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National News in Bengali 
  

দেশ ভারত ছাড া আডদালডের 80তম বার্ষিকী পালে করডছ 

আমাদের দেদের স্বাধীনতা সংগ্রাদমর ইততহাদস একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক 

তহসাদে তেদেতিত হওয়া আগস্ট ক্রার্ি র্িে বা ভারত ছাড া আডদালডের 

80তম বার্ষিকী 8ই আগস্ট 2022 তার্রডে পালে করা হডে । "ভারত 

ছাড া" এবং "ডু অর ডাই” দলাগান ভারত ছাদ া আদদালদনর সময় স্বাধীনতা 

সংগ্রামীদের জন্য যুদের আতণ নাে হদয় ওদে। 

ভারত ছাড া আডদালে: তাৎপর্ি 

ভারত ছাদ া আদদালন একটি োতিপূর্ণ এেং অতহংস আদদালন েদল মদন করা 

হদয়তছল, যার উদেশ্য তছল শুধুমাত্র তিটিেদের ভারত দছদ  িদল দযদত এেং 

স্বাধীনতা প্রোদনর জন্য আহ্বান জানাদনা ।  
 

ইডদা-ইসরাড়েল সসন্টার অফ এর্িডলন্স ফর সভর্িডেবলস এর 

উডবাধে করা হড়েডছ 

ইসরাদয়তল বিশেষজ্ঞর়া ভারত-ইসরাড়েল অযাকশে প্ল্যাে (IIAP) এর অংে 

তহসাদে দকদের প্রযুতি সরেরাহ করদছন, অন্যবিশে MIDH প্রেেণদনর 

উদেদশ্য দকদের পবরে়াঠ়াশ ়া তনমণাদর্ অর্ণায়ন করদছ । ইসরাদয়তল উদ্ভােদনর 

তভতিদত, মাতকণ ন যুিরাদে সসন্টার অফ এর্িডলন্স (CoEs) প্রতততিত হদে। 

কৃতি ও কৃিক কল্যার্ মন্ত্রী েডরন্দ্র র্সং সতামাডরর মদত, কৃতির উন্নততর জন্য, 

দকেীয় এেং রাজয সরকারগুতল সমস্ত ফ্রদে সহদযাতগতা করদছ ।   
 

গুরুত্বপূর্ণ দেক: 

• উদ্যান তেদের নতুন প্রযুতি প্রেেণন করা হয় এেং সেন্ট়ার অফ এশেশেন্স 

গুবেশে প্রর্শক্ষণ সিও়ো হ়ে। 

• ফল ও সবর্ির িারা তততরর উৎস তহদসদেও কাজ কদর । 
 

মহারাডের রািযপাল 22তম 'ভারত রঙ মডহাৎসব' এর উডবাধে 

কডরডছে 

মহারাডের রািযপাল ভগত র্সং সকার্শ়োর্র আি মুম্বাইড়ের রবীন্দ্র োেয 

মর্দডর 22তম 'ভারত রঙ্গ মডহাৎসব' এর উডবাধে কডরডছে । পাাঁ ি তেদনর 

এই উৎসে (আগস্ট 9 দর্দক 13 আগস্ট, 2022 পযণি অনুতিত হদে) স্বাধীনতা 

সংগ্রামীদের প্রতত শ্রো জানাদত সকন্দ্রী়ে সংসৃ্কর্ত মন্ত্রক এেং PL সিশপাডে 

মহারাে কলা একাডডর্ম দযৌর্ভাদে আদয়াজন করদছ। 

আিার্ি কা অমৃত মডহাৎসডবর অধীডে ন্যাশোল সু্কল অফ ড্রামা আমাদের 

স্বাধীেতা সংগ্রামীডির প্রর্ত শ্রদ্ধা িাোডত “আিার্ি কা অমৃত মডহাৎসব 

–22তম ভারত রঙ্গ মডহাৎসব, 2022 (আিািী র্বভাগ)” আড়োিে করডছ 

। 22তম ভারত রঙ্গ মদহাৎসে, 2022 (আজাতে দসগদমে) এর অংে তহসাদে 16ই 

জুলাই দর্দক 14ই আগস্ট, 2022 পযণি তেতি, ভুেদনশ্বর, োরার্সী, অমৃতসর, 

দেঙ্গালুরু এেং মুম্বাইদত 30টি নাটক প্রেতেণত হদে। 
 

সরকার সলাকসভা়ে র্বদ্যযৎ সংডশাধেী র্বল, 2022 সপশ কডরডছ  

র্বদ্যযৎ সরবরাহকারীডির র্বতরণ সেেও়োকি গুর্লডত ববষম্যহীে উনু্মক্ত 

অযাডিডসর অেুমর্ত সিও়োর িন্য র্বদ্যযৎ আইে সংডশাধে করার 

উদ্দেদ্দে একটি র্বল সলাকসভা়ে র্বডরাধীডির প্রর্তবাডির মডে সপশ করা 

হড়ের্ছল | তেলটি উত্থাপন করার সময়, তেদ্যযৎমন্ত্রী আর. দক. তসং দলাকসভার 

তিকার ওম তে লাদক তেদরাধীদের উদেসের দমাকাদেলার জন্য এেটি তেসৃ্তত 

আদলািনার উশেশে একটি সংসেীয় স্থায়ী কতমটির কাদছ পাোদত অনুদরাধ 

কদরতছদলন। 
 

প্রধােমন্ত্রী সমািী 7তম েীর্ত আড়োগ পর্রচালো পর্রষডির ববঠডক 

সভাপর্তত্ব কডরে 

িাতী়ে রািধােীডত রােপর্ত ভবডের সাংসৃ্কর্তক সকডন্দ্র অেুর্িত হওয়া 

সপ্তম NITI আড়োগ পর্রচালো পর্রষডির সভা়ে  দেদ্দশর প্রধ়ানমন্ত্রী শ্রী 

নদ্দরন্দ্র সমািী সভ়াপদিত্ব কদ্দরন । কাউর্ন্সল শস্য বহুমুেীকরণ, েগর উন্ন়েে 

এবং িাতী়ে র্শক্ষা েীর্ত (এেইর্প) োস্তোয়দনর মদতা তেতভন্ন তেিদয় 

আদলািনা কদরদছ । 
 

ববঠডকর শীষি পড়েন্ট : 

1) সদেলদনর আদলািযসূতিগুতলর মদে রাজয এেং দকেোতসত অঞ্চলগুতলর 

সতিয় অংেগ্রহদর্র সাদর্ জাতীয় অগ্রাতধকার এেং দকৌেলগুতলর একটি ভাগ করা 

দৃতিভতঙ্গ তেকতেত করা হশযশে | NITI আদয়াগ পতরিালনা পতরিে হল 

আদলািনার একটি মূল দফারাম। 

2) ভারত আগামী বছর G20 সপ্রর্সডডর্ন্স এবং শীষি সডেলডের আড়োিক 

হও়ো়ে, রতেোদরর তেেকটি আরও তাৎপযণপূর্ণ বেে ।  

3) দতদলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী সক. চন্দ্রডশের রাও েতনোর, দকদের োরা তেিদের 

োতে কদর েদলদছন, তততন সদেলদন দযাগ দেদেন না, একটি তেেৃততদত, নীতত 

আদয়াগ েদলদছ এটি "দ্যভণ াগ্যজনক"। 

4) তেহাদরর মুখ্যমন্ত্রী েীতীশ কুমারও তেেদক উপতস্থত বেশেন ন়া | 
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International News in Bengali 
 

সুইডডে এবং র্ফেল্যাে মার্কি ে র্সডেে বারা ন্যাডোডত সর্াগিাডের 

অেুডমািে র্িড়েডছ 

95জন তসদনটর এই ব্যেস্থার পদে দভাট সিওয়ায মার্কি ে সসডেে সুইডডে এেং 

র্ফেল্যাডের NATO সেস্যপেদক িূ ািভাদে অনুদমােন কদরসে । তমদসৌতরর 

তরপােতলকান তসদনটর সিাশ হাওর্ল একমাত্র আে়াি়া দভাট তেদয়দছন | NATO 

সত তফনল্যান্ড এেং সুইদেদনর সেস্যপে মাতকণ ন দপ্রতসদেে সিা র্বডডডের 

দজারাদলা সমর্ণন সপশযশে, তযতন জুলাই মাদস তেিয়টি তেদেিনার জন্য তসদনদট 

পাঠিদয়তছদলন। 
 

সমস্ত প্রর্তডর্ার্গতামূলক পরীক্ষার িন্য গুরুত্বপূণি িথ্য: 

• ন্যাডো সচ়োরম্যাে: দজনস স্টলদটনোগণ 

• ন্যাডো সেশেস: ন্যাডোর েতণ মান সেস্য রােগুদলা হল আলদেতনয়া, 

দেলতজয়াম, েুলদগতরয়া, কানাো, দিাদয়তেয়া, দিক প্রজাতন্ত্র, দেনমাকণ , 

এদস্তাতনয়া, ফ্রান্স, জামণাতন, গ্রীস, হাদঙ্গতর, আইসল্যান্ড, ইতাতল, লাটতভয়া, 

তলরু্য়াতনয়া, লুদেমোগণ, মতেতনদগ্রা, দনোরল্যান্ডস, উির দমতসদোতনয়া, 

নরওদয়, দপাল্যান্ড, পতুণ গাল, দরামাতনয়া, দলাভাতকয়া, দলাদভতনয়া, দিন, 

তুরস্ক। 
 

ASEAN 2022 সাডল তার 55তম বার্ষিকী উির্াপে করডছ 

পররােমন্ত্রী েক্টর এস. জয়েঙ্কর ASEAN সেস্য দেে এেং মহাসতিেদক তাদের 

55তম োতিণকীদত অতভনদন জাতনদয়দছন। একটি টুইট োতণ ায় তততন েদলন, আমরা 

2022  ে়ােশে দক ASEAN-ভারত েনু্ধদত্বর েছর তহসাদে উেযাপন করতছ, 

অংেীোতরদত্বর প্রততশ্রুতত এেং ইদদা-প্যাতসতফক অঞ্চদল ASEAN-এর 

দকেীয়তার প্রতত প্রততশ্রুতত পুনেণযি করতছ । বনউ তেতির তরসািণ  অযান্ড 

ইনফরদমেন তসদস্টম ফর দেদভলতপং কাতিজ(RIS) এ ASEAN-ইতন্ডয়া 

দসোর (AIC) ASEAN এর 55তম োতিণকী উেযাপদনর জন্য একটি 

আদলািনার আদয়াজন কদরদছ। এই েছদরর ASEAN তেেদসর তর্ম হল 

"Tronger Together" | 

 

চীদ্দন ল্যাং়ো সহর্েপাভাইরাস পাও়ো সগডছ 

িীদনর শােডং এেং সহোে প্রদেদে, মডে করা হডে 35 জন  ়ানুষ ল্যাং়ো 

সহর্েপাভাইরাস ন়ামক একটি অর্ভেব ভাইরাস দ্ব়ার়া সংক্রার্মত 

সংক্রদমি হদ্দযদ্দে । ল্যাং়ো সহর্েপাভাইরাস সহন্দ্রা এেং র্েপাহ ভাইরাস 

এেটি েংশ ়াে তেবর েশর । নতুন ভাইরাস সম্পদকণ  এখনও অদনক তকছু জানা 

যায়তন, যা LayV নাদমও পতরতিত | এটি এে ব্যবি সেশে অন্য ব্যবির েরীশর 

েংক্রব ে হয বেন়া ে়া এখশন়া প যন্ত জ়ান়া  ়ায বন।  
 

ল্যাং়ো সহর্েপাভাইরাস : মূল পড়েন্ট 

• যতেও দরাগীরা কততেন অসুস্থ তছদলন তা জানা যায়তন, তদে ল্যাং়ো 

সহর্েপাভাইরাডসর দে লক্ষণগুর্ল তরদপাটণ  করা হদয়দছ, সেগুবে হে - 

জ্বর, ক্লাতি, কাতে, েুধা হ্রাস, দপেীদত ব্যর্া, েতম েতম ভাে এেং মার্াব্যর্া 

ইেয়াবি | 

• দরাগীদের  শে একটি দছাট েতাংে  ়ানুষ সম্ভাব্য আরও গুরুতর সমস্যায় 

দভাদগন, দযমন তনউদমাতনয়া এেং তলভার ও তকেতনর কাযণকাতরতায় 

পতরেতণ ন। 

• এই অসামঞ্জস্যতার তীিতা, হাসপাতাদল ভততণ র প্রদয়াজনীয়তা ো দকানও 

দেদত্র মারাত্মক তছল তকনা দস সম্পদকণ  দকানও তথ্য তছল না। 
 

দসঙ্গ়াপুর সরক়ার “চডলা র্ির্ি" এর অবস্থাে, প্যাডাং এর মঞু্জর 

কডরডছ 

ন্যােনাল দহতরদটজ দোেণ  জাতনদয়দছ দয, প্যাোং (দনতাতজ সুভাষ চন্দ্র বসুর 

বিখ্য়াে আহ্ব়ান " িদলা তেতি" এর অেস্থান) এখন সুোস িে েসুর সৃ্মততস্তদম্ভর 

মযণাো সপশে চশেশে এেং র্সঙ্গাপুডরর সৃ্মর্তস্তম্ভ সংরের্ আইন(NHB) এর 

অধীদন সম্ভাব্য সদেণাচ্চ স্তদরর সুরোও পাদে৷ 9 আগস্ট, 2022-এ, তসঙ্গাপুর 

দেেটি তার 57তম জাতীয় তেেস উেযাপন কদরদছ এেং আইকতনক এই সেুজ 

স্থানটিদক অেয়াৎ প্যাোংসে 75তম জাতীয় সৃ্মততস্তম্ভ তহসাদে মদনানীত করা 

হদয়দছ। 

প্যাোং হল তসঙ্গাপুদরর একটি তেোল দখালা মাে, দযখাদন 1943 সাদলর জুলাই 

মাদস, সেতার্ি সুভাষ চন্দ্র বসু "তেতি িদলা" আহি়ান কদরতছদলন। 
 

সুভাষ চন্দ্র বসু: সম্পডকি  

ভারতীয় জাতীয়তাোেী সুভাষ চন্দ্র বসু (23 জানুয়ারী 1897 - 18 আগস্ট 

1945) ভারদত তিটিে োসদনর তেরুদে প্রততোে করার জন্য তার দেেোসীদের 

োরা নায়ক তহসাদে সমাদৃত হদয়তছল, তকন্তু নাৎতস জামণাতন এেং ইদম্পতরয়াল 

জাপাদনর সাদর্ সুভাষ চন্দ্র বসুর যুেকালীন সম্পকণ  একটি উিরাতধকার দরদখ 

দগদছ । কতৃণ ত্বোে, ইহুতে তেদরাধীতা এেং সামতরক ব্যর্ণতায় জজণ তরত। 1942 

সাদলর প্রর্ম তেদক, োতলণদন ভারদতর জন্য দিোল েুযদরাদত জামণান ও ভারতীয় 

কমণকতণ ারা এেং ইতন্ডদে তলতজয়দনর ভারতীয় তসন্যরা প্রর্মোদরর মদতা সুভাষ 

চন্দ্র বসুডক সেতার্ি বডল সডম্বাধে কডরর্ছডলে। এটি েতণ মাদন সমগ্র ভারত 

জুদ  ব্যেহার করা হয়। 
 

কলর্ম্ব়োর প্রথম বামপন্থী সপ্রর্সডডন্ট র্হডসডব শপথ র্েডলে গুস্তাডভা 

সপডরা 

কলর্ম্ব়োর প্রথম বামপন্থী সপ্রর্সডডন্ট তহদসদে েপর্ তনদয়দছন গুস্তাডভা 

সপডরা । 62 েছর েয়সী সপডরা কলর্ম্ব়োর M-19 সগর্রলা গ্রুডপর একিে 

প্রাক্তে সিস্য এবং দসইসাদর্ একজন প্রািন তসদনটর এেং দোদগাটার দময়র। 

তততন ইভাে ডুডকর স্থলার্ভর্ষক্ত হে। তমিঃ গুস্তাডভা সপডরা োমপন্থী 

রাজনীতততেে এেং রাজননততক েতহরাগতদের একটি িমেধণমান দগািীর অংে যারা 

মহামারী শুরু হওয়ার পর দর্দক ল্যাটিন আদমতরকাদত তনেণািদন জয়ী হদয় 

আসদছ।  

নতুন রােপতত দ াির্া কদরদছন দয কলতম্বয়া দতল অনুসন্ধাদনর জন্য নতুন 

লাইদসন্স দেওয়া েন্ধ করদে এেং ফ্রযাতকং প্রকেগুতল তনতিে করদে, যতেও দতল 

তেে দেদের তেধ রপ্তাতনর প্রায় 50 েতাংে তততর কদর।  
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State News in Bengali 
 

হর্র়োো সরকার EWS ছাত্রডির িন্য সচরাগ সপ্রাগ্রাম চ়ালু কডরডছ  

হতরয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মডোহর লাল োট্টার প্রশাসে সম্প্রর্ত "মুখ্যমন্ত্রী সমাে 

র্শক্ষা ত্রাণ, সহা়েতা এবং অেুিাে(ডচরাগ)" কমণসূতি িালু কদরদছ । এটি 

2003 সাদলর হতরয়ানা সু্কল তেো তেতধর 134-এ তেতধর অধীদন 2007 সাদল র্ব. 

হুর্পদর র্সং হুডা প্রশাসে বারা শুরু চালু হদ্দযদ্দেন । পতরকেনা অনুযায়ী, 

অথিনের্তকভাডব দ্যবিল র্বভাডগর(EWS) সরকাতর তেোর্ীরা যারা দেসরকাতর 

সু্কদল পদ  তারা তেনামূদল্য তেো পাদে। 
 

সকরালা সরকার GST ফাাঁ র্ক সরাধ করডত সমাবাইল অযাপ চালু 

করদ্দি চদ্দলদ্দে 

সকরালা সরকার একটি দমাোইল অযাপ িালু করদত চশেশে দযখাদন  ়ানুশষর়া 

আসল তেল আপদলাে করদত প়ারশি এেং পুরস্কার দজতার সুদযাগও দপদত প়াশি 

। সের়াে়া েরে়ার এই অয়াপটি বজএেটি ফ়াাঁ বে সিওয়ার বিরুশে ব্যিহ়ার েরশি । 

অযাপটির নাম 'লার্ক র্বল অযাপ' এেং এটি 16ই আগস্ট 2022-এ লঞ্চ করদেন 

মুখ্যমন্ত্রী র্পোরাই র্বি়েে। 
 

উত্তরপ্রদ্দেশ সরকার ইউর্পডক $1 ট্রির্ল়েে অথিেীর্তডত পর্রণত 

করডত সডলড়েে ইর্ে়োডক র্েড়োগ কডরডছ 

উত্তরপ্রডিডশর সরকার তেলদয়ট ইতন্ডয়াদক পরামেণক তহদসদে র্েড়োগ করার 

তসোি তনদয়দছ । এই তসোদির লেয হল এটি রাদজযর অর্ণনীততদক USD 1 

ট্রির্ল়েদন র্েড়ে র্াও়োর পর্রকল্পোর পরামশি সিডব । ইউতপ সরকার শুিোর 

দেলদয়ট ইতন্ডয়ার সাদর্ একটি সমদ াতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর কডরডছ । 

মুখ্যমন্ত্রী সর্াগী আর্িতযোডথর উপতস্থততদত পরামেণক সংস্থা এেং উিরপ্রদেে 

সরকাদরর মদে সমদ াতা স্মারক স্বােতরত হয় । 

19 জুলাই 2022-এ, উত্তর প্রডিশ সরকার ভারডতর সবডচড়ে িেবহুল 

রাডিযর অর্ণনীততর উন্নততর জন্য সডলড়েে ইর্ে়োডক পরামশিক র্হডসডব 

তনদয়াগ করার তসোি দনয় । উিরপ্রদেদের সুতেধা ও অর্ণননততক উন্নয়দনর লদেয 

এই তসোি তনদয়দছন দযাগী আতেতযনার্ । এই প্রকদের লেয হল উিরপ্রদেসে ' 

সবক়া স়াথ সবক়া দবক়াশ ' ব়াস্তব়াযন কর়া । দেলদয়ট 90 তেদনর মদে একটি 

ভতেষ্যত কমণ পতরকেনা উপস্থাপন করদে এেং এটি দযাগী আতেতযনাদর্র কাদছ 

উপস্থাপন করা হদে। কমণ পতরকেনাটি একটি উচ্চ-পযণাদয়র কতমটি োরা পরীো 

করা হদে যার দনতৃদত্ব র্াকদেন মুখ্য সতিে। 
 

কাডকার্র সরে অযাকশডের বার্ষিকীডত মুখ্যমন্ত্রী সর্াগী আতেতযনার্ 

'সরর্ডও ি়েড াষ' চালু কডরডছে  

আিার্ি কা অমৃত মডহাৎসডবর উেযাপদনর অংে তহদসদে, উিরপ্রদেদের 

মুখ্যমন্ত্রী সর্াগী আর্িতযোথ কাদকাতর দেন অযাকেদনর োতিণকী স্মরদর্ "ডরর্ডও 

ি়েড াষ" আত্মপ্রকাে কদরদছন । পারফতমণং আটণ , উিরপ্রদেদের আঞ্চতলক 

তেদেিত্ব, দলাকতেে এেং েীরত্ব পুরস্কার প্রাপ্তদের প্রিার করার জন্য, রাদজযর 

সংসৃ্কতত তেভাগ একটি কতমউতনটি দরতেও দস্টেন তততর করদছ এেং "ডরর্ডও 

ি়েড াষ" হে এর একটি অংে । 
 

পঞ্চামৃত সর্ািো' - এর অধীডে কৃষকডির আ়ে র্বগুণ করার 

পর্রকল্পো কর়া হদ্দযদ্দে 

উত্তরপ্রডিশ সরকার দ াির্া কদরদছ দয, মুখ্যমন্ত্রী দযাগী আতেতযনাদর্র 

'পঞ্চামৃত সর্ািো' cost-effective সেেবনেয়াে স জ়ারে ব্যেস্থা প্রেতণ ন এেং 

সে়া-ক্রবপং পেততর প্রিাদরর মােদম কৃিকদের আয় তেগুর্ করার লেয অজণ দন 

সহায়তা করদে। 
 

কতৃি ক গৃহীত ব্যবস্থা : 

আখ উন্নয়ন েফতদরর এক আতধকাতরদকর মদত, সরকার ইর্তমডে এই লক্ষয 

অিি ডের িন্য পঞ্চামৃত সর্ািোর অধীডে পিডক্ষপ সেও়ো শুরু কডরডছ 

এবং প্রাথর্মকভাডব েরৎ দমৌসুদমর আদগ রাদজযর দমাট 2028 জন কৃিকদক 

দেদছ দনদে মদেল প্লট তততর করদত, যাদত আরও দেতে এেং আরও উদ্ভােনী 

কৃিকরা তাদের তনদজদের সুতেধার জন্য এই দপ্রাগ্রাদম দযাগ তেদত উৎসাতহত দোধ 

কদরন । 
 

ইউতপ সরকাদরর প্রকাতেত দপ্রসদনাট অনুসাদর, পঞ্চামৃত প্রকল্পটি আে েপদনর 

িন্য একটি সমর্িত সরঞ্চ পদ্ধর্ত সহ পাাঁ চটি সকৌশডলর মােডম আডের 

উৎপািে েরচ কমাডোর পাশাপার্শ উৎপািেশীলতা এবং ির্মর উবিরতা 

বৃর্দ্ধ করডত চা়ে।  

এই প্রকদের সতেতলত উদেশ্য হে জল সংরের্, খ  এেং আদখর পাতার 

সেণাতধক ব্যেহার, সার ও কীটনােদকর ব্যেহার সংরের্, অতধক উত্পােনেীলতার 

জন্য একাতধক ফসল িাদির প্রিার এেং দসইসাদর্ কৃিকদের আয় ো াদনার 

মােদম খরি কমাদনা। দূির্ তনয়ন্ত্রর্ করা কারর্ জতমদত পাতা দপা াদনার 

প্রদয়াজন হদে না। 
 

সগা়োর মুখ্যমন্ত্রী প্রডমাি সাও়োি উচ্চ র্শক্ষা়ে 100% NEP 

বাস্তবা়েডের স াষণা কদ্দরদ্দেন 

সগা়োর মুখ্যমন্ত্রী, প্রডমাি সাও়োি দ াির্া কদরদছন দয, রাজয সরকার 100% 

উচ্চ র্শক্ষা প্রর্তিােগুদলদ্দি িাতী়ে র্শক্ষা েীর্ত (NEP) প্রড়োগ করদ্দব । 

কদলজ দর্দক তেশ্বতেদ্যালয় পযণি NEP োস্তোয়ন শুরু হদয়দছ । আগামী তেোেিণ 

দর্দক উচ্চতেো প্রততিাদনর তসদলোদসর েতভাগ NEP-র মােদম অনলাইদন 

প্রি়ান ের়া হশি | 
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র্বহাডরর NDA মুখ্যমন্ত্রীর পি সথডক ইস্তফা র্িডলে েীর্তশ কুমার 

রাজযপাল ফাগু সচৌহাডের কাডছ NDA মুখ্যমন্ত্রীর পি সথডক ইস্তফ়া জমা 

তেদয়দছন েীর্তশ কুমার । তততন একটি নতুন সরকার গেদনর োতেদত 160 জন 

তেধায়দকর একটি সমর্ণন পত্রও জমা তেদয়দছন। 243-সিডস্যর র্বধােসভা়ে, 

তেদজতপর 77 জন তেধায়ক এেং JD(U)এর তেধায়ক েংখ্য়া 45 জন। েতণ মাদন RJD 

79 জন তেধায়ক, কংদগ্রস 19 জন এেং CPI(ML)-এর দনতৃত্বাধীন োমফ্রে 

17জন তেধায়ক তনদয় িেটি েঠিে হশযশে  |  

 

Economy News in Bengali 
 

RBI 3 মাডস 140 সবস পড়েন্ট বারা সরডপা সরে বৃদি কদ্দরদ্দে 

র্রিাভি  ব্যাঙ্ক অফ ইর্ে়ো(RBI) 5 আগস্ট, 2022-এ সরডপা সরে 50 

সবর্সস পড়েন্ট (BPS) বার্ ড়ে 5.4 শতাংশ কডরডছ | এই দনদ্দয কড়েক 

মাডসর ব্যবধাডে RBI তৃতী়েবার সরডপা সরে বার্ ড়েডছ | এক bps সমান 

0.01 েতাংে পদয়ে। 
 

ভারডতর র্ির্ডর্প বৃর্দ্ধ FY23-এ এর্শ়ো়ে দ্রুততম হদ্দি চদ্দলদ্দে: 

মরগাে স্টযাের্ল 

মগিযাে স্টযাের্লর তেদেিকদের মদত, ভারডতর র্ির্ডর্প িৃবে FY23 সে গদ  

7% হদে, যা েৃহিম অর্ণনীততগুবের মদে সেদিদয় সিবে, এেং ভারত যর্ািদম 

এতেয়ান এেং বিশ্বব্য়াপী উভয় সেশের িৃবেশে 28% এেং 22% অেোন রাখদে। 

এটি 2022-2023 সাদল এতেয়ান অঞ্চদল ভারতডক দ্রুততম েধণনেীল এর্শ়োে 

অথিেীর্তডত পর্রণত কডরডছ।  

 

ভারডত 2021 সাডল িেসংখ্যার 7.3% ম়ানুষ র্ডর্িোল মুদ্রার 

মার্লক 

জাততসংদ র মদত ভারদতর জনসংখ্যার সাত েতাংদেরও দেতে  ়ানুষ তেতজটাল 

মুদ্রার মাতলক | এর সেশে সি়াঝ়া  ়ায স , দকাতভে -19 মহামারী িলাকালীন 

তেশ্বব্যাপী তিদটাকাদরতন্সর ব্যেহার অভূতপূেণ হাদর দেদ দছ। 

2021 সাদল তেতজটাল মুদ্রার মাতলকানার জন্য েীিণ 20টি তেশ্ব অর্ণনীততর তাতলকায় 

ভারত সপ্তম স্থাদন রদয়দছ: 

জাততসংদ র োতর্জয ও উন্নয়ন সংস্থা, UNCTAD 2021 সাদল েদলদছ, 

তিদটাকাদরতন্সর মাতলক জনসংখ্যার ভাদগর দেদত্র উন্নয়নেীল দেেগুতল েীিণ 

20টি অর্ণনীততর মদে 15 টির জন্য োয়ী ে়ােশি । তাতলকার েীিণসিেগুবে বহে 

ইউদিন (12.7 েতাংে), রাতেয়া (11.9 েতাংে), দভদনজুদয়লা (10.3 

েতাংে), তসঙ্গাপুর (9.4 েতাংে), দকতনয়া (8.5 েতাংে) এেং মাতকণ ন  ুির়াষ্ট্র 

(8.3 েতাংে) । ভারদত, 2021 সাদল জনসংখ্যার 7.3 েতাংে তেতজটাল মুদ্রার 

মাতলক, জনসংখ্যার অংে তহসাদে তেতজটাল মুদ্রার মাতলকানার জন্য েীিণ 20টি 

বিশ্বব্য়াপী অর্ণনীততর তাতলকায় সপ্তম স্থাদন রদয়দছ। 
 

Business News in Bengali 
 

েতুে বডদ ভারত সরডের িন্য TATA র্স্টল 3000 সকাটি েরচ 

করডব 

োো গ্রুপ 2022 সাডলর সসডেম্বডর শুরু হও়ো বডদ ভারত এিডপ্রস 

সরডের জন্য "ভারদত প্রর্ম" তসটিং তসদস্টম িালু করার প্রস্তুতত তনদে এেং 

FY26-এর মডে R&D-এ 3,000 দকাটি টাকা তেতনদয়াগ করার পতরকেনা 

করদছ ৷ 2030 সাদলর মদে, োো গ্রুপ তেশ্বব্যাপী েীিণ 5টি প্রযুতিগত দকাম্পাতনর 

মদে স্থান পাদে েদল আো করদছ। েদদ ভারত এিডপ্রস তসটিং তসদস্টদমর জন্য 

োো র্স্টডলর কডম্পার্িে র্বভাডগর সাদর্ 145 দকাটি টাকার একটি োল্ক অেণ ার 

তেদয়দছ । এই অেণ াসর 22টি দেন দসদটর জন্য সমূ্পর্ণ আসন ব্যেস্থার আশয়াজন 

করা হদয়দছ, প্রততটিদত 16টি দকাি রদয়দছ। 

 

Agreement News in Bengali 
 

উডযাক্তা িক্ষতা র্বকাডশর িন্য র্হদুস্তাে ইউর্ের্লভার র্লর্মডেডডর 

সাডথ NIESBUD চুর্ক্ত কডরডছ 

ন্যাশোল ইের্স্টটিউে ফর এন্টারডপ্রোরর্শপ অযাে স্মল র্বিডেস 

সডডভলপডমন্ট (NIESBUD) এেং র্হদুস্তাে ইউর্ের্লভার র্লর্মডেড 

(HUL) যুেকদের মদে উদদ্যািা েেতা তেকাে এেং পারিতরক সহদযাতগতার 

জন্য অন্যান্য তেকগুতল তিতিত করার জন্য একটি সমদ াতা স্মারক (MoU) স্বাের 

কদরদছ। দজাটটি কমণসংস্থান সৃতিদক আরও োত দয় তুলদে এেং দটকসই 

জীতেকার সুদযাগ তততর করদে, যা দেদে ন্যাদনা এেং েুদ্র-উদদ্যািা অগ্রগততদত 

একটি ে  উত্সাহ দেদে। 
 

K-DISC কমিসংস্থাডের প্রচাডরর িন্য LinkedIn-এর সাডথ 

সমড াতা স্মারক স্বাক্ষর কডরডছ 

সকরালা সডডভলপডমন্ট অযাে ইডোডভশে স্ট্র্যাডের্ি কাউর্ন্সল (K-

DISC) সকরালা েডলি ইডকাের্ম র্মশে (ডকডকইএম ) এর অধীদন 

আইর্সটি একাডডর্ম অফ সকরালা (ICTAK) এর সাদর্ তেদশ্বর েৃহিম 

দপোোর দনটওয়াকণ  র্লঙ্কডইে-এর সাডথ কাডেক্ট কযার্র়োর েু কযাম্পাস 

কযাডম্পইডের অংে (CCC)বহে়াশি একটি সমদ াতা স্মারক (MoU) স্বাের 

কদরদছ । দকরালা সরকার তলঙ্কেইন ব্যেহার কদর প্রাসতঙ্গক িাকতর দপদত 

দকরালার যুেকদের মদে এই অংেীোতরদত্বর মােদম কমণসংস্থান েেতা ো াদনার 

লেয সরশখশে | 
 

গুরুত্বপূণি র্িক 

• রাজয সরকার দ াির্া কদরদছ দয তলঙ্কেইন-এ তেোর্ীদের জন্য তেতভন্ন পণ্য 

এবং পর্রডষবা উপলব্ধ করা হডব । 

• পণ্য এেং পতরদিোগুতলর মদে রদয়দছ LinkedIn Insights, 

র্কউডরডেড LinkedIn লার্েিং সকাসি এবং LinkedIn িব৷ 

• তলঙ্কেইন তেোর্ীদের তাদের অেলাইে সপশািার ব্র্যাে বতর্র করডত 

সহা়েতা করডব। 
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• K-DISC-এর এতেতকউটিভ ভাইস দিয়ারপাসণন ে. দক এম আিাহাম 

তনতিত কদরদছন দয তেোর্ীদের দেওয়া সকাসিগুর্ল হদে সেদিদয় 

আপডডডেড এবং আধুর্েক, এেং তেদের সাদর্ প্রাসতঙ্গক হদে৷ 

• রুতি আনদ, তসতনয়র তেদরক্টর, টযাদলে অযান্ড লাতনণং সতলউেন, তলঙ্কেইন, 

র্শক্ষাথীডির িন্য এো সবা া সহি কডর সতাডল সর্ র্লঙ্কডইডের 

মােদম তারা আসন্ন চাকর্রপ্রাথী এবং সপশাগত িক্ষতার মদে েূন্যতা 

পূরর্ করদত পাদর। 

 

Appointment News in Bengali 
 

অড়েল ইর্ে়ো রর্ঞ্জত রথডক েতুে সচ়োরম্যাে এবং MD র্হসাডব 

মডোেীত কডরডছ 

রর্ঞ্জত রথ রাে-চার্লত অড়েল ইর্ে়ো র্লর্মডেড (OIL)-এর সচ়োরম্যাে 

ও ব্যবস্থাপো পর্রচালক (র্সএমর্ড) তহদসদে োতয়ত্ব গ্রহর্ কদরদছন । তততন 

সুশীল চন্দ্র র্মডশ্রর স্থলার্ভর্ষক্ত হন, তযতন 30 জুন অেসর গ্রহর্ কদরন। 

নেতনযুি OIL তসএমতে এখন পযণি দকৌেলগত দপদোতলয়াম তরজাভণ  

(এসতপআর) তততর সহ দেে কদয়কটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকদে ভূ-তেজ্ঞান এেং অনুসন্ধান 

ভূতদের প্রদয়াগ দর্দক দকৌেল প্রর্য়ন, ব্যেসাতয়ক উন্নয়ন এেং আপতিম সম্পে 

ব্যেস্থাপনা দর্দক তেসৃ্তত তেতভন্ন ভূতমকার সাদর্ যুি হদয়দছন। 
 

ইউর্েটি SFB ইন্দ্রর্িৎ কযাডমাত্রাদক MD এবং CEO র্হসাডব দনেুক্ত 

কদ্দরদ্দে 

দ্য ইউর্েটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক (SFB) র্লর্মডেড (ইউর্েটি ব্যাংক) 

তনদয়াগ কদরদছ এিং ইন্দ্রর্িৎ কযাডমাত্রাদক ব্যাংডকর ব্যেস্থাপনা পর্রচালক 

এবং প্রধাে র্েবিাহী কমিকতি া (এমর্ড এবং র্সইও) তহসাদে বন ুি েশরশে | 

ভারত জুদ  25 েছদররও দেতে অতভজ্ঞতা েম্পন্ন তসতনয়র ব্যাঙ্কার ইেতজৎ 

কযাদমাত্রা স্টযান্ডােণ  িাটণ ােণ  ব্যাদঙ্ক তেতভন্ন দনতৃদত্বর পদে অতধতিত তছদলন । 2022 

সাদলর জানুয়াতরদত, ব্যাঙ্কটি ভারদতর প্রািন CAG র্বডোি রাইডক তার 

দিয়ারোন তহসাদে তনযুি কদরতছল । 

একজন আইআইটি-তেতি স্নাতক, কযাদমাত্রা তনউ ইয়দকণ র ক্লাকণ সন তেশ্বতেদ্যালয় 

দর্দক এমতেএ কদরদছন। কযাদমাত্রা এর আদগ দসিাম ফাইন্যাতন্সয়াল সাতভণ দসস 

তলতমদটদের একজন তনেণাহী পতরিালক তছদলন এেং দকাম্পাতনটিদক একটি ব্যাদঙ্ক 

রূপািদরর দেদত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূতমকা পালন কদরদছন। 
 

ডাবডরর সচ়োরম্যাে পি সথডক সডর িাাঁ  াডলে অর্মত বমিণ 

FMCG প্রধান ডাবর দ াির্া কদরদছ দয, দোেণ  দিয়ারোন পদে অর্মত বমিডের 

পিতযাগপত্র গ্রহণ কডরডছ । অর্মত বমিণ দকাম্পাতনর নন-এতেতকউটিভ 

তেদরক্টর পদে োতয়ত্ব পালন করদেন। 
 

গুরুত্বপূণি র্িক 

• অতমত েমণর্দক 1999 সাদল োেদরর CEO র্হসাডব স াষণা করা 

হড়ের্ছল যখন দকাম্পাতনটি প্রতিয়াজাত খাদ্য ব্যেসায় প্রদেে কদরতছল। 

• জুলাই 2007 সাদল, তততন তার পি সথডক পিতযাগ কডরে র্েে 

সকাম্পার্েটি ডাবর ইর্ে়ো র্লর্মডেডডর সাদর্ একীভূত হয় এেং ভাইস 

দিয়ারোন তহদসদে তনযুি হন। 

• 2019 সাল দর্দক অতমতবমিণ 11 আগস্ট 2022 প যন্ত পরেতী পাাঁ ি েছদরর 

জন্য ডাবর ইর্ে়োে র্লর্মডেডডর সচ়োরম্যাে তহদসদে োতয়ত্ব দনন । 

• পতরিালনা পিণদের নতুন নন-এতেতকউটিভ ভাইস দিয়ারোন হদলন 

সাডকত । 
 

ঋষভ পি উত্তরােডের সস্টে ব্র্যাে অযাম্বাসাডর দহস়াদ্দব র্েরু্ক্ত 

হডলে  

উত্তরােে সরকার ভ়ারিীয দক্রদ্দকট েদ্দলর উইদকটরেক-ব্যাটার ঋষভ 

পিডক ' সস্টে ব্র্যাে অযাম্বাসাডর' র্েরু্ক্ত কডরডছ । উিরাখদের মুখ্যমন্ত্রী 

পুষ্কর র্সং ধার্ম ঋিভ পিদক অতভনদন জাতনদয়দছন এেং তাদক একজন দসরা 

তিদকটার ও তারুদণ্যর প্রততমা তহদসদে প্রেংসা কদরদছন। ঋিভ পদির সেদিদয় 

সাম্প্রততক দখলাটি তনউতজল্যাদন্ডর তেরুদে ভারডতর টি-ডোড়ের্ন্ট র্সর্রডি 

সিো র্গড়ের্ছল, সর্োডে ভারতী়ে র্ক্রডকে িল 3-0 ব্যবধাডে িড়ের সাডথ 

র্সর্রিটি দিদ্দিদেল | 

 

CSIR েিাথার্ম্বডক কালাইডসলর্ভ এর প্রথম মর্হলা মহাপর্রচালক 

দহস়াদ্দব র্েড়োগ কডরডছ  

তসতনয়র ইদলদরাদকতমকযাল তেজ্ঞানী, োিাথার্ম্ব কালাইডসলর্ভ ববজ্ঞার্েক ও 

র্শল্প গডবষণা কাউর্ন্সডলর প্রর্ম মতহলা মহাপতরিালক বহশেশি বন ুি হশযশেন 

। তার তনদয়াগটি পদে োতয়ত্ব গ্রহদর্র তাতরখ দর্দক দ্যই েছদরর জন্য ো পরেতী 

আদেে পযণি দযটি আদগ হয় সেই ে়াবরখ প যন্ত হশযশে । কালাইদসলতভ সশের 

মাডের স্থলার্ভর্ষক্ত হে, তযতন এতপ্রল মাদস েরখাস্ত হদয়তছদলন। 

 

Banking News in Bengali 
 

RBI পুডের রুর্প সকা-অপাডরটিভ ব্যাঙ্ক এর লাইডসন্স বার্তল 

কডরডছ 

র্রিাভি  ব্যাঙ্ক অফ ইর্ে়ো পুদন-র্ভর্ত্তক রুর্প সকা-অপাডরটিভ ব্যাঙ্ক 

র্লর্মডেডডর লাইদসন্স োততল কদরদছ, কারর্ এই ঋর্োতার পযণাপ্ত মূলধন এেং 

উপাজণ দনর সম্ভােনা এেি  দনই । যাইদহাক, আরতেআই েদলদছ দয, সবাডম্ব 

হাইডকাডেি র একটি আদেে দমদন তার তনদেণ েনা ছয় সপ্তাহ পদর কাযণকর ের়া 

হদে। লাইদসন্স োততদলর ফদল, 'রুতপ দকা-অপাদরটিভ ব্যাঙ্ক তলতমদটে, পুদন' 

ব্যাতঙ্কং ব্যেসা পতরিালনা তনতিে কদরদছ, যার মদে 22 সসডেম্বর, 2022 সথডক 

আমােডতর গ্রহণডর্াগ্যতা এবং আমােডতর সফরত অিভুি ক্ত রড়েডছ৷ 

 

RBI স্পদো সু্ফটিি  ফাইন্যার্ন্স়োডলর উপর ₹2.33 সকাটি ট়াক়ার 

আর্থিক ির্রমাো আডরাপ কডরডছ 

র্রিাভি  ব্যাঙ্ক অফ ইর্ে়ো (RBI) েে-ব্যার্ঙ্কং ফাইন্যার্ন্স়োল সকাম্পার্ে - 

মাইডক্রা ফাইন্যান্স ইের্স্টটিউশডের (NBFC- MFIs) জন্য দিতেট 

তনদেণ তেকাগুতলর মূল্য তনধণারদর্ ব্যর্ণতার ফেস্বরূপ হায়দ্রাোে-তভতিক িদনা 

সু্ফটিণ  ফাইন্যাতন্সয়াল তলতমদটদের উপর ₹2.33 সকাটি োকার আতর্ণক জতরমানা 

আদরাপ কদরদছ । 
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এর কারণ: 

RBI 31 মাচি , 2019 এবং 31 মাচি , 2020 তার্রডে তার আর্থিক অবস্থাডের 

সরফাডরন্স সহ একটি NBFC-MFI সকাম্পার্ের সংর্বর্ধবদ্ধ পর্রিশিে 

কদরদছ।  ুাঁ তক মূল্যায়ন প্রততদেেন, পতরেেণন প্রততদেেন, তোেধায়ক তিঠি এেং 

সমস্ত সম্পতকণ ত তিঠিপদত্রর পরীোয় জানা দগদছ দয, দকেীয় ব্যাংদকর তেেৃতত 

অনুসাদর, NBFC-MFI-এর জন্য দিতেট তনদেণ তেকাগুতলর মূল্য তনধণারদর্ 

দকাম্পাতন ব্যর্ণ হশযশে ।  

RBI বডলডছ সর্ র্রিাভি  ব্যাঙ্ক অফ ইর্ে়ো অযাক্ট, 1934 এর র্বধাডের 

অধীডে এটিডত অর্পিত ক্ষমতা প্রড়োডগর িন্য ির্রমাো আডরাপ করা 

হড়েডছ। 
 

RBI SBI-এর এইচআর সাবর্সর্ড়োর্রডক েরচ কার্িকরভাডব 

পর্রচালো করার অেুমর্ত দেদ্দযদ্দে 

ভারতীয় র্রিাভি  ব্যাঙ্ক প্রাথর্মকভাডব সস্টে ব্যাঙ্ক অফ ইর্ে়োর(SBI) 

তিয়াকলাপ এেং সহায়ক সংস্থার অনুদমােন তেদয়দছ । সােতসতেয়াতরদত সম্ভেত 

একেল কমণিারী তনদয়াগ করা হদে যাদেরদক িুতির তভতিদত তনদয়াগ করা হদে 

এেং প্রার্তমকভাদে গ্রামীর্ ও আধা-েহর এলাকায় োখা পতরিালনার উপর 

দফাকাস করদে । সূদত্রর মদত, সস্টে ব্যাঙ্ক অপাডরশে সাডপােি  সার্ভি ডসস োরা 

তনদয়াগপ্রাপ্তরা সুতেধার জন্য দযাগ্য নাও হদত পাদর। 
 

RBI ইর্ে়োে ব্যাঙ্ক সথডক 32 লক্ষ োকা ির্রমাো দপদ্দযদ্দে 

র্রিাভি  ব্যাডঙ্কর অনুদেে 3.2.6 অনুযায়ী(জাতলয়াতত, দশ্রর্ীতেভাগ এেং 

তরদপাটিণ ং), ভারতী়ে র্রিাভি  ব্যাঙ্ক(RBI) ইতন্ডয়ান ব্য়াংশের সেশে দমাট 32লে 

ে়াে়া জবর ়ান়া বহে়াশি সপশযশে৷  
 

গুরুত্বপূণি র্িক: 

• ভতেষ্যদত এর পুনরােৃতি েন্ধ করদত ভারতী়ে ব্যাঙ্ক প্রদয়াজনীয় 

প্রততদরাধমূলক এেং ব্যাপক ব্যেস্থা গ্রহর্ কদরদছ। 

• এর প্রতততিয়ায় ব্যাঙ্কদক একটি তেজ্ঞতপ্ত পাোদনা হদয়তছল, এটিদক RBI 

তনদেণ োেলী অনুসরর্ করদত ব্যর্ণতার জন্য জতরমানার সেুখীন না হওয়ার 

ন্যায্যতা প্রোদনর তনদেণ ে দেওয়া হদয়তছল। 

• এই পেদেপটি তনয়ন্ত্রক সেততর ত্রুটিগুতলর উপর তভতি কদর করা হদয়দছ 

এেং এটির অর্ণ ব্যাদঙ্কর গ্রাহকদের সাদর্ দয দকানও িুতি ো ব্যেস্থার 

তেধতার উপর োসন করা নয়৷ 
 

SBI-এর প্রথম বত্রমার্সক সেে লাভ 7% কডম 6,068 র্বর্ল়েে 

হদ্দযদ্দে 

রাজস্ব হ্রাদসর কারদর্, দেদের েৃহিম ঋর্োতা, সস্টে ব্যাঙ্ক অফ ইর্ে়ো (SBI) 

, িলতত অর্ণেছদরর প্রথম বত্রমার্সডকর জন্য সেে মুনাফায় 7% হ্রাস দপদয়দছ, 

যা 6,068 দকাটি টাকায় এদসদছ৷ 2021-2022 সাদলর এতপ্রল দর্দক জুন 

তত্রমাতসদক, ব্যাঙ্কটি 6,504 দকাটি টাকার তনট মুনাফা দপাস্ট কদরদছ । SBI একটি 

তনয়ন্ত্রক ফাইতলংদয় জাতনদয়দছ দয, তার স্বতন্ত্র দমাট আয় 2022-23 সাদলর প্রর্ম 

তত্রমাতসদক 74,998.57 দকাটি ে়াে়া কদমদছ, যা গত েছদরর এই একই সমদয়র 

মদে 77,347.17 দকাটি টাকা দর্দক। 
 

সফডাডরল ব্যাংক: েতুে েযাি প্ল্যােফডমি তার্লকাভুক্ত করা প্রথম 

সপডমন্ট সগেওড়ে 

দকরালা-তভতিক সফডাডরল ব্যাঙ্ক আয়কর তেভাদগর TIN 2.0 প্লযাটফদমণ 

তাতলকাভুি এেং এখন সপডমন্ট সগেওড়ে প্লযাটফমণটিদক প্রর্ম ব্যাঙ্ক তহসাদে 

তাতলকাভুি কদর। এই েছদরর 1 জুলাই TIN 2.0 প্লযাটফমণটি লাইভ হওয়ার পর 

দর্দক " সপডমন্ট সগেওড়ে " সক্ষম করা হড়েডছ, করোতাদের আরও একটি 

অর্ণপ্রোদনর তেকে দেওয়া হদয়দছ৷ তারা এখন সক্রর্ডে/ডডর্বে কাডি , UPI, 

NEFT/RTGS এেং ইন্টারডেে ব্যার্ঙ্কংড়ের মডতা পদ্ধর্ত ব্যবহার কডর 

সহডিই তাডির অথিপ্রিাে করডত পাডর। 

 

BBPS হল NRIসির িন্য চ়ালু কর়া েতুে সপডমন্ট র্সডস্টম  

ভারতী়ে র্রিাভি  ব্যাঙ্ক (RBI) অোবাসী ভারতী়েডির (NRI) ভারদত 

েসোসকারী পতরোদরর সেস্যদের পদে ইউটিতলটি, তেো এেং অন্যান্য তেল 

পতরদোধ করার অনুমতত দেওয়ার প্রস্তাে কদরদছ। দপদমেগুতল ভারত র্বল 

সপডমন্ট র্সডস্টডমর (BBPS) িস-েেণ ার ইনওয়ােণ  তেল দপদমে সুতেধার 

মােদম প্রতিয়ােরণ করা হদে । 
 

BBPS র্ক: 

BBPS হল একটি সপডমন্ট র্সডস্টম, র্া RBI বারা ধারণা করা হ়ে এবং 

ন্যাশোল সপডমন্ট কডপিাডরশে(NPCI)  বারা পর্রচার্লত হ়ে |  
 

এর সুর্বধা: 

তেদেিজ্ঞরা েদলদছন দয এই পেদেপটি অনাোসী ভারতীয়দের জন্য সুতেধাজনক 

হদে, যারা ভারদত তনয়তমত অর্ণ প্রোন কদর। RBI গভেির শর্ক্তকাি িাস তার 

মুদ্রানীতত তেেৃততদত এই পেদেদপর দ াির্া কদরতছদলন। এটি কাযণকর করদত 

তেগতগরই তনদেণ েনা জাতর করদে দকেীয় ব্যাংক। 
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Science & Technology News in Bengali 
 

স্বাধীেতার 75 বছর পূর্তি  উপলডক্ষ গুগল 'ইর্ে়ো র্ক উ াে' চালু 

কডরডছ 

দটক জায়াে, Google স্বাধীেতার 75 বছর উপলদে 'ইতন্ডয়া র্ক উ াে' িালু 

কদরদছ । এই প্রকেটি Google Arts & Culture বারা সম্পার্িত হড়েডছ, 

ে়া দেদের কৃততত্বগুতলর উেযাপন কদর এেং গত 75 বছডর ভারডতর অেুে 

এবং অর্বরাম সচতোর উপর র্থমটি করা হড়েডছ । দেেব্যাপী উেযাপদনর 

অংে তহদসদে, Google সংসৃ্কতত মন্ত্রদকর সাদর্ সহদযাতগতার দ াির্া েশরশে । 

দকেীয় সংসৃ্কতত ও পযণটন মন্ত্রী র্ি র্কশাে সরর্ি এেং সংসৃ্কতত মন্ত্রক ও গুগদলর 

ঊর্ধ্ণ তন কমণকতণ াদের উপতস্থততদত তেতির নাসণাতরদত আদয়াতজত একটি জমকাদলা 

অনুিাদন এটি আনুিাতনকভাদে িালু করা হয ।  
 

ISRO ‘স্পাকি ’ ন়াদ্দম একটি েতুে ভাচুি ়োল সস্পস র্মউর্ি়োম চালু 

কডরডছ  

ইর্ে়োে সস্পস র্রসাচি  অগিাোইডিশে (ISRO) একটি ইোদরতক্টভ 

ইোরদফস সহ দেে কদয়কটি ISRO তমেন প্রেেণদনর জন্য 'SPARK' সস্পস 

র্মউর্ি়োম নাদম একটি তেতজটাল প্লযাটফমণ িালু কদরদছ । ISRO-এর 

সচ়োরম্যাে এস সসামোথ 'স্পাকি ' সস্পস র্মউর্ি়োম নাদম পতরতিত তেতজটাল 

প্লযাটফমণটি িালু কদরতছদলন । স্বাধীনতার 75 েছর পূততণ  উপলদে আিার্ি কা 

অমৃত মদহাৎসে উেযাপন করার সময় ISRO-এর এই নতুন উদদ্যাগটি চ়ােু 

েশরন ।  
 

ICAR ‘Lumpi-ProVac’ ন়াদ্দম গবার্ি পশুডির িন্য স্থােী়েভাডব 

উত্পার্িত একটি ভযাকর্সে বতর্র কডরদে 

ICAR ‘Lumpi-ProVac’ তততর কদরদছ,  ়া একটি স্থানীয়ভাদে তততর ভযাকতসন| 

গুজরাট, রাজস্থান এেং পাঞ্জাদের মদতা অঞ্চদল গোতে পশুদের মদে গলিা 

চমিডরাডগর তেস্তার েন্ধ করার জন্য ল াইরত পশুতিতকত্সক এেং গোতে পশুর 

মাতলকদের উশেশে এই ভ্য়ােবেনটি তেবর ের়া হশযশে ।  
 

 

Lumpi-ProVac লর্ম্প চমিডরাডগর িন্য: মূল পড়েন্ট: 

• একটি উদিখদযাগ্য উন্নয়দন, দ্যটি আইতসএআর ইনতস্টটিউট লুর্ম্প-

সপ্রাভযাক ভযাকতসন তততর কদরদছ, দযটিদক জাতীয় সরকার এখন যত 

তা াতাত  সম্ভে োতর্তজযকীকরর্ করদত িায় যাদত লতম্প চমিডরাডগর 

প্রাদ্যভি াব র্ে়েন্ত্রণ করা যায় যা ভারদতর একাতধক রাদজয হাজার হাজার 

গোতে পশুদক হতযা কদরদছ। গত কদয়ক সপ্তাহ। 

• আদগর ততন েছদর লুর্ম্প-সপ্রাভযাক ভযাকতসদনর তেকাে হতরয়ানার 

আইতসএআর ন্যােনাল তরসািণ  দসোর ফর ইকুইদন্সর গদেিক েিঃ নেীন 

কুমার ের্ণনা কদরদছন তযতন ভযাকতসদনর োয়াদলর তোেধান কদরতছদলন। 

 

Schemes and Committees News in 

Bengali 
 

সরকার র্মশে বাতসল্য প্রকল্প চালু কডরডছ  

নারী ও তেশু উন্নয়ন মন্ত্রক তেশুদের কল্যার্ ও পুনেণাসদনর জন্য 2009-10 সাল 

দর্দক একটি দকেীয়ভাদে িনসরকৃত প্রকে "তমেন োতসল্য" োস্তোয়ন 

েশরশে | 
 

এর উডেশ্য: 

তমেন োতসদল্যর উদেশ্য হল ভারদত প্রততটি তেশুর জন্য একটি সুস্থ ও সুখী 

তেেে সুরতেত করা | তাদের পূর্ণ সম্ভােনা আতেষ্কার করদত সেম করার সুদযাগ 

তনতিত করা এেং সে দেদত্র তাদের তেকাদে সহায়তা করা |  
 

অেল সপেশে সর্ািো়ে একটি েতুে পর্রবতি ে (APY) আন়া 

হদ্দযদ্দে 

সকন্দ্রী়ে সরকার অেল সপেশে সর্ািো়ে র্কছু পর্রবতি ে এডেডছ, র্া 2015 

সাডল অসংগঠিত সক্ষডত্র কমিরতডির সপেশে সুর্বধা সিও়োর লডক্ষয শুরু 

হড়ের্ছল এবং এর ফলস্বরূপ, অথি মন্ত্রক এেে আড়ের অেুমর্ত ো সিও়োর 

র্সদ্ধাি র্েড়েডছ। করিাতারা APY র্স্কডমর িন্য আডবিে করডত পাডরে । 

অর্ণ মন্ত্রদকর জাতর করা নতুন আদেেটি 1 অদক্টাের, 2022 দর্দক কাযণকর হদে৷ 

10 আগস্ট অর্ণ মন্ত্রদকর জাতর করা দগদজট তেজ্ঞতপ্ত অেুসাডর, আ়েকর আইে 

অেুর্া়েী সর্ সকােও োগর্রক র্র্র্ে আ়েকর প্রিােকারী বদ্দল দবদ্দবদচি 

হদ্দযদ্দেন  ি়ার়া 1 অডক্টাবর, 2022 সথডক অেল সপেশে সর্ািো়ে 

সর্াগিাডের িন্য দে়াগ্য বদ্দল দবদ্দবদচি হদ্দবন ন়া | 

 

সুর্বধা: 

1) 60 বছর ব়েডস 1000 োকা দর্দক 5000 টাকা পযণি একটি নূযনতম 

গ্যারাতেযুি দপনেন প্রোন কদর৷ 

2) দপনেদনর পতরমার্ গ্রাহডকর মৃতুযডত পত্নীডক আিীবডের িন্য র্ের্িত 

করা হ়ে। 

গ্রাহক এবং পত্নী উভড়ের মৃতুযর দেদত্র, সমস্ত দপনেন কপণাস মদনানীত 

ব্যতিদক প্রোন করা হয়। 
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সরকাডরর উচ্চার্ভলাষী: ওয়ান দনশন ওয়ান দরশন ক়াডণ  

(ONORC)এর 3 বছর পূণি কডরডছ 

2022 সাডলর িুে মাডস এই উডযাডগ সর্াগিাডের পর আসাম সবিডশষ 

রািয হদ্দযদ্দে দেখ়াদ্দন এই র্স্কমটি প্রড়োগ করা হড়েডছ । চারটি রাডিয 9ই 

আগস্ট, 2019-এ একটি পাইলে প্রকল্প র্হসাডব চালু হও়ো ONORC র্তে 

বছর পূণি কডরডছ । 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

ফ্রাডন্সর সডবিাচ্চ সবসামর্রক পুরস্কার পাডেে কংডগ্রস সেতা শশী 

থারুর 

প্রেীর্ কংদগ্রস দনতা শশী থারুর, ফ্রাদন্সর সদেণাচ্চ দেসামতরক পুরস্কার 

সশভার্ল়োর সি লা র্লর্িওে র্ড'অোডর ভূর্ষত হডত চডলডছে । ফরাতস 

সরকার তাদক তার দলখা এেং েিৃতার জন্য সোতনত করদছ এেং এখাদন ফরাতস 

রােদূত ইমােুড়েল সলোইে র্ারুরদক এই পুরস্কাদরর কর্া জাতনদয় তিঠি 

তলদখদছন। 2010 সাদল, র্ারুর িযাতনে সরকাদরর কাছ দর্দক অনুরূপ সোন 

দপদয়তছদলন, যখন সস্পডের রািা তাদক এনদকাতমন্ডা দে লা তরদয়ল অেণ ার 

এসপাদনালা তে কাদলণাস III প্রোন কদরতছদলন। 
 

ভারত-আডমর্রকাে আর্ি  ও়োলডভকার র্মস ইর্ে়ো USA 2022-এর 

মুকুে পরডলে 

ভাতজণ তনয়ার ইবিয়ান আদমতরকান, আর্ি ও়োলডভকার তনউ জাতসণদত 2022 

সাডল র্মস ইর্ে়ো USA- র মুকুট পদরদছন। ভাতজণ তনয়া তেশ্বতেদ্যালদয়র তেতীয় 

েদিণর তপ্রদমতেকযাল ছাত্র সসৌম্য শমিাডক প্রর্ম রানার আপ দ াির্া করা হয় এেং 

তনউ জাতসণর সােিাো সচকুর্র তেতীয় রানার আপ হন। এই েছরটি এই 

প্রততদযাতগতার 40তম োতিণকী তিতিত কদর, যা ভারদতর োইদর সেদিদয় েী ণস্থায়ী 

ভারতীয় প্রততদযাতগতা।  
 

লািাডের সডবিাচ্চ সবসামর্রক পুরস্কাডর সোর্েত হডলে আোর্িক 

সেতা িালাই লামা 

ততব্বদতর আোতত্মক দনতা িালাই লামাদক ‘dPal rNgam Duston’ 

পুরস্কার তেদয় সোতনত ের়া হয,  ়া লাোদখর সদেণাচ্চ দেসামতরক সোন । 

মানেতার জন্য তেদেি কদর দকেোতসত অঞ্চদলর প্রতত তাাঁ র তেোল অেোদনর 

জন্য এই পুরস্কারটি দেওয়া হয় । িি পুরস্কারটি লািাে অডোডোমাস র্হল 

সডডভলপডমন্ট কাউর্ন্সল(এলএএইচর্ডর্স), সলহ বারা প্রে়ান কর়া 

হদ্দযদেল| 

87 েছর েয়সী আোতত্মক দনতা, তযতন 15 জুলাই দর্দক দকেোতসত অঞ্চদল 

সফর করদছন এেং এই অঞ্চদল সাম্প্রোতয়ক সম্প্রীতত েজায় রাখার উপর দজার 

তেদয়দছন । ' dPal rNgam Duston' লাোদখর নায়কদের অসাধারর্ অেোন এেং 

কৃততদত্বর উেযাপনদক তিতিত কদর এেং তরুর্ প্রজদের মদে গেণদোধ জাতগদয় 

তুলদত সে়াে়ার সচষ্ট়া েশর | 
 

পুেীত রািকুমারডক মরডণাত্তর কণিােক রত্ন সিও়ো হডব 

কর্ণাটদকর মুখ্যমন্ত্রী, বাসভরাি সবামাই দ াির্া কদরদছন দয, কন্ন  িলতচ্চত্র 

তারকা পুেীত রািকুমার, তযতন গত েছর মারা দগদছন, তাদক মরডণাত্তর 

'কণিােক রত্ন' পুরস্কাডর ভূর্ষত করা হডব । তততন র়াশজযর সদেণাচ্চ দেসামতরক 

সোদনর 10তম প্রাপক হডবে। 

 

Important Dates News in Bengali 
 

র্হডরার্শমা র্িবস 6ই আগস্ট র্বশ্বব্যাপী পার্লত হ়ে 

র্বতী়ে র্বশ্বরু্ডদ্ধর সশডষ 1945 সাডল িাপাডের র্হডরার্শমা়ে পারমার্তেক 

দোমা হামলার স্মরদর্ 6 আগস্ট র্হডরার্শমা র্িবস পালন করা হয় । 1945 

সাদলর 6 আগস্ট মাতকণ ন যুিরাে জাপাদনর তহদরাতেমা েহদর "র্লেল ব়ে" 

োডম একটি পারমাণর্বক সবামা র্েডক্ষপ করার সম়ে এই ভ়োবহ  েোটি 

 ডে । 2022 স়ালটি র্বডশ্বর প্রথম পারমাণর্বক সবামা হামলার 77তম 

বার্ষিকী র্চর্িত কডর।  
 

07 আগস্ট িাতী়ে তাাঁ ত র্িবস উির্াপে করা হ়ে 

ভারদত, তাাঁ তীদের সোন জানাদত প্রতত েছর 7ই আগস্ট িাতী়ে তাাঁ ত র্িবস 

পালন করা হয় । তাাঁ ত আমাদের দগৌরেময় সাংসৃ্কততক ঐততদহযর প্রতীক এেং 

জীতেকা তনেণাদহর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস । তেেসটি দেদের আর্ণ-সামাতজক উন্নয়দন 

তাাঁ ত তেদের অেোন এেং তাাঁ ততদের আয় েৃতের কর্াও তুদল ধদর । 2022 স়াল 

8তম িাতী়ে তাাঁ ত র্িবস র্চর্িত কডর । এই েছর জাতীয় তাাঁ ত তেেস 2022-

এর তর্ম হল " Handloom, an Indian legacy "। 
 

ভারত 07ই আগস্ট, 2022-এ র্বতী়ে 'িযাভর্লে সরা সড' পালে 

করডছ 

অযার্দলটিে সফডাডরশে অফ ইর্ে়ো(AFI) 7ই আগস্ট, 2022 - এ তেতীয় 

'িযাভর্লে সরা সড' উির্াপে করডছ । 2021 সাদল দটাতকওদত অযার্দলটিদে 

ভারদতর প্রর্ম অর্লর্ম্পক স্বণিপিক ি়েী িযাভর্লে র্েডক্ষপকারী েীরি 

সচাপ ার সোদন এই তেনটি প্রর্ম পাতলত হদয়তছল ।  
 

09ই আগস্ট র্বশ্ব োগাসার্ক র্িবস পালে কর়া হয 

িাপাে সরক়ার প্রতত েছর 9ই আগস্টডক োগাসার্ক র্িবস তহদসদে পালন 

কদর । 1945 সাদলর  9ই আগস্ট, মাতকণ ন যুিরাে িাপাডের োগাসার্কডত 

একটি পারমার্তেক দোমা দফদল । এটির দকাে-নাম তছল "ফযাে ম্যাে" কারণ 

এটি একটি প্রশস্ত, সগালাকার আকৃর্তর র্ছল । 9ই আগস্ট, 1945-এ, একটি 

মার্কি ে B-29 সবামারু র্বমাে েহদরর উপর একটি পারমার্তেক দোমা দফদল, 

এশে প্রায় 20,000 মানুি মারা যায়। 2022 সালটি এই  টনার 77তম বার্ষিকী 

র্চর্িত েশর এেং যারা এই আিমদর্ প্রার্ হাতরদয়দছ ে়াশির শ্রো জ়ান়াশন়া হয| 
 

র্বশ্ব আর্িবাসীডির আিিি ার্তক র্িবস: 9ই আগস্ট 

র্বশ্ব আর্িবাসীডির আিিি ার্তক র্িবস 09ই আগস্ট সারা তেদশ্ব পাতলত হয় । 

উেযাপনটি আতেোসীদের ভূতমকা এেং তাদের অতধকার, সম্প্রোয় এেং জ্ঞান 

সংরেদর্র গুরুত্ব তুদল ধদর, যা তারা সংগ্রহ কদরবেে এেং েতাব্দী ধদর বনজস্ব 

েম্প্রি়াশযর  ়ানুশষর  শে চ়াবেে েশর | 
 

http://www.careerpower.in/
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র্বশ্ব আর্িবাসীডির আিিি ার্তক র্িবস 2022: র্থম 

এ েছর তেশ্ব আতেোসীদের আিজণ াততক তেেদসর বে  হে “The Role of 

Indigenous Women in the Preservation and Transmission of 

Traditional Knowledge.”  
 

র্বশ্ব বিব জ্বালার্ে র্িবস 10 আগস্ট র্বশ্বব্যাপী পার্লত হ়ে 

প্রিতলত জীোশ্ম জ্বালাতনর তেকে তহদসদে অ-জীোশ্ম জ্বালাতনর ব্যেহার সম্পদকণ  

সদিতনতা ো াদত প্রতত েছর 10 আগস্ট র্বশ্ব বিব জ্বালার্ে র্িবস পালন করা 

হয় । এই তেদন, সরকারী এেং দেসরকারী সংস্থাগুতল েতির একটি তভন্ন উত্স 

তহসাদে অ-জীোশ্ম জ্বালানীর গুরুত্ব সম্পদকণ  সদিতনতা ছত দয় দেওয়ার জন্য 

একতত্রত হশি । 
 

10 আগস্ট র্বশ্বব্যাপী র্বশ্ব র্সংহ র্িবস পার্লত হ়ে  

10 আগস্ট র্বশ্ব র্সংহ র্িবস পালন করা হয় । তেেসটির লেয তসংহ সম্পদকণ  

সদিতনতা ছত দয় দেওয়া এেং তাদের সংরেদর্র জন্য জরুতর পিশেপ গ্রহণ 

ের়া |  ে গ্র বিশশ্ব তসংহরা তেলুপ্ত হওয়ার  ুাঁ তকদত রদয়দছ।  
 

ভারডত র্সংডহর সংখ্যা: 

• আতফ্রকা োদে, েন্য তসংদহর সংখ্যা তেশ্বব্যাপী ব্যাপকভাদে হ্রাস দপদয়দছ, 

তদে ে  প্রার্ীরা স্বাভাতেকভাদে ভারদত েসতত স্থাপন কদরদছ। এটি লের্ীয় 

দয তেদেি কদর তগর েদন, যা আতফ্রকার োইদর তসংদহর একমাত্র েন্য 

জনসংখ্যার আোসস্থল, ভারদত তাদের জনসংখ্যা িমাগত েৃতে দপদয়দছ। 

• েী ণ সমদয়র পতদনর সেুখীন হওয়ার পর গুজরাদটর তগর েন এেং েৃহির 

দসৌরাে সংরতেত এলাকায় এতেয়াটিক তসংদহর জনসংখ্যা িমাগত েৃতে 

দপদয়দছ। 

• 2015 এবং 2020 এর মডে, তাদের জনসংখ্যা 523 সথডক 674 -এ 

সবড ডছ। অডেক ব  আর্ফ্রকাে র্সংহ ভারডতর এর্শ়োটিক র্সংডহর 

দূরেতী আত্মীয় । 
 

12 আগস্ট র্বশ্বব্যাপী র্বশ্ব হার্ত র্িবস পার্লত হ়ে  

হাততর দ্যেণ ো সম্পদকণ  সদিতনতা ো াদত প্রতত েছর 12 আগস্ট র্বশ্ব হার্ত 

র্িবস পাতলত হয় । তেেসটির  ়ােশ  এই প্র়ানীশির দকন রো করা উতিত এেং 

তাদের দোঁদি র্াকার জন্য কী আইন ও ব্যেস্থা প্রর্য়ন করা দযদত পাদর ে়া তুদল 

ধরার দিিা ের়া হয । তেশ্ব হাতত তেেদসর মূল উদেশ্য হ'ল হাতত সংরেদর্র তেিদয় 

সদিতনতা তততর করা এেং েন্য ও েদী হাততদের আরও ভাল সুরো এেং 

ব্যেস্থাপনার জন্য জ্ঞান এেং ইততোিক সমাধানগুতল ভাগ করা।  
 

12ই আগস্ট আিিি ার্তক রু্ব র্িবস উির্াপে করা হ়ে 

প্রতত েছর 12 আগস্ট আিিি ার্তক রু্ব র্িবস পাতলত হয় । এই তেনটি তেদশ্বর 

তরুর্দের মুদখামুতখ হওয়া সমস্যাগুতলর তেিদয় সদিতনতা ো াদত পাতলত হয়। 

আিিি ার্তক রু্ব র্িবস 2022 - এর উদেশ্য হল সেকসই উন্ন়েে লক্ষযমাত্রা 

(SDGs) অজণ দনর জন্য সমস্ত প্রজে জুদ  পেদেদপর প্রদয়াজন েম্বশে অিেে 

ের়া ।  
 

আিিি ার্তক রু্ব র্িবস 2022: র্থম 

আিজণ াততক যুে তেেদসর 2022 সাদলর সংস্করদর্র তর্ম হল 

“Intergenerational solidarity: creating a world for all ages.”  
 

Sports News in  Bengali 
 

কমেওড়েলথ সগমস 2022: সাক্ষী মার্লক মর্হলাডির কুর্স্তডত সসাো 

র্িডতডছে 

ভারসের তারকা কুতস্তগীর, সাক্ষী মার্লক 2022 বার্মিংহাম কমেওড়েলথ 

সগমডস মতহলাদের সরসর্লং র্ফ্রস্টাইদলর 62 সকর্ি দবভ়াদ্দে স্বণিপিক 

র্িডতডছে । ফাইনাদল তততন কানাোর আো সগার্ডডেি গঞ্জাডলিডক 

পরার্িত কডরে। 29 েছর েয়সী এই  বহে়া দকায়াটণ ার ফাইনাদল ইংল্যাদন্ডর 

দকলতস োনণসদক 10-0 সক়াশর পরাতজত কদরন এেং তারপদর কযাদমরুদনর োদর্ণ 

এতমতলদয়নদক পরাতজত কদরন। 
 

কমেওড়েলথ সগমস 2022: বিরং পুর্ে়ো পুরুষডির 65 সকর্ি 

র্বভাডগ সসাো র্িডতডছ 

বিরং পুর্ে়ো তার 3়ে কমেওড়েলথ সগমডসর পিক র্িডতডছন এবং দিদন 

পুরুিদের 65 দকতজ তেভাদগ তার টানা তেতীয় স্বণিপিক র্িডতডছন । দটাতকও 

অতলতম্পদকর দিাঞ্জ পেক তেজয়ী কানাোর লাচলাে ম্যাকর্েলডক ফাইনাদল 9-

2 সক়াশর হাতরদয়দছন। তততন 2014 সাদল তার প্রর্ম CWG-দত দরৌপ্য 

তজদততছদলন এেং তারপদর িার েছর আদগ দগাল্ড সে়াদস্ট একটি দসানা 

তজদতবেশেন |  
 

বিরং পুর্ে়ো সম্পডকি : 

েজরং পুতনয়া (জে 26 দফব্রুয়াতর 1994) একজন ভারতীয় তফ্রস্টাইল কুতস্তগীর, 

তযতন 65-দকতজ ওজন তেভাদগ প্রততেতিতা কদরন। পুতনয়া ভারদতর হতরয়ানা 

রাদজযর  াজ্জার দজলার খুোন গ্রাদম জেগ্রহর্ কদরন । 2020 দটাতকও 

অতলতম্পদক, পুতনয়া কাজাখস্তাদনর দেৌদলটদক হাতরদয় দিাঞ্জ পেক তজদততছসেন| 

পুতনয়াই একমাত্র ভারতীয় কুতস্তগীর তযতন তেশ্ব কুতস্ত িযাতম্পয়নতেদপ 3টি পেক 

তজদতদছন। 
 

পুর্ে়োর কযার্র়োর পিক র্িডতডছ : 

• 2013 এতেয়ান দরসতলং িযাতম্পয়নতেপ 

• 2013 তেশ্ব কুতস্ত িযাতম্পয়নতেপ 

• 2014 কমনওদয়লর্ দগমস 

• 2014 এতেয়ান দগমস 

• 2014 এতেয়ান দরসতলং িযাতম্পয়নতেপ 

• 2015 তেশ্ব কুতস্ত িযাতম্পয়নতেপ 

• এতেয়ান দরসতলং িযাতম্পয়নতেপ 2017 

• দপ্রা দরসতলং লীগ 

• 2018 কমনওদয়লর্ দগমস 

• 2018 এতেয়ান দগমস 

• 2018 তেশ্ব কুতস্ত িযাতম্পয়নতেপ 

• 2019 তেশ্ব কুতস্ত িযাতম্পয়নতেপ 

• 2020 দরাম র যাতঙ্কং তসতরজ 

• োটিও দপতলদকান র যাতঙ্কং তসতরজ 2021 

• 2021 এতেয়ান দরসতলং িযাতম্পয়নতেপ 

• 2020 দটাতকও অতলতম্পক 
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কমেওড়েলথ সগমস 2022: ভারডতর িীপক পুর্ে়ো কুর্স্তডত 

স্বণিপিক র্িডতডছন 

ভারদতর কুতস্তগীর িীপক পুর্ে়ো কমেওড়েলথ সগমস 2022-এর ফাইোডল 

পুরুিদের 86 সকর্ি র্বভাডগ পাতকস্তাদনর মুহােি ইোমডক 3-0 ব্যবধাডে 

পরার্িত কদর স্বণিপিক তজদতদছন। এর আদগ দসতমফাইনাদল, েীপক কানাোর 

আডলকিাোর মুরডক 3-1 ব্যেধাদন হাতরদয়তছদলন| কুতস্তদত এটি ভারদতর 

তৃতীয় স্বর্ণপেক। 
 

কমেওড়েলথ সগমস 2022: আংশু মার্লক মর্হলাডির র্ফ্রস্টাইডল 

সরৌপ্য র্িডতডছে 

ভারতীয় গ্রযাপলার ো কুতস্তগীর, আংশু মার্লক কমেওড়েলথ সগমস 2022-এ 

মর্হলাডির র্ফ্রস্টাইল 57 সকর্ি র্বভাডগ দরৌপ্য পেক তজদতদছন৷ তততন 

স্বর্ণপেদকর োদি োইডির্র়োর আডিকুডরাড়ের তেরুদে 3-7 সক়াশর 

পরাজদয়র মুদখামুতখ হদয়দছন৷ মাতলক কমনওদয়লর্ দগমস 2022-এর কুতস্তদত 

ভারদতর জন্য প্রর্ম পেক তজদতদছন। 
 

কমেওড়েলথ সগমস 2022: ভারতী়ে গ্রযাপলার র্িব্যা কাকরাে 

সব্র্াঞ্জ পিক র্িডতডছে 

ভারতীয় কুতস্তগীর, র্িব্যা কাকরাে কমেওড়েলথ সগমস 2022-এ মতহলাদের 

68 সকর্ি র্বভাডগ সব্র্াঞ্জ পিক তজদতদছ । দিাঞ্জ পেদকর োদি, কাকরান 

সোঙ্গার োইগার র্লর্ল ককার সলমার্লডক 26 দসদকদন্ড তভক্টতর োই ফল-এর 

মােদম পরাতজত কদরদছন। কাকরান মাত্র 26 দসদকদন্ড তেজদয়র  ে বিশয 

পেকটি তজদতদছন। 
 

2022 SAFF U20 চযার্ম্প়েের্শপ: ভারত বাংলাডিশডক 5-2 সগাডল 

হার্রড়ে রর্ফ র্িডতডছ 

ওত োর ভুেদনশ্বদরর কতলঙ্গা দস্টতেয়াদম, 2022 সাডলর SAFF U20 

চযার্ম্প়েের্শডপর র্শডরাপা তজতদত অতততরি সমদয়র পদর ভারত 

বাংলাডিশডক 5-2 সগাডল হার্রড়েডছ । SAFF অেূর্ধ্ি -20 চযার্ম্প়েের্শডপর 

4থি সংস্করডণর আদয়াজক তছল ভারত । SAFF অনূর্ধ্ণ -20 িযাতম্পয়নতেপ হল 

সাউথ এর্শ়োে ফুেবল সফডাডরশে(SAFF) োরা আদয়াতজত পুরুিদের 

অনূর্ধ্ণ -18 জাতীয় েদলর জন্য একটি আিজণ াততক ফুটেল প্রততদযাতগতা । ভারতীয় 

েদলর অতধনায়ক তছদলন র্সবার্িৎ র্সং সলইমাডপাকপাম এবং দগালরেক 

তছদলন সসাম কুমার । 
 

 

েুেিাডমডন্টর সসরা পুরস্কারপ্রাপ্ত: 

• সডবিাচ্চ সগালিাতা – গুরর্করাত র্সং (৮ সগাল) 

• সসরা সেডলা়ো - গুরর্করাত র্সং 

• সসরা সগালরক্ষক- সসাম কুমার 
 

িাবা দখদ্দল়ায়াড় র্ভ প্রণব ভারডতর 75তম গ্রযােমাস্টার হড়েডছে 

দিন্নাই-তভতিক োো প্রতেতজ র্ভ প্রণব দরামাতনয়ায় একটি টুনণাদমে তজদত 

ভারডতর 75তম গ্রযােমাস্টার হড়েডছে। প্রর্ে হদলন তাতমলনা ুর 27 তম 

গ্রযান্ডমাস্টার এই একটি তাতলকায় তকংেেতি র্বশ্বোথে আেদ এেং টিন 

দসনদসেন র্ড গুডকশ এবং আর প্রজ্ঞাোন্ধা রদয়দছন ৷  
 

ভারতী়ে িাবা র্কংবির্ি র্বশ্বোথে আেদ FIDE-এর সডপুটি 

সপ্রর্সডডন্ট হড়েডছে 

ভারতীয় োো তকংেেতি, র্বশ্বোথে আেদ আিিি ার্তক িাবা সফডাডরশে 

বা র্বশ্ব িাবা সফডাডরশে (FIDE), দখলাধুলার তেশ্ব পতরিালনা সংস্থার দেপুটি 

দপ্রতসদেে তনেণাতিত হন । েতণ মান দপ্রতসদেে আরকার্ি ডডভারডকার্ভচ তেতীয় 

দময়াদে পুনতনণেণাতিত হন। পাাঁ িোদরর তেশ্বিযাতম্পয়ন আনদ েদভারদকাতভদির 

েদলর অংে তছদলন। 

তেশ্ব োো সংস্থার তনেণািন FIDE কংদগ্রদসর সময় অনুতিত হদয়তছল, যা এখাদন 

44 তম োো অতলতম্পয়াদের পাোপাতে পতরিাতলত হদে৷ এখাদন অনুতিত 

তনেণািদন, েদভারদকাতভি 157-16 দভাদটর ল্যান্ডলাইে দস্কারলাইদন ইউদিনীয় 

গ্রযান্ডমাস্টার আতে োতরেদপাদলটসদক হাতরদয়দছন। তৃতীয় একজন প্রার্ী, ফরাতস 

োিার দভাট শুরুর আদগ েিৃতা দেওয়ার পর কাউততল তার প্রাতর্ণতা প্রতযাহার 

কদর দনন। 
 

কমেওড়েলথ সগমস 2022: র্েোত িার্রে বর্িংড়ে সসাো 

র্িডতডছন 

বার্মিংহাডম কমেওড়েলথ সগমস 2022- এ র্েোত িার্রে তজ দে়াল্ড 

সমডডল তজদতদছন৷ মর্হলাডির লাইে-ফ্লাই 48 সকর্ি-50 সকর্ি বর্িং - এ 

তততন ফাইনাদল উির েীপপুদঞ্জর োক নউলদক পরাতজত কদরন । কমনওদয়লর্ 

দগমস 2022-এ তনখাত জাতরদনর স্বর্ণপেক সহ, ভারত দমাট 17টি স্বর্ণ এেং দমাট 

48টি পেক দপদয়দছ । েতেং জগদত আোরও তনদজর আতধপতয প্রমার্ করদলন 

তনখাত জাতরন। 

র্েোত িার্রে 14ই জুন 1996 সাদল অন্ধ্র প্রদেদের তনজামোদে জেগ্রহর্ 

কদরন। তার োো সমাহােি িার্মল আহডমি বর্িং এর সাদর্ ে়াশে পতরিয় 

কতরদয় তেদয়তছদলন । জাতরনদক ব্যাঙ্ক অফ ইতন্ডয়ার স্টাফ অতফসার তহসাদে তনযুি 

করা হশযবেে | 

1. র্বশ্ব চযার্ম্প়েের্শডপ সসাো, ইস্তামু্বল 2022। 

2. আসাইে চযার্ম্প়েের্শডপ সব্র্াঞ্জ , ব্যাংকক 2019। 

3. স্ট্র্যােিা সমডমার্র়োল বর্িং েুেিাডমন্ট, বুলডগর্র়ো 2022 -এ সসাো। 
 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-ebooks/8902/general-knowledge-ebook-in-bengali-for-general-competitive-exams


 Weekly Current Affairs One-Liners | 06 August to 12 August of 2022  

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

 

কমেওড়েলথ সগমস 2022: র্ক্রডকডে অডস্ট্র্র্ল়োর কাডছ সহডর 

ভারত সরৌপ্য পিক র্িডতডছ 

ভারতীয় মর্হলা র্ক্রডকে িল ইততহাস তততর কদরদছ এেং কমেওড়েলথ 

সগমস (CWG) 2022 -এর ইর্তহাডস র্ক্রডকডে সিডশর প্রথম পিক 

র্িডতডছ ৷ এজোস্টন মাদে অনুতিত ফাইনাদল প্রর্দম ব্যাট কদর অডস্ট্র্র্ল়ো 

161/8 রাে কডর। জোদে ভারতীয় েল 19.3 ওভাদর মাত্র 152 রান করদত পাদর। 

স্বর্ণপেদকর োদি ভারত দহদরদছ মাত্র 9 রাদন। 
 

কমেওড়েলথ সগমস 2022: র্পর্ভ র্সনু্ধ মর্হলাডির দসদ্দঙ্গলস 

ব্যাডর্মন্টডে স্বণিপিক র্িডতডছে 

ভারদতর োটলার র্পর্ভ র্সনু্ধ কমেওড়েলথ সগমস 2022-এ মতহলাদের 

বেশেেশের ফাইনাদল একটি স্বর্ণপেক তজদতদছন । োেল অতলতম্পক পেক তেজয়ী 

কাোডার র্মডশল র্লডক হার্রড়ে দিদন সসাো র্িডতডছে । তপতভ তসনু্ধ তমদেল 

তলদক 21-15, 21-13-সক়াশর হাতরদয়দছন। তসনু্ধর কযাতরয়াদর এটাই প্রর্ম 

কমনওদয়লর্ দগমদসর বেশেেে  বিভ়্াশে দসানা । 
 

উিডবর্কস্তাদন িাবা অর্লর্ম্প়োড 2026 আড়োর্িত হডব 

িাবা অর্লর্ম্প়োড 2026: আিিি ার্তক িাবা সফডাডরশে(FIDE) এর 

একটি টুইট অনুসাদর, উজদেতকস্তান 2026 োো অতলতম্পয়াে আদয়াজন করদে । 

দিন্নাইদয়র িলমান িাবা অর্লর্ম্প়োডড তরুর্ েল এখন দনতৃদত্ব রদয়দছ । 

তেশ্বব্যাপী েলগুতল োো অতলতম্পয়াদে প্রততেতিতা েরশি | FIDE োরা সংগঠিত 

হয়, যা আদয়াজক দেেদকও েুনয়াশ শন্টর অংে বহশেশি সিশে সনয । COVID-

19 মহামারীর মা খাদন, FIDE 2020 এেং 2021 সাদল একটি অনলাইন োো 

টুনণাদমদের আদয়াজন কদরতছল যাদত একটি দ্রুত সময়সীমা তছল যা 

প্রততদযাগীদের অনলাইন দরটিংদক েততগ্রস্ত কদর। 
 

44তম িাবা অর্লর্ম্প়োড: উিডবর্কস্তাে ওডপে র্বভাডগ সসাো 

র্িডতডছ, ইউডক্রেী়ে োরীডির ি়ে 

উিডবর্কস্তাে েলটি 44তম িাবা অর্লর্ম্প়োডডর ওশপন তেভাদগ স্বর্ণপেক 

তজদতদছ | টিম আডমির্ে়ো সরৌপ্য তজদতদছ এেং ভারত-2 টিম ওদপন তেভাদগ 

সব্র্াঞ্জ র্িডতডছ । নারী তেভাদগ স্বর্ণ তজদতদছ ইউদিন । েল জতজণ য়া দরৌপ্য 

তজদতদছ, অন্যতেদক ভারত-1 েল দিাঞ্জ পেক তজদতদছ। 
 

44তম িাবা অর্লর্ম্প়োড: 

• 28 জুলাই দর্দক 09 আগস্ট, 2022 পযণি ভারদতর দিন্নাইদত 

আিিি ার্তক িাবা সফডাডরশে বা র্বশ্ব িাবা সফডাডরশে (FIDE) 

োরা 44 তম িাবা অর্লর্ম্প়োড আদয়াতজত হদয়তছল । 

• ভারত প্রর্মোদরর মদতা োো অতলতম্পয়াে আদয়াজন কদরতছল। এটি উেুি 

এেং মতহলাদের টুনণাদমে তনদয় গঠিত। 

• দমাট অংেগ্রহর্কারীর সংখ্যা তছল 1,737 িে, র্ার মডে 937 িে ওডপে 

এবং 800 িে মর্হলা ইডভন্ট র্ছল। 

• ওদপন তেভাদগ 186টি দেে দর্দক 188টি েল এেং মতহলাদের তেভাদগ 

160টি দেে দর্দক 162টি েল তনেতন্ধত হদয়দছ। 

• োো অতলতম্পয়াদের মূল দভনুয তছল দেরাটদনর দফার পদয়দে সদেলন 

দকে । 

• িওহরলাল সেডহরু সস্টর্ড়োডম উদোধনী ও সমাপনী অনুিান অনুতিত 

হয় । 
 

র্র়োল মার্দ্রি এন্ট্রাচ্ে ফ্রাঙ্কফুেি ডক 2-0 সগাডল হার্রড়ে 2022 

সাডলর উড়েফা সুপার কাপ র্িডতডছ 

র্র়োল মার্দ্রি র্ফেল্যাডের সহলর্সর্ঙ্কডত এইিাচ্ট ফ্রাঙ্কফুেি ডক 2-0 দগাদল 

হাতরদয় দরকেণ  েংখ্যে পঞ্চম বাদরর িন্য 2022 UEFA সুপার কাপ 

র্িডতডছ । UEFA সুপার কাপ হল দ্যটি প্রধান ইউদরাপীয় ক্লাে প্রততদযাতগতার 

তেজয়ীদের জন্য UEFA োরা আদয়াতজত একটি োতিণক ফুটেল োি, দযমন 

UEFA িযাতম্পয়ন্স লীগ এেং UEFA ইউদরাপা লীগ । গত  রেুশ র িযাতম্পয়ন্স 

তলগ তেজয়ী তরয়াল মাতদ্রে ইউদরাপা তলগ তেজয়ী ইিাক্ট ফ্রাঙ্কফুটণ দক হাতরদয় 

পঞ্চমোদরর মদতা তেদরাপা তজদতদছ । সডর্ভড আলাবা এবং কর্রম সবেডিমা 

প্রততটি অদধণ দগাল কদরতছদলন | োি দসরা হন কাডসর্মডরা। 

এর আদগ টিম োদসণদলানা এেং টিম তমলান পাাঁ িোর কদর েতফ তজদতদছ। তরয়াল 

 ়াবিি এতস তমলান এেং প্রততেিী োদসণদলানার সাদর্ পাাঁ িোর সুপার কাপ 

তজদতদছ (2002, 2014, 2016, 2017, 2022), দযখাদন েস কাদলণা আনদিলতি 

িারটি তেদরাপা (2003, 2007, 2014, 2022) সহ প্রততদযাতগতার ইততহাদস 

সেদিদয় সফল োদনজার হদয়দছন। ) 
 

ওড়েস্ট ইর্েডির প্রাক্তে অর্ধো়েক কাইরে সপালাডি  প্রথম 

র্ক্রডকোর র্র্র্ে 600 টি-সোড়ের্ন্ট ম্যাচ সেডলে 

ওদয়স্ট ইতন্ডদজর প্রািন অলরাউন্ডার, কাইরে সপালাডি  600 টি-ডোড়ের্ন্ট 

ম্যাচ সেলা প্রর্ম তিদকটার হদয়দছন । োনদিস্টার অতরতজনালদসর তেপদে তার 

েদলর লন্ডন তিতরট োদির সময় হােণ -তহটার এই ব্যাটার ল্যান্ডমাকণ টি অজণ ন 

কদরতছদলন।  
 

বষিডসরা পুরুষ ও মর্হলা ফুেবলার র্েবিার্চত হড়েডছে সুেীল সছত্রী, 

মেীষা কল্যাণ 

সুেীল সছত্রী এবং মেীষা কল্যাণ যর্ািদম 2021-22 অল ইতন্ডয়া ফুটেল 

দফোদরেন ( AIFF) বষিডসরা পুরুষ ফুেবলার এবং 2021-22 মর্হলা 

ফুেবলার অফ য ই়োর র্েবিার্চত হড়েডছে। মনীিা গত মরসুদম েিণদসরা 

মতহলা উেীয়মান ফুটেলাসরর েে ়া তজদততছদলন | অন্যবিশে সুনীল সেেী 7ম 

োর পুরষ্কারটি তজদতসচন | 
 

গুরুত্বপূণি র্িক: 

• এটি তছল সুনীল দছত্রীর দরকেণ  সপ্তম AIFF পুরুি ফুটেলার অফ দ্য ইয়ার 

পুরস্কার, এটি আদগ 2007, 2011, 2013, 2014, 2017 এবং 2018-19 

সাডল র্িডতর্ছল। 38 েছর েয়সী এই অতভজ্ঞ দখদলায়াদ র দিদয় অন্য 

দকাদনা দখদলায়া  এটি দেতে োর তজতদত পাদরনতন। 

• েতণ মাদন সুনীল দছত্রী র্ক্রর্ি়োডো সরাোলডিা এবং র্লওডেল সমর্সর 

পডর তৃতী়ে এবং সেণকাদলর তলোরদোদেণ  িি। 

• মনীিা কল্যার্, তযতন 2021-22 সাদলর AIFF মতহলা ফুটেলার অফ দ্য ইয়ার 

তজদততছদলন, তততন গত মরসুম দর্দক েিণদসরা মতহলা উেীয়মান 

ফুটেলাদরর প্রাপক তছদলন। 
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2021-22 সাডলর িন্য AIFF বষিডসরা সেডলা়োড র পুরস্কার র্বি়েীরা: 

• AIFF 2021-22 সাদলর দসরা পুরুি ফুটেলার: সুনীল দছত্রী 

• 2021-22 সাদলর AIFF মতহলা ফুটেলার: মনীিা কল্যার্ 

• 2021-22 সাদলর AIFF পুরুিদের উেীয়মান ফুটেলার: তেিম প্রতাপ তসং 

• 2021-22 সাদলর AIFF মতহলা উেীয়মান ফুটেলার: মাটিণ না র্কিম 
 

পুরস্কার সম্পডকি : 

এই পুরস্কারটি 1992 সাডল শুরু হ়ে, AIFF দপ্লয়ার অফ দ্য ইয়ার পুরস্কাদরর 

তেজয়ীরা যর্ািদম ভারতীয় পুরুি ও মতহলা জাতীয় েদলর দকাি ইগর র্স্টমাক 

এবং েমাস সডোরর্ব মডোেীত হে। 

 

সের্েস র্কংবির্ি সসডরো উইর্ল়োমস সের্েস সথডক অবসডরর 

স াষণা কদ্দরদ্দেন 

 ়াবেয ন যুিরাদের দটতনস তকংেেতি সসডরো উইর্ল়োমস অেসদরর দ াির্া 

েশরশেন । সসডরো উইর্ল়োমস তার পতরোদরর উপর দৃতি তনেে কদরদছন, 

তলদখদছন দয তার প্রায় পাাঁ ি েছর েয়সী দমদয় এখন ে  দোন হশে চশেশে । 

উইতলয়ামস দরেতেদটর প্রততিাতা অযাদলতেস ওহাতনয়ানদক তেদয় কদরবেশেন । 
 

সসডরো উইর্ল়োমডসর কযার্র়োর: 

• উইতলয়ামস, তযতন পদরর মাদস 41 েছর েয়সী হদেন, তার কযাতরয়াদর 73টি 

একক তেদরাপা, 23টি কযাতরয়াদরর োেলস তেদরাপা এেং 94 তমতলয়ন 

েলাদরর দেতে দকতরয়ার তজদতদছ। 

• তার প্রর্ম প্রধান একক তেদরাপা 1999 সাদল 17 েছর েয়দস ইউএস 

ওদপদন আদস। পদরর েছর, তততন ে  দোন দভনাদসর সাদর্ ততনটি 

অতলতম্পক োেলস তেদরাপা তজদততছদলন। তততন 2012 লন্ডন দগমদস একক 

দসানা তজদততছদলন। 

• তততন Nike, Audemars Piguet, Away, Beats, Bumble, Gatorade, 

Gucci, Lincoln, Michelob, Nintendo, Wilson Sporting Goods, 

এেং Procter and Gamble সহ দকাম্পানীর দর্দক িনসরতেপ গুদনদছন। 
 

প্রবাথ ি়েসুর্র়ো এবং এমা ল্যাম্ব 2022 সাডলর িুলাই মাডস 

আইর্সর্স সপ্ল়্োর অফ য মান্থ দনবণ়াদচি হদ্দযদ্দেন 

ইোরন্যােনাল র্ক্রডকে কাউর্ন্সল (ICC) শ্রীলঙ্কার তিন দসনদসেন প্রবাথ 

ি়েসুর্র়ো এেং ইংল্যাদন্ডর ব্যাটিং অলরাউন্ডার এমা ল্যাম্বডক 2০22 সাডলর 

িুলাই মাডসর সসরা সেডলা়ো  দহদ্দসদ্দব দবদ্দে দনদ্দযদ্দেন | 
 

আইর্সর্স পুরুষডির আডগর মাডসর সসরা সেডলা়ো : 

• জানুয়ারী 2022: তকগান তপটারদসন (েতের্ আতফ্রকা) 

• দফব্রুয়াতর 2022: দশ্রয়াস আইয়ার (ভারত) 

• মািণ  2022: োের আজম (পাতকস্তান) 

• এতপ্রল 2022: দকেে মহারাজ (েতের্ আতফ্রকা) 

• দম 2022: অযাদঞ্জদলা োতর্উস (শ্রীলঙ্কা) 

• জুন 2022: জতন দেয়ারদস্টা (ইংল্যান্ড) 
 

আইর্সর্সর আডগর মাডসর সসরা মর্হলা সেডলা়ো  

• জানুয়ারী 2022: তহোর নাইট (ইংল্যান্ড) 

• দফব্রুয়াতর 2022: অযাদমতলয়া দকর (তনউতজল্যান্ড) 

• মািণ  2022: রাদিল দহইনস (অদিতলয়া) 

• এতপ্রল 2022: অযাতলসা তহতল (অদিতলয়া) 

• দম 2022: তুো হাসান (পাতকস্তান) 

• জুন 2022: মাতরজান কযাপ (েতের্ আতফ্রকা) 
 

CWG 2022: সমাপেী অেুিাডে র্েোত িার্রে এবং শরথ কামাল 

ভারডতর পতাকাবাহী দেদ্দলন 

ভারতী়ে অর্লর্ম্পক অযাডসার্সড়েশে(IOA) োতমণংহাদম কমেওড়েলথ 

সগমস 2022 - এর সমাপনী অনুিাদনর জন্য দটতেল দটতনস দখদলায়া  অচি 

শরৎ কমল এবং বিার র্েোত িার্রেডক ভারডতর পতাকাবাহী র্হসাডব 

দ াির্া কদরদছ । োতমণংহাদম কমেওড়েলথ সগমস 2022 -এ অিি েরৎ কামাল 

ফাইনাদল তলয়াম তপিদফােণ দক পরাতজত কদর দসানা তজদততছদলন এেং তনখাত 

জাতরনও কমনওদয়লর্ দগমস 2022-এ 50 দকতজ তেভাদগ েতেং লাইট 

ফ্লাইওদয়ট ইদভদের ফাইনাদল োক নউলদক পরাতজত কদর দসানা 

তজদততছদলন। 
 

গুরুত্বপূণি র্িক 

• শরথ কামাল , 40 েছর েয়সী, পুরুিদের েদল দসানা এেং তমশ্র েদল এেং 

পুরুিদের োেলদস দরৌপ্য পেক সহ দগমদসর এই সংস্করদর্ িারটি পেক 

রদয়দছ। 

• অন্যতেদক েতেংদয় তেশ্ব িযাতম্পয়ন র্েোত িার্রে । তততন কমনওদয়লর্ 

দগমস 2022-এ 50 দকতজ তেভাদগ েতেং লাইট ফ্লাইওদয়ট ইদভদে দসানা 

তজদততছদলন। 

• কমেওড়েলথ সগমস 2022 -এর সমাপেী অেুিাডের িন্য র্েোত 

িার্রে এবং শরৎ কামালডক ভারদতর পতাকাোহী তহসাদে দ াির্া করা 

হদয়তছল । 

• এর উডবাধেী অেুিাডে , তপতভ তসনু্ধ এেং মনপ্রীত তসং পতাকাোহী তছদলন। 

• IOA মহাসতিে রাজীে দমহতা, ভারপ্রাপ্ত সভাপতত অতনল খান্না এেং 

ভারদতর োতমণংহাম 2022 কমনওদয়লর্ দগমদসর দেফ তে তমেন রাদজে 

ভান্ডাতর সমাপেী অেুিাডের পতাকাবাহী স াষণা কডরর্ছডলে। 
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কমেওড়েলথ সগমস 2022: ভারডতর চূ াি সমডডল েযার্ল এবং 

র যাঙ্ক 

ভারতী়ে িল োতমণংহাদম কমেওড়েলথ সগমস 2022 এর অদভে়ান দেি 

কদরদছ । সামতগ্রক কমনওদয়লর্ দগমস 2022 পেক দটতেদল ভারত 61টি পিক 

র্িডতডছ । ভারত তার CWG 2022 সে শে দমদেল দটতেদল চতুথি-সসরা সিশ 

র্হডসডব দেি কদরদছ । োতমণংহাদম কমনওদয়লর্ দগমদস ভারত 22টি স্বণি, 16টি 

সরৌপ্য এবং 23টি সব্র্াঞ্জ পিক র্িডতডছ । ভারদতর দসরা তফতনতেং তছল 2010 

সাদল তেতিদত, স খ়াশন ে়ার়া 101টি পিক র্িডতর্ছল। 
 

ভারডতর সসরা CWG প্রচারণা:  

• 2010, নয়াতেতি: 101টি পেক 

• 2002, োনদিস্টার: 69 পেক 

• 2018, দগাল্ড দকাস্ট: 66টি পেক 

• 2014, গ্লাসদগা: 64টি পেক 

• 2022, োতমণংহাম: 61টি পেক 
 

CWG ইর্তহাডস ভারডতর সসরা সসাোর পিক: 

• 2010, নয়াতেতি: 38টি স্বর্ণপেক 

• 2002, োনদিস্টার: 30টি স্বর্ণপেক 

• 2018, দগাল্ড দকাস্ট: 26টি স্বর্ণপেক 

• 2006, দমলদোনণ: 22টি স্বর্ণপেক 

• 2022, োতমণংহাম: 22টি স্বর্ণপেক 
 

ভারতী়ে েযার্লডত প্রথম এবং সশষ পিক: 

• ভাদরাদিালক মীরাবাই চােু 49 দকতজ তেভাদগ েীদিণ র্াকার পদর 

কমনওদয়লর্ দগমস 2022-এ ভারদতর প্রর্ম স্বর্ণপেক তজদতদছন। 

• প্যােলার শরথ কমল কমনওদয়লর্ দগমস 2022-এ দটতেল দটতনস 

পুরুিদের একক প্রততদযাতগতায় দসানার পেক তনদয় ভারদতর দেি 

স্বর্ণপেক তজদতদছ। 
 

এেে পর্িি ভারডতর পিক র্বি়েী: 
 

স্বণি: 

• সাইদখাম মীরাোই িানু (ভাদরাদিালন, মতহলাদের 49 দকতজ), 

• দজদরতম লালতরনুঙ্গা (ভাদরাদিালন, পুরুিদের 67 দকতজ), 

• অতিিা তেউতল (ভাদরাদিালন, পুরুিদের 73 দকতজ); 

• লাভলী দিৌদে, রূপা রানী ততরতক, তপতঙ্ক এেং নয়নমতন সাইতকয়া (লন োউল, 

মতহলা িার); 

• হরতমত দেোই, সাতনল দেঠি, েরৎ অিি, সাতর্য়ান জ্ঞানদসকরন (পুরুিদের 

েল দটতেল দটতনস); 

• সুধীর (প্যারা-পাওয়ারতলফটিং, পুরুিদের দহতভওদয়ট), 

• েজরং পুতনয়া (কুতস্ত, পুরুিদের তফ্রস্টাইল 65 দকতজ), 

• সােী মাতলক (কুতস্ত, মতহলাদের তফ্রস্টাইল 62 দকতজ); 

• েীপক পুতনয়া (কুতস্ত, পুরুিদের তফ্রস্টাইল ৮৬ দকতজ), 

• রতে কুমার োতহয়া (কুতস্ত, পুরুিদের তফ্রস্টাইল 57 দকতজ); 

• তভদনে দফাগাট (কুতস্ত, মতহলাদের তফ্রস্টাইল 53 দকতজ); 

• নেীন তসহাগ (কুতস্ত, পুরুিদের তফ্রস্টাইল ৭৪ দকতজ), 

• ভাতেনা হাসমুখভাই প্যাদটল (প্যারা দটতেল দটতনস, মতহলা একক, তস 3-5), 

• তনতু  াং াস (েতেং, মতহলাদের 48 দকতজ), 

• অতমত পাং ল (েতেং, পুরুিদের ৫১ দকতজ), 

• এলেদহাস পল (পুরুিদের ট্রিপল জাম্প), 

• তনখাত জাতরন (েতেং, মতহলাদের ৫০ দকতজ); 

• েরৎ অিি এেং শ্রীজা আকুলা (দটতেল দটতনস, তমেে োেলস), 

• তপতভ তসনু্ধ (ব্যােতমেন, মতহলা একক), 

• লেয দসন (ব্যােতমেন, পুরুি একক), 

• অিি েরৎ কামাল (দটতেল দটতনস, পুরুি একক); 

• তিরাগ দেঠি এেং সাতেকসাইরাজ র্যাতঙ্কদরতি (ব্যােতমেন, পুরুি তেত)। 
 

রূপা: 

• সংদকত সরগর (ভাদরাদিালন, পুরুিদের 55 দকতজ), 

• তেদযারাতন দসাদরাখাইোম (ভাদরাদিালন, মতহলাদের 55 দকতজ), 

• শুেীলা তলকমাোম (জুদো, মতহলাদের 48 দকতজ); 

• তেকাে োকুর (ভাদরাদিালন, পুরুিদের 96 দকতজ); 

• শ্রীকাি তকোতম্ব, সাততেকসাইরাজ রতঙ্কদরতি, তে. সুতমত দরতি, লেয দসন, 

তিরাগ 

• দেঠি, গায়ত্রী দগাপীিাাঁ ে, ট্রিসা জতল, আকােী কাশ্যপ, অতশ্বনী দপানপ্পা, তপতভ 

তসনু্ধ (ব্যােতমেন, তমশ্র েল); 

• তুতলকা মান (জুদো, মতহলাদের +78 দকতজ); 

• মুরাতল শ্রীেঙ্কর (পুরুিদের লং জাম্প), 

• তপ্রয়াঙ্কা দগাস্বামী (মতহলাদের 10,000 তমটার হাাঁ টা), 

• অতেনাে সােদল (পুরুিদের 3000 তমটার তস্টপলদিজ); 

• সুনীল োহাদ্যর, নেনীত তসং, িদন তসং, তেদনে কুমার (লন দোল, পুরুিদের 

িার), 

• আেদ্যিাহ আেুেকর (পুরুিদের ট্রিপল জাম্প), 

• অিি েরৎ কমল এেং সাতর্য়ান জ্ঞানদসকরন (দটতেল দটতনস, পুরুি তেত), 

• মতহলা তিদকট েল, 

• সাগর আহলাওয়াত (েতেং, পুরুিদের +92 দকতজ), 

• পুরুি হতক েল। 
 

সব্র্াঞ্জ: 

• গুরুরাজা পূজাতর (ভাদরাদিালন, পুরুিদের ৬১ দকতজ), 

• তেজয় কুমার যােে (জুদো, পুরুিদের 60 দকতজ), 

• হরতজদর দকৌর (ভাদরাদিালন, মতহলাদের 71 দকতজ); 

• লাভপ্রীত তসং (ভাদরাদিালন, পুরুিদের 109 দকতজ); 

• দসৌরভ দ ািাল (দস্কায়াে, পুরুি একক); 

• গুরেীপ তসং (ভাদরাদিালন, পুরুিদের 109+ দকতজ), 

• দতজতস্বন েঙ্কর (পুরুিদের হাই জাম্প), 

• তেব্যা কাকরান (কুতস্ত, মতহলাদের 68 দকতজ); 
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• দমাতহত দগ্রওয়াল (কুতস্ত, পুরুিদের তফ্রস্টাইল 125 দকতজ), 

• দজসতমন ল্যাদম্বাতরয়া (েতেং, মতহলাদের 60 দকতজ), 

• পূজা দগহলট (কুতস্ত, মতহলাদের তফ্রস্টাইল ৫০ দকতজ), 

• পূজা তসহাগ (কুতস্ত, মতহলাদের তফ্রস্টাইল 76 দকতজ); 

• দমাহােে হুসামুতেন (েতেং, পুরুিদের ৫৭ দকতজ); 

• েীপক দনহরা (কুতস্ত, পুরুিদের তফ্রস্টাইল 97 দকতজ); 

• দসানালদেন মনুভাই প্যাদটল (প্যারা দটতেল দটতনস, মতহলাদের একক C3–

5), 

• মতহলা হতক েল, 

• সদীপ কুমার (পুরুিদের 10,000 তমটার হাাঁ টা), 

• আনু্ন রানী (মতহলা জযাভতলন দরা), 

• দসৌরভ দ ািাল এেং েীতপকা পাতিকাল (দস্কায়াে, তমেে োেলস), 

• তকোতম্ব শ্রীকাি (ব্যােতমেন, পুরুি একক), 

• গায়ত্রী দগাপীিাাঁ ে এেং ট্রিসা জতল (ব্যােতমেন, মতহলা োেলস), 

• সাতর্য়ান জ্ঞানদসকরন (দটতেল দটতনস, পুরুি একক)। 

• দরাতহত দটাকাস (েতেং, পুরুিদের 67 দকতজ ওদয়ল্টারওদয়ট) 
 

কমেওড়েলথ সগমস 2022: সামর্গ্রক পিক সংখ্যা 

পিমর্িািা সিশ সসাো র্সলভার সব্র্াঞ্জ সমাে 

1 অডস্ট্র্র্ল়ো 67 57 54 178 

2 ইংল্যান্ড 57 66 53 176 

3 কানাো 26 32 34 92 

4 ভারত 22 16 23 61 

5 তনউতজল্যান্ড 20 12 17 49 

6 স্কটল্যান্ড 13 11 27 51 

7 নাইদজতরয়া 12 9 14 35 

8 ওদয়লস 8 6 14 28 

9 
েতেন 

আতফ্রকা 
7 9 11 27 

10 মালদয়তেয়া 8 8 8 24 
 

কমেওড়েলথ সগমস 2022: অর্স সাাঁ তারু এমা ম্যাকর্কওে 56 টি 

সিডশর সচড়ে সবর্শ সসাো র্িডতডছে 

28 েছর েয়সী সাাঁ তারু, অডস্ট্র্র্ল়োর এমা ম্যাকর্কওে, কমেওড়েলথ সগমস 

2022 -এ একটি অনন্য দরকেণ  গদ দছন, কারর্ তততন 2022 সাদলর কমনওদয়লর্ 

দগমদস 56টি সিশের দিদয় দেতে পেক তজদতদছন৷ তততন কমনওদয়লর্ দগমদস 

সাাঁ তাদরর তেতভন্ন ইদভদে একটি সব্র্াঞ্জ, একটি সরৌপ্য এবং ছ়েটি স্বণিপিক 

র্িডতর্ছডলে । CWG 2022-এ অংে দনওয়া 72টি দেে/অঞ্চদলর মদে, মাত্র 

16টি দেশ তার সবর্শ পিক র্িডতডছ। 
 

Obituaries News in Bengali 
 

প্রাক্তে র্ক্রডকে আম্পা়োর রুর্ড সকােি ডিে গার্  দ্য িেো়ে প্রয়াি 

হদ্দযদ্দেন 

রুর্ড সকােি ডিে গাত  দ্য ণটনায় প্রয়াে হশযশেন ।  ৃেুযে়াশে বেবন 73 েছর েয়সী 

তছদলন। রুর্ড সকােি ডিে 1981 সাদল আম্পায়াতরং শুরু কদরতছদলন এেং 1992 

সাডল সপােি  এর্লিাডবডথ ভারত ও ির্ক্ষণ আর্ফ্রকার মডে তার প্রথম 

আিিি ার্তক ম্য়াশচ আম্প়ায়াদরং কদ্দরদেদ্দলন | দিদন 331টি আিজণ াততক 

োদি োতয়ত্ব পালন কদরতছদলন, এটি একটি দরকেণ  যা তততন অেসর দনওয়া পযণি 

েিশচশয সিবে েংখ্যে বেে | 

সডর্ভড সশফাডডি র পর রুতে ইততহাদসর তেতীয় আম্পায়ার তযতন 150টিরও দেতে 

ওয়ানদেদত োতয়ত্ব পালন কদরন এেং র্স্টভ বাকেডরর পদর 200টি সেশে 

আম্প়ায়াবরং ের়া বিেীয অয়াবম্পয়ার হন ।  
 

AIADMK-র প্রথম সাংসি মা়ো সথভার প্রয়াি হদ্দযদ্দেন 

প্রািন সংসে সেস্য (এমতপ) এেং তসতনয়র সবিভারতী়ে আন্না দ্রার্ব  মুডেত্রা 

কািগাম (এআইএর্ডএমডক) রাজনীতততেে সক. মা়ো সথভার োধণকযজতনত 

অসুস্থতার কারদর্ প্রয়াে হশযশেন।  ৃেুযে়াশে তততন 87 েছর েয়সী র্ছডলে। র্তর্ে 

AIADMK-এর প্রথম সাংসি র্ছডলে। র্তর্ে 1973 সাডল তেতন্ডগুল 

দলাকসভা দকদের উপতনেণািদন প্রততেতিতা কদর েদলর প্রর্ম তেজয় আন়ার মে 

বিশয বেবন রাজনীততর জগদত প্রদেে েশরন ।  

 

Defence News in Bengali 
 

ভারতী়ে সসোবার্হেী অপাডরশোল প্রস্তুর্ত পরীক্ষা করার িন্য প্যাে-

ইর্ে়ো র্ড্রল 'স্কাইলাইে' পর্রচালো কডরদে 

ভারতী়ে সসোবার্হেী জুলাইদয়র দেি সপ্তাদহ 'এি স্কাইলাইে' নাদম একটি 

প্যান-ইতন্ডয়া স্যাদটলাইট দযাগাদযাগ অনুেীলন চ়ােু েশরশে । এই মহ ার মূল 

উদেশ্য তছল প্রততপদের আিমদর্র দেদত্র এর হাই-দটক স্যাদটলাইট 

দযাগাদযাগ ব্যেস্থার কমণেম প্রস্তুতত এেং দৃঢ়তা পরীো করা। 
 

গুরুত্বপূণি র্িক: 

• 2025 সাদলর মদে অতততরি তনরাপিা তেতেিয সহ তনজস্ব মাতল্ট-ব্যান্ড 

দেতেদকদটে স্যাদটলাইট তততরর প্রস্তুতত তনদে । 

• সসোবার্হেীর দেতেদকদটে GSAT-7B স্যাদটলাইট হল একটি প্রর্ম 

ধরদনর দেেীয় মাতল্ট-ব্যান্ড স্যাদটলাইট, যা উন্নত তনরাপিা তেতেদিযর সাদর্ 

তেজাইন করা হদয়দছ। এটি স্থদল দমাতাদয়ন তসন্যদের জন্য দকৌেলগত 

দযাগাদযাদগর প্রদয়াজনীয়তাদক সমর্ণন করদে, দূরেতীভাদে িাতলত তেমান, 

তেমান প্রততরো অস্ত্র এেং অন্যান্য তমেন-সমাদলািনামূলক এেং ফায়ার 

সাদপাটণ  প্লযাটফমণ। 

• ইসদরা এেং মহাকাে ও স্থল তেভাদগর জন্য োয়ী তেতভন্ন সংস্থাও মহ ায় 

অংে তনদয়তছল। 

• IAF এবং সেৌবার্হেীর ইর্তমডেই তাডির র্েিস্ব GSAT-7 র্সর্রি 

স্যাডেলাইে রড়েডছ। 
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প্রর্তরক্ষা এিডপাদরর 12তম সংস্করণটি গুিরাডের গান্ধীেগডর 

অেুর্িত হডব  

প্রর্তরক্ষা মন্ত্রক দ াির্া কদরদছ দয, প্রর্তরক্ষা এিডপাদরর 12তম 

সংস্করণটি গুিরাডের গান্ধীেগডর অনুতিত হশে চশেশে । ইদভেটি 18 এেং 

22 অদক্টাের, 2022-এর মদে অনুতিত হদে। এই সংস্করদর্র তর্ম হল ‘Path to 

Pride’ | 

পাাঁ ি তেদনর ইদভেটি ততনটি কাযণতেেদসর সােী হদে এেং তারপদর দ্যটি পােতলক 

তেন র্াকদে। সেস্ত্র োতহনী, তেতপএসইউ এেং তেদের সরঞ্জাম এেং েেতা 

প্রেেণদনর লাইভ প্রেেণনী সবরমর্ত র্রভার ফ্রদে সতিয় অংেগ্রহর্ এেং সমস্ত 

স্তদর সমতিত প্রদিিার মােদম পাাঁ ি তেন ধদর অনুতিত হদে, কমণকতণ ারা 

জাতনদয়দছন। 
 

র্হমাচল প্রডিডশ ভারত-মার্কি ে সর্ৌথ র্বডশষ বার্হেীর মহ া 'বজ্র 

প্রহর 2022' শুরু হড়েডছ 

ভারত -মার্কি ে সর্ৌথ র্বডশষ বার্হেীর মহ া "এক্স বজ্র প্রহর 2022", 

র্হমাচল প্রডিডশর বাকডলাডত দিোল দফাদসণস দেতনং সু্কদল 08 আগস্ট, 

2022 এ শুরু হদয়তছল । এে েজ্র প্রহর 2022 হল োতিণক অনুেীলদনর 13তম 

সংস্করর্। এই দযৌর্ মহ ার মূল উদেশ্য হল দযৌর্ তমেন পতরকেনা এেং 

অপাদরেনাল দকৌেদলর মদতা দেদত্র সদেণািম অনুেীলন এেং অতভজ্ঞতা দেয়ার 

করা। 
 

ভারতী়ে সসোবার্হেী এবং র্ডএফআই 'র্হম সড্রাে-এ-থে' সপ্রাগ্রাম 

চালু কডরডছ 

ভারতীয় সসোবার্হেী সড্রাে সফডাডরশে অফ ইর্ে়োর সহদযাতগতায় র্হম 

সড্রাে-এ-থে সপ্রাগ্রাম িালু কদরদছ । উদদ্যাগটি প্রততরো উত্পােদন 

স্বতনভণ রতার সাদর্ সামঞ্জস্যপূর্ণ । এটির লেয হে সামদনর সাতরর তসন্যদের 

প্রদয়াজনীয়তা দমটাদত ভারতীয় দরান ইদকাতসদস্টমদক পার্-দিতকং দরান 

সেমতা তেকাদের সুদযাগ প্রোন করা। 1ম পদেণ তহমালদয় দসনা অতভযাদন 

ব্যেহাদরর জন্য দরান তততর করা হদে। 
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