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National News in Bengali 
 

দেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার ডি ভেঙ্কাইযাকে সম্মান 

জানাকে GoI স্মারে িােটিডেট প্রোশ েকরকে 

ভারতের জােীয় পোকার ডিজাইনার ডিঙ্গাডি ভেঙ্কাইযা-এর 146েম 

জন্মবাডষিেী উিিকে োরে সরোর একটি ডিতেষ স্মারক িাকটিডকট প্রকাে 

কতরতে । নযাডিডির ইডিরা গান্ধী ভেডিযাকম সংসৃ্কডে মন্ত্রক দ্বারা আতয়াডজে 

একটি ইতভন্ট “ডেরাঙ্গা উৎসব” চিাোিীন প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র ভমাডি 

েযাম্পটি প্রোশ েকরডেকিন। 

অনুষ্ঠাতন ডপঙ্গাডি ভভঙ্কাতয়র তেডর জােীয় পোকার আসি নকোও প্রদেশন করা 

হতি । িেশ মান পোকাটি প্রথম নকোর পডরিডেশ ে সংস্করণ। ডেরঙ্গা উৎসকব “হর 

ঘর ডেরাঙ্গা” সঙ্গীে এবং ডেডিওর জমোকিা আশয়াজনও দেখা যায় । 

ডিঙ্গাডি ভেঙ্কাইযা, অন্ধ্র প্রতদতের মাডেডিপত্তনম েহতরর কাতে 02 আগস্ট, 

1876-এ জন্মগ্রহণ কতরডেতিন | তিতি তিলেি একজি স্বাধীিিা সংগ্রামী | 
 

প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র ভমািী GIFT-City-দত আন্তজি াডেে বুডিযন 

এক্সকচঞ্জ 'IIBX' চািু েরকিন  

প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র ভমাডি গুজরাকটর গান্ধীনগকরর কাতে গুজরাট 

ইন্টারন্যাশনাি ডিনান্স ভটে-ডসটি (ডগফ্ট ডসটি) এ 'ইডিযা ইন্টারন্যাশনাি 

বুডিযন এক্সকচঞ্জ (IIBX)' চািু কতরতেন । IIBX হি ভারতের প্রথম 

আন্তজশ াডেক িুডিয়ন এক্সতচঞ্জ । িাতজট 2020-এ ভ াষণা করা এক্সতচঞ্জটি ভসানা 

এিং রূপা ডিডি তিতি করলি সহায়িা করলি । ডিডনময়টি 25 ভকাটি টাকা িা োর 

ভিডে মূতের জুতয়িাতসশর জন্য উনু্মক্ত থাকতি৷ 
 

ভেন্দ্রীয সংসৃ্কডে মন্ত্রী ডজ ডেষাণ ভরডি ডেরঙ্গা বাইে রয্াডির 

আশয়াজন কশরশেন 

উপরাষ্ট্রপডে এম ভেঙ্কাইযা নাইিু ডিডিকে িাি ভেিা ভেকে সংসি 

সিস্যকির দ্বারা একটি হর ঘর ডেরাঙ্গা বাইে র্যাডি চালু কশরছেশলন | ডেরঙ্গা 

িাইক রয্াডির আতয়াজন কতরতেন ভকন্দ্রীয় সংসৃ্কডেমন্ত্রী ডজ ডেষাণ ভরডি । 

প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র ভমাডদর হর  র ডেরঙ্গা প্রচাতরর সম্মাতন, িাি ভেিা ভথতক 

ডবজয চে ির্িন্ত এেটি বাইে রয্াডি অনুডিে হয । এোডাও উপডিে ডেতিন 

ভকন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাি ভজাশী এিং িীরূ্ষ ভগাকযি। 
 

ভোযাডিটি োউডন্সি জােীয স্বাস্থ্য েেৃি িকের সাকে সহকর্াডগো 

েকরদে 

HMIS (ভহিে ম্যাকনজকমন্ট ইনিরকমশন ডসকেম) এিং LMIS 

(ল্যাবকরটডর ইনিরকমশন ম্যাকনজকমন্ট ডসকেম) সমাধানগুডিকে স্বীকৃডে 

এিং ভরট করার জন্য, জােীয় স্বািয কেৃশ পক্ষ (NHA) োরকের ভোযাডিটি 

োউডন্সি (QCI) এর সাকে রু্ক্ত হকযকে । ভকন্দ্রীয় স্বািয ও পডরিার কোণ 

মন্ত্রতকর মতে, েয় মাতসর জন্য QCI-এর একটি উপাদান ভিািশ  ন্যাশনাি 

অযাডিডিকটশন ভবািি  ির হসডিটািস অযাি ভহিে ভেযার 

ভপ্রাোইিার(NABH) ডচডকৎসা ভক্ষতে জােীয় স্বীকৃডে প্রদালির দাডয়তে 

রতয়তে | 
 

সরোর ভিটা সুরো ডবি, 2021 প্রেযাহার েকরকে 

সরোর সংসি ভেকে ব্যডক্তগে ভিটা সুরো ডবি প্রেযাহার েকরকে োরণ 

এটি ভিটা ভগাপনীয়ো, সামডগ্রক ইন্টারতনট ইতকাডসতস্টম, সাইিার ডনরাপত্তা, 

ভটডিকম প্রডিধান ব্যিহার করার জন্য আিাদা আইন সহ অনিাইন িান ডনয়ন্ত্রতণর 

জন্য একটি "ডবসৃ্তে আইডন োঠাকমা" ডনতয় আসতে চলেলি ।  

েথ্যপ্ররু্ডক্ত মন্ত্রণািয সূতে জানা ভগতে, সরকার সংসতদর েীেকািীন 

অডধতিেনতক টাতগশট কতর নেুন আইনটি উত্থাপন করলি চলেলি । 
 

ভেন্দ্রীয মন্ত্রীর দ্বারা মধ্যপ্রকিকশ 6টি জােীয সড়ে প্রেল্প চািু েরা 

হকযকে 

মধ্যপ্রকিকশর ইতদাতর, 119 ডকতিাডমটার তিসৃ্তি 6টি জােীয় মহাসডক চােু 

করা হলয়লি এিং এর খরচ হলি মমাট 2300 ভকাটি টাকা | এই প্রকল্পটির 

ডভডত্তপ্রস্তর িাপন কতরন ভকন্দ্রীয় সডক পডরিহন ও মহাসডক মন্ত্রী শ্রী ডনডেন 

গড়েডর । ইতভতন্ট িকৃ্তো ডদতে ডগতয়, শ্রী গড়েডর িতিডেতিন ভে, প্রকল্পগুডি 

ইতদার এিং মধ্যপ্রকিকশ সংতোগ উন্নে কতর অগ্রগডে সহজের করতি। 

 

International News in Bengali 
 

ডজম্বাবুকয সরকার মুদ্রাস্ফীডে ভমাোকবিায আইডন িরিত্র ডহসাকব 

স্বণিমুদ্রা চািু েকরকে 

ডজম্বাবুকয সরকার উচ্চ মুদ্রাস্ফীডেতক ডনয়ন্ত্রণ করার উলেলে জনসাধারণমক 

ডিডি করার উলেলে ভসানার মুদ্রা চািু কতরতে । ভদেটির ভকন্দ্রীয় ব্যাংক, 

ডজম্বাবুকযর ডরজােি  ব্যাংে িানীয় মুদ্রার প্রডে আিা িাডাতে এই নডজরডিহীন 

পদতক্ষমের ভ াষণা কতরতে। 

মুদ্রাটিতক 'ভমাডস-ও-েুডনযা' বিা হয, র্া িানীয় ভটাঙ্গা ভাষায় ডেকটাডরযা 

জিপ্রিােকে ডনতদশ ে কতর । িকের সময একটি কতয়তনর দাম ডেি $1,824। 
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জািান, মাডেি ন রু্ক্তরাষ্ট্র এবং িডেণ ভোডরযা ভেিণাস্ত্র প্রডেরো 

মহড়ায অংশগ্রহণ কশরশে 

একটি ডমডিয়া আউটতিট অিুযায়ী, উত্তর ভোডরযার িমিধশমান সামডরক হুমডকর 

ডিরুতে ডনরাপত্তা সহতোডগো িৃডের জন্য এই সপ্তাতহ িডেণ ভোডরযা, মাডেি ন 

রু্ক্তরাষ্ট্র এিং জািাকনর মতে একটি ভেৌথ ব্যাডিডস্টক ভক্ষপণাস্ত্র প্রডেরক্ষা মহডা 

হাওযাইকযর জিসীমায় শুরু হতি  । সূত্র অিুযায়ী, ডিিাডষশক প্যাডসডিে ড্রাগন 

ডড্রি অনুডষ্ঠে হতি। অকেডিযা এিং োনািাও 2022 সাতির সংস্করতণর 

অনুেীিতন অংে ভনতি | 
 

জাডেসংকঘর সাধারণ িডরষি সুস্থ্ িডরকবশকে মানবাডধোর বকি 

মকন অছিছিত কশরশে 

জাডেসংকঘর সাধারণ িডরষি (ইউএনডজএ) দ্বারা একটি ভরতজাডিউেন 

গৃহীে হতয়তে, ো যা স্বাস্থ্যকর েতরলিশলক প্রলিযকটি মািুলের মািিাতধকার িলে 

স্বীকৃডে ডদতয়তে । এিাডা ভরতজাডিউেমি িো হলয়লি ভে, প্রাকৃডেক পডরতিতের 

উতিগজনক পেন ভরাতধ এই পদতক্ষপটি একটি গুরুেপূণশ ভূতমকা োেি করলি । 

োরে এই প্রস্তািটিতক সমথশন কতরডেি ডকন্তু ভরজুতিেতনর মূি ধারাগুডি মেলক 

ডিরে ডেি। ভারি ভরতজাডিউেতনর পেডে এিং ডিষয়িস্তু ডনতয় অসতন্তাষ প্রকাে 

কতরতে। 

 

State News in Bengali 
 

িডিমবঙ্গ সরোর 7 টি নেুন ভজিা গঠন করশত চশলশে, এরফশল 

ভমাট 30 টি ভজিা িশে 

মমো বকিযািাধ্যাকযর ভনেৃোধীন িডিমবঙ্গ সরকার প্রোসডনক 

প্রডিয়াগুডিতক প্রিাডহে করার প্রয়াতস রাতজয সােটি নেুন ভজিা তেডর করতে 

চলেলি । এরফলে, িেশ মাতন সমগ্র পডিমিতঙ্গ 30টি ভজিা হলি । িডিমেশে 

আকগ 23টি ভজিা ডেি | এরের 7টি িিুি মজো তিরী হওয়ার ফলে  িিত মালি 

মমাট মজোর সংখ্যা হলি 30 | পডিমিতঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী মমো ব্যানাডজি র মশত, 

সুিরবন, ইকেমডে, রানাঘাট, ডবষু্ণিুর, জডঙ্গিুর, েহরামিুর এিং আরও 

একটি ভজিার নাম বডসরহাট করা হতি | 

িডিমবঙ্গ: অবস্থ্ান এবং জনসংখ্যা 
 

অিিান: 

বকঙ্গািসাগর িরাির, পূিশ ভারতের পডিমিঙ্গ রাজয। 
 

জনসংখ্যা এবং এিাো: 

এটি ভারতের চেুথশ-সতিশাচ্চ জনিহুি রাজয এিং আয়েতনর ডদক ভথতক েতয়াদে 

িৃহত্তম রাজয | প্রায় 90.3 ডমডিযন িাডসদা এই রালজয িসিাস কলর । এটি ডিতের 

অষ্টম-সিতচতয় জনিহুি ভদতের উপডিভাগ, োর আযেন 88,752 বগি ডেডম। 
 

প্রডেকবশী ভিশসমূহ: 

পূতিশ বাংিাকিশ , ভনিাি এিং উত্ততর েুটাকনর সীমান্তিেী এিং এটি ভারেীয় 

উপমহাতদতের িঙ্গীয় এিাকার একটি অংে। 

প্রডেকবশী রাজয: 

োরকের আসাম, ঝাড়খি, ডবহার, ডসডেম এিং ওডড়শা রাতজযর সাতথ এর 

সীমানা রতয়তে । 
 

মূিধন এবং জাডেসত্তা: 

ভারতের েৃেীয় িৃহত্তম মহানগর হে েিোো এিং জনসংখ্যার ডভডত্ততে সপ্তম 

িৃহত্তম েহর |।  
 

িডিমবঙ্গ সম্পকেি  মকন রাখার মকো ডবষয 

• পডিমিতঙ্গর রাজধানী: েিোো 

• পডিমিতঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী: মমো ব্যানাডজি  

• পডিমিতঙ্গর জনসংখ্যা: 9.03 ভোটি (90.3 ডমডিযন) 
 

িাঞ্জাব 29 আগে ভেকে িাঞ্জাব ভখি ভমিার আকযাজন েরকব 

িাঞ্জাব িীড়া ডবোগ পাঞ্জাি ভখি ভমিার আতয়াজন করতি, ভেখাতন 14 

ভথতক 60 িের িয়সী প্রডেতোগীতদর জন্য েয়টি িয়স ডিভাতগ 30টি িীডা 

কােশিম ভদখাতনা হতি । ইতভতন্টর িক্ষয হি প্রডেভা খুুঁতজ ভির করা, ভখিাধুিার 

জন্য এেটি অনুকূল িডরকবশ তেডর েরা এিং জনসকচেনো বৃডি েরা । 

পূতিশ পডরচাডিে অনূর্ধ্শ -14, অনূর্ধ্শ -17 এিং 17 ভথতক 25 িয়তসর গ্রুপগুডির 

পাোপাডে 25 ভথতক 40, 40 ভথতক 50, এিং 50 ভথতক 60 িের িয়সী 

মািুেলদর মতে প্রডেতোডগো হতি । 
 

েডত্তশগকড়র মুখ্যমন্ত্রী মডহিাকির অডধোর সম্বশে সকচেনোর জন্য 

'মাহোডর ন্যায রে' চািু েকরকেন 

রাতজযর নারীতদর োতদর সাংডিধাডনক অডধকার এিং আইন সম্পতকশ  ডেডক্ষে করার 

জন্য, েডত্তশগড় মডহিা েডমশন মুখ্যমন্ত্রী মাহোডর ন্যায রের্াত্রার 

আতয়াজন কলরলিি । হাতরডি ডেহার উৎসি উপিতক্ষ মুখ্যমন্ত্রী েূকিশ বাকঘি 

“ মুখ্যমন্ত্রী মাহাোরী ন্যায রে ” োো করতিন । েটশ  ডিল্ম, িােশ া এিং 

পুডস্তকাগুডির মােতম, রথগুডি সমস্ত ভজিায় ডগতয় মডহিাতদর জন্য আইডন সুরক্ষা 

এিং োতদর সাংডিধাডনক অডধকার সম্পতকশ  মানুষতক ডেডক্ষে করতি। 
 

2021 সাকির ডবধানসো অডধকবশন আকযাজকন ভেরািা এডগকয 

রকযকে 

ভেরািা 2020 সাকি প্রােডমে COVID-19 মহামারী চিাকািীন 

ডিধানসভা অডধতিেন আহ্বাতনর ভক্ষতে অষ্টম িাতন ভনতম ডগতয়ডেি | তকন্তু, 

2021 সাতি 61 ডদতন ভদতের দী শেম হাউস অডধতিেতনর সাতথ রাজযটি প্রেম 

িান অজশ ন কতরডেি । PRS ভিডজসকিটিে ডরসাচি  িল এেটি ডেঙ্ক টযাঙ্ক, 

োর সদর দিের নয়াডদডিতে অিতস্থ্ি | এটি 2021-এর জন্য রাজয 

সমাকবশগুডির িডরচািনার উির গকবষণা প্রোশ েকরকে। 
 

প্রডেকবিকনর গুরুত্বিূণি হাইিাইটস: 

• কণশাটক 40 ডসটিং ডদতনর সাতথ ডিেীয়, োডমিনাড় ু34 ডদন এিং ওডিশা 

43 ডদন ডনতয় ডিেীয় িাতন রতয়তে। 

• রাজয ডিধানসভা অডধতিেতনর গড সংখ্যা 21 ডদতনর িেশ মান সংখ্যার 

েুিনায় অতনক কম হে েডদ েীষশ ডেনটি রাতজযর জন্য না হয়। 
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• 28টি রাতজযর 17টি রাতজযর ডিধানসভা এিং একটি ভকন্দ্রোডসে অঞ্চতির 

ডিধানসভা 20 ডদতনরও কম সমতয়র জন্য িাকা হয়। 

• োতদর মতে পাুঁ চটি (অন্ধ্রপ্রতদে, নাগাোন্ড, ডসডকম, ডেপুরা এিং ডদডি) দে 

ডদতনরও কম সমতয়র জন্য তিঠক কতরডেি। 

• উত্তরপ্রকিশ, মডণিুর এিং িাঞ্জাকবর জন্য র্োিকম 17, 16 এিং 11 

নম্বর ডেি। 

• ভকরািার পতর রলয়লি অন্ধ্রপ্রকিশ 20টি মরগুলেশি সহ | 
 

েৃডষ-ইনফ্রা েহডবকির ব্যবহাকর অন্ধ্রপ্রকিশ ডবজযী ডহসাকব আডবেূি ে 

হকযকে 

েখন কৃডষ পডরকাঠাতমার জন্য নগদ অেত ব্যিহার করার কথা আতস, েখন 

অন্ধ্রপ্রকিশ শীেত স্থ্াি অতধকার কলর ( এডগ্র ইনফ্রা িাি )। খামাতরর ভগতট 

েতরকাঠাতমাগে উন্নয়তনর তিতরলে মসরা রাজয তহলসলি আতিভূত ি হলয়লি । 

নয়াডদডিতে একটি অনুষ্ঠাতন, ভকন্দ্রীয় কৃডষ ও পডরিার কোণ মন্ত্রী নকরন্দ্র ডসং 

ভোমর 2021 অথশিেতর কৃডষ েহডিি ব্যিহাতরর ভক্ষতে ভদতের ভসরা রাতজযর 

জন্য রাজয রাইথু িাজাতরর CEO ডি. শ্রীডনিাস রাওতক পুরস্কার প্রদান েকরন ।  
 

ভেরািার মুখ্যমন্ত্রী অঙ্গনওযাডড় ডশশুকির জন্য ‘ডিম ও দুধ’ প্রেল্প 

চািু েকরকেন 

ভেরািার মুখ্যমন্ত্রী, ডিনারাই ডবজযন নারী ও ডেশু উন্নয়ন ডিভাতগর একটি 

প্রকতল্পর উতিাধন কতরতেন। এই প্রকল্পটি অিুযায়ী, রাতজযর সমস্ত অঙ্গনওয়াডডতে 

ডেশুতদর পুডষ্টর মাো উন্নে করার জন্য দুধ এিং ডিম সরিরাহ করতে সহায়ো 

করলি । রাজয সরকার এই আডথশক িেতর অঙ্গনওয়াডড ভমনুতে দুধ এিং ডিম 

অন্তভুশ ক্ত করার জন্য 61.5 ভোটি টাো িরাদ্দ কতরতে । 
 

ডিম এবং দুকধর ডস্কম সম্পকেি : 

• এই প্রকতল্পর অধীতন, ো ভদতে প্রথম ডহসাতি ডিতিডচে, প্রডেটি ডেশুতক 44 

সপ্তাহ (10 মাস) সপ্তাকহ দুই ডিন 125 ডমডি দুধ এবং সপ্তাকহ 

দুবার এেটি ডিম ভিওযা হকব। 

• 33,115টি অঙ্গনওযাডড় ভেকে 3-6 িের িয়সী চার িক্ষ ডেশু 

সপ্তাতহ দুিার ডিম এিং দুধ পাতি। 

• অঙ্গনওয়াডড ডেশুতদর জন্য দুধ এিং ডিম প্রিেশ তনর উতদ্দশ্য োতদর পুডষ্টর 

মান উন্নে করা এিং কু্ষধা দূর করা জাডেসংঘ েেৃি ে প্রডেডিে ভটেসই 

উন্নযন িেযগুডির (SDGs) মকধ্য এেটি ডহসাকব োৎির্ি অনুমান 

েকর৷ 
 

ভগাযা িুডিশ এবং ব্লেকচইন ভনটওযােি  ‘5ire’ স্মাটি  িুডিডশং তেডরর 

জন্য যুগ্ম িাশে কাজ করশত চশলশে  

কােশিমতক ডিডজটাইজ করার জন্য, ভগাযা িুডিশ ভঘাষণা েকরকে ভর্, তারা 

ভিকেি-1 ব্লেকচইন ভনটওয়াকশ  5ire- এর সাতথ একটি চুডক্ত(MoU) 

স্বাক্ষর েকরকে। এসডপ িাইম, ডনডধন োিসান , আইডপএস, এিং 5ire- এর 

প্রডেষ্ঠাো এিং CEO প্রেীে ভগৌরী, ভগায়া পুডিতের পতক্ষ MoU ভে স্বাক্ষর 

কতরতেন৷ এই সমত াো স্মারক(MoU) স্বাক্ষতরর সাতথ ভগায়া সমূ্পণশরূতপ োিা 

কেলম কাজ পডরেযাগ করা ভারতের প্রথম পুডিে রাজয হতয় উঠতি। 
 

মধ্যপ্রশেশের খাকিাযায ডবকের সবকচকয বড় োসমান ভসৌরডবদুযৎ 

ভেন্দ্র তেডর হকে চকিকে  

মধ্যপ্রকিকশর খাকিাযায তেডর হতে চতিতে ডিতের সিতচতয় বড় োসমান 

ভসৌরডবদুযৎ ভেন্দ্র । মেপ্রতদতের ভকন্দ্রীয় রাজয ডিদুযৎ উৎপাদন ক্ষমো 

িাডাতনার িতক্ষয এিং এই অঞ্চতির ডিদুযৎ সমস্যা ভমাকাতিিা করার উলেলে 

এটি তিরী হলি । এই ভাসমান ভসৌর ডিদুযৎ ভকন্দ্রটি 2022-23 সাতির মতে 

600 ভমগাওয়াট েডক্ত তেডর করতি। 
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4েি RBI মুদ্রানীডে ির্িাকিাচনা: ভরকিা ভরট 50 bps ভবকড়কে 

ডরজােি  ব্যাঙ্ক অি ইডিযা চিডে অথশিেতরর জন্য খুচরা মূেস্ফীডের পূিশাভাস 

6.7 শোংশ অনুমান কশরশে । এটি ডিকুইডিটি অযািজাস্টতমন্ট 

িযাডসডিটি(LAF)-এর অধীতন পডিডস ভরতপা ভরটতক 50 ভবডসস িকযন্ট 

িাডডতয় 5.40 শোংকশ অডিিতম্ব কােশকর কতরতে । RBI পরপর েৃেীয়িার 

পডিডস ভরতপা ভরট িাডডতয়তে। ভারেীয় ডরজাভশ  ব্যাতঙ্কর মুদ্রানীডে কডমটির ভনেৃতে 

রতয়তেন ডরজােি  ব্যাঙ্ক অি ইডিযার (RBI) গভনশর শডক্তোন্ত িাস। ভরট-

ভসটিং প্যাতনতির পরিেী সভা 28-30 ভসতেম্বর, 2022-এর জন্য ডনধশাডরে 

হতয়তে। 
 

উকিখকর্াগ্য িকযন্ট: 

MPC-এর সকি সদস্য - িঃ শশাঙ্ক ডেকি, িঃ আডশমা গযাি, অধ্যািে 

জযন্ত আর. োমিা, িাঃ রাজীব রঞ্জন, িাঃ মাইকেি ভিবব্রে িাত্র এবং শ্রী 

শডক্তোন্ত িাস – সিশসম্মেভাতি পডিডস ভরতপা ভরট 50 ভিডসস পতয়ন্ট িাডডতয় 

5.40 েোংতে উন্নীে করার পতক্ষ ভভাট ডদতয়তেন |  
 

িিস্বরূি, ডবডেন্ন হার ডনম্নরূি: 

• পডিডস ভরতপা ভরট: 5.40% 

• িায়ী আমানে সুডিধা (SDF): 5.15% 

• মাতজত িাে স্ট্যাতডং মফতসতেটি মরট: 5.65% 

• ব্যাঙ্ক ভরট: 5.65% 

• ডিক্সি ডরভাসশ ভরতপা ভরট: 3.35% 

• CRR: 4.50% 
• SLR: 18.00% 
মুদ্রানীডের মূি ডবষয: 

• 2022-23 এর জন্য ডজডিডপ িৃডের অনুমান 7.2 শোংকশ ধকর রাখা 

হকযকে। 

• ডজডিডপ িৃডের অনুমান: 16.2 pc Q1; Q2 6.2 pc; Q3 4.1 pc; 

এিং Q4 4 pc | 

• Q1:2023-24 প্রকৃে ডজডিডপ প্রিৃডে 6.7 শোংকশ অনুমান েরা 

হকযকে। 

• 2022-23-এর জন্য খুচরা মুদ্রাস্ফীডের অনুমান 6.7 শোংকশ ধকর 

রাখা হকযকে। 
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• মুদ্রাস্ফীডে অনুমান: 7.1 ডপডসতে Q2; Q3 6.4 ডপডসতে; এিং Q4 

5.8 ডপডসতে; প্রশ্ন 1:2023-24 5 ডপডসতে। 

• 3 অগাে ির্িন্ত োরে FY23-এ 13.3 ডবডিযন িিাকরর িড 
ভপাটশ তিাডিও িডহিঃপ্রিাহ ভদতখতে । 

• আডথশক খাে ভাি পুুঁডজকৃে এিং ভাি. 
• ভারতের তিতদডেক মুদ্রার ডরজাভশ  ডিেব্যাপী েডডতয় পডার ডিরুতে িীমা 

প্রদান কতর। 

• MPC মুদ্রাস্ফীডে ডনয়ন্ত্রতণর জন্য একটি উপেুক্ত অিিান প্রেযাহাতরর 
উপর দৃডষ্ট ডনিে করার ডসোন্ত ভনয়। 

• ভারেীয় অথশনীডের সামডষ্টক অথশননডেক ভমৌডিক ডিষতয় দুিশিোর পডরিতেশ  
মাডকশ ন িিাতরর মূোয়তনর কারতণ রুডপর অিমূোয়ন ভিডে। 

• রুডপর ডিডেেীিো িজায় রাখার ডদতক নজর ভদতি RBI। 

• এই অথশিেতর 4 আগস্ট পেশন্ত মাডেি ন িিাকরর ডবিরীকে রুডির 4.7 

েোংে অিমূোয়ন হতয়তে । 
• ভারতের তিতদডেক মুদ্রার ডরজাভশ  ডিেব্যাপী চেুথশ িৃহত্তম। 
• ভারতে োতদর পডরিাতরর পতক্ষ ইউটিডিটি এিং ডেক্ষার অথশ প্রদাতনর জন্য 

োরে ডবি ভিকমন্ট ডসকেম ব্যিহার করার অনুমডে ভদওয়ার জন্য ব্যিিা 
সডিয় করা হতি । 

 

CoinDCX এেটি ওকযব 3.0 ইকেন্ট UNFOLD 2022 ভহাে 

করশত চশলশে  

একটি ভারেীয় স্বতদেী ডিতো এক্সতচঞ্জ ভকাম্পাডন CoinDCX ভিঙ্গািুরুতে 

26 আগে 2022 ভেকে 28 আগে 2022 পেশন্ত ‘UNFOLD 

2022' আকযাজন েরার ভঘাষণা কশরশে । UNFOLD 2022 হি 

একটি ভমগা ইতভন্ট ভেখাতন ভিতভিপার, ডিডনতয়াগকারী, ওতয়ি3 স্টাটশ আপ 
এিং ডনয়ন্ত্রকরা োতদর তিলজলদর ধারনা প্রদেশন করতি এিং আতিাচনা করতি ভে 

কীভাতি ভারে োর ওকযব 3 প্রডেভাতক কাতজ িাগাতে পাতর এিং একজন 
পডরডচে ডিেতনো হতে পাতর। 

UNFOLD 2022 সমস্ত ভিকেিিার এবং ডশল্পিডেকির জন্য ওকযব 

3.0 প্রবণো সম্পতকশ  আরও জানার এিং ওতয়ি 3.0 স্টাটশ আপ 
ইতকাডসতস্টতমর জন্য চযাতিঞ্জ ভমাকাতিিা এিং সুতোগ িাদ ডদতয় ভারতের 

প্রস্তুডে ভিা ার জন্য একটি প্ল্যাটিমশ হতি । ইতভন্টটি BuildersTribe 

এবং Devfolio দ্বারা চাডিে হয, োরা োতদর UNFOLD 2022 

Hackathon এবং Demo Day-এর প্রেম সংস্করণ উিস্থ্ািন 

েরকব। 
 

 

SIDBI এবং SVC ব্যাঙ্ক MSME-ভে ঋণ বাড়াকে সহকর্াডগো 

করশে 

MSME ভে ঋতণর প্রিাহ িাডাতে, SVC ভো-অিাকরটিে ব্যাঙ্ক (এসডেডস 

ব্যাঙ্ক) এিং ভারতের েুদ্র ডশল্প উন্নযন ব্যাঙ্ক (SIDBI) একটি চুতি কলরলি 

। SVC ব্যাকঙ্কর MD আডশস ডসংঘি এিং SIDBI -এর ডজএম সঞ্জীব গুপ্ত 

এ চুডক্তটি স্বাক্ষর কতরতেন৷ 115 িেতররও ভিডে সময় ধতর, SVC ব্যাঙ্ক 

MSME গুডির জন্য একটি ডনভশ রতোগ্য অংেীদার ডহসাতি কাজ কতরতে।  
 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

Parle এখনও োরকের শীষিস্থ্ানীয FMCG ভোম্পাডন 

োন্তার ইডিযার বাডষিে ব্রযাি িুটডপ্রন্ট োডি অনুসাতর, িানীয়ভাতি 

উত্পাডদে ডিসু্কট ব্র্যান্ড Parle 2021 সাতি ভারতে দ্রুে চিমান 
ভভাগ্যপতের মতে সিশাডধক জনডপ্রয় ব্র্যান্ড ডহসাতি উলে এলসলি | মকাম্পাতিটি 

টানা একাদে িেতরর জন্য রয্াডঙ্কংতয়র েীতষশ রতয়তে। েনডজউমার ডরচ িকযন্টস 

(CRPs) এর উপর ডভডত্ত কতর, ডরতপাতটশ  FMCG ব্র্যান্ডগুডি মূোয়ন করা 

হতয়তে ভেগুডি গ্রাহকরা 2021 সাতি ভিতে ভনতিন । CRP মূোয়ন করা হয় 
গ্রাহকতদর িারা করা প্রকৃে ভকনাকাটা এিং একটি ডনডদশ ষ্ট িের জুতড ভে 

ডনয়ডমেোর সাতথ  তট োর উপর ডভডত্ত কতর। অন্য কথায়, CRP একটি ব্র্যাতন্ডর 
ব্যাপক আতিদন োর অনুপ্রতিতের উপর ডভডত্ত কতর এিং ভভাক্তারা এটি সম্পতকশ  
কীভাতি অনুভি কতর োর উপর ডভডত্ত কতর োরা কে  ন  ন এটি িয় কতর 
োর উপর ডভডত্ত কতর পডরমাপ কতর। 
 

িরচুন ভলাবাি 500 োডিো: LIC িরচুন 500 োডিোয প্রকবশ 

েকরকে 

ভারেীয় সংডিডধিে িীমা এিং ডিডনতয়াগ কতপশাতরেন, জীবন বীমা েকিিাকরশন 

(LIC) সবিকশষ িরচুন ভলাবাি 500 োডিোয প্রলিশ কলরলি । 97.26 

ডবডিযন মাডেি ন িিার আয এবং USD 553.8 ডমডিযন িাভ সহ ভদতের 

িৃহত্তম জীিন িীমাকারী, সদ্য প্রকাডেে িরচুন 500 োডিকায় 98েম িাতন 

রতয়তে৷ এই োডিকায় এটি LIC-র প্রথম আউটিং, ো ডিিয় অনুসাতর 
োডিকাভুক্ত সংিাগুডিতক িান প্রদাি কলর ৷ 
 

োডিোয োরেীয ভোম্পাডন র্যাডঙ্কং: 

• ডরিাতয়ন্স ইন্ডাডিজ 2022 সাতির োডিকায় 51 িান িাডিতয় 104-এ 

ভপৌুঁতেতে। ডরিাতয়ন্স, USD 93.98 ডিডিয়ন রাজস্ব এিং সিশতেষ িেতর 

USD 8.15 ডিডিয়ন ডনট মুনািা সহ, 19 িের ধতর োডিকায় রতয়তে। 

• ইডন্ডয়ান অতয়ি কতপশাতরেন (আইওডস) 28 িান ভিতড 142 েম 

অিিাতন এিং অতয়ি অযান্ড ন্যাচারাি গ্যাস কতপশাতরেন (ওএনডজডস) 16 

িান ভিতড 190-এ ভপৌুঁতেতে। 

• োডিকায় টাটা গ্রুতপর দুটি সংিা রতয়তে - টাটা ভমাটরস 370 এিং টাটা 

ডস্টি 435 েম িাতন রতয়তে। 437 েম িাতন রাতজে এক্সতপাটশ স 
োডিকায় অন্য ভিসরকাডর ভারেীয় ভকাম্পাডন ডেি। 

• ভস্টট ব্যাঙ্ক অি ইডন্ডয়া (এসডিআই) 17 িান উতঠ 236 েম িাতন এিং 

ভারে ভপতরাডিয়াম কতপশাতরেন ডিডমতটি 19 িান 295-এ উতঠ 
এতসতে। 
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ডবেব্যািী ভোম্পাডন: 

• ওযািমাকটি র েীতষশ থাকা এই োডিকায় নয়টি ভারেীয় ভকাম্পাডন রতয়তে 

- োতদর মতে পাুঁ চটি রাষ্ট্রীয় মাডিকানাধীন এিং চারটি ভিসরকাডর খাতের। 

• ওয়ািমাটশ  টানা নিম িেতরর জন্য নং 1-এ অিেরণ কতরতে, অযামাজন 

ভেকে ডিডেকয , ো সিশকাতির সতিশাচ্চ রয্াডঙ্কংতয় ভপৌুঁতেতে। চীনা শডক্ত 

জাযান্ট ভেট ডগ্রি, চাযনা ন্যাশনাি ভিকরাডিযাম, এবং ডসকনাকিে 

শীষি িাাঁ কচ রকযকে। 

• প্রথমিাতরর মতো, িৃহত্তর চীতনর (োইওয়ান সহ) ভলািাি 500 

ভকাম্পাডনর রাজস্ব োডিকায় থাকা মাডকশ ন ভকাম্পাডনগুতিার আয়তক োডডতয় 

ভগতে, ো ভমাতটর 31 েোংে। 
 

রামসার সাইট: োরে োডিোয 10টি নেুন জিােূডম রু্ক্ত েকরকে 

িারশত আরও েেটি রামসার সাইট যুক্ত িওয়ার পশর িারশত দমাট 

রামসার সাইট এর সংখ্যা িশয়শে 64 টি | 10টি নেুন সাইতটর মতে 

োডমিনাড়ুকে েযটি (6) সাইট এবং ভগাযা, েণিাটে, মধ্যপ্রকিশ এবং 

ওডড়শায এেটি (1)টি সাইট রকযকে। এই িানগুডির নামকরণ জিাভূডম 

সংরক্ষণ ও ব্যিিাপনা এিং োতদর সম্পতদর ব্যিহাতর সহায়ো করতি। 

1971 সাকি ইরাকনর রামসাকর স্বাক্ষডরে রামসার কনতভনেতনর একটি 

চুডক্তকারী পক্ষ । ভারে 1িা ভিব্রুযাডর 1982 -এ স্বাক্ষর কতরতে । ভারতে, 

আজ পেশন্ত 12,50,361 ভহক্টর এিাকা জুতড 64টি জিাভূডমতক আন্তজশ াডেক 

গুরুতের রামসার সাইট ডহসাতি মতনানীে করা হতয়তে । 
 

10টি জিােূডম রামসার সাইট ডহসাকব মকনানীে: 

S.No জিােূডমর নাম এিাো Ha রাষ্ট্র 

1 কুন্থনকুিাম পাডখর 

অভয়ারে 

72.04 োডমিনাডু 

2 সােতকাডেয়া  াট 98196.72 ওডডো 

3 নদা ভিক 42.01 ভগায়া 

4 মান্নার ভমডরন িাতয়াডস্ফয়ার 

ডরজাভশ  উপসাগর 

52671.88 োডমিনাডু 

5 রঙ্গনাডথটু ডি.এস 517.70 কণশাটক 

6 ভভম্বানু্নর জিাভূডম 

কমতপ্ল্ক্স 

19.75 োডমিনাডু 

7 ভভতিাি িািশ  অভয়ারে 77.19 োডমিনাডু 

8 ডসরপুর জিাভূডম 161 মে প্রতদে 

9 ভিদান্থঙ্গি পাডখর 

অভয়ারে 

40.35 োডমিনাডু 

10 উদয়মথশদপুরম পাডখর 

অভয়ারে 

43.77 োডমিনাডু 

 

Business News in Bengali 
 

আমাজন ইডিযা ভিডিোডর বাড়াকনার জন্য োরেীয ভরিওকযর 

সাকে এেটি চুডক্ত স্বাের েকরকে 

আমাজন ইডিযা ভদতে ভিডিভাডর পডরতষিা িাডাতে োরতীয় ভরিওকযর 

সাতথ েুক্ত হতয়তে । এই অংেীদাডরতের মােতম, আমাজন ইডিযা 110টিরও 

ভিডে আন্তিঃনগর রুতট প্যাতকজ পডরিহন করতে সক্ষম হতি, ো োর গ্রাহতকর 

জন্য এক ভথতক দুই ডদতনর ভিডিভাডর ডনডিে করতি। • আমাজি 

2019 সাতি ভারেীয় ভরিওতয়র সাতথ কাজ শুরু কতরতে৷ সংিাটি োর 

পডরিহন ভিন পাুঁ চগুণ িাডডতয়তে | 

 

Agreement News in Bengali 
 

িাম ভেকির ব্যবসায সহাযোর জন্য োরদতর ও মািকযডশযার 

সংস্থ্াগুডি চুডক্ত স্বাের িশয়শে 

মািতয়ডেয়ান িাম অকযি োউডন্সি (MPOC) এিং ইডিযান ভেডজকটবি 

অকযি প্রডিউসারস অযাকসাডসকযশন (IVPA) পাম ভেতির ব্যিহার প্রচাতর 

োতদর সহতোডগো সম্প্রসারতণর জন্য একটি সমত াো স্মারক (MoU) স্বাক্ষর 

কতরতে। পে ও িাজার উন্নয়তনর জন্য সমিায় ডিয়া এিং সহায়োর মােতম, এটি 

প্রতোজক, প্রতসসর, ব্যিহারকারী এিং ভভাক্তাতদর স্বাথশতক এডগতয় ডনতয় োতি। 
 

2022 সাকি িরবেী "ভমে ইন ওডিশা" শীষি সকম্মিকনর জন্য 

ওডড়শা এবং FICCI এেটি সমকঝাো স্মারে স্বােছরত িশয়শে 

ওডড়শার রাজয-চাডিে ইিাডেযাি প্রকমাশন অযাি ইনকেেকমন্ট 

েকিিাকরশন এিং ব্যিসাডয়ক সংিা ভিিাকরশন অি ইডিযান ভচম্বাসি অি 

েমাসি অযাি ইিাডের (FICCI) মতে একটি সমত াো স্মারকমক ‘ভমক 

ইন ওডিো কনতেভ 2022’-এর জন্য একটি জােীয় ডেল্প অংেীদার ডহসাতি 

মতনানীে কতরতে । ওডডো সরকাতরর ডপ্রডন্সপাি ভসতিটাডর ির ইন্ডাডিজ, 

ভহমন্ত শমিা অিুযায়ী "ভমক ইন ওডডো" হি রাতজযর উতদ্যাক্তা অনুষ্ঠান এিং 

ডিডনতয়াগকারী, ব্যিসায়ী এিং ডেল্পপডেতদর একইভাতি আকষশণ করলি ৷ 
 

NPCI এবং IIT োনিুকরর মকধ্য গকবষণা সহকর্াডগোর জন্য চুডক্ত 

স্বাক্ষছরত িশয়শে 

ভদেীয় ডিডজটাি ভপতমন্ট সমাধান তেডরতে ন্যাশনাি ভিকমন্টস েকিিাকরশন 

অি ইডিযা(NPCI) এিং োনিুকরর ইডিযান ইনডেটিউট অি 

ভটেকনািডজ(IIT) এর মতে একটি সমকঝাো স্মারে (MoU) স্বাক্ষছরত 

িশয়শে | এই সমত াো স্মারকটি NPCI এিং IIT োনিুরকে ডিডভন্ন প্রকতল্প 

একসতঙ্গ কাজ করতে উৎসাডহে করতি। 
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IISc ভবঙ্গািুরু এবং োরেীয ভনৌবাডহনী ভর্ৌে ডবমান গকবষণার জন্য 

সমকঝাো স্মারে স্বাের েকরকে 

আত্মডনেি র োরকের উলেলে, োরেীয ডবজ্ঞান ইনডেটিউট (IISc) এিং 

োরেীয ভনৌবাডহনী ডিমান চািনা গতিষণা ও উন্নয়তন সহতোডগো করার জন্য 

এিং ভারেীয় ভনৌিাডহনীর জন্য স্বডনভশ রোর প্রতচষ্টাতক েীব্র্ করার জন্য একটি 

সমত াো স্মারক স্বাক্ষতরি হলয়লি । ভিঙ্গািুরু-ডভডত্তক প্রডেষ্ঠাতনর একটি ডিিৃডে 

অনুসাতর, স্বাক্ষডরে MoU ভারেীয় ভনৌিাডহনীতক উপেুক্ত IISc অনুষি 

সিস্যকির সাকে ভর্াগাকর্াকগর জন্য এেটি আইডন োঠাকমা প্রোন কশর | 
 

IOCL এবং বাংিাকিশ জরুডর ভিকরাডিযাম িণ্য সরবরাকহর জন্য 

সমকঝাো স্মারে স্বাের েকরকে 

ইডিযান অকযি েকিিাকরশন ডিডমকটি (IOCL) এবং ঢাোয 

িাংিাতদতের সডক ও মহাসডক ডিভাগ িারা িাংিাতদতের ভূখতের মােতম 

ভারতে ভপতরাডিয়াম পতের জরুডর সরিরাতহর জন্য একটি সমকঝাো স্মারে 

(MOU) স্বােডরে হকযকে । ভারেীয় হাইকডমেন একটি টুইতট িতিতেি, ভে 

এই িের আসাকম বন্যার োরকণ েডে িোর ফশল ভিকরাডিযাম িণ্যগুডির 

জরুডর সরবরাকহ সহাযো েরার জন্য এটি এেটি অন্তবিেীোিীন 

ভসটআি। 
ভমঘািয ভথতক ভেতির টযাঙ্কার প্রতিে করতি এিং ডত্রিুরা োওয়ার পতথ 

িাংিাতদতের ভূখতে প্রতিে করতি । িাংিাতদেী জডম ব্যিহাতরর জন্য, IOCL 

রাস্তা ব্যিহাতরর ডি সহ সমস্ত প্রোসডনক খরচ, ডি এিং িানীয় কর প্রদাতনর জন্য 

দায়ী থাকতি। বাংিাকিকশর িররাষ্ট্র মন্ত্রণািকযর (MoFA) এক ডিিৃডে 

অনুসাতর, আসাম এিং ডত্রিুরায সাম্প্রডেক িন্যার িতি খারাপভাতি ক্ষডেগ্রস্ত 

হওয়া ভারেীয় গাডডগুডিতক আসাম ভথতক ডেপুরায় সডকপতথ ভপতরাডিয়াম 

িানান্তর করার অনুমডে ভদওয়ার জন্য MOU স্বাক্ষডরে হতয়ডেি। 

 

Appointment News in Bengali 
 

ডিডির নেুন িুডিশ েডমশনার ডহকসকব ভর্াগ ভিকবন সঞ্জয অকরারা 

োডমিনাডু-কযািার IPS অডিসার সঞ্জয অকরারা ডিডি িুডিশ েডমশনার 

ডহসাতি ডদডি পুডিতের ডনয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলি চলেলিি | সঞ্জয অকরারা 

আধাসামডরক ITBP েত্ত্বাবধান েরকেন ৷ ডেডন 2025 সাতি অিসর 

মিওয়ার কথা ম ােণা কলরতিলেি । গুজরাট েযািাকরর একজন আইডপএস 

অডিসার রাকেশ আস্থ্ানার স্থাশন সঞ্জয অকরারাকে ডিডি িুডিশ েডমশনার 

ছিসাশে মকনানীে করা হলয়লি | 
 

Fintech প্ল্যাটিমি BharatPe নডিন ভনডগকে নেুন CFO ডহসাকব 

ছনশয়াগ করশে 

ডিনতটক স্টাটশ আপ BharatPe-এর নেুন ডচি ডিনাডন্সযাি অডিসার 

(CFO) ছিসাশে ডনেুক্ত হতয়তেন নডিন ভনডগ । এর আকগ ডেডন ভিডিট 

োিি  প্রিানোরী SBI োকিি র CFO ডেতিন । োর নেুন ভূডমকায়, ভনডগ 

2023 সাকির মাকচি র মতে ভকাম্পাডনর EBITDA ইডেিাচক করার ডদতক 

কাজ করতি এিং ভকাম্পাডনর জন্য আডথশক প্রস্তুডের ভনেৃে ভদতি, ো একটি 

প্রােডমে িাবডিে অিার(IPO) এর জন্য প্রস্তুে হকে । ডেডন 

BharatPe ডসইও সুতহি সমীরকে ডরকিাটি  েরকবন এিং BharatPe-এর 
ভিাতিশ র সাতথ  ডনষ্ঠভাতি কাজ করতিন। 
 

ভোিাকিান আইডিযার ভচযারম্যান িকি নাম ভিখাকিন রডবির 

েক্কর 

ভটডিকম অপাতরটর ভোিাকিান আইডিযা ডিডমকটকির(VI) ব্যবস্থ্ািনা 

িডরচািে(MD) এবং প্রধান ডনবিাহী েমিেেি া(CEO) রডিদর েক্কর 

ভটিতকার নেুন ভচযারম্যান ডহকসকব ডহমাংশু োিাডনযার িিাডভডষক্ত হতিন 

৷ ডেডন চিডে মাতসর 18ই আগস্ট ভথতক ভিাতিশ র নন-এডক্সডকউটিভ ভচয়ারম্যান 

পদ ভথতক সতর দাুঁ ডাতিন। েতি, ডেডন নন-এডক্সডকউটিভ ডিতরক্টর ডহতসতি 

ডভআইএি ভিাতিশ র অংে ডহতসতি থাকতিন। 

এডদতক, Vodafone Idea আজ জাডনতয়তে ভে, 30 জুন, 2022-এ ভেষ 

হওয়া তেমাডসতক োর ভনট ভিাকসান 7,297 ভকাটি টাকায় সংকুডচে হতয়তে৷ 

এটি পূিশিেী তেমাডসতক 7,319 ভকাটি টাকার ভনট ভিাকসাতনর কথা 

জাডনতয়তে৷ অপাতরেন ভথতক ভটডিতকার আয় 14% ভিতড 10,410 ভকাটি 

টাকা হতয়তে, ো 1FY22 ভে 9,152 ভকাটি টাকা ডেি। 
 

প্রণয কুমার োমিা বাংিাকিকশ োরকের নেুন হাইেডমশনার ডনরু্ক্ত 

হকযকেন 

এেজন অডেজ্ঞ কূটনীডেে এবং 1994 ব্যাকচর IFS েমিেেি া প্রণয 

কুমার োমিা  বাংিাকিকশ ভারতের পরিেী হাইকডমেনার ডহতসতি দাডয়ে 

পািতনর জন্য ডনিশাডচে হতয়তেন । ডেডন িেশ মাতন ডেকযেনাকম ভারতের রাষ্ট্রদূে 

। ডদডি ডভডত্তক ডিতদে মন্ত্রক এটি ভ াষণা কতরতে । েুক্তরাতজয ভারতের িেশ মান 

হাইকডমেনার ডবিম ভিারাইস্বামী িাডযত্ব গ্রহণ করশত চশলশেন | এইোকব 

ডেডন শীঘ্রই োর িডরবকেি  কাজ শুরু েরকবন বকি আশা েরা হকে। 
 

ভোো-ভোিা ডিমো দখলার প্রচাকরর জন্য নীরজ ভচািড়ার সাকে 

চুছক্ত স্বাের েকরকে 

ভোো-ভোিা ডিমো দখলার প্রচাকরর জন্য অডিডম্পক স্বণশপদক ডিজয়ী 

নীরজ ভচািড়াকে স্বাের েকরকে । সম্প্রডে, নীরজ ভচািড়া ডবে 

অযােকিটিক্স চযাডম্পযনডশকি োর ভসরা 88.13 ডমটার ভরা কতর ভরৌপ্য 

পদক ডজতে প্রথম ভারেীয় হতয়তেন । এোডাও, নীরজ ভচাপডা ডিে অযাথতিটিক্স 

চযাডম্পয়নডেতপ হওয়া মচালটর কারতণ ইংোতন্ড িাডমশংহাম কমনওতয়িথ ভগমস 

2022 ভথতক িাদ পতডতেন। 
 

অগাকে টাকনা ভেৌকমদক োরকের জন্য ডবেব্যাংকের নেুন োডি 

ডিকরটর ছিসাশে ডনরু্ক্ত করা িশয়শে 

ডবেব্যাংে অগাকে টাকনা ভেৌকমকে ভারতের কাডি ডিতরক্টর ডহতসতি ডনেুক্ত 

কতরতে | ডেডন জুনাকযি োমাি আহকমকির স্থ্িাডেডষক্ত হতয়তেন, ডেডন 

সম্প্রডে পাুঁ চ িেতরর ভময়াদ পূণশ কতরতেন। ডেডন অডে সম্প্রডে েুডকশ  প্রজােতন্ত্রর 

জন্য ডিেব্যাংতকর কাডি ডিতরক্টর ডহতসতি দাডয়ে পািন কতরতেন, ভেখাতন ডেডন 

ব্যাংতকর কাডি ভপ্রাগ্রাতমর সম্প্রসারতণ ভনেৃে ডদতয়তেন এিং েুডকশ  জিিাযু় 

এতজন্ডায় এর সমথশন আরও গভীর কতরতেন। 

এর আতগ, ডেডন জানুয়ারী 2017 ভথতক এডপ্রি 2019 পেশন্ত ডিেব্যাংক গ্রুতপর 

স্বাধীন মূল্যাযন গ্রুকি (IEG) মানব উন্নযন ও অেিননডেে ব্যবস্থ্ািনা 

ডবোকগর িডরচািে ডহকসকব িাডযত্ব িািন েকরন।  
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সুজয িাি োওকসন ITBP-র DG এর অডেডরক্ত িাডযত্ব ভিকযকেন 

নয়াডদডিতে সোস্ত্র সীমা িতির মহাপডরচািক, িটর সুজয িাি োওকসন 

ইকিা-ডেব্বে সীমান্ত িুডিকশর মহাপডরচািতকর অডেডরক্ত দাডয়ে গ্রহণ 

কতরতেন । িাঃ োওকসন 1988 ব্যাতচর মেপ্রতদে কযািাতরর একজন 

আইডপএস অডিসার । িাঃ োওকসন আইডিএস সঞ্জয অকরারার কাে ভথতক 

চাজশ  ও ঐডেহযিাহী ব্যাটি গ্রহণ কতরন । 1962 সাতি প্রডেডষ্ঠে ITBP ভারে-

চীনা সীমাতন্ত টহি ভদয় । অডেডরক্তভাতি, এটি েডত্তশগকড়র নকোি ডিতরাধী 

অডভোতনর মতো অভযন্তরীণ ডনরাপত্তামূিক কাতজর জন্য ব্যিহৃে হয়। 
 

ভসিাি ডেডজল্যান্স েডমশনার ডহকসকব শিে ডনকিন সুকরশ এন 

প্যাকটি 

ডভডজোন্স কডমেনার, সুকরশ এন প্যাকটি ভেন্দ্রীয ডেডজল্যান্স েডমশনার 

ডহসাতি ডনেুক্ত হতয়তেন । ডেডন চিডে িেতরর জুন ভথতক ভারপ্রাপ্ত ভেন্দ্রীয 

ডেডজল্যান্স েডমশনার (ডসডেডস) ডহকসকব োজ েরকেন। রাষ্ট্রপডে ভিতন 

রাষ্ট্রপডে ভদ্রৌপদী মুমুশ ভকন্দ্রীয় ডভডজোন্স কডমেতনর প্রধান ডহসাতি েপথ ভনন। 

অনুষ্ঠাতন আরও উপডিে ডেতিন প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র ভমাডদ এিং উপরাষ্ট্রপডে এম 

ভভঙ্কাইয়া নাইিু। 
 

সুডপ্রম ভোকটি র ছসছনয়র ডবচারে U U িডিে, িরবেী CJI হওযার 

দেৌশে আশেন 

ভারতের সুডপ্রম ভকাতটশ র তসতিয়র ডিচারক, ডবচারিডে U U িডিে ভারতের 

পরিেী প্রধান ডবচারিডে (ডসকজআই) হকে চকিকেন। ডেডন মুসডিমকির 

মকধ্য োত্ক্েডণে 'ট্রিিি োিাে'- এর মাধ্যকম ডববাহডবকেকির প্রোকে 

ভিআইডন এিং অসাংডিধাডনক িতি উতিখ করা সহ ভিে কতয়কটি েুগান্তকারী 

রাতয়র অংে ডেতিন । বেি মান ডবচারিডে এনডে রমনা অডিস ভথতক পদেযাগ 

করার েলর ডিচারপডে িডিে 27ভে আগস্ট োরকের 49েম ডসকজআই 

হওযার দেৌশে রকযকেন । 
 

IFS অডিসার ভেো ডসং PMO-এর ডিকরটর ছিসাশে ডনরু্ক্ত 

হকযকেন 

পাতসশাতনি মন্ত্রতকর মতে, 2008 ব্যাতচর ইডন্ডয়ান িতরন সাডভশ স(IFS) 

অডিসার, ভেো ডসংকে প্রধানমন্ত্রীর অডিকস (PMO) ডিকরটর ডহতসতি 

তিযুি করা হলয়লি । কযাডিতনতটর ডনতয়াগ কডমটি (এডসডস) ভেো ডসংকে োর 
ভোগদাতনর োডরখ ভথতক ডেন িেতরর জন্য ডনতয়াতগর অনুতমাদন ডদতয়তে। 
 

 

Banking News in Bengali 
 

RBI 1লা অকটাবর োিি  ভটাকেনাইকজশকনর সমযসীমা ডহসাকব 

ভসট েকরকে 

জাডর করা একটি সাকুশ িাতর, ডরজােি  ব্যাঙ্ক অি ইডিযা (RBI), সমস্ত পক্ষতক 

ডনতদশ ে ডদতয়তে - কািশ  ভনটওয়াকশ  এিং কািশ  ইসুযকারী ব্যেীে - 1 অকটাবর, 

2022 এর মতে পূতিশ সডঞ্চে সমস্ত োিি -অন-িাইি (CoF) ভিটা মুকে 

ভিিকে ।  

31 জানুয়ারী, 2023 পেশন্ত, অডধগ্রহণকারী ব্যাঙ্কগুডি ভিনতদন-পরিেী 

কােশকিাপ পডরচািনার জন্য ব্যিহাতরর জন্য িাইতি CoF ভিটা বজায রাখশে 

। িয়লিা, RBI েথােথ ব্যিিা ভনতি, োর মতে ব্যিসার সীমািেো অন্তভুশ ক্ত 

থাকতে পাতর | 
 

ডরজােি  ব্যাঙ্ক অি ইডিযা (RBI) সম্পকেি  মকন রাখকে হকব: 

• ডরজাভশ  ব্যাঙ্ক অি ইডন্ডয়ার গভনশর: শডক্তোন্ত িাস 

• ভারেীয় ডরজাভশ  ব্যাতঙ্কর সদর দপ্তর: মুম্বাই 

• ভারেীয় ডরজাভশ  ব্যাঙ্ক একটি এস ডবডধবি সংস্থ্া। RBI একটি সাংডিধাডনক 

সংিা নয়। 

• ডরজােি  ব্যাঙ্ক আইন, 1935 এর অধীতন প্রডেডষ্ঠে হতয়ডেি । 
 

RBI ডবকিশী বাডণজয চািান এবং অেিপ্রিাকনর জন্য INR ব্যবহাকরর 

অনুমডে ডিকযকে 

ভকন্দ্রীয় অথশ প্রডেমন্ত্রী োগবে ডেষানরাও োরাি রাজযসোকে জাডনকযকেন 

ভে, োরেীয ডরজােি  ব্যাঙ্ক (আরডবআই) োরেীয রুডপতে ডিতদেী িাডণজয 

চািান এিং অথশপ্রদাতনর অনুমডে ডদতয়তে৷ 11 জুিাই, 2022-এ প্রকাডেে 

োরেীয রুডিকে আন্তজি াডেে বাডণজয ডনষ্পডত্ত (INR) েীষশক একটি 

সাকুশ িাতরর মােতম, ভকন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ভারেীয় মুদ্রায় আন্তজশ াডেক িাডণতজযর জন্য 

অথশপ্রদাতনর অনুমডে ডদতয়তে। 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

ঔরঙ্গাবাি: োরকের প্রেম স্মাটি  ডসটি র্া Google-এর EIE ভেকে 

ভিটা িাকব 

ঔরঙ্গাবাি স্মাটি  ডসটি ভিকেিিকমন্ট েকিিাকরশন ডিডমকটি(ASCDCL) 

অনুসাতর, িুধিার ঔরঙ্গািাতদ আনুিাডনেোকব Google ভেকে 

এনোযরনকমন্টাি ইনসাইটস এক্সকপ্ল্ারার(EIE) ভিটা প্রকাে করা হতয়তে 

৷ এটি ঔরঙ্গািাদতক ভদতের প্রথম েহর ডহতসতি েতরণি কতরতে৷ েথ্যটি েহতরর 

জন্য ভটকসই সমাধান প্রণয়তন গতিষণা ভগাষ্ঠীগুডিতক সহায়ো করতি | 

ASCDCL কেৃশ পতক্ষর মতে, োরা উতিখ কতরতেন ভে ঔরঙ্গািাতদর জন্য EIE 

িযােতিািশ টি নেুন ডিডিকে এেটি ইকেন্ট চিাোিীন Google দ্বারা চািু 

েরা হকযডেি ৷ 
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Jio োরে জুকড় ডবকের সবকচকয উন্নে 5G ভনটওযােি  চািু েরকে 

চশলশে 

মুকেশ আম্বাডনর মাডিকানাধীন ডরিাকযন্স ডজও, 5G ভেকরাতমর জন্য 

সতিশাচ্চ দরদাো হতয় উতঠতে | তিতি সিতচতয় সাম্প্রডেক ডনিাতম ভদওয়া 

অতধশতকর ভিডে এয়ারওতয়ভ ডকনতে 88,078 ভকাটি টাকা তদলয়লিি ৷ 

ডরিাকযন্স ডজও 700 MHz ব্যান্ডও অডধগ্রহণ কতরতে। 

 

Schemes and Committees News in 
Bengali 

 

ডিএম ভমাডি িুনগিঠিে ডবেরণ ভসটর েমিসূডচর উকন্মাচন েকরকেন 

ভেন্দ্রীয মডন্ত্রসো দ্বারা িুনগিঠিে ডবেরণ ভসটর ভপ্রাগ্রাম চােু করা হলয়লি, 

োর সভাপডেে করলিি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নকরন্দ্র ভমািী । সরবরাহ 

িডরোঠাকমাকে শডক্তশািী েরার উশেশে DISCOM-ভে শেি সাকিে 

আডেিে সহাযো ভদওয়ার মােতম, এই ডস্কতমর িক্ষয হি সমস্ত 

DISCOM/িাওযার ডিিাটি কমকন্টর কমশক্ষম কােশকাডরো এিং আডথশক 

কােশকাডরো িৃডে করা |  
 

প্রেকল্পর উকেশ্য: 

• 2024-2025 সাতির মতে, সমগ্র ভারে জুতড AT&C ক্ষডে 12-

15% স্ততর কডমতয় আনা উডচে। 

• ACS-ARR ব্যিধান 2024-2025 এর মতে িন্ধ করা হতি। 

• আডথশকভাতি ভটকসই এিং কােশকরীভাতি দক্ষ ডিেরণ খাতের মােতম 

ভভাক্তাতদর ডিদুযৎ সরিরাতহর গুণমান, ডনভশ রতোগ্যো এিং সামথশয িৃডে করা। 

• আধুডনক DISCOM গুডির জন্য প্রাডেিাডনে সেমো ডবোশ েরা। 
 

মাডঙ্কিক্স োইরাস: ভেন্দ্র ডে ভে িকির অধীকন ডবকশষ টাস্ক ভিাসি 

তেডর েকরকে 

ভকন্দ্র ভ াষণা কতরতে ভে, এটি ভারতে মাডঙ্কিকক্সর ঘটনাগুডির উপর নজর 

রাখতে একটি টাস্ক ভিাসি গঠন েরকব। িাঃ ডে ভে িি, সদস্য (স্বািয), নীডে 

আতয়াগ, দতির ভনো ডহসাতি কাজ করতিন এিং সদস্যতদর মতে ভকন্দ্রীয় স্বািয 

মন্ত্রতকর সডচি, িামশা এিং িাতয়াতটক অন্তভুশ ক্ত থাকতি৷ িটর িি পাল্টা জিাি 

ভদন ভে অেযডধক অযািাতমশর প্রতয়াজন ভনই ডকন্তু সমাজ ও জাডেতক সেকশ  

থাকতে হতি। 
 

গুরুত্বিূণি ডিে: 

• ভারতে মাডঙ্কপক্স ভথতক প্রথম মৃেুযর খির জানাতনার পর, এই পদতক্ষপ 

ভনওয়া হতয়ডেি। ভকরািার একজন ব্যডক্ত ডেডন অন্য ভদতে মাডঙ্কপতক্সর জন্য 

ইডেিাচক পরীক্ষা কতরডেতিন ডত্রশুকর মারা ভগকেন । 

• মাডঙ্কপতক্স আডফ্রোর বাইকর চেুেি এিং ভারতে প্রথম মৃেুয হলয়লি। 

সূতের খির অনুোয়ী, েুিকটি সংেুক্ত আরি আডমরাে ভথতক 22 জুিাই 

ভকরািায় ভপৌুঁতেডেি। 

• পুন্নাযু়তর , মাডঙ্কিকক্স এক েুিক মারা োওয়ার পতর স্বািয ডিভাগ একটি 

সতম্মিন ভিতকডেি। 

• অন্তিশেী সমতয় মৃে েুিকতদর জন্য একটি ভোগাতোগ োডিকা এিং রুট 

প্ল্যান তেডর করা হতয়তে।  

• উতিখতোগ্যভাতি, ভারে এখন পেশন্ত মাডঙ্কপতক্সর পাুঁ চটি  টনা নডথভুক্ত 

কতরতে, োর মতে ডেনটি ভেরািায , একটি ডিডিকে এিং একটি অন্ধ্র 

প্রকিকশর গুনু্টকর ঘকটকে। 
 

ডবেব্যািী িডরডস্থ্ডে: 

প্রায় 80টি ভদতে ভম ভথতক ডিেব্যাপী মাডঙ্কপতক্সর 21,000-এরও ভিডে ভকস 

ডরতপাটশ  করা হতয়তে। আডিকাতে , প্রাথডমকভাতি নাইকজডরযা এিং েকঙ্গাকে , 

ভেখাতন পডিতমর েুিনায় মাডঙ্কপতক্সর আরও মারাত্মক রূপ েডডতয় পডতে, 

ভসখাতন 75 জন সতদহভাজন মৃেুয হতয়তে । এোড়াও, ব্রাডজি এিং ভেকন 

মাডঙ্কপতক্সর জন্য দায়ী মৃেুযর খির পাওয়া ভগতে । 
 
 

Summits & Conference News in 
Bengali 

 

মািে িাচার সংিান্ত সকম্মিকনর উকদ্বাধন েরকিন অডমে শাহ 

ভকন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অডমে শাহ চেীগতড মাদক পাচার এিং জােীয় ডনরাপত্তা 

ডনতয় একটি ডসতম্পাডজয়াম এর উতিাধন কতরতেন । শাকহর সাতথ, জােীয় 

সতম্মিতন অন্যান্য িক্তাতদর মতে ডেতিন পাঞ্জাি, ডহমাচি প্রতদে, হডরয়ানার 

মুখ্যমন্ত্রীরা, জমু্ম ও কাশ্মীতরর ভিিতটন্যান্ট গভনশর এিং ভকন্দ্রীয় সামাডজক 

ন্যায়ডিচার ও ক্ষমোয়ন মন্ত্রী বকনাযাডরিাি িুকরাডহে । 
 

গুরুত্বিূণি ডিে: 

• একটি আনুষ্ঠাডনক ভ াষণায় িিা হতয়তে ভে ডদডি, ভচন্নাই, গুয়াহাটি এিং 

কিকাোর মািেদ্রব্য ডনযন্ত্রণ বুযকরা (NCB) দিগুডি সতম্মিতনর সময় 

30,000 ভকডজরও ভিডে মাদক মোডালিা এিং ডনষ্পডত্ত করা হলি । 

• NCB 1 জুন ড্রাগ ডনষ্পডত্ত অডভোন শুরু কতরডেি এিং েখন ভথতক 11 

টি রাতজয 51,217 ভকডজরও ভিডে ড্রাগ ডনষ্পডত্ত কতরতে। 

• স্বাধীনোর 75 েম িাডষশকী উপিতক্ষ, NCB আজাডি ো অমৃে 

মকহাৎস িনাম উদোপতনর অংে ডহসাতি 75,000 ভকডজ মাদক 

ভপাডাতনার প্রডেশ্রুডে ডদতয়তে । 

• ভকন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও সাধারণ জাগরতণর জন্য ডেনটি সরকাডর সু্কতির উতিাধন 

অনুষ্ঠাতন ভোগ ডদতয়ডেতিন। 

• োহ সুখনা ভিতক হর ঘর ডেরাঙ্গা এিং আজাডি ো অমৃে মতহাৎসি 

অনুষ্ঠাতন ভোগ ডদতয়ডেতিন।  
 

োরে জাডেসংকঘর সন্ত্রাস িমন েডমটির ডবকশষ তবঠকের আকযাজন 

েরকব  

অতক্টািতর, ভারে জাডেসংকঘর ডনরািত্তা িডরষকির 15টি সদস্য ভদতের 

কূটনীডেকতদর একটি ডিতেষ সন্ত্রাসডিতরাধী তিঠতকর আলয়াজি করলি চলেলি । 

জাডেসংঘ ডনরািত্তা িডরষকির ডনিশাডচে অিায়ী সদস্য ডহতসতি ভারতের দুই 

িেতরর ভময়াদ অতধশক ভেষ হলয় মেলি। এই িেতরর ডিতসম্বতর, কাউডন্সতি 

ভারতের ভময়াদ ভেষ হতি এিং ভসই মাতসর জন্য, এটি জাডেসংত র প্রভািোিী 

সংিার সভাপডে ডহসাতিও কাজ করতি। 
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IDF ওযার্ল্ি  ভিইডর সাডমট 2022 নেুন ডিডিকে অনুডিে হকব 

ইন্টারন্যাশনাি ভিইডর ভিিাকরশন ওযার্ল্ি  ভিইডর সাডমট(IDF WDS 

2022), 12 ভসকেম্বর ভথতক নযাডিডিকে অনুডষ্ঠে হতে চতিতে ৷ উন্নে 

ভদেগুডি ভথতক ডেক্ষা ডনতয় ভারে প্রডে পশু তেিু দুধ উত্পাদনেীিো উন্নে 

করার মচষ্টা করলি ৷ িেশ মাতন, প্রডে িের প্রায় 210 ডমডিয়ন টন উৎপাদন সহ 

ডিতের িৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী, ভারে দুগ্ধ উত্পাদনেীিোয় অতনক উন্নে 
ভদেগুডির ভথতক ডপডেতয় রতয়তে। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

DSF সঙ্গীকে "িীকনশ শাহরা িাইিটাইম অযাওযািি  ির 

এডক্সকিন্স" পুরস্কার প্রোন কশরশে  

িীকনশ শাহরা িাউকিশন (DSF) জনসাধারতণর মতে প্রাণিন্ত ভারেীয় 
সঙ্গীে প্রচাতরর প্রতচষ্টায় একটি িড পদতক্ষপ ডনতয়তে । িাউতন্ডেন সঙ্গীতে 

ভেষ্ঠতের জন্য প্রথম ধরতনর 'িীকনশ শাহরা িাইিটাইম অযাওযািি ' চািু 

েকরকে । উতদ্যাগটি ভারেীয় আটশ স অযান্ড কািচারাি ভসাসাইটি িারা সমডথশে । 

সম্প্রডে মুম্বাইতে "ভমৌডসডে" ডেতরানাতমর একটি সাংসৃ্কডেক অনুষ্ঠাতন ডমঃ 

িীকনশ শাহরা, রাডে –ডিএসএি িারা এই অডভনি স্বীকৃডের ভ াষণাটি করা 

হতয়ডেি। 
 

নকরন্দ্র ডসং ভোমার েৃডষ িডরোঠাকমা েহডবি িুরস্কার প্রোন 

করশেন 

ভারে সরকাতরর ভকন্দ্রীয় কৃডষমন্ত্রী নকরন্দ্র ডসং দতামার নেুন ডদডিতে েৃডষ 

পছরোঠাকমা েহডবি িুরস্কার প্রদান করলিি । একটি ডনডদশ ষ্ট ভকন্দ্রীয় সরকাতরর 

কমশসূডচ ডহসাতি ডিসৃ্তে আত্মডনেি র োরে প্যাকেকজর অংে ডহসাতি দু'িের 

আতগ কৃডষ পডরকাঠাতমা েহডিি চািু করা হতয়ডেি । িসতিাত্তর ব্যিিাপনা 

েতরকাঠাতমা এিং সম্প্রদাতয়র কৃডষ সম্পতদর উন্নয়তন ডিডনতয়াতগর জন্য, এটি 

একটি মে-দী শতময়াদী ঋণ সুডিধা প্রদান কতর। 

এডগ্র ইনিা িাতন্ডর সমডিে সাইতট জমা ভদওয়া 23,000+ আতিদতনর মতে 

13,700 জন আতিদনকারী এখন পেশন্ত 10,000 ভকাটি টাকার ভিডে অথশায়ন 

ভপতয়তেন। অনুতমাডদে প্রকল্পগুডির মতে রতয়তে ভকাল্ড-ভস্টার এিং ভকাল্ড-

ভচইন প্রকল্প, অযাতসডয়ং ইউডনট, প্রাথডমক প্রডিয়াকরণ ইউডনট, কাস্টম ডনতয়াগ 

ভকন্দ্র, িাোই এিং ভগ্রডিং ইউডনট এিং গুদাম। 
 

োনাডিযান ভজিডর আমিেং 'ডিডেংগুইশি ইকিািডজে ির 

2021' িুরস্কার ভিকযকেন 

কানাডিয়ান পডেে, ভজিডর আমিেংকে 2021 সাকির জন্য ইডিযান 

োউডন্সি ির োিচারাি ডরকিশনস(ICCR) ডবডশষ্ট োরেডবি ডহকসকব 

ভূডষে করা হতয়তে। ভযাঙ্কুভাতর ভারতের কনসাি-ভজনাতরি মনীে একটি 
অনুষ্ঠাতন এই পুরস্কার প্রদান কতরতেন। পুরস্কাতরর জন্য উেৃডেমি িো হয় ভে, 

এটি আমশিংতক "োরকের িশিন, ডচন্তা, ইডেহাস, ডশল্প, সংসৃ্কডে, োরেীয 

োষা, সাডহেয, সেযো, সমাজ ইেযাডিকে অধ্যযন/ডশো/গকবষণায 

অসামান্য অবিাকনর স্বীেৃডেস্বরূি" প্রিান েরা হকযকে ।  ডেডন এই 

পুরস্কাতরর সপ্তম প্রাপক হন এিং জামশাডন, চীন, জাপান, েুক্তরাজয, দডক্ষণ 

ভকাডরয়া এিং মাডকশ ন েুক্তরাতষ্ট্রর আতগর প্রাপকতদর সাতথ ভোগ ভদন। 
 

ডবহাকরর ল্যাঙ্গে ডসং েকিকজর ভজযাডেডবিদ্যা ল্যাব ইউকনকস্কার 

ঐডেকহযর োডিোয অন্তেুি ক্ত িশয়শে 

ল্যাংগাট ডসং েকিকজর ভজযাডেডিশদ্যাগে মানমডদর, ো সাধারণে এিএস 

েকিজ, মুজািিরিুর, ডবহার নাতম পডরডচে, এখন ডিতের গুরুত্বিূণি ডবিন্ন 

ঐডেকহযর মানমডির ইউকনকস্কার োডিোয অন্তভুশ ক্ত করা হতয়তে । কতিজ 

কেৃশ পক্ষ রাজয সরকাতরর কাতে রাতজযর ভগৌরিময় অেীতের একটি নমুনা ডহসাতি 

িুরাকনা অযাকো ল্যাবটিকে সংরেণ েরার এবং এটিকে এেটি ঐডেহয 

োঠাকমা ডহসাকব সংরেণ ও প্রচার েরার জন্য অনুকরাধ েকরকে। 

ইউতনতস্কা দতির সদস্য োতক জানান ভে, মুজািিরপুতরর ভজযাডেডিশদ্যা 

পেশতিক্ষণ ভকন্দ্রটি এখন ইউতনতস্কার োডিকায় রতয়তে এিং এটি ইউতনতস্কার 

সাইতট আপতিাি করা হতয়তে। 

 

Important Dates News in Bengali 
 

আন্তজি াডেে বনু্ধত্ব ডিবস 2022 ডবেব্যািী 30 জুিাই িািন েরা হয 

আন্তজি াডেে বনু্ধত্ব ডিবস প্রডে বের 30 জুিাই পাডিে হয় এিং এটি একটি 

আন্তজশ াডেক নাগডরক সংিা ওযার্ল্ি  ভফ্রিডশি িুকসি িারা 1958 সাকি 

প্রথম প্রস্তাডিে হতয়ডেি । জাডেসংত র মতে, আন্তজশ াডেক িনু্ধে ডদিস মানুতষর 

মতে োডন্ত ও সামাডজক সম্প্রীডে িাডাতে সাহায্য করতে পাতর । োরকের 

পাোপাডে অন্যান্য অতনক ভদতেও আগতস্টর প্রথম রডিিার িনু্ধে ডদিস পাডিে 

হয়। ভারলি এই িের এটি 7 আগে, 2022 এ িকড়দে । 
 

ব্যডক্ত িাচাকরর ডবরুকি ডবে ডিবস 2022: 30 জুিাই 

ব্যডক্ত িাচাকরর ডবরুকি ডবে ডিবস প্রডে বের 30 জুিাই পাডিে হয় | এর 

মূে উলেে হে জনগণতক ব্যডক্ত পাচার সম্বলে  সতচেন করা ।  

প্রডে িের ডিেজুতড, এই পাচার, ভেৌন ভোষণ িা ভজারপূিশক েম িারা 25 
ডমডিয়তনরও মািুস তশকার হি । এটি একটি ব্যাপক ডনরাপত্তা সমস্যার প্রডেডনডধে 

কতর, ো দুনীডে, অডনয়ডমে অডভিাসন এিং সন্ত্রাসিাদতক উসতক ভদয়।  
 

ডবে ভরঞ্জার ডিবস 2022 ডবেব্যািী 31 জুিাই িাডিে হয 

প্রডে িের 31ভশ জুিাই ডবে ভরঞ্জার ডিবস পািন করা হয় । প্রকৃডে সংরক্ষতণ 

পাকশ  ভরঞ্জারতদর অিদানতক সম্মান জানাতে আন্তজশ াডেক ভরঞ্জার ভিিাতরেন এই 

ডদিসটি প্রডেষ্ঠা কতরতে । ডিে ভরঞ্জার ডদিস পডরতিেগে প্রচারণা ভথতক শুরু কতর 

ডেক্ষা পেশন্ত মািুলের কাজতক সমথশন করার সুতোগ ভদয় । এই ডদনটি ভসই 

ভরঞ্জারতদর প্রডে েো জানাতনারও একটি সুতোগ, োরা দাডয়ে পািতনর  সময় প্রাণ 
হাডরতয়তেন। 
 

ডবে স্তন্যিান সপ্তাহ 2022: 1-7 আগে 

ডেশুতদর ডনয়ডমে স্তন্যোলির ওপর মজার মদওয়ার উলেলে প্রডে িের ডবে 

স্তন্যিান সপ্তাহ িািন েরা হয । এই িের স্তন্যোি করালিার সপ্তাহ 1 

আগে শুরু হয এবং 7 আগে ভশষ হয । একটি ডেশুর সুি িৃডে এিং 

ডিকাতের জন্য স্তন্যোি অেযন্ত গুরুেপূণশ। নিজােক ডেশুতদর জন্য মাতয়র দুধ 

সিতচতয় ভাতিা খািার। এটিতে অযাডন্টিডি রতয়তে ো ভিে কতয়কটি প্রচডিে 

ডেশুতরাগ প্রডেতরাতধ সহায়ো কতর।  
 

ডবে স্তন্যিান সপ্তাহ 2022: ডেম 

এই িেতরর ডিে স্তন্যপান সপ্তাহ এর তেম ‘Step Up for 

Breastfeeding: Educate and Support.’   
 

http://www.careerpower.in/
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সমস্ত প্রডেকর্াডগোমূিে িরীোর জন্য গুরুত্বিূণি তথ্য: 

• ওয়াল্ডশ  অযািাতয়ন্স ির ভব্র্স্টডিডিং অযাকেন সদর দপ্ততরর অিিান: 

ভপনাং, মািতয়ডেয়া; 

• ওয়াল্ডশ  অযািাতয়ন্স ির ভব্র্স্টডিডিং অযাকেতনর প্রডেষ্ঠাো: আতনায়ার 

িজি; 

• ওয়াল্ডশ  অযািাতয়ন্স ির ভব্র্স্টডিডিং অযাকেন ভচয়ারপারসন: ভিডিডসটি 

ভসতভজ; 

• ভব্র্স্টডিডিং অযাকেতনর জন্য ডিে ভজাট প্রডেডষ্ঠে: 14 ভিব্রুয়াডর 

1991। 
 

মুসডিম নারী অডধোর ডিবস 2022 01ভশ আগে িািন েরা হকযকে 

মুসছলমশের মশধ্য 'ডেন োিাে' এর ডিরুতে আইন প্রতয়াগ করার জন্য প্রডে 

িের 01ভশ আগে মুসডিম নারী অডধোর ডিবস িািন েরা হয। শডরযে 

বা মুসডিম ব্যডক্তগে আইন অনুসাতর, মুসডিম পুরুষতদরতক পরপর ডেনিার 

োিাক েব্দটি উচ্চারতণর মােতম ভে ভকাতনা সময় োতদর ডিতয়র সম্পকত  সমাপ্ত 

করার সুতোগ ভদওয়া হতয়ডেি । ডকন্তু ভারে সরকার 2019 সাতি আইনটি 

িাডেি কতর। 
 

01 আগে ডবেব্যািী িাডিে হয ডবে িুসিুস েযান্সার ডিবস 

প্রডে িের, িুসিুতসর কযান্সাতরর কারণ এিং ডচডকত্সা সম্পতকশ  সতচেনো 

িাডাতে ও এই ভরাতগর জন্য পেশাপ্ত গতিষণা েহডিতির অভাতির সমস্যাগুডি 

েুতি ধরতে 01 আগে ডবে িুসিুস েযান্সার ডিবস পািন করা হয় । 

িুসিুতসর কযান্সার পুরুষ ও মডহিাতদর মতে কযান্সামর মৃেুযর অন্যেম প্রধান 

কারণ। 

 

Sports News in  Bengali 
 

িমুিিা ওযান চযাডম্পযন ভসবাডেযান ভেকটি অবসকরর ভঘাষণা 

কশরশেন 

িেশ মাতন অযােন মাটিি কনর এেটি অংশ এিং চারিাতরর িমুশিা ওয়ান 

চযাডম্পয়ন ভসবাডস্তযান ভেকটি অিসমরর ভ াষণা কতরতেন । 35 িের িয়সী 

জামশান ড্রাইভার ভ াষণা কতরতেন ভে ডেডন এই মরসুলমর ভেতষ অিসর ভনতিন। 

ডেডন F1 ভরতসর অন্যেম সিি চািক ডেডন িেশ মাতন 53টি জতয়র সাতথ 

সিশকাতির মসরা গ্রযান্ড ডপ্রক্স ডিজয়ীতদর োডিকায় েৃেীয় িাতন রতয়তেন, শুধুমাে 

িুইস হযাডমল্টন এিং মাইতকি শুমাখার িার আলে আলিি | 
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: োরেীয োকরাকত্তািে গুরিীি ডসং 

িুরুষকির ছেিাশগ ভব্রাঞ্জ ডজকেকেন 

ভারতের গুরিীি ডসং পুরুষতদর 109+ ভেডজ োকরাকত্তািন ইকেকন্ট 

ভব্রাঞ্জ িিে ডজকেকেন । গুরিীি িাইনাকি ভমাট 390 ভকডজ (167 

ভকডজ + 223 ভকডজ) ওজন েুতিডেতিন, কারণ ডেডন ভগমতসর চিমান 

সংস্করতণ ভারতের 10েম ভাতরাতত্তািন তহসালি পদক ডজতেমিন। গুরদীপ 

ভারতের হতয় ভাতরাতত্তািতন েৃেীয় ভব্র্াঞ্জ পদক ভোগ করতে গুরুরাজা পূজাডর 

এিং িাভপ্রীে ডসং-এর সালে ভোগ তদলয়লিি | 
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: মুরডি শ্রীশঙ্কর িং জাকম্প ভরৌপ্য 

ডজকেকেন 

ভারে েমনওকযিে ভগমস 2022-এর অযাথতিটিতক্স িুরুষকির িং জাম্প 

ইশিশে মুরাডি শ্রীশঙ্কর ভরৌপ্য ছজশত ডিেীয় পদক এতন তদলয়লিি ৷ শ্রীশঙ্কর 

বাহামাকসর িাকুযান নায়ারতনর েলর ডিেীয় স্থ্ালি োকার জন্য জন্য োর পঞ্চম 

প্রতচষ্টায় 8.08 ডমটার জাম্প ছেশয়শেন ৷  
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: সুধীর িুরুষকির ভহডেওকযট প্যারা 

িাওযার ডিিটিংকয স্বণিিিে ডজকেকেন 

সুধীর েমনওকযিে ভগমস 2022-এ িুরুষকির ভহডেওকযট প্যারা 

িাওযারডিিটিং ইতভতন্ট স্বণশপদক তজলিলিি । এডেয়ান প্যারা ভগমতসর ভব্র্াঞ্জ 

পদক ডিজয়ী সুধীর োর প্রথম প্রতচষ্টায় 208 ভকডজ উতত্তািন কতরডেতিন এিং 

134.5 পতয়ন্ট সংগ্রহ কলরতিলেি । ভরকিশ  ইকেচুেউ ডিডিযান ওডবচুকু 

133.6 পতয়ন্ট ডনতয় ভরৌপ্য ডজতেতেন, আর ডমডে ইউকি 130.9 পতয়ন্ট 

ডনতয় ভব্র্াঞ্জ ডজতেতেন। 
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: েুডিো মান মডহিাকির 78 ভেডজ জুকিা 

ইকেকন্ট ভরৌপ্য ডজকেকেন 

ভারেীয় জুতিাকা, েুডিো মান েমনওকযিে ভগমস 2022 -এ মডহিাতদর 

78 ভকডজ ডিভাতগ ভরৌপ্য িিে ডজতেতেি ৷ েুডিকা মান জুতিাতে ভারতের 

ডিেীয় ভরৌপ্য পদক এিং জুতিাতে সামডগ্রকভাতি েৃেীয় েদক জয়ী, কারণ ডেডন 

স্কটোতন্ডর সারাহ অযািডিংটতনর কাতে হার ভমতনমিি ৷  
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: ভেজডস্বন শঙ্কর োরকের প্রেম হাই 

জাম্প িিে ডজকেকেন 

ভারতের ভেজডস্বন শঙ্কর িুরুষকির হাই জাম্প িাইনাকি ঐডেহাডসক ভব্র্াঞ্জ 

ডজতে েমনওকযিে ভগমস 2022 -এ অযােকিটিকক্স োরকের প্রেম 

িিে ডজকেকেন । ভেজডস্বন, চার িেতর প্রথমিাতরর জন্য ভারতের হতয় 

প্রডেিডিো কতর পডিয়াম ডিডনে ডনডিে করতে 2.22 ডমটার জাম্প কতরতেন। 

উতিাধনী দুটি জাতম্প 2.5 ডমটার এিং 2.10 ডমটার ডেয়ার করতে োর সমস্যা 

হয়ডন। োরপর প্রথম ভচষ্টায় তিতি 2.19m এিং 2.22m ভিে সহতজ জাম্প 

মদি । েডদও ডেডন 2.25m ডেয়ার করতে ব্যথশ হন ডকন্তু চেুথশ িাতন থাকা 

অযাথডিতটর ডিরুতে 2.22 ডমটার জাম্প ভব্র্াঞ্জ পদক ডজতেন।  
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েমনওকযিে ভগমস 2022: ভসৌরে ভঘাষাি ভস্কাযাকশ োরকের 

প্রেম ছসশেলস িিে ডজকেকেন 

ভারতের ভসৌরে ভঘাষাি ইংল্যাকির ভজমস উইিেিকে 11-6 , 11-1, 

11-4 মকালর হাডরতয় োরকের েমনওকযিে ভগমস 2022 -এ িুরুষকির 

ভস্কাযাদের  ছসশেলস-এ ভব্র্াঞ্জ পদক ডজতেতেন। এোডাও এটি ভস্কায়ামশর 

ডসঙ্গি তিভালে ভারতের প্রথম পদক ডেি।  
 

44 েম িাবা অডিডম্পযাদে োডনযা সচকিব োরেীয মডহিা িকির 

িশয় জয় ছেছনশয় দনন 

োডনযা সচকিব ভচন্নাইতয়র মামািাপুরতম 44 েম িাবা অডিডম্পযাকি মডহিা 

ডিভাতগর চেুথশ রাউতন্ডর ম্যাতচ হাকঙ্গডরর ডিরুতে ভারতের হতয় 2.5-1.5 জয় 

নডথভুক্ত কতরতেন । ডেডন জকসাো গািকে িরাডজে কতর দতির হলয় একটি 

ম্যাচ িাতক োকলি ডনধশারক পতয়ন্টটি অজশ ন কতরন। ভোকনরু হাডম্প, ভদ্রাণাবিী 

হাডরো এবং আর তবশািী োতদর ডনজ ডনজ কাউন্টাতর ড্র ডদতয় ভেষ কতরতেন। 
 

বাডণজয ও ডশল্প মন্ত্রে: োরে এখন ির্িন্ত 75000 টিরও ভবডশ 

োটি আিকে স্বীেৃডে ডিকযকে 

ভকন্দ্রীয় িাডণজয ও ডেল্প মন্ত্রী িীরূ্ষ ভগাযাি ভ াষণা কতরতেন ভে, ভারে একটি 

েুগান্তকারী মাইিিিক অজশ ন কতরতে, ভেখাতন ভদতে 75000 োটি আি 

স্বীকৃে হতয়তে। ডিিাটি কমন্ট ির প্রকমাশন অি ইিাডে অযাি ইন্টারনাি 

ভরি (ডিডিআইআইটি) 75,000 টিরও ভিডে স্টাটশ আপতক স্বীকৃডে ডদতয়তে 

- এটি একটি মাইিিিক ো স্বাধীনোর 75 েম বেকরর সাকে ডমকি র্ায৷ 
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: োকরাকত্তািে সংকেে সরগর ভরৌপ্য 

ডজকেকেন 

ভারতের সংকেে সারগার ভারতের প্রথম িীডাডিদ ডহতসতি েমনওকযিে 

ভগমস 2022 -এ পদক ডজতে ইডেহাস রচনা কতরতেন | ডেডন পুরুষতদর 55 

ভকডজ ইকেকন্ট ভমাট 248 ভকডজ ভার (স্ন্যাতচ 113 ভকডজ, ডেন অযান্ড জাতকশ  

135) িুলে ভরৌপ্য পদক ডজতেতেন। মািতয়ডেয়ার অডনে ভমাহাম্মিকে 

ডিেকন ভিকি, ডেডন ভমাট 249 ভকডজ (স্ন্যাতচ 107 ভকডজ, ডেন অযান্ড 

জাতকশ  142 ভকডজ) ভার িুলে ভসানা ডজতেডেতিন।  
 

আনহাে ডসং: েমনওকযিে ভগমস 2022 এর সবিেডনি ভখকিাযাড় 

েমনওকযিে ভগমস 2022 -এর সিশকডনষ্ঠ ভখতিায়াড অনাহে ডসং । ডেডন 

োর ভিান আডমরার সাতথ 6 িের িয়স ভথতক ব্যািডমন্টন ভখিতেন । পতর 

ভস্কায়াতের প্রডে আগ্রহ তেডর হয় আনহাতের । ডেডন ব্যািডমন্টন এবং ভস্কাযাশ 

ভখিতে পেদ করতেন ডকন্তু ভস্কায়াতের প্রডে োর অনুরাগ আরও ভিতড োওয়ায় 

ডেডন ভস্কায়াতে অসাধারণ সািে ভদডখতয়ডেতিন। 

ডেডন িেশ মাতন 9ম ভেণীকে অধ্যযনরে এবং ডেডন ভারেীয় দিটির সাতথ 

েমনওকযিে ভগমস 2022 -এ ভোগদান কতরডেতিন । ডেডন মাে 14 বের 

বযসী , এিং তিতি োর অসাধারণ পারিরম্যাতন্সর সাতথ িাডমশংহাম কমনওতয়িথ 

ভগমস 2022-এ অংশগ্রহণ করলি সক্ষম হতয়ডেতিন৷ 
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: োকরাকত্তািে অডচন্তা ডশউডি স্বণিিিে 

ডজকেকেন 

ভারতের ভাতরাতত্তািক, অডচন্তা ডশউডি(73 ভেডজ তিভালে) েমনওকযিে 

ভগমস 2022-এ স্বণিিিে ডজকেকেন। 20 িের িয়সী এই দখশলায়াে 

(স্ন্যাচ-এ 143 ভকডজ এিং ডেন অযান্ড জাতকশ  170 ভকডজ) সডম্মডিে প্রতচষ্টায় 
স্বণতেদক তজলিলিি | ভারে ভাতরাতত্তািতন অসাধারণভাতি পারিমশ করতে কারণ 

দিটি ইডেমতেই এই সংস্করতণ 6টি িিে ডজকেকে। 
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: ডবোশ ঠাকুর োকরাকত্তািকন ভরৌপ্য 

িিে ডজকেকেন 

েমনওকযিে ভগমস 2022: ভাতরাতত্তািক ডবোশ ঠাকুর িুরুষকির 96 

ভেডজ ডবোকগ ভরৌপ্য পদক ডজতেতেন । তিতি ভমাট 346 ভেডজ ওজন 

েুকিকেন । ডেডন 155 ভকডজর একটি প্রতচষ্টা কলরি এিং িারের 191 ভকডজর 

একটি ডেন অযান্ড জাকশ  প্রতচষ্টা সম্পন্ন কতরন । সাকমাযার িন ওকিকিাকগ ভমাট 

381 ভকডজ ওজন িুলে স্বণশপদক ডজতেতেন।  

ভারেীয় ভাতরাতত্তািন দি এখন িাডমশংহাম 2022-এ আটটি পদক ডজতেতে | 

মীরাবাই চানু, ভজকরডম িািডরনুঙ্গা, অডচন্তা ডশউডি, সংকেে সরগার, 

ডবডিযারাডন রানী, গুরুরাজা িূজাডর, হরডজির ভেৌর এবং ডবোশ সকতিই 

পডিয়াম ডিডনডেং কতরি । 
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: োরেীয িি িন োওশল ভসানা 

ডজকেকে 

োরকের মডহিাকির িন ভবাডিং দে েমনওকযিে ভগমস 2022 -এ 

স্বণিিিে ডজতে ইডেহাস েলডলিি । িন ভিািস ইতভতন্ট এটি ডেি ভদতের প্রথম 

পদক|  

ভেষ ডদতনর ভখিায়, ভারে অসাধারণ শুরু কতরডেি ডকন্তু েলর দডক্ষণ আডিকা 

একটি দুদশ ান্ত িডাই কতরডেি | ভারে েলর অসাধারণ েডাই কলর অিস্থ্ার 

পুনরুোর কতর |  
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: োরকের প্যািিাররা ভটডবি ভটডনকস 

ভসানা ডজকেকে 

োরকের প্যািিাররা েমনওকযিে ভগমস 2022- এর ভটডিি-ভটডনস 

িাইনাতি ডসঙ্গািুকরর ডিরুতে 3-1 ব্যিধাতন জতয়র সাতথ সালে োতদর পুরুষ 

দতির চযাডম্পয়নডেপ ডেতরাপা ধতর ভরতখতে । ভারতের হতয়, হরডমে ভিশাই 

এবং ডজ সাডেযান িািিস ম্যাতচ জয় তিতিি কতর ভারেতক একটি দুদশ ান্ত সূচনা 

ডদতয়তিলেি । Chew Zhe Yu Clarence পতরর ভগমটি ডজতে 

ডসঙ্গাপুরতক 1-1-এ সমোয় আতনি । ডকন্তু ডজ সাডেযান এবং হারডমে ভিশাই 

োতদর ডনজ ডনজ ম্যাচ ডজতে ভারতের হলয় ভসানা ডনডিে কতরতেন। 
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: োরেীয ব্যািডমন্টন িি ভরৌপ্য িিে 

ছেশয়শে 

োরেীয ব্যািডমন্টন িি েমনওকযিে ভগমস 2022 -এর ডমে গ্রুপ ম্যাতচ 

ভরৌপ্য িিে তজলিলি ৷ ভারেীয় ব্যািডমন্টন ডমে দি মািতয়ডেয়ার ডিরুতে 1-

3 ব্যিধাতন পরাজয় স্বীকার কতর এিং ভরৌপ্য তিলয় সন্তুষ্ট হয় ৷ শুধুমাে ডিডে 

ডসনু্ধই মডহিাতদর তসলেেস ম্যাতচ মািতয়ডেয়ার ডিরুতে েীষশ িডাইতয় জয় অজশ ন 

করতে ভপতরডেতিন। 
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শ্রী হরিীি ডসং িুরী 4েি ONGC প্যারা ভগমস 2022 উকদ্বাধন 

েকরকেন  

ভকন্দ্রীয় ভপতরাডিয়াম, প্রাকৃডেক গ্যাস, আিাসন এিং নগর ডিষয়ক মন্ত্রী শ্রী 

হরিীি ডসং িুডর নেুন ডিডির থ্যাগরাজ ভোটি স েমকপ্ল্কক্স ওএনডজডস 

প্যারা ভগমকসর চেুথশ সংস্করণটি আনুষ্ঠাডনকভাতি চািু কলরলিি । 2-4 আগস্ট, 

2022 পেশন্ত ভেি ও প্রােৃডেে গ্যাস েকিিাকরশন ডিডমকটি (ONGC) 

িারা চেুথশ ONGC প্যারা ভগমস অনুডষ্ঠে হতে এিং এতে 275 জন প্রডেিন্ধী 

ব্যডক্ত(PwD) রতয়তে, োরা আটটি ভকন্দ্রীয় ভেি ও গ্যাস পািডিক সংিার জন্য 

কাজ কতর। 
 

সমস্ত প্রডেকর্াডগোমূিে িরীোর জন্য গুরুত্বিূণি তথ্য: 

• ভকন্দ্রীয় ভপতরাডিয়াম, প্রাকৃডেক গ্যাস, আিাসন এিং নগর ডিষয়ক মন্ত্রী: শ্রী 

হরিীি ডসং িুডর 

• অতয়ি অযান্ড ন্যাচারাি গ্যাস কতপশাতরেতনর অন্তিশেীকািীন ভচয়ারপারসন 

এিং ব্যিিাপনা পডরচািক: অিো ডমত্তি 
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: িেপ্রীে ডসং িুরুষকির োকরাকত্তািকন 

ভব্রাঞ্জ িিে ডজকেকেন 

িেপ্রীে ডসং িুরুষকির 109 ভেডজ ভাতরাতত্তািতনর িাইনাতি ভমাট 355 

ভকডজ উতত্তািতনর সাতথ ভব্র্াঞ্জ ডজতেতেি | এরফশল, েমনওকযিে ভগমস 

2022 -এ ভাতরাতত্তািতন ভারতের পদক সংখ্যা 9 টি হলয়লি । েযাকমরুকনর 

জুডনযর ভমাট 361 ভকডজ উতত্তািন ডনতয় শীলেত রতয়তে । সাকমাযার জযাে 

ওকিকিাকগ ভমাট 358 ভকডজ ওজন ডনতয় ডিেীয় িাতন রতয়তেন । িভপ্রীে ডসং 

ভমাট 355 ভকডজ ওজন ডনতয় েৃেীয় িাতন রতয়তেন।  
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: ভজকরডম িািডরনুঙ্গা িুরুষকির 67 

ভেডজ োকরাকত্তািকন ভসানা ডজকেকেন 

ভারতের ভজকরডম িািডরনুঙ্গা 2022 েমনওকযিে ভগমকস পুরুষতদর 67 

ভেডজ ডবোকগ োকরাকত্তািকন স্বণিিিে ডজকেকেন । 19 িের িয়সী েুি 

অডিডম্পক চযাডম্পয়ন প্রথম িান ভপতে ভমাট 300 ভকডজ (140 ভকডজ + 

160 ভকডজ) উতত্তািন কতরতেন। এটি ভারলির ডিেীয় স্বণশ এিং সামডগ্রকভাতি 

পঞ্চম পদক ।  
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: ডবডিযারাডন ভিবী ভরৌপ্য িিে 

ডজকেকেন 

ভারতের আতরক ভাতরাতত্তািক, ডবিযারাডন ভিবী (55 ভেডজ) মডহিাতদর 

55 ভকডজ তিভালে ভরৌপ্য ডজতেতেন, এরফলে ভারে কমনওতয়িথ ভগমতস 

পদতকর ভদৌড অব্যাহে ভরতখতে। ডেডন ভমাট 202 ভেডজ (86 ভেডজ + 

116 ভেডজ) ওজন েুকিডেকিন ।  

মডণপুতরর ডিদযারাডন ভদিী ভসাতরাখাইিাম (জন্ম 27 জানুয়ারী 1999) একজন 

ভারেীয় ভাতরাতত্তািক ডেডন 55 ভকডজ ওজন ভেডণতে প্রডেিডিো কতরন। ডেডন 

2019 কমনওতয়িথ ভাতরাতত্তািন চযাডম্পয়নডেতপ স্বণশ এিং 2021 

কমনওতয়িথ ভাতরাতত্তািন চযাডম্পয়নডেতপ ভরৌপ্য ডজতেডেতিন। ডেডন 2021 

ডিে ভাতরাতত্তািন চযাডম্পয়নডেতপ ডেন অযান্ড জাতকশ  ভসানা ডজতেডেতিন। 
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: মীরাবাই চানু োরকের প্রেম স্বণিিিে 

ডজকেকেন 

ভারতের ভাতরাতত্তািক মীরাবাই চানু মডহিাতদর 49 ভেডজ ভাতরাতত্তািন 

ডিভাতগ েমনওকযিে ভগমস 2022 - এ োরকের প্রেম স্বণিিিে 

ডজকেকেন । প্রডেতোডগোয় োর কেৃশ েতক স্টযাম্প করতে এিং প্রডিয়ায় 

কমনওতয়িথ ভগমতসর ভরকিশ  অজশ ন করতে ডেডন ভমাট 201 ভকডজ (88 

ভকডজ + 113 ভকডজ) ওজলির ভার  মিালেি । ভরৌপ্য ডজতেতেন মডরোতসর 

মাডর হাডনত্রা ভরাইডিয়া রানাইতভাতসা (172 ভকডজ) এিং ভব্র্াঞ্জ ভপতয়তেন 

কানািার হান্না োডমনডস্ক (171 ভেডজ)। 
 

Max Verstappen F1 হাকঙ্গডরযান গ্রযাি ডপ্রক্স 2022 ডজকেকেন 

ম্যাক্স োেি যাকিন (ভরি িুি – ভনদারোন্ডস) িমুিিা ওযান (F1) 2022 

হাকঙ্গডরযান গ্রযাি ডপ্র 2022 ডজকেকে৷ এটি োর সামডগ্রক 28েম ভরস জয় 

এিং 2022 ডসজতনর 10েম জয়৷ িুইস হযাডমল্টন (মাডসশডিজ-ভগ্রট ডব্র্তটন) 

ডিেীয় এিং জজি  রাকসি (মাডসশডিজ-ডব্র্তটন) েৃেীয় হতয়তেন। 

ম্যাক্স োেি াকিন সম্পকেি : 

Max Emilian Verstappen হতিন একজন ভিিডজয়ান-িাচ ভরডসং 

ড্রাইভার এিং 2021 িমুশিা ওয়ান ওয়াল্ডশ  চযাডম্পয়ন। ডেডন ভরি িুি ভরডসংতয়র 

সাতথ িমুশিা ওয়াতন িাচ পোকার ডনতচ প্রডেিডিো কতরন। ডেডন প্রাক্তন িমুশিা 

ওয়ান চািক জস ভাস্টশ াতপতনর ভেতি। 
 

2022 হাকঙ্গডরযান গ্রযাি ডপ্রক্স িিািি: 

অবস্থ্ান ড্রাইোর টীম িকযন্ট 

1 ম্যাক্স ভাস্টশ াতপন মরড িুে 25 

2 িুইস হযাডমল্টন মাডসশডিজ 21 

3 জজশ  রাতসি মাডসশডিজ 16 

4 কাতিশাস ভসঞ্জ ভিরাডর 12 

5 সাডজশ ও ভপতরজ মরড িুে 10 
 

মডহিাকির ইউকরা 2022-এর ফাইনাশল ইংল্যাি জামিাডনকে পরাস্ত 

কশরশে 

ইউতরাডপয়ান চযাডম্পয়নডেতপর িাইনাতি ইংল্যাি জামিাডনকে 2-1 ভগাকি 

পরাডজে কতর প্রথম উতিখতোগ্য মতহো িুটিি চযাডম্পয়নডেপ তজলিলি । 

জামিাডন সিিভাতি একটি কনশার তিয়ার করতে ব্যথশ হওয়ার পতর, ভো ভেডি 

অডেডরক্ত সমতয়র ডিেীয় পতিশ ডরিাউতন্ড ভখিা জয়সূচক ভগািটি কতরন ।  
 

IOC েডমশন অযােকিটস চারটি নেুন সিস্য ভর্াগ েকরকে 

নেুন চার সদস্যতক আন্তজি াডেে অডিডম্পে েডমটির সভাপডে টমাস বাচ 

ডনকযাগ েকরকেন। IOC অযাথতিটস কডমেতনর ভচয়ারম্যান এমা ভটরকহার 

সাতথ পরামেশ কতর ডনতয়াগগুডি করা হতয়ডেি। েডদও প্যাডরস 2024 গ্রীষ্মকািীন 

অডিডম্পক ভগমস আসার সাতথ সাতথ চারটি নেুন সদতস্যর ভিাকাস েীঘ্রই 

ডনিশাডচে পতদ িানান্তডরে হতি। 
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চার অডিডম্পযান অডিডম্পে আকিািকনর মকধ্য িীড়াডবি েকযস 

প্রডেডনডধত্ব েরকে সাহায্য েরার জন্য IOC অযােকিটস েডমশকন 

ভর্াগিান েকরকে: 

• অযাডিসন ভিডিক্স (মাডকশ ন েুক্তরাষ্ট্র): ডিন্টার 

• অযাডিস্টার ব্র্াউনডি (ইউতক): রায়াথিন 

• ওিুতসই ডস্মথ (কানািা): ডিন্টার 

• মাতসামাহ আিী জাদা (আইওডস কডমেতন প্রথম েরণাথী িীডাডিদ): 
সাইডেস্ট 

 

প্যাডরস অডিডম্পে 2024 অডিডসযাি ভলাগান ডহসাকব 'ভগমস 

ওযাইি ওকিন' উকন্মাচন েরা হকযকে 

2024 প্যাডরস অডিডম্পকের আতয়াজকরা োতদর অডিডসয়াি ভলাগান 

ডহসাতি "ভগমস ওযাইি ওকিন" উতন্মাচন কতরতে । 2024 সাতির 

গ্রীষ্মকািীন অডিডম্পক 26 জুিাই ভেকে 11 আগে, 2024 ির্িন্ত 

অনুডিে হওযার েো রকযকে ৷ ভলাগানটি একটি ডভডিওর সাতথ প্রকাে করা 

হতয়ডেি োতে অডিডম্পক এিং প্যারাডিডম্পকগুডি হতি "দ্রুে", "উচ্চের" এিং 

"েডক্তোিী" — ভসইসাতথ "আতরা অন্তভুশ ডক্তমূিক" , আতরা ভ্রােৃেপূণশ, আতরা 

সুদর।" 

িীডাডিদরা 32টি ভখিায় ভমাট 329টি ইতভতন্ট প্রডেিডিো করতি। প্যাডরস 

2024-এর িক্ষয হি ইডেহাতসর সিতচতয় ডিঙ্গ-ভারসাম্যপূণশ অডিডম্পক ভগমস, 
আতয়াজকরা মডহিাতদর প্রডেতোডগোতক েটিাইতট ভরতখতে। 
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: জুকিাকে ডবজয কুমার ভব্রাঞ্জ িিে 

ডজকেকেন 

ডবজয কুমার র্ািব কমনওতয়িথ ভগমস 2022-এর জুতিাতে ভারেতক 

ডিেীয় পদক এতন তদলি সূক্ষম হলয়লিি | ডেডন পুরুষতদর 60 ভকডজ তিভালে 

সাইপ্রাতসর ভিকরাস ডিকোকিৌডিিসকে িরাডজে েকর ভব্রাঞ্জ ডজকেকেন। 

এর আতগ, ভারতের ডবজয কুমার র্ািব স্কটোতন্ডর ডিিন মুনতরাতক হাডরতয় 

ভব্র্াঞ্জ পদতকর ম্যাতচ প্রতিে কতরডেতিন। 
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: জুকিাকে শুশীিা ভিবী ডিেমাবাম 

ভরৌপ্য িিে ডজকেকেন 

শুশীিা ভিবী ডিেমাবাম মডহিাতদর জুতিা 48 ভেডজ িাইনাকি ভরৌপ্য 

ডজকেকেন, র্া োরেকে েমনওকযিে ভগমস 2022 -এর সপ্তম পদক 

এতন ডদতয়তে। ভকায়াটশ ার িাইনাতি শুশীিা হযাডরকযট বনকিসকে পরাডজে 

কতরডেি এিং তিতি ভসডমিাইনাতি মডরোতসর ডপ্রডসিা ভমারান্ডতক হাডরতয় ডিেীয় 

জয় ভপতয়তিলেি । সুেীিা ভগাল্ড এর মদৌলড তিলেি ডকন্তু তিতি িাইনাতি দডক্ষণ 

আডিকার মাইকেিা ভহাযাইটবুকযর ডবিকে একটুর জন্য পরাছজত িন । 
 

েমনওকযিে ভগমস 2022: োকরাকত্তািে হরডজির ভেৌর ভব্রাঞ্জ 

িিে ছজশতশেন 

ভারতের হারডজির ভেৌর িাডমশংহাতম কমনওতয়িথ ভগমস 2022-এ 

মডহিাতদর 71 ভকডজ ভাতরাতত্তািতন ভব্রাঞ্জ িিে তজলিলিি । ইংোতন্ডর 

সারাহ ভিডেস কমনওতয়িথ ভগমতসর 229 ভকডজ তিভালে ভরকতিশ র সাতথ 

ভসানা ডজতেতেন | কানািার েরুণ অযাকিডক্সস অযাশওযােি 214 ভেডজ 

ছেিাশগ ভরৌপ্য ডজতেতেন।' 
 

Obituaries News in Bengali 
 

প্রয়াত িশলন প্রবীণ বাঙাডি গাডযো ডনমিিা ডমে 

প্রখ্যাে িাঙাডি গাডয়কা ডনমিিা ডমে প্রয়াি হলয়লিি | মৃিুযকালে ডেডন 81 িের 

িয়সী ডেতিন। ডেডন 1938 সাতি পডিমিতঙ্গর দডক্ষণ 24 পরগণা ভজিায় 

জন্মগ্রহণ কতরন। ডেডন িাংিা, ওডডয়া এিং অসমীয়া চিডচ্চতে ডিডভন্ন গান 

ভগতয়তেন। িাংিা ভাষায় োর সুতরর মতে রতয়তে 'এমন একটা ড নুক', 'িতিা 

মিা আরডে' এিং 'এই িাংিার মাটি ভে'। 

পডিমিঙ্গ সরকারও োতক 'সঙ্গীে সম্মান', 'সঙ্গীে মহাসম্মান' এবং 

'বঙ্গডবেূষণ' িুরস্কাকর েূডষে েকরকে । ওডডয়া সঙ্গীতে োর আজীিন 

অিদাতনর জন্য ডেডন সঙ্গীে সুধাের বািেৃষ্ণ িাস িুরস্কাকর ভূডষে হতয়তেন 
। 
 

প্রাক্তন অকেডিযান বডক্সং ডবে চযাডম্পযন জডন ভিকমচন প্রয়াত 

িশয়শেন 

অতিডিয়ার প্রািণ ভিদারওতয়ট িডক্সং ডিে চযাডম্পয়ন জডন ভিকমচন প্রয়াি 

হলয়লিি। মৃিুযকালে ডেডন 77 িের িয়সী ডেতিন। ডেডন 20 িেতররও ভিডে 

সময় ধতর ভপোদার িডক্সংতয়র সাতথ েুক্ত ডেতিন এিং িার 56টি জতয়র ভরকিশ  

ডেি, োর মতে 20টি নকআউট, েয়টি ড্র এিং পাুঁ চটি হার রতয়তে। 

অতিডিয়ান িক্সাতরর সিতচতয় স্মরণীয় ডিে ডেতরাপা জয় ডেি 1969 সাকি 

িিকনর আিবাটি  হকি ডেউবান ভজাকস ভিগ্রার ডবরুকি োর WBC 

িকযকন্টর ডসিাকন্ত জয। ভিতমচন 20 িেতররও ভিডে সময় ধতর 

ভপোদারভাতি িডক্সং কতর এিং 56টি জতয়র ভরকিশ  ডেি, 20টি নকআউতট, 

েয়টি ড্র এিং পাুঁ চটি হার। জডন ভিতমচন ডেতিন সিশকাতির সিতচতয় জনডপ্রয় 

অতিডিয়ান িক্সারতদর একজন। 
 

ডিডিিাইকনর প্রাক্তন ভপ্রডসকিন্ট ডিকিি োিকিজ রাকমাস প্রয়াত 

িশয়শেন  

ডিডিিাইকনর প্রাক্তন রাষ্ট্রিডে ডিতদি ভািতদজ রাতমাস, COVID-19 

এর জটিিোর োরকণ প্রয়াত িশয়শেন । মৃতুযকাশল োর বযস ডেি 94 

েের । রাকমাস 1992 ভেকে 1998 সাি ির্িন্ত ডিডিিাইকনর 12েম 

রাষ্ট্রিডে ডহকসকব িাডযত্ব িািন েকরন। ভিশায ডেডন এেজন সামডরে 

েমিেেি া ডেকিন। 

 

Defence News in Bengali 
 

3য োরে-ডেকযেনাম ডদ্বিাডেে ভসনা মহড়া "Ex VINBAX 

2022" হডরযানায শুরু হকযকে 

ডেকযেনাম-োরে ডদ্বিাডেে ভসনা মহড়া "Ex VINBAX 2022" 

এর 3য় সংস্করণ হডরযানার চণ্ডীমডিকর 1 ভথতক 20 আগস্ট, 2022 পেশন্ত 

পডরচাডিে হয় ৷ Ex VINBAX 2022-এর ডথম হি "এেটি ইডঞ্জডনযার 

ভোম্পাডন এবং এেটি ভমডিকেি টিকমর েমিসংস্থ্ান এবং ভমাোকযন৷ 

শাডন্ত রো োর্িিকমর জন্য জাডেসংকঘর েডন্টনকজকন্টর অংশ”। এই 

মহডা ভারে ও ডভতয়েনাতমর ডিপাডক্ষক সম্পকশ তক আরও মজিুে করতি। 
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োরে অকেডিযায রু্ি অনুশীিন ডড্রি “ডিচ ব্লযাে 2022”-এ 

অংশগ্রহণ েরকব 

োরে অকেডিযার উত্তরােকি অনুডষ্ঠে হতে োওয়া 17টি ভদতের মতে 

ভমগা এয়ার কমব্যাট এক্সারসাইজ “ডিচ ব্লযাে 2022” -এর অংশ িশত 

চশলশে । “ডিচ ব্লযাে” অনুেীিতন ভারতের অংেগ্রহণ অতিডিয়া সরকার 

ডনডিে কতরতে । 17টি ভদতের 100 টিরও ভিডে ডিমান এিং 2,500জি 

সামডরক কমী মহডায় অংে মিলি । মহডাটি 19 আগস্ট ভথতক 6 ভসতেম্বর 

পেশন্ত অনুডষ্ঠে হওয়ার কথা রতয়তে । 

এই িেতরর অংেগ্রহণকারীতদর মতে রতয়তে অকেডিযা, োনািা, োরে, 

ফ্রান্স, জামিাডন, ইকিাকনডশযা, জািান, মািকযডশযা, ভনিারল্যািস, 

ডনউডজল্যাি, ডিডিিাইন, ভোডরযা প্রজােন্ত্র, ডসঙ্গািুর, োইল্যাি, 

সংরু্ক্ত আরব আডমরাে, রু্ক্তরাজয এবং মাডেি ন রু্ক্তরাষ্ট্র। 
 

োরে-মাডেি ন ভসনারা উত্তরাখকণ্ডর আউডিকে ভমগা সামডরে মহড়া 

"রু্ধ অভযাস" েরকব 

োরেীয ভসনাবাডহনী এবং মাডেি ন ভসনাবাডহনী উত্তরাখকণ্ডর আউডিকে 

14 ভথতক 31 অকটাবর, 2022 ির্িন্ত িাডেে িীঘি  ভমগা সামডরে 

মহড়া "রু্ধ অেযাস" এর 18েম সংস্করণ পডরচািনা করতি । মহডার িক্ষয হে 

দুই ভসনািাডহনীর মতে ভিা াপডা, সহতোডগো এিং আন্তিঃকােশক্ষমো িাডাতনা । 

অনুেীিতনর আতগর সংস্করণটি 2021 সাতির অতক্টািতর মাডকশ ন েুক্তরাতষ্ট্রর 

আিাস্কায় অিুতিি হতয়ডেি। 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

ওডড়শার মুখ্যমন্ত্রী নবীন িট্টনাকযে 'িেিাউন ডিডরক্স' নাকম এেটি 

বই প্রোশ েকরকেন 

ওডডোর মুখ্যমন্ত্রী নবীন িট্টনাযে সঞু্জক্ত িাকশর ভিখা কডিোর সংকিন 

‘িকিাউন ডিডরক্স' নাতম একটি িই প্রকাে কতরতেন । কডিোগুডি মহামারী 

চিাকািীন ভিখতকর অডভজ্ঞো এিং ভক্ষাতভর একটি অতেৌডক্তক িণশনা । ডেডন 

দী শ সমতয়র মতে সমাতজর সিতচতয় সংকটময় োোয় সমস্ত রমা, ভেে এিং 

মানিোর আো এিং আকাঙ্ক্ষাতক প্রডেিডিে কতরতেন। 
 

সামুডদ্রে জীবডবজ্ঞানী একিন প্রগার " Dangerous Earth " 

ডশকরানাকমর এেটি বই প্রকাছেত কশরশেন 

সামুডদ্রক জীিডিজ্ঞানী একিন প্রাগার " Dangerous Earth: What 

we wish we knew about volcanoes, hurricanes, 

climate change, earthquakes and more " ডেতরানাতমর 

একটি িই প্রকাশ কলরলিি । িইটিতে, ভিখক সিতচতয় িােোমূিক প্রতশ্নর উত্তর 

ডদতে ভচতয়তেন: ভকন আমরা প্রাকৃডেক দুতেশাতগর পূিশাভাস ডদতে পাডর না?  
 

ডেকিন বােি াকরর "িাযন অি দ্য স্কাইস: হারডিে ডসং মাডিে" 

ডশকরানাকমর এেটি বই প্রকাছেত িশয়শে 

"ভারতের প্রথম িাইটার পাইিট" সম্পতকশ  ডস্টতিন িাকশ ার "িাযন অি দ্য 

স্কাইস: হারডিে ডসং মাডিে, রযযাি এযার ভিাসি অযাি দ্য িােি  ওযার্ল্ি  

ওযার" ডেতরানাতমর একটি িই প্রকাশ কলরলিি| তিতি িইটিলি ডিেদভাতি িণশনা 

কতরতেন ময, একজন ভারেীয়র পতক্ষ ডব্র্টিে সেস্ত্র িাডহনীতে কাজ করা, 

জাডেগে তিষতম্যর ডিরুতে িডাই করা কেটা চযাতিডঞ্জং তিে | 

প্রথম ডিেেুতের সময়, হরডদে ডসং মাডিক জামশানতদর সাতথ েুে করার জন্য 

রয়যাি ফ্লাইং কপশস (আরএিডস) এিং রয়যাি এয়ার ভিাসশ (আরএএি) উভতয়র 

জন্য িাইটার পাইিট ডহসাতি কাজ কতরডেতিন। ডেডন িাতন্স প্রথম ভারেীয় 

রাষ্ট্রদূেও তিলেি। 
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300 বেকরর মকধ্য সবকচকয বড় ভগািািী হীরা "িুকিা ভরাজ" 

অযাকঙ্গািায িাওযা ভগকে 

একটি ডিরি খাুঁ টি ভগািািী হীরা ( 300 বেকরর মকধ্য সিতচতয় িড) মধ্য 

আডফ্রোর একটি ভদে অযাকঙ্গািায পাওয়া িতি মলি করা হলে । িুতিা ভরাজ 

হি একটি টাইি 2a হীরা, োর অথশ এতে কম িা ভকান অতমে ভনই । এটি 

িুতিা খডন ভথতক উোর হওয়া পঞ্চম িৃহত্তম হীরা - অকেডিযার িুোিা 

িাযমি ভোম্পাডন এবং অযাকঙ্গািান সরোকরর মকধ্য এেটি ভর্ৌে 

উকদ্যাগ। 
 

িুকিা দরাশজর মাত্রা: 

• এটি একটি 170-েযাকরট ভগািাপী হীরা এিং এর নাম ভদওয়া হতয়তে 'দ্য 

িুতিা ভরাজ'। 

• এর ওজন 34 গ্রাম। 

• অনুরূপ হীরা অেীতে কতয়ক ডমডিয়ন িিাতর ভকনা হতয়তে, োর মতে 

একটি - ডপঙ্ক স্টার নাতম পডরডচে - হংকংতয়র একটি ডনিাতম 2017 সাতি 

$71.2m (£59m)এটি ডিডি হতয়ডেি৷ 
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