 

• মক্তন্ত্রসভা ব্যাষলস শীষর্ি চাপ কমাষনাি অংশ ক্তহসাষব 33,000 বকাটি র্াকা 

ক্তবক্তধবদ্ধ বষকযাষক ইকুযইটিষত রূপািি কিাি একটি প্রস্তাব গ্র্হে কষিষে 

এবং কম সুষদি বি ইসুয কিাি েধ্য সমান পক্তিমাে ব্যাঙ্ক ঋে পক্তিষশাধ কিা 

হষব। 

• BSNL এবং ভারে েিব্যাি মনর্ওযাক্ট  ন্ডলন্ডমতর্ি (ন্ডেন্ডেএনএল) 

একক্তত্রত কিাি একটি পক্তিকল্পনাও বফোষিল মক্তন্ত্রসভা অনুষমাদন কষিষে। 

• সেটজনীন পন্ডরতষো োেোধক্ো েহ্ন্ডেতলর (USOF) সহাযতায 

বদশব্যাপী 1.85 লি গ্র্াম পঞ্চাষযত জুষড ইনস্টল কিা হষযষে । 

• BSNL এখন একটি অপটিকযাল ফাইবাি বকবল বনর্ওযাকষ  পক্তিচালনা 

কষি, যা 6.83 লি ক্তকষলাক্তমর্াষিিও ববক্তশ ক্তবসৃ্তত। 
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মক্োনন্ডজ োউন জযাক্সন শপথ ন্ডনতলন, মান্ডক্ট ন সুন্ডপ্রম মক্াতর্ট  প্রথম 

কৃ্ষ্ণাঙ্গ মন্ডহ্লা হ্তলন 

মক্োনন্ডজ োউন জযাক্সন সুন্ডপ্রম মক্াতর্ট  প্রিম কৃ্ষ্ণাঙ্গ মন্ডহ্লা ক্তহসাষব শপি 

বনওযাি সাষি সাষি মান্ডক্ট ন রু্ক্তরাষ্ট্র ইক্ততহাস ততক্তি কষিষে । বেষমাক্রযাটিক 

বপ্রক্তসষেন্ট বজা ক্তবষেষনি 51 বেি বযসী মক্োনন্ডজ োউন জযাক্সন এর 

ক্তনষযাষ ি অিষ হল 233 বেষিি মষধ্য প্রিমবাষিি মষতা বদষশি সষবষাি 

আদালষত সাদা পুরুেিা সংখ্যা ক্তিষ্ঠ হয়ষ্ঠন । নয-সদষস্যি আদালষতি চািজন 

ক্তবচািপক্তত এখন েষ্ঠহলা, যা এটিষক ইক্ততহাষসি সবষচষয তবক্তচত্রযময ববষঞ্চ পক্তিেত 

কষিষে — যক্তদও তািা সকষলই হাভষ ােষ  বা ইষযষলি অক্তভজাত আইনী ক্তবযালষয 

পডাষশানা কষিষেন। 

জযাক্সন ক্ততনজন বসষনর্ ক্তিপাবক্তলকানষদি কাে বিষক সমিষন নপবযক্তেষলন |  
 

ইযার ল্যান্ডপি ইসরাতযতলর 14েম প্রধানমন্ত্রী ন্ডহ্সাতে দান্ডযত্ব গ্র্হ্র্ 

ক্তরতেন 

ইষযশ আক্ততদ পাটিষ ি বনতা, ইযার ল্যান্ডপি আনুষ্ঠাক্তনকভাষব নািোন্ডল 

মেতনতর্র স্থায়ি ইসরাতযতলর 14েম প্রধানমন্ত্রী তহিায়ব তি ুি হ্তযতেন । 

ক্ততক্তন একজন প্রািন সাংবাক্তদক ক্তযক্তন 1 জুলাই 2022 সাল বিষক ইসিাষযষলি 

প্রধানমন্ত্রী ক্তহষসষব দাক্তযত্ব পালন কিষেন ৷ ইযাি ল্যাক্তপষেি বমযাদ সংক্তিপ্ত হষত 

পাষি কািে ক্ততক্তন ইসিাষযষলি ক্তনবষাচষনি আষ  তত্ত্বাবধাযক সিকাষিি দাক্তযত্ব 

গ্র্হে কররন, যা 1 নষভম্বি অনুক্তষ্ঠত হষত চষলষে৷ 
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সুইতিন এেিং ন্ডিনল্যাি ন্যাতর্ার সাতথ সিংরু্ন্ডক্ত মপ্রাতর্াক্ল স্বাক্ষর 

ক্তরতে 

ন্যাতর্া সদর দফতষি , সুইষেন এবং ক্তফনল্যাি সংযুক্তি বপ্রাষর্াকল স্বািি 

কষিষে। ক্তফনল্যাষিি মপক্কা হ্ান্ডভতস্তা এেিং সুইতিতনর অযান ন্ডলতি , উভয 

পিিাষ্ট্রমন্ত্রী স্বািষিি জন্য উপক্তস্থত ক্তেষলন। সুইতিন, ন্ডিনল্যাি এবং েুরতির 

মষধ্য ক্তত্রপিীয চুক্তি স্বািক্তিত হওযাি পি অষনক ক্তদন বকষর্ ব ষে । তুিস্ক 

প্রািক্তমকভাষব নক্তেষ ক বদশগুক্তলি এই সংস্থায ভক্ততষ ি ক্তবষিাক্তধতা কষিক্তেল বয তািা 

কুক্তদষ  ক্তবষরাহীষদি আরয ক্তদষে। মান্ডিতদ বশে ক্তত্রপিীয সষম্মলষন , েুরি ক্তনক্তদষ ষ্ট্ 

পক্তিক্তস্থক্ততষত তাি আপক্তত্ত প্রতযাহাি কিষত সম্মত হষযক্তেল। 
 

UK-র প্রধানমন্ত্রী েন্ডরস জনসন তিয়ের পদ মথতক্ ইস্তফা তদয়েয়েি  

UK-র প্রধানমন্ত্রী েন্ডরস জনসন ক্নজারতভটিভ পাটিট র মনোর পদ বিষক 

ইস্তিার ব ােো করররছন | সিকানরর ষ্ঠবষ্ঠভন্ন বকষলঙ্কাক্তিি পক্তিষপ্রক্তিষত ষ্ঠতষ্ঠন এই 

ষ্ঠসিান্তটি ষ্ঠনরত বাধ্য হন। নতুন বনতা ক্তনবষাচষনি প্রক্তক্রযা সমূ্পেষ না হওযা পযষি 

জনসন ষ্ঠনরের পরির দাক্তযষত্ব িাকষবন | 
 

শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী রন্ডনল ন্ডেক্রমান্ডসিংতহ্ পদেযাত র মঘাষর্া 

েয়রয়েি  

িক্তনল ক্তবক্রমাক্তসংষহ শ্রীলঙ্কাি প্রধানমন্ত্রীি পদ বিষক ইস্তিা ষ্ঠিরয়রছন । সবষদলীয 

সিকাি প্রক্ততক্তষ্ঠত হষল এবং সংসষদ সংখ্যা ক্তিষ্ঠতা ক্তনক্তিত হওযাি পি ক্ততক্তন 

পদতযা  কিষবন। ততক্তদন পযষি ক্তবক্রমাক্তসংষহ প্রধানমন্ত্রী ক্তহষসষব দাক্তযত্ব পালন 

কিষবন। এক্তদষক, িাষ্ট্রপক্তত িাজাপাকষসি শ্রীলঙ্কা বপাদুজানা বপিামুনা (SLPP) 

দষলি 16 জন সংসদ সদস্য একটি ক্তচঠিষত তাষক অক্তবলষম্ব পদতযা  কিাি এবং 

বদশষক বনতৃত্ব বদওযাি জন্য সংসষদ সংখ্যা ক্তিষ্ঠ বনতাি জন্য পি ততক্তি কিাি 

জন্য অনুষিাধ কষিষেন। 
 

Deutsche Bahn স্ট্ার অযালাতযতন্সর ন্ডেতের প্রথম ইন্টারতমািাল 

অিংশীদার হয়ত চয়লয়ে  

Deutsche Bahn (DB)  স্ট্ার অযালাতযতন্সর ন্ডেতের প্রথম ইন্টারতমািাল 

পার্ট নার হয়ত চয়লয়ে ৷ এিই সাষি, Deutsche Bahn (DB)  এবং ক্তবমান 

ক্তশল্প ভ্রমে ক্তশষল্পি পক্তিষবশ-বান্ধ্ব ক্তববতষ ষনি জন্য আষিকটি শক্তিশালী সংষকত 

পাঠাষে । নতুন এই সহষযাক্ত তাি আওতায, Deutsche Bahn (DB)  গ্র্াহকিা 

এবং স্টাি অযালাষযষসি সদস্য এযািলাইষসি যাত্রীিা জলবাযু-বান্ধ্ব বট্রষন 

স্বােষন্দয তাষদি দূিপাোি যাত্রা শুরু বা বশে কিষত পািষব। জামষাক্তন হল প্রিম 

বাজাি এবং Deutsche Bahn (DB)  হল নতুন স্টাি অযালাষযস উষযাষ  

ক্তবষেি প্রিম অংশীদাি৷ 
 

জাপাতন ক্ষমোসীন দল আইনসভা মভাতর্ উতিখতর্াগ্যভায়ব ন্ডেজয 

ক্তরতে 

জাপাতন একটি সংসদীয ক্তনবষাচষন, িমতাসীন দল এবং তাি বজার্ অংশীদাি 

একটি উষেখষযাগ্য ক্তবজয অজষ ন কষিষে। 248-ক্তসষর্ি বচম্বাষি, ন্ডলোতরল 

মিতমাতক্রটিক্ পাটিট  (এলন্ডিন্ডপ) এবং এি বোর্ বজার্ অংশীদাি মক্াতমইতর্া 

তাষদি সক্তম্মক্তলত অংশ বাক্তডষয 146-নত উন্নীত কষিষে, যা উিকষিি অষধষক 

আসষনি ক্তনবষাচষন সংখ্যা ক্তিষ্ঠতাষক োক্তডষয ব ষে। জাপাষনি প্রধানমন্ত্রী ন্ডক্ন্ডশদা 

িুন্ডমও এই ক্তসদ্ধাষিি জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কষিষেন।  

জাপাষনি প্রধানমন্ত্রী ব ােো কষিষেন বয সাংক্তবধাক্তনক সংস্কাষিি পাশাপাক্তশ ক্ততক্তন 

জাপাষনি জাতীয ক্তনিাপত্তা বজািদাি কিাি জন্য আইনেীবীর কাে চাক্তলষয 

যাষবন। উপিন্তু, ক্ততক্তন জাপাতনর অথটনীন্ডে উন্নত ক্রার প্রন্ডেশ্রুন্ডে ন্ডদতযতেন।  
 

মর্সলার ন্ডসইও এলন মাি রু্ইর্ারতক্ 44 ন্ডেন্ডলযন িলাতর মক্নার 

চুন্ডক্ত োন্ডেল ক্তরতেন 

রু্ইর্ার মর্সলা এেিং মস্পসএতের ন্ডসইও ইলন মাতির ন্ডেরুতে $44 

ন্ডেন্ডলযন বর্কওভাি চুক্তি বাক্ততল কিাি ক্তসদ্ধাষিি ক্তবরুষদ্ধ আইক্তন ব্যবস্থা বনওযাি 

জন্য শীেষ আইন সংস্থাষক ক্তনষযা  কষিষে । ক্রয চুক্তিি একাক্তধক লঙ্ঘষনি কািষে 

ইলন মাস্ক চুক্তি স্থক্ত ত কিাি ক্তসদ্ধাি ক্তনষযষে। আইনজীবীষদি মষত, উভয পিই 

সম্ভবত একটি দী ষ আদালষতি লডাইষযি জন্য প্রস্তুত হরয়রছ।  
 

শ্রীলঙ্কার মপ্রন্ডসতিন্ট রাজাপাক্তস পদেযা পতত্র স্বাক্ষর ক্তরতেন  

পালষাষমষন্টি ক্তস্পকাি আনুষ্ঠাক্তনকভাষব শ্রীলঙ্কাি িাষ্ট্রপক্তত ম াোোযা 

রাজাপাক্তসর পদতযাষ ি ক্তচঠিষত স্বািি কিাি পি তাি পদতযাষ ি ব ােো 

কররবন । পদতযা পত্রটি ষ্ঠলরে একজন ক্তসক্তনযি সিকাক্তি কমষকতষ াষক বদওযা 

হষযষে, ক্তযক্তন এটি ক্তস্পকাি মান্ডহ্িা ইযাপা আতেেতদট নাতক্ মদতেন, শ্রীলঙ্কাি 

সংবাদপষত্রি প্রক্ততষবদষন বলা হষযষে। কষযক হাজাি ক্তবষিাভকািী িাষ্ট্রপক্তত 

ভবষন হামলা চালাষনাি ঠিক আষ , ম ার্াোযা রাজাপাক্তস পাক্তলষয যান।  
 

তিেুরাে 2022 িায়লর খাতচজ  উৎিব শুরু হয়েয়ে 

ষ্ঠেপুরার পূবুষ্ঠিরকর েরয়রপুরর হাোর হাোর ভরক্তর েোরয়রতর েধ্য ষ্ঠিরয় 14 

েন নিব-রিবীর কারছ প্রাথুনা করর সপ্তাহব্যাপী ঐষ্ঠতহযবাহী োরষ্ঠচ উৎসব শুরু 

হয়। োরষ্ঠচ পূো প্রধানত একটি উপোতীয় উত্সব ষ্ঠকন্তু এটির উত্স ষ্ঠহনু্দ ধে ু

নথরকই হরয়রছ । ভারত ও প্রষ্ঠতরবশী বাংলারিশ নথরকও ভক্ত ও সাধুরা উৎসরব 

অংশগ্রহণ করররছন। 
 

রাজস্থ্ান সরক্ার ভারতের প্রথম রাইর্-রু্-মহ্লথ ন্ডেল আনছত 

চয়লয়ে  

রাজস্থ্ান সরক্ার শীঘ্রই ন্ডেধানসভায স্বাস্থ্য অন্ডধক্ার ন্ডেল মপশ ক্রতে 

চয়লয়ে, যাি লিয সিকাক্তি এবং ববসিকাক্তি স্বাস্থযষসবা প্রদানকািীষদি মাধ্যষম 

মানসম্পন্ন এবং সারযী মূষল্যি স্বাস্থযষসবা প্রদাষনি প্রক্ততশ্রুক্তত নিওয়া । 

জানুযাক্তিষত, সিকাি একটি খসডা ক্তবল প্রস্তুত কষিক্তেল যা বিা ীষদিনক তাষদি 

পক্তিচািক এবং স্বাস্থযষসবা প্রদানকািীষদি অক্তধকাষিি পাশাপাক্তশ 

বস্টকষহাোিষদি অক্তভষযাষ ি সমাধাষনি জন্য একটি ব্যবস্থা উপস্থাষ্ঠপত করর | 
 

পন্ডিম মরলওতয মুম্বাইতযর োন্দ্রা র্ান্ডমটনাস মথতক্ খার মস্ট্শতনর 

সাতথ সিংতর্া ক্ারী দীঘটেম িাইওযাক্ খুতলতে 

ওতযস্ট্ানট মরলওতযর (WR) দী ষতম স্কাইওযাক খার মরাি মরলওতয মস্ট্শন 

বিষক োন্দ্রা র্ান্ডমটনাস পযষি যাত্রীষদি সহষজ বট্রষন চডাি উরেরে প্ল্যার্ফষমষ 

বপ ৌঁোষনাি জন্য খুষল বদওযা হষযষে । স্কাইওযাকটি 314 ন্ডমর্ার দীঘট এেিং 4.4 

ন্ডমর্ার চও়িা । পক্তিম বিলওষয উষেখ করররছ বয, স্কাইওযাকটি যাত্রীষদি খাি 

বস্টশষন বনষম এবং দক্তিে ফুর্ ওভাি ক্তব্রজ ক্তনষয সিাসক্তি বান্দ্রানত বপ ৌঁোষনাি 

অনুমক্তত প্রিান কররব | 
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অন্ধ্রপ্রয়দয়শর মুখ্যমন্ত্রী YS েগি ছমাহি ছরতি আেীবয়ির েন্য 

YSRC িভােতত তহিায়ব তিবজাতচত হয়েয়েি 

েুবেন শ্রষ্ঠেক রাইথু কংরগ্রস(YSRC) অন্ধ্রপ্ররিরশর েুখ্যেন্ত্রী YS েগন নোহন 

নরষ্ঠিরক তার “president for life” ষ্ঠহসারব ষ্ঠনবুাষ্ঠচত করররছ। িরলর গঠনতন্ত্র 

পষ্ঠরবতুরনর পর YSRC-এর দুই ষ্ঠিরনর পূণুাঙ্গ ববঠরকর পর ষ্ঠনম্নষ্ঠলষ্ঠেত ষ্ঠসিান্ত 

ননওয়া হরয়ষ্ঠছল । YSRC-এর সংসিীয় িরলর ননতা ষ্ঠবেয়সাই নরষ্ঠির েরত, 

‘েগন নোহন নরষ্ঠিরক YSRCP-এর আেীবন ননতৃত্ব নিওয়া হরব’। 
 

মমঘালয িরোর বশশে ন্ডশক্ষা ক্ার্টক্রতম 300 মক্াটি র্াক্া 

ন্ডেন্ডনতযা  ক্রতে  

মমঘালতযর মুখ্যমন্ত্রী, ক্নরাি মক্ সািংমা সিকাি ব ােো কষিষেন বয, সিকাি 

প্রািক্তমক তশশব ক্তশিা কমষসূক্তচষত ক্তবক্তনষযা  কিাি জন্য বক্তহিা ত সাহায্যপ্রাপ্ত 

প্রকল্পগুক্তল বিষক 300 মক্াটি র্াক্া েরাদ্দ ক্তরতে। DERT ক্তনমষাষে 

আনুমাক্তনক 8.33 বকাটি র্াকা ব্যয কিা হষযষে। িাজয এবং প্রািক্তমক তশশব ক্তশিা 

কাযষক্রষম ক্তবক্তনষযাষ ি জন্য একটি বিাে ম্যাপ ক্তনষয আসা হরয়রছ। 

সিকাষিি লিয প্রক্ততটি পৃিক পে ততক্তিি বৃহত্তি লিয অজষ ন কিা যা প্রষতযক 

ব্যক্তিষক িাষজযি বৃক্তদ্ধ ও উন্নযষন অবদান িাখষত সিম কিষব।  
 

ন্ডত্রপুরা সরক্ার 'আনট উইথ লানট' ন্ডিম চালু ক্তরতে 

ক্তত্রপুিা সরক্ার বকাক্তভে-19 এি প্রাদুভষ াষবি পষি যািা সু্কল বিষক তযাগ কররষ্ঠছল 

তাষদি ক্তফক্তিষয আনষত 'আনট উইথ লানট' নাষম একটি নতুন ক্তস্কম চালু কষিষে 

। এই প্রকল্পটি 'ন্ডেযালয চতলা অন্ডভর্ান' (চতলা িুতল র্াই) এর এক্টি অিংশ 

। সরক্ার 2020 সাতল ন্ডেযালয চষলা অক্তভযান বাস্তবাযষনি মাধ্যষম 

ড্রপআউর্ষদি ক্তফক্তিষয আনাি বচষ্ট্া কষিক্তেল, যা প্রিম 2009 সাষল শুরু 

হষযক্তেল ক্তকন্তু মহামািীি কািষে বকাষনা অগ্র্ ক্তত কিষত পাষিক্তন। মহামািী 

চলাকালীন 6 মথতক্ 14 বেি বযসী প্রায 9,000 েি ন্ডশক্ষাথী সু্কল বেষড 

ক্তদষযষ্ঠছল। 
 

উত্তরাখণ্ড তপ্র-প্রাইমারী স্ততর NEP োস্তোযনক্ারী ভারতের প্রথম 

রাজয হ্তয উতঠ্তে 

মক্তন্দ্রর নেুন ন্ডশক্ষা নীন্ডে োস্তোযতনর প্রন্ডক্রযা শুরু ক্রার ছেয়ি 

উত্তরাখণ্ড বদষশি প্রিম িাজয হষয উষঠষে । উত্তিাখষেি মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কি ক্তসং 

ধাক্তম ষ্ঠপ্র-প্রাইোরী ক্তশিা ব্যবস্থাষক শক্তিশালী কিষত িাজয জুষড অঙ্গনওযাক্তড 

বকষন্দ্র 'োল ভাটিক্াস' উষবাধন কষি এই প্রক্তক্রযা শুরু কষিষেন।  
 

ন্ডেটিশ সরক্ার র্াত্রীতদরছে োতদর অন্ডধক্ার জানতে সাহ্ায্য ক্রার 

উয়েয়ে 'এন্ডভতযশন প্যাতসঞ্জার চার্ট ার' চালু ক্তরতে 

ন্ডেটিশ সরক্ার এক্টি "এন্ডভতযশন প্যাতসঞ্জার চার্ট ার" চালু কষিষে, নেোরন 

যাত্রীরা যক্তদ ক্তবমানবন্দষি নকারনা সমস্যাি সমু্মখীন হয তাহরল এটি তাষদিনক 

অক্তধকাি জানাষত সহাযতা কররব । নতুন এই চার্ষ ািটি যাত্রীষদি জানষত সাহায্য 

কিষব বয, তািা যক্তদ বাক্ততল, ক্তবলম্ব বা লাষ জ হাক্তিষয যাওযাি মুষখামুক্তখ হয 

তাহরল নসই পষ্ঠরষ্ঠস্থষ্ঠতরত তাষদি কী কিষত হষব । এটি ক্তব্রটিশ সিকাি বািা 

এক্তভষযশন বসক্টি এবং ভ্রমে ক্তশষল্পি সাষি অংশীদাক্তিষত্ব ততক্তি কিা হষযষে। 
 

শ্রীলঙ্কা: রন্ডনল ন্ডেক্রমান্ডসিংতহ্ নেম রাষ্ট্রপন্ডে ন্ডনেটান্ডচে হ্তযতেন 

প্রাক্তন শ্রীলঙ্কার িাজনীক্ততক্তবদ এবং েযবাষিি প্রধানমন্ত্রী, রন্ডনল ন্ডেক্রমান্ডসিংতহ্ 

পালষাষমন্ট বািা শ্রীলঙ্কা র 9েম রাষ্ট্রপন্ডে ষ্ঠহসারব ক্তনবষাক্তচত হষযষেন । ক্ততক্তন 225 

েন সদষস্যি সংসষদ িাষ্ট্রপক্তত ক্তনবষাচষন 134টি বভার্ পান। 73 বেি বযসী 

ক্তবক্রমাক্তসংষহ প্রািন িাষ্ট্রপক্তত ম াোোযা রাজাপাক্তসর অবক্তশষ্ট্ বমযাষদি 

দাক্তযত্ব পালন কিষবন, যা 2024 সাষল বশে হষব।  
 

েীে োপপ্রোতহ্র ক্ারতর্ ইিংল্যাি-এ প্রথম লাল আেহ্াওযা 

সেক্ট ো োতর েরা হয়েয়ে 

তাপমাত্রা ক্রমা ত বৃক্তদ্ধ পাওযায, রু্ক্তরাতজযর আেহ্াওযা (তমর্) অন্ডিস 

লিন সহ ইিংল্যাতির ষ্ঠবষ্ঠভন্ন এলাকায় প্রিমবাষিি মষতা লাল চিম তাপ 

সতকষ তা জাক্তি কষিষে ৷ তাপমাত্রা 40 ক্তেক্তগ্র্ বসলক্তসযাষস বপ ৌঁেষত পাষি | 

আেহ্াওযা অন্ডিস তারির সতকষ তা ব্যবস্থাি অধীষন সবষাক্তধক গুরুত্ব ষ্ঠিরয়রছ 

জীবষনি ঝুৌঁ ক্তকর উপর | 
 

ইোন্ডলর প্রধানমন্ত্রী মান্ডরও ড্রান্ডঘ পদেযা  ক্তরতেন 

ইোন্ডলর প্রধানমন্ত্রী, মান্ডরও ড্রান্ডঘ উি জীবনযাত্রাি ব্যয বমাকাষবলায তাি 

সিকাষিি প্রক্তত তাষদি সমিষন প্রতযাহাি কিাি পষি পদতযা  কষিষেন । ড্রাক্ত  

তাি পদতযা পত্র বপ্রক্তসষেন্ট সান্ডজট ও মাোতরলার ক্াতে জমা ন্ডদতযতেন। 

যাইষহাক, নতুন বনতা ক্তনবষাক্তচত না হওযা পযষি ড্রাক্ত ি সিকাি তত্ত্বাবধাযক 

িমতাি অধীষন কাজ কিষত িাকষব । ক্ততক্তন 2021 সাষলি বফব্রুযাক্তিষত ইতাক্তলি 

প্রধানমন্ত্রী ক্তহষসষব ক্তনবষাক্তচত হন। 
 

কুতযতের নেুন প্রধানমন্ত্রী ন্ডহ্তসতে মতনানীে হ্তযতেন মশখ 

মমাহ্াম্মদ সাোহ্ আল সাতলম 

কুষযষতি আক্তমি মশখ নাওযাি আল-আহ্মদ আল-জাতের আল-সাোহ্ 

মশখ মমাহ্াম্মদ সাোহ্ আল সাতলমতক্ নতুন প্রধানমন্ত্রী ন্ডহ্তসতে ক্তনষযাষ ি 

জন্য একটি ক্তেক্তক্র জাক্তি কষিষেন । প্রািন প্রধানমন্ত্রী বশখ সাবাহ আল-খাষলদ 

হামাদ আল-সাবাহ তাি পদতযা  জমা বদওযাি ক্ততন মাস পষি নতুন প্রধানমন্ত্রীি 

ক্তনষযা  হয়| 
 

ন্ডদতনশ গুর্েধটন শ্রীলঙ্কার 15েম প্রধানমন্ত্রী ন্ডহ্তসতে শপথ ন্ডনতযতেন  

প্রবীে িাজনীক্ততক্তবদ, দীতনশ গুর্েধটনতক্ রাষ্ট্রপন্ডে রন্ডনল ন্ডেক্রমান্ডসিংতহ্ বারা  

শ্রীলঙ্কাি 15েম প্রধানমন্ত্রী ন্ডহ্তসতে ন্ডনতযা  েরা হয়েয়ে । ক্ততক্তন প্রািন 

প্রধানমন্ত্রী রন্ডনল ন্ডেক্রমান্ডসিংতহ্র স্থ্লান্ডভন্ডষক্ত হ্ন, ক্তযক্তন বদষশি 9ম িাষ্ট্রপক্তত 

ক্তহসাষব শপি ক্তনষযষেন। শ্রীলঙ্কা মপািুজানা মপরামুনা (এসএলন্ডপন্ডপ) দতলর 

সংসদ সদস্য গুনাওযাষদষ না িাজধানী কলষম্বাষত অন্যান্য ক্তসক্তনযি ক্তবধাযকষদি 

উপক্তস্থক্ততষত শপি গ্র্হে কষিন। 
 

রান্ডশযা 2024 সাতলর পর আন্তজট ান্ডেক্ মহ্াক্াশ মস্ট্শন মেত়ি 

ছদওোর ন্ডসোন্ত ন্ডনতযতে 

মষস্কাি মহাকাশ সংস্থাি নবক্তনযুি প্রধান বপ্রক্তসষেন্ট ভ্লান্ডদন্ডমর পুন্ডেনতক্ 

জান্ডনতযন্ডেতলন মর্ রান্ডশযা 2024 সাতলর পতর আন্তজট ান্ডেক্ মহ্াক্াশ 

মস্ট্শন ছেয়ড় ছদওোর ন্ডসোন্ত ন্ডনতযতে। ইউতক্রতন মষস্কাি সামক্তিক 

পদষিপ ক্তনষয মষস্কা এেিং পক্তিেীরিশগুষ্ঠলর মষধ্য তীব্র শত্রুতাি োরে এই 

ব ােোটি করা হয়।  
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UAE বারা সম্মান্ডনে ক্মল হ্াসান, ম াতেন ন্ডভসা মপতযতেন 

তাক্তমল ক্তসষনমা ইিাক্তিি একজন ক্তবক্তশষ্ট্ ব্যক্তিত্ব কমল হাসানষক সংযুি আিব 

আক্তমিাত মযষাদাপূেষ ব াষেন ক্তভসা ক্তদষযষে। ব াষেন ক্তভসা বদওযা হষযষে 

অক্তভষনতা কমল হাসান োডাও অন্যষদি। অক্তভষনতা নাষসি, মামুটি, বমাহনলাল, 

বর্াক্তভষনা িমাস, পাক্তিষপান, অমলা পল এবং শাহরুখ খান সবাই কমল হাসাষনি 

আষ  এটি বপষযষেন। 
 

চীন োর ন্ডেনটি মহ্াক্াশ মস্ট্শন মন্ডিউতলর মতে ন্ডবেীয 

"ওতযনটিযান" চালু ক্তরতে 

চীন তাি নতুন মহাকাশ বস্টশন সমূ্পেষ কিাি জন্য প্রষযাজনীয ক্ততনটি মক্তেউষলি 

মষধ্য ক্তবতীযটি চালু কষিষে। এটি ক্তেল ববইক্তজংষযি উিাক্তভলােী মহাকাশ 

কমষসূক্তচি সাম্প্রক্ততকতম উন্নযন। একটি লং মাচষ  5B িষকর্ চীষনি গ্র্ীষ্মমিলীয 

বীপ হাইনাষনি ওষযনচাং লঞ্চ সুক্তবধা বিষক কল সাইন ওষযনটিযান সহ 

মনুষ্যক্তবহীন মহাকাশযান চালু কষিষে। চাযনা ম্যানে বস্পস এষজক্তস (CMSA) 

এি একজন প্রক্ততক্তনক্তধ উৎষিপষেি "সফলতা" ক্তনক্তিত কষিষেন। 
 

ওোতিফা িােতরি: প্রেম বািংলায়দতশ ত তি K2 আয়রাহণ েয়রি, 

তবয়ের তবতীে িয়বজাচ্চ শৃঙ্গ 

পবুতাররাহী ওয়াষ্ঠসিা নােষ্ঠরন বাংলারিরশর প্রথে ব্যষ্ঠক্ত ষ্ঠেষ্ঠন পাষ্ঠকস্তান 

অযােষ্ঠেষ্ঠনোেু K2, ষ্ঠবতীয় সরবুাচ্চ পবুতশৃরঙ্গ আররাহণ করররছন। ষ্ঠতষ্ঠন 8611 

ষ্ঠেটার (28,251 িুট) উচ্চতার K2 পবুত শৃরঙ্গ চর়িষ্ঠছরলন এবং তারপর নবস 

কযারম্প ননরেষ্ঠছরলন। েেন একেন পবুতাররাহী পবুত নথরক ননরে নবস কযারম্প 

ষ্ঠিরর আরসন, তেন বলা হয় চূ়িায় নপৌৌঁরছ নগরছ। 
 

আলয়বতিোর ছপ্রতিয়ডি তহয়িয়ব শেে তিয়লি বেরাম ছবগাে 

আলরবষ্ঠনয়ার নবে রাষ্ট্রপষ্ঠত, বেরাে নবগাে, একেন অবসরপ্রাপ্ত সােষ্ঠরক 

কোিার এবং রােনীষ্ঠতষ্ঠবি, সংসরি শপথ ষ্ঠনরয়রছন। 55 বছর বয়সী রাষ্ট্রপষ্ঠত 

সংসি সিস্যরির সােরন তার প্রথে বকৃ্ততায় বরলষ্ঠছরলন নে ষ্ঠতষ্ঠন সরকার এবং 

ষ্ঠবররাধী উভরয়র কােরক সেথুন কররবন এবং সোন কররবন, বরের পষ্ঠরবরতু 

রােননষ্ঠতক িলগুষ্ঠলর েরধ্য সহরোষ্ঠগতা কররবন। 
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রাহুল নারওতযক্ার হয়লি মদতশর সেটক্ন্ডনষ্ঠ ন্ডস্পক্ার 

মুম্বাইষযি আইনজীবী এবং প্রিমবাষিি ক্তবধাযক, রাহুল নারওতযক্ার মহ্ারাষ্ট্র 

ন্ডেধানসভার সবষকক্তনষ্ঠ ক্তস্পকাি ক্তহষসষব ক্তনবষাক্তচত হষযষেন এবং ষ্ঠতষ্ঠন এই 

সম্মাক্তনত সাংক্তবধাক্তনক পষদ অক্তধক্তষ্ঠত হওযা ভািষতি সবষকক্তনষ্ঠতম ব্যক্তিও 

হষযষেন । নািওষযকাি 16তম ক্তস্পকাি (1960 সাল বিষক) ক্তনবষাক্তচত হওযা 

সবষকক্তনষ্ঠ ক্তবধাযক হওযাি ইক্ততহাস িচনা কষিষেন এবং এোডাও ক্ততক্তন এখন 

বদষশি সবষকক্তনষ্ঠ আইন প্রষেতা, ক্তযক্তন বদষশি শীেষ আইনসভা পষদ অক্তধক্তষ্ঠত 

হষযষেন। 

নািওষযকা তার ষ্ঠনরের সমিষষন বমার্ 164টি মভার্ মপতযতেন এবং 107টি 

নভাট ক্তশবষসনা প্রািী নপরয়রছন ৷ ক্তস্পকাি ক্তনবষাচষনি সময, 12 জন সদস্য 

অনুপক্তস্থত ক্তেষলন এবং 3 জন ক্তবধাযক বভার্দাষন ক্তবিত ক্তেষলন । বকালাবাি 

একজন বতষ মান ক্তবধাযক নিওষযকি(45) 2014 সাষল ক্তশবষসনা বেষড মাওযাল 

বকন্দ্র বিষক 2014 বলাকসভা ক্তনবষাচষন এনক্তসক্তপ প্রািী ক্তহসাষব প্রক্ততবক্তন্দ্বতা 

কষিক্তেষলন। যাইষহাক, ক্ততক্তন পিাক্তজত হন ক্তকন্তু মহািাষ্ট্র আইন পক্তিেষদ ক্তনবষাক্তচত 

হন এবং 2019 সাল পযষি এি সদস্য ক্তেষলন। 
 

ন্ডহ্মাচল প্রতদতশর মুখ্যমন্ত্রী মন্ডহ্লাতদর জন্য 'নারী মক্া নমন' প্রক্ল্প 

চালু ক্তরতেন 

ক্তহমাচল প্রষদষশি মুখ্যমন্ত্রী, জয রাম ঠ্াকুর িাষজযি সীমানাি মষধ্য মক্তহলা 

যাত্রীষদি ন্ডহ্মাচল মরাি ট্রান্সতপার্ট  ক্তপটাতরশন (HRTC) োসগুন্ডলতে 

ভাডাি উপি 50% োড বদওযাি জন্য 'নারী মক্া নমন' প্রক্ল্প’ চালু কষিষেন 

। িাষজযি প্রিম মক্তহলা বাস চালক সীমা ঠাকুি তাৌঁ ষক িাজয পক্তিবহষনি একটি বাষস 

কষি অনুষ্ঠানস্থষল ক্তনষয যান । মুখ্যমন্ত্রী 15ই এন্ডপ্রল ন্ডহ্মাচল ন্ডদেতস মক্তহলাষদি 

বাস ভাডায 50 শতাংশ োড বদওযাি কথা ব ােো কষিক্তেষলন। 

সমস্ত যাত্রীষদি জন্য নূযনতম বাস ভাডাও 7 র্াকা বিষক কক্তমষয 5 র্াক্া ক্রা 

হ্তে৷ HP সরক্ার 'রাইি উইথ প্রাইি  ভনটতমন্ট র্যান্ডে সান্ডভট স'- এ মক্তহলা 

চালকষদি জন্য 25টি নতুন পদও অনুষমাদন কিষব । পক্তিষেবাটি মক্তহলা যাত্রী এবং 

HP-এি প্রবীে না ক্তিকষদি জন্য। 
 

মুখ্যমন্ত্রী উত্তরাখতণ্ডর মািুষয়দর জন্য ই-এিআইআর পন্ডরতষো এেিং 

এক্টি পুন্ডলশ অযাপ চালু ক্তরতেন  

উত্তরাখণ্ড এর মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর ন্ডসিং ধান্ডম e-FIR পন্ডরতষো এবং পুন্ডলশ অযাপ 

চালু ক্তরছেি । িাজয পুক্তলষশি পাৌঁ চটি অনলাইন পক্তিষেবা সবই পুক্তলশ অযাষপ 

উপলব্ধ । ইরভন্টরত বিৃতাকািী পুষ্কর ন্ডসিং ধান্ডম বজাি ক্তদষযক্তেষলন বয, অযাপটি 

জনসাধািেষক আিও ভাল পক্তিষেবা সরবরাহ কররত সাহাে কররব।  
 

গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্: 

• অষশাক কুমাষিি মষত, পুক্তলশ ক্তবভাষ ি প্রধান উত্তরাখণ্ড পুন্ডলশ অযাতপ 

এখন সমস্ত অনলাইন পন্ডরতষো অন্তভুট ক্ত রতযতে, র্া রাজয পুন্ডলশ 

সাধারর্ জন ছির উয়েয়ে চালু  ক্তরছে। 

• এগুক্তল হল লক্ষয ছিশা মুক্ত উত্তরাখণ্ড, মমন্ডর র্াত্রা, ম ৌর শন্ডক্ত, 

ট্রান্ডিক্ আই, এবং পােন্ডলক্ আই। 

• এই অযাষপি সাষি সংযুি িষযষে সাইবাি হর্লাইন নম্বি হল 1930 এবং 

জরুক্তি নম্বি হল 112 ৷ 
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মেতলঙ্গানা সরক্ার এেিং UNDP DiCRA-মে সহ্তর্ান্ড ো ক্তরছে 

ক্তেক্তজর্াল পাবক্তলক গুেস বিক্তজক্তিষত নতুন এক্তন্ট্র হওয়া োইতমর্ মরন্ডজন্ডলতযন্ট 

এন্ডগ্র্ক্ালচার(DiCRA) এর মির্া, বতষলঙ্গানা িাজয সিকাি জান্ডেসিংতঘর 

উন্নযন ক্মটসূন্ডচ (UNDP) এর সহ্তর্ান্ড োয মঘাষর্া ক্তরতে । কৃক্তত্রম 

বুক্তদ্ধমত্তা ব্যবহাি কষি এটিষক শক্তি প্রিান করা প্ল্যার্ফমষটি খায ক্তনিাপত্তা এবং 

খায ব্যবস্থা উন্নত কররত সাহাে কররব। 
 

রাজস্থ্ান ভারতে প্রথম ‘ন্ডিন্ডজর্াল মলাক্ আদালে’ চালু ক্তরতে 

18তম অল ইক্তিযা ক্তলগ্যাল সাক্তভষ ষসস অিক্তিটিস কনষভনশষনি সময ন্যাশনাল 

ক্তলগ্যাল সাক্তভষ ষসস অিক্তিটিি বচযািম্যান উদয উতমশ লন্ডলে কৃক্তত্রম বুক্তদ্ধমত্তা বািা 

চাক্তলত প্রিম ক্তেক্তজর্াল মলাক্ আদালতের উতমাচন ক্তরন্ডেতলন। িাজস্থান 

মস্ট্র্ ন্ডলগ্যাল সান্ডভট তসস অথন্ডরটির (RSLSA) প্রযুক্তি ত অংশীদাি 

ক্তেক্তজর্াল বলাক আদালত জুন্ডপটিস জান্ডস্ট্স মর্ক্তনালন্ডজস বািা ততক্তি কিা 

হষযক্তেল৷ 
 

ম াদােরী বীপপুঞ্জ: অন্ধ্রপ্রতদশ প্রেমবায়রর েন্য কৃ্ষ্ণসার সমীক্ষা 

েয়রয়ে 

ক্তবপন্ন প্রজাক্ততগুক্তলষক িিা কিাি জন্য একটি সংিিে বক শল ততক্তি কিাি জন্য, 

অন্ধ্রপ্রতদশ রাতজযর েন্যপ্রার্ী ন্ডেভা  মদৌতলেরম এবং ইযানাষমি মষধ্য 

ব াদাবিীি বীপগুন্ডলর তদ ষয বিাবি কৃষ্ণসািষদি ক্তনষয প্রিম  ষবেো শুরু 

কষিষে । ব াদাবিী বন্যায িক্ততগ্র্স্থ বীপগুক্তলষত প্রচুি পক্তিমাষে কৃ্ষ্ণসার হ্ন্ডরর্ 

আর্তক্ র্াওযার ন্ডরতপাতর্ট র পতর, সমীক্ষাটির প্রস্তাে ক্রা হ্তযন্ডেল। 
 

আসাতমর মুখ্যমন্ত্রী ন্ডহ্মন্ত ন্ডেে শমটা 'স্বন্ডনভট র নান্ডর' প্রক্ল্প চালু 

ক্তরতেন 

আসাতমর মুখ্যমন্ত্রী ন্ডহ্মন্ত ন্ডেে শমটা আসাতমর গুযাহ্াটিতে আক্তদবাসী 

তাৌঁ ক্ততষদি িমতাযষনি েন্য একটি প্রকল্প  'স্বন্ডনভট র নান্ডর' চালু কষিষেন । িাজয 

সিকাি এই প্রকষল্পি অধীষন একটি ওষযব বপার্ষ াষলি মাধ্যষম সিাসক্তি আক্তদবাসী 

তাৌঁ ক্ততষদি কাে বিষক তাৌঁ ত সামগ্র্ী সংগ্র্হ কিষব। এই প্রকল্প িাষজযি তাৌঁ ত ও 

বষস্ত্রি ঐক্ততহয সংিিষে সাহায্য কিষব। 
 

মক্রালা িরোর প্রন্ডেটি না ন্ডরক্তক্ সমূ্পর্টরূতপ ন্ডিন্ডজর্ালভায়ব 

সাক্ষর ক্রতে পদতক্ষপ তিয়ত চয়লয়ে 

মক্রালা সিকাি িাষজয সমূ্পেষ ক্তেক্তজর্াল সািিতাি প্রচাষিি উষযা  শুরু কিাি 

ক্তসদ্ধাি ক্তনষযষে। মুখ্যমন্ত্রী ন্ডপনারাই ন্ডেজযন ন্ডেরুেনন্তপুরতম একটি সু্কল 

বপ্রাগ্র্াষম বকৃ্ততা বদওযাি সময ব্যাখ্যা কষিক্তেষলন বয, এই প্রচািোি লিয হল 

োনুেরির, ক্তবষশে কষি তরুেষদি, অনলাইষন ক্তবপদ এবং ফাৌঁ দ সম্পষকষ  ক্তশক্তিত 

কিা। 
 

প্রধানমন্ত্রী IFSCA-এর গুজরার্ সদর দিেতরর ন্ডভন্ডত্তপ্রস্তর স্থ্াপন 

ক্রতেন   

গুজিাষর্ি IFSCA (ইন্টারন্যাশনাল ন্ডিনান্ডন্সযাল সান্ডভট তসস মসন্টার 

অথন্ডরটি) সদি দফতষিি ভবন আনুষ্ঠাক্তনকভাষব প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমাদীতক্ 

ধন্যোদ জানাছত চয়লয়ে । IFSCA হল ভািষতি আিজষ াক্ততক আক্তিষক 

পক্তিষেবা বকন্দ্রগুক্তলষত আক্তিষক পে, আক্তিষক পক্তিষেবা এবং আক্তিষক 

প্রক্ততষ্ঠানগুক্তলি ততক্তি এবং তত্ত্বাবধাষনি জন্য বকন্দ্রীভূত ক্তনযন্ত্রক সংস্থা৷ 
 

মক্রালা সরক্ার "মক্রালা সাভান্ডর" িামে এেটি অনলাইন ক্যাে 

পন্ডরতষো চালু েরয়ত চয়লয়ে 

মক্রালা সরক্ার পষিি মাষস ক্তনজস্ব ই-র্যাক্তক্স পক্তিষেবা চালু কষি জনক্তপ্রয 

কষপষাষির্ অনলাইন কযাব পক্তিষেবাি ক্তবকল্প ষ্ঠহরসরব আষ্ঠবভুূত হরত চরলরছ, যা 

বদষশি বযষকাষনা িাজয সিকাষিি এই ধিষনি প্রিম উষযা  বষল মষন কিা 

হরে। 'তক্রালা সাভান্ডর' নাষমি এই অনলাইন র্যাক্তক্স ভাডা পক্তিষেবাটি িাজয 

সরকার বািা চালু কিা হষে। এই প্রিম বকানও িাজয সিকাি বদষশ অনলাইন 

র্যাক্তক্স পক্তিষেবা চালু কিষে। 
 

োন্ডমলনা়ি ুসরক্ার ‘তচফ তমতিস্ট্ািজ ছেেফাস্ট্ ন্ডিম' চালু ক্তরতে 

োন্ডমলনা়িু সরক্ার 2022-23 সাতলর মষধ্য চতুিষ বরক্তেষত 1.14 লষিিও 

ববক্তশ ক্তশশুি সুক্তবধাি জন্য 1,545টি সিকাক্তি প্রািক্তমক ক্তবযালষয মুখ্যমন্ত্রীর ষ্ঠচি 

ষ্ঠেষ্ঠনোস ুনব্রকিাে ক্তস্কম' এর  প্রিম ধাপ বাস্তবাযষনি জন্য একটি আষদশ জাক্তি 

কষিষে । এই প্রকরের েন্য 33.56 বকাটি র্াকা খিচ করা হষব |  সমস্ত সু্কষল 

ক্তশশুষদি জন্য সাম্বাি এবং শাকসবক্তজ সহ নব্রকিাে এর খাবাি সিবিাহ কিা হষব। 
 

ভারতের প্রথম মন্ডহ্লা পন্ডরচান্ডলে সমোয ব্যাঙ্ক রাজস্থ্াতন চালু েরা 

হয়ব 

মেতলঙ্গানা সরক্াতরর স্ত্রী ন্ডনন্ডধ মক্রন্ডির্ মক্াঅপাতরটিভ মিিাতরশতনর 

সাষি একটি সমষঝাতা স্মািক(MOU) স্বািক্তিত হওযাি পষি রাজস্থ্াতন সমবায 

ষ্ঠবভারগ প্রিম সবষে-মক্তহলা-চাক্তলত আক্তিষক প্রক্ততষ্ঠান চালু হরত চরলরছ । নতুন 

সংস্থা তাষদি উষযা ষক সমিষন কষি নািীি িমতাযষনি প্রচাি কিষব। 

িাজস্থান মক্তহলা ক্তনক্তধ বতষলঙ্গানাি স্ত্রী ক্তনক্তধি আদষল প্রক্ততক্তষ্ঠত হষব। গ্র্ামীে উন্নযন 

মন্ত্রী িষমশ চাৌঁ দ মীনাি উপক্তস্থক্ততষত িাজস্থান গ্র্ামীে আজীক্তবকা ক্তবকাশ পক্তিেষদি 

(িাজীক্তভকা) ক্তমশন ক্তেষিক্টি মেু িাজপাল এবং স্ত্রী ক্তনক্তধি ব্যবস্থাপনা পক্তিচালক ক্তজ 

ক্তবযা সা ি বিক্তিি মষধ্য সমষঝাতা স্মািক(MOU)  স্বািক্তিত হয। 
 

হ্ন্ডরযানার মুখ্যমন্ত্রী মতনাহ্র লাল খট্টর গুরুগ্র্াম পুন্ডলতশর জন্য 'স্মার্ট  

ই-ন্ডের্' ন্ডসতস্ট্ম চালু ক্তরতেন 

হ্ন্ডরযানার মুখ্যমন্ত্রী, মতনাহ্র লাল খট্টর গুরুগ্র্াতম পুক্তলষশি উপক্তস্থক্তত এবং 

কমীষদি বািা র্হষলি ক্তিষযল-র্াইম পযষষবিষেি জন্য একটি অযাপ-ক্তভক্তত্তক 

'স্মার্ট  ই-ন্ডের্' ন্ডসতস্ট্ম চালু ক্তরতেন। অযাপ-ক্তভক্তত্তক ক্তসষস্টমটি গুরুগ্র্াষম স্মার্ষ  

পুক্তলক্তশং ইক্তনক্তশষযটিভ (SPI) এি অধীষন চালু কিা হষযষে এবং এটি পুক্তলশ 

সদস্যষদি তাষদি উপক্তস্থক্তত ক্তচক্তিত কিষত এবং তাষদি যাত্রাি ক্তনিীিষে সহাযতা 

কিষব।  
 

ছদয়শর প্রেম ‘হর  র েল’ ছেলাে েতরণত হয়েয়ে মধ্যপ্রয়দয়শর 

বুরহািেুর 

েধ্যপ্ররিরশর বুরহানপুর নেলা, ো 'িষ্ঠেরনর িরওয়াো' নারে পষ্ঠরষ্ঠচত, নিরশর 

প্রথে সাটুিিাইে 'হর ঘর েল' নেলা হরয় উরঠরছ। বুরহানপুর হল নিরশর প্রথে 

নেলা নেোরন 254 টি গ্রারের সকল োনুে কল নথরক ষ্ঠবশুি পানীয় েল পারে। 

নিরশর অষ্ঠধকাংশ এলাকায় েরলর সংকট নিো ষ্ঠিরয়রছ। এর নথরক পষ্ঠরোণ 

নপরত নকন্দ্রীয় সরকার 'হর ঘর েল নোেনা' ষ্ঠনরয় কাে কররছ। তিনুসারর, এটি 

শংসাপে নিয় নে গ্রারের সেস্ত নলারকর কারছ করলর োধ্যরে ষ্ঠনরাপি পানীয় 

েরলর অযারেস ররয়রছ এবং 'নকউ বাি পর়ি না'। 
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Crisil FY23-এ ভারতের ন্ডজন্ডিন্ডপ েৃন্ডের অনুমান 7.3% ছপ্রায়েক্ট 

ক্তরতে 

বদশীয বিটিং এষজক্তস Crisil FY23 (FY 2022-2023) এ ভািষতি জন্য প্রকৃত 

GDP বৃক্তদ্ধি পূবষাভাস কষ্ঠেরয় 7.3 শোিংশ েয়রয়ে । আষ  এই হাি 7.8 শতাংশ 

ধিা হষযক্তেল। Crisil বতষলি উি মূল্য, িপ্তাক্তন চাক্তহদা মন্থি এবং উি 

েুদ্রাস্ফীক্ততি জন্য ক্তনম্ন ামী সংষশাধনষক দাযী কষিষে। 
 

2022 িায়লর জুন মায়ির জন্য মমার্ 1,44,616 মক্াটি র্াক্ার GST 

রাজস্ব সিংগ্র্হ্ েরা হয়েয়ে 

2022 সাতলর জুন মাতস মমার্ GST সিংগ্র্হ্ হল এক্তপ্রল 2022 এর সংগ্র্ষহি 

পষি ক্তবতীয-সষবষাি GST সংগ্র্হ | GST চালু হওযাি পি বিষক 5ম বাি 1.40 

লক্ষ মক্াটি র্াক্া োন্ড়িতযতে;  া মাচট  2022 মথতক্ র্ানা চেুথট মাছির েন্য 

। 2022 সাতলর জুন মাতস গ্র্স GST সিংগ্র্হ্ এক্তপ্রল 2022 এর 1,67,540 

মক্াটি র্াক্ার GST সংগ্র্ষহি পষি ক্তবতীয সষবষাি। 
 

এই েেতরর 1লা অতটাের মপপার ইতম্পার্ট  মন্ডনর্ন্ডরিং ন্ডসতস্ট্ম 

ক্ার্টক্র হ্তে 

বপপাি ইষম্পার্ষ  মক্তনর্ক্তিং ক্তসষস্টম(PIMS) ন্ডিতরটতরর্ মজনাতরল অি িতরন 

মট্রি(DGFT) বািা আমদান্ডন নীন্ডে পন্ডরেেট ন েরা হয়েতেল ৷ বাক্তেজয ও ক্তশল্প 

মন্ত্রষকি মষত, নতুন ক্তনযমটি 1 অষক্টাবি, 2022 বিষক কাযষকি করা হষব ৷ তষব, 

মন্ত্রক একটি ক্তববৃক্ততষত ব ােো কষিষে বয, অনলাইন ক্তনবন্ধ্ন ক্তবকল্পটি 15 জুলাই, 

2022 বিষক উপলব্ধ হষব৷   
 

মনামুরা 2023 সাতলর জন্য ভারতের ন্ডজন্ডিন্ডপ পূেটাভাস 4.7% ক্ম 

ক্তরতে 

মনামুরা ভারতের অথটননন্ডেক্ প্রেৃন্ডের জন্য 2023 সাষলি পূবষাভাস কক্তমষয 

5.4 শোিংশ মথতক্ 4.7 শোিংশ েয়রয়ে । উি মূল্যস্ফীক্তত, মুরানীক্ততি 

কষঠািতা, ক্তনক্তিয ব্যক্তি ত CAPEX বৃক্তদ্ধ, শক্তিি সংকর্ এবং ক্তবেব্যাপী প্রবৃক্তদ্ধি 

মন্দা মধ্যষমযাদী বহেওযাইি ততক্তি কষি। 
 

জুন মাতস ভারতের খুচরা মূল্যস্ফীন্ডে হয়েয়ে 7.01% 

মভাক্তা মূল্য সূচতক্র (CPI) এর উপি ক্তভক্তত্ত কষি খুচিা মূল্যস্ফীক্তত আষ ি 

মাষস 7.04 শোিংতশর তুলনায এই বেষিি জুতন 7.01 শোিংতশ মনতম 

এতসতে।  পক্তিসংখ্যান ও কমষসূচী বাস্তবাযন মন্ত্রক বষলষে বয, "খায ও পানীয" 

ক্তবভাষ  দাম কমাষনাি কািষে মূল্যস্ফীক্তত সামান্য হ্রাস বপষযষে। 
 

মভাক্তা মূল্য সূচতক্র মাসন্ডভন্ডত্তক্ োন্ডলক্া: 

2022 CPI 

জানুযাক্তি 6.01% 

বফব্রুযাক্তি 6.04% 

মাচষ  6.95% 

এক্তপ্রল 7.79% 

বম 7.04% 

জুন 7.01% 
 

মক্ন্দ্র িরোর রাজয এেিং মক্ন্দ্রীয র্যাে প্রসান্ডরে ক্তরতে এেিং 

তলভাইি ন্ডরতের্ মপ্রাগ্র্াম চালু  েয়রয়ে 

সরকার 31 বশ মাচষ , 2024 পযষি বপাশাক এবং বমক-আপ িপ্তাক্তনি জন্য বস্ত্র 

মন্ত্রষকি বারা ব াক্তেত একই হাষি রাজয এেিং মক্ন্দ্রীয ক্র ও মলন্ডভস 

(RoSCTL) মরযাতের প্রকল্পটি অব্যাহত িাখাি অনুষমাদন ক্তদষযষে। 

RoSCTL একটি প্রবৃক্তদ্ধ-ক্তভক্তত্তক, অগ্র্ ামী বপ্রাগ্র্াম, যা িপ্তাক্তন এবং চাকক্তি 

বৃক্তদ্ধষত সহাযতা কষিষে। 
 

ম টযান স্ট্যানন্ডল ভারতের FY23 ন্ডজন্ডিন্ডপ পূেটাভাস 7.2% ক্ন্ডমতযতে 

আষমক্তিকান বব্রাকাষিজ মর ান স্ট্যানন্ডল ভািষতি জন্য তাি FY23 GDP 

সম্প্রসািষেি অনুমান 0.40 শতাংশ কক্তমষয 7.2 শোিংশ কষিষে | ধীি ষ্ঠবেব্যাপী 

প্রবৃক্তদ্ধি কাররণ GDP বৃক্তদ্ধ FY24-এ 6.4 শোিংশ হয়ব৷ ববক্তশিভা  পযষষবিক 

আশা কিষেন বয FY23নত GDP প্রবৃক্তদ্ধ 7 শতাংষশি ববক্তশ হরব | RBIবযি 

অনুমানও 7.2 শতাংষশ দাৌঁ ক্তডষযষে। 
 

FICCI 2022-23-এর জন্য ভারতের ন্ডজন্ডিন্ডপ েৃন্ডের পূেটাভাসতক্ 

7% এ নান্ডমতয ন্ডদতযতে 

ক্তশল্প সংস্থা মিিাতরশন অি ইন্ডিযান মচম্বাসট অি ক্মাসট অযাি ইিান্ডি 

(FICCI) এই আক্তিষক বেষিি জন্য ভািষতি অিষননক্ততক আউর্পুর্ অনুমানষক 

40 ববক্তসস পষযন্ট ক্ন্ডমতয 2022-23 িায়লর জন্য 7% েয়রয়ে । এক্তপ্রল মাষস,  

2022-23 এর জন্য FICCI ভারতের প্রেৃন্ডে 7.4% অনুমান ক্তরন্ডেল। ভূ-

িাজননক্ততক অক্তনিযতাি কািষে এবং এক্তশযাি তৃতীয বৃহত্তম অিষনীক্ততষত তাষদি 

প্রভানবর িরুন এই ষ্ঠসিান্তটি ননওয়া হরয়রছ। 
 

ADB FY23-এর জন্য ভারতের ন্ডজন্ডিন্ডপ েৃন্ডের পূেটাভাস 7.2% ক্ম 

ক্তরতে 

এন্ডশযান মিতভলপতমন্ট ব্যাঙ্ক (ADB), FY23- এি জন্য ভািষতি ক্তজক্তেক্তপ 

বৃক্তদ্ধি পূবষাভাস 7.2 শোিংতশ ক্ন্ডমতয এয়িয়ে । আত  এটি 7.5 শোিংশ 

অনুমান কররষ্ঠছল । ইক্ততমষধ্য, ম্যাক্তনলা-ক্তভক্তত্তক multilateral development 

bank  FY24-এ বৃক্তদ্ধি পূবষাভাস 7.8 শতাংষশ নাক্তমষয এষনষে, যা আষ  অনুমান 

কিা হষযক্তেল 8 শতাংশ । তষব, এটি ভািষতি জন্য মূল্যস্ফীক্ততি পূবষাভাসষক 

FY23-এি জন্য 6.7%-এ উন্নীত কষিষে, যা পূষবষ অনুমান কিা হষযক্তেল 5.8%। 
 

সরক্ার ক্েৃট ক্ ন্ডসন্ডক্উন্ডরটিজ ন্ডহ্সাতে ন্ডজতরা কুপন, ন্ডজতরা ন্ডপ্রন্ডন্সপাল 

েি মঘান্ডষে হয়েয়ে 

সিকাি একটি সামাক্তজক স্টক এক্সষচে ততক্তিি প্রস্তুক্ততি জন্য ক্তসক্তকউক্তিটিজ 

ক্তহসাষব “zero coupon zero principal instruments”  মষনানীত কষিষে। 

শুক্রবাি প্রকাক্তশত একটি আনুষ্ঠাক্তনক ব ােো অনুসাষি, ন্ডসন্ডক্উন্ডরটিজ অযাি 

এেতচঞ্জ মোিট  অি ইন্ডিযা (SEBI) এই ইেটু্ররেন্ট গুষ্ঠলরত প্রষযাজয 

আইনগুক্তল প্রক্ততষ্ঠা কিষব। 
 

ভারছত 21-22 অথটেেতর সতেটাচ্চ োন্ডষটক্ 84.8 ন্ডেন্ডলযন মান্ডক্ট ন িলার 

FDI প্রোহ্ হয়েয়ে 

ভারে 21-22 অথটেেতর প্রায $85 ন্ডেন্ডলযন িলাতরর সষবষাি বাক্তেষক ফয়রি 

তডয়রক্ট ইিয়ভস্ট্য়মি (FDI) প্রোহ্ মপতযতে । ভািত দ্রুত উৎপাদন খাষত 

FDI-এি জন্য একটি পেষন্দি বদশ ক্তহষসষব আক্তবভূষ ত হষে । উৎপাদন খাষত 

FDI ইকুযইটি প্রবাহ আষ ি অিষবেি 2020-21 এি তুলনায 2021-22 অিষবেষি 

($ 21.34 ক্তবক্তলযন) 76% বৃক্তদ্ধ বপষযষে। 
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FDI ন্ডক্ : 

িররন ষ্ঠেররক্ট ইনরভেরেন্ট (FDI) হল একটি বকাম্পানী বা ব্যক্তি কতৃষ ক এক 

বদষশি অন্য বদষশ অবক্তস্থত ব্যবসাক্তযক স্বাষিষ কিা ক্তবক্তনষযা  । FDI অিষননক্ততক 

প্রবৃক্তদ্ধি একটি গুরুত্বপূেষ চালক। 
 

মদশ অনুর্াযী সতেটাচ্চ FDI অেদানক্ারী : 

ক্তসঙ্গাপুি (27.01%) > মাক্তকষ ন যুিিাষ্ট্র (17.94%) > মক্তিশাস (15.98%) > 

বনদািল্যাি (7.86%) > সুইজািল্যাি (7.31%) 
 

2021-22 অথটেেতর সতেটাচ্চ FDI ইকুযইটি ইনতলা প্রাপ্ত শীষট 5টি রাজয : 

• কেষার্ক (37.55%), 

• মহািাষ্ট্র (26.26%), 

• ক্তদক্তে (13.93%), 

• তাক্তমলনাডু (5.10%) এবং 

• হক্তিযানা (4.76%) 
 

বেতদন্ডশক্ মুিার ন্ডরজাভট  USD 7.5 ন্ডেন্ডলযন ক্তম USD 572.7 

ন্ডেন্ডলযন হ্তযতে 

ক্তিজাভষ  ব্যাঙ্ক অফ ইক্তিযা (RBI) সবষচষয সাম্প্রক্ততক তথ্য বদখায বয 15 

জুলাইষযি বশে সপ্তাষহ, ভািষতি তবষদক্তশক মুরাি ক্তিজাভষ  $ 7.5 ক্তবক্তলযন কষম 

$ 572.7 ক্তবক্তলযন হষযষে। ক্তিজাভষ  20 মাষস তাষদি সবষক্তনম্ন স্তষি বনষম ব ষে, বা 

6 নষভম্বি, 2020 বিষক, যখন তািা $ 568 ক্তবক্তলযন ক্তেল। প্রক্ততষবদষন বদখাষনা 

হষযষে বয তবষদক্তশক মুরা সম্পদ, যা সপ্তাষহ $ 6.5 ক্তবক্তলযন কষমষে, এটি হ্রাষসি 

প্রধান কািে ক্তেল। তবষদক্তশক মুরাি ক্তিজাভষ  | 
 

গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্: 

• আিক্তবআই-এি  ভনষি শক্তিকাি দাস বষলষেন বয তবষদক্তশক মুরাি 

ক্তিজাষভষ ি বতষ মান স্তি যষিষ্ট্। 

• জুলাই RBI ক্তিষপার্ষ  অনুসাষি, 8ই জুলাই, 2022-এ তবষদক্তশক মুরাি 

ক্তিজাভষ  $580.3 ক্তবক্তলযন, যা 2022-2033 বেষিি জন্য 9.5 মাস মূষল্যি 

প্রতযাক্তশত আমদাক্তন কভাি কিাি জন্য যষিষ্ট্ ক্তেল। 
 

IMF ভারেীয অথটননন্ডেক্ প্রেৃন্ডের পূেটাভাস 80 bps ক্ন্ডমতয 7.4% 

ক্তরতে 

আন্তজট ান্ডেক্ মুিা েহ্ন্ডেল (IMF) 2022-23(FY23) এি জন্য ভািষতি 

প্রবৃক্তদ্ধি পূবষাভাস 8.2% মথতক্ 80 ববক্তসস পষযন্ট কক্তমষয 7.4 শোিংতশ 

েয়রয়ে | এটি কম অনুকূল বাক্তহযক পক্তিক্তস্থক্ততর উষেখ কষি। যাইষহাক, প্রবৃক্তদ্ধ 

হ্রাস সষত্ত্বও, ভািত 2022-23 এবং 2023-24 সাষল ক্তবষেি দ্রুততম বধষনশীল 

প্রধান অিষনীক্ততগুক্তলি মষধ্য একটি িাকষব । শুধুমাত্র মসৌন্ডদ আরছব 2022 সাতল 

7.6% েৃন্ডের অনুমান, েরা হয়েয়ে,  া ভািতষক োক্তডষয যাষব বষল আশা 

কিা হষে।  
 

তফতলতস্ততি উবাস্তুয়দর েন্য ভারত UNRWA ছে 2.5 তমতলেি 

মাতেজ ি ডলার অিুদাি প্রদাি েয়রয়ে 

ভারত ষ্ঠনয়ার ইরে ষ্ঠিষ্ঠলষ্ঠস্তন শরণাথীরির েন্য োষ্ঠতসংরঘর োণ ও কেু সংস্থারক 

2.5 ষ্ঠেষ্ঠলয়ন োষ্ঠকুন েলার ষ্ঠিরয়রছ। পূবু নেরুোরলরে UNRWA এর  সির 

িিতরর একটি স্বাের অনুিারন, ভাররতর পররাষ্ট্র েন্ত্রণালরয়র পষ্ঠিে এষ্ঠশয়া ও 

উত্তর আষ্ঠিকা ষ্ঠবভারগর পষ্ঠরচালক সুনীল কুোর, বষ্ঠহরাগত সম্পকু ষ্ঠবভারগর 

অংশীিাষ্ঠররত্বর পষ্ঠরচালক কষ্ঠরে আরেররক 2.5 ষ্ঠেষ্ঠলয়ন োষ্ঠকুন েলাররর একটি 

নচক হস্তান্তর কররন। 

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

2035 সাতল UN ভারতের শহমর জনসিংখ্যা 675 ন্ডমন্ডলযন হ্তে েতল 

অনুমান ক্তরতে 

জান্ডেসিংতঘর একটি প্রক্ততষবদন অনুসাষি, ভারতের শহ্র অঞ্চয়লর জনসিংখ্যা 

2035 সাতল 675 ন্ডমন্ডলযতন বপ ৌঁেষব বষল আশা কিা হষে, চীতনর ন ি 

জনসংখ্যাি এক ক্তবক্তলযন হবার পষি  এটি ক্তবতীয স্থাষন িষযষে । প্রক্ততষবদষন আিও 

উষেখ কিা হষযষে বয মক্ান্ডভি-19 মহ্ামারীর পতর , ক্তবষেি শহ্র অঞ্চয়লর 

জনসংখ্যা আবািও 2050 সাষলি মষধ্য আিও 2.2 ক্তবক্তলযন জনসংখ্যা বৃক্তদ্ধি পষি 

িষযষে। 
 

WHO ন্ডরতপার্ট : $87 ন্ডেন্ডলযন এর িায়ে 2021 সাতল ভারে শীষট 

মরন্ডমর্যান্স প্রাপক্ হয়েতেল 

ন্ডেে স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার প্রকাক্তশত একটি প্রক্ততষবদন অনুসাষি, ক্তনম্ন ও মধ্যম আষযি 

বদশগুক্তলি মষধ্য 2021 সাতল মরন্ডমর্যান্স প্রােয়ের তদে ছেয়ে ভারে ক্তেল 

শীেষস্থান অেুন কররষ্ঠছল । "শিোিী এবং অক্তভবাসীষদি স্বাস্থয সম্পক্তকষ ত প্রিম ক্তবে 

প্রক্ততষবদন" অনুসাষি ভািত 2021 সাষল 87 ন্ডেন্ডলযন মান্ডক্ট ন িলাতরর 

বিক্তমষর্স বপষযষে। 
 

প্রন্ডেতেদতনর মূল ন্ডেষয: 

• তাক্তলকায শীেষ পাৌঁ চটি বদশ চীন ($53 ন্ডেন্ডলযন), মমন্ডেতক্া ($53 

ন্ডেন্ডলযন), ন্ডিন্ডলপাইন ($36 ন্ডেন্ডলযন) এেিং ন্ডমশর ($33 ন্ডেন্ডলযন)। 

• সাষল মান্ডক্ট ন রু্ক্তরাষ্ট্র ক্তেল বিক্তমর্যাষসি বৃহত্তম উত্স বদশ, তািপষি 

সিংরু্ক্ত আরে আন্ডমরাে, মসৌন্ডদ আরে এেিং সুইজারল্যাি 

রতযতে।সমস্ত প্রন্ডেতর্ান্ড োমূলক্ পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ট তথ্য: 

▪ WHO মহাপক্তিচালক: ে. বর্ষড্রাস আধানম ব ষব্রইসাস; 

▪ WHO সদি দপ্তি: বজষনভা, সুইজািল্যাি; 

▪ WHO প্রক্ততক্তষ্ঠত: 7 এক্তপ্রল 1948। 
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"ন্ডিন্ডজর্াল ব্যাঙ্কস" ন্ডশতরানাতমর প্রন্ডেতেদনটি NITI Aayog বারা 

প্রক্ান্ডশে হ্তযতে 

NITI আতযাত র "ক্তেক্তজর্াল ব্যাঙ্কস" কা জ ক্তেক্তজর্াল ব্যাঙ্কগুক্তলি জন্য 

লাইষসক্তসং এবং ক্তনযন্ত্রক কাঠাষমাি পাশাপাক্তশ একটি বর্মষপ্ল্র্ এবং এটি 

বাস্তবাযষনি জন্য একটি পষিি উপস্থাপন কষি। এটি বযষকান ক্তনযন্ত্রক বা নীক্তত ত 

সাক্তলশ প্রক্ততষিাষধি উপি দৃক্তষ্ট্ ক্তনবদ্ধ কষি এবং দাক্তযত্বশীল এবং চযাষলোি 

উভযষকই সমান বখলাি বিত্র প্রদান কষি। অন্যান্য আক্তধকাক্তিকষদি সামষন, 

নীন্ডে আতযাত র CEO সুমন মেন্ডর, ক্তসক্তনযি উপষদষ্ট্া পরতমেরন আইযার 

এবং আন্না রায এই প্রন্ডেতেদনটি প্রক্াশ ক্তরন্ডেতলন। 
 

প্রন্ডেতেদতনর সুপান্ডরশ: 

• কা জটি একটি পদ্ধক্তত ত পদ্ধক্তত গ্র্হষেি পিামশষ বদয। 

•  ষবেোটি ক্তনও-ব্যাক্তঙ্কংষযি "অংশীদাক্তিত্ব মষেল" বািা উত্থাক্তপত 

সমস্যাগুক্তলি রূপষিখা প্রিান করর, যা ভািষত একটি ক্তনযন্ত্রক ফাৌঁ ক এবং 

ক্তেক্তজর্াল ব্যাঙ্ক লাইষসষসি অভাষবি ফষল ক্তবকক্তশত হষযক্তেল, এবং এই 

ক্তশষল্প সাধািে ব্যবসাক্তযক মষেলগুক্তলষক মানক্তচত্র কষি৷ 

• একটি সমান ওজষনি "ক্তেক্তজর্াল ব্যাংক ক্তনযন্ত্রক সূচক" লাইষসক্তসং এবং 

ক্তনযন্ত্রক বর্মষপ্ল্ষর্ি ক্তভক্তত্ত ক্তহসাষব কাজ কষি যা  ষবেোটি অফাি কষি। 

• এি মষধ্য িষযষে চািটি ক্তবেয, প্রষবষশি বাধা, প্রক্ততষযাক্ত তা, ব্যবসাক্তযক 

ক্তবক্তধক্তনষেধ এবং প্রযুক্তি ত ক্তনিষপিতা। 

• এই চািটি তবক্তশষষ্ট্যি উপাদানগুক্তলষক তখন ন্ডসঙ্গাপুর, হ্িংক্িং, রু্ক্তরাজয, 

মালতযন্ডশযা, অতিন্ডলযা এবং দন্ডক্ষর্ মক্ান্ডরযা , পাৌঁ চটি ববঞ্চমাকষ  

ক্তবচািব্যবস্থাি সাষি তুলনা কিা হয। 
 

সরক্ার: গত ন্ডেন েেতর ভারে 329টি োঘ হ্ান্ডরতযতে, র্ার মতে 

29টি ন্ডশক্ান্ডরতদর হায়ত মারা ছগয়ে 

একটি সিকািী প্রক্ততষবদন অনুসাষি, ক্তশকাি, প্রাকৃক্ততক দুষযষা  এবং অন্যান্য 

কািষেি ফষল  ত ক্ততন বেষি ভারতে 329টি োঘ মারা ম তে । বচািাচালান, 

ক্তবদুযৎসৃ্পষ্ট্, ক্তবেক্তক্রযা এবং বট্রন দু ষর্না হল 307টি হাক্ততি মৃতুযি প্রধান কারণ । 

বকন্দ্রীয পক্তিষবশ প্রক্ততমন্ত্রী অন্ডেনী কুমার মচৌতে উপস্থ্ান্ডপে েথ্য অনুসাতর 

2019 সাতল 96টি, 2020 সাতল 106টি এেিং 2021 সাতল 127টি োঘ মারা 

ম তে। 
 

মরাশন্ডন নাদার র্ানা 2য েেতরর জন্য ভারতের সেতচতয ধনী মন্ডহ্লার 

তেমাটি ধতর মরতখতেন 

HCL বর্কষনালক্তজষসি বচযািপাসষন, মরাশন্ডন নাদার মালতহ্াত্রা 'তক্ার্ক্ 

প্রাইতভর্ ব্যান্ডঙ্কিং হুরুন - শীষটস্থ্ানীয ধনী মন্ডহ্লাতদর োন্ডলক্া'- এি তৃতীয 

সংস্কিে অনুসাষি র্ানা ক্তবতীয বেষিি জন্য ভািষতি সবষচষয ধনী মক্তহলা ক্তহসাষব 

তাি অবস্থান ধষি বিষখষেন । বিাশক্তন নাদাষিি বমার্ সম্পষদি পক্তিমাে দাৌঁ ক্তডষযষে 

84,330 মক্াটি র্াক্া । বিাশক্তন নাদাষিি পষি নাইকা-মাক্তলক িাল্গুনী নাযার, 

োতযাক্তনর ক্তকিে মজুমদাি-শ-ষক োক্তডষয ব ষেন, যাি বমার্ সম্পদ 57,520 

বকাটি র্াকা। ফাল্গুনী নাযাি ক্তবষেি দশম ধনী স্ব-ক্তনক্তমষত নািী। 

প্রক্ততষবদষন উষেখ কিা হষযষে বয, 25 জন নতুন মুখ এই তাক্তলকায জায া কষি 

ক্তনষযষে। প্রক্ততষবদষনি অন্যান্য গুরুত্বপূেষ হাইলাইর্গুক্তলি মষধ্য িষযষে বয, 

তাক্তলকাি বশে সংস্কিষে 2,725 বকাটি র্াকাি তুলনায 2021 সাষল মক্তহলাষদি 

 ড সম্পদ 4,170 বকাটি টাকা হষযষে। 
 

এখাতন ভারতের শীষট 10 ধনী মন্ডহ্লাতদর োন্ডলক্া রতযতে: 

পদমর্টাদা নাম প্রন্ডেষ্ঠান 
সম্পদ/ন্ডনর্ মূল্য 

(INR) 

1 
বিাশক্তন নাদাি 

মালষহাত্রা 
এইচক্তসএল 

84, 330 বকাটি 

(সম্পদ) 

2 ফাল্গুনী নাযাি নাইকা 
57,520 বকাটি 

(সম্পদ) 

3 ক্তকিে মজুমদাি শ বাষযাকন 
29,030 বকাটি 

(সম্পদ) 

4 নীক্তলমা বমাতাপাটিষ  
ক্তেক্তভি 

ল্যাবষির্ক্তিজ 

28,180 বকাটি 

(সম্পদ) 

5 িাধা বভমু্ব বজাষহা 
26, 260 বকাটি 

(সম্পদ) 

6 
লীনা  ান্ধ্ী 

বতওযাক্তি 
ইউএসক্তভ 

24,280 বকাটি 

(সম্পদ) 

7 
অনু আ া ও 

বমষহি পুদুমজী 
িামষযাক্স 

14,530 বকাটি 

(সম্পদ) 

8 বনহা নািষখষড সঙ্গম 
13,380 বকাটি 

(সম্পদ) 

9 বন্দনা লাল 
লাল 

প্যািল্যাবস ে 

6,810 বকাটি 

(সম্পদ) 

10 বিনু মুোল ক্তহষিা ক্তফনকপষ 
6,620 বকাটি 

(সম্পদ) 
 

নীন্ডে আতযা : ভারতের R&D ব্যয ন্ডেেব্যাপী সেটন্ডনম্ন 

NITI Aayog এেিং Institute for Competitiveness- এি একটি ক্তিষপার্ষ  

অনুসাষি, ভািত ক্তবেব্যাপী সবষচষয কম R&D ব্যষযি মষধ্য িষযষে । 

প্রকৃতপষি, ভািষত R&D ব্যয হ্রাস বপষযষে, যা 2008-09-সারলর GDP-এি 

0.8 শতাংশ বিষক 2017-18-এ 0.7 শতাংষশ বনষম এষসষে৷ তথ্য অনুসাষি, 

অন্যান্য ক্তব্রকস বদশগুক্তলি তুলনায ভািষত কম GRD িষযষে। োন্ডজল, রান্ডশযা, 

চীন এবং দন্ডক্ষর্ আন্ডফ্রক্ার জন্য ব্যষযি পক্তিমাে যিাক্রষম 1.2 শতাংশ, 1.1 

শতাংশ, 2 শতাংষশি ববক্তশ এবং 0.8 শতাংশ৷ ক্তবেব্যাপী  ড প্রায 1.8 শতাংশ। 
 

ওযােট  এযারতপার্ট  ট্রান্ডিক্ মির্াতসর্ 2021: শীষট 20টি ব্যস্তেম 

ন্ডেমানেিতরর মতে নযান্ডদন্ডি আয়ে 

ন্ডেমানেির ক্াউন্ডন্সল ইন্টারন্যাশনাল (ACI) ওযােট  2021 সাতলর 2021 

সাতলর জন্য শীষট 20 এন্ডভতযশন ইিান্ডির মলাোল এযার ট্রযান্ডিক্ রয্ান্ডঙ্কিং 

প্রক্াশ করার উরেরে বাক্তেষক ওযােট  এযারতপার্ট  ট্রযান্ডিক্ মির্াতসর্ প্রকাশ 

কষিষে ৷ ওযােষ  এযািষপার্ষ  ট্রযাক্তফক বের্াষসর্ হল ক্তশষল্পি সবষচষয ব্যাপক 

ক্তবমানবন্দি পক্তিসংখ্যান বের্াষসর্, যা 2,600 টিিও ববক্তশ ক্তবমানবন্দষিি জন্য 

ক্তবমানবন্দি ট্রযাক্তফক তবক্তশষ্ট্যযুি 180 টিিও ববক্তশ বদশ এবং অঞ্চল ষ্ঠনরয় গঠিত । 

এটি ক্ততনটি বিষত্র ক্তবেব্যাপী ক্তবমানবন্দি জুষড ক্তবমান পক্তিবহন চাক্তহদাি একটি দৃে 

প্রদান কষি | এগুষ্ঠল হল - যাত্রী (আিজষ াক্ততক এবং অভযিিীে), এযাি কাষ ষা 

(মালবাহী এবং োক) এবং ক্তবমান চলাচল (ক্তবমান পক্তিবহন চলাচল এবং সাধািে 

ক্তবমান চলাচল)। 
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প্রন্ডেতেদতনর গুরুত্বপূর্ট ন্ডেষয: 

• হার্ষ সক্তফে-জযাকসন আর্লান্টা ইন্টািন্যাশনাল এযািষপার্ষ  (ATL) 2021 

সাষল 7.6 বকাটি যাত্রী ক্তনষয 2021 িয্াক্তঙ্কংষযি শীষেষ িষযষে। 

• ভািত বিষক, নযাক্তদক্তেি ইক্তন্দিা  ান্ধ্ী আিজষ াক্ততক (IGI) ক্তবমানবন্দিটি 

13তম ব্যস্ততম ক্তবমানবন্দি ক্তহসাষব শীেষ 20-এি মষধ্য স্থান বপষযষে। IGIA 

2021 সাষল 3.7 বকাটি যাত্রীি সংখ্যা বদষখষে, যা 2020 সাষল 2.8 বকাটিি 

বচষয 30.3% ববক্তশ যখন IGI 16 তম স্থাষন ক্তেল। 

• শীেষ 20টি ব্যস্ততম ক্তবমানবন্দষিি তাক্তলকা ক্তবেব্যাপী ট্রাক্তফষকি 19% 

প্রক্ততক্তনক্তধত্ব কষি (863 ক্তমক্তলযন যাত্রী)। 

• িয্াক্তঙ্কংটি ক্ততনটি বিষত্র ক্তবষেি ক্তবমানবন্দি জুষড ক্তবমান পক্তিবহন চাক্তহদাি 

একটি দৃে প্রদান কষি: যাত্রী (আিজষ াক্ততক এবং অভযিিীে), এযাি কাষ ষা 

(মালবাহী এবং োক) এবং ক্তবমান চলাচল (ক্তবমান পক্তিবহন চলাচল এবং 

সাধািে ক্তবমান চলাচল)। 
 

QS ছবস্ট্ সু্ট্য়ডি তিটিি র্যান্ডঙ্কিং 2023: ভারতের মতে মুম্বাই শীতষট 

রয়েয়ে 

ক্তবেব্যাপী উিক্তশিা পিামশষদাতা Quacquarelli Symonds (QS) বািা 

প্রকাক্তশত QS নবে েুরেন্ট ষ্ঠসটিস র্যাক্তঙ্কং 2023 অনুসাষি, মুম্বাই 103 নম্বর স্থানন 

রবযষে, এর এই শহরটি ভািষতি সষবষাি র্যাক্তঙ্কং েুক্ত োত্র শহি ক্তহসাষব আক্তবভূষ ত 

হষযষে৷ িয্াক্তঙ্কংষযি অন্যান্য ভািতীয শহিগুক্তলি মষধ্য িষযষে মেঙ্গালুরু (114), 

মচন্নাই (125) এেিং নযান্ডদন্ডি (129) নম্বতর। 

লিন (UK) তাক্তলকাি শীষেষ িষযষে | এরপরর ররয়রছ ষ্ঠবতীয়, তৃতীয় এবং চতুথ ু

স্থারন ররয়রছ েথাক্ররে ন্ডমউন্ডনখ (জামটান্ডন), ন্ডসউল (দন্ডক্ষর্ মক্ান্ডরযা) এবং 

জুন্ডরখ (সুইজারল্যাি) |  
 

QS মসরা োত্র শহ্র র্যাঙ্ক 2023 এর উপর ন্ডভন্ডত্ত ক্তর শহ্রগুন্ডল 

• র্যাঙ্ক 1 - লিন (ইউষক) 

• র্যাঙ্ক 2 – ক্তমউক্তনখ (জামষাক্তন) 

• র্যাঙ্ক 2 – ক্তসউল (দক্তিে বকাক্তিযা) 

• র্যাঙ্ক ৪ – জুক্তিখ (সুইজািল্যাি) 

• র্যাঙ্ক 5 – বমলষবানষ (অষিক্তলযা) 

• র্যাঙ্ক 51 - দুবাই (ইউএই) 

• র্যাঙ্ক 103 – মুম্বাই (ভািত) 

• র্যাঙ্ক 114 – ববঙ্গালুরু (ভািত) 

• র্যাঙ্ক 125 – বচন্নাই (ভািত) 

• র্যাঙ্ক 129 – নযা ক্তদক্তে (ভািত) 
 

স্ট্ার্ট -আপ র্যান্ডঙ্কিং 2021: গুজরার্, ক্র্টার্ক্ মসরা পারিরমার 

ন্ডহ্তসতে আন্ডেভূট ে হ্তযতে 

রাজযগুন্ডলর স্ট্ার্ট -আপ রয্ান্ডঙ্কিং, 2021- এি তৃতীয সংস্কিষে গুজরার্ এেিং 

ক্র্টার্ক্ "তসরা পারিরমার" ন্ডহ্সাতে আক্তবভূষ ত হষযষে, বযখাষন মমঘালয 

উত্তি-পূবষ (NE) িাজযগুক্তলি মষধ্য শীেষ সম্মান অজষ ন কষিষে। 2020 সাষল 

পক্তিচাক্তলত সমীিাি ক্তবতীয সংস্কিষে, গুজিার্ বসিা পািফিমাি ক্তেল। 

উষযািাষদি উন্নীত কিাি জন্য স্টার্ষ আপ ইষকাক্তসষস্টম  ষড বতালাি উষযাষ ি 

ক্তভক্তত্তষত িয্াক্তঙ্কং ততক্তি কিা হষযষে। এই উষযা গুক্তলি মষধ্য িষযষে স্টার্ষ আপ 

ইক্তিযা উষযা , একাক্তধক তহক্তবল এবং ইনক্তকউষবশন সহাযতা | সিকাি 16ই 

জানুযািীষক স্টার্ষ আপ ক্তদবস ক্তহসাষব ব ােো কিষে। 
 

প্রন্ডেতেদতনর মূল ন্ডেষয: 

• বৃহত্তি িাজযগুক্তলি মষধ্য শীেষ পািফিমািষদি মষধ্য িষযষে মক্রালা, 

মহ্ারাষ্ট্র, ওন্ড়িশা এেিং মেতলঙ্গানা। 

• বোর্ িাজয এবং বকন্দ্রশাক্তসত অঞ্চলগুক্তলি মষধ্য, জমু্ম ও ক্াশ্মীর শীেষ 

পািফিমাি ক্তহসাষব ক্তবষবক্তচত হষযক্তেল। 

• পাঞ্জাে, োন্ডমলনা়িু, উত্তরাখণ্ড, উত্তর প্রতদশ, আিামান ও ন্ডনতক্াের 

বীপপুঞ্জ, অরুর্াচল প্রতদশ এেিং ম াযা বনতাষদি ক্তবভাষ  িষযষে। 

• উিাকাঙ্ক্ষী বনতাষদি ক্তবভাষ  িাজয এবং বকন্দ্রশাক্তসত অঞ্চলগুক্তলি মষধ্য 

িষযষে েন্ডত্তশ ়ি, ন্ডদন্ডি, মেপ্রতদশ, রাজস্থ্ান, চণ্ডী ়ি, পুদ্যতচন্ডর এেিং 

না াল্যাি৷ 

• 10 ক্তমক্তলযষনি ববক্তশ জনসংখ্যা সহ িাজয এবং বকন্দ্রশাক্তসত অঞ্চলগুক্তলষক 

কম জনসংখ্যাি বিষক আলাদাভাষব স্থান বদওযা হষযষে৷ সমীিায তাষদি 

কমষিমতাি ক্তভক্তত্তষত বকন্দ্রশাক্তসত অঞ্চল এবং িাজযগুক্তলষক পাৌঁ চটি ক্তবভাষ  

বরেীবদ্ধ কিা হষযষে। 
 

রারোন ন্ডমশতনর মিল্টা মরটিিংতয ঝা়িখণ্ড প্রথম স্থ্াতন রতযতে 

একটি আনুষ্ঠাক্তনক ব ােো অনুসাষি, ঝা়িখি  জুন মাষসি জন্য শ্যামা প্রসাদ 

মুখান্ডজট  রারোন ন্ডমশতনর মিল্টা রয্ান্ডঙ্কিংতয 76.19 এর মিার ন্ডনতয শীষট 

স্থায়ি উতঠ্ এষসষে । ফলস্বরূপ, িাজযটি ক্তমশষনি সামক্তগ্র্ক িয্াক্তঙ্কংষয আর্ নম্বষি 

উষঠ এষসষে। বেল্টা িয্াক্তঙ্কংষয িাষজযি বস্কাি আষ ি মাষসি তুলনায 1.93 

পষযন্ট ববষডষে, যা 34টি িাজয ও বকন্দ্রশাক্তসত অঞ্চষলি মষধ্য সবষচষয ববক্তশ। 
 

WEF এর মজিার গ্যাপ ন্ডরতপার্ট  2022: ভারে ন্ডেেব্যাপী 135 েম 

স্থ্াতন রতযতে 

ন্ডেে অথটননন্ডেক্ মিারাতমর (WEF) মলাোল মজিার গ্যাপ ইনতিে 2022 

-এ বমার্ 146টি মদতশর মষধ্য ভারে 135 তম স্থাষন িষযষে । " health and 

survival" সূচষক নিশটি ক্তবষেি সবষচষয খািাপ পািফিমাি বযখাষন এটি 146 

তম স্থাষন িষযষে। ভািতও তাি প্রক্ততষবশীষদি মষধ্য খািাপ অবস্থাষন িষযষে এবং 

বাংলাষদষশি (71), বনপাল (96), শ্রীলঙ্কা (110), মালবীপ (117) এবং ভুর্ান 

(126) এর ক্তপেষন িষযষে । দক্তিে এক্তশযায শুধুমাত্র ইিান (143), পাক্তকস্তান 

(145) এবং আফ াক্তনস্তান (146) ভািষতি বচষয খািাপ পািফিম্যাস কষিষে। 
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প্রন্ডেতেদতনর মূল পতযন্ট: 

• আইসল্যাি সূচষক 146টি বদষশি মষধ্য ক্তবষেি সবষচষয ক্তলঙ্গ-সমান বদশ 

ক্তহসাষব তাি অবস্থান ধষি বিষখষে। 

• তাক্তলকাি শীেষ চারটি বদশ যিাক্রষম ন্ডিনল্যাি, নরওতয, ন্ডনউন্ডজল্যাি ও 

সুইতিন। 

• প্রক্ততষবদষন সবষচষয খািাপ পািফিম্যাসকািী বদশ আি ান্ডনস্তান। 

• স্বাস্থয এবং ববৌঁষচ িাকাি বিষত্র ভািত 146 েম, অিষননক্ততক অংশগ্র্হে ও 

সুষযাষ  143 , ক্তশিা ত অজষ ষন 1০7 এবং িাজননক্ততক িমতাযষন 

48েম। 
 

র্াইম ম্যা ান্ডজতনর 2022 সাতলর ন্ডেতের মসরা স্থ্ানগুন্ডলতে 

আহ্তমদাোদ এেিং মক্রালার রতযতে 

র্াইম ম্যা াক্তজন এই বেনরর "50 extraordinary destinations to 

explore" মষধ্য ভািষতি দুটি স্থাষনি নামকিে কষিষে ৷ দক্তিষেি িাজয 

মক্রালা এেিং গুজিাষর্ি িাজধানী শহি আহ্তমদাোদ 2022 সাষলি ক্তবষেি 

বসিা স্থানগুক্তলি তাক্তলকায ররয়রছ। 
 

ন্ডেতের মসরা স্থ্ান 2022 

• তাক্তলকায রাস আল খাইমাহ্, সিংরু্ক্ত আরে আন্ডমরােও রতযতে; পাক্ট  

ন্ডসটি, উর্াহ্; ন্ডসউল; মগ্র্র্ ব্যান্ডরযার ন্ডরি, অতিন্ডলযা; উত্তর মমরু 

সিংক্রান্ত; ভযাতলন্ডন্সযা, মস্পন; ট্রান্স ভুর্ান মট্রইল, ভুর্ান; 

আন্তজট ান্ডেক্ মস্পস মস্ট্শন; মোত ার্া; মলাযার জাতম্বন্ডজ ন্যাশনাল 

পাক্ট , জান্ডম্বযা; ইস্তামু্বল এেিং ন্ডক্ ান্ডল, রুযািা। 
 

ন্যাশনাল িুি ন্ডসন্ডক্উন্ডরটি অযাট 2022 োস্তোযতনর জন্য ওন্ড়িশা 

রাতজযর শীতষট রতযতে 

জােীয খায ন্ডনরাপত্তা আইন (NFSA) োস্তোযতনর জন্য ওন্ড়িশা িাষজযি 

িয্াক্তঙ্কংষয শীষেষ িষযষে , তািপষি উত্তরপ্রতদশ এেিং অন্ধ্রপ্রতদশ রতযতে। 

বকন্দ্রীয খায ও বভািা ক্তবেযক মন্ত্রী পীযূে ব াষযল ভািষত খায ও পুক্তষ্ট্ ক্তনিাপত্তা 

ক্তবেষয িাষজযি খাযমন্ত্রীষদি একটি সষম্মলষনি সময 'NFSA-এর জন্য রাজয 

রয্ান্ডঙ্কিং সূচক্' 2022 প্রক্াশ ক্তরতেন। 

সিকাষিি িয্াক্তঙ্কং অনুসাষি, ওন্ড়িশা 0.836 বস্কাি ক্তনষয প্রিম স্থাষন িষযষে , 

তািপষি উত্তর প্রতদশ (0.797) এেিং অন্ধ্র প্রতদশ (0.794)।  
 

রয্ান্ডঙ্কিংতযর মূল পতযন্ট: 

• ক্তবষশে কযার্া ক্তিি িাজযগুক্তলি মষধ্য (উত্তি পূবষ িাজয, ক্তহমালয িাজয এবং 

বীপ িাজয), ন্ডত্রপুরা প্রিম স্থান বপষযষে। ক্তবতীয ও তৃতীয অবস্থাষন িষযষে 

ন্ডহ্মাচল প্রতদশ ও ন্ডসন্ডক্ম । এই অঞ্চলগুক্তলষত লক্তজক্তস্টক সীমাবদ্ধতা 

িাকা সষত্ত্বও, তািা সাধািে কযার্া ক্তিি িাজযগুক্তলি সাষি প্রক্ততষযাক্ত তায 

উি ক্তেক্তগ্র্ অজষ ন কষিষে। 

• চতুিষ স্থাষন িষযষে গুজিার্, তািপষি দাদিা ও ন ি হাষভক্তল এবং দমন 

ক্তদউ, মধ্যপ্রষদশ, ক্তবহাি, কেষার্ক, তাক্তমলনাডু এবং ঝাডখে। 

• বকিালা 11 তম অবস্থাষন, বতষলঙ্গানা (12তম), মহািাষ্ট্র (13তম), 

পক্তিমবঙ্গ (14তম) এবং িাজস্থান (15তম) স্থাষন িষযষে। হক্তিযানা, ক্তদক্তে, 

েক্তত্তশ ড এবং ব াযা এি পষিই পোব িষযষে 16 তম স্থাষন। 
 

ভারতের পন্ডরতষো খাতের ক্ার্টক্লাপ 11 েেতরর মতে দ্রুেেম 

হ্াতর েৃন্ডে মপতযতে 

ক্রমবধষমান চাক্তহদা, সিমতা ক্তবকাশ এবং অনুকূল অিষননক্ততক অবস্থাি কািষে জুন 

মাষস, ভািষত পক্তিষেবা ক্তশষল্পি ক্তক্রযাকলাপ 11 বেষিি মষধ্য সষবষাি স্তষিি ক্তেল। 

পক্তিষেবাগুক্তলি জন্য S&P বলাবাল পারতচন্ডসিং ম্যাতনজারস ইনতিে (PMI) 

বম মাষস 58.9 বিষক জুন মাষস 59.2-এ ববষডষে, যা এক্তপ্রল 2011 এি পি 

বিষক সষবষাি। ফলাফলগুক্তল পক্তিষেবা খাষত একটি কঠিন প্রতযাবতষ ন প্রদশষন 

কষি, যা ভাল GST প্রাক্তপ্তষত প্রক্ততফক্তলত হয। 
 

মিােটতসর আতমন্ডরক্ার সেতচতয ধনী স্বযিংন্ডক্রয নারীতদর োন্ডলক্ায 

ভারেীয-আতমন্ডরক্ান ন্ডেন্ডলযতনযার 

ভািতীয-আষমক্তিকান জযশ্রী উিাল, অযাক্তিস্টা বনর্ওযাষকষ ি ক্তসইও, একটি 

আষমক্তিকান কক্তম্পউর্াি বনর্ওযাক্তকষ ং বকাম্পাক্তন, এবং বনাষলক-এি পক্তিচালনা 

পেষষদি সদস্য, 8 -এর শীতষট স্থ্ান মপতযতেন োন্ডষটক্ মিােটতসর আতমন্ডরক্ার 

সেতচতয ধনী স্বযিং-ন্ডনন্ডমটে নারী, যাি বমার্ মূল্য 2022 সাষলি বম পযষি $1.7 

ন্ডেন্ডলযন । তাক্তলকা, 2022 সাষলি জুষন প্রকাক্তশত, বাষযা-িয্াে ল্যাবষির্ক্তিজ-এি 

সহ-প্রক্ততষ্ঠাতা অযাক্তলস বশাযার্ষ ষজি নীষচ , এেিং োর স্থ্ান 15 নম্বতর। উপষি 

ক্তিষযক্তলটি টিক্তভ তািকা ক্তকম কাদষ াক্তশযান। 

বফাবষষসি তাক্তলকায স্থান কষি বনওযা অন্যান্য ভািতীয আষমক্তিকান মক্তহলািা 

হষলন ক্তসষন্টষলি সহ-প্রক্ততষ্ঠাতা নীরজা মশঠি ; মনহ্া নারতখতদ, কনলুষযষন্টি 

সহ-প্রক্ততষ্ঠাতা এবং প্রািন ক্তসটিও; বপপক্তসষকাি প্রািন ক্তসইও ইন্দ্রা নুযী এবং 

ক্তজঙ্কষ া বাষযাওযাকষ ষসি সহ-প্রক্ততষ্ঠাতা মরশমা মশঠি । এক্তবক্তস সাপ্ল্াই-এি সহ-

প্রক্ততষ্ঠাতা ও বচযািম্যান িাযান মহ্ন্ডিক্স পঞ্চম েতষট োন্ডলক্ার শীতষট 

রতযতেন। 
 

জযশ্রী উিাল সম্পতক্ট : 

উোষলি জম লিষন এবং ববষড ওঠা নেুন ন্ডদন্ডিতে। ক্ততক্তন সান িাক্তসসষকা 

বস্টর্ ইউক্তনভাক্তসষটিষত তবদুযক্ততক প্রষক শল এবং সািা ক্লািা ক্তবেক্তবযালষয 

প্রষক শল ব্যবস্থাপনা অধ্যযন কষিষেন। ক্ততক্তন 2015 সাষল E&Y-এি "বেষিি 

বসিা উষযািা", 2018 সাষল Barron's "World's Best CEO" এবং 2019 

সাষল Fortune-এি "শীেষ 20 ব্যবসাক্তযক ব্যক্তি" সহ অসংখ্য পুিস্কাষিি প্রাপক। 
 

জান্ডেসিংতঘর ন্ডরতপার্ট  অনুর্াযী ভারতের অপুন্ডিজন্ডনে জনসিংখ্যা 

224.3 ন্ডমন্ডলযতন মনতম এতসতে 

জাক্ততসংষ ি প্রক্ততষবদন অনুসাষি,  ত 15 বেষি ভািষতি 224.3 ক্তমক্তলযন 

োনুেেন অপুন্ডিতে ভু তে, এটি েূয়বজর িিংখ্যার তুলিাে হ্রাি ছেয়েয়ে | 

যাইষহাক, ক্তবষেি ক্তবতীয সবষাক্তধক জনবহুল বদশটিষত নেিবহুল প্রাপ্তবযস্ক এবং 

রক্তােতা মক্তহলাষদি সংখ্যা বৃক্তদ্ধ বপষযষে। ন্ডেে স্বাস্থ্য সিংস্থ্া (WHO), 

ইন্টারন্যাশনাল িাি ির এন্ডগ্র্ক্ালচারাল মিতভলপতমন্ট (IFAD), 

ইউন্ডনতসি, ওযােট  িুি মপ্রাগ্র্াম (WFP), এবং খায ও কৃ্ন্ডষ সিংস্থ্া বািা 

প্রকাক্তশত ক্তবে 2022 সাষলি খায ক্তনিাপত্তা ও পুক্তষ্ট্ি অবস্থাি প্রক্ততষবদন 

অনুসাষি(FAO), 2021 সাষল ক্তবেব্যাপী 828 ক্তমক্তলযন মানুে িুধাতষ  ক্তেল, ো 

2020 সাল বিষক প্রায 46 ক্তমক্তলযন এবং COVID-19 মহামািীি প্রাদুভষ াষবি পি 

বিষক 150 ক্তমক্তলযন ববক্তশ হরয়রছ।  
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2022 িায়লর জন্য প্রোসী অভযন্তরীর্ রয্ান্ডঙ্কিং: ভারে 36েম স্থ্াতন 

রতযতে 

মমন্ডেতক্া 2022-এর জন্য এেপ্যার্ ইনসাইিার র্যান্ডঙ্কিংতয শীষেষ িষযষে, যা 

সম্প্রক্তত ইন্টািন্যাশস বািা প্রকাক্তশত হষযষে, বযখাষন ভারে একটি উি বস্কাি 

সহ তাক্তলকাি 52টি মদতশর মষধ্য 36 েম স্থ্াতন িষযষে । িয্াক্তঙ্কংষয প্রবাসীষদি 

জন্য সবষচষয খািাপ বদশ হল কুতযে। 
 

সেতচতয ভাতলা এেিং সেতচতয খারাপ 

• শীষট 10: বমক্তক্সষকা, ইষন্দাষনক্তশযা, তাইওযান, পতুষ  াল, বস্পন, সংযুি 

আিব আক্তমিাত, ক্তভষযতনাম, িাইল্যাি, অষিক্তলযা, ক্তসঙ্গাপুি। 

• 11 মথতক্ 20: এষস্তাক্তনযা, ওমান, বকক্তনযা, মাক্তকষ ন যুিিাষ্ট্র, বাহিাইন, 

ব্রাক্তজল, িাক্তশযা, মালষযক্তশযা, সুইজািল্যাি, বচক্তকযা। 

• 21 মথতক্ 30: ক্তফক্তলপাইন, বনদািল্যািস, কানাো, অক্তিযা, হাষঙ্গক্তি, 

কাতাি, বস ক্তদ আিব, বপাল্যাি, ববলক্তজযাম, বেনমাকষ । 

• 31 মথতক্ 40: িাস, ক্তফনল্যাি, চীন, নিওষয, ক্তমশি, ভািত, যুিিাজয, 

আযািল্যাি, সুইষেন, দক্তিে বকাক্তিযা। 

• 41 মথতক্ 52: গ্র্ীস, জামষাক্তন, মাল্টা, ইতাক্তল, তুিস্ক, দক্তিে আক্তিকা, 

জাপান, লুষক্সমবা ষ, সাইপ্রাস, হংকং, ক্তনউক্তজল্যাি, কুষযত। 
 

মিসেুছের-মান্ডলক্ মমর্া প্রথম োন্ডষটক্ মানোন্ডধক্ার প্রন্ডেতেদন 

প্রক্াশ ক্তরতে 

বফসবুষকি মাক্তলক মমর্া তাি প্রথম োন্ডষটক্ মানোন্ডধক্ার প্রন্ডেতেদন প্রক্াশ 

ক্তরতে | কষযক বেি ধষি অক্তভষযা  আনাি পি বয এটি অনলাইন অপব্যবহাষিি 

প্রক্তত অন্ধ্ দৃক্তষ্ট্পাত কষিষে যা ভারে এেিং মাযানমাতরর মতো ছদয়শ োস্তে-

ন্ডেতের সন্ডহ্িংসোতক্ উতি ন্ডদতযতে। 2020 এবং 2021 সাষল সম্পাক্তদত হওয়া 

অধ্যবসাযষক কভাি করা প্রক্ততষবদনটিরত ভািষতি একটি ক্তবতক্তকষ ত মানবাক্তধকাি 

প্রভাব মূল্যাযষনি একটি সািসংষিপ অিভুষ ি িষযষে, যা পক্তিচালনা কিাি জন্য 

বমর্া আইন সংস্থা বফাক্তল বহা ষক কক্তমশন করা হরয়ষ্ঠছল। 
 

মহ্নন্ডল পাসতপার্ট  সূচক্ 2022: ভারে 87েম স্থ্াতন রতযতে 

মহ্নন্ডল পাসতপার্ট  সূচক্ সম্প্রক্তত 2022 সাষলি জন্য ক্তবষেি সবষচষয শক্তিশালী 

পাসষপাষর্ষ ি তাক্তলকা প্রকাশ কষিষে। ক্ততনটি এক্তশযান বদশ জাপান, ন্ডসঙ্গাপুর 

এেিং দন্ডক্ষর্ মক্ান্ডরযা ইউষিাপীয বদশগুক্তলি বািা আক্তধপতয ক্তবস্তািকািী প্রাক-

মহামািী িয্াক্তঙ্কংষক তাক্তলকাি শীেষ ক্ততনটি স্থান অজষ ন কষিষে। অক্তভবাসন 

পিামশষদাতা মহ্নন্ডল অযাি পার্ট নারস-এর সেটতশষ মহ্নন্ডল পাসতপার্ট  সূচক্ 

অনুসাষি, 2022 সাষল ন্ডেতের সেতচতয শন্ডক্তশালী পাসতপার্ট গুন্ডলর তাক্তলকায 

ভারে 87 েম স্থাষন িষযষে৷ 
 

সূচতক্র মূল পতযন্ট: 

• বহনক্তল ইনষেক্স অনুসাষি ভািষতি প্রক্ততষবশী বদশ পাক্তকস্তান ক্তবষেি চতুিষ 

খািাপ পাসষপার্ষ  িষযষে বষল জানা ব ষে। 

• জাপাক্তন পাসষপার্ষ  193টি বদষশ প্রষবনশর ষ্ঠনিয়তা প্রদান কষি, বযখাষন 

ক্তসঙ্গাপুি এবং দক্তিে বকাক্তিযা উভযই 192টি বদষশ প্রষবষশি সুক্তবধা বদয। 

• এক্তশযাি অন্যান্য বদষশি মষধ্য, ভািত, মক্তিশাস এবং তাক্তজক্তকস্তাষনি সাষি 

87 তম স্থাষন িষযষে, যাি পাসষপার্ষ  67 টি বদষশ প্রষবশাক্তধকাি বদয। 

• চীন বক্তলক্তভযাি সাষি 69তম স্থাষন িষযষে, তাষদি প্রক্ততটি পাসষপার্ষ  80টি 

 িষব্য প্রষবষশি অনুমক্তত বদয। 

• বাংলাষদষশি জন্য, এটি 104 তম অবস্থান দখল কষি – পাক্তকস্তাষনি বচষয 

পাৌঁ চটি স্থান ববক্তশ। 

• আফ াক্তনস্তান, ইিাক ও ক্তসক্তিযাি পি ক্তবষেি চতুিষ ক্তনকৃষ্ট্ পাসষপার্ষ  িষযষে 

পাক্তকস্তাষনি। 
 

ন্ডেতের সেতচতয শন্ডক্তশালী পাসতপার্ট  2022: শীষট 10 মদশ 

• জাপান 

• ক্তসঙ্গাপুি 

• দক্তিে বকাক্তিযা 

• জামষাক্তন 

• বস্পন 

• ক্তফনল্যাি 

• ইতাক্তল 

• লুষক্সমবা ষ 

• অক্তিযা 

• বেনমাকষ  
 

মিােটস ন্ডরতযল-র্াইম ন্ডেন্ডলযন্ডনযারতদর োন্ডলক্া: ন্ডেল ম র্সতক্ 

োন্ড়িতয ম তেন ম ৌেম আদান্ডন 

বফাবষস ক্তিষযল-র্াইম ক্তবক্তলযষনযািষদি তাক্তলকা অনুযাযী, ভািষতি সবষচষয ধনী 

ব্যক্তি, ম ৌেম আদান্ডন এখন ক্তবষেি চতুিষ ধনী ব্যক্তি হষয উষঠষেন, ষ্ঠতষ্ঠন 

মাইষক্রাসফষর্ি প্রক্ততষ্ঠাতা ন্ডেল ম র্সতক্ মপেতন মিতলতেন। এই বৃক্তদ্ধ 

এষসষে যখন ব র্স ব ােো কষিষেন বয, ক্ততক্তন তাি অলাভজনক সংস্থা - ক্তবল 

অযাি বমক্তলিা ব র্স ফাউষিশনষক তাি সম্পষদি $20 ক্তবক্তলযন দান কিষবন। 
 

গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্: 

• ইলন মাি $230 ন্ডেন্ডলযন সম্পষদি সাষি সবষচষয ধনী ব্যক্তি , ক্তবতীয 

স্থাষন লুই ন্ডভর্তনর োনটািট  আনটল্ট এেিং েৃেীয স্থ্াতন অযামাজতনর 

মজি মেতজাস। 

• মুতক্শ আম্বান্ডন 10 তম স্থাষন ক্তেষলন (ক্তনর্ মূল্য: $88 ক্তবক্তলযন)। 

• এই বেষিি বফব্রুযাক্তিষত, আদাক্তন তাি ব্যক্তি ত ভাষগ্যি লাষফি ক্তপেষন 

এক্তশযাি সবষচষয ধনী স্থান ক্তনষত সহষদশী আম্বাক্তনষক োক্তডষয ব ষে, যা 

তাষক এই বেি ক্তবষেি বৃহত্তম সম্পদ অজষ নকািী কষি তুষলষে। 
 

ন্ডেতের শীষট ন্ডেন ধনী ন্ডেজতনস র্াইকুন হ্ল: 

1. মর্সলার ন্ডসইও এলন মাি: $234.4 ন্ডেন্ডলযন 

2. োনটািট  আনটল্ট: $154.9 ন্ডেন্ডলযন, 

3. অযামাজন প্রধান মজি মেতজাস: $143.9 ন্ডেন্ডলযন 
 

স্মার্ট  ন্ডসটি িাি ব্যেহ্াতর োন্ডমলনা়িু শীতষট রয়েয়ে 

োন্ডমলনা়ি ু স্মার্ষ  ক্তসটি ফাি ব্যবহাষি িাজযগুক্তলি তাক্তলকাি শীষেষ িষযষে৷ 

তাক্তমলনাড ুযখন বকষন্দ্রি বািা প্রকাক্তশত 4333 বকাটি র্াকাি মষধ্য 3932 মক্াটি 

োোর মেন্ডশ খরচ ক্তরতে, উত্তরপ্রতদশ 3142 বকাটি র্াকাি বকন্দ্রীয বশযাি 

ক্তিক্তলষজি মষধ্য 2699 মক্াটি োো ব্যবহাি কষি ক্তবতীয স্থাষন িষযষে । 8 জুলাই 

2022 পযষি, বকন্দ্র 100টি স্মার্ষ  ক্তসটিি জন্য 30,751.41 বকাটি র্াকা প্রকাশ 

কষিষে, যাি মষধ্য 27,610.34 বকাটি র্াকা (90%) ব্যবহাি কিা হষযষে। 
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প্রন্ডেতেদতনর মূল ন্ডেষয: 

• সিকািী তথ্য বদখায বয, কেষার্ক, অন্ধ্র প্রষদশ, গুজিার্, মধ্যপ্রষদশ, 

মহািাষ্ট্র এবং িাজস্থান সহ িাজযগুক্তলও স্মার্ষ  ক্তসটি ক্তমশষনি অধীষন 

প্রকল্পগুক্তলষত বড পক্তিমাষে ব্যয কষিষে। 

• কেষার্ক বযখাষন 2618 বকাটি টাকা বকন্দ্রীয ক্তিক্তলজ বিষক 2420 বকাটি 

র্াকা ব্যবহাি বিকেষ  কষিষে, মহািাষ্ট্র বকষন্দ্রি বমার্ 2454 বকাটি র্াকাি 

মষধ্য 2453 বকাটি র্াকাি ব্যবহাি বদক্তখষযষে। 

• 8 জুলাই 2022 পযষি, এই স্মার্ষ  ক্তসটিগুক্তল 1,90,660 বকাটি র্াকাি 7,822টি 

প্রকষল্পি বর্িাি ক্তদষযষে; 1,80,996 বকাটি র্াকাি 7,649টি প্রকষল্প কাষজি 

আষদশ জাক্তি কিা হষযষে; 66,912 বকাটি র্াকাি 4,085টি প্রকল্প সম্পন্ন 

হষযষে। 

• এসক্তসএম বাস্তবাযষনি সমযকাল 2023 সাষলি জুন পযষি এবং সমস্ত স্মার্ষ  

ক্তসটি তাষদি প্রকল্পগুক্তল ক্তনধষাক্তিত সমষযি মষধ্য সমূ্পেষ কিষব বষল আশা কিা 

হষে। 
 

ইন্ডিযা ইতনাতভশন ইনতিে 2021: ক্র্টার্ক্, মন্ডর্পুর এেিং চণ্ডী ়ি 

শীতষট রতযতে 

ক্র্টার্ক্, মন্ডর্পুর এেিং চণ্ডী ়ি NITI আতযাত র ইন্ডিযা ইতনাতভশন 

ইনতিতের তৃতীয সংস্কিষেি শীষেষ িষযষে, যা তাষদি উদ্ভাবন কমষিমতাি 

উপি িাজয এবং বকন্দ্রশাক্তসত অঞ্চলগুক্তলষক স্থান বদয ৷ নীক্তত আষযাষ ি ভাইস 

বচযািম্যান সুমন মেন্ডর শীেষ পাবক্তলক পক্তলক্তস ক্তিঙ্ক র্যাঙ্ক সদস্য িটর ন্ডভ মক্ 

সারস্বে, ক্তসইও পিষমেিন আইযাি এবং ক্তসক্তনযি উপষদষ্ট্া নীিজ ক্তসনহাি 

উপক্তস্থক্ততষত ইক্তিযা ইষনাষভশন ইনষেক্স 2021 প্রকাশ কষিষেন। 
 

উদ্ভােন সূচক্টি 7 টি স্ততের উপর ন্ডভন্ডত্ত ক্তর: 

1. মানব সম্পদ 

2. ক্তবক্তনষযা  

3. জ্ঞান কমীিা 

4. ব্যবসাক্তযক পক্তিষবশ 

5. ক্তনিাপত্তা এবং আইক্তন পক্তিষবশ 

6. জ্ঞাষনি আউর্পুর্ 

7. জ্ঞাষনি ক্তবস্তাি 
 

প্রন্ডেতেদতনর মূল ন্ডেষয: 

• কেষার্ক 'প্রধান িাজয' ক্তবভাষ  শীষেষ এবং মক্তেপুি 'উত্তি পূবষ ও পাবষতয িাজয' 

ক্তবভাষ  ক্তবজযী ক্তহসাষব আক্তবভূষ ত হষযষে। চেী ড 'বকন্দ্রশাক্তসত অঞ্চল এবং 

শহি িাজয' ক্তবভাষ  শীেষ পািফমষাি ক্তেল। 

• কেষার্ষকি উি বস্কাি এফক্তেআই আকৃষ্ট্ কিাি বিষত্র সষবষাি পািফিম্যাস 

এবং ক্তবপুল সংখ্যক বভঞ্চাি কযাক্তপর্াল চুক্তিি জন্য দাযী কিা বযষত পাষি। 

চেী ড যখন জ্ঞান কমী স্তষম্ভি শীষেষ, ক্তদক্তে ব্যবসাি পক্তিষবশ এবং ক্তবক্তনষযা  

স্তষম্ভি শীষেষ িষযষে। 
 

প্রধান রােয: 

RANK রাজযগুন্ডল 2021 

1 কেষার্ক 18.01 

2 বতষলঙ্গানা 17.66 

3 হক্তিযানা 16.35 

4 মহািাষ্ট্র 16.06 

5 তাক্তমলনাডু 15.69 

6 পাোব 15.35 

7 উত্তি প্রষদশ 14.22 

8 বকিালা 13.67 

9 অন্ধ্র প্রষদশ 13.32 

10 ঝাডখে 13.10 
 

NE এেিং পােটেয রাজয: 

RANK রাজযগুন্ডল III 2021 

1 মক্তেপুি 19.37 

2 উত্তিাখে 17.67 

3 বম ালয 16.00 

4 অরুোচল প্রষদশ 15.46 

5 ক্তহমাচল প্রষদশ 14.62 

6 ক্তসক্তকম 13.85 

7 ক্তমষজািাম 13.41 

8 ক্তত্রপুিা 11.43 

9 আসাম 11. 29 

10 না াল্যাি 11.00 
 

UT এেিং শহ্তরর রাজয: 

 

RANK UT এেিং ন্ডসটি মস্ট্র্স 2021 

1 চেী ড 27.88 

2 ক্তদেী 27.00 

3 আন্দামান ও ক্তনষকাবি বীপপুে 17.29 

4 পুদুষচক্তি 15.88 

5 ব াযা 14.93 

6 জমু্ম ও কাশ্মীি 12.83 

7 দাদিা ও ন ি হাষভক্তল এবং দমন ও ক্তদউ 12.09 

8 লািাবীপ 7.86 

9 লাদাখ 5.91 
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Business News in Bengali 
 

ম্যাে লাইি ইনস্ট্যান্ট ইনু্সযতরন্স ক্নিাতমটশন (Insta-COI)+ চালু 

ক্তরতে 

ম্যাে লাইি ইনু্সযতরন্স ইনস্ট্যান্ট ইনু্সযতরন্স ক্নিাতমটশন ((Insta-COI)+ 

নারে আষিকটি ক্তেক্তজর্াল সমাধান চালু কষিষে । সাম্প্রক্ততক ক্তেক্তজর্াল হস্তষিপ 

বযমন চযার্ের্ এবং মহ্াযার্সঅযাপ সাক্তভষ ক্তসংষযি মাধ্যষম, ম্যাে লাইি নতুন 

পক্তিষেবাি অক্তভজ্ঞতা প্রদান কষিষে। বকাম্পাক্তনটি তাি ওষযবসাইষর্ একটি 

আক্তিষক বপআউর্ পক্তিষেবা ফাংশনও যুি কষিষে, যা এটিষক গ্র্াহকষদি জন্য 

দ্রুত এবং ঝাষমলামুি কষিষে এবং পুষিা ক্তেক্তজর্াল অক্তভজ্ঞতাষক উন্নত কষিষে, 

এটি তাি গ্র্াহকষদি জন্য সবষব্যাপী হওযাি লিযষক সমিষন কষি। 
 

Nasscom DigiVaani ক্ল মসন্টাতরর জন্য Google-এর সতঙ্গ 

অিংতশদাতরত্ব েয়রয়ে   

Nasscom িাউতিশন এবং Google এক্টি অলাভজনক সংস্থা ইন্ডিযান 

মসাসাইটি অি এন্ডগ্র্ন্ডেজতনস প্রতিশনালস(ISAP) এর সাতথ 

সহ্তর্ান্ড োয এক্টি ক্ল বসন্টাি স্থাপষনি ব ােো কষিষে, যাষত মক্তহলা 

কৃেকষদি তাষদি ব্যবসাি পক্তিক্তধ বাডাষত সহাযতা কিা যায৷ " ন্ডিন্ডজভান্ডন ক্ল 

মসন্টার" প্রক্ল্পটি একটি পাইলর্ ক্তভক্তত্তষত চালাষনা হষে এবং প্রািক্তমকভাষব 

প্রায 20,000 েন গ্র্ামীে মক্তহলা উষযািাষক েযটি িাজয ন্ডহ্মাচল প্রতদশ, 

উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রতদশ, ন্ডেহ্ার, হ্ন্ডরযানা এেিং রাজস্থ্ান জুত়ি ক্ভার ক্রা 

হ্তে। 

 

ইনতিান্ডসস এক্টি মিন্ডনশ-ন্ডভন্ডত্তক্ Life Science মক্াম্পান্ডন 

ন্ডক্তনতে 

ইনতিান্ডসস মিনমাক্ট  ক্তভক্তত্তক একটি বকাম্পাক্তন BASE Life Science মক্ 

প্রায 110 ক্তমক্তলযন ইউষিার (প্রায 875 বকাটি র্াকা) ষ্ঠবষ্ঠনেরয় ক্তকষনষে । এই 

অক্তধগ্র্হে Life Science ক্তশষল্প ইনষফাক্তসষসি জ্ঞানষক প্রসাক্তিত কিষব এবং 

ইউষিাষপ এি উপক্তস্থক্তত প্রসাক্তিত কিষব । এই ক্রযটি ইনতিান্ডসতসর ক্তবসৃ্তত Life 

Science এর দিতাষক শক্তিশালী কররব | 
 

Google-এর প্রস্তান্ডেে ভারেী এযারতর্তলর ইকুযইটি অন্ডধগ্র্হ্র্ CCI 

বারা অনুতমান্ডদে হয়েয়ে 

Google এবং Airtel বািা স্বািক্তিত একটি ক্তবক্তনষযা  চুক্তিষত(IA) বক্রতা 

বকাম্পাক্তনি ইকুযইটি বশযাি মূলধষন 1.28 শতাংশ সংখ্যাল ু এবং অ-ক্তনযক্তন্ত্রত 

অংশ বকনাি প্রস্তাব বদয৷ Google বািা ভারেী এযারতর্তল 1.28 শতাংশ 

ক্তবক্তনষযাষ ি জন্য বমার্ামুটি $1 ক্তবক্তলযন ভািতীয প্রক্ততষযাক্ত তা কক্তমশন বািা 

অনুষমাক্তদত হষযক্তেল ৷ প্রস্তাক্তবত একীভূতকিে অযাকুইযাষিি সংষশাধনীি (গু ল 

ইন্টািন্যাশনাল এলএলক্তস) উপি ক্তভক্তত্ত কষি CCI কতৃষ ক  ৃহীত হষযষে।  
 

ওলা ভারতের প্রথম মদশীযভাতে বেন্ডর ন্ডলন্ডথযাম আযন-মসল 

প্রেেট ন ক্তরতে 

ওলা ইতলক্ট্রিক্ বদষশি প্রিম বদশীযভাষব ততক্তি ন্ডলন্ডথযাম-আযন মসল এর 

উতমাচন ক্তরতে। মেঙ্গালুরু-ন্ডভন্ডত্তক্ রু্-হুইলার ন্ডনমটাো ওলা 2023 সাতলর 

মতে মচন্নাই-ন্ডভন্ডত্তক্ ন্ড  ািযাটন্ডর মথতক্ মসল-NMC 2170- এি ব্যাপক 

উত্পাদন শুরু কিষব । ক্তনক্তদষ ষ্ট্ িাসাযক্তনক এবং উপকিষেি ব্যবহাি বসলটিবক 

একটি ক্তনক্তদষ ষ্ট্ জায ায আিও শক্তি নোগারত কিষত সিম কররব | 
 

Bharti Airtel USD 1 ন্ডেন্ডলযন এর তবতিময়ে 1.2% ইকুযইটি 

মশযার Google এর জন্য েরাদ্দ ক্তরতে 

বর্ক্তলকম অপাষির্ি ভারেী এযারতর্ল 7.1 মক্াটিরও মেন্ডশ ইকুযইটি মশযার 

ইন্টািষনর্ গু লষক প্ররতযক নশয়ার প্রষ্ঠত 734 র্াক্ায বিাে কষিষে । Google 

এখন ভািষতি 2 টি বর্ক্তলকম পক্তিষেবা প্রদানকািীি মষধ্য 1.2% অংশীদাক্তিষত্বি 

অক্তধকািী৷ ভািষতি ক্তেক্তজর্ালাইষজশন ফাষিি নেরে জুলাই 2020 সাষল 

ক্তিলাষযস ক্তজওষত Google এি 4.5 ক্তবক্তলযন মাক্তকষ ন েলাি ক্তবক্তনষযানগর পরর এই 

ক্তবক্তনষযা টি করা হরয়রছ। 

গু ল তাি 10 ক্তবক্তলযন েলাষিি ইক্তিযা ক্তেক্তজর্াইষজশন ফাষিি অংশ ক্তহসাষব 

এই ক্তবক্তনষযা টি কষিষে । Google বকাম্পাক্তনি ইসুয-পিবতী বমার্ ইকুযইটি 

বশযাষিি প্রায 1.2 শতাংশ ধািে কিষব, সমূ্পেষরূষপ প্রায 1.17 শতাংশ । ইক্তিযা 

ক্তেক্তজর্াইষজশন ফাি সম্পষকষ  ব ােো কিাি কষযকক্তদন পষিই ক্তজও প্ল্যার্ফষমষ 

7.73 শতাংশ বশযাি বকনাি জন্য Google 33,737 বকাটি র্াকা (প্রায USD 

4.5 ক্তবক্তলযন) ক্তবক্তনষযা  কষিষে। 
 

OneCard $100 ন্ডমন্ডলযন ন্ডেন্ডনতযাত র পতর ভারতের 104েম 

ইউন্ডনক্তনট পন্ডরর্ে হ্তযতে 

একটি বমাবাইল বক্রক্তের্ কােষ  বকাম্পাক্তন ‘OneCard’ Temasek বািা সমক্তিষত 

একটি ক্তসক্তিজ D িাউষিি অিষাযষন $100 ক্তমক্তলযন অথু উত্থাপন কষিষে, 

এরিরল এটি ভািষতি 104তম ইউক্তনকষনষ পক্তিেত হষযষে। OneCard, 

Open, Oxyzo, এেিং Yubi (পূষবষ CredAvenue) সহ 2022 সাষল ভািত 

এেনও পযষি 20টিিও ববক্তশ আক্তিষক ইউক্তনকনষ ততক্তি কষিষে । QED, Sequoia 

Capital, এবং Hummigbird Ventures সহ ক্তবযমান ক্তবক্তনষযা কািীিাও 

OneCard- এর সাম্প্রক্ততক িাউষি ক্তবক্তনষযা  কষিষে, োর মাক্তলকানা হল পুষনি 

FPL বর্কষনালক্তজস।  
 

ভারেী এযারতর্ল ক্েৃট ক্ মঘান্ডষে ভারতের প্রথম 5G প্রাইতভর্ 

মনর্ওযাক্ট  সিলভায়ব পরীক্ষা েরা হয়েয়ে 

ববঙ্গালুরুষত েশ অতর্াতমাটিভ ইতলক্ট্রন্ডনতের প্ল্যাতন্ট ভািতী এযারতর্ল 

বািা বদষশি প্রিম 5G প্রাইরভট বনর্ওযাকষ  সফলভাষব পিীিা কিা হষযষে । 

প্রাইষভর্ বনর্ওযাষকষ ি জন্য এযািওষযভ বিাে ক্তনষয বর্ক্তলকম এবং আইটি 

সংস্থাগুক্তলি মষধ্য বষন্দ্বি োরেই একটি 5G বস্পকট্রাম ক্তনলাষমি আষ  এই 

ট্রাযালটি  ষর্।  
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গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্: 

• মাষনি বৃক্তদ্ধ এবং অপাষিশনাল দিতা উভয বিষত্রই, স্বযংক্তক্রয কাযষক্রম 

5G প্রযুক্তি বািা চাক্তলত হষযষে, যাি মষধ্য িষযষে বমাবাইল ব্রেব্যাি এবং 

অক্তত-ক্তনভষ িষযাগ্য বলা-বলষর্ক্তস বযা াষযা , দ্রুত বস্কল-আপ এবং কম 

োউনর্াইম প্রদান কষি, এগুষ্ঠল একটি ক্তববৃক্ততষত বলা হরয়রছ। 

• অজয ন্ডচেক্াতরর মষত, এযািষর্ল ভািষতি ক্তেক্তজর্াল রূপািি এবং এি 

ব্যবসাি বৃক্তদ্ধষত সহাযতা কিষত প্রক্ততশ্রুক্ততবদ্ধ কািে এটি ক্তবেব্যাপী আকাি 

অজষ ন কিষত চায। 

• সুভাষ ন্ডপ -এর মষত, Airtel প্রাইষভর্ 5G বনর্ওযাষকষ ি কম বলষর্ক্তস 

এবং ক্তনভষ িষযাগ্য কাষনক্তক্টক্তভটি আরছ | 
 

ন্ডিন্ডজর্ ইনু্সযতরন্স মমার্র েীমার জন্য 'মপ অযাজ ইউ ড্রাইভ' চালু 

ক্তরতে 

ম া ন্ডিন্ডজর্ মজনাতরল ইনু্সযতরন্স হল প্রিম বীমাকািী যািা বমার্ি বীমা ন্ডনজস্ব 

ক্ষন্ডে (OD) পন্ডলন্ডসর জন্য 'তপ অযাজ ইউ ড্রাইভ' (PAYD) অযাে-অন 

তবক্তশষ্ট্য অফাি কষি। ইসুযষিস বমার্ি ইসুযষিস ওন েযাষমজ পক্তলক্তসি জন্য 

একটি অযাে-অন তবক্তশষ্ট্য চালু কষিষে, যাি নাম 'ষপ অযাজ ইউ ড্রাইভ'। 

যানবাহন-মাক্তলকিা বমার্ি ক্তনজস্ব িক্তত (OD) নীক্তত সহ ব্যাপক কভাষিষজি 

অংশ ক্তহসাষব এই সুক্তবধাটি ক্তকনষত পাষিন। 

নীন্ডের মূল ন্ডেষয: 

• প্রন্ডে েের  ারা 10,000 ন্ডক্তলান্ডমর্াতরর কম ড্রাইভ কষিন, তািা এখন 

এই অযাে-অষনি মাধ্যষম কম অিষ প্রদান কিষবন। 

• ক্তেক্তজর্ ওষোক্তমর্াি ক্তিক্তেং, বর্ক্তলষমটিক্স বের্া এবং বাক্তেষক ক্তকষলাক্তমর্াি 

ব্যবহাি কিষব এই ো়ি ন্ডদতে (25% পর্টন্ত)। 

• IRDAI সাধািে বীমা বকাম্পাক্তনগুক্তলষক বমার্ি OD পক্তলক্তসষত এই ধিষনি 

প্রযুক্তি-সিম ধািোগুক্তল প্রবতষ ন কিাি অনুমক্তত ক্তদষযষে। 
 

মনান্ডক্যা Wipro মক্ ন্ডিন্ডজর্াল রূপান্ততরর জন্য পাাঁ চ েেতরর চুন্ডক্ত 

প্রদান ক্তরছে  

মেঙ্গালুরুতে সদর দপ্তর সহ্ এক্টি মক্াম্পান্ডন Wipro Ltd. ক্তফনল্যাষিি 

Nokia এর সাষি ক্তেক্তজর্াল রূপািষিি জন্য একটি নতুন, পাৌঁ চ বেষিি চুক্তি 

স্বািি কিাি ব ােো কষিষে ৷ নতুন চুক্তিটি এমন একটি সংষযাষ  প্রসাক্তিত হয, 

যা প্রিম 20 বেষিিও পূরব ু ঠিত হষযক্তেল । Wipro নন্ডক্যার আপতির্ ক্রা 

অপাতরটিিং মতিতলর সমিষষন ব্যবসাক্তযক পক্তিষেবা প্রদান কিষব, প্রক্তক্রযা 

অক্তিমাইষজশান কররব, স্পশষহীন প্রক্তক্রযাকিে, এবং অেষ াি ম্যাষনজষমন্ট, সাপ্ল্াই 

বচইন, ক্তফনাস এবং অযাকাউক্তন্টং অপাষিশন জুষড উন্নত ব্যবহািকািী এবং গ্র্াহক 

অক্তভজ্ঞতাি উপি ক্তবষশে বজাি বদষব।  

যক্তদও চুক্তি সম্পষকষ  একটি অক্তফক্তসযাল ক্তববৃক্তত প্রকাশ কিা হষযক্তেল, Wipro 

হাইলাইর্ কষিষে বয এটি ক্লাষযষন্টি উষেখ না কষি এবং বমযাদ বা আকাষিি 

তথ্য প্রদান না কষি FY22 এি আক্তিষক ফলাফষলি সাষি প্রকাক্তশত বপ্রস 

ক্তবজ্ঞক্তপ্তষত চুক্তিটি উষেখ কষিষে।  
 

মাস্ট্ারক্ািট  BCCI এর র্াইতর্ল স্পন্সর ন্ডহ্সাতে Paytm মক্ 

প্রন্ডেস্থ্াপন ক্রতে   

মোিট  অি ক্তরাল ির ন্ডক্রতক্র্ ইন ইন্ডিযা (BCCI) বািা আষযাক্তজত সমস্ত 

আিজষ াক্ততক এবং  ষিাযা ক্তক্রষকর্ ম্যাচগুক্তলি জন্য র্াইষর্ল স্পসি ক্তহসাষব 

Paytm- মক্ প্রক্ততস্থাপন কিাি জন্য মাস্ট্ারক্ািট  । এই অক্তধকািটি Paytm 

2023 সাষলি বশে পযষি বিষখক্তেল । Paytm BCCI বক অনুষিাধ কষিক্তেল 

বক্রক্তের্ কােষ  প্রধান মাস্টািকােষ ষক তাি ইক্তিযা বহাম ক্তক্রষকর্ ক্তশষিাপা অক্তধকাি 

বদওযাি জন্য। Paytm পুনিায ক্তনষযাষ ি অনুষিাধ কিাি জন্য জুলাইষযি 

সমযসীমা ক্তমস কষিষে বষল জানা ব ষে । যাইষহাক, ক্তবক্তসক্তসআই তাষদি 

'দীঘটস্থ্াযী' সম্পতক্ট র কািষে ক্তবলক্তম্বত অনুষিাধ ক্তবষবচনা কিষত ইেুক।  

Paytm চুক্তিি মূল শতষ াবলী অনুসাষি মাস্টািকােষ ষক 2023 সাল পযষি অক্তধকাি 

বদওযা হষব এবং প্রন্ডে ম্যাতচ INR 3.8 মক্াটি োো ন্ডদতে থাক্তে । 

অন্যক্তদষক, Paytm-বক প্রায INR 16.3 Cr – আসল ক্তেষলি মূষল্যি 5% (INR 

326.8 Cr) ক্তি-অযাসাইনষমন্ট ক্তফ ক্তদষত হষব। 
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স্ট্ার মহ্লথ এেিং IDFC িাস্ট্ট  ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কাসুতরন্স অিার েরার 

উয়েয়ে এয়ে অেয়রর িায়ে চুতি েয়রয়ে 

স্ট্ার মহ্লথ এবং IDFC িাস্ট্ট  ব্যাঙ্ক এরক অপররর সারথ একটি চুক্তি স্বািি 

কষিষে৷ এই বক শল ত অংশীদাক্তিত্ব অনুসাষি, স্ট্ার মহ্লথ এবং অযালাইে 

ইসুযষিস বকাম্পাক্তন IDFC িাস্ট্ট  ব্যাতঙ্কর অতযাধুক্তনক ক্তেক্তজর্াল প্ল্যার্ফমষ এবং 

ক্তবসৃ্তত ক্তবতিে বনর্ওযাকষ  ব্যবহাি কিষব, যাষত ব্যাষঙ্কি গ্র্াহকষদি সষবষাত্তম-

বরেীি স্বাস্থয বীমা পে প্রিান কিা োয়। 
 

মসন্ডমক্িাটর পাক্ট  স্থ্াপতনর জন্য, আইন্ডজএসএস মভঞ্চারস এেিং 

োন্ডমলনা়ি ুসরক্ার সমতঝাো স্মারক্ স্বাক্ষর ক্তরতে 

মুখ্যমন্ত্রী এম মক্ স্ট্ান্ডলতনর উপন্ডস্থ্ন্ডেতে, োন্ডমলনা়ি ুএবং ক্তসঙ্গাপুি-ক্তভক্তত্তক 

বমসাষসষি মষধ্য একটি সমষঝাতা স্মািক স্বািক্তিত হয ৷ IGSS Ventures Pte 

Ltd 25,600 বকাটি ক্তবক্তনষযা  এবং অনুদান সহ িাষজয একটি 300 একষিি 

বসক্তমকিাক্টি হাই-ষর্ক পাকষ  ততক্তি কিষব৷ সক্তচবালষয আষযাক্তজত অনুষ্ঠাষন 

ক্তশল্পমন্ত্রী থাঙ্গাম মথন্নারাসু , মুখ্য সক্তচব ন্ডভ ইরাই আনেু এবং অন্যান্য শীেষ 

কমষকতষ ািা উপক্তস্থত ক্তেষলন। একটি অক্তফক্তসযাল বপ্রস ক্তিক্তলজ অনুসাষি আ ামী 

পাৌঁ চ বেষি, প্রকল্পটি 5,000 জষনিও ববক্তশ ব্যক্তিষক সিাসক্তি ক্তনষযা  কিষব বষল 

আশা কিা হষে। 
 

গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্: 

• িান্নাি জন্য পুননষবীকিেষযাগ্য শক্তি ব্যবহাি কষি, IGSS Ventures ভািত 

বসক্তমকিাক্টি ক্তমশন এবং সূযষ প্রকষল্প অংশ ক্তনষত চায, উভষযিই লিয বাযু 

দূেে এবং বলাবাল ওযাক্তমষং কমাষনা। 

• একটি বসক্তমকিাক্টি ফযাষবি জন্য যা 28 nm, 45 nm, এবং >=65 nm 

সহ ক্ততনটি ক্তভন্ন প্রযুক্তিি বনাষে ওষযফাি ততক্তি কিষব, বসইসাষি একটি 

ক্তশল্প ইষকাক্তসষস্টম অবকাঠাষমা যাষত বসক্তমকিাক্টি সাক্তকষ র্ ক্তেজাইনাি, 

উপাদান সিবিাহকািী, সিোম সিবিাহকািী এবং আউর্ষসাসষে 

বসক্তমকিাক্টি সমাষবশ অিভুষ ি িাষক এবং বর্স্ট বপ্ল্যাি, তাক্তমলনাড ু

মচন্নাইতযর ক্াতে দ্যটি সহ্ নযটি মক্ৌশল ে সাইর্ েরাদ্দ ক্তরতে। 
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• কনষসাটিষ যাষমি মষত, দুই বেষি বাক্তেক্তজযক উৎপাদন শুরু হষল 1,500 

আধা-দি ও দি রক্তমক ক্তনষযা  কিা হষত পাষি। 

• প্রায 76,000 বকাটিি প্রতযাক্তশত ক্তবক্তনষযাষ ি সাষি, হাই-বর্ক পাষকষ  

ইষকাক্তসষস্টম অংশীদািষদি কাষজি ফষল মানুষেি জন্য অক্ততক্তিি 25,000 

চাকক্তি হষত পাষি। 
 

Avanse Financial এেিং Edelweiss োত্রতদর ভ্রমর্ েীমা প্রদাতন 

সহ্তর্ান্ড ো ক্রতে এক্ন্ডত্রে হ্তযতে 

Avanse Financial Services , ক্তশিাি উপি বজাি ক্তদষয একটি NBFC, 

এবং Edelweiss General Insurance (EGI) Avanse বািা সমক্তিষত 

আিজষ াক্ততক োত্রষদি োত্র ভ্রমে বীমা অফাি কিাি জন্য বয িভাষব কাজ কষিষে। 

Edelweiss General Insurance-এর োত্রষদি এই ভ্রমে বীমা, ক্তচক্তকৎসা খিচ 

এবং জরুিী অবস্থা এবং আক্তিষক িক্ততি ক্তবরুষদ্ধ তাষদি িিা কষি। এতিলওতযস 

মজনাতরল ইনু্সযতরন্স প্ল্যান ন্ডনন্ডিে ক্তর বয োত্রষদি অধ্যযন এবং িাকাি সময 

একটি উষব -মুি সময িষযষে যা ক্তচক্তকৎসা, িাকাি ব্যবস্থা এবং ভ্রমষেি অসুক্তবধা-

সম্পক্তকষ ত কভািগুক্তলি ক্তবরুষদ্ধ ব্যাপক কভাষিজ প্রদান কষি। উপিন্তু, োত্রষদি 

তাষদি চাক্তহদা এবং ক্তবেক্তবযালষযি মান অনুযাযী ঐক্তেক কভাি সহ তাষদি 

পক্তিকল্পনা পক্তিবতষ ন কিাি ক্তবকল্প িাকষব। 

ভারেীয ন্ডশক্ষাথীতদর সংখ্যা দ্রুত বাডষে। ক্তশষল্পি পূবষাভাস অনুসাষি, এই সংখ্যা 

2024 সাষলি মষধ্য 1.8 ক্তমক্তলযষন বপ ৌঁোষব বষল আশা কিা হষে, ফলস্বরূপ ব্যয 

বৃক্তদ্ধ পাষব। বকাম্পাক্তনি মষত, এটি সু্টষেন্ট ট্রাষভল ইসুযষিসষক অপক্তিহাযষ কষি 

বতাষল, ক্তবষশে কষি ক্তচক্তকৎসা খিচ কভাি কিাি জন্য বয ক্তবষদষশ স্বাস্থযষসবাি 

খিচ ভারতের তুলনায অষনক ববক্তশ। 
 

র্ার্া পাওযার এেিং োন্ডমলনা়ি ু এক্টি মসৌর উত্পাদন সুন্ডেধা 

স্থ্াপতনর জন্য এক্টি চুন্ডক্ত স্বাক্ষর ক্তরতে 

র্ার্া পাওযার প্রকাশ কষিষে বয এটি োন্ডমলনা়ি ুসরক্াতরর সাষি  িাষজযি 

ন্ডেরুতনলতভন্ডল বজলায একটি নতুন বসালাি বসল এবং মক্তেউল উত্পাদন 

সুক্তবধা ক্তনমষাষে 3000 বকাটি র্াকা ক্তবক্তনষযা  কিাি জন্য একটি চুক্তিষত বপ ৌঁষেষে৷ 

চুক্তি অনুসাষি, উভয পিই নবাযনষযাগ্য শক্তিি ক্তদষক সুযইচ এবং িাষজয 

কমষসংস্থান সৃক্তষ্ট্ি জন্য প্রষচষ্ট্া চালাষব। সুক্তবধাটিষত ক্তবক্তনষযা  অবেই 16 মাষসিও 

ববক্তশ সময ধষি হষত হষব এবং এি ফষল চাকক্তিি সৃক্তষ্ট্ হষত হষব, যাি 

ববক্তশিভা ই হষব মক্তহলাষদি জন্য। 
 

গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্: 

• এই উষযাষ ি ফষল 2,000-এি ববক্তশ প্রতযি ও পষিাি চাকক্তিি সুষযা  

ততক্তি হষব, যাি ববক্তশিভা ই নািীষদি কাষে যাষব। 

• মেঙ্গালুরুতে একটিি পি , এটি হষব র্ার্া পাওযাষিি ক্তবতীয এই ধিষনি 

উৎপাদন সুক্তবধা। 

• একটি কষপষাষির্ ক্তববৃক্তত অনুসাষি, ভািষতি শীেষস্থানীয সমক্তিত শক্তি 

সংস্থাগুক্তলি মষধ্য একটি, র্ার্া পাওযার োন্ডমলনা়িু সরক্াতরর সাতথ 

োন্ডমতলর ন্ডেরুতনলতভন্ডল অঞ্চষল একটি 4GW বসালাি বসল এবং 

4GW বস ি মক্তেউল উত্পাদন সুক্তবধা ততক্তি কিষত প্রায 3,000 বকাটি র্াকা 

ক্তবক্তনষযা  কিাি জন্য একটি চুক্তি কষিষে। 
 

ভারেীয অযাথতলর্ছদর সমথটন ক্রার জন্য অযাথতলটিে 

মিিাতরশন অি ইন্ডিযার সাতথ RIL চুন্ডক্ত ক্তরতে 

ন্ডরলাতযন্স ইিান্ডিজ ন্ডলন্ডমতর্ি (RIL) এবং অযাথতলটিে মিিাতরশন 

অি ইন্ডিযা (AFI) ভারতে অযািষলটিষক্সি সামক্তগ্র্ক বৃক্তদ্ধষক সিম কিাি জন্য 

একটি দী ষষমযাদী অংশীদাক্তিত্ব কষিষে ৷ অংশীদাক্তিষত্বি লিয হল সািা বদশ 

বিষক ভািতীয ক্রীডাক্তবদষদি েুৌঁরে এরন তাষদি ক্তবেমাষনি সুষযা -সুক্তবধা, 

বকাক্তচং প্রদান কিা | 
 

আইআইটি মািাজ মথতক্ শুরু হ্ওযা মক্াম্পান্ডনর সাতথ মেদান্ত 

সহ্তর্ান্ড ো ক্তরছে 

ক্তনিাপত্তা  র্না সনািকিে বাস্তবাযষনি জন্য, ধাতু, বতল এবং গ্যাস বকাম্পাক্তন 

মেদান্ত আইআইটি মািাজ- এ প্রক্ততক্তষ্ঠত একটি স্টার্ষ আপ ক্তেষর্ক্ট 

মর্ক্তনালন্ডজতসর সাষি অংশীদাক্তিত্ব কষিষে এবং এি সমস্ত ব্যবসাক্তযক ইউক্তনষর্ 

টি-পালস HSSE মন্ডনর্ন্ডরিং ন্ডসতস্ট্ম স্থাপন কষিষে। অংশীদাক্তিত্বটি ববদাি 

গ্রুষপি কমষষিষত্র AI-সিম ক্তনিাপত্তা পযষষবিে বাস্তবাযষনি মাধ্যষম শূন্য িক্তত 

অজষ ষনি লষিযি সাষি সামেস্যপূেষ, যা ক্তেক্তজর্াল রূপািষিি জন্য এি বিােম্যাষপ 

একটি প্রধান অগ্র্াক্তধকাি।  
 

ন্ডিতর্ট মর্ক্তনালন্ডজ সম্পতক্ট  : 

আইআইটি মািাজ বািা সমক্তিষত একটি স্টার্ষ আপ মেদান্ত স্পাক্ট  1.O 

উষযাষ ি ক্তবজযী ক্তহসাষব ক্তনবষাক্তচত হষযক্তেল । এটি 100% ক্তনিাপত্তা সম্মক্তত এবং 

0% সম্পদ োউনর্াইম অজষ ষনি জন্য ক্তশল্প প্রক্তক্রযাগুক্তল স্বযংক্তক্রয এবং 

পুনঃপ্রষক শষলি লষিয SaaS-ক্তভক্তত্তক সমাধান সিবিাহ কষি। 
 

RBI এেিং ব্যাঙ্ক ইতিাতনন্ডশযার মতে সহ্তর্ান্ড ো আরও এন্ড তয 

ন্ডনতে MoU স্বাক্ষন্ডরে হ্তযতে 

ন্ডরজাভট  ব্যাঙ্ক অি ইন্ডিযা এবং ব্যাঙ্ক ইতিাতনন্ডশযার মষধ্য বপষমন্ট ক্তসষস্টম, 

ক্তেক্তজর্াল আক্তিষক উদ্ভাবন, অযান্ডন্ট-মান্ডন লিান্ডরিং এেিং সন্ত্রাসোতদর অথটাযন 

(এএমএল-ন্ডসএিটি) প্রন্ডেতরাতধ সহ্তর্ান্ড ো ো়িাতনার জন্য একটি চুক্তি 

হষযষে ৷ ইতিাতনন্ডশযার বাক্তলষত G20 অিষমন্ত্রী এবং বকন্দ্রীয ব্যাংষকি 

 ভনষিষদি তবঠষকি পাশাপাক্তশ, দুটি বকন্দ্রীয ব্যাংক তাষদি পািস্পক্তিক 

সহষযাক্ত তাষক আিও এক্ত ষয ক্তনষত একটি MoU সাের করররছ |  
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ন্ডচো পুনঃপ্রেেট তনর জন্য ভারে নান্ডমন্ডেযার সাতথ এক্টি চুন্ডক্ত স্বাক্ষর 

ক্তরতে 

প্রায সাত দশক পি ন্ডচোতদর মদতশ ক্তফক্তিষয আনাি লরেয ভারে এবং 

নান্ডমন্ডেযার মষধ্য একটি সমষঝাতা স্মািক (Mou) স্বােষ্ঠরত হয় । প্রিম আর্টি 

ক্তচতা 15 আ ষস্টি মষধ্য মধ্যপ্রষদষশি কুতনা জােীয উযাতন মপৌাঁেতে েতল 

আশা ক্রা হ্তে । আলাদাভাষব, ভািত দন্ডক্ষর্ আন্ডফ্রক্া মথতক্ 12টি ন্ডচো 

পাতে েতল আশা ক্রা হ্তে | 
 

Flipkart এেিং ন্ডেহ্ার রাজয দক্ষো উন্নযন ন্ডমশতনর েন্য MoU 

স্বাক্ষন্ডরে হ্তযতে 

ই-কমাসষ বাজাি ন্ডলপক্ার্ট  রাতজয সাপ্ল্াই মচইন অপাতরশন এক্াতিন্ডম 

(SCOA) প্রকল্পগুক্তল শুরু কিাি জন্য ন্ডেহ্ার রাজয দক্ষো উন্নযন ন্ডমশতনর 

সাষি একটি চুক্তি স্বািি কষিষে । একটি ক্তিক্তলজ অনুসাষি, বপ্রাগ্র্ামটিি লিয হল 

দি সাপ্ল্াই বচইন অপাষিশন কমীষদি একটি প্রক্ততভা গ্রুপ ততক্তি কিা এবং 

ব্যবসাি প্রাসক্তঙ্গক প্রক্তশিে ও দিতা েক্তডষয বদওযা। 
 

MSME, NSIC এেিং LG Electronics-এর জন্য মসন্টার অি 

এন্ডেতলন্স প্রন্ডেষ্ঠা ক্রতে এক্টি চুন্ডক্ত স্বাক্ষর ক্তরছে 

মাননীয কযাক্তবষনর্ মন্ত্রী শ্রী নারাযর্ রাতন, মাননীয প্রক্ততমন্ত্রী  শ্রী ভানু প্রোপ 

ন্ডসিং ভামটা, সক্তচব MSME শ্রী ন্ডে ন্ডে মসাযাইন , CMD, NSIC শ্রী ন্ডপ 

উদযকুমার  এবং AS&DC বশতলশ কুমার ন্ডসিং জােীয কু্ষি ন্ডশল্প 

ক্তপটাতরশতনর উপন্ডস্থ্ন্ডেতে (NSIC) LG Electronics India Pvt Ltd 

এবং ইষলকট্রক্তনক্স বসক্টি ক্তস্কলস কাউক্তসল অফ ইক্তিযা (ESSCI) এি সাষি 

একটি চুক্তি স্বািি কষিষে। 
 

গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্: 

• এই প্রকষল্পি লিয হল সুক্তবধাবক্তঞ্চত যুবকষদি কনক্তজউমাি ইষলকট্রক্তনক্স 

এবং যন্ত্রপাক্ততি বিষত্র প্রক্তশিে বদওযা। 

• LG Electronics এবং The Electronics Sector Skills Council 

of India (ESSCI) NSIC – কাক্তি ক্তি পক্তিষেবা বকষন্দ্র একটি "বসন্টাি 

অফ এক্তক্সষলস" প্রক্ততষ্ঠা কিষব। 

• এটি ইষলকট্রক্তনষক্সি বিষত্র তরুেষদি নতুন সুষযা  বদষব এবং এই ক্তশষল্প 

চাকক্তিি জন্য দি রক্তমক ততক্তি কিষব। 

• প্রক্তত বেি প্রিম বেষি 600 জন যুবকষক বসবা বদওযা হষব। 
 

এমওইউ স্বাক্ষন্ডরে: 

• মর্ ন্ডজন চযািং , এলক্তজ ইক্তিযাি কাস্টমাি সাক্তভষ ষসি প্রধান এবং ন্ডমঃ ওন্ডপ 

ন্ডসিং , বকন্দ্র প্রধান, এনটিএসক্তস(ওখলা), সমষঝাতা স্মািষক স্বািি 

কষিষেন। 
 

ভারতের েৃহ্ত্তম আন্ডথটক্ চুন্ডক্তগুন্ডলর মতে এক্টি, Axis Bank-Citi 

মােজ ার CCI বারা অনুতমান্ডদে হ্তযতে 

ভািষতি প্রন্ডেতর্ান্ড ো ক্ন্ডমশন (CCI) অনুসাতর, Citibank, NA এবং 

Citicorp Finance (India) Limited-এর ক্নন্ডজউমার ব্যান্ডঙ্কিং ক্ার্টক্রম 

Axis Bank বািা অক্তধগ্র্হে অনুষমাদন কিা হষযষে । সংস্থাগুক্তল বািা অক্তধগ্র্হষেি 

কিা োনারনা হরয়রছ | CCI- এর মষত, এই বলনষদনটি Axis-এি কাষে 

Citibank এবং Citicorp-এি বভািা ব্যাক্তঙ্কং কাযষক্রষমি চলমান উষব জনক 

মন্দা ক্তবক্তক্রষক অিভুষ ি কষি। 
 

োলত া এেিং ভারে মিাজট  মট্রন উৎপাদতনর জন্য এক্টি চুন্ডক্ত 

স্বাক্ষর ক্তরতে 

‘BF ইনফ্রািাক্চার ন্ডলন্ডমতর্ি’ বারা এেটি উচ্চ-গষ্ঠতর োেীবাহী নট্রন 

বতষ্ঠরর েন্য একটি নেৌথ উরযাগ প্রক্ততক্তষ্ঠত হষযষে | স্পযাক্তনশ প্রস্তুতকািক 

মপতর্তন্টস োলত া এসএল-এর সমূ্পর্ট মান্ডলক্ানাধীন সহ্তর্া ী সিংস্থ্া 

আসন্ন স্থানীয প্রষযাজনীযতাি সুক্তবধাি পাশাপাক্তশ বিলওষয বসক্টষি নতুন 

অিষননক্ততক সম্ভাবনার বিষত্র অবিান রােরব। 
 

RBI আইন্ডিন্ডেআই ব্যাতঙ্কর জন্য দরদাোতদর 40%-এর মেন্ডশ 

মান্ডলক্ানার অনুমন্ডে ন্ডদতযতে 

ভািতীয ন্ডরজাভট  ব্যাঙ্ক (RBI) , বকন্দ্র সিকাি এবং জীেন েীমা সিংস্থ্াগুন্ডল 

(LIC) বারা অ-আন্ডথটক্ প্রন্ডেষ্ঠান এেিং অন্ডনযন্ডন্ত্রে সিংস্থ্াগুন্ডলতক্ IDBI 

ব্যাতঙ্ক 40 শতাংষশি ববক্তশ অংশীদাক্তিষত্বি অনুমক্তত বদওযাি জন্য বকষন্দ্রি 

অনুষিাধ স্বীকাি কষিষে বষল জানা ব ষে । একটি বক শল ত অপসািে প্রক্তক্রযাি 

মাধ্যষম ঋেদাতাি 51 বিষক 74 শতাংশ ক্তবক্তক্র করা করার ষ্ঠসিান্ত ননওয়া হরয়রছ| 

 

Appointment News in Bengali 
 

ন্ডসঙ্গাপুতরর টি. রাজা কুমার FATF-এর নেুন সভাপন্ডে তহিায়ব 

তি ুি হয়েয়েি 

টি. রাজা কুমারতক্ অিষ পাচাি ক্তবষিাধী ওযাচে  িাইন্যান্ডন্সযাল অযাক্শন 

র্াি মিাতসটর (FATF) সভাপক্তত ক্তহষসষব ক্তনষযা  করা হষযষে । রাজা কুমাি 

মাক্ট াস মপ্ল্যাতরর স্থ্লান্ডভন্ডষক্ত হ্তযতেন ক্তযক্তন এখন পযষি এই পষদ অক্তধক্তষ্ঠত 

ক্তেষলন, এবং আ ামী দুই বেষিি জন্য ষ্ঠতষ্ঠন তাি পক্তিষেবা বেষড বদষবন।  
 

িযানতক্াি রন্ডে শাস্ত্রীতক্ েযাি অযাম্বাতসির ন্ডহ্তসতে তিয়োগ 

েয়রয়ে 

প্রািন টিম ইক্তিযা বকাচ এবং ক্তক্রষকর্াি, রন্ডে শাস্ত্রীছে িযানতক্াি, একটি 

লাইভ সামগ্র্ী, ক্রীডা পক্তিসংখ্যান এবং ই-কমাসষ মাষকষ র্ষপ্ল্ষসি জন্য নতুন ব্রযাি 

অযাম্বাষসেি ক্তনযুি করররছ। ফযানষকাে ভািষতি ওষযস্ট ইক্তিজ সফি এবং 

ECB-এি য হাষেষেি একষচটিযা অক্তধকাি সহ ক্তকেু বসিা ক্তক্রষকটিং অযাকশন 

বহাস্ট কিষত প্রস্তুত; এবং শাস্ত্রী আসন্ন প্রচািাক্তভযাষনি বনতৃত্ব ক্তদষয 

ফযানষকাষেি 'ফযান-ফাস্টষ ' এর প্রস্তাব নিরবন | 
 

আন্ডভভা ইন্ডিযা অন্ডসে রথতক্ নেুন ন্ডসইও এেিং এমন্ডি ন্ডহ্সাতে 

ন্ডনতযা  ক্তরতে 

আন্ডভভা ইন্ডিযা অন্ডসে রথতক্ প্রধান ন্ডনেটাহ্ী ক্মটক্েট া এেিং ব্যেস্থ্াপনা 

পন্ডরচালক্ ক্তনযুি কষিষে । িি অন্ডমে মান্ডলতক্র স্থ্লান্ডভন্ডষক্ত হ্তেন ক্তযক্তন 10 

বেি পি ব্যবসা বেষড যাষেন। এই ক্তনষযা  11 জুলাই বিষক কাযষকি হষব। 

বতষ মাষন প্রুষেক্তসযাল মাযানমাি লাইফ ইসুযষিষসি ক্তসইও, িি ভািত ও 

মাযানমাষি 22 বেষিি ব্যাক্তঙ্কং এবং বীমা অক্তভজ্ঞতা ক্তনষয এষসষেন এবং ভািষত 

ICICI ব্যাঙ্ক এবং ICICI প্রুষেনক্তশযাল লাইষফি সাষি দৃঢ় ক্তবতিষেি অক্তভজ্ঞতা 

িষযষে৷ 
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রায়েন্দ্র প্রিাদ ন্যাশিাল হাই তিড ছরল েয়েজায়রশি তলতময়েয়ডর 

MD তহিায়ব দাতেত্ব েহণ েয়রয়েি 

সরকার দুনীষ্ঠতর অষ্ঠভরোরগ সতীশ অষ্ঠিরহােীরক বরোস্ত করার পর রারেন্দ্র 

প্রসািরক ন্যাশনাল হাই-ষ্ঠেে নরল করপুাররশন ষ্ঠলষ্ঠেরটে(NHSRCL) এর 

ব্যবস্থাপনা পষ্ঠরচালক ষ্ঠহরসরব ষ্ঠনেুক্ত করা হরয়রছ । ষ্ঠতষ্ঠন নরভম্বর 2017 নথরক 

NHSRCL-এর সারথ প্রকরের পষ্ঠরচালক ষ্ঠহসারব কাে কররছন এবং 

সােষ্ঠগ্রকভারব েুম্বাই আহরেিাবাি হাই-েীে নরল প্রকরের ষ্ঠসষ্ঠভল ইষ্ঠিষ্ঠনয়াষ্ঠরং 

কারের িাষ্ঠয়রত্ব আরছন, ো বুরলট নট্রন প্রকে নারে পষ্ঠরষ্ঠচত। 
 

আলভাতরা লান্ডরও IFAD-এর নেুন মপ্রন্ডসতিন্ট ন্ডহ্তসতে মতনানীে 

হ্তযতেন 

ইন্টারন্যাশনাল িাি ির এন্ডগ্র্ক্ালচারাল মিতভলপতমন্ট (IFAD) -এি 

 ভক্তনষং কাউক্তসল বস্পষনি আলভাতরা লান্ডরওতক্ নতুন বপ্রক্তসষেন্ট ক্তহষসষব 

ক্তনযুি কষিষে । লাক্তিও 1 অষক্টাবি 2022-এ কে শুরু কররবন এবং ষ্ঠতষ্ঠন চাি 

বেষিি বমযাষদর েন্য দাক্তযত্ব পালন করা শুরু কররবন । ক্ততক্তন ন্ড লোর্ট  

হ্াউিংতোর স্থ্লান্ডভন্ডষক্ত হ্তেন, ক্তযক্তন 2017 সাল বিষক সং ঠনটিি বনতৃত্ব 

ক্তদষযষেন। 
 

রাইতর্তলর CMD পতদর জন্য সঞ্জাই কুমারতক্ সুপান্ডরশ ক্রা হ্তযতে 

public enterprise’s selection board (PESB) RailTel 

Corporation of India Ltd (RCIL)- এি বচযািম্যান ও ব্যবস্থাপনা 

পক্তিচালক পষদি জন্য সোই কুমারতক্ ক্তনবষাক্তচত কষিষে । বতষ মাষন, ক্ততক্তন 

Railtel-এ পক্তিচালক ক্তহষসষব দাক্তযত্ব পালন কিষেন। 
 

ন্ডশক্ষা ে মর্াগ্যো: 

সোই কুমাি এলাহাবাদ ক্তবেক্তবযালয বিষক ইষলকট্রক্তনক এবং 

বর্ক্তলকক্তমউক্তনষকশন ইক্তেক্তনযাক্তিং-এ প্রযুক্তিষত নাতক ক্তেক্তগ্র্ এবং ম্যাষনজষমন্ট 

বেষভলপষমন্ট ইনক্তস্টটিউর্, গুি াৌঁ ও বিষক ব্যবস্থাপনায নাতষকাত্তি ক্তেষপ্ল্ামা 

কষিষেন। 
 

প্রেীক্ মপাোতক্ অযািতভন্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউতরক্া মিােটতসর 

প্রধান ন্ডহ্তসতে ন্ডনতযা  েরা হয়েয়ে 

প্রেীক্ মপার্াতক্ PE ফামষ অযািতভন্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউতরক্া মিােটস 

পন্ডরচালনার জন্য ন্ডনরু্ক্ত ক্তরছে । প্রতীক মপার্া ইউষিকা বফাবষষস 

ম্যাতনন্ডজিং ন্ডিতরটর এেিং ন্ডসইও ন্ডহ্তসতে মর্া  মদতেন। প্রতীক বকাম্পাক্তনি 

ক্রমা ত বৃক্তদ্ধ এবং অতযাধুক্তনক পে উৎপাদষনি জন্য ব্যবস্থাপনা গ্রুপষক  াইে 

কিষব। প্রতীে মপার্া 15ই আগে নথরক ইউষিকা বফাবষষসর হরয় কাে শুরু 

কররবন |  
 

মীনা মহ্মচন্দ্র ক্রুর বেশ্য ব্যাতঙ্কর অস্থ্াযী মচযারপাসটন তহিায়ব 

ন্ডনরু্ক্ত হ্তযতেন 

ভািতীয ন্ডরজাভট  ব্যাঙ্ক (RBI) ক্রুর বেশ্য ব্যাতঙ্কর অস্থাযী বচযািপািসন 

ন্ডহ্সাতে ক্ততন বেষিি জন্য মীনা মহ্মচতন্দ্রর ক্তনষযাষ ি অনুষমাদন ক্তদষযষে। 

ব্যাতঙ্কর নন-এন্ডেন্ডক্উটিভ ইক্তিষপষিন্ট বচযািপাসষষনি পষদি জন্য বহমচষন্দ্রি 

আষবদনটি বম মাষস ব্যাঙ্ক RBI-এি কাষে সুপাক্তিশ কষিক্তেল। 

গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্: 

• মহ্মচতন্দ্রর (64) বমযাদ 3 বেষিি জন্য অনুষমাক্তদত হয, বযক্তদন ক্ততক্তন 

কাযষভাি গ্র্হে কষিন নসই ষ্ঠিন নথরক। 

• একজন কযাক্তিযাি ব্যাঙ্কাি ক্তহসাষব RBI এি ক্তবক্তভন্ন বিষত্র তাি 35 বেষিি 

ববক্তশ ব্যাক্তঙ্কং অষ্ঠভজ্ঞতা িষযষে। 

• জুন 2015 বিষক নষভম্বি 2017 পযষি, মহ্মচন্দ্র RBI-এি ক্তনবষাহী 

পক্তিচালক ক্তহসাষব কাজ কষিক্তেষলন। 
 

প্রাক্তন ইউন্ডনযন ব্যাতঙ্কর CEO রাজন্ডক্রর্ রাইছে FSIB বারা 

NaBFID-এর MD পতদর জন্য তিবজাচি েরা হয়েয়ে 

ইউক্তনযন ব্যাঙ্ক অফ ইক্তিযাি প্রািন ম্যাষনক্তজং ক্তেষিক্টি রাজন্ডক্রর্ রাই ন্ডজ বক 

নতুন প্রক্ততক্তষ্ঠত NaBFID-এি বনতৃত্ব বদওযাি জন্য ন্ডিনান্ডন্সযাল সান্ডভট তসস 

ইনন্ডস্ট্টিউশন েুযতরা (FSIB) বারা সুপান্ডরশ েরা হয়েয়ে, যাি নোট খিচ 

হষব 20,000 বকাটি র্াকা ৷ পাৌঁ চজন চূডাি প্রািীি সাষি সািাৎকাি বনওযাি পি, 

িাষ্ট্রীয মাক্তলকানাধীন ব্যাঙ্ক এবং আক্তিষক প্রক্ততষ্ঠানগুক্তলি জন্য বহেহান্টাি ন্যাশনাল 

ব্যািংক্ ির িাইন্যান্ডন্সিং ইনফ্রািাক্চার অযাি মিতভলপতমন্ট ( NBFID 

) এর ব্যবস্থাপনা পক্তিচালকষক ববষে ক্তনষযক্তেষলন। 
 

মুস্তান্ডিজুর রহ্মান ভারতে োিংলাতদতশর হ্াইক্ন্ডমশনার তহিায়ব 

তি ুি হয়েয়েি 

োিংলাতদশ সরক্ার মুস্তান্ডিজুর রহ্মানতক্ ভািষত বাংলাষদষশি পিবতী 

হাইকক্তমশনাি ক্তহষসষব ক্তনষযা  করররছ । বতষ মাষন ক্ততক্তন বজষনভায জাক্ততসং  

অক্তফষস বাংলাষদষশি স্থাযী প্রক্ততক্তনক্তধ এবং সুইজািল্যাষি িাষ্ট্রদূত ক্তহষসষব দাক্তযত্ব 

পালন কিষেন। ক্ততক্তন নতুন হাইকক্তমশনাি ক্তহষসষব মুহ্াম্মদ ইমরাতনর স্থায়ি 

তি ুি হ্তেন।  
 

সুরঞ্জন দাসতক্ AIU-এর নেুন সভাপন্ডে ন্ডহ্তসতে নাম মঘাষর্া ক্রা 

হ্তযতে  

যাদবপুি ক্তবেক্তবযালষযি ভাইস-চযাষসলি, সুরঞ্জন দাসতক্ অযাতসান্ডসতযশন 

অি ইন্ডিযান ইউন্ডনভান্ডসটটিজ(AIU) -এি সভাপক্তত ক্তহসাষব ক্তনযুি কিা 

হরয়রছ । নপ্রষ্ঠসরেন্ট ক্তহসাষব তাৌঁ ি বমযাদ 1 জুলাই বিষক এক বেষিি জন্য হষব 

। সুরঞ্জন দাস বষলক্তেষলন বয, ক্ততক্তন নেুন ন্ডশক্ষা নীন্ডের (NEP) প্রধান 

তবক্তশষ্ট্যগুক্তল কাযষকি কিাি ক্তবেযটি গ্র্হে কিষবন । ক্তবক্তশষ্ট্ ইক্ততহাসক্তবদ সুরঞ্জন 

দাস এক বেি আষ  AIU-এি সহ-সভাপক্তত ষ্ঠহসারব ক্তনযুি হন। 
 

গুতলতবদ্ধ হয়ে প্রোত হয়েয়েি োোয়ির প্রািণ প্রধািমন্ত্রী তশিয়ো 

আয়ব 

োপারনর পষ্ঠিোঞ্চলীয় নারা শহরর ষ্ঠনবুাচনী প্রচারণার সেয় গুষ্ঠলষ্ঠবি হরয় 

োপারনর প্রাক্তণ প্রধানেন্ত্রী ষ্ঠশনরো আরব প্রয়াত হরয়রছন। নারা িায়ার 

ষ্ঠেপাটুরেন্ট এর তরি নথরক োনারনা হরয়রছ নে, 67 বছর বয়সী ষ্ঠশনরো 

আরবরক হাসপাতারল ননওয়ার আরগ কাষ্ঠেুওপালরোনাষ্ঠর অযাররে হরয়ষ্ঠছল । 

এছা়িা তারা বরলরছ নে, প্রধানেন্ত্রী ষ্ঠশনরো আরব তার ঘার়ির োন পারশ এবং 

বাে ক্ল্যাষ্ঠভকরল েত হরয়রছ। 
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আরব 2020 সারল পিতযাগ না করা পেুন্ত নিরশর সবরচরয় িীঘ ুনেয়ািী প্রধানেন্ত্রী 

ষ্ঠছরলন, হােলার পরর তারক নহষ্ঠলকপ্টারর করর হাসপাতারল ষ্ঠনরয় োওয়া 

হরয়ষ্ঠছল। 1930-এর িশরক েুি-পূবু সােষ্ঠরক শাসরনর ষ্ঠিন নথরক এটি ষ্ঠছল 

একেন বতুোন বা প্রাক্তন োপাষ্ঠন প্রধানেন্ত্রীর প্রথে হতযাকাণ্ড। 

পুষ্ঠলশ োষ্ঠনরয়রছ, গুষ্ঠল চালারনার েন্য সরন্দহভােন 41 বছর বয়সী একেনরক 

নগ্রপ্তার করা হরয়রছ।  
 

আর দীতনশ ক্নতিিাতরশন অি ইন্ডিযান ইিান্ডির নেুন সভাপন্ডে 

তহিায়ব তি ুি হয়েয়েি  

TVS সাপ্ল্াই বচইন সক্তলউশষনি এক্তক্সক্তকউটিভ ভাইস-ষচযািম্যান R দীষনশষক 

2022-2023 বেষিি জন্য ক্নতিিাতরশন অি ইন্ডিযান ইিান্ডির(CII) 

সভাপন্ডে তহিায়ব মতনানীে ক্রা হ্তযতে। 2018 বিষক 2019 পযষি ক্ততক্তন 

CII দক্তিে অঞ্চষলি বচযািম্যান ক্তহষসষব দাক্তযত্ব পালন কষিষেন। 

ITC-এি বচযািম্যান ও ব্যবস্থাপনা পক্তিচালক সঞ্জীে পুরী, ক্তদক্তেষত অনুক্তষ্ঠত CII 

জাতীয কাউক্তসষলি সভায CII-এি সহ-সভাপক্তত ষ্ঠহসারব ক্তনবষাক্তচত হন। 2022-

2023-এি জন্য, সঞ্জীে োজাজ বাজাজ ক্তফনসাভষ  ক্তলক্তমষর্ষেি বচযািম্যান এবং 

ব্যবস্থাপনা পক্তিচালক ক্তহসাষব কাজ চাক্তলষয যাষবন। 
 

AIU-এর িতুি িভােতত তহয়িয়ব িুরঞ্জি দািয়ে তিয়োগ েরা 

হয়েয়ে 

োিবপুর ষ্ঠবেষ্ঠবযালরয়র ভাইস-চযারেলর, সুরিন িাসরক অযারসাষ্ঠসরয়শন অি 

ইষ্ঠিয়ান ইউষ্ঠনভাষ্ঠসুটিে(AIU)-এর সভাপষ্ঠত ষ্ঠহসারব ষ্ঠনেুক্ত করা হরয়ষ্ঠছল। 

নপ্রষ্ঠসরেন্ট ষ্ঠহসারব তাৌঁ র নেয়াি 1 েুলাই নথরক এক বছররর েন্য হরব । সুরিন 

িাস বরলরছন নে, ষ্ঠতষ্ঠন নতুন ষ্ঠশো নীষ্ঠতর (NEP) প্রধান ববষ্ঠশষ্ট্যগুষ্ঠল কােুকর 

করার ষ্ঠবেয়টি গ্রহণ কররবন, গুরুত্বপূণু গরবেণা কােুক্ররের সারথ েষ্ঠ়িত রােয 

ষ্ঠবেষ্ঠবযালয়গুষ্ঠলর েন্য নকন্দ্রীয় তহষ্ঠবল সংগ্ররহর ষ্ঠবেরয় কাে কররবন। এছা়িা 

ষ্ঠতষ্ঠন, ববষ্ঠেক স্তরর ভারতীয় ষ্ঠবেষ্ঠবযালরয়র োন উন্নত করার নচষ্ট্া কররবন। ষ্ঠবষ্ঠশষ্ট্ 

ইষ্ঠতহাসষ্ঠবি িাস এক বছর আরগ AIU-এর সহ-সভাপষ্ঠত ষ্ঠহসারব ষ্ঠনেুক্ত হন। 
 

দন্ডক্ষর্ সুদাতন জান্ডেসিংঘ ন্ডমশতনর মিাসট ক্মািার ন্ডহ্তসতে ন্ডনরু্ক্ত 

হ্তলন মল. মজনাতরল মমাহ্ন সুোমান্ডনযান 

ভািষতি বলফষর্ন্যান্ট বজনাষিল, মমাহ্ন সুোমান্ডনযানতক্ দন্ডক্ষর্ সুদাতন 

জান্ডেসিংঘ ন্ডমশতন (UNMISS) বফাসষ কমািাি ক্তনযুি কিা হষযষে । ক্ততক্তন 

ভািষতি বলফষর্ন্যান্ট বজনাষিল তশষলশ ক্ততনাইকাষিি স্থলাক্তভক্তেি হন। 

জাক্ততসংষ ি মহাসক্তচব আষিাক্তনও গুষতষিস ৫ জুলাই এই ক্তনষযাষ ি ব ােো 

বদন। 

প্রায 20,000 শাক্তিিিী দক্তিে সুদাষন জাক্ততসং  ক্তমশষনি সাষি ববসামক্তিক 

না ক্তিকষদি িিা কিষত এবং সং াত-আক্রাি বদশটিষত বর্কসই শাক্তি  ষড 

তুলষত কাজ কিষে। 73টি বদষশি ববসামক্তিক, পুক্তলশ এবং সামক্তিক কমীিা 

জাক্ততসংষ ি ক্তনিাপত্তা পক্তিেদ কতৃষ ক প্রদত্ত আষদষশি অধীষন অষনক দাক্তযত্ব 

পালন কষি। 
 

গু ল প্যাতরন্ট অযালিাতের্ ম ােম্যান শ্যাে মভতর্রান, মাটিট  

শ্যাতভজতক্ মোতিট  ন্ডনতযা  ক্তরতে 

ওযাল ক্তিষর্ি অক্তভজ্ঞ মাটিট  শ্যাতভজ গু ল প্যাতরন্ট অযালিাতের্ 

ইনক্তপটাতরতর্তির ববাষেষ  বযা  ষ্ঠিরত চরলরছন | Google এি প্রািন প্রধান 

ক্তনবষাহী কমষকতষ া এক্তিক ক্তশ্মড্র্ প্রয়াত হওয়ার পি তাি ক্তনষযা টি বেষমালা ববাষেষ  

প্রিম পক্তিবতষ নষক ক্তচক্তিত কষিনছ৷ 
 

VK ন্ডসিং REC ন্ডলন্ডমতর্তির পন্ডরচালক্ (ক্ান্ডর ন্ডর) ন্ডহ্সাতে ন্ডনরু্ক্ত 

হ্তযতেন 

ন্ডভ মক্ ন্ডসিং REC ন্ডলন্ডমতর্তির পন্ডরচালক্ (ছেেতিেযাল) ক্তহসাষব দাক্তযত্ব 

গ্র্হে কষিষেন । এই পষদান্নক্ততি আষ , ক্তভ বক ক্তসং REC-বত ক্তনবষাহী পক্তিচালক 

ক্তেষলন, যাি মষধ্য প্রাইষভর্ বসক্টি বপ্রাষজক্ট ম্যাষনজষমন্ট, এক্তন্টটি অযাক্তপ্রসাল 

এবং প্রক্তকউিষমন্ট সহ গুরুত্বপূেষ ব্যবসাক্তযক বিত্রগুক্তলি একটি বপার্ষ ষফাক্তলও ক্তেল 

এবং ক্ততক্তন REC পাওযাি বেষভলপষমন্ট অযাি কনসালষর্ক্তস ক্তলক্তমষর্ষেি 

ববাষেষ ি একজন পক্তিচালকও ক্তেষলন। 
 

নন্ডরির োত্রা FIH, IOA সভাপন্ডে এেিং IOC সদস্য পদ মথতক্ 

পদেযা  ক্তরতেন 

প্রবীে ক্রীডা প্রশাসক, নন্ডরির োত্রা "ব্যক্তি ত কািে" উষেখ কষি ভারেীয 

অন্ডলন্ডম্পক্ অযাতসান্ডসতযশন (IOA), আন্তজট ান্ডেক্ হ্ন্ডক্ মিিাতরশন 

(FIH) এর সভাপক্তত এবং আন্তজট ান্ডেক্ অন্ডলন্ডম্পক্ ক্ন্ডমটির (IOC) সদস্য 

পদ বিষক পদতযা  কষিষেন । ক্তমঃ বাত্রা ভারেীয অন্ডলন্ডম্পক্ 

অযাতসান্ডসতযশতনর (IOA) সভাপন্ডে হওো েন্ধ ক্তর মদন যখন ক্তদক্তে 

হাইষকার্ষ , 25 বম হক্তক ইক্তিযাি 'আজীবন সদস্য' পদটি বাক্ততল কষি বদয, যাি 

বস জষন্য ক্ততক্তন IOA ক্তনবষাচষন প্রক্ততবক্তন্দ্বতা কষিক্তেষলন এবং জযী হষযক্তেষলন।  
 

আন্ডশস কুমার মচৌহ্ান NSE-এর পরেেী MD এেিং CEO ন্ডহ্সাতে 

তি ুি হয়েয়েি 

ন্যাশনাল স্ট্ক্ এেতচঞ্জ(NSE) আশীষ কুমার মচৌহ্ানতক্ তাি নতুন 

ব্যেস্থ্াপনা পন্ডরচালক্ এেিং CEO ন্ডহ্তসতে ক্তনষযাষ ি ব ােো করররছ । ক্ততক্তন 

ন্ডেক্রম ন্ডলমাতযর স্থ্লান্ডভন্ডষক্ত হ্তেন, যাি 5-বেষিি বমযাদ 16 জুলাই 2022-

এ বশে হষযক্তেল। ক্ততক্তন NSE-এি একজন প্রক্ততষ্ঠাতা ক্তেষলন বযখাষন ক্ততক্তন 1992 

বিষক 2000 সাল পযষি কাজ কষিক্তেষলন। এখাষন কাজ কিাি কািষে ক্ততক্তন 

ভািষত আধুক্তনক আক্তিষক বেক্তিষভটিষভি জনক ক্তহসাষব পক্তিক্তচত ষ্ঠছরলন।  
 

মতনাজ কুমার KVIC-এর নেুন মচযারম্যান ন্ডহ্তসতে দান্ডযত্ব তিয়ত 

চয়লয়েি 

খান্ডদ এেিং গ্র্ামীর্ ন্ডশল্প ক্ন্ডমশতনর(KVIC) প্রািন োরকুটিং ক্তবষশেজ্ঞ সদস্য 

মতনাজ কুমারতক্ ভারে সরক্াতরর সিংন্ডেন্ডধেে সিংস্থ্ার মচযারম্যান ক্তহসাষব 

দাক্তযত্ব বনওযাি জন্য পষদান্নক্তত করা হষযষে ৷ KVIC-এি প্রািন বচযািম্যান 

ন্ডেনাই কুমার সাতেনা ক্তদক্তেি বলফষর্ন্যান্ট  ভনষি ক্তহসাষব দাক্তযত্ব বনওযাি জন্য 

এক্ত ষয ব ষেন। মষনাজ কুমাি এি আষ  KVIC-এি একজন ক্তবষশেজ্ঞ 

সদস্য(োরকুটিং) ক্তেষলন এবং ক্তবপেন ও গ্র্ামীে উন্নযষনি বিষত্র বপশা ত 

অক্তভজ্ঞতা িষযষে।  
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ন্ডেতজশ গুপ্ততক্ RattanIndia Power-এর MD তহিায়ব ন্ডনরু্ক্ত 

ক্রা হ্তযতে 

RattanIndia Power ন্ডেতজশ গুপ্ততক্ তাি নতুন ব্যেস্থ্াপনা পন্ডরচালক্ 

ন্ডহ্তসতে ক্তনষযাষ ি ব ােো করররছ । তাি ভািষত এবং ক্তবষদষশ নবাযনষযাগ্য, 

ইস্পাত, খক্তন এবং পে খাষত কাজ কিাি অক্তভজ্ঞতা িষযষে । ক্তশল্প খাষত তাি 

ক্ততন দশষকিও ববক্তশ অক্তভজ্ঞতা িষযষে। ক্তব্রষজশ গুপ্ত আদাক্তন এন্টািপ্রাইজ, 

এসসাি গ্রুপ, ওষযলসপন এবং অিা গ্রুষপ বনতৃষত্বি পষদ ক্তেষলন। এি বাইষি, 

মাক্তকষ ন যুিিাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচয, ইিান এবং ভািতীয উপমহাষদষশি বভ ষ াক্তলক 

অঞ্চল জুষড কাজ কষি তাি ক্তবেব্যাপী অক্তভজ্ঞতা িষযষে।  
 

জযন্তী প্রসাদতক্ IBBI-এর পুতরা সদস্য ন্ডহ্সাতে নামক্রর্ ক্রা 

হ্তযতে 

বকন্দ্রীয সিকাি, জযন্তী প্রসাদতক্ পাৌঁ চ বেষিি জন্য Insolvency and 

Bankruptcy Board of India (IBBI) এর পুষিা সমষযি সদস্য ক্তহসাষব 

ক্তনযুি কষিষে। কষপষাষির্ ক্তবেযক মন্ত্রষকি জাক্তি কিা একটি ক্তনবষাহী আষদশ 

অনুসাষি, পাৌঁ চ বেষিি এই সমযকালটি পষদি দাক্তযত্ব গ্র্হষেি তাক্তিখ বিষক অিষাৎ 

5 জুলাই, 2022 বা 65 বেি বযস পযষি এর েরধ্য বযটি সবষচষয আষ  হরব তা 

অবষ্ঠধ  েনা কিা হষব।  
 

রাজন্ডষট গুপ্ত ONGC ন্ডেতদতশর ম্যাতনন্ডজিং ন্ডিতরটর তহিায়ব ন্ডনরু্ক্ত 

হ্তযতেন 

রাজন্ডষট গুপ্ত ONGC ন্ডেতদতশর ব্যেস্থ্াপনা পন্ডরচালক্ ক্তহষসষব ক্তনযুি 

হষযষেন । পােন্ডলক্ এন্টারপ্রাইজ ন্ডসতলক্শন মোিট  (PESB) তাষক এই 

পষদি জন্য সুপাক্তিশ কষিক্তেল । ONGC এেিং ওএনন্ডজন্ডস ষ্ঠবরিরশর অভযিিীে 

এবং আিজষ াক্ততক ক্তক্রযাকলাপগুক্তলষত তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপক এবং বক শল ত 

পক্তিকল্পনাি িমতাি বিষত্র তাৌঁ ি 33 বেষিিও ববক্তশ ক্তবসৃ্তত অক্তভজ্ঞতা িষযষে। 
 

ন্ডমশতরর মসি আহ্তমদতক্ FIH এর ভারপ্রাপ্ত সভাপন্ডে ন্ডহ্তসতে 

নাম মঘাষর্া ক্রা হ্তযতে  

নন্ডরির োত্রার পদ বিষক পদতযাষ ি পি ইন্টারন্যাশনাল হ্ন্ডক্ মিিাতরশন 

(FIH) ন্ডমশতরর ন্ডসি আহ্তমদতক্ ভািপ্রাপ্ত সভাপক্তত ক্তহষসষব ক্তনষযা  করররছ 

। বাত্রা FIH সভাপক্তত পদ বিষক পদতযা  কষিন এবং ষ্ঠতষ্ঠন ভারেীয অন্ডলন্ডম্পক্ 

অযাতসান্ডসতযশন (IOA) প্রধাতনর পদ মথতক্ও পদেযা  ক্তরন। ক্ততক্তন তাি 

আিজষ াক্ততক অক্তলক্তম্পক কক্তমটিি(IOC) সদস্যপদও বেষড ক্তদষযষেন, যা সিাসক্তি 

তাি IOA এর অবস্থাষনি সাষি যুি ক্তেল। 

কাযষক্তনবষাহী ববােষ  আনুষ্ঠাক্তনকভাষব বাত্রাি পদতযা পত্র গ্র্হে কষিষে এবং তাি দুই 

ক্তদষনি ভাচুষ যাল কংষগ্র্স চলাকালীন 5 নষভম্বি নতুন ক্তনবষাচন না হওযা পযষি 

সবষসম্মক্ততক্রষম আহষমদষক অিবষতী প্রধান ক্তহসাষব ক্তনষযা  কষিষে । ন্ডসি 

আহ্তমদ 1968 সাষল ক্তমশষিি জাতীয দষলি হষয বখষলন এবং আম্পাযাি ও 

কাক্তি ক্তি কমষকতষ া ক্তহষসষব বখলাটিি সাষি দী ষ সম্পকষ  িাষখন। ক্ততক্তন 2001 সাল 

বিষক FIH কাযষক্তনবষাহী ববাষেষ ি সদস্য আরছন।  
 

এিারািু েরুয়িিািয়ে IAPH ভারয়ত তার প্রতততিতধ তহয়িয়ব োে 

েরার েন্য ছবয়ে তিয়েয়ে 

Ennarasu Karunesan নক ভাররত ইন্টারন্যাশনাল অযারসাষ্ঠসরয়শন অি 

নপাটুস অযাি হারবারস' (IAPH) এর অষ্ঠিষ্ঠসয়াল প্রষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধ ষ্ঠহসারব নােকরণ করা 

হরয়রছ। IAPH হল ষ্ঠবরের বন্দর ষ্ঠশরের সহরোষ্ঠগতা এবং নশ্রিরত্বর নিারাে । 

কারুরনসারনর সােুষ্ঠদ্রক এবং বন্দর ষ্ঠশরে 33 বছরররও নবষ্ঠশ ননতৃরত্বর অষ্ঠভজ্ঞতা 

ররয়রছ। ষ্ঠতষ্ঠন েুম্বাই বন্দর ষ্ঠিরয় বন্দর ষ্ঠশরে তার কেেুীবন শুরু কররন এবং 

পরবতীকারল 2001 নথরক 2004 সাল পেুন্ত োলরয়ষ্ঠশয়ার নপাটু ক্ল্যাং-এ 

ওরয়েরপাটু করন্টইনার টাষ্ঠেুনারলর নেনাররল ম্যারনোর এবং ষ্ঠসইও ষ্ঠহরসরব 

কাে কররন। 
 

মভািাতিান আইন্ডিযার ন্ডসইও ন্ডহ্সাতে অক্ষয মুন্দ্রার স্থ্লান্ডভন্ডষক্ত 

হ্তেন রন্ডেির েক্কর 

বভাোষফান আইক্তেযা, একটি বর্ক্তলকম বকাম্পাক্তন, জাক্তনষযষে বয অিয মুন্দ্রা, 

ক্তযক্তন বতষ মাষন ক্তচফ ক্তফনাক্তসযাল অক্তফসাি ক্তহষসষব দাক্তযত্ব পালন কিষেন, তাষক 

19 আ স্ট বিষক ক্তসইও পষদ উন্নীত কিা হষযষে৷ ফাইক্তলং অনুসাষি, ব্যবসাি 

বতষ মান ব্যবস্থাপনা পক্তিচালক এবং প্রধান ক্তনবষাহী কমষকতষ া িক্তবন্দি তক্কি 

বকাম্পাক্তনি ববাষেষ  িাকষবন যখন তাি বমযাদ একজন নন-এক্তক্সক্তকউটিভ এবং অ-

স্বাধীন পক্তিচালক ক্তহসাষব বশে হষব। 
 

িকুল জেি Paytm ছেয়মি েতরয়ষবার তিইও তহিায়ব ছ াগদাি 

েয়রয়েি 

Paytm-এর প্যাররন্ট One97 Communications নকুল বেনরক Paytm 

Payments Services Ltd (PPSL)-এর ষ্ঠসইও ষ্ঠহরসরব ষ্ঠনেুক্ত করররছ। প্রবীণ 

শেুা, ষ্ঠেষ্ঠন এেন PPSL-এর ভারপ্রাপ্ত ষ্ঠসইও ষ্ঠহসারব িাষ্ঠয়ত্ব পালন কররছন, তারক 

তার অন্যান্য িাষ্ঠয়রত্বর পাশাপাষ্ঠশ সংস্থার বাষ্ঠণেয উল্লম্ব তিারষ্ঠক করার েন্য 

পরিান্নষ্ঠত নিওয়া হরয়রছ। 

বেন এর আরগ েযািােু চাটুােু ব্যারে প্রাইরভট ব্যাষ্ঠেং, অগ্রাষ্ঠধকার ব্যাষ্ঠেং, 

ষ্ঠেরপাষ্ঠেট এবং ব্রাঞ্চ ব্যাষ্ঠেং-এর ম্যারনষ্ঠেং ষ্ঠেররক্টর ষ্ঠহসারব িাষ্ঠয়ত্ব পালন 

কররষ্ঠছরলন। ষ্ঠররটইল ব্যাষ্ঠেং-এ তাৌঁ র 22 বছরররও নবষ্ঠশ অষ্ঠভজ্ঞতা ররয়রছ এবং 

ষ্ঠতষ্ঠন শাো ব্যাষ্ঠেং, সম্পি ব্যবস্থাপনা, পণ্য ও ষ্ঠবভাগ, ষ্ঠবতরণ, েুচরা সম্পষ্ঠত্ত এবং 

অষ্ঠধগ্রহরণর েরতা সাব-রসক্টরর কাে করররছন। 
 

ভারয়তর ইিারতমে তগল তবেব্ািংয়ের প্রধাি অেজিীতততবদ তহয়িয়ব 

ময়িািীত হয়েয়েি 

আন্তেুাষ্ঠতক আষ্ঠথুক প্রষ্ঠতিান, ষ্ঠবেব্যাংক ইনিারষ্ঠেট ষ্ঠগলরক তার প্রধান 

অথুনীষ্ঠতষ্ঠবি এবং বহুপাষ্ঠেক উন্নয়ন ব্যাংরক উন্নয়ন অথুনীষ্ঠতর ষ্ঠসষ্ঠনয়র ভাইস-

নপ্রষ্ঠসরেন্ট ষ্ঠহরসরব ষ্ঠনরয়াগ ষ্ঠিরয়রছ। তার ষ্ঠনরয়াগ কােুকর হরব 1 নসরপ্টম্বর, 

2022 নথরক। ষ্ঠগল ষ্ঠবেব্যাংরকর প্রধান অথুনীষ্ঠতষ্ঠবি ষ্ঠহরসরব কাে করা ষ্ঠবতীয় 

ভারতীয় হরবন। নকৌষ্ঠশক বসু প্রথে ষ্ঠছরলন, ষ্ঠেষ্ঠন 2012-2016 সাল পেুন্ত চাকষ্ঠর 

করররছন। 
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মস্ট্র্ ব্যাঙ্ক অি ইন্ডিযা (SBI) 67 েম প্রন্ডেষ্ঠা ন্ডদেস উদর্াপন 

ক্তরতে 

বদষশি প্রাচীনতম বাক্তেক্তজযক ব্যাঙ্ক, মস্ট্র্ ব্যাঙ্ক অি ইন্ডিযা, 1লা জুলাই তাি 

67 েম েের উদযাপন কিষে । SBI 1806 সাষল ইষম্পক্তিযাল ব্যাঙ্ক অফ 

ইক্তিযাি মাধ্যষম প্রক্ততক্তষ্ঠত ব্যাঙ্ক অফ কযালকার্া বিষক প্রষ্ঠতষ্ঠিত হরয়ষ্ঠছল । ব্যাঙ্ক 

অফ মারাজ অন্য দুটি বপ্রক্তসষেক্তস ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ কযালকার্া এবং ব্যাঙ্ক অফ 

ববাষম্বষত একীভূত হষয ইষম্পক্তিযাল ব্যাঙ্ক অফ ইক্তিযা  ঠন কষি, যা 1955 

সাষল SBI হষয ওষঠ। 
 

SBI এর ইন্ডেহ্াস 

• 19 শতষক, ক্ততনটি বপ্রক্তসষেক্তস ব্যাঙ্ক অিভুষ ি কিা হষযক্তেল। ক্ততনটি 

বপ্রক্তসষেক্তস ব্যাঙ্ক হল ব্যাঙ্ক অি মািাজ (2রা জুন 1806 সাতল 

প্রন্ডেন্ডষ্ঠে), ব্যাঙ্ক অি মোতম্ব (15 এন্ডপ্রল 1840-এ ন্ডন ন্ডমে), এেিং 

ব্যাঙ্ক অি মািাজ (1 জুলাই 1843-এ অন্তভুট ক্ত)। 

• এই ক্ততনটি বপ্রক্তসষেক্তস ব্যাংক ক্তেল বয ি-স্টক বকাম্পাক্তন। এই বপ্রক্তসষেক্তস 

ব্যাঙ্কগুক্তল 27 জানুযািী 1921-এ একক্তত্রত হয এবং নতুন সত্তাি নামকিে 

কিা হয ইতম্পন্ডরযাল ব্যাঙ্ক অি ইন্ডিযা। একত্রীকিষেি পষিও, এটি 

বয ি-স্টক বকাম্পাক্তন ক্তহসাষব িষয ব ষে তষব সিকািী অংশগ্র্হে োডাই। 

• RBI 1955 সাষল ইষম্পক্তিযাল ব্যাঙ্ক অফ ইক্তিযাষত একটি ক্তনযন্ত্রক আগ্র্হ 

অজষ ন কষি। 1লা জুলাই 1955 সাতল, ইতম্পন্ডরযাল ব্যাঙ্ক অি ইন্ডিযা 

হ্তয ওতঠ্ মস্ট্র্ ব্যাঙ্ক অি ইন্ডিযা। RBI বযষহতু বদষশি ব্যাক্তঙ্কং ক্তনযন্ত্রক 

কতৃষ পি, তাই স্বাষিষি বকাষনা বন্দ্ব এডাষত ভািত সিকাি 2008 সাষল 

SBI-বত ভািতীয ক্তিজাভষ  ব্যাষঙ্কি অংশীদাক্তিত্ব অক্তধগ্র্হে কষি। 
 

RBI: ব্যাঙ্কগুন্ডলর মমার্ নন-পারিন্ডমটিং অযাতসর্ েয েেতরর সেটন্ডনম্ন 

5.9% এ মপৌাঁতেতে 

2022 সাষলি মাচষ  মাষস, ব্যাঙ্কগুক্তলি গ্র্স নন-পারিন্ডমটিং অযাতসর্(GNPA) 

অনুপাত 6 বেষিি সবষক্তনম্ন 5.9 শতাংষশ বনষম আষস, যা 2021 সাষলি মাচষ  মাষস 

7.4 শতাংশ ক্তেল, ন্ডরজাভট  ব্যাঙ্ক অি ইন্ডিযার (RBI) সাম্প্রক্ততকতম আন্ডথটক্ 

ন্ডস্থ্ন্ডেশীলো ন্ডরতপার্ট  অনুসাতর (FSR) এটি োিায়িা হয়েয়ে । বিস বর্ক্তস্টং 

অনুসাষি, বাক্তেক্তজযক ব্যাংকগুক্তলি GNPA অনুপাত 2022 সাষলি মাচষ  মাষস 

5.9% বিষক 2023 সাষলি মাচষ  না াদ 5.3 শতাংষশ বযষত পাষি | 
 

ভারেীয ন্ডেমান োন্ডহ্নী এেিং PNB 'PNB রক্ষক্ প্ল্াস ন্ডিতমর' জন্য 

MOU স্বাক্ষর ক্তরতে 

পাবক্তলক বসক্টষিি ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (PNB) তাি লযা ক্তশপ ক্তস্কম, 

PNB রক্ষক্ প্রক্তল্পর অধীতন ভারেীয ন্ডেমান োন্ডহ্নীর (IAF) সাষি একটি 

সমষঝাতা স্মািক(MoU) স্বািি কষিষে । MoU টি ব্যক্তি ত বীমা কভাি সহ 

IAF কমীষদি জন্য ক্তবষশেভাষব ক্তেজাইন কিা হরয়রছ | 

এই ক্তস্কষমি মষধ্য ব্যক্তি ত দু ষর্না বীমাি পাশাপাক্তশ প্রক্ততিিা বাক্তহনীনত 

চাকক্তিিত, অবসিপ্রাপ্ত এবং প্রক্তশিোিীষদি জন্য ক্তবমান দু ষর্না বীমা অিভুষ ি 

িষযষে । এটি বকন্দ্রীয সশস্ত্র পুক্তলশ বাক্তহনী, িাজয পুক্তলশ বাক্তহনী এবং বমষট্রা 

পুক্তলষশি কমীষদি সহ অবসিপ্রাপ্ত প্রক্ততিিা বপনশনষভা ীষদিও কভাি কষি। 
 

PNB রক্ষক্ প্ল্াস ন্ডিতমর প্রধান বেন্ডশিযগুন্ডল হ্ল: 

• ব্যক্তি ত দু ষর্নাজক্তনত কভাি Rs. 50 লাখ র্াক্া। 

• ক্তবমান দু ষর্না বীমা কভাি 1 মক্াটি র্াক্া। 

• ব্যক্তি ত দু ষর্না (স্থাযী বমার্ অিমতা) কভাি 50 লাখ োো। 

• ক্তপ্রক্তমযাি ইনক্তস্টটিউর্ এবং ক্তশিা প্রক্ততষ্ঠাষন ভক্ততষ ি জন্য প্রািক্তমক 

অযাকাউন্টধািীষদি ওযাষেষ ি জন্য "PNB প্রন্ডেভা" এর অধীষন ক্তশিা 

ঋে। 
 

শ্রীরাম মজনাতরল ইনু্সযতরন্স এেিং ন্ডসটি ইউন্ডনযন ব্যািংক্ ক্তপটাতরর্ 

এতজন্ডন্স চুন্ডক্ত স্বাক্ষর ক্তরতে 

ক্তসটি ইউক্তনযন ব্যাঙ্ক (CUB) এবং শ্রীিাম বজনাষিল ইসুযষিস সািা ভািষত 727 

টি অক্তফষসি বনর্ওযাষকষ ি মাধ্যষম শ্রীিাম বজনাষিল ইসুযষিষসি বীমা পেগুক্তল 

অফাি কিাি জন্য একটি কষপষাষির্ বসর্আষপ একটি চুক্তি স্বািি কষিষে৷ এই 

ব্যবস্থা অনুসাষি, শ্রীিাম বজনাষিল ইসুযষিস ব্যাষঙ্কি গ্র্াহকষদি অষর্া, ব্যক্তি ত 

আ াত, বাক্তড এবং ভ্রমে বীমাি পাশাপাক্তশ সম্পক্তত্ত, সামুক্তরক এবং প্রষক শল বীমাি 

মষতা বীমা পেগুক্তলি ব্যবসাক্তযক লাইন সহ বীমা পষেি ব্যক্তি ত লাইন সিবিাহ 

কিষব। 
 

RBI ছফডায়রল ব্াঙ্ক এবিং ব্াঙ্ক অফ ইতিোয়ে তিেন্ত্রে 

বাধ্যবাধেতা ভঙ্গ েরার েন্য েতরমািা েয়রয়ে 

ষ্ঠনয়ন্ত্রক সেষ্ঠতরত ত্রুটির কাররণ, ভারতীয় ষ্ঠরোভু ব্যাে (RBI) নিোররল 

ব্যােরক 5.72 নকাটি টাকা েষ্ঠরোনা করররছ। ভারতীয় ষ্ঠরোভু ব্যাে (RBI) 

(ব্যােগুষ্ঠল বারা প্রিত্ত আষ্ঠথকু পষ্ঠররেবা) ষ্ঠনরিুশাবলী, 2016 লঙ্ঘরনর েন্য 

করঠার শাষ্ঠস্ত নিওয়া হয় ৷ এছা়িা, নিোররল ব্যাংকও ষ্ঠনষ্ঠিত কররষ্ঠন নে, তারা 

তারির নকারনা কেচুারীরক ইনরসনটিভ (নগি বা অ-আষ্ঠথুক) ষ্ঠিরয় করপুাররট 

এরেষ্ঠে বা বীো নব্রাষ্ঠকং পষ্ঠররেবা প্রিান করর েষ্ঠতপূরণ নিরব | 
 

Kotak Mahindra ব্যাতঙ্কর বারা এেটি সমূ্পর্ট নেুন র্যাে সাইতর্র 

এক্ীক্রর্ হয়েয়ে 

নতুন বপার্ষ াষলি সাষি সমূ্পেষভাষব যুি হওযা প্রিম ববসিকাক্তি ব্যাঙ্কগুক্তলি মষধ্য 

একটি মক্ার্াক্ মান্ডহ্ন্দ্রা ব্যাঙ্ক নতুন আযকি ই-ফাইক্তলং ক্তসষস্টষমি সাষি তাি 

প্রযুক্তি ত একীকিে সমূ্পেষ কিাি ব ােো কষিষে । একটি ক্তববৃক্তত অনুসাষি, 

মক্ার্াক্ মান্ডহ্ন্দ্রা ব্যাতঙ্কর োতযন্টরা এখন মক্ার্াক্ বনর্ ব্যাক্তঙ্কং ব্যবহাি কষি 

বা বকানও শাখায ব্যক্তি তভাষব বপার্ষ াষলি e-pay র্যাক্স নপরের মাধ্যষম 

অনলাইষন তাষদি প্রতযি কি পক্তিষশাধ কিষত পাররবন । মক্ার্াক্ মান্ডহ্ন্দ্রা 

ব্যাতঙ্কর ক্লাষযন্টষদি জন্য, এটি র্যাক্স বপষমন্ট পদ্ধক্ততষক দ্রুত, সহজ এবং 

সুক্তবধাজনক কষি তুলষব।   
 

IndusInd ব্যাঙ্ক মোিট  ঋতর্র মােতম 20,000 মক্াটি র্াক্া ো়িাতে 

অনুতমাদন ক্তরতে 

ববসিকািী ঋেদাতা IndusInd ব্যাতঙ্কর মোিট  আক্তিষক সংস্থাি সম্প্রসািষেি 

জন্য 20,000 বকাটি র্াকা ঋে বাডাষনাি একটি পক্তিকল্পনা অনুষমাদন কষিষে৷ 

IndusInd ব্যাতঙ্কর এক ক্তববৃক্তত অনুসাষি, একটি সভায, ব্যাষঙ্কি পক্তিচালনা পেষদ 

প্রস্তাবটি অনুষমাদন কষিষে ৷ বমার্ উত্থাক্তপত পক্তিমাে 20,000 বকাটি র্াকাি ববক্তশ 

না হওযাি শষতষ  ববােষ  একটি ব্যক্তি ত বপ্ল্সষমষন্টি মাধ্যষম বয বকানও 

অনুষমাক্তদত পদ্ধক্ততষত ঋে ক্তসক্তকউক্তিটিজ ইসুয কিাি অনুষমাদন ক্তদষযষে। 
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প্রষযাজন অনুসাষি, এটি ব্যাষঙ্কি সদস্যষদি সম্মক্ততষত এবং বকানও অক্ততক্তিি 

সিকািী বা ক্তনযন্ত্রক অনুমক্তত পাওযাি পষিও তবষদক্তশক মুরায উত্থাপন কিা বযষত 

পাষি। 
 

মিিাতরল ব্যাঙ্ক এেিং CBDT অনলাইন র্যাে মপতমন্ট পন্ডরতষো 

প্রদাি েরয়ত এয়ে অেরয়ে সহ্তর্ান্ড ো েরয়ব 

মিিাতরল ব্যাঙ্ক এবং মসরাল মোিট  অি িাইতরট র্যাতেস ক্রদাোতদর 

ই-িাইন্ডলিং মপার্ট াতলর ই-তপ র্যাে িািংশন ব্যবহাি কিষত বদওযাি জন্য 

দলবদ্ধ হষযষে ৷ ন দ, এনইএফটি/আিটিক্তজএস, বেক্তবর্/ষক্রক্তের্ কােষ , 

ইউক্তপআই, বনর্ ব্যাক্তঙ্কং, ইতযাক্তদ পদ্ধক্ততগুক্তল ব্যবহাি কষি বয বকউ এখন 

তাত্িক্তেকভাষব কি পক্তিষশাধ কিষত পাষি৷ ব্যাষঙ্কি শাখাগুক্তলি মাধ্যষম, NRI, 

 াহষ স্থয ক্লাষযন্ট এবং বয বকানও কি-প্রদানকািী না ক্তিক র্যাক্স চালান ততক্তি 

কিষত পাষিন এবং বপষমন্ট জমা ক্তদন। 
 

3টি সমোয ব্যাঙ্কছে RBI বারা ব্যান্ডঙ্কিং ব্যেসায তিতষদ্ধ ক্রা হ্তযতে 

তবগত দ্যন্ডদতন 3টি সমবায ব্যাঙ্কনক ভারেীয ন্ডরজাভট  ব্যাঙ্ক বিষক কষঠাি 

সীমাবদ্ধতা প্রিান করা হরয়রছ । কেষার্ষক অবক্তস্থত শ্রী মন্ডিক্াজুট ন পাত্তানা 

সহ্ক্ারী ব্যাতঙ্কর পাশাপাক্তশ এই ব্যাঙ্কগুক্তলি মষধ্য িষযষে মহািাষষ্ট্রি দুটি ব্যাে, 

েথা: নান্ডসক্ ন্ডজলা ন্ড নটা সহ্ক্ান্ডর ব্যাঙ্ক ন্ডলন্ডমতর্ি এবং রায ়ি সহ্ক্ান্ডর 

ব্যাঙ্ক । ক্তিজাভষ  ব্যাঙ্ক অি ইন্ডিযা এই ক্ততনটি ব্যাঙ্কষক তাষদি দুবষল ষ্ঠলকুইষ্ঠেটি 

পক্তিক্তস্থক্ততি কািষে বকানও ব্যাক্তঙ্কং কাযষকলাষপ জক্তডত হষত ষ্ঠনষ্ঠেি করা হরয়রছ | 
 

ইউন্ডনযন ব্যািংক্ ওতপন ব্যািংন্ডক্িং স্যািেে এেিং মমর্াভাসট ভাচুট যাল 

লাউঞ্জ চালু ক্তরতে 

ইউন্ডনযন ব্যাঙ্ক অি ইন্ডিযা (UBI) গ্র্াহকষদি ব্যাক্তঙ্কং অক্তভজ্ঞতা উন্নত কিাি 

প্রযাষস মর্ক্ মান্ডহ্ন্দ্রার সাষি সহষযাক্ত তায একটি মমর্াভাসট ভাচুট যাল লাউঞ্জ 

– ইউন্ডন-ভাসট, এেিং ওতপন ব্যান্ডঙ্কিং স্যািেে পন্ডরতেশ চালু ক্তরতে । 

শুরুষত, ইউন্ডন-ভাসট বািা ব্যাংষকি আমানত, ঋে, সিকািী সহাযতা কাযষক্রম, 

ক্তেক্তজর্াল উষযা  ইতযাক্তদি উপি চলক্তিত্র এবং তথ্য প্রদশষন কিা হষব। গ্র্াহকিা 

এটিি জন্য একটি ক্তবষশে ব্যাক্তঙ্কং অক্তভজ্ঞতা পাষবন৷ 
 

RBI মুিাস্ফীন্ডে প্রেযান্ডশে সমীক্ষার ন্ডিেওযাক্ট  পন্ডরচালনা েরার 

উয়েয়ে হ্ানসা ন্ডরসাচট  গ্রুপছে ছবয়ে তিয়েয়ে  

বভািা আস্থা এবং মুরাস্ফীক্তত প্রতযাক্তশত সমীিাি জুলাই 2022 চষক্রি  ষবেো 

কিাি জন্য, ভারেীয ন্ডরজাভট  ব্যাঙ্ক (RBI) ব ােো কষিষে বয এটি মুম্বাই-

ক্তভক্তত্তক হ্ান্সা ন্ডরসাচট  গ্রুতপর সাতথ অিংশীদান্ডরত্ব েয়রয়ে । বমসাসষ হ্ান্সা 

ন্ডরসাচট  গ্রুপ প্রাইতভর্ ন্ডলন্ডমতর্ি, মুম্বাইতক্ ক্তিজাভষ  ব্যাঙ্ক অফ ইক্তিযাি পষি 

দুটি সমীিাি জুলাই 2022 িাউষিি জন্য ক্তফে ওযাকষ  পক্তিচালনা কিাি জন্য 

ক্তনষযা  কিা হষযষে, RBI এক ক্তববৃক্ততষত বষলষে । এটি 30 জুন, 2022 তাক্তিষখ 

consumer confidence survey (CCS) এবং inflation expectation 

survey of households (IESH) চালু কিাি ব ােো কষি বপ্রস ক্তিক্তলজ 

অনুসিে কষিনছ। 
 

SBI ছেিায়রল ইনু্স্যয়রন্স্ িাইবার VaultEdge বীমা েতরেল্পিা চালু 

েয়রয়ে 

SBI নেনাররল ইেুযররে সাইবার VaultEdge বীো পষ্ঠরকেনা চালু করররছ । নে 

নকারনা ধররনর সাইবার েুৌঁ ষ্ঠকর সেুেীন ব্যষ্ঠক্তরা ষ্ঠনরেরির এবং তারির পষ্ঠরবাররর 

েন্য এই পষ্ঠলষ্ঠসটি ষ্ঠকনরত পাররন। এর েরধ্য পষ্ঠরবারর ষ্ঠনরের েন্য, স্ত্রীরয়র েন্য, 

এবং 2টি ষ্ঠনভুরশীল সন্তান (18 বছর বয়স পেুন্ত) অন্তভুুক্ত। 
 

RBI ব্যাঙ্কতনার্ োোই এেিং প্রমার্ীক্রতর্র ন্ডনযমগুন্ডল সিংতশাধন 

ক্তরছে 

ক্তিজাভষ  ব্যাঙ্ক অি ইন্ডিযা (RBI) ক্তনষদষ ক্তশকা প্রকাশ কষিষে যাষত ব্যাঙ্কগুক্তলষক 

প্রক্তত ক্ততন মাষস তাষদি মুরা বাোই কিাি সিোমগুক্তল পিীিা কিাি ক্তনষদষ শ 

নিওয়া োয় । নতুন ক্তসক্তিষজি ব্যাঙ্কষনার্ প্রকাষশি পষি, মক্ন্দ্রীয ব্যািংক্ 

প্রমার্ীক্রর্ এবং োোইতযর জন্য পূষবষ ক্তবযমান মানগুক্তল আপষের্ কষিষে । 

ক্তিজাভষ  ব্যাঙ্ক জাক্তনষযষে বয সাজাষনাি সময অসঙ্গক্তত বদখা ক্তদষল ক্তবষক্রতাষদি 

সিোমগুক্তলষক পুনিায কযাক্তলষব্রর্ কিষত হষব। 
 

গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্: 

• নতুন পক্তিবতষ ন অনুসাষি, ব্যাঙ্কগুক্তলষক অবেই একটি বর্স্ট বেক প্রস্তুত 

কিষত হষব যাষত কমপষি 2,000 রু্কষিা বনাংিা বনার্ িষযষে, যাি মষধ্য 

িষযষে ক্তবকৃত এবং বাষনাযার্ ভারেীয মুিার বনার্। 

• বমক্তশনটিষক অবেই রুক্তপ সহ ক্তবক্তভন্ন মূল্যমাষনি বনার্ ব্যবহাি কষি পিীিা 

কিষত হষব৷ পুিাতন এবং নতুন ক্তসক্তিজ বিষক 100 বনার্, Rs. 200 বনার্, 

Rs.  500 বনার্, এবং Rs. 2,000 বনার্। 
 

'আন্ডদেয ন্ডে়িলা SBI ক্ািট ' চালু ক্রতে আন্ডদেয ন্ডে়িলা 

িাইন্যাতন্সর সাতথ SBI ক্ািট  অিংশীদাতরত্ব েয়রয়ে 

SBI ক্ািট  এেিং মপতমন্ট সান্ডভট তসস মঘাষর্া ক্তরতে মর্ তারা 'আন্ডদেয 

ন্ডে়িলা SBI ক্ািট ' চালু কিাি জন্য আক্তদতয ক্তবডলা কযাক্তপর্াষলি ঋেদানকািী 

সহষযা ী আন্ডদেয ন্ডে়িলা িাইন্যান্স (ABFL) এর সাষি একটি বক শল ত 

অংশীদাক্তিত্ব কররব । কােষ টি ক্তেজাইন কিা হষযষে গ্র্াহকষদি বর্ক্তলকম, ফযাশন, 

ভ্রমে, োইক্তনং, ক্তবষনাদন এবং বহাষর্ষল তাষদি খিষচি বিষত্র উষেখষযাগ্য 

পুিস্কাি পষযন্ট বদওযাি জন্য। 

এই অংশীদাক্তিত্ব আমাষদিষক আক্তদতয ক্তবডলা গ্রুষপি গ্র্াহক ববসষক বক্রক্তের্ 

কােষ  ইসুয কিষত সিম কিষব, যাি ফষল তাষদি সমস্ত ব্যষযি প্রষযাজষনি জন্য 

একটি দুদষ াি পে সিবিাহ কিষব।  
 

আন্ডদেয ন্ডে়িলা িাইন্যান্স সম্পতক্ট : 

আক্তদতয ক্তবডলা ফাইন্যাস (ABF), আক্তদতয ক্তবডলা কযাক্তপর্াষলি একটি সহষযা ী 

প্রক্ততষ্ঠান ভািষতি নসরা নন-ব্যাংক্তকং আক্তিষক পক্তিষেবা সংস্থাগুক্তলি মষধ্য একটি । 

ABFL পাষসষানাল ফাইন্যাস, মর্ষ ষ জ ফাইন্যাস, SME ফাইন্যাস, কষপষাষির্ 

ফাইন্যাস, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বের্ কযাক্তপর্াল মাষকষ র্ এবং বলান ক্তসক্তিষকশষনি 

বিষত্র কাস্টমাইজে সমাধান প্রিান কষি। 
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SBI ক্ািট  সম্পতক্ট : 

SBI কােষ স এবং বপষমন্ট পক্তিষেবাগুক্তল হল একটি নন-ব্যাক্তঙ্কং আক্তিষক সংস্থা যা 

ব্যক্তি ত কােষ ধািক এবং কষপষাষির্ ক্লাষযন্টষদি জন্য ক্তবসৃ্তত বক্রক্তের্ কােষ  

বপার্ষ ষফাক্তলও অফাি কষি৷ 
 

HDFC ব্যাঙ্ক এক্ীভূে হ্ওযার পতর ন্ডেতের শীষট 10 টি ব্যাঙ্কগুন্ডলর 

মতে থাক্তে 

র্াইমস অি ইন্ডিযার ন্ডরতপার্ট  অনুসাতর, েেট মান মূল্যাযতন ঋর্দাো 

হ্াউন্ডজিং মিতভলপতমন্ট িাইন্যান্স ক্তপটাতরশন (HDFC) এি সাষি 

একীভূত হওযাি পষি HDFC ব্যাংক ন্ডেতের শীষট 10টি মূল্যোন ব্যাতঙ্কর মতে 

থাকরত চরলরছ এবং এরিরল এটি প্রিম ভািতীয ব্যাঙ্কও হরত চরলরছ। HDFC 

ব্যাঙ্ক এেিং HDFC -এি সক্তম্মক্তলত বাজাি মূলধন হষব প্রায 160 ন্ডেন্ডলযন 

মান্ডক্ট ন িলার। 
 

গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্: 

• HDFC ব্যাষঙ্কি মূল্য ক্তেক্তবএস গ্রুপ এবং ইউক্তবএষসি বচষয ববক্তশ (উভষযিই 

মূল্য প্রায $58 ক্তবক্তলযন)। বদষশি বৃহত্তম ঋেদাতা বস্টর্ ব্যাংক অফ ইক্তিযা 

($57 ক্তবক্তলযন) মূল্যাযষনি ক্তদক বিষক BNP পাক্তিবাস ($55 ক্তবক্তলযন) এি 

বচষয 32 নম্বষি িষযষে। 

• HDFC ব্যাঙ্ক হল SBI এবং ICICI ব্যাষঙ্কি সাষি ভািষতি একটি 

পদ্ধক্তত তভাষব গুরুত্বপূেষ ব্যাঙ্ক। 

• সম্প্রক্তত এক্তপ্রল মাষস, RBI HDFC ব্যাষঙ্কি প্যাষিন্ট এবং মর্ষ ষ জ ঋেদাতা 

হাউক্তজং বেষভলপষমন্ট ফাইন্যাস কষপষাষিশন ক্তলক্তমষর্ে (HDFC)-এি 

সাষি প্রস্তাক্তবত একীভূতকিে অনুষমাদন কষিষে৷ 
 

ন্ডপরামল এন্টারপ্রাইতজর NBFC প্রন্ডেষ্ঠাতক্ RBI অনুতমাদন 

তদয়েয়ে 

ভািতীয ন্ডরজাভট  ব্যাঙ্ক (RBI) সিংস্থ্াটিতক্ ন্ডপরামল এন্টারপ্রাইতজ NBFC 

ক্তহসাষব ব্যবসা শুরু কিাি অনুমক্তত ক্তদষযষে । একটি NBFC চালু কিাি জন্য 

লাইষসষসি প্রষযাজন হয, যা জনসাধািষেি আমানত গ্র্হে কষি না । RBI 

বকাম্পাক্তনটিষক সাধািে জন ষেি কাে বিষক আমানত না ক্তনষয একটি নন-ব্যাক্তঙ্কং 

আক্তিষক প্রক্ততষ্ঠান ক্তহসাষব কাজ শুরু কিাি অনুমক্তত ক্তদষয নরষ্ঠেরেশন এর একটি 

সাটুিষ্ঠিরকট ষ্ঠিরয়রছ। 
 

োিারা ব্াঙ্ক "Canara ai1" িায়ম তার ছমাবাইল অযাে চালু 

েয়রয়ে 

কানারা ব্যাে তার নোবাইল ব্যাষ্ঠেং অযাপ "Canara AI1" চালু করররছ। এই 

ব্যাষ্ঠেং অযাপটি তার গ্রাহকরির ব্যাষ্ঠেং চাষ্ঠহিা নেটারত 250+ ববষ্ঠশষ্ট্য সহ একটি 

ওয়ান-েপ সোধান হরব। এর লেয হল ষ্ঠবষ্ঠভন্ন ষ্ঠবরশোষ্ঠয়ত পষ্ঠররেবা নপরত 

একাষ্ঠধক নোবাইল অযাপ সাইরলারত কাে করার প্ররয়ােনীয়তা দূর করা। এই 

অযাপটি 11টি ভাোয় উপলব্ধ, ো এটিরক সোরের ষ্ঠবষ্ঠভন্ন নশ্রষ্ঠণর কারছ তারির 

পছরন্দর ভাোয় উপলব্ধ করর তুলরব। 
 

ইউন্ডনযন ব্যাঙ্ক শীষট 3টি PSB-এর মতে স্থ্ান ক্তর ছিওোর উয়েয়ে 

'RACE' লক্ষয ন্ডনধটারর্ েয়রয়ে 

ইউন্ডনযন ব্যাঙ্ক অি ইন্ডিযার(ইউন্ডেআই) এমক্তে এবং ক্তসইও এ. 

মন্ডর্তমখলাই এর লেয হল ইউক্তনযন ব্যাঙ্ক অফ ইক্তিযার অন্যান্য পাবক্তলক 

বসক্টি ব্যাঙ্কগুক্তলষক োক্তডষয কষযক বেষিি মষধ্য তৃতীয বৃহত্তম পাবক্তলক বসক্টি 

ব্যাষঙ্কি অবস্থান ননওয়া ৷ ইউক্তনযন ব্যাঙ্ক অফ ইক্তিযা রুর্ বিাবি একটি ব্যাঙ্ক 

বকনাি কিাও ক্তবষবচনা কিষত পাষি । মন্ডর্তমখলাই , ক্তযক্তন 7ই জুন UBI-এি 

প্রিম মক্তহলা বনতা হষযক্তেষলন, ক্ততক্তন বজাি ক্তদষযক্তেষলন বয ব্যাঙ্কটি এই বেষিি 

জন্য তাি লিয ক্তহসাষব " RACE" ন্ডনধটারর্ ক্তরতে৷ 

 

পার্নার মদদার ঞ্জ, েন্ধন ব্যাঙ্ক োর প্রথম ক্াতরন্ডন্স ভল্ট এর 

উতমাচন ক্তরতে 

বন্ধ্ন ব্যাঙ্ক পার্নার মদদার তঞ্জ প্রিম কাষিক্তস বচস্ট খুষলষে । ব্যাষঙ্কি মষত, 

এই কাষিক্তস বচস্ট ব্যাষঙ্কি শাখা এবং এটিএম -এ ক্াতরন্ডন্স মনার্ সরেরাহ্ ক্তর 

ব্যক্তি, MSME এেিং মোর্ ব্যেসার মান্ডলক্তদর সাহ্ায্য ক্রতে । কাষিক্তস 

বচস্ট ব্যাষঙ্কি শাখাগুক্তলি জন্য বস্টাষিজ প্রদান কিষব, যা পার্নাি  ন  ন ন দ 

বলনষদন বিষকও উপকৃত হষব।  
 

গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্: 

• এই অিষবেষি, ব্যাঙ্ক সািা বদষশ 530 টিিও ববক্তশ অক্ততক্তিি ব্যাঙ্ক অবস্থান 

স্থাপন কিষত চায। 

নতুন শাখাগুক্তলি ক্তবতিে ববক্তশিভা  উত্তর, পন্ডিম এবং দন্ডক্ষর্ ভারতে হ্তে। 
 

SBI লাইি এেিং পন্ডিমেঙ্গ গ্র্ামীর্ ব্যাঙ্ক এক্টি ব্যাঙ্কাসুতরন্স চুন্ডক্ত 

স্বাক্ষর ক্তরতে 

পন্ডিমেঙ্গ গ্র্ামীর্ ব্যাঙ্ক এবং এসন্ডেআই লাইি ইনু্সযতরতন্সর মতে একটি 

ব্যাঙ্কাসুতরন্স চুন্ডক্ত হষযষে ৷ সহষযাক্ত তাি মাধ্যষম, SBI লাইষফি সুিিা, 

সম্পদ উন্নযন, বক্রক্তের্ লাইফ, অযানুইটি, এবং সঞ্চয পেগুক্তল পক্তিমবঙ্গ জুষড 

সমস্ত পন্ডিমেঙ্গ গ্র্ামীর্ ব্যাতঙ্কর শাখাগুক্তলষত উপলব্ধ কিা হষব, তাই এই 

অঞ্চষলি জীবন বীমা সমাধানগুক্তলষত অযাষক্সস বাডাষনা হষব৷ 
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আরন্ডেআই IndusInd ব্যাঙ্ক, মক্ার্াক্ মান্ডহ্ন্দ্রা ব্যাতঙ্কর উপর 

আন্ডথটক্ জন্ডরমানা আতরাপ ক্তরতে 

ভারেীয ন্ডরজাভট  ব্যাঙ্ক (আরন্ডেআই) ক্তনযন্ত্রক সম্মক্ততষত  ার্ক্ততগুক্তলি জন্য 

যিাক্রষম মক্ার্াক্ মান্ডহ্ন্দ্রা ব্যাঙ্ক এেিং ইিাসইি ব্যাতঙ্কর উপি 1.05 মক্াটি 

র্াক্া এেিং 1 মক্াটি র্াক্া আক্তিষক জক্তিমানা আষিাপ কষিষে ৷  
 

IndusInd ব্যািংক্ ন্ডহ্সাতে: 

• এটিি উপি আক্তিষক জক্তিমানা আষিাপ কিা হষযক্তেল কািে এটি OTP 

ক্তভক্তত্তক ই-বকওযাইক্তস ব্যবহাি কষি বখালা অযাকাউন্টগুক্তলষত গ্র্াহষকি 

যিাযি অধ্যবসায পদ্ধক্তত বমষন চলষত ব্যিষ হষযষে, নন-রু্-বফস বমাষে। 
 

ন্ডিন্ডজর্াল মপতমন্ট সিংগ্র্তহ্র জন্য সাউথ ইন্ডিযান ব্যাঙ্ক মক্রালা েন 

ও েন্যপ্রার্ী ন্ডেভাত র সাতথ চুন্ডক্ত ক্তরতে 

সাউথ ইন্ডিযান ব্যাঙ্ক মক্রতলর েন ও েন্যপ্রার্ী ন্ডেভাত র সাষি একটি চুক্তি 

স্বািি কষিষে যাষত িাজয জুষড ইষকা-রু্যক্তিজম বকন্দ্র, বনশ্রী বদাকান, বমাবাইল 

বনশ্রী ইউক্তনর্ এবং ইষকা-শপগুক্তলষত অিষপ্রদাষনি ক্তেক্তজর্াল সংগ্র্হ সিম কিা 

যায। বন ক্তবভা  বনজ পে ক্তবপেন, জীবনবক্তচত্রয সংিিে ও ব্যবস্থাপনা, সমৃদ্ধ ও 

সংষবদনশীল বাস্তুতন্ত্র িিা এবং এলাকায কমষিত আক্তদবাসীষদি জীবনযাত্রাি মান 

উন্নীত কিাি লষিয বনশ্রী বদাকান ও ইউক্তনর্ স্থাপন কষিষে। 

এই অংশীদাক্তিষত্বি মাধ্যষম, দক্তিে ভািতীয ব্যাষঙ্কি ক্তেক্তজর্াল সংগ্র্হ ব্যবস্থা এখন 

বন ক্তবভাষ ি অধীষন িাকা সমস্ত 124টি পযষর্ন স্পষর্ পাওযা যাষব। বকিালা জুষড 

36টি বন ক্তবভাষ ি সংস্থাি অধীষন ক্তবক্তভন্ন ইষকা-রু্যক্তিজম বকন্দ্র, বনশ্রী শপ, 

বমাবাইল বনশ্রী ইউক্তনর্ এবং ইষকা-শপগুক্তলষত 124টি POS বমক্তশন স্থাপষনি 

মাধ্যষম এই র্াই-আপ শুরু হষব। 
 

প্রন্ডেরক্ষা ক্ষন্ডেপূরর্ প্যাতক্তজর জন্য SBI এযার মিাতসটর সাতথ 

চুন্ডক্ত আপতির্ ক্তরতে 

মস্ট্র্ ব্যাঙ্ক অি ইন্ডিযা (এসন্ডেআই) এবং ভারেীয ন্ডেমান োন্ডহ্নীর মষধ্য 

ক্তেষফস স্যালান্ডর প্যাতক্জ (ন্ডিএসন্ডপ) পন্ডরক্ল্পনার জন্য সমষঝাতা স্মারক্ 

(এমওইউ) বাডাষনা হষযষে, এসন্ডেআই অনুসাতর । সমস্ত সক্তক্রয-ক্তেউটি এবং 

ক্তবমান বাক্তহনীি প্রািন সদস্যিা, বসইসাষি তাষদি পক্তিবাি, বদষশি বৃহত্তম 

ঋেদাতা বিষক এই বপ্রাগ্র্াষমি অধীষন ববশ কষযকটি সুক্তবধা এবং তবক্তশষষ্ট্যি জন্য 

বযাগ্য হষবন। 
 

গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্: 

• আইএএি -এি সক্তক্রয-ক্তেউটি এবং অবসিপ্রাপ্ত সদস্যষদি জন্য ক্তবক্তভন্ন পে 

সিবিাষহি চুক্তিি ব ােো কষিষে। 

• একটি বপ্রস ক্তিক্তলষজ, SBI জান্ডনতযতে মর্ IAF এি সাষি তাি চুক্তিি অংশ 

ক্তহসাষব , এটি ক্তবমান বাক্তহনীি সদস্যষদি ক্তবনামূষল্য ব্যক্তি ত দু ষর্নাজক্তনত 

বীমা, ক্তবনামূষল্য ক্তবমান দু ষর্নাজক্তনত বীমা এবং বক্তধষত কভাষিজ সহ ক্তবসৃ্তত 

সুক্তবধা প্রদান কিষব। কতষ ব্যিত মৃতুয। 

• ব্যাঙ্ক দাক্তব কষিষে বয একজন ক্তবমান বাক্তহনীি সদষস্যি মৃতুয হষল, মৃতষদি 

পক্তিবািষক কন্যা সিাষনি ক্তববাহ এবং ক্তশিাি জন্য অক্ততক্তিি কভাষিজ 

বদওযা হষব। 

• উপিন্তু, বযস ক্তনক্তবষষশষে, অবসিপ্রাপ্ত কমীিা ক্তবনামূষল্য ব্যক্তি ত দু ষর্না 

বীমাি জন্য বযাগ্য হষবন। বপনশনষভা ীষদি পক্তিবাি ক্তবক্তভন্ন সুক্তবধাি জন্য 

বযাগ্য হষব। 

• SBI- এি ক্তেষফস স্যালাক্তি প্যাষকষজি আওতায িাকা সমস্ত বাযুষসনা 

কমীিা স্বযংক্তক্রযভাষব এমওইউ-বত বক্তেষত বক্তধষত সুক্তবধাগুক্তল পাষবন ৷ 
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PSLV-C53 রতক্র্ ন্ডেনটি ন্ডসঙ্গাপুর স্যাতর্লাইর্ েহ্ন ক্তর, র্া 

ISRO বারা চালু ক্রা হ্তযতে 

ন্ডনউ মস্পস ইন্ডিযা ন্ডলন্ডমতর্তির বাক্তেক্তজযক ক্তমশষনি অংশ ক্তহষসষব ভারেীয 

মহ্াক্াশ  তেষর্া সিংস্থ্া (ইসতরা) বািা ক্ততনটি ক্তসঙ্গাপুষিি স্যাষর্লাইর্ 

সফলভাষব উৎষিপে কিা হষযষে । এটি ক্তেল এই মহাকাশ সংস্থাি বেষিি ক্তবতীয 

উৎষিপে | মহাকাশ সংস্থাটি বাক্তেক্তজযক স্যাষর্লাইর্ োডাও বতষ মান ক্তমশষন 

িষকষর্ি চতুিষ পযষাষয মাউন্ট কিা েযটি ইন-অিক্তবর্ পিীিা চাক্তলষযষে। 
 

র্ার্া মপ্ল্ সম্পতক্ট : 

• র্ার্া বপ্ল্ষক স্যাষর্লাইষর্ি একটি ক্তলজ বদওযা হষযষে, যা সািা ভািষত 

DTH পন্ডরতষোর ক্ভাতরজ মদতে। 
 

NSUT: কৃ্ন্ডত্রম েুন্ডেমত্তা মক্তন্দ্রর উতবাধন ক্রা হ্তযতে 

মনোন্ডজ সুভাষ ইনন্ডস্ট্টিউর্ অি মর্ক্তনালন্ডজতে (এনএসইউটি) একটি 

কৃক্তত্রম বুক্তদ্ধমত্তা বকষন্দ্রি উষবাধন কিা হষযষে। বকষন্দ্রি উষবাধষন তাৌঁ ি মিষব্য, 

উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ ন্ডসতসান্ডদযা বষলক্তেষলন বয জাক্ততষক এক্ত ষয ক্তনষত হষল 

ক্তবেক্তবযালযগুক্তলষক অবেই প্রচক্তলত ক্তচিাভাবনা তযা  কিষত হষব এবং একটি 

উদ্ভাবনী পদ্ধক্তত অবলম্বন কিষত হষব। মনীশ ন্ডসতসান্ডদযার মষত , 

ক্তবেক্তবযালযগুক্তল আজ কৃক্তত্রম বুক্তদ্ধমত্তায একটি বসন্টাি অফ এক্তক্সষলস িাকাি 

জন্য  ক্তবষত। এটি ক্তবেক্তবযালষযি বনতৃত্বদানকািী তরুেষদি উি ক্তচিাভাবনা 

প্রদশষন কষি এবং সক্তক্রযভাষব কাজ কষি। 
 

গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্: 

• ন্ডমঃ মনীশ ন্ডসতসান্ডদযার মষত , দ্রুত ক্তবকাশমান, প্রযুক্তি তভাষব উন্নত 

বদশগুক্তলি  ক্ততি সাষি তাল ক্তমক্তলষয চলষত হষল আমাষদি অবেই 

আমাষদি সমষযি আষ  ক্তচিা কিষত হষব এবং এটি কিাি জন্য 

ক্তবেক্তবযালযগুক্তল হল বসিা জায া। 

• গ্র্াক্তফকযাল প্রষসক্তসং ইউক্তনর্, ওযাকষ ষস্টশন, বের্া বস্টাষিজ, এবং 

বযা াষযা  ব্যবস্থা মসন্টার অি এন্ডেতলতন্স উপলব্ধ। 

• সিকাষিি মষত, বকষন্দ্র এখন একটি অতযাধুক্তনক সুপািকক্তম্পউটিং ক্তসষস্টম 

িষযষে যাি মষধ্য িষযষে একটি DGX A100 সহ 324 GB RAM এবং 

8 GPU, 100TB বস্টাষিজ, একটি স্মার্ষ  যষাক, এবং উি- ক্ততি সুইচ, 

অন্যান্য অতযাধুক্তনক সিোমগুক্তলি মষধ্য। 
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NSUT সম্পতক্ট : 

ভািষতি নযা ক্তদক্তেি বািকায, মনোন্ডজ সুভাষ ইউন্ডনভান্ডসটটি অি 

মর্ক্তনালন্ডজ (NSUT) নাষম পক্তিক্তচত একটি িাষ্ট্রীয ক্তবেক্তবযালয িষযষে, যা 

আষ  বনতাক্তজ সুভাে ইনক্তস্টটিউর্ অফ বর্কষনালক্তজ (NSIT) নাষম পক্তিক্তচত 

ক্তেল। 2018 সাষল ক্তবেক্তবযালষযি মযষাদা পাওযাি পি, প্রক্ততষ্ঠানটিি নাম পক্তিবতষ ন 

কষি বনতাক্তজ সুভাে ইউক্তনভাক্তসষটি অফ বর্কষনালক্তজ (NSUT) িাখা হয। 145 

একি জক্তমষত, NSUT একটি কযাম্পাস অিভুষ ি কষি যা সমূ্পেষ আবাক্তসক। 

কযাম্পাস সুক্তবধাি মষধ্য একটি ক্রীডা সুক্তবধা, সমবায বমস হল, ফযাকাক্তল্ট এবং 

স্টাফ হাউক্তজং এবং োত্র বহাষস্টল অিভুষ ি। 
 

ভারতের প্রথম মান্ডঙ্কপে মক্রালায ন্ডরতপার্ট  ক্রা হ্তযতে 

সিংরু্ক্ত আরে আন্ডমরাে মথতক্ মক্রালায ক্তফষি আসা একজন ব্যক্তিি বিাষ ি 

লিে বদখা বদওযাি পষি ভািষত মান্ডঙ্কপতের প্রিম বকস ক্তনক্তিত কিা 

হষযক্তেল। তাি নমুনা পুতনর ন্যাশনাল ভাইতরালন্ডজ ইনন্ডস্ট্টিউতর্ পাঠাষনা 

হষযক্তেল যা বিা টি ক্তনক্তিত কষিষে। এটি প্রিম 1958 সাতল োনতরর মতে 

পাওযা র্ায। 

োব্লুএইচও-এি মষত, মাক্তঙ্কপক্স হল একটি ভাইিাল জুষনাক্তসস (প্রােী বিষক 

মানুষেি মষধ্য সংক্রাক্তমত একটি ভাইিাস) যাি লিেগুক্তল অতীষত গুটিবসষিি 

বিা ীষদি মষধ্য বদখা যায, যক্তদও এটি ক্তচক্তকত্সা তভাষব কম গুরুতি। এটি 

সাধািেত একটি স্ব-সীক্তমত বিা  যাি উপস ষ দুই বিষক চাি সপ্তাহ স্থাযী হয। 
 

মস্পসএে: ISS-এ ক্াত টা ড্রা ন সরেরাহ্ ন্ডমশন চালু েরা হ্তযতে 

মস্পসএতে একটি হাইড্রাক্তজন ক্তলনকর েন্য ক্াত টা ড্রা ন মহ্াক্াশর্াতনর 

উৎষিপে এক মাষসিও ববক্তশ ক্তবলক্তম্বত হষযষে । মহাকাশযানটি এখন 

আিজষ াক্ততক মহাকাশ বস্টশষনর পষি অগ্রসর হরয়রছ । বর্কঅষফি সাষড সাত 

ক্তমক্তনর্ পষি, ফযালকন 9 প্রিম পযষাষয আর্লাক্তন্টক মহাসা ষি একটি বড্রানক্তশষপ 

অবতিে কষি । নেেটি সফলভাষব Turksat 5B  কক্তমউক্তনষকশন স্যাষর্লাইর্, 

বসইসাষি NASA-এর কু্র-3, কু্র-4, এেিং CRS-22 ক্তমশনগুক্তল উৎষিপে 

কষিষে। এটি ক্তেল সামক্তগ্র্কভারব পঞ্চম লাইর্।  
 

ISRO 1999 সাল মথতক্ 34টি ন্ডভন্ন মদশ মথতক্ 345টি ন্ডেতদশী 

মহ্াক্াশর্ান উৎতক্ষপর্ ক্রতে PSLV ব্যেহ্ার ক্তরতে 

ক্তবজ্ঞান ও প্রযুক্তি, আিষ সাষযষসস, পাষসষাষনল, পাবক্তলক গ্র্াক্তভষযস, বপনশন, 

পািমােক্তবক শক্তি এবং মহাকাষশি বকন্দ্রীয প্রক্ততমন্ত্রী (স্বাধীন দাক্তযত্ব) িঃ 

ন্ডজতেন্দ্র ন্ডসিং, ব ােো কষিষেন বয 2021 বিষক 2023 সাষলি মষধ্য ISRO 

ক্তবষদশী স্যারটলাইট উৎষিপষেি জন্য চািটি বদষশি সাষি েযটি চুক্তি স্বািি 

কষিষে । মন্ত্রীি মষত, ভারেীয মপালার স্যাতর্লাইর্ লঞ্চ মভন্ডহ্তক্ল 

(PSLV) বাক্তেক্তজযক ক্তভক্তত্তষত 1999 সাল বিষক 34টি বদশ বিষক 342টি ক্তবষদশী 

স্যারটলাইট সফলভাষব উৎষিপে কষিষে। িঃ ন্ডজতেন্দ্র ন্ডসিং আজ িাজযসভায 

একটি প্রষেি ক্তলক্তখত জবাষব বষলষেন বয এই ক্তবষদশী স্যারটলাইটগুক্তলষক 

বাক্তেক্তজযক ক্তভক্তত্তষত উৎষিপষেি ফষল প্রায 132 ক্তমক্তলযন ইউষিা আয হষব৷ 
 

Nokia মনর্ওযাক্ট  মরাতোটিে মসন্টার অি এন্ডেতলন্স মসর্ আপ 

ক্রতে IISc-এর সাতথ অিংশীদান্ডরত্ব ক্তরতে 

মনান্ডক্যা ছোম্পাতি IISc মেঙ্গালুরুতে মসন্টার অি এন্ডেতলন্স ইন 

বনর্ওযাকষ  বিাষবাটিক্স স্থাপন কিষত ইন্ডিযান ইনন্ডস্ট্টিউর্ অি সাতযতন্সর 

সাষি অংশীদাক্তিত্ব কষিষে । বসন্টাি অফ এক্তক্সষলস (CoE) 5G এবং কৃক্তত্রম 

বুক্তদ্ধমত্তা (AI)-বত বিাষবাটিক্স এবং উন্নত বযা াষযা  প্রযুক্তির সারথ জক্তডত 

আিঃ-শৃঙ্খলা  ষবেোি প্রচাি কিষব।  
 

IIT-M প্ররু্ন্ডক্ত ক্যান্সাতর আক্রান্ত মরা ীতদর ব্যন্ডক্ত ে র্ত্ন প্রদাতনর 

উয়েয়ে ‘প্রধান ভূন্ডমক্া পালন ক্রতে 

IIT মািাতজর  ষবেকিা একটি অসাধারণ পদ্ধক্তত ততক্তি কষিষেন, যা একজন 

ব্যক্তিি কযাসাি সৃক্তষ্ট্কািী ক্তজন সনাি কিষত পাষি। বিা ীি DNA মপ্রািাইতলর 

উপর ন্ডভন্ডত্ত ক্তর, “ন্ডপভর্”, এক্টি AI-ন্ডভন্ডত্তক্ রু্ল, ক্তচক্তকত্সকষদি 

বিা ীষদি জন্য ব্যক্তি তভারব ক্তচক্তকত্সা বপ্রাগ্র্াম ততক্তি কিষত সহাযতা কিষব। 

রু্লটি একটি মমন্ডশন লান্ডনটিং মতিতলর উপর তভতি বেন্ডর ক্রা হ্তযতে, র্া 

ন্ডজনতক্ ক্যান্সার প্রন্ডেতরাধক্ারী টিউমার দমনক্ারী, কযাসাি সৃক্তষ্ট্কািী 

অনষকাক্তজন এবং ক্তনিষপি ক্তজষন বরেীবদ্ধ কষি। 
 

প্রেম ওয়েব ছেতলয়কাে বারা ছতালা েতবটি তবগ ব্ািং এর ের জততর 

হওো গ্যালাতি গুতলর েতব প্রদতশজত েয়রয়ে  

মাক্তকষ ন বপ্রক্তসষেন্ট মজা ন্ডেতিন ওযাক্তশংর্ষনি বহাযাইর্ হাউষস একটি ক্তপ্রক্তভউ 

ইষভষন্ট মজমস ওতযে মস্পস মর্ন্ডলতিাতপর প্রথম ন্ডচত্রগুন্ডলর প্রক্াশ 

কষিষেন । NASA-এর মজমস ওতযে মস্পস মর্ন্ডলতিাতপর এই প্রিম ক্তচত্রটি 

এখনও পযষি দূিবতী মহাক্তবষেি  ভীিতম এবং তীক্ষ্ণতম ইনিাষিে ক্তচত্র। 
 

ভারতের প্রথম স্থ্ানীযভাতে বেন্ডর HPV ভযাক্ন্ডসন DCGI বারা 

অনুতমাদন মপতযতে 

ভািষতি ড্রা স ক্তরালার মজনাতরল(DCGI) সাক্তভষ কাল কযাসাষিি ক্তবরুষদ্ধ 

ভািষতি প্রিম quadrivalent Human Papillomavirus 

vaccine(qHPV) এি বাজাি অনুষমাদন নপরয়রছ । ক্তসিাম ইনক্তস্টটিউর্ অফ 

ইক্তিযা(SII) এই ভযাকক্তসন ততক্তি কিষব। য বসিাম ইনক্তস্টটিউর্ অফ ইক্তিযাি 

CEO আদর পুনাওযালা রু্ইর্ কষি এই তথ্য জাক্তনষযষেন।  

ভযাকক্তসষনি ক্তক্লক্তনকাল ট্রাযাষলি ফলাফষলি মূল্যাযষনি পি, ন্যাশনাল 

মর্ক্ন্ডনক্যাল অযািভাইজন্ডর গ্রুপ অন ইন্ডমউনাইতজশন (NTAGI) সম্প্রক্তত 

qHPV-এি অনুষমাদন ক্তদষযষে। সাক্তভষ কাল কযাসাষিি ক্তবরুষদ্ধ quadrivalent 

Human Papillomavirus vaccine (qHPV), যা ন্ডসরাম ইনক্তস্টটিউর্ অফ 

ইক্তিযা (SII) বািা অভযিিীেভাষব উত্পাক্তদত হষযক্তেল, 15 জুন স্টযািােষ  বাজাি 

অনুষমাদষনি জন্য সুপাক্তিশ কিা হষযক্তেল৷ ভযাকক্তসষনি পযষায 3 বের্া 

সষিােজনক বষল ক্তবষবক্তচত হওযাি পষি, পিামশষ বদওযা হষযক্তেল | 
 

জাহ্নেী দাতঙ্গটি AATC-এর সেটক্ন্ডনষ্ঠ অযানাল  মহ্াক্াশচারী 

হ্তযতেন 

19 বেি বযসী জাহ্নেী দাতঙ্গটি দন্ডক্ষর্ মপাল্যাতির ক্রাতক্াতে অযানাল  

অযাতিানর্ মট্রন্ডনিং মসন্টার (AACT) বিষক অযানাল  অযাষিানর্ বপ্রাগ্র্ামটি 

সমূ্পেষ কিাি নেরে সবষকক্তনষ্ঠ ব্যষ্ঠক্ত হষয ইক্ততহাস িচনা কষিষেন । ক্ততক্তন 

AATC-বত দুই সপ্তাষহি প্রক্তশিে বপ্রাগ্র্াম (জুন 14 বিষক 25) সম্পন্ন 

কষিষেন| 
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স্যামসািং ন্ডেতের দ্রুেেম গ্র্ান্ডিে DRAM ন্ডচপ বেন্ডর ক্তরতে 

স্যামসািং বক্তধষত  ক্তত এবং শক্তি দিতা সহ একটি নতুন গ্র্াক্তফক্স োইনাক্তমক 

ছরিডম-অযাতেস মমমন্ডর (DRAM) ন্ডচপ ততক্তিি ব ােো করররছ । 

প্রস্তুতকািষকি একটি ক্তববৃক্তত অনুসাষি, 10-ন্যাষনাক্তমর্াি প্রযুক্তি ব্যবহাি কষি 

তৃতীয প্রজষমি 24-ক্ত  াক্তবর্ গ্র্ান্ডিে িােল মির্া মরর্ 6(GDDR6) ব্যবহার 

করর এটি বতষ্ঠর করা হরয়রছ | 
 

Agnikul Cosmos মচন্নাইতয ভারতের প্রথম রতক্র্ ইন্ডঞ্জন ক্ারখানা 

চালু ক্তরতে 

বস্পস বর্ক স্টার্ষ আপ Agnikul Cosmos মচন্নাইতে 3D-ন্ডপ্রতন্টি রতক্র্ 

ইন্ডঞ্জন ততক্তিি জন্য ভািষতি প্রিম কািখানাি উষবাধন কষিষে । নিষ্ঠসষ্ঠলটিটি 3D 

ক্তপ্রষন্টে িষকর্ ইক্তেন ততক্তি কিষত সংষযাজন উত্পাদন প্রযুক্তি ব্যবহাি কিষব 

এবং এি ক্তনজস্ব অভযিিীে িষকষর্ি জন্য ইক্তেন ততক্তি কিষত ব্যবহাি কিা হষব। 

র্ার্া সষসি বচযািম্যান এন চন্দ্রতশখরন এবং ISRO এর বচযািম্যান এস 

মসামানাথ IN - SPACE (ভারেীয জােীয মহ্াক্াশ প্রচার ও অনুতমাদন 

মক্ন্দ্র) এি বচযািম্যান পবন ব াষযঙ্কাি উপক্তস্থক্ততষত এটি উষমাচন কষিক্তেষলন। 
 

ভারতের প্রথম স্বাযত্তশান্ডসে মনন্ডভত শন সুন্ডেধা “TiHAN” IIT 

হ্াযিাোতদ চালু হ্তযতে 

ভািষতি প্রিম স্বাযত্তশাক্তসত বনক্তভষ শন সুক্তবধা, TiHAN IIT হ্াযিাোদ 

ক্যাম্পাতস বকন্দ্রীয ক্তবজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রক্ততমন্ত্রী ক্তজষতন্দ্র ক্তসং উষবাধন কষিন । 

রুক্তপ বাষজষর্ ততক্তি। বকন্দ্রীয ক্তবজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রষকি 130 বকাটি র্াকা, 

TiHAN (স্বাযত্তশাক্তসত বনক্তভষ শন প্রযুক্তি উদ্ভাবন বকন্দ্র) হল একটি বহু-

ক্তবেযক উষযা  যা ভািতষক ভক্তবষ্যত এবং পিবতী প্রজষমি 'স্মার্ষ   ক্ততশীলতা' 

প্রযুক্তিষত ক্তবেব্যাপী বখষলাযাড কষি তুলষব। 

ভািষতি  ক্ততশীলতা বসক্টি ক্তবষেি বৃহত্তম বাজািগুক্তলি মষধ্য একটি এবং 

TiHAN – IITH স্বাযত্তশাক্তসত যানবাহষনি জন্য ভক্তবষ্যত প্রযুক্তি ততক্তিি উত্স 

হষব৷ TiHAN বর্স্টষবে জাতীয এবং আিজষ াক্ততক উভয পযষাষয একাষেক্তমযা, 

ক্তশল্প এবং R&D ল্যাবগুক্তলি মষধ্য উি মাষনি  ষবেোি জন্য একটি অনন্য 

প্ল্যার্ফমষ প্রদান কিষব, এইভাষব ভািতষক স্বাযত্তশাক্তসত বনক্তভষ শন প্রযুক্তিষত 

ক্তবেব্যাপী বনতা কষি তুলষব। 
 

মজাক্ার ম্যালওযযার: গু ল মপ্ল্ মস্ট্ার 50টি মজাক্ার ম্যালওযযার 

সিংক্রন্ডমে অযাপ তডতলে েয়র তদয়েয়ে 

Zscaler Threatlabz এর মষত, গু ল মপ্ল্ মস্ট্াতরর 50 টি অযাপ মজাক্ার 

ম্যালওযযাতর আক্রাি হষযষে । গু ল বপ্ল্ বস্টাি বজাকাি ম্যালওযযাি বািা 

সংক্রাক্তমত ববশ কষযকটি অযাপ ক্তনক্তেদ্ধ নঘাষ্ঠেত করররছ  এবং ষ্ঠেষ্ঠলট েয়র 

তদয়েয়ে| 
 

মজাক্ার ম্যালওযযার ন্ডক্? 

মজাক্ার ম্যালওযযার হল সবষচষয সুপক্তিক্তচত ম্যালওযযাি, যা অযািতযি 

ন্ডিভাইসগুন্ডলতক্ বশােে কষি । এটি তাি মট্রল স্বাক্ষরগুন্ডলর সাহ্াতয্য 

Google এর অন্ডিন্ডসযাল অযাপ মস্ট্াতরর সুক্তবধা ক্তনষত পক্তিচালনা কষি যাি 

মষধ্য ভাইিাষসি বকাে আপষের্ কিা, কাযষকি কিাি প্রক্তক্রযা এবং বপষলাে-

পুনরুদ্ধাি বক শল অিভুষ ি িষযষে। এই ম্যালওযযািটি বযা াষযাষ ি ক্তববিে, 

ক্তেভাইষসি বের্া, WAP পক্তিষেবা এবং এসএমএস বাতষ া সহ ব্যেহ্ারক্ারীতদর 

ব্যন্ডক্ত ে েথ্য চুন্ডর ক্রতে সক্ষম। 
 

অযাতপর োন্ডলক্া 

এই তাক্তলকায অিভুষ ি অযাপগুক্তল Google Play Store বারা মুতে মিলা 

হ্য এবং এটি োউনষলাে কিা হষল ব্যবহািকািীষক অযাপটি আনইনস্টল কিাি 

পিামশষ বদয। 

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 

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 
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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 
 

স্যাতর্লাইর্ উৎতক্ষপতর্র মােতম ISRO $279 ন্ডমন্ডলযন বেতদন্ডশক্ 

মুিা অজট ন ক্তরতে 

ভািষতি ক্তবজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রক্ততমন্ত্রী িঃ ন্ডজতেন্দ্র ন্ডসিং সিংসতদর সামতন 

েতলতেন মর্, ভারেীয মহ্াক্াশ  তেষর্া সিংস্থ্া (ইসতরা) ক্েৃট ক্ ন্ডেতদশী 

স্যায়েলাইে উৎতক্ষপতর্র িতল 279 ক্তমক্তলযন েলাি তবষদক্তশক মুরা ভাররত 

এষসষে। ISRO-এি বাক্তেক্তজযক শাখা Antrix, 34টি ক্তভন্ন বদশ বিষক 345টি 

ক্তবষদশী স্যারটলাইট উৎষিপষেি মাধ্যষম এই অিষ উপাজষ ন কষিষে। এই লাষভি 

56 ক্তমক্তলযন েলাষি পক্তিষশাধ কিা হষযষে | অন্যষ্ঠিরক 223 ক্তমক্তলযন ইউষিানত 

(220 ক্তমক্তলযন ইউষিা) পষ্ঠররশাধ করা হষযষে।  
 

মাইতক্রাসফ্ট েতমউতিটি বেন্ডরতে সহ্াযো ক্রার জন্য 'ন্ডভভা 

এনত জ' অযাপ চালু েয়রয়ে 

বর্ক জাযান্ট মাইতক্রাসফ্ট মঘাষর্া ক্তরতে মর্, এটি ন্ডভভা এনত জ চালু 

কিষে | এটি একটি নতুন অযাপ, যা কষ্ঠেউষ্ঠনটি এবং সংষযা  ততক্তি কিষত 

সহাযতা কষি, পাশাপাক্তশ ব্যক্তি ত অক্তভব্যক্তিি জন্য সিোম সিবিাহ কষি। 

Yammer-এি ক্তভক্তত্তি উপি ক্তনক্তমষত, Viva Engage বনতা এবং সহকমীষদি 

সাষি সংষযা  স্থাপন কিষত, প্রষেি উত্তি খুৌঁষজ বপষত, তাষদি অনন্য  ল্পগুক্তল 

বশযাি কিষত এবং কমষষিষত্র সংক্তিষ্ট্তা খুৌঁষজ বপষত সংস্থা জুষড বলাষকষদি 

একক্তত্রত কষি৷ 
 

মান্ডঙ্কপে ভযাক্ন্ডসন IMVANEX ইউতরাপীয ক্ন্ডমশন বারা 

অিুয়মাদি ছেয়েয়ে 

ইউতরাপীয ক্ন্ডমশন  ত সপ্তাষহ ইউতরাপীয মমন্ডিন্ডসন এতজন্ডন্স(EMA) 

বারা সুপান্ডরশকৃ্ে মাক্তঙ্কপক্স এর ন্ডেরুতে Imvanex ভযাক্ন্ডসনছে 

োজারজাে ক্রার অনুমক্তত ক্তদষযষে । ক্তবেব্যাপী, 75টি বদশ বিষক 16,000টিিও 

ববক্তশ মাক্তঙ্কপষক্সি  র্না ক্তিষপার্ষ  কিা হষযষে। এই ভযাকক্তসনটি বেক্তনশ 

বাষযাষর্কষনালক্তজ বকাম্পাক্তন Bavarian Nordic বেন্ডর ক্তরতে। 
 

IIT োিেুর NIRMAN এতিলায়রের ছপ্রাোম চালু েয়রয়ে 

IIT কানপুররর োটুআপ ইনষ্ঠকউরবশন অযাি ইরনারভশন নসন্টার (SIIC) 

ভারত সরকাররর ষ্ঠবজ্ঞান ও প্রেুষ্ঠক্ত ষ্ঠবভাগ বারা সেষ্ঠথুত "ষ্ঠনেুান" অযাষ্ঠেলাররটর 

নপ্রাগ্রাে চালু করররছ। এই নপ্রাগ্রােটি স্বাস্থযরসবা এবং কৃষ্ঠে নোরেরন ষ্ঠনেুক্ত 

োটুআপগুষ্ঠলরক তারির নপ্রারটাটাইপ-টু-োরকুট োোর চযারলিগুষ্ঠল 

নোকারবলায় সহায়তা করার েন্য নিাকাস কররব৷ 
 

গুরুত্বেূণজ তদে: 

• এরত স্বাস্থয ষ্ঠনরাপত্তা ও কৃষ্ঠে োরত কেুরত 15 টি োটুআপরক প্রচার করা 

হরব। সারারিরশর োটুআপ নকাম্পাষ্ঠনগুরলা 5 আগে পেুন্ত আরবিন 

কররত পাররব। 

• ষ্ঠনেুাণাধীন নোট 15টি োটুআপ ষ্ঠনবুাচন করা হরব। এর পরর, ল্যাবররটষ্ঠররত 

পণ্যটি ষ্ঠবকাশ নথরক বাোরর নপৌৌঁরছ নিওয়া পেুন্ত তারির সহায়তা করা 

হরব। 

• শুধু তাই নয়, 15টি োটুআরপর একটি গ্রুরপ নসরা পারিেু করা 

োটুআপরক 10 লাে টাকা পেুন্ত পুরস্কারও নিওয়া হরব। 

• ষ্ঠবজ্ঞান ও প্রেুষ্ঠক্ত ষ্ঠবভারগর সারথ এই সহরোষ্ঠগতার লেয হরলা নিরশ 

উৎপািন নোরেইনরক পুনরুজ্জীষ্ঠবত করা। 
 

জওহ্রলাল মনহ্রু প্ল্যাতনতর্ান্ডরযাতম ISRO 'ন্ডহ্উম্যান মস্পসলাইর্ 

এেতপা' উতবাধন ক্রা হ্তযতে 

ভািতীয মহাকাশ  ষবেো সংস্থা ইসষিার বচযািম্যান এস মসামনাথ অন্যান্য 

ক্তসক্তনযি ক্তবজ্ঞানীষদি সাষি আজাক্তদ ক্তক অমৃত মষহাৎসব স্মিষে ববঙ্গালুরুি 

জওহ্রলাল মনহ্রু প্ল্যাতনতর্ন্ডরযাতম ন্ডহ্উম্যান মস্পস লাইর্ এেতপার এর 

উষবাধন কষিষেন। ISRO শীঘ্রই তাি প্রিম মানবহীন ক্তমশন   নযান চালু কররব 

এবং প্রদশষনীষত কু্র মক্তেউল, GSLV মাকষ  III মানব-ষিষর্ে লঞ্চ বভক্তহকযাল 

এবং কু্র এষস্কপ ক্তসষস্টম প্রদশষন কিা হষযষে। 
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Schemes and Committees News in Bengali 
 

সরক্ার right to repair  এর জন্য এক্টি ক্াঠ্াতমা বেন্ডর ক্রতে 

ক্ন্ডমশন  ঠ্ন ক্তরছে 

right to repair  এর জন্য একটি সামক্তগ্র্ক কাঠাষমা প্রদাষনি প্রযাষস অযাষ্ঠেশনাল 

নসরক্রটাষ্ঠর ন্ডনন্ডধ খাত্রীর বনতৃষত্ব বভািা ক্তবেযক ক্তবভা  একটি কক্তমটি  ঠন 

কষিষে । কক্তমটিসিস্যরা হরলন যুগ্ম সক্তচব DoCA অনুপম ন্ডমশ্র, ন্ডেচারপন্ডে 

পরমন্ডজৎ ন্ডসিং ধান্ডলওযাল , চযাষসলি GS োজপাই, কনক্তজউমাি ল অযাি 

প্রযাকটিস এি বচযাি এবং ICEA  অতশাক্ পাটিল  |    
 

সঞ্জয আ রওযাল মক্তন্দ্রর MSP ব্যেস্থ্াতক্ শন্ডক্তশালী ক্রার জন্য 

 ঠিে ক্ন্ডমটির সভাপন্ডেত্ব ক্রতেন   

ক্ততনটি ক্তবভাজনকািী কৃক্তে নীক্তত বাক্ততষলি ক্তবক্তনমষয একই ধিষনি প্রক্ততশ্রুক্তত 

বদওযাি আর্ মাস পষি সিকাি নূযনেম সমথটন মূল্য(MSP) সংক্রাি একটি 

কক্তমটি  ঠন কষিক্তেল। কক্তমটিি সভাপক্ততত্ব কিষবন প্রাক্তন কৃক্তে সক্তচব সঞ্জয 

আ রওযাল । সিকাি মর্ৌথ ন্ডক্ষার্ মমাচট া (এসতক্এম) -এি জন্য কক্তমটিষত 

ক্ততনজন প্রক্ততক্তনক্তধ িাখাি ক্তবধান কষিষে, ক্তকন্তু খামাি সং ঠন এখনও ব াষ্ঠীি জন্য 

বকানও প্রািী বদযক্তন। 

বচযািম্যান ন্ডদলীপ সিংহ্ান্ডন এবং CNRI-এি সাধািে সম্পাদক ন্ডেতনাদ আনি 

কৃেকষদি সমবায ও সং ঠষনি দুই সদস্য যািা কক্তমটিষতও িষযষেন। কক্তমটিষত 

কৃক্তে ক্তবেক্তবযালষযি ক্তসক্তনযি প্রক্ততক্তনক্তধ, বফোষিল সিকাষিি পাৌঁ চজন সক্তচব এবং 

কেষার্ক, অন্ধ্রপ্রষদশ, ক্তসক্তকম এবং ওক্তডশাি মুখ্য সক্তচবষদি অিভুষ ি কিা হষযষে। 
 

প্রধানমন্ত্রী ভাইযা েিনা মর্াজনার পাাঁ চ েের পূর্ট হ্ল 

প্রধানমন্ত্রী ভাইযা েিনা মর্াজনার পাৌঁ চ বেি পূেষ হষযষে। 21 জুলাই, 2017 

বপ্রাগ্র্ামটিি আনুষ্ঠাক্তনক সূচনা কষি। বপ্রাগ্র্ামটি বযস্কষদি জন্য একটি সামাক্তজক 

ক্তনিাপত্তা কমষসূক্তচ যাি লিয ষ্ঠনরয় চালু করা হরয়ষ্ঠছল | তাষদি ক্রযমূল্য বা 

সাবক্তিপশন ক্তফ-ষত ক্তনক্তিত ক্তির্াষনষি ক্তভক্তত্তষত একটি ন্ডনন্ডিে নূযনেম মপনশন 

প্রদান ক্রা হে । এই ক্তস্কষম অংশগ্র্হষেি জন্য প্রষযাজনীয নূযনতম ক্তবক্তনষযা  

বাক্তেষক 12,000 টাকা বপনশষনি জন্য এক লাখ 56 হাজাি 658 র্াকা এবং প্রক্তত 

মাষস কমপষি 1,000 র্াকা বপনশষনি জন্য এক লাখ 62 হাজাি 162 র্াকা 

ষ্ঠনধুারণ কিা হষযষে। বপ্রাগ্র্ামটি 2020 সাল পযষি চালু ক্তেল, এখন 31 মাচষ , 2023 

পযষি অক্ততক্তিি ক্ততন বেষিি জন্য বাডাষনা হষযষে। 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

NATO শীষট সতম্মলন 2022 মান্ডিতদ মশষ হ্তযতে 

2022 সাতলর NATO মান্ডিদ শীষট সতম্মলন বস্পষনি মান্ডিতদ 28 বিষক 30 

জুন, 2022 পযষি অনুক্তষ্ঠত হষযক্তেল। 1957 সাষল প্যাক্তিষস অনুক্তষ্ঠত প্রিম শীেষ 

সষম্মলষনি পি এটি ক্তেল শীেষ সষম্মলষনি 32েম সিংিরর্। শীষট সতম্মলতনর 

সভাপন্ডেত্ব ক্তরন NATO মহ্াসন্ডচে মজনস স্ট্লতর্নো ট ।  ক্ততন ক্তদনব্যাপী 

এই সষম্মলষন NATO সদস্য ও অংশীদাি বদশগুষলাি িাষ্ট্রপ্রধান ও 

সিকািপ্রধানিা অংশ বনন। NATO শীেষ সষম্মলন হল সদস্য বদশগুক্তলি জন্য 

একটি প্ল্যার্ফমষ যা বজাষর্ি কাযষকলাষপি জন্য মূল্যাযন এবং বক শল ত 

ক্তদকক্তনষদষ শনা প্রদান কষি৷ 
 

সিংরু্ক্ত আরে আন্ডমরাে, ফ্রান্স এেিং ভারে সামুন্ডিক্ ন্ডনরাপত্তা ন্ডনতয 

আতলাচনা েরয়ে 

ভারে, ফ্রান্স এবং সিংরু্ক্ত আরে আন্ডমরাে এয়ে-অেয়রর িায়ে ক্তমক্তলত 

হষযষে। সামুক্তরক ক্তনিাপত্তা, মানক্তবক সহাযতা এবং দুষযষা  ত্রাে, ব্লু অিষনীক্তত, 

আঞ্চক্তলক সংষযা , বহুপাক্তিক বফািায সহষযাক্ত তা, শক্তি ও খায ক্তনিাপত্তা, 

উদ্ভাবন এবং স্টার্ষ আপস, সাপ্ল্াই বচইন ক্তস্থক্ততস্থাপকতা, এবং সাংসৃ্কক্ততক ও 

জন ষেি মষধ্য সহষযাক্ত তা ক্তেল ক্তত্রপিীয নিরশর আরলাচনার ক্তকেু ষ্ঠবেয়বস্তু।  
 

এস জযশঙ্কর ইতিাতনন্ডশযায G20 ন্ডেতদশ মন্ত্রীতদর বেঠ্তক্ মর্া  

মদতেন 

G20 তবয়দশমন্ত্রীতদর বেঠ্ক্ (FMM) ইষন্দাষনক্তশযাি োন্ডলতে অনুক্তষ্ঠত হষব 

এবং এষত ক্তবষদশ মন্ত্রী এস জযশঙ্কর উপন্ডস্থ্ে থাক্তেন । পিিাষ্ট্র মন্ত্রষকি 

একটি ক্তববৃক্তত অনুসাষি, তবঠষকি পিিাষ্ট্রমন্ত্রীিা বতষ মান প্রাসক্তঙ্গক ক্তবেযগুক্তল ক্তনষয 

আষলাচনা কিষবন, বযমন বহুপাক্তিকতাি অগ্র্ ক্তত এবং বতষ মান তবক্তেক উষব , 

বযমন খায ও শক্তিি ক্তনিাপত্তা। 
 

নীন্ডে আতযাত র প্রাক্তন CEO অন্ডমোভ ক্ান্ত নেুন G-20 মশরপা 

ন্ডহ্সাতে ক্াজ ক্রতেন 

নীক্তত আষযাষ ি প্রািন ক্তসইও অন্ডমোভ ক্ান্ত G-20 বশিপাি ভূক্তমকা বনষবন৷ 

অন্ডমোভ ক্ান্ত মক্ন্দ্রীয মন্ত্রী পীরূ্ষ  যাছলর স্থলাক্তভক্তেি হষবন কািে ক্ততক্তন 

কাষজি চাষপি কািষে পদতযা  কিষবন বষল আশা কিা হষে। এই বেষিি 

বশষেি ক্তদষক, ভািত G-20-এি সভাপক্ততত্ব কিষব। এটি হাইলাইর্ কিা উক্তচত 

বয নিরশর জন্য একটি পূেষ-সমষযি G-20 মশরপা প্রতযাজন , নেোরন  যাতলর 

সম্ভাবনা কম কািে ক্ততক্তন ইক্ততমষধ্যই ববশ কষযকটি মক্তন্ত্রসভা পষদ িষযষেন। 
 

খন্ডন মন্ত্রর্ালয খন্ডন ও খন্ডনজ ন্ডেষযক্ 6ষ্ঠ জােীয সতম্মলছির 

আতযাজন ক্তরছে 

মন্ত্রষকি মষত, নতুন ক্তদক্তেষত আজাক্তদ কা অমৃত মষহাৎসব ক্তকংবদক্তি সপ্তাহ 

উদযাপষনি অংশ ন্ডহ্সাতে খক্তন ও খন্ডনজ ন্ডেষযক্ 6 েম জােীয সতম্মলন 

অনুন্ডষ্ঠে হ্তযন্ডেল। েক্টি আষম্বদকি ইন্টািন্যাশনাল বসন্টাষি প্রধান অষ্ঠতষ্ঠথ 

ষ্ঠহসারব উপষ্ঠস্থত ষ্ঠছরলন বকন্দ্রীয আবাসন মন্ত্রী শ্রী অন্ডমে শাহ্ । খক্তন, কযলা ও 

বিল প্রক্ততমন্ত্রী শ্রী রাওসাতহ্ে পান্ডেল দানতভ, খক্তন মন্ত্রষকি সক্তচব শ্রী অতলাক্ 

র্যািতনর উপন্ডস্থ্ন্ডেতে মক্ন্দ্রীয খন্ডন, ক্যলা এবং সংসদীয ক্তবেযক মন্ত্রী শ্রী 

প্রহ্াদ মজাশী আনুষ্ঠাক্তনকভাষব একক্তদষনি সষম্মলনটির উষবাধন কষিন।  
 

নযান্ডদন্ডিতে সাইোর ন্ডনরাপত্তায সহ্তর্ান্ড োর উয়েয়ে ন্ডেমসতর্ক্ 

ন্ডেতশষজ্ঞ ম াষ্ঠীর বেঠ্ক্ শুরু হ্তযতে 

ভািত সিকাষিি ন্যাশনাল ক্তসক্তকউক্তিটি কাউক্তসল বসষক্রর্াক্তিষযর্ নযা ন্ডদন্ডিতে 

সাইোর ন্ডসন্ডক্উন্ডরটি মক্া-অপাতরশতনর ন্ডেষতয BIMSTEC এেপার্ট  

গ্রুতপর দুই ক্তদষনি তবঠষকি আষযাজন কিষে । BIMSTEC ক্তবষশেজ্ঞ গ্রুপ 

BIMSTEC অঞ্চতল সাইোর ন্ডনরাপত্তা উতব  মমাক্াতেলার জন্য এক্টি 

ক্মট পন্ডরক্ল্পনা বেন্ডর ক্রতে, যা 2019 সাষলর মাচষ  োরস ব্যাংকষক অনুক্তষ্ঠত 

BIMSTEC জােীয ন্ডনরাপত্তা প্রধানতদর সষম্মলষনি সময সম্মত হষযক্তেল। 
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ন্ডেেব্যািংক্ মথতক্ PM ABHIM-এর জন্য 1 ন্ডেন্ডলযন িলার ঋর্ 

মঞু্জর ক্রা হ্তযতে  

বকন্দ্রীয স্বাস্থযমন্ত্রী মনসুখ মািান্ডভযা িাজযসভায জাক্তনষযষেন বয, ক্তবেব্যাঙ্ক 

ভািষতি লযা ক্তশপ ন্ডপএম আযুষ্মান ভারে স্বাস্থ্য পন্ডরক্াঠ্াতমা ন্ডমশতন (PM-

ABHIM) অথটাযতনর জন্য USD $1 ন্ডেন্ডলযন ঋর্ ন্ডদতযতে । বয ঋেটি 

ক্তক্লযাি কিা হষযষে তাষত ভািষতি বক্তধষত স্বাস্থয পক্তিষেবা ক্তবতিে কমষসূক্তচ এবং 

মহামািী প্রস্তুক্ততি কমষসূক্তচি (PHSPP) জন্য ভািষতি জনস্বাস্থয ব্যবস্থাি 

রূপািক্তিত কিাি জন্য প্রক্ততটি 500 ক্তমক্তলযন মাক্তকষ ন েলাষিি দুটি পক্তিপূিক ঋে 

িষযষে। 
 

13 েম ন্ডপর্াসটো ট জলোযু ডােলগ জামটান্ডনতে শুরু হ্তযতে 

13 েম ন্ডপর্াসটো ট জলোযু ডােলগ জামটান্ডনর োন্ডলটতন শুরু হষযষে । এই 

বেষিি বাক্তেষক জলোয ুসতম্মলতনর (COP-27) আতযাজক্ জামটান্ডন এেিং 

ন্ডমশর এই দুই ক্তদষনি অনুিারনর মন্ত্রী পযষাষযি তবঠষকি সভাপক্ততত্ব কিষে । 

COP-27 মন্ত্রী পযষাষযি তবঠকটির মূল লিয হল - জলবাযু কষমষি বাস্তবাযষনি 

উন্নক্ততি লষিয মতক্তবষিাধ ক্তনিসষন ঐকযমতয  ষড বতালা এবং িাজননক্ততক 

ক্তদকক্তনষদষ শনা প্রদাষনি প্রস্তাব কষি। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

অতশাক্ সুো CII ছোোতলটি রত্ন পুরিার 2021-এ ভূন্ডষে হ্তযতেন 

হযাক্তপষযস্ট মাইিস বর্কষনালক্তজষসি প্রক্ততষ্ঠাতা ও ক্তনবষাহী বচযািম্যান অতশাক্ 

সুো, CII মক্াযান্ডলটি রত্না অযাওযািট  2021 -এ ভূক্তেত হষযষেন। 2019 

সাষল  ঠিত বাক্তেষক CII বকাযাক্তলটি িত্না অযাওযােষ টি Move-এি বিষত্র ভারে 

এর অসামান্য বনতৃত্ব, অবদান এবং ক্তবক্তশষ্ট্ পক্তিষেবাি স্বীকৃক্ততস্বরূপ প্রিান করা 

হয়। CII পুিষ্কাি কক্তমটি সবষসম্মক্ততক্রষম শ্রী সুতাষক 2021 পুিষ্কাি প্রদাষনি জন্য 

সম্মত হষযষে মানসম্পন্ন উষযাষ ি মাধ্যষম ভািতীয ক্তশষল্পি 

প্রক্ততষযাক্ত তামূলকতা ততক্তিষত তাৌঁ ি গুরুত্বপূেষ অবদান ক্তবষবচনা কষি। 
 

রু্ক্তরাতজযর পালটাতমন্ট েনুজা মনসান্ডরতক্ আযুতেটদ রত্ন পুরিাতর 

সম্মান্ডনে ক্তরতে  

েনুজা মনসান্ডর, অল ইন্ডিযা ইনন্ডস্ট্টিউর্ অি আযুতেটদা (AIIA) এর 

পক্তিচালক ইউতক্ পালটাতমন্ট কতৃষ ক আযুতেটদ রত্ন পুরিাতর ভূক্তেত হষযষেন । 

UK এি সবষদলীয পালষাষমন্টাক্তি গ্রুপ অন ইক্তিযান ট্রযাক্তেশনাল 

সাষযষসস(ITSappg) ভািষত এবং ক্তবষদষশ আযুষবষষদি প্রচারর তাি অবদাষনি 

স্বীকৃক্ততস্বরূপ এই পুিস্কাি প্রদান কষিষে। 

োঃ বনসািীষক ITSPG কক্তমটিি বািা প্রক্ততক্তনক্তধত্বকািী ক্তবক্তশষ্ট্ ব্যক্তিষদি বািা 

আযুষবষষদি প্রচাষিি জন্য তাি অসাধারণ বসবাি উরিরে সম্মাক্তনত কিা হষযষে, 

যাি মষধ্য ররয়রছ অমিক্তজত এস. ভামিা, বগ্র্র্ ক্তব্রষর্ষন আযুষবষদ ও বযাষ ি 

িাষ্ট্রদূত; বীষিন্দ্র শমষা, এমক্তপ, ইউষক পালষাষমন্ট এবং বচযাি, ITSappg; এবং বব 

ব্ল্যাকম্যান, এমক্তপ, ইউষক পালষাষমন্ট এবং বচযাি, আইটিএসএক্তপক্তজ। 
 

পিেী ন্ডসিং দন্ডক্ষর্ মক্ান্ডরযায ন্ডমতসস ইউন্ডনভাসট ন্ডিভাইন মুকুর্ 

ন্ডজতেতেন 

ভািষতি পিেী ন্ডসিং দন্ডক্ষর্ মক্ান্ডরযার ইতযসু ন্ডসটিতে অনুক্তষ্ঠত ফাইনাষল 

ন্ডমতসস ইউন্ডনভাসট ন্ডিভাইন মখোে ক্তজষতষেন । ক্ততক্তন ভািষতি কানপুনরর 

বাষ্ঠসন্দা এবং 110টি বদশ নথরক প্রষ্ঠতরোষ্ঠগতাটিরত প্রষ্ঠতরোগীরা অংশগ্র্হে 

কররষ্ঠছল। এটি ষ্ঠছল ভািষতি জন্য একটি  ষবষি মুহূতষ ।  

পেবী ক্তসং 2020 সাষল জযপুষি অনুক্তষ্ঠত ক্তমষসস ইক্তিযাি বখতাব ক্তজষতক্তেষলন। 

তািপি 2021 সাষলি অষক্টাবষি ক্তদক্তেষত অনুক্তষ্ঠত এক্তশযা-স্তষিি প্রক্ততষযাক্ত তায 

ক্ততক্তন ক্তমষসস ইষন্দা-এক্তশযা ইউক্তনভাষসষি বখতাব ক্তজষতক্তেষলন।  
 

েন্ডরস জনসন ইউতক্রতনর মজতলনন্ডিতক্ চান্ডচট ল ন্ডলিারন্ডশপ 

অযাওযািট  প্রদাি েয়রয়েি 

ক্তব্রটিশ প্রধানমন্ত্রী, েন্ডরস জনসন ইউষক্রষনি িাষ্ট্রপক্তত ভতলান্ডদন্ডমর 

মজতলনন্ডিতক্ স্যার উইনস্ট্ন চান্ডচট ল ন্ডলিারন্ডশপ অযাওযািট  প্রদান 

কষিষেন | বজষলনক্তস্ক ক্তভক্তেও ক্তলষঙ্কি মাধ্যষম পুিষ্কািটি গ্র্হে কষিন | জনসষনি 

লিন অক্তফষস একটি অনুষ্ঠাষনি সময বযখাষন চাক্তচষ ল পক্তিবাষিি সদস্যিা, 

ইউষক্রষনি িাষ্ট্রদূত ভান্ডদম ন্ডপ্রস্ট্াইতক্া এবং ইউষক্রনীযিা যািা ক্তব্রটিশ 

তসন্যষদি কাে বিষক প্রক্তশিে ক্তনষযষেন তািা উপক্তস্থত ক্তেষলন। 

ইউষক্রনীয বনতারা মাচষ  মাষস ক্তব্রটিশ পালষাষমষন্ট একটি স্থাযী অক্তভনন্দন 

বপষযক্তেষলন যখন ক্ততক্তন চাক্তচষ ষলি সবষচষয ক্তবখ্যাত বিৃতাি একটি আহ্বান 

কষিক্তেষলন এবং আকাশ, সমুর ও িাস্তায িাক্তশযান তসন্যষদি ক্তবরুষদ্ধ লডাই কিাি 

প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তদষযক্তেষলন। 
 

রসাযন এেিং নরম পদাতথটর প্রতযাত র উপর আন্তজট ান্ডেক্ সতম্মলন 

CSIR-ন্যাশনাল ইনক্তস্টটিউর্ ফি ইন্টািক্তেক্তসক্তপ্ল্নাক্তি সাষযস অযাি বর্কষনালক্তজ 

(CSIR-NIIST), ক্ততরুবনিপুিম, স্বাধীনতাি 75 তম বেি উপলষি আজাক্তদ কা 

অমৃত মষহাৎসব উদযাপষনি অংশ ক্তহসাষব িসাযন এবং নিম পদাষিষি প্রষযাষ ি 

উপি একটি আিজষ াক্ততক সষম্মলন (CASM 2022) আষযাজন কিষব। স্ব-

সমাষবশ এবং সুপািষমাক্তলকুলাি উপকিে, নিম উপাদান িসাযন, পদািষক্তবযা, 

ক্তিওলক্তজ, এবং ফষর্াক্তফক্তজক্স, প্রক্ততক্তক্রযাশীল এবং স্মার্ষ  উপাদান, বজল, তিল 

স্ফটিক, পক্তলমাি, ম্যাষক্রামক্তলকুলস এবং বিমওযাকষ  উপকিে, এবং কাযষকিী 

ন্যাষনাষমর্ক্তি সহ ক্তবক্তভন্ন ক্তবেষযি উপি আষলাচনা। ইষলকট্রক্তনক্স এবং শক্তিি নিম 

উপাদান অযাক্তপ্ল্ষকশন, সষম্মলষন সঞ্চাক্তলত হষব| 
 

নারাযর্ন কুমারতক্ জাপাতনর 'অিট ার অি য রাইন্ডজিং সান' পুরিার 

মদওযা হয়েয়ে 

জাপান ও ভািষতি মষধ্য অিষননক্ততক সম্পকষ  বজািদাি করার স্বীকৃক্ততস্বরূপ 

সানমাি গ্রুষপি ভাইস বচযািম্যান নারাযর্ন কুমারতক্ জাপান সরক্ার ' 

অিট ার অি য রাইন্ডজিং সান, ম াে অযাি ন্ডসলভার স্ট্ার' পুরিার প্রদান 

ক্তরতে । বচন্নাইষত জাপাষনি কনসাল বজনাষিল তা া মাসাযুক্তক নারাযর্ন 

কুমারতক্ সম্মাক্তনত কষিন। 
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মহ্ারাষ্ট্র সরক্ার ন্ডদযা ন্ডমজট া এেিং আিতরাজ শাহ্তক্ মাদার মেতরসা 

মমতমান্ডরযাল অযাওযািট  প্রদান ক্তরতে 

ইউনাইতর্ি মনশনস এনভাযরনতমন্ট মপ্রাগ্র্াম(UNEP) ন্যাশনাল গুেউইল 

অযাম্বারসের ন্ডমতসস ন্ডদযা ন্ডমজট া, এবং পক্তিষবশ কমী আিতরাজ শাহ্তক্ 

সম্মানজনক মাদাি বতষিসা বমষমাক্তিযাল অযাওযােষ স ফি বসাোল জাক্তস্টস 

2021 ক্তদষয সম্মাক্তনত কিা হষযষে। পুরস্কারটি মুম্বাইষযি িাজভবষন েহারারষ্ট্রর 

গভনুর ভ ে ন্ডসিং মক্ান্ডশযান্ডর প্রিান করররছন । পক্তিষবশ ত স্থাক্তযষত্ব তাষদি 

প্রশংসনীয এবং উষেখষযাগ্য সাফষল্যি জন্য উভযষকই পুিসৃ্কত কিা হষযষে। 
 

জাপান িরোর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ন্ডশনতজা আতেতক্ মরতর্াত্তর 

মদতশর সতেটাচ্চ অডজ ায়র পুরিৃে ক্তরতে 

জাপান সরক্ার ছদয়শর প্রািন প্রধানমন্ত্রী ন্ডশনতজা আতেতক্ মরতর্াত্তর 

বদষশি সষবষাি সোন "য ক্লার অি য সুন্ডপ্রম অিট ার অি য 

ক্রাইস্যাতেমাম" ন্ডদতয সম্মান্ডনে ক্রার ন্ডসোন্ত তিয়েয়ে । ক্তশনষজা আষব 

হষবন চতুিষ প্রািন প্রধানমন্ত্রী ক্তযক্তন যুষদ্ধাত্তি সংক্তবধাষনি অধীষন এই সম্মান 

পাষবন। তাি আষ , প্রািন প্রধানমন্ত্রী ন্ডশত রু ইতযান্ডশদা, ইসাকু সাতো এেিং 

ইযাসুন্ডহ্তরা নাক্াতসাতন একই সম্মাষন ভূক্তেত হরয়ষ্ঠছরলন | 
 

ক্র্টার্তক্র ন্ডসন্ডন মশঠি মিন্ডমনা ন্ডমস ইন্ডিযা 2022-এর মুকুর্ 

ন্ডজতেতেন 

ন্ডসন্ডন মশঠি মিন্ডমনা ন্ডমস ইন্ডিযা 2022 বখতাব ক্তজষতষেন ৷ ক্ততক্তন 71তম ক্তমস 

ওযােষ  প্রক্ততষযাক্ত তায ভািষতি প্রক্ততক্তনক্তধত্ব কিষবন৷ বশট্টি মুম্বাইষযি JIO ওযােষ  

কনষভনশন বসন্টাষি তাি পূবষসূক্তি ক্তমস ইক্তিযা 2020, মনসা োরার্সীর হাত 

নথরক বফক্তমনা ক্তমস ইক্তিযা ওযােষ  2022-এি মুকুর্ নপরয়রছন । বফক্তমনা ক্তমস 

ইক্তিযা 2022-এি প্রিম িানাি আপ হষলন িাজস্থাষনি রুবাল মশখাওযাে এবং 

ক্তবতীয িানাি আপ হষলন ন্ডশনাো মচৌহ্ান, ক্তযক্তন উত্তি প্রষদষশি বাক্তসন্দা। 
 

 ীো ম াপীনাথ IMF-এর 'প্রাক্তন প্রধান অথটনীন্ডেন্ডেদতদর ওোল’-

এ প্রথম মন্ডহ্লা হ্তযতেন 

ভািষত জমগ্র্হেকািী  ীো ম াপীনাথ আন্তজট ান্ডেক্ মুিা 

েহ্ন্ডেতলর(আইএমএি) 'প্রািন প্রধান অিষনীক্ততক্তবদষদি ওয়ারল’ প্রথম 

মন্ডহ্লা এেিং ন্ডবেীয ভারেীয হষযষেন । এই সম্মান অজষ নকািী প্রিম ভািতীয 

ক্তেষলন রঘুরাম রাজন, ক্তযক্তন 2003 বিষক 2006 সাষলি মষধ্য IMF-এি প্রধান 

অিষনীক্ততক্তবদ এবং  ষবেো পক্তিচালক ক্তেষলন । ব াপীনাি অষক্টাবি 2018 সাষল 

IMF-এি প্রধান অিষনীক্ততক্তবদ ক্তহসাষব ক্তনযুি হন এবং পষি  ত বেষিি ক্তেষসম্বষি 

IMF-এি প্রিম উপ-ব্যবস্থাপনা পক্তিচালক ক্তহসাষব পষদান্নক্তত পান। . 
 

চলন্ডচ্চত্র ন্ডনমটাো মক্ন্ডপ কুমারান মজন্ডস িযান্ডনতযল পুরিার 2022-

বারা সম্মান্ডনে হয়েয়েি 

মালাযালম চলক্তিত্র ক্তনমষাতা, মক্ন্ডপ কুমারান মক্রালার সতেটাচ্চ চলন্ডচ্চত্র 

পুরিার, মজন্ডস িযান্ডনতযল পুরিাতর ভূক্তেত হষযষেন । মালযালম ক্তফল্ম 

ইিাক্তিষত অবদাষনি জন্য কুমািন এই পুিস্কািটি ক্তজষতষেন। পুিস্কাষিি মষধ্য 

িষযষে ন দ 5 লাখ র্াক্া, একটি সম্মাননাপত্র এবং একটি ফলক। 2021 সাষলি 

জুক্তিষত  াযক ন্ডপ জযচন্দ্রন, পক্তিচালক ন্ডসন্ডে মালন্ডযল, ক্তফল্ম একাষেক্তমি 

বচযািম্যান রন্ডঞ্জে এবং সংসৃ্কক্তত ক্তবেযক ক্তবভাষ ি প্রধান সক্তচব রানী জজট  

অন্তভুট ক্ত ন্ডেতলন। 
 

68েম জােীয চলন্ডচ্চত্র পুরিার 2022 মঘাষর্া ক্রা হ্তযতে 

নযাক্তদক্তেষত অনুষ্ঠিত 68েম জােীয চলন্ডচ্চত্র পুরিাতরর ক্তবজযীষদি নাম 
ব ােো কিা হষযষে। বকাক্তভে-19-সম্পক্তকষ ত ক্তবলষম্বি কািষে এই বেষিি পুিষ্কাি 

অনুষ্ঠাষন 2020 সাতলর চলন্ডচ্চত্রগুন্ডলতক্ও সম্মান্ডনে ক্রা হ্তযতে । 

অনুষ্ঠানটি েথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রর্ালতযর অধীনস্থ চলক্তিত্র উৎসব অক্তধদপ্তি 

বািা আষযাজন কিা হয । বকন্দ্রীয তথ্য ও সম্প্রচাি মন্ত্রী অনুরা  ঠ্াকুর পুিস্কাি 

ক্তবজযীষদি নাম ব ােো কষিষেন। মসারারাই মপাত্রু িাষতি চািটি সবষচষয বড 

পুিস্কাষিি েরধ্য ক্ততনটিনত ক্তজষতষে, অন্যক্তদষক োনহ্ান্ডজ য আনসািং 

ওযান্ডরযরও প্রধান ট্রক্তফ ক্তজষতষে। 
 

68েম জােীয চলন্ডচ্চত্র পুরিার 2022: এখাতন সমূ্পর্ট োন্ডলক্া মদখুন 

• বসিা ক্তফচাি ক্তফল্ম: সুররাই মপাত্রু 

• বসিা পক্তিচালক: সন্ডচদানিন মক্আর, আযাপ্পানুম বকাক্তশযুম 

• ক্তবষনাদন প্রদানকািী বসিা জনক্তপ্রয চলক্তিত্র: োনহ্ান্ডজ 

• বসিা অক্তভষনতা: সুরারাই মপাত্রুর জন্য সুন্ডরযা এেিং োনহ্ান্ডজর জন্য 

অজয মদে ন 

• বসিা অক্তভষনত্রী: অপেষা বালামুিাক্তল, বসািািাই বপাত্রু 

• বসিা পােষ অক্তভষনতা: ক্তবজু বমনন, আযাপ্পানুম বকাক্তশযাম 

• বসিা সহ-অক্তভষনত্রী: লক্ষ্মী ক্তপ্রযা চন্দ্রষম ক্তল, ক্তশভািেক্তনযুম ইন্নাম ক্তসলা 
বপঙ্গালুম 

• বসিা অযাকশন ক্তেষিকশন অযাওযােষ : এষক আযাপ্পানুম বকাক্তশযুম 

• বসিা বকাক্তিওগ্র্াক্তফ: নার্যম (বতষলগু) 

• বসিা  াষনি কিা: সাইনাি জন্য মষনাজ মুনতাক্তশি (ক্তহক্তন্দ) 

• বসিা পুরুে বপ্ল্ব্যাক  াযক: ক্তম বসিিাও-এি জন্য িাহুল বদশপাষি এবং 
তিষকি জন্য অনীশ মষঙ্গশ ব াসাক্তভ 

• বসিা মক্তহলা বপ্ল্ব্যাক  াক্তযকা: নানচাম্মা, আযাপ্পানুম বকাক্তশযাম 

• বসিা সঙ্গীত পক্তিচালনা: আলা তবকুন্ঠপুিিামুলু, এস িামন 

• সামাক্তজক ইসুযষত বসিা চলক্তিত্র: 'ক্তবচাি ক্তবলক্তম্বত বার্ বেক্তলভািে এবং ক্তি 
ক্তসস্টািস 

• বসিা বকাক্তিওগ্র্াক্তফ: নার্যম 

• বসিা ক্তসষনমাষর্াগ্র্াক্তফ: অক্তভযাক্তত্রক 

• বসিা অক্তেওগ্র্াক্তফ: িিু, এমআই েসন্তরাও এেিং মান্ডলক্ 

• বসিা কক্তস্টউম ক্তেজাইন: তানহাক্তজ 

• বসিা বপ্রাোকশন ক্তেজাইন: কাষপলা 

• বসিা সম্পাদনা: ক্তশভািক্তেক্তনযাম ইনু্নম ক্তসলা বপঙ্গালুম 

• বসিা বমক আপ: নার্যম 

• বসিা ক্তচত্রনার্য: সুিািাই বপাত্রু, সুধা বকাঙ্গািা এবং ম্যাষিলা, ম্যাষোন অক্তেন 

• বসিা স্টান্ট বকাক্তিওগ্র্াক্তফ: আযাপ্পানুম বকাক্তশযুম 
 

ন্ডেতশষ জুন্ডর পুরিার: 

• ক্তহক্তন্দষত বসিা ক্তফচাি ক্তফল্ম: রু্লন্ডসদাস জুন্ডনযর 

• কন্নষডি বসিা ক্তফচাি ক্তফল্ম: েেু 

• মালাযালাষমি বসিা ক্তফচাি ক্তফল্ম: ক্তিঙ্কলাজচা ক্তনিযাম 

• তাক্তমষলি বসিা ক্তফচাি ক্তফল্ম: ক্তসভািক্তেক্তনযাম ইনুম ক্তসলা বপঙ্গালুম 

• বতষলগুষত বসিা ক্তফচাি ক্তফল্ম: িক্তিন েক্তব 

• হক্তিযানক্তভষত বসিা ক্তফচাি ক্তফল্ম: দাদা লখক্তম 

• ক্তেমাসায বসিা ক্তফচাি ক্তফল্ম: সামষখাি 

• রু্লুষত বসিা ক্তফচাি ক্তফল্ম: ক্তজটিষ  
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নন-ন্ডিচার ন্ডিল্ম: 

• পাক্তিবাক্তিক মূল্যষবাষধি উপি বরষ্ঠ চলক্তিত্র: কুমকুমারচান, অন্ডভন্ডজৎ 

অরন্ডেি দলন্ডভ 

• বসিা পক্তিচালনা: ওহ যার্স ভানু, আিক্তভ িামাক্তন 

• বসিা সঙ্গীত পক্তিচালনা: 1232 ক্তকক্তম - মািাষঙ্গ বতা ওযাক্তহন জাকাি, ক্তবশাল 

ভিবাজ 

• বসিা ক্তসষনমাষর্াগ্র্াক্তফ: সাবক্তদকুন্না কালাপ্পা, ক্তনক্তখল এস প্রবীে 

• বসিা অক্তেওগ্র্াক্তফ: পালষ অফ য বেজার্ষ , অক্তজত ক্তসং িাষঠাি 

• বসিা সম্পাদনা: বেষ ািল্যািস, অনাক্তদ আিাষল 

• বসিা ন্যাষিশন ভষযসওভাি: িয্াপষসাক্তে অফ বিইনস - বকিালাি বেষা, 

বশাভা িারুি শ্রীক্তনবাসন 

• বসিা অন-বলাষকশান সাউি: জাদুই জঙ্গল, সন্দীপ ভাটি এবং প্রদীপ 

বলখওযাি 

• পক্তিষবশ সংিিে/সংিিষেি উপি বসিা চলক্তিত্র 

• ক্তসষনমাি বসিা বই: ক্তকেি বদশাইষযি য লংষ স্ট ক্তকস 

• ক্তসষনমাি বসিা বই (ক্তবষশে উষেখ): এমটি অনুনাহভাঙ্গালুষদ পুস্তকাম, 

অনুপ িামকৃষ্ণান এবং সূযষ বদষবি কাক্তল পাইষন কাক্তলিা ক্তসষনমা 

• বসিা চলক্তিত্র সমাষলাচক: এই বেি বকান ক্তবজযী বনই। 

• সবষাক্তধক চলক্তিত্র বনু্ধ্ত্বপূেষ িাজয: মধ্যপ্রষদশ 
 

ন্ডিচার ন্ডিল্ম অযাওযািট : 

• বসিা ক্তহক্তন্দ েক্তব: রু্লন্ডসদাস জুন্ডনযর 

• বসিা মালাযালাম চলক্তিত্র: ক্তিঙ্কলাজচা ক্তনিযাম 

• বসিা বতষলগু চলক্তিত্র: িক্তিন েক্তব 

• বসিা বাংলা চলক্তিত্র: অক্তভযাক্তত্রক 

• বসিা অসমীযা চলক্তিত্র: বসতু 

• বসিা রু্লু ক্তফল্ম: ক্তজক্ততষ  

• বসিা তাক্তমল চলক্তিত্র: ক্তশভািেক্তনযুম ইনুম ক্তসলা বপঙ্গালুম 

• বসিা মািাঠি েক্তব: ব াস্থ এক তপঠাক্তনক্তচ 

• বসিা কন্নড েক্তব: েেু 

• বসিা ক্তেমাসা চলক্তিত্র: বসমষখাি 

• বসিা হক্তিযানক্তভ েক্তব: দাদা লখক্তম 
 

অন্যান্য পুরিার: 

• মেপ্রতদশ (িাজত কামাল এবং শংসাপত্র) সবষাক্তধক চলক্তিত্র বনু্ধ্ত্বপূেষ িাজয 

পুিস্কাি ক্তজষতষে, অন্যষ্ঠিরক উত্তরাখণ্ড এেিং উত্তরপ্রতদশ ক্তবষশে উষেখ 

বপষযষে। 

• 'য লিংত স্ট্ ন্ডক্স' বেষিি জন্য ক্তসষনমাি মসরা েই ক্তজষতষে বযখাষন 

মালযালম বই 'এমটি অনুনাহ্ভাঙ্গালুতদ পুস্তক্াম' এবং ওক্তেযা বই 

'ক্ান্ডল পাইতন ক্ান্ডলরা ন্ডসতনমা' ক্তবষশে উষেখ ক্তজষতষে। 
 

জােীয চলন্ডচ্চত্র পুরিার সম্পতক্ট : 

জাতীয চলক্তিত্র পুিস্কাি ভািষতি সবষচষয ক্তবক্তশষ্ট্ চলক্তিত্র পুিস্কাি অনুষ্ঠান। 

1954 সাষল প্রক্ততক্তষ্ঠত, এটি 1973 সাল বিষক ভািত সিকাষিি ক্তফল্ম 

বফক্তস্টভযাল অক্তধদপ্তি বািা ভািষতি আিজষ াক্ততক চলক্তিত্র উৎসব এবং ভািতীয 

প্যাষনািামা সহ পক্তিচাক্তলত হষে। 
• প্রিম পুিস্কািপ্রাপ্ত: 10 অষক্টাবি 1954; 67 বেি আষ  

• অেস্থ্ান: ক্তবজ্ঞান ভবন, নযাক্তদক্তে 

• পন্ডরতেশন ক্রতেন: চলক্তিত্র উৎসব অক্তধদপ্তি 
 

প্রতিসর মক্ৌন্ডশক্ রাজতশখর মলাোল এনান্ডজট  প্রাইজ 2022 

ন্ডজতেতেন 

ক্তহউস্টন ক্তবেক্তবযালষযি ইষ্ঠিষ্ঠনয়াষ্ঠরং ক্তবভাষ ি ভািতীয বংষশাদ্ভূত অধ্যাপক, 

মক্ৌন্ডশক্ রাজতশখর মযষাদাপূেষ মলাোল এনান্ডজট  পুরিার ন্ডজতেতেন । ন্ডেদ্যযৎ 

উৎপাদন ক্তন ষমন হ্রাস কিাি সাষি সাষি পক্তিবহন ক্তবদুযতাযন এবং শক্তি দিতা 

প্রযুক্তিষত অবদাষনি জন্য িাজষশখিষক নতুন উপাষয শক্তি অযাক্তপ্ল্ষকশন 

ক্তবভাষ  পুিস্কাি বদওযা হষযক্তেল । 12-14 অষক্টাবি মষস্কাষত িাক্তশযান শক্তি 

সপ্তাহ চলাকালীন পুিস্কাি প্রদান অনুষ্ঠান অনুক্তষ্ঠত হষব। 

43টি বদষশি বিকেষ  119টি মষনানযষনি মষধ্য বলাবাল এনাক্তজষ  অযাষসাক্তসষযশন 

কতৃষ ক প্রদত্ত সম্মাষনি জন্য এই বেি ক্তবষেি মাত্র ক্ততনজনষক ক্তনবষাক্তচত কিা 

হষযষে । বসন্টাি ফি ইষনাষভটিভ বর্কষনালক্তজস (িাক্তশযাষত বিাসার্ম) এি 

প্রধান ক্তবষশেজ্ঞ এবং িাষমষাক্তনউক্তক্লযাি ক্তফক্তজষক্স অগ্র্ ামী ন্ডভটর অরলভ 2022 

সাষলি ক্তবজযী ক্তহষসষব িাজষশখি এবং উত্তি-পক্তিম ক্তবেক্তবযালষযি িসাযন এবং 

পদািষ ক্তবজ্ঞাষনি অধ্যাপক এবং Argonne ন্যাশনাল ল্যাবষির্ক্তিি ক্তসক্তনযি  ষবেক 

Mercouri Kanatzidis বযা  ক্তদষযষেন। 
 

ভারত-মাতেজ ি িম্পেজ  ছোরদার েরার েন্য ছেিায়রল িারাভায়ি 

এবিং প্রািি মাতেজ ি প্রততরো িতচব িোতিত হয়েয়েি   

আরেষ্ঠরকা-ভারত েযারটষ্ঠেক পাটুনারষ্ঠশপ নিারাে(USISPF) প্রাক্তন ভারতীয় 

নসনাপ্রধান নেনাররল েরনাে েুকুন্দ নারাভারনরক ভারত ও োষ্ঠকুন েুক্তরারষ্ট্রর 

েরধ্য সম্পকু নোরিারর অবিারনর েন্য স্বীকৃষ্ঠত ষ্ঠিরয়রছ। নারাভারন ছা়িাও 

প্রাক্তন োষ্ঠকুন প্রষ্ঠতরো নসরক্রটাষ্ঠর নেনাররল ষ্ঠেে ম্যাটিসরকও পাবষ্ঠলক সাষ্ঠভুস 

অযাওয়ােু নিওয়া হরয়রছ। োরা োষ্ঠকুন েুক্তরাষ্ট্র এবং ভাররতর েরধ্য সংরোরগর 

অগ্রগষ্ঠতরত উরল্লেরোগ্য প্রভাব নিরলষ্ঠছল, USISPF েনরসবা এবং ষ্ঠবে 

ননতৃরত্বর েন্য তারির পুরষ্কার ষ্ঠিরয়রছ। 
 

গুরুত্বেূণজ তদে: 

• নেনাররল ম্যাটিস প্রষ্ঠতরো সষ্ঠচব ষ্ঠহসারব কাে করার সেয় ভারতরক োষ্ঠকুন 

নকৌশলগত ষ্ঠেে করার নচষ্ট্া কররষ্ঠছরলন। 

• USISPF-এর েরত, নেনাররল নারাভারন ভারতীয় নসনাবাষ্ঠহনীর ষ্ঠচি অি 

োি ষ্ঠহসারব িাষ্ঠয়ত্ব পালন করার সেয় প্রষ্ঠতরো নোট উন্নত কররষ্ঠছরলন 

এবং োষ্ঠকুন ও ভাররতর েরধ্য আন্তঃকােুেেতা বৃষ্ঠি কররষ্ঠছরলন। 

• নেনাররল নারভারন 30 এষ্ঠপ্রল অবসর গ্রহণ কররন এবং তারপর নথরক ষ্ঠিষ্ঠল্ল 

নসনাষ্ঠনবারস তার নতুন ষ্ঠনেুক্ত বাসভবরন চরল আরসন। 

• তার চার িশরকর বণুাঢ্য সােষ্ঠরক কেেুীবরন, নারাভারন উত্তর-পূবু এবং েেু 

ও কাশ্মীরর শাষ্ঠন্ত ও েুি উভয় নেরেই গুরুত্বপূণু কোি এবং োি পরি 

অষ্ঠধষ্ঠিত ষ্ঠছরলন। ষ্ঠতষ্ঠন ভারতীয় শাষ্ঠন্ত রো বাষ্ঠহনীর সারথ শ্রীলোয়ও কাে 

করররছন। 
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• প্রাক্তন ভারতীয় নসনাপ্রধান ওরয়োনু ষ্ঠথরয়টারর একটি োইক কপুরসর 

ননতৃত্ব ষ্ঠিরয়ষ্ঠছরলন, একটি পিাষ্ঠতক ষ্ঠব্ররগে বতষ্ঠর কররষ্ঠছরলন, আসাে 

রাইরিলস (উত্তর) এর ইেরপক্টর নেনাররল ষ্ঠছরলন এবং একটি রাষ্ট্রীয় 

রাইরিলস ব্যাটাষ্ঠলয়রনর ননতৃত্ব ষ্ঠিরয়ষ্ঠছরলন। 

 

Important Dates News in Bengali 
 

ন্ডেে UFO ন্ডদেস: 02 জুলাই 

ন্ডেে UFO ন্ডদেস (WUD) প্রক্তত বেি 2 জুলাই ন্ডেেব্যাপী অনুক্তষ্ঠত হয । ওযােষ  

UFO বে অজানা উ়িন্ত েস্তুর (UFO) অক্তস্তষত্বি প্রক্তত উৎস ষ কিা একটি ক্তদন 

। WUD-এি লিয UFO-এি অক্তস্তত্ব সম্পষকষ  সষচতনতা বৃক্তদ্ধ কিা এবং 

মহাক্তবষে আমাষদি একা না িাকাি সম্ভাবনা সম্পষকষ  ক্তচিা কিাি জন্য মানুেষক 

উৎসাক্তহত কিা।  
 

আন্তজট ান্ডেক্ প্ল্ান্ডস্ট্ক্ ব্যা  মুক্ত ন্ডদেস 2022: 03 জুলাই 

আন্তজট ান্ডেক্ প্ল্ান্ডস্ট্ক্ ব্যা  মুক্ত ন্ডদেস 3 জুলাই সািা ক্তবষে সষচতনতা েক্তডষয 

বদওযাি জন্য অনুক্তষ্ঠত হয বয একটি প্ল্াক্তস্টক ব্যা  মুি ক্তবে সম্ভব এবং একক 

ব্যবহাষিি প্ল্াক্তস্টষকি ব্যাষ ি উপযুি পক্তিষবশ ত ক্তবকল্প উপলব্ধ। 2022 হল 

উদযাপষনি 13েম সিংিরর্ । ক্তদবসটি ব্যা  ক্তি ওযাষেষ ি উষযাষ  সািা ক্তবষে 

প্ল্াক্তস্টক ব্যাষ ি একক ব্যবহাি বিষক মুক্তি এবং পক্তিষবশ সংিিষেি প্রচাষিি 

উষেষে প্ল্াক্তস্টষকি ব্যাষ ি ব্যবহাি বিষক দূষি িাকষত এবং এি পক্তিবষতষ  আিও 

পক্তিষবষশি সন্ধ্ান কিাি জন্য আমাষদি সকলষক উত্সাক্তহত কষি। বনু্ধ্ত্বপূেষ 

ক্তবকল্প। 
 

ন্ডেে ক্রী়িা সািংোন্ডদক্ ন্ডদেস 2022 2রা জুলাই পালন ক্রা হ্য 

ক্রীডা প্রচাষিি জন্য ক্রীডা সাংবাক্তদকষদি বসবা উদযাপন কিষত প্রক্তত বেি 2 

জুলাই ন্ডেে ক্রী়িা সািংোন্ডদক্ ন্ডদেস পালন কিা হয । ক্রীডা সাংবাক্তদকতা হল 

প্রক্ততষবদষনি একটি রূপ যা বখলাধুলাি সাষি সম্পক্তকষ ত বয বকানও ক্তবেয বা 

ক্তবেযসেূরহর উপি দৃক্তষ্ট্ ক্তনবদ্ধ কষি। এটি প্রক্ততটি ক্তমক্তেযা সংস্থাি একটি অপক্তিহাযষ 

উপাদান। ক্রীডা সাংবাক্তদকিা ক্তপ্রন্ট, সম্প্রচাি এবং ইন্টািষনর্ সহ ক্তবক্তভন্ন ক্তমক্তেযা 

প্ল্যার্ফষমষ কাজ কষি। ক্রীডা প্রক্ততষবদষন সক্তক্রয ববশ ক্তকেু স্থানীয ও জাতীয 

সাংবাক্তদকতা সং ঠন িষযষে। 
 

ন্ডেে জুতনান্ডসস ন্ডদেস 2022 6ই জুলাই পালন ক্রা হ্য 

ইনলুতযঞ্জা, ইতোলা এেিং ওতযস্ট্ নাইল ভাইরাতসর মষতা জুষনাটিক বিাষ ি 

ক্তবরুষদ্ধ পক্তিচাক্তলত প্রিম টিকা বদওযাি স্মিষে প্রক্তত বেি 6 জুলাই ন্ডেে 

জুতনাতসস ন্ডদেস পান্ডলে হ্য। জুষনাটিক বিা গুক্তল ভাইিাস, পিজীবী, 

ব্যাকষর্ক্তিযা এবং েত্রাক বািা সৃষ্ট্ হয। এই জীবােুগুক্তল ক্তবক্তভন্ন ধিষেি অসুস্থতাি 

কািে হষত পাষি, তীব্রতা, মানুে এবং প্রােীষদি মষধ্য। কাষিা কাষিা মৃতুযও হষত 

পাষি। মানুষেি বিষক ক্তভন্ন, প্রােীিা প্রাযশই সুস্থ বদখাষত পাষি এমনক্তক যখন তািা 

এই ধিষনি জীবােু বহন কষি। 
 

ন্ডেে ন্ডক্শওযান্ডহ্ন্ডল ভাষা ন্ডদেস: 7 জুলাই 

প্রক্তত বেি 7ই জুলাই ন্ডেে ন্ডক্তসাযালী ন্ডদেস পাক্তলত হয । ক্তকশওযাক্তহক্তল 

আক্তিকাি সবষচষয ব্যাপকভাষব কথ্য ভাোগুক্তলি মষধ্য একটি এবং সাব-সাহািান 

আক্তিকাষত সবষচষয ববক্তশ কথ্য ভাো । ক্তকষসাযাক্তহক্তল হল একমাত্র আক্তিকান 

ভাো যা আক্তিকান ইউক্তনযষনি অক্তফক্তসযাল ভাো। 
 

ন্ডেে ন্ডক্শওযান্ডহ্ন্ডল ভাষা ন্ডদেস 2022: ন্ডথম 

তদিটি ‘Kiswahili for peace and prosperity’ ক্তিষমি অধীষন অনুক্তষ্ঠত 

হষব । ষ্ঠিনটির বাক্তেষক উদযাপষনি লিয হল শাক্তিি জন্য একটি বাক্তত ি ক্তহসাষব 

ক্তকষসাযাক্তহক্তল ভাোি ব্যবহািষক প্রচাি কিা এবং বহুসংসৃ্কক্ততষক উন্নত কিা। 
 

ন্ডেে জনসিংখ্যা ন্ডদেস 2022 ন্ডেেব্যাপী 11 জুলাই পালন ক্রা হ্য 

ক্তবে জনসংখ্যাি সমস্যা সম্পষকষ  সষচতনতা বাডাষত প্রক্তত বেি 11 জুলাই ক্তবে 

জনসংখ্যা ক্তদবস পালন কিা হয। এই ক্তদবষসি প্রধান উষেে হল জনসংখ্যা বৃক্তদ্ধ 

প্রকৃক্ততি অক্তবচক্তলত ক্তবকাষশি উপি বয সমস্ত বনক্ততবাচক প্রভাব বফষলষে বস 

সম্পষকষ  সষচতনতা বৃক্তদ্ধ কিা। ক্তবেব্যাপী, এই ক্তদবসটি বসক্তমনাি, আষলাচনা, 

ক্তশিামূলক বসশন, পাবক্তলক প্রক্ততষযাক্ত তা, বলা ান, কমষশালা, ক্তবতকষ ,  ান 

ইতযাক্তদি আষযাজন কষি পাক্তলত হয। 
 

ন্ডেে মালালা ন্ডদেস 2022 12ই জুলাই উদর্ান্ডপে হ্য 

তরুে কমী মালালা ইউসুিজাইতযর জমক্তদন উপলষি প্রক্তত বেি 12ই জুলাই 

আন্তজট ান্ডেক্ মালালা ন্ডদেস পান্ডলে হ্য। জাক্ততসং  (UN) এই তাক্তিখটিষক 

মালালা ক্তদবস ক্তহসাষব ক্তচক্তিত কিাি জন্য মষনানীত কষিষে | প্রক্ততটি ক্তশশুি জন্য 

বাধ্যতামূলক এবং ক্তবনামূষল্য ক্তশিা ক্তনক্তিত কিাি জন্য ক্তবে বনতাষদি কাষে 

আষবদন কিাি একটি সুষযা  ক্তহষসষব ক্তদবসটি ব্যবহাি কিা হয। 
 

ন্ডেেব্ােী ক্া তজর ব্যাছগর ন্ডদেস 2022 12ই জুলাই পালন ক্রা হ্য 

প্রক্তত বেি, প্ল্াক্তস্টষকি ব্যাষ ি পক্তিবষতষ  কা ষজি ব্যা  ব্যবহাষিি গুরুত্ব সম্পষকষ  

সষচতনতা বাডাষত 12 জুলাই ন্ডেেব্ােী ক্া তজর ব্যা  ন্ডদেস পালন কিা হয 

। এই ক্তদনটি প্ল্াক্তস্টষকি িক্ততকি প্রভাব এবং আমাষদি পক্তিষবষশি জন্য এটি কতর্া 

িক্ততকি তা সম্পষকষ  সষচতনতা েক্তডষয বদওযাি জন্য পাষ্ঠলত হয়।  
 

ন্ডেে ক্া তজর ব্যা  ন্ডদেস 2022: ন্ডথম 

এবাষিি কা ষজি ব্যা  ক্তদবষসি ক্তিম হল, “If You’re ‘fantastic’, Do 

Something ‘dramatic’ To Cut The ‘Plastic’, Use ‘Paper 

Bags’.” 

 

15 জুলাই ন্ডিল ইন্ডিযা ন্ডমশতনর 7েম োন্ডষটক্ী পান্ডলে হ্তে 

15 জুলাই ন্ডিল ইন্ডিযা ন্ডমশতনর 7 েম োন্ডষটক্ী পাক্তলত হষে । ন্যাশনাল ক্তস্কল 

বেষভলপষমন্ট ক্তমশন 2015 সাষলি এই ক্তদষন ক্তস্কল ইক্তিযা ক্তমশন নাষমও পক্তিক্তচত 

হরয়ষ্ঠছল । ক্তস্কল ইক্তিযা হল বকন্দ্রীয সিকাষিি একটি উষযা , যাষত যুবকষদি 

দিতাি সাষি িমতাযন কিা যায এবং তাষদি আিও ববক্তশ কমষসংস্থাননর 

উপেুক্ত কিা যায। 
 

ন্ডেে রু্ে দক্ষো ন্ডদেস 2022 ন্ডেেব্যাপী উদর্াপন ক্রা হ্য 

ন্ডেে রু্ে দক্ষো ন্ডদেস 2022 প্রক্তত বেি 15 জুলাই পালন ক্রা হ্য। এটি 

কমষসংস্থান, উপেুক্ত কাজ এবং উষযািাষদি দিতাি সাষি তরুেষদি সক্তজ্জত 

কিাি গুরুষত্বি উপি দৃক্তষ্ট্ ক্তনবদ্ধ কষি। এই ক্তদনটিি োধ্যরে সেগ্র ষ্ঠবরের তরুণরির 

কারের েন্য উপেুক্ত করার উরেরে পাষ্ঠলত হয়  | 
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ন্ডেে রু্ে দক্ষো ন্ডদেস 2022: ন্ডথম 

প্রক্তত বেি, ক্তবে যুব দিতা ক্তদবস জাক্ততসং  কতৃষ ক ক্তনধষাক্তিত একটি ক্তনক্তদষ ষ্ট্ ক্তিষমি 

সাষি ক্তচক্তিত কিা হয। 2022-এি ক্তিম হল ‘Transforming youth skills 

for the future’ | 
 

মনলসন ম্যাতিলা আন্তজট ান্ডেক্ ন্ডদেস 2022 18 জুলাই পালন ক্রা 

হ্য 

প্রক্তত বেি 18ই জুলাই ক্তবে মনলসন ম্যাতিলা আন্তজট ান্ডেক্ ন্ডদেস ন্ডহ্তসতে 

পান্ডলে হ্য। এই ক্তদনটির োধ্যরে দক্তিে আক্তিকাি প্রিম  েতাক্তন্ত্রকভাষব 

ন্ডনেটান্ডচে রাষ্ট্রপন্ডে  মনলসন ম্যাতিলা স্মিে করা হয় । একজন মানবাক্তধকাি 

আইনজীবী, একজন িাজননক্ততক বন্দী, একজন ষ্ঠবেব্যাপী মধ্যস্থতাকািী এবং 

স্বাধীন দক্তিে আক্তিকাি প্রিম  েতাক্তন্ত্রকভাষব ক্তনবষাক্তচত বনতা ক্তহষসষব ক্ততক্তন 

মানবতাি বসবায তাি জীবন উৎস ষ কষিক্তেষলন। 
 

মনলসন ম্যাতিলা আন্তজট ান্ডেক্ ন্ডদেস 2022: ন্ডথম 

বনলসন ম্যাষিলা আিজষ াক্ততক ক্তদবস 2022-এি ক্তিম হল “Do what you can, 

with what you have, where you are”  
 

ন্ডেে মন্ডস্তষ্ক ন্ডদেস 22 জুলাই ন্ডেেব্যাপী উদর্ান্ডপে হ্য 

বফোষিশন অি ন্ডনউতরালন্ডজ (WFN) প্রক্তত বেি একটি ক্তভন্ন ক্তিষমি উপি 

বফাকাস কষি প্রক্তত 22 জুলাই ন্ডেে মন্ডস্তষ্ক ন্ডদেস উদযাপন কষি । WHO-এি 

মষত, ভাল মক্তস্তষষ্কি স্বাস্থয হল এমন একটি অবস্থা বযখাষন প্রষতযক ব্যক্তি তাষদি 

ক্তনজস্ব িমতা উপলক্তব্ধ কিষত পাষি এবং জীবষনি পক্তিক্তস্থক্তত বমাকাষবলা কিাি 

জন্য তাষদি জ্ঞানীয, মানক্তসক, এবং আচিে ত কাযষকাক্তিতাষক অক্তিমাইজ 

কিষত পাষি। 
 

ন্ডেে মন্ডস্তষ্ক ন্ডদেস 2022 এর ন্ডথম ন্ডক্? 

ক্তবে মক্তস্তষ্ক ক্তদবস 2022 এি ক্তিম  হল “Brain Health for all”  | 
 

জােীয সম্প্রচার ন্ডদেস 2022 23মশ জুলাই উদর্ান্ডপে হ্য 

ভািষত 23 জুলাই জােীয সম্প্রচার ন্ডদেস পালন কিা হয । ক্তদবসটিি উষেে 

হল ভািতীয না ক্তিক ষ্ঠহসারব আমাষদি জীবষন বিক্তেওি প্রভাব সম্পষকষ  স্মিে 

কক্তিষয বদওযা । আক্াশোর্ী ো অল ইন্ডিযা মরন্ডিও (এআইআর) হল 

ভািষতি স্বষদশী জাতীয বিক্তেও সম্প্রচাি পক্তিষেবা, যা সািা বদষশর লি লি 

বাক্তডষত নপৌছায় । AIR হল প্রসাি ভািতীি একটি ক্তবভা  যা আষ  সিকাক্তি 

ক্তনযন্ত্রষে ক্তেল ক্তকন্তু এখন একটি স্বাযত্তশাক্তসত সংস্থা, যা সংসষদি একটি আইন 

বািা প্রক্ততক্তষ্ঠত। 
 

ন্ডেে Fragile X সতচেনো ন্ডদেস 2022: 22 জুলাই 

ন্ডেে Fragile  X সতচেনো ন্ডদেস প্রন্ডে েের 22 জুলাই Fragile X বািা 

প্রভাক্তবত পক্তিবািগুক্তলর উরেরে উদযাপন কিা হয । এই ক্তদষন, ক্তবেব্যাপী 

কষ্ঠেউষ্ঠনটিগুক্তল ক্তবেব্যাপী সৃ্মক্ততস্তম্ভ এবং ল্যািমাকষ গুক্তলষক আষলাক্তকত কষি 

Fragile  X -এ আষলাক্তকত কিষত একক্তত্রত হয। ক্তবেব্যাপী Fragile  X ক্তদবস 

Fragile  X বািা প্রভাক্তবত পক্তিবািগুক্তলর উরেরে উদযাপন করা হয় এবং 

কাযষকি ক্তচক্তকত্সা এবং বশে পযষি একটি ক্তনিামষযি জন্য  ষবেোি 

অগ্র্ ক্ততগুক্তলষক হাইলাইর্ কষি৷   
 

ম্যানতগ্র্াভ ইতক্ান্ডসতস্ট্ম 2022 সিংরক্ষতর্র জন্য আন্তজট ান্ডেক্ ন্ডদেস 

ম্যানতগ্র্াভ ইতক্ান্ডসতস্ট্ম সিংরক্ষতর্র জন্য আন্তজট ান্ডেক্ ন্ডদেস প্রক্তত বেি 26 

জুলাই পালন কিা হয। ক্তদবসটি ম্যানষগ্র্াভ ইষকাক্তসষস্টমগুক্তলি গুরুত্ব সম্পষকষ  

সষচতনতা বৃক্তদ্ধি জন্য এবং তা ব্যবহাি করার উরেরে পালন কিা হয।  
 

ন্ডেে মহ্পার্াইটিস ন্ডদেস 2022 ন্ডেেব্যাপী 28ছশ জুলাই পান্ডলে হ্য 

প্রক্ততবেি 28 জুলাই ন্ডেে মহ্পার্াইটিস ন্ডদেস পালন কিা হয, যা ক্তলভাষিি 

প্রদাহ সৃক্তষ্ট্ কষি যা গুরুতি বিা  এবং ক্তলভাি কযাসাষিি ক্তদষক পক্তিচাক্তলত কষি। 

এই ক্তদনটি বহপার্াইটিস ক্তনষয জাতীয ও আিজষ াক্ততক প্রষচষ্ট্াষক এক্ত ষয বনওযাি, 

ব্যক্তি, অংশীদাি এবং জনসাধািষেি বািা ক্তক্রযাকলাপ এবং সমৃ্পিতাষক 

উত্সাক্তহত কিাি এবং ন্ডেে স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার 2017 সাতলর মলাোল মহ্পার্াইটিস 

ন্ডরতপাতর্ট  েন্ডর্টে েৃহ্ত্তর বেন্ডেক্ প্রন্ডেন্ডক্রযার প্রতযাজনীযো েুতল ধরার 

এক্টি সুতর্া । 
 

ন্ডেে মহ্পার্াইটিস ন্ডদেস 2022: ন্ডথম 

ক্তবে বহপার্াইটিস ক্তদবস 2022-এি ক্তিম ‘Bringing hepatitis care closer 

to you’. 
 

27 জুলাই 2022-এ CRPF বারা 84েম উত্থাপন ন্ডদেস পালন েরা 

হে 

মসরাল ন্ডরজাভট  পুন্ডলশ মিাসট (CRPF), 27 জুলাই 2022 -এ তাি 84েম 

উত্থাপন ক্তদবস পালন কিষে । ক্তদবসটির োধ্যরে নিরশর একতা, অখেতা এবং 

সাবষষভ মত্বষক সমুন্নত িাখষত বাক্তহনীি অপক্তিষময এবং অতুলনীয অবদানষক 

তুরল ধরা হয় । CRPF হল ভািষতি বৃহত্তম বকন্দ্রীয সশস্ত্র পুক্তলশ বাক্তহনী, যা 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রর্ালতযর (MHA) অধীতন ক্াজ ক্তর। 
 

ন্ডেে প্রকৃ্ন্ডে সিংরক্ষর্ ন্ডদেস 2022 ন্ডেেব্যাপী উদর্াপন ক্রা হ্য 

প্রক্তত বেি 28মশ জুলাই ন্ডেে প্রকৃ্ন্ডে সিংরক্ষর্ ন্ডদেস পালন কিা হয । এর েূল 

উরেে হল একটি সুস্থ পক্তিষবষশি জন্য প্রকৃক্তত এবং জীবনবক্তচত্রয সংিিষেি 

ক্তবেষয সষচতনতা েক্তডষয বদওযা | এটি জলবাযু পক্তিবতষ ন সম্পষকষ  একটি 

ইক্ততবাচক মতামত ততক্তিি ক্তদন ক্তহষসষবও ক্তচক্তিত হরয়রছ। 
 

ন্ডেে প্রকৃ্ন্ডে সিংরক্ষর্ ন্ডদেস 2022: ন্ডথম 

তদিটি “Cut Down on Plastic” তেয়মর  অধীষন পাক্তলত হষব। 
 

আন্তজট ান্ডেক্ োঘ ন্ডদেস 2022 ন্ডেেব্যাপী 29 জুলাই পালন ক্রা হ্য 

প্রক্তত বেি 29মশ জুলাই ক্তবেব্যাপী আন্তজট ান্ডেক্ োঘ ন্ডদেস পালন ক্রা হ্য। 

বা  সংিিষেি গুরুত্ব সম্পষকষ  ব্যক্তি, সংস্থা এবং সিকাষিি মষধ্য সষচতনতা 

বাডাষত ক্তদবসটি পাক্তলত হয। এই ক্তদবষসি লিয হল োঘছে বাৌঁ চাষত যিাযি 

পদষিপ ক্তনষত সকলষক উৎসাক্তহত কিা। ন্ডেে েন্যপ্রার্ী েহ্ন্ডেতলর ক্তহসাষব,  ত 

150 বেষি বাষ ি জনসংখ্যাি প্রায 95 শতাংশ হ্রাস বপষযষে। 
 

আন্তজট ান্ডেক্ োঘ ন্ডদেস 2022: ন্ডথম 

আিজষ াক্ততক বা  ক্তদবস 2022-এি এই বেষিি ক্তিম হল “India launches 

Project Tiger to revive the tiger population” 
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প্রথম মখতলা ইন্ডিযা মিন্ডন্সিং উইতমনস ন্ডল  25 জুলাই, 2022 এ শুরু 

হ্তে 

প্রিম বখষলা ইক্তিযা বফক্তসং উইষমনস ক্তল , যা শুরু হষব 25 জুলাই, 2022, 

নযাক্তদক্তেি তালকাষর্ািা ইনষোি বস্টক্তেযাষম আষযাক্তজত হষব। যুব ক্তবেযক ও 

ক্রীডা মন্ত্রষকি মষত, মক্তহলাষদি জন্য প্রিম জাতীয বফক্তসং প্রক্ততষযাক্ত তা এই 

মাষসি ২৯ তাক্তিষখ অনুক্তষ্ঠত হষব৷ এটি ক্ততনটি ধাষপ অনুক্তষ্ঠত হষব। 
 

জসন্ডপ্রে েুমরাহ্ লারার এে ওভায়র 29 রাতনর ন্ডেেতরক্িট টি 

গয়ড়য়েি  

ভািত অক্তধনাযক জাসন্ডপ্রে েুমরাহ্ এে ওভায়র সু্ট্যার্ট  েিতক্ 29 রান েয়র 

বর্স্ট ক্তক্রষকষর্ এক ওভাষি সষবষাি িাষনি ক্তবে বিকেষ   ষডষেন, এরিরল ষ্ঠতষ্ঠন 

ক্তকংবদক্তি ব্রাযান লািাি নরকেুটি নভরঙ্গরছন । লািাি কাষে ক্তবে বিকেষ টি 18 বেি 

ধষি ক্তেল, ক্ততক্তন 2003-04 সাষল একটি বর্স্ট ম্যাষচ দক্তিে আক্তিকাি বাৌঁ হাক্তত 

ক্তস্পনাি িক্তবন ক্তপর্ািসনষক 28 রান েয়রয়েি | 

 

ক্াতলটাস মসনজ 2022 সাতলর ন্ডেটিশ গ্র্যাি ন্ডপ্রে ন্ডশতরাপা ন্ডজতেতেন 

বফিাক্তিি ক্াতলটাস মসনজ ন্ডেটিশ গ্র্যাি ন্ডপ্রে 2022-এ তাি প্রিম ফমুষলা ওযান 

জয নক্তিভুি কষিষেন | ষ্ঠতষ্ঠন স্পযাক্তনযােষ  বিে বুল ড্রাইভাি সান্ডজট ও মপতরজ 

এবং মাক্তসষক্তেষজি লুইস হ্যান্ডমল্টনতক্ ন্ডপেতন মিতল  তাি কযাষ্ঠরয়াররর 150তম 

বিষস েে অেজ ি েয়রি। 

 

36তম োতীে ছগমি: 27 ছিয়েম্বর ছেয়ে 10 অয়ক্টাবর ে জন্ত 

গুেরায়ে অিুতিত হয়ব 

গুেরারটর েুখ্যেন্ত্রী ভূরপন্দ্র প্যারটল নঘােণা করররছন নে, 36তে োতীয় নগেস 

27 নসরপ্টম্বর নথরক 10 অরক্টাবর পেুন্ত গুেরারট প্রথেবাররর েরতা অনুষ্ঠিত 

হরব। 2020 সাল নথরক কররানভাইরাসেষ্ঠনত েহাোরী সহ নবশ করয়কটি 

কাররণর েন্য, সাত বছররর ষ্ঠবরষ্ঠতর পরর েেুািাপূণু ইরভন্টটি আরয়ােন করা 

হরে | আরগর ইরভন্টটি 2015 সারল নকরালায় অনুষ্ঠিত হরয়ষ্ঠছল৷ োতীয় 

নগেসরক সবুকারলর নসরা অযাথরলটিক ইরভরন্ট পষ্ঠরণত কররত সরকার েথাসাধ্য 

নচষ্ট্া কররব। 
 

মালতযন্ডশযা ওতপন ব্যািন্ডমন্টন রু্নটাতমন্ট 2022 িমাপ্ত হ্তযতে 

2022 মালতযন্ডশযা ওতপন (আনুষ্ঠাক্তনকভাষব স্পনসিক্তশষপি কািষে 

মপতট্রানাস মালতযন্ডশযা ওতপন 2022 নাষম পক্তিক্তচত) ক্তেল একটি ব্যােক্তমন্টন 

রু্নষাষমন্ট, যা মালতযন্ডশযার কুযালালামপুর শহয়রর আন্ডজযার্া এন্ডরনাছত 28 

জুন বিষক 3 জুলাই 2022 পযষি অনুক্তষ্ঠত হষযক্তেল এবং এষত বমার্ পুিস্কাি ক্তেল 

US $675,000। 
 

ন্ডেজযীতদর োন্ডলক্া: 

মশ্রর্ী ন্ডেজযী 

পুরুেষদি ষ্ঠসরঙ্গলস ক্তশষিাপা ক্তভক্টি অযাষক্সলষসন (বেনমাকষ ) 

েষ্ঠহলা ষ্ঠসরঙ্গলস ক্তশষিাপা িাতচাষনাক ইিানন (িাইল্যাি) 

পুরুেষদি োবলস চযাক্তম্পযন জাপাষনি তাকুষিা হক্তক / ইউষ া বকাবাযক্তশ 

মক্তহলা োবলস চযাক্তম্পযন অক্তপ্রযাক্তন িাহাযু এবং ইষন্দাষনক্তশযাি ক্তসক্তত 

ফাক্তদযা ক্তসলভা িামাধক্তি 

ষ্ঠেেে োবলস চীষনি বঝং ক্তসওষযই এবং হুযাং ইযাক্তকও 
 

ছফরাতরর চালজি ছলক্লােজ  অতিোি েযাি তপ্রি 2022 তেয়তয়েি 

নিরাষ্ঠরর চালুস নলক্ল্াকু অষ্ঠেয়ান গ্রযাি ষ্ঠপ্রে 2022 নেতার েন্য ষ্ঠবে চযাষ্ঠম্পয়ন 

ম্যাে ভােুযারপনরক পরাস্ত করররছন।  

2022 অষ্ঠেয়ান গ্রযাি ষ্ঠপ্রে ষ্ঠছল একটি িেুুলা ওয়ান নোটর নরস, ো 10 েুলাই 

2022 তাষ্ঠররে অষ্ঠেয়ার ষ্ঠেলবারগুর নরে বুল ষ্ঠরং-এ অনুষ্ঠিত হরয়ষ্ঠছল। িেুুলা 

ওয়ান ষ্ঠিন্ট িেুযাটটি ব্যবহার করার েন্য এটি 2022 েরসুরের ষ্ঠবতীয় গ্রযাি ষ্ঠপ্রে 

উইকএি ষ্ঠছল। 
 

উইম্বলিন 2022: মনাভাক্ মজাতক্ান্ডভচ সপ্তম ন্ডশতরাপা ন্ডজতেতেন 

সান্ডেটযার মনাভাক্ মজাতক্ান্ডভচ ন্ডনক্ ন্ডক্রন্ড ওতসর ক্তবরুষদ্ধ চাি বসষর্ি জষয 

িরল সপ্তম উইম্বলিন পুরুষতদর ন্ডশতরাপা এেিং 21েম গ্র্যাি স্ল্যাম মুকুর্ 

ন্ডজতেতেন । ক্তকিক্ত ওস তাি প্রিম বমজি ফাইনাষল বজাষকাক্তভচষক চযাষলে 

কিাি জন্য তাি বসিার্া ক্তদষযক্তেষলন, ক্তকন্তু ক্ততক্তন শুধুমাত্র একটি বসর্ ষ্ঠেতরত 

নপররষ্ঠছরলন| 
 

মন্ডহ্লা তিয়ঙ্গলি: 

কাজাখস্তাষনি এতলনা রাইোন্ডক্না ক্ততউক্তনক্তসযাি তৃতীয বাোই ওস জাষবউিষক 

3-6, 6-2, 6-2 বসষর্ পিাক্তজত কষি উইম্বলেষন েষ্ঠহলারির তিয়ঙ্গলি এর 

ক্তশষিাপা ক্তজষত একটি দুদষ াি প্রতযাবতষ ন কষিষেন । িাইবাক্তকনা ওষপন এরারত 

প্রিম কাজাখ মক্তহলা বখষলাযাড ক্তযক্তন  াস কররত একটি WTA বখতাব 

ক্তজষতষেন | 
 

এখাতন ন্ডেন্ডভন্ন ন্ডেভাত  ন্ডেজযীতদর সমূ্পর্ট োন্ডলক্া রতযতে: 

S.No মশ্রর্ী ন্ডেজযী রানার আপ 

1 
পুরুষতদর 

তিয়ঙ্গলি 
এন বজাষকাক্তভচ এন. ক্তকিক্ত ওস 

2 
মন্ডহ্লা 

তিয়ঙ্গলি 
ই. িাইবাক্তকনা ও. জাষবউি 

3 
পুরুষতদর 

িােলস 

M. Ebden এবং M. 

Purcell 

এন. বমকটিক এবং এম. 

পাক্তভচ 

4 
মন্ডহ্লা 

িােলস 

বক. ক্তসক্তনযাষকাভা এবং 

ক্তব. বক্রক্তজষকাভা 

এস. ঝাং এবং ই. 

মাষর্ষ নস 

5 
ন্ডমেি 

িােলস 

D. Krawczyk এবং 

N. Skupski 

এম. এবষেন এবং এস. 

বস্টাসুি 
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ISSF ন্ডেেক্াপ, দন্ডক্ষর্ মক্ান্ডরযা: ভারতের অজুট ন োেুো প্রথম 

মসানা ন্ডজতেতেন 

অজুট ন বাবুতা দক্তিে বকাক্তিযাি চযাংওন, ইন্টািন্যাশনাল শুযটিং বস্পার্ষ  

বফোষিশন (আইএসএসএফ) ক্তবেকাষপি মষঞ্চ শুযটিংষয প্রিম স্বেষপদক অজষ ন 

কষিন । ফাইনাষল ষ্ঠতষ্ঠন বর্াক্তকও 2020-এি বি প্যপদক জযী মাক্তকষ ন যুিিাষষ্ট্রি 

লুক্াস মক্াতজন্ডনন্ডিতক্ 17-9-এ পিাস্ত কররন । অজুট ন বাবুতা এি আষ  

261.1 বিষক 260.4 বস্কাি ক্তনষয আর্-পুরুে িয্াক্তঙ্কং িাউষি লুকাস 

বকাষজক্তনক্তস্কষক নপছরন নিরল নিন।  
 

অজুট ন োেুো সম্পতক্ট :  

ভািষতি এই বস্পার্ষ স শুর্াষিি নাম অজুট ন োেুো । ক্ততক্তন 10 ক্তমর্াি এযাি 

িাইষফল প্রক্ততষযাক্ত তায অংশ বনন এবং ষ্ঠতষ্ঠন ষ্ঠছরলন চেীগর়ির  ষ্ঠবষ্ঠসন্দা |  
 

আসন্ন ক্মনওতযলথ ম মতসর জন্য ভারেীয মন্ডহ্লা ন্ডক্রতক্র্ দল 

মঘাষর্া েরা হয়েয়ে 

োন্ডমটিংহ্াতম অনুষ্ঠিত হরত চলা আসন্ন কমনওষযলি ব মষসি জন্য ন্ডেন্ডসন্ডসআই 

(ভারেীয ন্ডক্রতক্র্ ন্ডনযন্ত্রর্ মোিট ) ভািতীয মক্তহলা ক্তক্রষকর্ িরলর ব ােো 

কষিষে। 15 সদষস্যি দলটিি বনতৃত্ব বদষবন হ্রমনপ্রীে মক্ৌর ।  দষল 

উইষকর্িিক ক্তহষসষব মেহ্ রানা, হ্ারন্ডলন মদওল এবং োন্ডনযা ভাটিযা 

অন্তভুট ক্ত আয়েি।  
 

গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্: 

• ষ্ঠসেরান বাহাদুর এবং পুনে োিব নক েযািবাই নেরলায়া়ি ষ্ঠহরসরব 

ষ্ঠনবুাষ্ঠচত করা হরয়রছ |  পাষ্ঠকস্তান, অরেষ্ঠলয়া এবং বাবষাষোষসি সারথ 

ভারত গ্রুপ এ-নত ররয়রছ | 

• ভারত 29 জুলাই প্রক্ততষযাক্ত তাি প্রিম ম্যাষচ অষিক্তলযাি মুষখামুক্তখ হষব । 

ক্তব গ্রুষপ িষযষে দক্তিে আক্তিকা, শ্রীলঙ্কা, স্বা ক্ততক ইংল্যাি ও 

ক্তনউক্তজল্যাি। 
 

94 বের বেিী ভগবাি ছদবী তফিল্যায়ি অিুতিত 100 তমোর তিয়ি 

স্বণজেদে তেয়তয়েি 

94 বের বেিী ভারতীে একজন ভারেীয তপ্রিার ভ োনী মদেী িা র 

ওয়ারু্ল্ মাস্টাসষ অযািষলটিক্স চযাক্তম্পযনক্তশষপ 100 তমোর তিয়ি স্বণজ েদে 

তেয়তয়েি । ক্ততক্তন 24.74 বসষকি সময ক্তনষয নরসটি সমূ্পণু করর প্রিম স্থানটি 

অক্তধকাি কষিন । 35 বেি বা তাি ববক্তশ বযসী প্রক্ততষযা ীষদি জন্য, ওযােট  

মাস্ট্াসট অযাথতলটিে চযান্ডম্পযনন্ডশপ হল ট্রযাক এবং ক্তফে বখলায সং ঠিত 

একটি প্রক্ততষযাক্ত তা। 
 

ভারতের ন্ডজএম ন্ডি. গুতক্শ ন্ডজজন দাো মাস্ট্াসট ন্ডজতেতেন 

ভািষতি ন্ডি. গুতক্শ নয িাউষিি মষধ্য আর্ পষযন্ট ক্তনষয ন্ড জন দাো মাস্ট্াসট 

ক্তজষতষেন । ব্রাক্তজষলি ক্তজএম আতলক্জািার ন্ডিতযর 6.5 পষযন্ট ক্তনষয ক্তবতীয 

স্থাষন এবং বস্পষনি আিজষ াক্ততক মাস্টাি মপতিা আতন্তান্ডনও ন্ডজনস েয পষযন্ট 

ক্তনষয তৃতীয স্থাষন িষযষেন । জষযি সাষি, গুষকশ তাি FIDE বিটিং 2693-এ 

ক্তনষয যান।  
 

জন্ডন মেযারতস্ট্া এেিং মান্ডরজান ক্যাপ জুন মাতসর জন্য আইন্ডসন্ডস 

মপ্ল্যার অে য মাে ন্ডনেটান্ডচে হ্তযতেন 

ইন্টারন্যাশনাল ন্ডক্রতক্র্ ক্াউন্ডন্সল (ICC) জুন 2022-এি জন্য ICC বপ্ল্যাি 

অফ য মান্থ পুিষ্কাি ব ােো কষিষে৷ ইংল্যাষিি ইন-ফমষ ব্যার্াি জন্ডন 

মেযারতস্ট্া মাতসর বসিা বখষলাযাষডি বখতাব ক্তজষতষেন এবং দক্তিে 

আক্তিকাি পাওযাি-ক্তহটিং ব্যার্াি মান্ডরজান ক্যাপ এই মায়ির মক্তহলা বপ্ল্যাি 

অফ য মান্থ পুিষ্কাি বপষযষেন৷  
 

মহ্ম্মদ শান্ডম ওযানতিতে দ্রুেেম 15০টি উইতক্র্ মনওযা ভারেীয 

মোলার হ্তয ম তলন  

বকক্তনংর্ন ওভাষল প্রিম ভািত বনাম ইংল্যাি ওক্তেআইষত মমাহ্াম্মদ শান্ডম 

দ্রুততম ভািতীয ববালাি ক্তহষসষব 150টি ওন্ডিআই উইতক্র্ তিয়েয়েি | 150টি 

ওযানষে উইষকর্ ষ্ঠনরত এই বপসাি 80টি ম্যাচ নেরলরছন । ম্যাষচি ক্তবতীয 

উইষকর্ ক্তনষয এই কীক্ততষ   ষডন শাক্তম। সামক্তগ্র্কভাষব, শাক্তম তৃতীয বয িভাষব 

দ্রুততম 150 ওক্তেআই উইষকর্ ষ্ঠনরয়রছন। 

রন্ডশদ খাতনর সাষি বয িভাষব তৃতীয দ্রুততম 150 ওক্তেআই উইষকর্ বনওযাি 

অক্তধকািী হষযষেন । অষিক্তলযাি ন্ডমতচল স্ট্াক্ট  (77 ম্যাচ) এেিং পান্ডক্স্তাতনর 

সাক্লাইন মুশোক্ (78 ম্যাচ) দ্রুততম ববালািষদি মষধ্য 15০ ওক্তেআই 

উইষকষর্ শীষেষ দুই অবস্থাষন িষযষেন। 
 

ওন্ডিআই িরম্যাতর্ দ্রুেেম ভারেীয 150 উইতক্র্ মনওযা 

• মহম্মদ শাক্তম: 8০টি ম্যাচ 

• অক্তজত আ িকাি: 97টি ম্যাচ 

• জক্তহি খান: 1০3টি ম্যাচ 
 

োহ্রাইতনর মানামাে অিুতিত এন্ডশযান অনূর্ধ্ট -20 মরসন্ডলিং 

চযান্ডম্পযনন্ডশতপ ভারে 22টি পদক্ ন্ডজতেতে 

U20 এন্ডশযান মরসন্ডলিং চযান্ডম্পযনন্ডশতপ ভািতীয গ্র্যাপলািষদি একটি 

চমত্কাি আউটিং ক্তেল, বযখাষন তািা 22টি পদক্ ন্ডজতেতে | 4টি স্বর্টপদক্, 

9টি মরৌপ্য এেিং 9টি মোঞ্জ ন্ডজতে ভািতীয প্রক্ততভাবানষদি দল ভাল প্রদশষন 

কষিষে এবং অন্যান্য শক্তিশালী বদশগুক্তলি মষধ্য ইরান এেিং ক্াজাখস্তাতনর 

মর্াগ্য প্রন্ডেতর্া ীতদর সাতথ ক্তঠ্ার ল়িাই ক্তরতে। 
 

এখাতন U20 এন্ডশযান মরসন্ডলিং চযান্ডম্পযনন্ডশতপর ভারেীয পদক্প্রাপ্তরা 

রতযতে: 

• স্বর্ট: ক্তপ্রযাঙ্কা (65 বকক্তজ), আইনজুষ  (68 বকক্তজ), অক্তিম (53 বকক্তজ), সুক্তজত 

(65 বকক্তজ) 

• মরৌপ্য: সুইটি (50 বকক্তজ), িীনা (55 বকক্তজ), ক্তবপাশা (72 বকক্তজ), ক্তপ্রযা 

(76 বকক্তজ), মুলাযম যাদব (70 বকক্তজ), আক্তশস (97 বকক্তজ), বমাক্তহত কুমাি 

(61 বকক্তজ), জযদীপ (74 বকক্তজ), মষহন্দ্রন  াযকওযাড (125 বকক্তজ) 

• মোঞ্জ: ক্তসষতা (57 বকক্তজ), তনু (59 বকক্তজ), সাক্তিকা (62 বকক্তজ), আমান 

(57 বকক্তজ), দীপক (79 বকক্তজ), জযিী কুমাি (86 বকক্তজ), আকাশ (92 

বকক্তজ), বিাক্তহত দাক্তহযা (82 বকক্তজ), অক্তঙ্কত গুক্তলযা (67 বকক্তজ) 
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Bliv. Club এেিং WIOM প্রথম মমর্াভাসট মস্পার্ট স মমতট্রাপন্ডলতসর 

জন্য ন্ডশখর ধাওযাতনর সাতথ সহ্তর্ান্ড ো ক্তরছে 

একজন ভািতীয ক্তক্রষকর্াি ন্ডশখর ধাওযান Bliv.Club মমর্াভাতসট প্রিম 

বস্পার্ষ স ক্তসটি ততক্তি করার উরেরে  Web3 মমর্াভাসট স্ট্ার্ট আপ WIOM 

এবং আক্তিষক সংস্থাি সাষি একটি অংশীদাক্তিত্ব ব ােো কষিষেন  । বসষিম্বষি এটি 

চালু কিাি পক্তিকল্পনা িষযষে।  
 

মরান্ডহ্ে শমটা এক্টি ন্ডেে মরক্িট   ত়িতেন এেিং প্রথম অন্ডধনাযক্ ন্ডর্ন্ডন 

13টি েরের টি-মর্াতযন্ডন্ট ম্যাচ ন্ডজতেতেন 

মরান্ডহ্ে শমটা ক্তক্রষকর্ ইক্ততহাষস প্রিম অক্তধনাযক ক্তযক্তন র্ানা 13টি টি-ষর্াষযক্তন্ট 

ক্তজষতষেন। ইংল্যাষিি ক্তবরুষদ্ধ ক্ততন ম্যাচ ক্তসক্তিষজি সাউদাম্পর্ষনি প্রিম টি-

বর্াষযক্তন্টষত মরান্ডহ্ে এই কৃক্ততত্ব করররছন । ন্ডেরার্ মক্াহ্ন্ডলর ক্াে মথতক্ 

অন্ডধনাযতক্র দান্ডযত্ব মনওযার পর মরান্ডহ্ে শমটা ক্তনউক্তজল্যাি, ওষযস্ট ইক্তিজ, 

শ্রীলঙ্কা এবং এখন ইংল্যাষিি ক্তবরুষদ্ধ ম্যান ইন ব্লুষদি বনতৃত্ব ক্তদষযক্তেষলন। 
 

োন্ডমটিংহ্াম ওযােট  ম মস 2022: অন্ডভতষক্ ভামটা এেিং মজযান্ডে 

সুতরখা মভন্নাম েীরিাতজ মোঞ্জ ন্ডজতেতেন 

এক্তশযান ব মনস তীিন্দাজ ষ্ঠবভারগ স্বেষ ক্তবজযী অন্ডভতষক্ ভামটা এবং মজযান্ডে 

সুতরখা মভন্নাম মাক্তকষ ন যুিিাষষ্ট্রি বাক্তমষংহাম, আলাবামায অনুষ্ঠিত 2022 সাষলি 

ক্তবে ব মষস বব্রাে ক্তজষতষেন। ভািতীয তীিন্দাজ দল বব্রাে পদক প্রক্ততষযাক্ত তায 

বমক্তক্সষকাি আতন্দ্রযা এবং ন্ডমগুতযল মেতসরাতক্ 157-156-এ পরান্ডজে ক্তর 

। অন্ডভতষক্ ভামটা এবং মজযান্ডে সুতরখা মভন্নাম প্যাক্তিষস আচট ান্ডর ন্ডেেক্াতপ 

বসানা ক্তজষতক্তেষলন। 
 

মিান্ডপিং অপরাতধ ন্ডনন্ডষে োিংলাতদন্ডশ মপসার শন্ডহ্দ্যল ইসলাম 

আইন্ডসন্ডস অযান্ডন্ট-তিান্ডপিং মক্াতির ধািা 2.1 লঙ্ঘন কিায় োিংলাতদতশর 

একজন ফাস্ট ববালাি শন্ডহ্দ্যল ইসলামতক্ দশ মাতসর ন্ডনতষধাজ্ঞার শান্ডস্ত 

মদওযা হ্তযতে । ষ্ঠতষ্ঠন বাংলাষদষশি হষয একটি টি-ষর্াষযক্তন্ট ম্যাষচ অংশ বনন।  
 

অতিন্ডলযার মর্ন্ডনস োরক্া মলইর্ন ন্ডহ্উইর্ ‘হল অি মিতম’ 

অন্তভুট ক্ত হ্তযতেন 

দুইবাষিি গ্র্যাি লযাম চযাক্তম্পযন এবং প্রাক্তণ ক্তবে এক নম্বি মলইর্ন ন্ডহ্উইর্ছে 

আন্তজট ান্ডেক্ মর্ন্ডনস হ্ল অি মিতম অন্তভুট ক্ত েরা হে । িজাি বফষদিাি, 

িাফাষযল নাদাল এবং বনাভাক বজাষকাক্তভনচর আষ  ক্তহউইর্ 80 সপ্তাহ ধষি 

শীেষস্থানটি ধষি বিষখক্তেষলন |  

অক্তস আইকন 1998 সাষল অযাক্তেষলষে তাি প্রিম ATP ক্তশষিাপা ক্তজষতক্তেষলন 

এবং 2014 সাষল হল অফ বফম ওষপষন আইষভা কাষলষাক্তভচষক হাক্তিষয তাি 

বশে েয়টি এরসষ্ঠছল। ক্তহউইর্ 2001 ইউএস ওষপন এবং 2002 উইম্বলেন 

ক্তশষিাপা ক্তজষতষ্ঠছরলন। 
 

ন্ডেটিশ পালটাতমন্ট ন্ডেন্ডসন্ডসআই সভাপন্ডে মসৌরভ  াঙু্গলীতক্ সিংেন্ডধটে 

জান্ডনতযতে  

প্রািন ভািতীয অক্তধনাযক এবং বতষ মান ক্তবক্তসক্তসআই সভাপক্তত, মসৌরভ 

 াঙু্গলীতক্ ন্ডেটিশ পালটাতমন্ট বািা সংবক্তধষত কিা হষযক্তেল । ভািতীয ক্তক্রষকর্ 

ক্তকংবদিীষক 13 জুলাই তাক্তিষখ সংবক্তধষত কিা হষযক্তেল যখন ক্ততক্তন 2002 সাষল 

ভািতষক ন্যার্ওষযস্ট ফাইনাল জষয বনতৃত্ব ক্তদষযক্তেষলন এবং ঠিক 20 বেি পষি 

এই একই ক্তদষন তাষক ওই একই শহষি সম্মাক্তনত কিা হষযক্তেল। ক্ততক্তন 2019 

সাতল ন্ডেন্ডসন্ডসআই-এর সভাপন্ডে তহিায়ব ক্তনবষাক্তচত হন। 
 

ন্ডসঙ্গাপুর ওতপন 2022: ন্ডপন্ডভ ন্ডসনু্ধ প্রথম সুপার 500 মখোে 

ন্ডজতেতেন 

ন্ডপন্ডভ ন্ডসনু্ধ োর ক্যান্ডরযাতরর প্রিম সুপার 500 ন্ডশতরাপা ন্ডজতেতেন র্খন 

ন্ডেন্ডন ন্ডসঙ্গাপুর ওতপতনর িাইনাতল চীতনর েেট মান এক্তশযান চযাক্তম্পযন ওযািং 

ন্ডঝ ইতক্ 21-9, 11-21, 21-15 এ পিাক্তজত কষিক্তেষলন । 2019 সাষল ক্তবে 

চযাক্তম্পযনক্তশপ জষযি পি এটিই তাি প্রিম ব়ি েয়।  
 

পুরুষতদর তিয়ঙ্গলয়ি: 

অযান্টন্ডন ন্ডসন্ডনসুক্া ন্ড ন্ডন্টিং ব্যােক্তমন্টষনি ক্তসঙ্গাপুি ওষপন 2022-এ পুরুেষদি 

তিয়ঙ্গলি ক্তশষিাপা ক্তজষতষেন৷  
 

ইিংল্যাতির অলরাউিার মেন মস্ট্াক্স ওযানতি তিয়েে মথতক্ 

অেসতরর মঘাষর্া েয়রয়েি  

ইংল্যাষিি অলিাউিাি মেন মস্ট্াক্স ওযানতি ন্ডক্রতক্র্ বিষক অবসষিি 

ষ্ঠসিান্ত ষ্ঠনরয়রছন । 31 বেি বযসী এই নেরলায়া়ি বশে ওযানষে বখলষবন দক্তিে 

আক্তিকাি ক্তবপষি োিহাষম তাি  ষিি মাষঠ । লেষ ষস ক্তনউক্তজল্যাষিি ক্তবপষি 

2019 ক্তবেকাপ ফাইনাষল বস্টাকষসি ওযানষে কযাক্তিযাি ক্তচিকাষলি জন্য তাি 

মপ্ল্যার-অি য ম্যাচ পারিরম্যাতন্সর জন্য স্মরর্ীয হ্তয থাক্তে । 2011 

সাষল আযািল্যাষিি ক্তবপষি তাি ODI  অক্তভষেক হওযাি পি, বস্টাকস ক্ততনটি 

বসঞু্চক্তি সহ 2919 িান কষিষেন এবং এই ফমষযাষর্ 74টি উইষকর্ ক্তনষযষেন। 
 

ওতযস্ট্ ইন্ডিতজর ন্ডক্রতক্র্ার মলিল ন্ডসমন্স ও ন্ডদতনশ রামন্ডদন 

অেসতরর মঘাষর্া ন্ডদতযতেন 

ওষযস্ট ইক্তিষজি প্রাক্তণ অক্তধনাযক ন্ডদতনশ রামন্ডদন অক্তবলষম্ব আিজষ াক্ততক 

ক্তক্রষকর্ বিষক অবসষিি ব ােো করররছন । 2019 সাষলি ক্তেষসম্বষি ক্ততক্তন 

ওষযস্ট ইক্তিষজি হষয একটি টি-ষর্াষযক্তন্টষত তাি বশে ম্যাচ বখষলক্তেষলন। তষব, 

ক্ততক্তন িযাঞ্চাইক্তজ ক্তক্রষকর্ বখলা চাক্তলষয যাষবন। ক্ততক্তন 74টি বর্স্ট, 139টি 

ওযানষে এবং 71টি টি-ষর্াষযক্তন্ট বখষলষেন। ক্ততক্তন 2005 সাষলর জুলাই োরস 

কলষম্বাষত শ্রীলঙ্কাি ক্তবপষি বর্স্ট ক্তক্রষকর্ নেলা শুরু কষিক্তেষলন | ক্ততক্তন 2012 

এবং 2016 সাষল ওষযস্ট ইক্তিজ টি-ষর্াষযক্তন্ট ক্তবেকাপ জষয একটি ব়ি ভূক্তমকা 

পালন কষিক্তেষলন। 
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অন্যষ্ঠিরক ওষযস্ট ইক্তিষজি ব্যার্সম্যান মলিল ন্ডসমন্সও আিজষ াক্ততক ক্তক্রষকর্ 

বিষক অবসষিি ব ােো করররছন | তাি কযাক্তিক্তবযান ক্তপ্রক্তমযাি ক্তলষ ি িযাঞ্চাইক্তজ 

ট্রিনবাষ া নাইর্ িাইোসষ বখষলাযাষডি জন্য একটি অক্তভনন্দন বাতষ া বপাস্ট কিাি 

পষি তাি ক্তসদ্ধািটি সামষন এষসষে। ক্তসমস 2008 সাষল ফযসালাবাষদ 

পাক্তকস্তাষনি ক্তবরুষদ্ধ ওযানষেষত তাি আিজষ াক্ততক অক্তভষেক হষযক্তেল। 

তািপষি, ক্ততক্তন যিাক্রষম 2007 এবং 2009 সাষল তাি T20I এবং বর্স্ট 

অক্তভষেক কষিষ্ঠছরলন। 8টি বর্স্ট, 68টি ওযানষে এবং 68টি টি-ষর্াষযক্তন্টষত এই 

োনহাক্তত ব্যার্সম্যান 2টি বসঞু্চক্তি এবং 25টি হাফ বসঞু্চক্তিি সহ েথাক্ররে 278, 

1958 এবং 1527 িান কষিষেন। 
 

ন্ডিতর্ স্বর্টপদক্ ন্ডজতে ইন্ডেহ্াস রচনা ক্রতলন ভারতের ছমরাে 

আহ্তমদ খান 

প্রবীে ভািতীয শুযর্াি ছমরাে আহ্তমদ খান ISSF ন্ডেেক্াতপ পুরুেষদি ক্তস্কনট 

বসানাি পদক নেতা প্রিম ব্যক্তি হষয ইক্ততহাস ততক্তি কষিষেন ৷ উত্তিপ্রষদষশি 

46 বেি বযসী এই নেরলায়া়ি ফাইনাষল 40 টির েরধ্য 37 শর্ কষিন | ক্তবতীয 

স্থান অক্তধকাি কষিক্তেষলন বকাক্তিযাি ন্ডমনসু ন্ডক্মতক্(36) এবং তৃতীয স্থান 

অক্তধকাি কষিনচন ক্তব্রষর্ষনি মেন মলতভন্ডলন(26) | 
 

IOA ক্মনওতযলথ ম মতসর জন্য 322 সদতস্যর ভারেীয দয়লর 

ছ াষণা েরা হয়েয়ে 

ইন্ডিযান অন্ডলন্ডম্পক্ অযাতসান্ডসতযশন (IOA) রু্ক্তরাতজযর োন্ডমটিংহ্াতম 

ক্মনওতযলথ ম মস 2022- এ বদষশি প্রক্ততক্তনক্তধত্ব কিাি জন্য 215 েন 

অযািষ্ঠলর্ এবং 107 জন কমষকতষ া ও সহাযক স্টাফ সহ 322 েি সদতস্যর 

ভারেীয দল ব ােো কষিষে । ব মগুক্তল 28 জুলাই বিষক 8 আ স্ট, 2022 

পযষি ক্তব্রটিশ শহষি অনুক্তষ্ঠত হরব | 

বক্তক্সং বফোষিশন অফ ইক্তিযাি(BFI) ভাইস বপ্রক্তসষেন্ট রাতজশ ভািান্ডর এই 

মিাযাতির মশি ন্ডি ন্ডমশন । টিম ইক্তিযা 15টি বস্পাটিষ ং ক্তেক্তসক্তপ্ল্ষনি পাশাপাক্তশ 

প্যািা-ষস্পার্ষ স ক্তবভাষ  চািটি ক্তেক্তসক্তপ্ল্ষন প্রক্ততবক্তন্দ্বতা কিষব। 
 

আইন্ডসন্ডস সদস্য োন্ডলক্া: ক্তম্বান্ডিযা, উজতেন্ডক্স্তান এেিং মক্ার্ 

ন্ডি'আইতভাযাছে সদস্যপদ মর্ট াদা প্রদাি েরা হয়েয়ে 

বাক্তমষংহাষম চলমান আইন্ডসন্ডসর োন্ডষটক্ সতম্মলতন আন্তজট ান্ডেক্ ন্ডক্রতক্র্ 

ক্াউন্ডন্সল ক্ততনটি বদশষক সদস্যপদ মযষাদা প্রিান করররছ । এক্তশযা বিষক 

ক্তম্বান্ডিযা, উজতেন্ডক্স্তান এেিং আন্ডফ্রক্া মথতক্ মক্ার্ ন্ডি'আইভন্ডরছে 

সহষযা ী সদস্য পষদি মযষাদা প্রিান করা হরয়রছ | এেন আইক্তসক্তসি বমার্ সদস্য 

নিশ সংখ্যা হরয়রছ 108টি |  
 

মন্ডন্ত্রসভা ভারতে ন্ডিিা অনূর্ধ্ট  17 মন্ডহ্লা ন্ডেেক্াতপর জন্য গ্যারান্ডন্ট 

স্বাক্ষর ক্রার অনুতমাদন ন্ডদতযতে 

2022 সাতল ভারতে ন্ডিিা অনূর্ধ্ট  17 মন্ডহ্লা ন্ডেেক্াপ আষযাজষনি জন্য 

গ্যািাক্তন্টষত স্বািি কিা বকন্দ্রীয মক্তন্ত্রসভা  ৃহীত হষযষে, যাি সভাপক্ততষত্ব আরছন 

প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমান্ডদ । ক্তফফা অনূর্ধ্ষ -17 মক্তহলা ক্তবেকাপ 2022 ভািষত 11ই 

অষক্টাবি বিষক 30নশ অষক্টাবষিি মষধ্য অনুক্তষ্ঠত হষত চষলষে৷ ভািষত 

প্রিমবাষিি মষতা ন্ডিিা মক্তহলা চযাক্তম্পযনক্তশষপি আষযাজন হরত চরলরছ | 
 

ন্ডপন্ডভ ন্ডসনু্ধ 2022 সাতলর োন্ডমটিংহ্াম ক্মনওতযলথ ম মতসর জন্য 

ভারতের পোক্াোহ্ী তহিায়ব মতনানীে হ্তযতেন 

2022 সারলর কেনওরয়লথ নগেরসর উষবাধনী অনুষ্ঠাষনি জন্য ভারেীয দতলর 

পোক্াোহ্ী ন্ডহ্তসতে ভািষতি ব্যােক্তমন্টন বখষলাযাড ন্ডপন্ডভ ন্ডসনু্ধতক্ ববষে 

বনওযা হষযষে । উষবাধনী অনুষ্ঠানটি 28 জুলাই, 2022 তাক্তিষখ বাক্তমষংহাষমি 

আষলকজািাি বস্টক্তেযাষম অনুক্তষ্ঠত হষব। ক্ততক্তন ব াে বকাষস্ট 2018 

কমনওষযলি ব মষসি উষবাধনী অনুষ্ঠাষন পতাকাবাহী ক্তেষলন, বযখাষন ক্ততক্তন 

মক্তহলাষদি ষ্ঠসরঙ্গলস ইষভষন্ট বি প্য ক্তজষতক্তেষলন। 

অক্তলক্তম্পক চযাক্তম্পযন নীরজ মচাপ়িা, ক্তযক্তন চাি বেি আষ  ব াে বকাষস্ট বসানা 

ক্তজষত কমনওষযলি ব মষস ক্তেষফক্তিং চযাক্তম্পযনও ক্তেষলন, পতাকাবাহী হষবন 

বষল আশা কিা হষযক্তেল। ক্তকন্তু ক্তবে চযাক্তম্পযনক্তশষপ তাি বি প্য পদষকি পষি 

কুৌঁ চক্তকি আ াত তাষক প্রতযাহাি কিষত বাধ্য কষি এবং ভািতীয অক্তলক্তম্পক 

অযাষসাক্তসষযশন ক্তসনু্ধ্ষক ক্ততন সদষস্যি সংক্তিপ্ত তাক্তলকা বিষক পতাকাবাহী 

ক্তহষসষব ববষে বনয।  
 

2022 ন্ডেে অযাথতলটিে চযান্ডম্পযনন্ডশতপ মান্ডক্ট ন রু্ক্তরাষ্ট্র সেতচতয 

মেন্ডশ মসানা ন্ডজতেতে, ভারে 33েম স্থ্াতন রতযতে 

ক্তবে অযাথতলটিে চযান্ডম্পযনন্ডশপ প্রিমবাষিি মষতা আষমক্তিকায অনুক্তষ্ঠত 

হষযক্তেল এবং পদষকি ষ্ঠনষ্ঠররে টীম USA  ত 10 ক্তদষন নবষ্ঠশরভাগ পিক 

ষ্ঠেতরত সেে হরয়রছ । প্রক্ততষযাক্ত তায ষ্ঠবতীয় বদষশি বচষয ক্ততন গুষেিও ববক্তশ 

পিক ষ্ঠনরয় অথুাৎ, বমার্ 33টি পদক ষ্ঠনরয় মান্ডক্ট ন রু্ক্তরাষ্ট্র প্রক্ততষযাক্ত তাটি বশে 

কষিষে । এি মষধ্য 13টি স্বেষ িষযষে, ো অন্য নে বকাষনা বদষশি সবষচষয ববক্তশ। 

একুশটি িাজয এবং 300 টিিও ববক্তশ মক্তহলা রু্নষাষমষন্ট অংশ ক্তনষত নাম নক্তিভুি 

কষিষে। 

ভবানী বদবী, বর্াক্তকও অক্তলক্তম্পক এবং র্াষ ষর্ অক্তলক্তম্পক পক্তেযাম ক্তস্কষমি একজন 

ক্রীডাক্তবদ, ক্তলষ ি ক্তসক্তনযি কযার্া ক্তিি সাষবি ইষভষন্ট প্রক্ততবক্তন্দ্বতা কিষবন। ক্ততক্তন 

তাক্তমলনাড ুিাষজযি হষয বখলষেন। 
 

BCCI আম্পাোরয়দর েন্য এেটি িতুি A+ েযাোগতর চালু েয়রয়ে 

নবােু অি কররাল ির ষ্ঠক্ররকট ইন ইষ্ঠিয়া (BCCI) তার আম্পায়াররির েন্য 

একটি নতুন A+ কযাটাগষ্ঠর চালু করররছ এবং নীষ্ঠতন নেনন সহ আরও িশেন 

আষ্ঠধকাষ্ঠরকরক এই কযাটাগষ্ঠররত গ্রুপ করা হরয়রছ। A+ এবং A ষ্ঠবভারগ 

আম্পায়াররির একটি প্রথে-রশ্রণীর নেলার েন্য প্রষ্ঠতষ্ঠিন 40,000 টাকা এবং B 

এবং C ষ্ঠবভারগ 30,000 টাকা নিওয়া হয় | 
 

SAI বাতমজিংহায়ম টিম ইতিোয়ে উত্িাতহত েরয়ত "Create for 

India" প্রচারাতভ াি শুরু েয়রয়ে 

নোটুস অথষ্ঠরটি অি ইষ্ঠিয়া (SAI) টিে ইষ্ঠিয়ারক উত্সাষ্ঠহত করার েন্য একটি 

নতুন উরযাগ শুরু করররছ, োর অধীরন SAI বাষ্ঠেুংহাে 2022 কেনওরয়লথ 

নগেরস অংশগ্রহণকারী ভারতীয় িলরক উত্সাষ্ঠহত করার েন্য "Create for 

India" প্রচারাষ্ঠভোন চালু করররছ৷ একটি 215-সিরস্যর ভারতীয় ক্রী়িাষ্ঠবি িল 

এই ক্রী়িা ইরভরন্ট 16 টি শাোয় অংশগ্রহণ কররত প্রস্তুত, ো 28 েুলাই, 2022 

নথরক 08 আগে, 2022 পেুন্ত অনুষ্ঠিত হরত চরলরছ৷ CWG 2022-এর 

নীষ্ঠতবাকয হল "সবার েন্য নগেস"৷ 
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নীরজ মচাপ়িা ন্ডেে অযাথতলটিে চযান্ডম্পযনন্ডশপ 2022-এ মরৌপ্য 

ন্ডজতেতে 

নীরজ মচাপ়িা ন্ডেে অযাথতলটিে চযান্ডম্পযনন্ডশপ 2022 -এ পুরুষতদর 

জযাভন্ডলন মরা ইষভষন্ট বি প্য পদক ক্তজষত ইক্ততহাস ততক্তি কষি চষলষেন ৷ তাি 

চতুিষ প্রষচষ্ট্ায, ক্ততক্তন 88.13 ন্ডমর্ার মরা মরক্িট  ক্রতে সক্ষম হ্তযতেন, এই 

ঐক্ততহাক্তসক পািফিম্যাষসি মাধ্যষম ক্ততক্তন ন্ডবেীয ভারেীয জযাভন্ডলন মরাোর 

হ্তযতেন৷৷ প্রাক্তন রাষ্ট্রপন্ডে রাম নাথ মক্ান্ডেি নীরজ মচাপ়িাতক্ বদষশি 

ব  িব ষ্ঠিষ্ঠররয় আনাি জন্য অক্তভনন্দন জাক্তনষযষেন, এি সাষি প্রধানমন্ত্রী নষিন্দ্র 

বমাদী এবং ক্রীডামন্ত্রী অনুিা  ক্তসং ঠাকুিও তাষক তাি জষযি জন্য অক্তভনন্দন 

জাক্তনষযষেন।  

ইষভন্ট চলাকালীন, তাি শুরুর্া একরু্ োরাপ ক্তেল, কািে তাি প্রিম বিাটি ক্তেল 

একটি ফাউল বিা ষ্ঠছল, তাি ন্ডবেীয প্রতচিায ক্ততক্তন 82.39 ন্ডমর্ার মরা মরক্িট  

ক্রতে সক্ষম হন, তািপষি তাি েৃেীয প্রতচিাে 86.37 ন্ডমর্ার এবং তাি 

চেুথট এেিং মশষ প্রতচিাটি তেল 88.13 তমোয়রর |   
 

রু্ক্তরাতজযর োন্ডমটিংহ্াতম 22েম ক্মনওতযলথ ম মস শুরু হ্তযতে 

যুিিাষজযি োন্ডমটিংহ্াতমর আতলক্জািার মস্ট্ন্ডিযাতম একটি জমকাষলা 

উষবাধনী অনুষ্ঠাষনি মাধ্যষম কেনওরয়লথ নগেরসর 22েম সিংিরর্টি শুরু 

হ্তযতে । ক্তপ্রস অফ ওষযলস ব মগুক্তল চালু করার ব ােো বদয । বাক্তমষংহাষমি 

আষলকজািাি বস্টক্তেযাষম কুচকাওযাষজ বমার্ 72টি দল অংশ বনয। PV ন্ডসনু্ধ 

এেিং মনপ্রীে ন্ডসিং CWG উষবাধনী অনুষ্ঠাষন ভািষতি পতাকাবাহী ক্তেষলন। 
 

এন্ডশযা ক্াপ 2022 শ্রীলঙ্কা মথতক্ সিংরু্ক্ত আরে আন্ডমরাতে 

স্থ্ানান্তন্ডরে হ্তযতে 

এন্ডশযান ন্ডক্রতক্র্ ক্াউন্ডন্সল (এন্ডসন্ডস) বািা জানাষনা হষযষে, এন্ডশযা ক্াপ 

2022 এখন সিংরু্ক্ত আরে আন্ডমরাতে (ইউএই) অনুন্ডষ্ঠে হ্তে। এি আষ  এই 

টুনুারেন্টটি শ্রীলঙ্কায হ্ওযার ক্থা ন্ডেল । তষব শ্রীলঙ্কার অিষননক্ততক সংকষর্ি 

কািষে রু্নষাষমন্টটি সংযুি আিব আক্তমিাষত স্থানািক্তিত কিা হষযষে। তষব 

বখলাটিি আষযাজক স্বত্ব এখনও শ্রীলঙ্কাি কাষেই িাকষব । রু্নষাষমন্টটি 27 

আ স্ট্ মথতক্ 11 মসতেম্বর, 2022 পযষি টি-ষর্াষযক্তন্ট ফিম্যাষর্ অনুক্তষ্ঠত হষব। 

এই রু্নষাষমন্টটি র্ানা ক্তবতীযবাষিি মষতা সংযুি আিব আক্তমিাষত বখলা হষব। 
 

সুনীল  াভািাতরর নাতম ইিংল্যাতির মলস্ট্ার ন্ডক্রতক্র্ গ্র্াউতির 

নামক্রর্ ক্রা হ্তযতে  

ইংল্যাষিি মলস্ট্ার ন্ডক্রতক্র্ গ্র্াউতির নামকিে কিা হষযষে ভািষতি 

ক্তকংবদক্তি ক্তক্রষকর্াি সুনীল  াভািাতরর নাতম। ক্তলষসস্টাি ক্তক্রষকর্ গ্র্াউি, যাি 

মাক্তলকানা ভারে মস্পার্ট স অযাি ন্ডক্রতক্র্ োতের কাষে িষযষে, ভািতীয 

ক্তক্রষকর্ষক একটি ক্তনক্তদষ ষ্ট্ উিতায উন্নীত কিাি জন্য তাৌঁ ি অপক্তিসীম অবদানষক 

স্বীকাি কিাি জন্য  াভাস্কাষিি নাষম মাষঠি নামকিে কিাি ক্তসদ্ধাি ক্তনষযষে। 

মান্ডক্ট ন রু্ক্তরাতষ্ট্রর মক্ন্টান্ডক্ এলাক্ায ইক্ততমষধ্যই সুনীল  াভাস্কাষিি নাষম 

একটি গ্র্াউষিি নামকিে কিা হষযষে এেিং আন্ডফ্রক্ান মদশ োনজান্ডনযার 

জান্ডঞ্জোর এলাক্ায আিও একটি গ্র্াউি তাি চূডাি বোৌঁ যা ক্তদষয যাষে যা 

প্রািন ভািতীয ওষপনানরর নাষম নামকিে কিা হষযষে।  
 

ভারে 2025 সাতলর ICC মন্ডহ্লা ওযানতি ন্ডেেক্াতপর আতযাজক্ 

হ্তে 

ইন্টারন্যাশনাল ন্ডক্রতক্র্ ক্াউন্ডন্সল (আইন্ডসন্ডস) ক্তনক্তিত কষিষে বয ভারে 

আইন্ডসন্ডস মন্ডহ্লা ওযানতি ন্ডেেক্াপ 2025 এর আষযাজক হষব । ক্তবক্তসক্তসআই 

সংক্তিষ্ট্ সকষলি জন্য এটিষক একটি স্মিেীয ইষভন্ট েষ্ঠরয়া হরয় আরছন । মেযার 

ক্নর, মসৌরভ  াঙু্গলী এেিং ন্ডরন্ডক্ িান্ডরর্ সহ মাটিট ন মেতিতনর সভাপক্ততষত্ব 

একটি ববােষ  সাব-কক্তমটিি তত্ত্বাবধাষন একটি প্রক্ততষযাক্ত তামূলক ক্তবক্তেং প্রক্তক্রযাি 

মাধ্যষম আষযাজকষদি ক্তনবষাচন কিা হষযক্তেল। 
 

অন্যান্য আইন্ডসন্ডস মন্ডহ্লা রু্নটাতমন্ট মহ্াস্ট্: 

• োিংলাতদশ 2024 সাতলর মন্ডহ্লা টি-মর্াতযন্ডন্ট ন্ডেেক্াতপর আষযাজক 

হষব, বযখাষন 2026 সংস্কিে ইিংল্যাতি অনুক্তষ্ঠত হষব। 

• শ্রীলঙ্কা 2027 সাতলর জন্য ক্তনধষাক্তিত মন্ডহ্লাতদর টি-মর্াতযন্ডন্ট 

চযান্ডম্পযন্স ট্রন্ডির জন্য বহাক্তস্টং অক্তধকাি অজষ ন কষিষে | 
 

44েম আন্তজট ান্ডেক্ দাো অন্ডলন্ডম্পযাতির জন্য এ. আর. রহ্মান 

'ভানাক্কাম মচন্নাই'  ানটির উয়মাচি েয়রয়েি 

গ্র্যাক্তম এবং অস্কাি ক্তবজযী ক্তমউক্তজক কষম্পাজাি, এ. আর. রহ্মান আসন্ন 

আিজষ াক্ততক দাবা অক্তলক্তম্পযাে, 2022 -এি জন্য 'ভানাক্কাম মচন্নাই' (স্বা ে 

সঙ্গীে) ক্তনষয এষসষেন। ন্ডভ তনশ ন্ডশোন পন্ডরচান্ডলে, ক্তমউক্তজক ক্তভক্তেওটিষত 

মুখ্যমন্ত্রী এম বক স্টযাক্তলন, গ্র্যািমাস্টাি ক্তবেনািন আনন্দ, এবং সঙ্গীত গুরু এ আি 

িহমান, ক্তযক্তন ক্তিম সং িচনা ও ব ষযষেন।  
 

44েম আন্তজট ান্ডেক্ দাো অন্ডলন্ডম্পযাি সম্পতক্ট : 

• এই বেি, বফোষিশন ইন্টািন্যাশনাল বেস ইষচকস তাক্তমলনাডুি িাজধানী 

বচন্নাইষত 44তম আিজষ াক্ততক দাবা অক্তলক্তম্পযাে আষযাজন কিষব। 

• 44তম আিজষ াক্ততক দাবা অক্তলক্তম্পযাে, ক্তবষেি বৃহত্তম দাবা ইষভন্ট, 28 

জুলাই বিষক 10 আ স্ট পযষি মামাোপুিষমি পুষেক্তি গ্র্াষম অনুক্তষ্ঠত হষব। 

স্থানটি তাক্তমলনাডুি বচন্নাই বিষক প্রায 50 ক্তকষলাক্তমর্াি দূষি অবক্তস্থত 

ইউষনষস্কাি একটি ঐক্ততহযবাহী স্থান। 

• মযষাদাপূেষ দাবা রু্নষাষমন্ট বসাোল ক্তমক্তেযায ব্যাপক গুেন ততক্তি কষিষে। 

বসাোল ক্তমক্তেযায প্রক্ততটি আপষেষর্ি সাষি ইষভষন্টি চািপাষশ হাইপ 

বাডষে। 
 

সুইস ওতপন 2022: ক্যাসপার রুি িাইনাতল ম্যাটিও মেতরটিন্ডনতক্ 

পরান্ডজে ক্তরতেন 

নিওষযি ক্যাসপার রুি সুইজারল্যাতির Gstaad এ অনুক্তষ্ঠত সুইস ওতপন 

মর্ন্ডনস রু্নটাতমন্ট 2022 ক্তজষতষেন । ফাইনাষল ক্ততক্তন ইতাক্তলি মাতত্তও 

মেতরন্ডত্তন্ডনতক্ 4-6, 7-6, 6-2 বসষর্ পিাক্তজত কষিন। এটি ক্তেল রুষেি 9তম 

অযাষসাক্তসষযশন অফ বর্ক্তনস প্রষফশনালস (এটিক্তপ) ক্তশষিাপা। সুইস ওষপন হল 

2022 সাষল রুষেি তৃতীয ক্তশষিাপা, অন্য দুটি ক্তশষিানাম হল বুষযনস আইষিস 

এবং বজষনভা ওষপন। Ruud 2021 সুইস ওষপষনি ক্তশষিাপাও ক্তজষতক্তেষলন। 
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ভারেীয GM অরন্ডেি ন্ডচোম্বরম মস্পতন রু্নটাতমন্ট ন্ডজতেতেন 

ভািতীয গ্র্যািমাস্টাি অরন্ডেি ন্ডচোম্বরম মস্পতন অিুতিত 41েম ন্ডভলা মদ 

মেনাি আন্তজট ান্ডেক্ দাো ওতপতন জযী হষযষেন । ক্তচতাম্বিষমি বকাচ আিক্তব 

িষমশ ক্তশষিাপা জষযি জন্য তাৌঁ ি ওযাষেষ ি প্রশংসা কষিষেন । ক্ততক্তন র্াই-ষব্রষকি 

বস্কাষিি ক্তভক্তত্তষত আষমষক্তনযাি িবার্ষ  বহাভাক্তনক্তসযান এবং স্বষদশী বি নক 

সাধওযাক্তনষক পিাক্তজত কষিন। সাধওযাক্তন আষমষক্তনযানষদি পরর তৃতীয স্থাষন বশে 

কষিন। ক্তচতাম্বিমও একজন প্রািন জাতীয চযাক্তম্পযন। 

17 বেি বযসী সাধওযাক্তন 10 িাউষি অপিাক্তজত ক্তেষলন | ষ্ঠতষ্ঠন চািটি ড্র সহ 

েযটি জয বপষযষেন।  
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ন্ডভশনান্ডর ন্ডেটিশ ন্ডথতযর্ার ন্ডিতরটর ন্ডপর্ার ব্রুক্ প্রোত হয়েয়েি 

ক্তবষেি অন্যতম উদ্ভাবনী ক্তিষযর্াি পক্তিচালক ন্ডপর্ার ব্রুক্ 97 বেি বযষস প্রয়াত 

হরয়রছন । এই ক্তব্রটিশ পক্তিচালক আিজষ াক্ততক অষপিাি মাধ্যষম বশক্সক্তপযাষিি 

চযাষলক্তেং সংস্কিেগুষ্ঠল বিষক শুরু কষি ক্তহনু্দ মহাকাব্য পযষি প্রষযাজনাগুক্তল 

মাউন্ট কষিক্তেষলন । ক্ততক্তন 1987 সাতল ফ্রান্স মথতক্ ন্ডনউইযতক্ট  সংসৃ্কত 

মহাকাব্য "মহ্াভারে"-এি একটি অতযািযষ নয  ন্টাি রূপািি ক্তনষয আষসন । 

এছা়িাও, ব্রুকষক একজন ম্যাভাক্তিক, একজন বিামাক্তন্টক, একজন ক্লাক্তসস্টও বলা 

হত।  
 

ভারতের প্রাক্তন ম ালরক্ষক্ ইএন সুধীর প্রোত হয়েয়েি 

প্রািন ভািতীয আিজষ াক্ততক EN সুধীর, ক্তযক্তন 1970-এি দশষক ভািষতি হষয 

ব ালিিক ক্তহসাষব বখষলক্তেষলন, ষ্ঠতষ্ঠন সম্প্রষ্ঠত ব াযাি মাপুসায প্রয়াত হরয়রছন 

। 1972 সাষল অক্তলক্তম্পনকর বাোইপষবষ বিঙু্গষন(বতষ মাষন ইযাঙু্গন) ইষন্দাষনক্তশযাি 

ক্তবরুষদ্ধ আিজষ াক্ততক  অক্তভষেক হওযা সুধীি, 9টি ম্যাষচ ভািষতি প্রক্ততক্তনক্তধত্ব 

কষিক্তেষলন। এোডাও ক্ততক্তন 1973 সাষলি বমিষদকা কাপ এবং 1974 সাষলি 

এক্তশযান ব মস বস্কাযাষে জাতীয দষলি অংশ ক্তেষলন। 
 

ওতপতক্র মহ্াসন্ডচে মমাহ্াম্মদ োরন্ডক্তিা প্রোত হয়েয়েি 

মপতট্রান্ডলযাম রপ্তান্ডনক্ারক্ মদশগুতলার সিং ঠ্ন(OPEC) মহাসক্তচব 

মহাম্মদ সানুন্ডস োরন্ডক্তিা প্রয়াত হরয়বেন। ক্ততক্তন এক্তপ্রল 1959 সাষল উত্তি-

পূবষ নাইষজক্তিযাি আদামাওযা িাষজয জমগ্র্হে কষিন, বািক্তকষন্দা 2016 সাষল 

ওষপক মহাসক্তচষবি পদ গ্র্হে কষিন। জুলাই মাষস তাি বমযাদ বশে হওযাি কিা 

ক্তেল।  
 

স্বাধীনো সিংগ্র্ামী  ান্ধীোদী ন্ডপ ম াপীনাথ নাযার 

প্রোত হয়েয়েি  

স্বাধীনতা সংগ্র্ামী ন্ডপ. ম াপীনাথন নাযার 100 বেি বযষস মািা ব ষেন । ক্ততক্তন 

তাি জীবষন  ান্ধ্ীবাদী আদশষ অনুসিষেি জন্য পক্তিক্তচত ক্তেষলন এবং পদ্ম পুিস্কাষি 

সম্মাক্তনত হষযক্তেষলন । ক্ততক্তন স্বাধীনতা সংগ্র্াষম অংশগ্র্হে কষিক্তেষলন। ক্ততক্তন 

1942 সাতলর ভারে োত়িা আতিালতন অিংশ ন্ডনতযন্ডেতলন এবং ভূদান ও 

গ্র্ামদান আষন্দালষনি প্রচাষি ন্ডেতনাো ভাতের সাষি কাজ কষিক্তেষলন । সমাষজ 

তাি অবদাষনি জন্য ভািত সিকাি তাষক 2016 সাতল চেুথট সতেটাচ্চ 

মেসামন্ডরক্ সম্মান পদ্মশ্রী প্রদান ক্তর। 
 

প্রখ্যাে  জল  াযক্ ভূন্ডপির ন্ডসিং প্রোত হয়েয়েি 

ক্তকংবদক্তি  জল  াযক, ভূন্ডপির ন্ডসিং বকালন কযাসাি এবং COVID-19-

সম্পক্তকষ ত জটিলতাি কািষে প্রয়াত হরয়রছন । েৃতুযকারল তাৌঁ ি বযস ক্তেল 82 বছর 

। ভূন্ডপির ন্ডসিং 'দুক্তনযা েুষত ইযাি না েুষত' ("ধমষ কাি"), 'ষিাক্তদ ক্তস জক্তমন বিাদা 

আসমান' ("ক্তসতািা") এি মষতা  ানগুক্তলি জন্য সবষাক্তধক পক্তিক্তচত ক্তেষলন, যা ক্ততক্তন 

প্রযাত ক্তকংবদক্তি  াক্তযকা লতা মষঙ্গশকষিি সাষিও ব ষযক্তেষলন, 'ক্তদল ধুন্দতা 

হযায' ("ষম সম"), 'নাম গুম যাষয া' ("ক্তকনািা")। 
 

প্রেীর্ োঙান্ডল চলন্ডচ্চত্র ন্ডনমটাো েরুর্ মজুমদার প্রোত হয়েয়েি 

প্রবীে বািাক্তল চলক্তিত্র পক্তিচালক েরুর্ মজুমদার 92 বেি বযষস প্রয়াত 

হরয়রছন । তরুে মজুমদাি তাি জীবেশায Smriti Tuku Thak, Shriman 

Prithviraj, Kuheli, Balika Badhu, Dadar Kirti, Chander Bari  

প্রভৃন্ডে জনন্ডপ্রয োিংলা চলন্ডচ্চত্র পন্ডরচালনা েয়রতেয়লি ।  ক্ততক্তন 60, 70 এবং 

80 এি দশষক বাংলা চলক্তিত্র ক্তশষল্পি উন্নক্ততষত উষেখষযাগ্য প্রভাব নিরলষ্ঠছরলন 

| 
 

অযাতঙ্গালার প্রাক্তন রাষ্ট্রপন্ডে মহ্াতস এিুযাতদট া িস সাতন্তাস প্রোত 

হয়েয়েি  

অযাষঙ্গালাি প্রািন িাষ্ট্রপক্তত, মহ্াতস এিুযাতিট া িস সাতন্তাস 79 বেি বযষস 

প্রয়াত হরয়রছন। ক্ততক্তন আক্তিকাি সবষচষয দী ষকালীন িাষ্ট্রপ্রধানষদি একজন, ক্তযক্তন 

প্রায চাি দশক ধষি অযাষঙ্গালাি িাষ্ট্রপক্তত ক্তহসাষব শাসন কষিক্তেষলন । ক্ততক্তন 2017 

সাষল িাষ্ট্রপক্ততি পদ বিষক পদতযা  কষিন। ক্ততক্তন মহাষদষশি দী ষতম  ৃহযুষদ্ধি 

জন্যও লডাই কষিক্তেষলন এবং তাি বদশষক একটি প্রধান বতল উৎপাদনকািী 

নিরশ পক্তিেত কষিক্তেষলন। 

1979 সাষল অযাষ াক্তস্টনষহা বনষর্াি মৃতুযি পি বিষক সাতন্তাস তাি বদশনক 

িীঘু 38 বেি শাসন কষিষেন | 
 

‘িাদার অি ইন্ডিযান ইন্টারতনর্’ ন্ডে মক্ ন্ডসঙ্গাল প্রোত হয়েয়েি 

সঞ্চার ন্ডন ম ন্ডলন্ডমতর্তির (VSNL) প্রািন বচযািম্যান েতজন্দ্র মক্ ন্ডসঙ্গাল 

দী ষ অসুস্থতাি পষি প্রয়াত হরয়রছন ।েৃতুযকারল ক্ততক্তন 82 বেি বযসী ক্তেষলন। 

ক্তসঙ্গাল, ক্তযক্তন ভারেীয ইন্টারতনতর্র জনক্ ক্তহসাষব স্বীকৃত, ক্ততক্তন তাি দৃঢ় 

দৃক্তষ্ট্ভক্তঙ্গ এবং প্রক্ততষ্ঠা গ্র্হষে ক্তনভীকতাি জন্য পক্তিক্তচত ক্তেষলন। ক্ততক্তন 

‘েুলতিাজার’ নাতম পন্ডরন্ডচে ন্ডেতলন, যাি ফলস্বরূপ VSNL 1991 সাষল 

$125 ক্তমক্তলযন েূরল্যর বকাম্পাক্তন বিষক 1998 সাষলি মষধ্য $1.65 ক্তবক্তলযন 

কক্তমউক্তনষকশন জাযাষন্ট পক্তিেত হষযক্তেল।  
 

মজমস েি ন্ডথতমর জন্য পন্ডরন্ডচে ন্ডেটিশ সুরক্ার মন্ডন্ট নরম্যান প্রোত 

হয়েয়েি 

মন্ডন্ট নরম্যান, ক্তযক্তন মজমস েি চলন্ডচ্চতত্রর ন্ডথম টিউন ন্ডলতখন্ডেতলন, ক্ততক্তন 

94 বেি বযষস প্রয়াত হরয়রছন । তাষক প্রিম বজমস বি চলক্তিষত্রি ক্তিম িচনা 

কিাি জন্য প্রষযাজক আলবার্ষ  "ক্তকউক্তব" ব্রষকাক্তল ক্তনষযা  কষিক্তেষলন | ‘Dr. N’ 

1962 সাষল মুক্তি পায। 
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তবখ্যাত প্রত্নেত্ত্বন্ডেদ পদ্মশ্রী এনামুল হ্ক্ প্রোত হয়েয়েি 

সুপক্তিক্তচত প্রত্নতাক্তত্ত্বক, ইক্ততহাসক্তবদ, ক্তশল্প ক্তবষশেজ্ঞ এবং বাংলাষদশ জাতীয 

ষ্ঠেউষ্ঠেয়াে এর প্রাক্তন মহাপক্তিচালক অোপক্ ি. এনামুল হ্ক্ প্রোত 

হয়েয়েি । মৃতুযকাষল তাি বযস ক্তেল 85 বেি। ঢাকাি ক্তনজ বাক্তডষত ক্ততক্তন বশে 

ক্তনঃোস তযা  কষিন। ক্ততক্তন 28 বসষিম্বি, 1983 বিষক 6 বফব্রুযাক্তি, 1991 

পযষি জাতীয ষ্ঠেউষ্ঠেয়াে এর মহাপক্তিচালক ক্তহষসষব দাক্তযত্ব পালন কষিন। ক্ততক্তন 

2016 সাষল একুতশ পদক্, 2020 সাষল স্বাধীনো পদক্ োি এেিং তাি 

অবদাষনি জন্য ভািতীয পদ্মশ্রী পুরিার লাভ ক্তরন। 
 

পদ্মশ্রী পুরিারপ্রাপ্ত ন্ডেন্ডশি সমাজক্মী অেধাশ মক্ৌশল প্রোত 

হয়েয়েি 

পদ্মশ্রী ক্তবজযী ক্তবক্তশষ্ট্ সমাজকমী অেধাশ মক্ৌশল দী ষ অসুস্থতাি কািষে সম্প্রক্তত 

প্রয়াত হরয়রছন । েৃতুযকারল ক্ততক্তন 87 বেি বযসী ক্তেষলন । ক্ততক্তন Rural 

Litigation and Entitlement Kendra (based in Dehradun, 

Uttarakhand) নাতম এনন্ডজওর প্রন্ডেষ্ঠাো ন্ডেতলন । ক্ততক্তন মানবাক্তধকাি এবং 

পক্তিষবশ সংিিষেি ক্তবরুষদ্ধ লডাইষযি জন্য পক্তিক্তচত ক্তেষলন।  
 

মমন্ডেতক্ার প্রািি মপ্রন্ডসতিন্ট লুইস এতচতভন্ডরযা 1০০ েের েযতস 

প্রোত হয়েয়েি 

1970 মথতক্ 1976 সাল পর্টন্ত মমন্ডেতক্াতে সভাপক্ততত্ব করা লুইস েতলতেন 

এতচতভন্ডরযা আলভাতরজ 100 বেি বযষস প্রয়াত হরয়রছন । এষচষভক্তিযা 

দক্তিে মধ্য বমক্তক্সষকাষত বমাষিষলাস িাষজযি িাজধানী কুষযনষাভাকাষত তাি 

বাক্তডষত প্রয়াত হন। প্রািন বনতাি পক্তিবাি এবং বনু্ধ্িা বমক্তক্সকান িাষ্ট্রপক্তত 

আতন্দ্রস ম্যানুতযল মলাতপজ ওোতিাতরর ক্াে মথতক্ তাি সম্মানজনক 

সমষবদনা জাক্তনষয একটি রু্ইর্ বপষযষেন। 
 

ন্ডনউন্ডজল্যাতির প্রািণ ন্ডক্রতক্র্ অন্ডধনাযক্ ব্যান্ডর ন্ডসনতেযার প্রোত 

হয়েয়েি 

ক্তনউক্তজল্যাষিি প্রািন ক্তক্রষকর্ অক্তধনাযক এবং ব্যার্াি ব্যান্ডর ন্ডসনতেযার 85 

বেি বযষস প্রয়াত হরয়রছন  | ষ্ঠতষ্ঠন প্রািন অক্তধনাযক োর্ট  সার্ন্ডেি এেিং জন 

আর ন্ডরতির পতর বর্স্ট ক্তক্রষকষর্ 1,000 িান কিা তৃতীয ক্তকউই ব্যার্াি ক্তেষলন। 

ক্তসনষক্লযাি ক্তনউক্তজল্যাষিি হষয 1963 বিষক 1968 সাষলি মষধ্য 21টি বর্স্ট 

বখষল 29.43 গর়ির সারথ 1148 িান কষিক্তেষলন, যাি মষধ্য ক্ততনটি বসঞু্চক্তি 

িষযষে - দক্তিে আক্তিকা, পাক্তকস্তান এবং ইংল্যাষিি ক্তবরুষদ্ধ। 
 

তবখ্যাত ন্ডেজ্ঞানী ও পন্ডরচালক্ ILS অজয পান্ডরদা মারা ম তেন 

ক্তবখ্যাত ক্তবজ্ঞানী এবং ইনক্তস্টটিউর্ অফ লাইফ সাষযষসস (ILS) এি পক্তিচালক, 

িঃ অজয কুমার পান্ডরদা 58 বেি বযষস প্রয়াত হরয়রছন । ষ্ঠতষ্ঠন ক্তবজ্ঞাষনি এবং 

ইক্তেক্তনযাক্তিং বিষত্র অসামান্য অবদাষনি জন্য ক্ততক্তন 2014 সাষল ভািষতি িাষ্ট্রপক্তত 

কতৃষ ক পদ্মশ্রী পুরিাতর ভূন্ডষে হ্ন। ক্ততক্তন MS স্বামীনািন ক্তিসাচষ  ফাউষিশষনি 

ক্তনবষাহী পক্তিচালক ক্তহষসষবও কাজ কষিষেন। তাি  ষবেো মূলত অযাবাষযাটিক 

বিস সহনশীলতা সহ জলবাযু সহনশীল ফসষলি জাতগুক্তল ক্তবকাষশি উপি দৃক্তষ্ট্ 

ক্তনবদ্ধ কষি। 
 

প্রখ্যাে হয়লি অসমীযা মলখক্ অেুলানি ম াস্বামী  

প্রবীে অসমীযা সাক্তহক্ততযক এবং সাক্তহতয একারেষ্ঠে পুিস্কাি ক্তবজযী অেুলানি 

ম াস্বামী প্রয়াত হরয়রছন । েৃতুযকারল ক্ততক্তন 87 বেি বযসী ক্তেষলন। ব াস্বামী 

একজন বোর্ ল্পকাি, একজন সাক্তহক্ততযক এবং একজন ঔপন্যাক্তসক ক্তহষসষব 

পক্তিক্তচত ক্তেষলন। ক্ততক্তন 2006 সাতল ‘Seneh Jorir Ganthi’ উপন্যাষসি জন্য 

সান্ডহ্েয এোয়ডতম পুরিাতর ভূন্ডষে হ্ন। 

তাৌঁ ি অন্যান্য উষেখষযাগ্য কাষজি মষধ্য িষযষে 'নাম ক্তিযা' 'হামষদাই পুষলাি জন', 

'িাজপার্', 'ষপালাষর্াক' এবং 'আরয'। ক্ততক্তন অষনক ইংষিক্তজ, বাংলা এবং ওক্তডযা 

িচনা অসক্তমযাষত অনুবাদ কষিক্তেষলন এবং অসক্তমযা গ্র্ন্থগুক্তলও ইংষিক্তজষত 

অনুবাদ কষিক্তেষলন। 
 

প্রযাে হ্তলন পদ্মশ্রী পুরিারপ্রাপ্ত সুতশাভন ব্যানান্ডজট  

বাংলাি ষ্ঠবখ্যাত 'এক র্াকাি োিাি' পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত সুতশাভন ব্যানান্ডজট  

প্রোত হয়েয়েি | বীিভূম বজলাি ববালপুষির ব্যানাক্তজষ  প্রায 60 বেি ধষি 

বিা ীষদি 1 োোর তবতিময়ে ন্ডচন্ডক্ত্সা ক্রার জন্য পন্ডরন্ডচে ন্ডেতলন । 2020 

সাষল, ক্ততক্তন ওষুতধর মক্ষতত্র োাঁ র অেদাতনর জন্য পদ্মশ্রীতে ভূন্ডষে হ্ন। একই 

বেষি, সবষাক্তধক সংখ্যক বিা ীি ক্তচক্তকৎসাি জন্য তাি নাম ক্ত ষ্ঠনস ওযােষ  বিকেষ ষস 

স্থান বপষযষে। 
 

রু্ক্তরাতজযর ন্ডেখ্যাে পাঞ্জান্ডে  াযক্ েলন্ডেির সািন্ডর প্রোত 

হয়েয়েি 

প্রবীে পাোক্তব  াযক েলন্ডেির সািন্ডর প্রয়াত হরয়রছন। েৃতুযকারল তাি বযস 

ক্তেল 63 বছর । পাোষব জমগ্র্হেকািী সাফক্তি, ক্তযক্তন বাক্তমষংহাষম ক্তেষলন, ক্ততক্তন 

1980 সাল বিষক যুিিাষজযি ভাংডা দৃষেি অংশ ক্তেষলন এবং 1990 সাষল 

সাফক্তি বষযজ ব্যাি  ঠন কষিন। 

"িাহাষয িাহাষয" এবং "চান বমষি মাখনা" এি মষতা ক্তহর্ পাোক্তব ট্রযাষকি জন্য 

পক্তিক্তচত সাফক্তি, হৃদযষন্ত্রি অষস্ত্রাপচাষিি পষি মক্তস্তষষ্কি িক্ততি কািষে এক্তপ্রল 

মাষস বকামায চষল যান। বকামা বিষক বসষি ওঠাি পি তাষক 15 জুলাই 

উলভািহযাম্পর্ষনি ক্তনউ ক্রস হাসপাতাল বিষক বেষড বদওযা হয এবং একটি 

ক্তবষশেজ্ঞ পুনবষাসন বকষন্দ্র স্থানািক্তিত কিা হয। 
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প্রখ্যাত মারাঠি ছলখে অিন্ত  শবন্ত খায়র প্রোত হয়েয়েি  

োরাঠি নলেক অনন্ত েশবন্ত োরর, ষ্ঠেষ্ঠন নন্দা োরর নারে নবষ্ঠশ পষ্ঠরষ্ঠচত, িীঘ ু

অসুস্থতার কাররণ োরা নগরছন। ষ্ঠতষ্ঠন ষ্ঠবজ্ঞান, সোেষ্ঠবজ্ঞান এবং ভূরগারলর েরতা 

ষ্ঠবষ্ঠভন্ন ষ্ঠবেরয় 19টি বই ষ্ঠলরেরছন োর েরধ্য তার উরল্লেরোগ্য ষ্ঠকছু কাে হল 

'আন্তাষ্ঠেচী বাের', 'বাের আৌঁটকালষ্ঠছ' এবং 'উয'। ষ্ঠতষ্ঠন প্রায় এগাররা বছর ধরর 

‘আেচা সুধারক’ পষ্ঠেকার সম্পািকীয় নবারেু কাে কররষ্ঠছরলন এবং োরাঠি 

ষ্ঠবজ্ঞান কাউষ্ঠেরলর সিস্য ষ্ঠছরলন। 

 

Defence News in Bengali 
 

ভারেীয মসনাোন্ডহ্নী সুরক্ষা মেন-2022 এর আতযাজন ক্তরছে 

ভারেীয মসনাোন্ডহ্নীর মরুভূক্তম কপষস মর্াধপুতর (রাজস্থ্ান) সীমান্ত ও 

উপকূলীয ন্ডনরাপত্তার ক্তদক ক্তনষয "সুরক্ষা মেন 2022" এি আষযাজন কষিষে 

। আষলাচনা চলাকালীন, আিজষ াক্ততক সীমানা (আইক্তব) এবং উপকূলীয বসক্টষি 

সামক্তগ্র্ক ক্তনিাপত্তা বাডাষনাি জন্য আিঃকাযষকাক্তিতা, অপাষিশনাল সমিয এবং 

লক্তজক্তস্টকষসি ক্তদকগুক্তল তুরল ধরা হয় | 
 

MoD আন্তেজ াততে িয়ের েন্য অেজ প্রদায়ির ছেয়ি HDFC, 

ICICI এবিং Axis-ছে অিুয়মাদি ছদে 

প্রষ্ঠতরো েন্ত্রক ষ্ঠতনটি নবসরকাষ্ঠর ব্যােরক ষ্ঠবরিরশ সােষ্ঠরক সরিাে নকনার েন্য 

আষ্ঠথুক সহায়তা নিওয়ার অনুেষ্ঠত ষ্ঠিরয়রছ। এই ব্যােগুষ্ঠলর েরধ্য ররয়রছ ICICI 

ব্যাে, অযাষ্ঠেস ব্যাে এবং HDFC ব্যাে ষ্ঠলষ্ঠেরটে । ষ্ঠবরিশী ক্ররয়র েন্য েন্ত্ররকর 

কারছ নক্রষ্ঠেট পে োষ্ঠর করা এবং সরাসষ্ঠর ব্যাে ট্রােিাররর েরতা পষ্ঠররেবাগুষ্ঠলর 

েন্য, শুধুোে অনুরোষ্ঠিত সরকাষ্ঠর ব্যােগুষ্ঠল এেন পেুন্ত ব্যবহার করা হরয়রছ৷ 
 

DRDO স্বাযত্তশান্ডসে ন্ডেমাতনর প্রথম মর্ক্-অি সিলভাতে পরীক্ষা 

ক্তরতে 

ন্ডিতিন্স ন্ডরসাচট  অযািতযি মিতভলপম অ টানাইতজশন (DRDO) 

ক্র্টার্ক্ার ন্ডচত্রদ্য টার অযাষিানর্ অযাষিানর্ ক্তবষশেজ্ঞ বিে বিষক অতনামাস 

লাইিং উইিং মর্ক্তনাতমানতির্র প্রথম লাই সিলভাতে সম্পন্ন কষিষে। 

লাইর্টি স্বাযত্তশাক্তসত বমা সমূ্পেষ বনর্ওযাকষ  হষযক্তেল। ক্তবমানটি একটি ক্তনখুৌঁত 

লাইর্ প্রদশষন কষিষে, যাি মষধ্য বর্ক-অফ, ওষযপষযন্ট বনক্তভষ শন এবং একটি 

মসৃে র্াচোউন িষযষে। 
 

গুরুত্বপূর্ট ন্ডদক্: 

• একটি বোর্ র্াষবষাফযান ইক্তেন বািা চাক্তলত মনুষ্যক্তবহীন এক্তিযাল বভক্তহষকল 

(UAV)। 

• DRDO-ি  ষবেো াষিি মষধ্য একটি , মেঙ্গালুরু, অযাতরাতনর্ 

মিতভলপতম এতস্ট্র্ (এন্ডিই) বািা ক্তেজাইন কিা হষযষে। 

• প্রন্ডেরক্ষায এখন আত্মভাষি বফাকাস কিা হষযষে এবং সিকাি সশস্ত্র 

বকনা উষদ্ধষক বদশীয কযার্ফমষ এবং কমষপ্ল্ক্স  ঠন ভািতষক অনুষিাধ 

কষিষে। এই বেি মাষস,  াহষ স্থয প্রক্ততিিা সংগ্র্ষহি জন্য 70,221 মক্াটি 

র্াক্া েরাদ্দ কিা হষযষে এবং প্রক্ততিিা মূলধষনি অংশ 63 শতাংশ। 
 

রাজনাথ ন্ডসিং প্রয়েক্ট 17A ন্ডস্ট্লথ ন্ডফ্রত র্ 'দ্যনান্ড ন্ডর' চালু ক্রতলন 

বকন্দ্রীয প্রক্ততিিা মন্ত্রী রাজনাথ ন্ডসিং ক্লক্াোর হু ন্ডল নদীতে চতুিষ P17A 

ন্ডস্ট্লথ ন্ডফ্রত র্ 'দ্যনান্ড ন্ডর' চালু কষিষেন । বপ্রাষজক্ট 17A ক্তিষ র্  াষেষ ন ক্তিচ 

ক্তশপক্তবোসষ ক্তলক্তমষর্ে বািা ক্তনক্তমষত হরয়রছ । P-17A ক্লাস হল P-17 ক্তশবাক্তলক 

ক্লাষসি একটি ফষলা-অন নেোরন উন্নত ক্তস্টলি ষ্ঠিচার এবং উন্নত অস্ত্রসস্ত্র আরছ। 
 

ভারেীয মসনাোন্ডহ্নী Tata Advanced Systems মথতক্ 

স্থ্ানীযভাতে উন্নে QRFV মপতযতে 

Tata Advanced Systems সফলভাষব স্থানীযভাষব উন্নত কুইক্ 

ন্ডরঅযাক্শন িাইটিিং মভন্ডহ্তক্ল ভািতীয বসনাবাক্তহনীি কাষে বপ ৌঁষে ক্তদষযষে 

। ভািতীয বসনাবাক্তহনীষক QRFV-Med র্ান সরেরাহ্ ক্রার চুক্তি সফলভাষব 

সম্পন্ন হষযষে। এই যানগুক্তল সমস্ত আবহাওযা এবং ভূখষেি পক্তিক্তস্থক্ততষত লডাই 

কিাি জন্য বদষশি িিষকি িমতা বাডাষব এবং প্ররয়ােনীয় সুিিা প্রদান কিষব। 
 

দ্যটি MH-60 মরান্ডমও মহ্ন্ডলক্োর ভারেীয মনৌোন্ডহ্নীতক্ প্রদাি 

েরা হয়েয়ে 

বকাক্তচন আিজষ াক্ততক ক্তবমানবন্দষি, আষমক্তিকান বন বাক্তহনী ভািতীয বন বাক্তহনীষক 

দুটি MH-60 R বহুমুখী বহক্তলকিাি প্রদান কষিষে। সমস্ত 24 MH 60R 

বহক্তলকিাি 2025 সাষলি বশে না াদ ক্তবতিে কিা হষব | তৃতীয বহক্তলকিািটি 

এই বেষিি আ ষস্ট বপ ৌঁোষব। এি িতরন ন্ডমন্ডলর্ান্ডর মসলস (FMS) 

মপ্রাগ্র্াতমর অধীতন, ইউএস ন্ডিপার্ট তমন্ট অি মস্ট্র্ ভারতের ক্াতে 24 

MH-60R মাক্তল্ট-ক্তমশন বহক্তলকিাি ক্তবক্তক্রি অনুষমাদন ক্তদষযষে । ষ্ঠবষ্ঠক্রর সম্ভাব্য 

েূল্য প্রায USD 2.6 ক্তবক্তলযন। 
 

রােিাে তিিং েয়েি ট্রাই-িাতভজ ি তেয়েোর েমাি গঠয়ির ছ াষণা 

েয়রয়েি 

রােনাথ ষ্ঠসং, প্রষ্ঠতরো েন্ত্রী, সশস্ত্র বাষ্ঠহনীর েরধ্য সেন্বয় উন্নত করার েন্য, ষ্ঠতনটি 

পষ্ঠররেবার একীভূত ষ্ঠথরয়টার কোি বতষ্ঠরর নঘােণা করররছন। প্রষ্ঠতরো 

সরিারে ভারত দ্রুত ষ্ঠবরের শীেু আেিাষ্ঠনকারক নথরক রপ্তাষ্ঠনকারক হরয় উঠরছ। 

ভারতীয় সশস্ত্র বাষ্ঠহনীর শহীিরির সোন োনারত এই শহরর েেু ও কাশ্মীর 

ষ্ঠপপলস নিারাে আরয়াষ্ঠেত একটি অনুিারন বকৃ্ততা ষ্ঠিরয়ষ্ঠছরলন প্রষ্ঠতরোেন্ত্রী। 
 

ভারত-োোি আন্দামাি িাগয়র এেটি ছমতরোইম োেজ িারতশে 

এিারিাইে (MPX) েয়রয়ে 

আন্দাোন সাগরর োপান নেষ্ঠরটাইে নসলি ষ্ঠেরিে নিাসু এবং ভারতীয় 

ননৌবাষ্ঠহনীর েরধ্য একটি নেষ্ঠরটাইে পাটুনারষ্ঠশপ এোরসাইে (MPX) পষ্ঠরচাষ্ঠলত 

হরয়ষ্ঠছল। INS সুকন্যা, একটি অিরশার টহল োহাে এবং JS Samidare, একটি 

Murasame ক্ল্াস নেেয়ার, অপাররশনাল ইন্টারঅযাকশরনর অংশ ষ্ঠহসারব 

ননৌোন কােুক্রে, ষ্ঠবোন পষ্ঠরচালনা এবং নকৌশলগত নকৌশল সহ ষ্ঠবষ্ঠভন্ন অনুশীলন 

করররছ। 
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প্রন্ডেরক্ষা মন্ত্রতক্র iDEX-DIO উদ্ভােতনর জন্য োর 100েম চুন্ডক্ত 

স্বাক্ষর ক্তরতে 

iDEX নতুন ক্তদক্তেষত Pacify Medical Technologies Pvt Ltd এর সাষি 

তাি 100তম চুক্তি স্বািি কষিষে । প্রযুক্তি ত উদ্ভাবষনি জন্য প্রন্ডেরক্ষা 

মন্ত্রতক্র (MoD) মক্ন্দ্রন্ডেিু ক্তহসাষব বেষনা কিা iDEX (ইতনাতভশন ির 

ন্ডিতিন্স এন্ডেতলন্স) উষযা টি এক্তপ্রল 2018 সাষল প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমান্ডদ 

চালু েরা হয়েতেল| iDEX- এর উতদ্দশ্য ক্তেল স্টার্ষ -আপগুক্তলষক প্রক্ততিিা 

এবং মহাকাশ প্রযুক্তিি বিষত্র সহ-সৃক্তষ্ট্ এবং সহ-উন্নযষনি জন্য একটি বভনুয 

ক্তদষয সমিষন কিা।। 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

উত্তরাখতণ্ডর মুখ্যমন্ত্রী ধান্ডম "ন্ডেযি য ন্ডমন্ডস্ট্ মভইল" েইটি প্রক্াশ 

ক্তরতেন 

মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর ন্ডসিং ধান্ডম উত্তিাখষেি মক্তন্দিগুক্তলি উপি ক্তমষসস আরাধনা 

মজাহ্ন্ডর (ন্ডসন্ডনযর আইএএস) রন্ডচে "ন্ডেযি য ন্ডমন্ডস্ট্ মভইল", বর্ম্পল 

বর্লস অফ উত্তিাখে বইটি প্রকাশ কষিষেন। এই বইটির োধ্যরে বদশ-ক্তবষদষশ 

উত্তিাখষেি মক্তন্দিগুক্তলি একটি পক্তিক্তচক্তত তুরল ধরা হরব।  
 

ফেিাল ফারুতে " তদলীে কুমার: ইি দ্য োয়ডা অফ আ তলয়েি" 

তশয়রািায়মর এেটি বই প্রোশ েয়রয়েি 

নলেক িয়সাল িারুষ্ঠক ভারতীয় চলষ্ঠচ্চরের ষ্ঠকংবিষ্ঠন্ত অষ্ঠভরনতা ইউসুি োন, 

ষ্ঠেষ্ঠন ষ্ঠিলীপ কুোর নারে নবষ্ঠশ পষ্ঠরষ্ঠচত, তার উপর একটি নতুন বই প্রকাশ 

করররছন। বইটির নাে "ইন য োরো অি আ ষ্ঠলরেি: ষ্ঠিলীপ কুোর"। িারুষ্ঠক 

হরলন ভাররতর অন্যতে প্রধান পেুারলাচনা এবং নরটিং প্ল্যাটিে ু

Mouthshut.com-এর প্রষ্ঠতিাতা এবং ষ্ঠসইও৷ 
 

বইটির িারিিংয়েে: 

• আেরা আপনারক বষ্ঠল নে িয়সাল িারুষ্ঠক ষ্ঠিলীপ কুোররর উপর একটি বই 

ষ্ঠলরেরছন, োর নাে 'ষ্ঠিষ্ঠলপ কুোর- ইন য োরো অি আ ষ্ঠলরেি'। এরত 

িারুকী 1944 সারল ষ্ঠিলীপ সারহরবর প্রথে ছষ্ঠব 'নোয়ার ভাটা'র কথা 

উরল্লে করররছন। 

• ষ্ঠতষ্ঠন োষ্ঠনরয়রছন, নসই সেরয় ষ্ঠিলীপ সারহব তাৌঁ র আসল নাে অথুাৎ 

ইউসুি োন নারে পষ্ঠরষ্ঠচত ষ্ঠছরলন। চলষ্ঠচ্চরে অষ্ঠভনয় করার পর ষ্ঠতষ্ঠন তার 

নাে পষ্ঠরবতুন করর ষ্ঠিলীপ কুোর রারেন। েেন 'নোয়ার ভাটা' এরসষ্ঠছল, 

তেন এর নপাোরর ষ্ঠিলীপ কুোররর ছষ্ঠব ষ্ঠছল। 

• নলেক বইটিরত অষ্ঠভরনতার একটি অন্তরঙ্গ প্রষ্ঠতকৃষ্ঠত এৌঁরকরছন, ষ্ঠিলীপ 

কুোর: য োরো অি আ ষ্ঠলরেি, তার বণুাঢ্য েীবরনর ষ্ঠকছু স্বে পষ্ঠরষ্ঠচত 

উপাখ্যারনর উপর আরলাকপাত করররছন। 

• এই বইটি আোরির আসল ষ্ঠিলীপ কুোররক ব়ি পিুা নথরক দূরর ষ্ঠনরয় 

আরস, ো তারক তার ভক্তরির কারছ এেন একেন ষ্ঠপ্রয় ব্যষ্ঠক্ত করর 

তুরলরছ। ষ্ঠিলীপ কুোর অষ্ঠভরনতার নচরয় অরনক নবষ্ঠশ ষ্ঠছরলন োরক আেরা 

এত বছর ধরর শ্রিা কররষ্ঠছ। 
 

অনুরা  ঠ্াকুর রাষ্ট্রপন্ডে মক্ান্ডেতির পূেটসূন্ডরতদর েন্ডে প্রদশটন ক্তর েই 

প্রক্াশ ক্তরতেন 

বকন্দ্রীয তথ্য ও সম্প্রচাি মন্ত্রী অনুরা  ঠ্াকুর ন্ডেদাযী রাষ্ট্রপন্ডে রাম নাথ 

মক্ান্ডেি এবং তাি পূবষসূক্তিষদি ক্তকেু দুলষভ েক্তব প্রদশষন কষি ক্ততনটি বই প্রকাশ 

কষিষেন । িাষ্ট্রপক্তত ভবষন একটি অনুষ্ঠান চলাকালীন বইগুক্তল প্রকাশ কিা হয 

এবং তাষদি প্রিম কক্তপ িাষ্ট্রপক্তত রামনাথ মক্ান্ডেতির কাষে িাষ্ট্রপক্তত-ক্তনবষাক্তচত 

বর পদী মুমুট, উপিাষ্ট্রপক্তত এম মভঙ্কাইযা নাইিু এবং প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমাদীর 

উপন্ডস্থ্ন্ডেতে উপস্থ্াপন ক্রা হ্য। 

 

“AI in Defense” শীষটক্ প্রথম প্রদশটনী ও মসন্ডমনাতরর আতযাজন 

প্রক্ততিিা মন্ত্রক, প্রক্ততিিা উত্পাদন ক্তবভা , নতুন ক্তদক্তেষত প্রিম কৃ্ন্ডত্রম 

েুন্ডেমত্তার প্রন্ডেরক্ষা ক্তসষম্পাক্তজযাম এবং প্রদশষনীি আষযাজন কিষব, যা 

আনুষ্ঠাক্তনকভাষব বকন্দ্রীয প্রক্ততিিা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ ন্ডসিং উতবাধন ক্রতেন । 

ইষভষন্ট সবষচষয উদ্ভাবনী AI-সিম নপ্রাোক্টগুক্তলি একটি প্রদশষন অিভুষ ি 

িাকষব, যা পক্তিষেবা,  ষবেো সংস্থা, ক্তশল্প, স্টার্ষ -আপ এবং উষযািাষদি বািা 

ততক্তি কিা হষযষে। 
 

MoD 2025 সাতলর মতে প্রন্ডেরক্ষা উত্পাদন 1.75 লক্ষ মক্াটি 

র্াক্ায তিয়ে ছ য়ত চাে 

প্রক্ততিিা মন্ত্রী রাজনাথ ন্ডসিং ব ােো কষিষেন বয, প্রক্ততিিা মন্ত্রক্ 2025 

সাতলর মতে প্রন্ডেরক্ষা উত্পাদতন 1.75 লি বকাটি র্াকাি লিয ক্তনধষািে 

কষিষে, যাি মষধ্য 35,000 বকাটি র্াকার িপ্তাক্তন অিভুষ ি িষযষে। ক্ততক্তন আোস 

ক্তদষযক্তেষলন বয প্রক্ততিিা PSU গুক্তল, 70 বিষক 80 শতাংষশি মষধ্য অবদান সহ, 

এই লষিয বপ ৌঁোষনাি বিষত্র একটি গুরুত্বপূেষ ভূক্তমকা পালন কিষব। মন্ত্রী 

"প্রক্ততিিায আত্মক্তনভষ িতা" অজষ ষনি জন্য সিকাষিি পদষিপগুক্তল ভারলাভাষব 

সম্পন্ন হষযষে ক্তকনা তা বদখাি জন্য DPSU গুক্তলি নন-অন্ডিন্ডসযাল 

ন্ডিতরটরতদর(NOD) আহ্বান জানান। 
 

প্রাথটনা োত্রার 'ম টিিং য মেি: য মজন-মজি ওতয রু্ সাক্তসস' 

ন্ডশতরানাতমর এক্টি নেুন েই প্রোতশত হয়েয়ে 

বস্পাটিষ ং আইকন সািী মাক্তলক তরুে ইউটিউবাি প্রাথটনা োত্রার প্রিম বই 

'ত টিিং য মেি: য মজন-তজি ওতয রু্ সাক্তসস' লঞ্চ কষিষেন । ‘ক্ত টিং য 

বব্রে: য বজন-ষজে ওষয রু্ সাকষসস’-এ, প্রািষনা বাত্রা তাি ক্তবেদশষষনি 

পাশাপাক্তশ তাি জনক্তপ্রয YouTube চযাষনষলি জন্য ক্তবক্তশষ্ট্ বনতা, উষযািা এবং 

ক্তমক্তেযা ব্যক্তিত্বষদি সািাৎকাি বনওযাি অক্তভজ্ঞতা বশযাি কষিষেন।  
 

মীনাক্ষী মলন্ডখ ‘Swadhinta Sangram Na Surviro’ িামে এেটি 

েই তলয়খয়েি 

বকন্দ্রীয ক্তবষদশ ও সংসৃ্কক্তত মন্ত্রী মীনাক্ষী মলন্ডখ একটি অনুষ্ঠাষন মুক্তিষযাদ্ধাষদি 

অবদাষনি স্মিষে গুজিাটি ভাোয একটি বই প্রকাশ কষিষেন । ‘Swadhinta 

Sangram Na Surviro’ বইটি 75 জন মুক্তিষযাদ্ধাষক উদযাপন কষি এবং 

বদষশি জন্য তাষদি তযাষ ি  ল্প তুরল ধরর। 
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ন্ডহ্মাচতলর রাজযপাল রাতজন্দ্র ন্ডেেনাথ ‘য ম্যাক্তমাহ্ন লাইন' িামে 

এেটি েই এর উতমাচন ক্তরতেন 

ক্তহমাচল প্রষদষশি  ভনষি রাতজন্দ্র ন্ডেেনাথ আরতলক্ার সম্প্রন্ডে "য 

ম্যাক্তমাহ্ন লাইন: এ মসঞু্চন্ডর অি ন্ডিসক্িট " নাষম একটি বই প্রকাশ 

কষিষেন । বইটি ক্তলষখষেন অরুোচল প্রষদষশি প্রািন িাজযপাল এবং প্রািন 

বসনাপ্রধান (CoAS) বজনাষিল বজষজ ক্তসং (অব.) ৷ বইটি ভািত-চীন সীমাি 

ক্তবষিাষধ বজনাষিল বজষজ ক্তসং-এি অক্তভজ্ঞতা ও  ষবেোি উপি ক্তভক্তত্ত কষি 

নলো হরয়রছ । ম্যাকষমাহন লাইন সম্পক্তকষ ত একটি শর্ষ  ক্তফল্মও প্রদক্তশষত হয। এটি 

তাি বলখা ক্তবতীয বই। 
 

িাঃ এস. জযশঙ্কর ন্ডদন্ডির সুষমা স্বরাজ ভেতন 'সিংিৃন্ডের মােতম 

সিংতর্া ' চালু ক্তরতেন 

পিিাষ্ট্রমন্ত্রী এস জযশঙ্কর ভারতের নযান্ডদন্ডির সুষমা স্বরাজ ভেতন 

'সিংিৃন্ডের মােতম ক্াতনন্ডটিং' চালু কষিষেন | এটি হল ভািষতি শক্তিি ক্তবক্তভন্ন 

ক্তদষকি প্রবষন্ধ্ি একটি সংকলন । পিিাষ্ট্রমন্ত্রী বইটিষক কূর্নীক্ততষত  “good cop”  

ক্তহসাষব বেষনা কষিষেন এবং বষলক্তেষলন বয, এটি অন্যনিরশর ভািষতি সাষি 

কাজ কিষত উত্সাক্তহত কিষত ব্যবহাি কিা বযষত | 

এটির োধ্যরে ভািষতি ক্তবক্তভন্ন ক্তদকগুক্তলি সাষি পক্তিক্তচক্তত তুষল ধরা হয় । অষনক 

উপাষয সংকলনটি ভািতষক ববাঝাি জন্য, ভািতষক উপলক্তব্ধ কিষত এবং 

অষনক উপাষয ভািতষক মূল্যাযন কিাি জন্য একটি খুব উষেখষযাগ্য অবদান। 

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

তদতি 2023 িায়ল ভারয়তর িবয়চয়ে বড় শতেিং ছফতস্ট্ভায়লর 

আয়োেি েরয়ব 

েুখ্যেন্ত্রী অরষ্ঠবন্দ নকেষ্ঠরওয়াল নঘােণা করররছন নে, ষ্ঠিষ্ঠল্লরত প্রথে সরকার-

সেষ্ঠথুত শষ্ঠপং নিষ্ঠেভাল আগােী বছররর 28 োনুয়াষ্ঠর নথরক 26 নিব্রুয়াষ্ঠর 

পেুন্ত আরয়ােন কররব । নিষ্ঠেভারল ষ্ঠবরনািরনর েন্য 200টি কনসাটু থাকরব 

এবং পরণ্যর উপর ষ্ঠবশাল ছা়ি নিওয়া হরব। এটি হরব ভাররতর সবরচরয় ব়ি 

নকনাকাটার নিষ্ঠেভাল | 
 

মািগড় োহাড়য়ে োতীে গুরুয়ত্বর সৃ্মততস্তম্ভ তহয়িয়ব ছ াষণা েরা 

হয়ব 

োতীয় সৃ্মষ্ঠতরসৌধ কতুৃপরের নচয়ারম্যান শ্রী তরুণ ষ্ঠবেরয়র ননতৃরত্ব ন্যাশনাল 

েনুরেন্ট অথষ্ঠরটির একটি িল, আোষ্ঠি কা অেৃত েরহাৎসব উপলরেয রােস্থারনর 

োনগ়ি পাহা়িরক োতীয় গুরুরত্বর সৃ্মষ্ঠতস্তম্ভ ষ্ঠহসারব নঘােণা করার ষ্ঠবেরয় একটি 

প্রষ্ঠতরবিন েো ষ্ঠিরয়রছ। এই প্রষ্ঠতরবিরন োনগ়ি পাহার়ির প্রাসষ্ঠঙ্গক ষ্ঠববরণ এবং 

োতীয় সৃ্মষ্ঠতরসৌধ কতুৃপরের সুপাষ্ঠরশ ররয়রছ। 
 

ন্ডমশন কুশল ক্মী: ন্ডনমটার্ শ্রন্ডমক্তদর দক্ষো উন্নে ক্রার জন্য ন্ডদন্ডি 

সরক্াতরর প্রক্ল্প 

ক্তদক্তেি উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ ন্ডসতসান্ডদযা রক্তমকষদি দিতা উন্নত কিষত ‘ন্ডমশন 

কুশল ক্মী’ িামে এেটি উয়দ্যাগ শুরু  ক্তরন্ডেতলন । এক্টি আনুষ্ঠান্ডনক্ 

মপ্রস ন্ডেজ্ঞন্ডপ্ত অনুসাতর, ন্ডদন্ডি সরক্ার ন্ডদন্ডি ন্ডিল অযাি এন্টারতপ্রনারন্ডশপ 

ইউন্ডনভান্ডসটটি (DSEU) এবং ন্ডদন্ডি ন্ডেন্ডেিং ও অন্যান্য ন্ডনমটার্ শ্রন্ডমক্ ক্ল্যার্ 

মোতিট র সহাযতায এই বপ্রাগ্র্ামটি চালু কষিষে। 
 

আক্াশা এযার DCGA মথতক্ মর্ক্ অি ক্রার জন্য এযার 

অপাতরর্র সাটিট ন্ডিতক্র্ ছেয়েয়ে 

ক্তবক্তলযষনযাি ক্তবক্তনষযা কািী রাতক্শ জুহুনঝুনওযালার মান্ডলক্ানাধীন, 

আকাশা এযার মর্ক্ অতির জন্য োডপত্র বপষযষে । বনা-ক্তিলস এযািলাইন 

বৃহস্পক্ততবাি ক্তেষিক্টষির্ বজনাষিল অফ ক্তসক্তভল এক্তভষযশন(ক্তেক্তজক্তসএ) বিষক 

এযার অপাতরর্র সাটিট ন্ডিতক্র্(AOC) মপতযতে। জুলাই মাষসি বশষেি ক্তদষক 

এযািলাইনটি তাষদি কাযষক্রম শুরু কিষব। 

AOC অনুদান হল DGCA বািা ক্তনধষাক্তিত একটি ব্যাপক প্রক্তক্রযাি চূডাি ধাপ । 

এযািলাইনটি 21ষশ জুন তাি প্রিম মোন্ডযিং 737 ম্যাে এযারক্রাফ্ট অন্তভুট ক্ত 

ক্তরছে। এটি ক্তবতীয ক্তবমান বযা  কিাি পি টায়ার I এবং টায়ার II শহিগুক্তলি 

সাষি বমষট্রা শহিগুক্তলষক সংযুি কষি পক্তিষেবা শুরু কিাি পক্তিকল্পনা কিষে ৷ 

এযািলাইনটি 2023 সাষলি আক্তিষক বেষিি নশরের েরধ্য 18 টি ক্তবমাষনি 

অন্তভুুক্ত করার  আশা কিষে। 
 

ভারে না পুতর দীঘটেম িােল মিক্ার মসেু ন্ডনমটাতর্র ন্ডেে মরক্িট  

 ত়িতে   

ভারতের ন্যাশনাল হ্াইওতয অথন্ডরটি (NHAI) এবং মহ্ারাষ্ট্র মমতট্রা 

না পুষি 3.14 ক্তকক্তম তদ ষয সহ দী ষতম োবল-ষেকাি ভাযাোক্ট ক্তনমষাষেি জন্য 

ক্তবে বিকেষ  অজষ ন কষিষে । হাইওষয লাইওভাি এবং বমষট্রা বিল সহ দী ষতম 

ভাযাোক্ট ষ্ঠসরঙ্গল কলাম ক্তপযাষি সমক্তিষত। োবল বেকাি ভাযাোষক্ট ক্তনক্তমষত 

সবষাক্তধক বমষট্রা বস্টশনগুক্তল এন্ডশযা েুক্ অি মরক্িট স এেিং ইন্ডিযা েুক্ অি 

মরক্িট স বািা স্বীকৃষ্ঠত প্রাপ্ত।  
 

AAI মলহ্ ন্ডেমানেিরটি মদতশর প্রথম ক্ােটন- তিউট্রাল ন্ডেমানেির 

ন্ডহ্সাতে ন্ডনন্ডমটে হ্তে 

ভািষতি ক্তবমানবন্দি কতৃষ পি, মলহ্ ন্ডেমানেিছর এক্টি ক্ােটন-তিউট্রাল 

ন্ডেমানেির ততক্তি কররত চরলরছ । বসালাি ক্তপক্তভ প্ল্যাষন্টি সাষি 

হাইক্তব্রোইষজশষন একটি "ন্ডজওথামটাল ন্ডসতস্ট্ম"  িম এবং শীতল কিাি 

উষেষে নতুন ক্তবমানবন্দি র্াক্তমষনাল ক্তবক্তেং প্রদান কিা হষব । এই ক্তসষস্টমটি বাযু 

এবং মাটিি মষধ্য তাপ ক্তবক্তনমষযি মাধ্যষম কাজ কররব | 
 

অনুরা  ঠ্াকুর বারা "স্বরাজ" নাতম নেুন মর্ন্ডলন্ডভশন ন্ডসন্ডরজ চালু 

হয়েয়ে 

েথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরা  ঠ্াকুর নতুন ক্তদক্তেষত নতুন বর্ক্তলক্তভশন ক্তসক্তিজ 

‘Swaraj: Bharat Ke Swatantrata Sangram Ki Samagra 

Gatha’  এর বট্রলাষিি আত্মপ্রকাশ কষিষেন । দূরদশটন এই ক্তসক্তিজটি 14ই 

আ স্ট, 2022-এ সম্প্রচাি শুরু কিষব। 75-পষবষি ষ্ঠসষ্ঠরয়ালটিষত মুক্তিযুষদ্ধি 

বযাদ্ধা এবং স্বাধীনতা আষন্দালষনি অক্তমমাংক্তসত নাযকষদি অবদান তুষল ধিা 

হষব।  
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সিংিৃন্ডে মন্ত্রী শ্রী অজুট ন রাম মমঘওযাল 22েম ভারে রঙ্গ মতহ্াৎসে 

2022 উয়ভাদি েয়রয়েি  

ভারয়তর আজান্ডদ ক্া অমৃে মতহ্াৎসছবর অিংশ তহিায়ব স্বাধীনোর 75 েম 

েের উদযাপন করার উরেরে নকন্দ্রীয় সংসৃ্কক্তত মন্ত্রী শ্রী অজুষ ন িাম বম ওযাল  

ভািত িঙ্গ মষহাৎসব 2022 এর উরভািন করররছন । এই উপলষি, নযাক্তদক্তের 

ন্যাশনাল িুল অি ড্রামা (NSD) 16ই জুলাই মথতক্ 14ই আ স্ট্ 2022 

পযষি "আজান্ডদ ক্া অমৃে মতহ্াৎসে-22 েম ভারে রঙ মতহ্াৎসে 2022" 

এর আতযাজন েয়রয়ে।  

 

IIT ন্ডদন্ডিতে মসন্সাস মির্া ওযাক্ট তস্ট্শতনর উতবাধন েরা হয়েয়ে 

ন্ডদন্ডির ইন্ডিযান ইনন্ডস্ট্টিউর্ অি মর্ক্তনালন্ডজ (IIT) মানন্ডেক্ ও 

সামান্ডজক্ ন্ডেজ্ঞান ক্তবভাষ ি অথটনীন্ডে ল্যাতে একটি নতুন আদমশুমাক্তি 

ওযাকষ ষস্টশননর উষমাচন কষিষে । ভািষতি বিক্তজিাি বজনাষিল এবং বসসাস 

কক্তমশনাি ি. ন্ডেতেক্ মর্াশী আনুষ্ঠাক্তনকভাষব বসসাস বের্া ওযাকষ ষস্টশনটি চালু 

করররছন । ি. মজাশীর মষত, নতুন এই ওযাকষ ষস্টশষনি লিয হল ক্তশিাক্তবদ 

এবং  ষবেকষদি জন্য আদমশুমাক্তিি মাইষক্রাষের্া অযাষক্সস কিা সহজ কিা।  
 

মা টাতরর্ আলভা ন্ডেতরাধী দতলর পতক্ষ ভাইস মপ্রন্ডসতিন্ট পতদ 

প্রততবতন্দতা েরয়বি 

প্রািন বকন্দ্রীয মন্ত্রী এবং রাজস্থ্াতনর  ভনটর মা টাতরর্ আলভা ক্তবষিাধী 

দলগুক্তলি বয ি প্রািী ক্তহসাষব ভাইস বপ্রক্তসষেন্ট পরি প্রষ্ঠতবষ্ঠন্দতা কররবন ৷ 

পক্তিমবষঙ্গি িাজযপাল জ দীপ ধনক্রতক্ NDA সহ-িাষ্ট্রপক্তত পষদি জন্য 

বয ি প্রক্ততবন্দ্বী ক্তহসাষব মষনানীত কষিষে। এনক্তসক্তপ সুক্তপ্রষমা শরদ পাওযাতরর 

বাক্তডষত 17 জন ক্তবষিাধী দষলি বনতাষদি এক সমাষবষশ আলভাষক প্রক্ততবন্দ্বী 

ষ্ঠহসারব েরনানীত করার ক্তসদ্ধাি বনওযা হষযক্তেল। 
 

জওহ্রলাল মনতহ্রু েির ভারতের প্রথম 100% ল্যািলিট  মমজর 

মপার্ট  হ্তয উতঠ্তে 

জওহ্রলাল মনতহ্রু েির প্রিম 100 শোিংশ ল্যািলিট  মমজর মপার্ট  অি 

ইন্ডিযার সমস্ত বািষ ক্তপক্তপক্তপ মষেষল পক্তিচাক্তলত হরত চরলরছ । ভািতীয বন্দষি 

ক্তবক্তনষযাষ ি ক্তপক্তপক্তপ মষেল  ত 25 বেষি উষেখষযাগ্য অগ্র্ ক্তত কষিষে, এটি 

জওহিলাল বনহরু বন্দি বিষক শুরু হষযষে, যাি িলস্বরূপ সিমতা বৃক্তদ্ধ এবং 

উত্পাদনশীলতার উন্নক্তত হষযষে। JNP বদষশি শীেষস্থানীয কষন্টইনাি 

বন্দিগুক্তলি মষধ্য একটি এবং শীেষ 100টি ক্তবেব্যাপী বন্দষিি মষধ্য 26তম স্থাষন 

িষযষে (লতযিস োন্ডলক্া শীষট 100 েির 2021 ন্ডরতপার্ট  অনুসাতর)। 
 

মভাপাল, ন্ডদন্ডি ন্ডেমানেির, ক্ািলা েির এেিং মেঙ্গালুরু মমতট্রাতে, 

TRAI 5G পরীক্ষা ক্রতে 

বতষ মাষন ভািষত 5G বস্পকট্রাম ক্তনলাম চলষে। মর্ন্ডলক্ম মরগুতলর্ন্ডর অথন্ডরটি 

অি ইন্ডিযা (TRAI) জাক্তনষযষে বয, এটি বস্পকট্রাম ক্তনলাষমি আষ  বদষশি 

চািপাষশ ক্তনবষাক্তচত এলাকায 5G বনর্ওযাষকষ ি পাইলর্ পিীিা শুরু কষিষে । 

TRAI সািা বদষশ চািটি ক্তভন্ন সাইষর্ 5G বনর্ওযাকষ  পিীিা কিষে । এই 

স্থানগুক্তল হল ববঙ্গালুরুষত নম্মা বমষট্রা, গুজিাষর্ি কষেি কাষে নম্মা বপার্ষ  

কািলা, বভাপাল স্মার্ষ  ক্তসটি, নযাক্তদক্তেষত ক্তজএমআি আিজষ াক্ততক ক্তবমানবন্দি 

এবং বভাপাল স্মার্ষ  ক্তসটি। 
 

CEC LAHDC োতগজল লাদাখ উৎিব োতগজল চালু েরা হয়েয়ে 

নবোথাং কাষ্ঠগুরলর ষ্ঠি সুলতান নচৌ নেষ্ঠেয়ারে CEC LAHDC কাষ্ঠগুল ষ্ঠিররাে 

আহরেি োন লািারে লািাে নিষ্ঠেভযাল কাষ্ঠগুল 2022 এর উরবাধন 

কররষ্ঠছরলন। কাষ্ঠগুল UT লািারের পেুটন ও সংসৃ্কষ্ঠত ষ্ঠবভাগ উৎসরবর 

আরয়ােরনর িাষ্ঠয়রত্ব ষ্ঠছল। প্রধান অষ্ঠতষ্ঠথ, UT লািারের পেুটন সষ্ঠচব, এবং 

LAHDC কাষ্ঠগুরলর পেুটরনর ষ্ঠনবুাহী কাউষ্ঠেলর অন্যান্য নগািীগুষ্ঠলর েরধ্য 

নস্বোরসবক, NGI এবং স্বষ্ঠনভুর নগািীগুষ্ঠলর বারা স্থাপন করা অরনকগুষ্ঠল েল 

পষ্ঠরিশুন কররন এবং তারা কােটি নিরে সন্তুষ্ট্ হন। 

পরর, ষ্ঠিররাে আহরেি োন এবং আররক িশুক এই ইরভরন্টর নঘা়িা নপারলা 

ম্যাচ এবং তীরন্দাে প্রষ্ঠতরোষ্ঠগতার উরবাধন কররন। এষ্ঠিন ষ্ঠবষ্ঠভন্ন সাংসৃ্কষ্ঠতক িল 

প্রাণবন্ত সাংসৃ্কষ্ঠতক পষ্ঠররবশনা পষ্ঠররবশন করর। 24 এষ্ঠপ্রল উরবাধনী ইনরক্রষ্ঠেবল 

ইষ্ঠিয়া কাষ্ঠগুল হাি ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হওয়ার সারথ এই উৎসবটি দুই ষ্ঠিন ধরর 

চরলষ্ঠছল। 
 

েেু তফল্ম ছফতস্ট্ভযাল 3 ছিয়েম্বর ছেয়ে শুরু হয়ে  

েেু ষ্ঠিল্ম নিষ্ঠেভযারলর ষ্ঠবতীয় সংস্করণ এোরন 3রা নসরপ্টম্বর নথরক অনুষ্ঠিত 

হরব নেোরন 54টি নিরশর চলষ্ঠচ্চেগুষ্ঠল অনুিারনর দুই ষ্ঠিরনর েরধ্য প্রিষ্ঠশুত হরব। 

নকন্দ্রশাষ্ঠসত অঞ্চরলর শীতকালীন রােধানী েেুরত 2019 সারলর নসরপ্টম্বরর 

এোরন প্রথে আন্তেুাষ্ঠতক চলষ্ঠচ্চে উৎসব অনুষ্ঠিত হরয়ষ্ঠছল। নকাষ্ঠভে েহাোরীর 

কাররণ গত দুই বছর ধরর অনুিানটি বন্ধ ষ্ঠছল। 
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