
 Weekly Current Affairs One-Liners | 13 August to 19 August of 2022  

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

Weekly Current Affairs One-Liners| 13 August to 91  August of 2022 PDF  
 

National News in Bengali 
  

ভারতে 15ই আগস্ট 2022-এ 76েম স্বাধীনো দিবস উিযাদিে হতেতে 

দিটিশ ঔিদনতবদশক শাসন থেতক থিতশর স্বাধীনোতক দিদিে করতে এই বের 

ভারে 15ই আগস্ট 2022 -এ 76েম স্বাধীনো দিবস উিযািন করতে। প্রধানমন্ত্রী 

নতরন্দ্র থমাদি নোদিদির লাল থকিা থেতক উিযািতনর থনেৃত্ব দিতেন এবং 

নোদিদির লাল থকিা থেতক থিতশর উতেতশ বকৃ্তোও দিতেতেন। প্রধানমন্ত্রী 

দহতসতব এটি োর নবম ভাষণ। স্বাধীনোর 75 বের উিযািন করতে ভারে সরকার 

"আজাদি কা অমৃে মতহাৎসব" নাতম একটি উতিযাগ শুরু কতরতে। 
 

ভারে সরকার িাঞ্জাব ও হদরোনাে 11জন নেুন হাইতকাতটে র দবিারিদে দনতোগ 

কতরতে 

ভারে সরকার িাঞ্জাব ও হদরোনা হাইতকাতটে  আরও 11 জন হাইতকাতটে র 

দবিারতকর দনতোগ দবজ্ঞদি প্রকাশ কতরতে। এই দনতোতগর মতধয রতেতে দনদধ 

গুিা, সঞ্জে বদশষ্ঠ, দিভুবন িাদহো, নদমে কুমার, হরতকশ মনুজা, আমান থিৌধুরী, 

নতরশ দসং, হষে বাঙ্গার, জগতমাহন বনসাল, িীিক মানিন্দা এবং অতলাক জজন। 

িাঞ্জাব ও হদরোনা হাইতকাটে  বেে মাতন মাি 46 জন দবিারক দনতে কাজ করতে, 

থযখাতন 85 জন মঞু্জদরপ্রাি দবিারক আগামী দুই বেতরর মতধয অবসর থনতবন। 

নেুন অদেদরক্ত দবিারক দনতোতগর সাতে, দবিারতকর সংখযা থবত়ে িাাঁ ়োতব 57। 

13ই আগস্ট 2022-এ, সরকার এলাহাবাি, অন্ধ্র প্রতিশ, থেতলঙ্গানা, থগৌহাটি, 

উদ়েষযা এবং দহমািল প্রতিতশর হাইতকাতটে  26 জন হাইতকাতটে র দবিারক দনতোগ 

কতরদেল। 
 

মুখযমন্ত্রী অরদবন্দ থকজদরওোল 'থমক ইদিো নং 1' দমশন িালু কতরতেন 

দিদির মুখযমন্ত্রী, অরদবন্দ থকজদরওোল আনুষ্ঠাদনকভাতব 'থমক ইদিো নং 1' 

প্রিারাদভযাতনর সূিনা কতরন| োলকাতটারা থস্টদিোতম আতোদজে এক অনুষ্ঠাতন 

দেদন সুশাসতনর জনয িাাঁ ি িফা দভশতনর প্রস্তাব কতরন। আম আিদম িাটিে (এএদি) 

জােীে আহ্বােক প্রিারটিতক একটি "জােীে দমশন" বতল অদভদহে কতরতেন এবং 

জনসাধারণতক এতে থযাগ থিওোর জনয আতবিন কতরতেন। 
 

 

এই উতিযাতগর িাাঁ ি িফা দভশন: 

 এতিতশর প্রদেটি দশশুতক দবনামূতলয ও মানসম্পন্ন দশক্ষার বযবস্থা করতে 

হতব। 

 দিেীে থয বযবস্থাটি আমাতির দনতে হতব ো হতলা থিতশর প্রদেটি নাগদরকতক 

দবনামূতলয ওষুধ ও িরীক্ষার সুদবধাসহ দবনামূতলয ও সতবোত্তম দিদকৎসা প্রিান 

করা। 

 েৃেীেে, আমাতির প্রতেযক যুবতকর কমেসংস্থাতনর বযবস্থা করতে হতব যা 

সঠিক উতেশয ও বযবস্থািনাে সম্ভব। 

 িেুেেে, প্রতেযক নারীতক সম্মান, সমান অদধকার ও দনরািত্তা থিতে হতব। 

 িঞ্চম, আমাতির দনদিে করতে হতব কৃষকরা োতির উৎিাদিে িতণযর 

নযাযয মূলয িাতব এবং সম্মান িাতব যাতে দশশুরা গবে কতর বলতে িাতর থয 

োরাও কৃষক হতে িাে। 
 

NMCG 'যমুনা িার আজাদি কা অমৃে মতহাৎসব' আতোজন কতরতে 

জলসম্পি, নিী উন্নেন এবং গঙ্গা িুনরুজ্জীবন দবভাগ, জলশদক্ত মন্ত্রক এবং 

নযাশনাল দমশন ফর দিন গঙ্গা(NMCG) নেুন দিদির ওোটার থপাটে স িাতব " 

যমুনা িার আজাদি কা অমৃে মতহাৎসব" অনুষ্ঠাতনর আতোজন কতরতে। যমুনা 

িার আজাদি কা অমৃে মতহাৎসতবর সমাতবতশ সভািদেত্ব কতরন থকন্দ্রীে 

জলশদক্ত মন্ত্রী গতজন্দ্র দসং থশখাওোে। অনুষ্ঠাতন দবএসএফ সিসযরা 

থশখাওোেতক গািে  অব অনার প্রিান কতরন। যমুনা িার আজাদি কা অমৃে 

মতহাৎসতবর স্মরতণ দেদন জােীে িোকাও উতত্তালন কতরন। 
 

প্রধানমন্ত্রী থমািী আগামী 25 বেতরর জনয 'িঞ্চ প্রাণ' লতক্ষযর থ াষণা কতরতেন 

প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র থমািী 15 আগস্ট, 2022-এ টানা নবমবাতরর মতো লাল থকিা 

থেতক জাদের উতেতশয দনতজর বকৃ্তো দিতেতেন। প্রধানমন্ত্রী থমািী োর 88 

দমদনতটর বকৃ্তোে ভারেতক আগামী 25 বেতরর মতধয অেোৎ 100েম স্বাধীনো 

দিবস উিযািন করার আতগ ভারেতক একটি উন্নে থিশ দহতসতব িদরণে করার 

লক্ষয থরতখতেন| এর উতেতশয দেদন "িঞ্চ প্রাণ লক্ষয"(িাাঁ িটি সমাধান) এর 

রূিতরখা দিতেতেন।। িঞ্চ প্রাণ লক্ষয দনতে আতলািনা কতরতেন প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র 

থমািী।  

িঞ্চ প্রাণ: ভারতের উন্নে মান 

 িদরেন্নো অদভযান, টিকা, জবদুযদেক সংতযাগ, উনু্মক্ত মলেযাগ দূর করা 

এবং থসৌর শদক্তর বযবহার িঞ্চ প্রাণ অনুসাতর প্রদেদষ্ঠে ভারতের মানগুদলর 

উিাহরণ। 

 "িাসতত্বর ধারণা থেতক মুদক্ত" এর একটি প্রধান দৃষ্টান্ত হল নেুন জােীে 

দশক্ষানীদে। 

 মদহলাতির অদধকার, দলঙ্গ সমো, এবং ইদিো ফাস্টে  হল সংহদে ও ঐতকযর 

জােীে প্রেীক। 
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 ভারে এদগতে যাতব যদি োর নাগদরকরা শদক্ত সঞ্চে, রাসােদনক মুক্ত কৃদষ 

অনুশীলন এবং উিলব্ধ থসতির জতলর সবোদধক বযবহার করার মতো 

বাধযবাধকোগুদল িালন কতর। 
 

উন্নে দশল্প এবং গতবষণা ও উন্নেন সহতযাদগোর জনয GoI "মন্থন" নাতম একটি 

প্ল্যাটফতমের উতন্মািন কতরতেন 

ভারে সরকার থিতশ প্রযুদক্ত-দভদত্তক সামাদজক প্রভাব উদ্ভাবন এবং সমাধানগুদল 

বাস্তবােতনর জনয দশল্প এবং গতবষণা প্রদেষ্ঠানগুদলর মতধয সহতযাদগোর উতেতশয 

"মন্থন" প্ল্যাটফমে উতন্মািন কতরতে। মন্থতনর একটি প্ল্যাটফমে যা R&D-এ 

দশতল্পর অংশগ্রহণ গত়ে থোলা এবং লালনিালতনর জনয আমাতির প্রতিষ্টাতক 

বা়োতনার প্রদেশ্রুদে থিে, এটি জাদেসংত র SDG লক্ষযগুদলর প্রদে আমাতির 

প্রদেশ্রুদেরও একটি সাক্ষয। লঞ্চটি ভারতের স্বাধীনোর 75েম বের স্মরণ করাে 
এবং জােীে ও দবশ্ব সম্প্রিােতক ভারতের প্রযুদক্ত দবপ্ল্তবর কাোকাদে দনতে আসার 

একটি সুতযাগ উিস্থািন কতর। 
 

প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র থমাদি থিশভাতগর ভোবহ সৃ্মদে দিবস 2022 িালন করতেন 

গে বেতরর স্বাধীনো দিবতসর ভাষতণ, প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র থমাদি 1947 সাতল 

থিশভাতগর সমে ভারেীেতির দুতভে াগ এবং েযাতগর কো জাদেতক স্মরণ কদরতে 

থিওোর জনয 14 আগস্টতক "থিশ দবভাতগর ভোবহ স্মরণ দিবস" দহসাতব িালন 

করার থ াষণা কতরদেতলন। দিবসটি “আমাতির জনগতণর সংগ্রাম ও আত্মেযাতগর” 

স্মরতণ িালন করা হতব। 
 

দবতশ্বর সতবোচ্চ থিনাব থরলওতে থসেু উতিাধন করা হতেতে 

থিনাব নিীর উির দবতশ্বর সতবোচ্চ থরলওতে থসেুর থসানালী জতেন্ট উতিাধন করা 

হতেতে। স্বাধীনোর ির থেতক প্রেমবাতরর মতো, থিনাব নিীর উির দবতশ্বর 

সতবোচ্চ একক দখলান থরল থসেুর ওভারআকে  থিতকর িতর শ্রীনগরতক ভারতের 

বাদক অংতশর সাতে যুক্ত করা হতব। দিজটি আইতফল টাওোতরর থেতক 35 দমটার 

উঁিু হতব। 

 

International News in Bengali 
 

দিএম থমাদি সহ 3 থনোর থনেৃতত্ব শাদন্ত কদমশতনর িক্ষ থেতক প্রস্তাব থিওো 

হতেতে 

থমদিকান রাষ্ট্রিদে আতন্দ্রস মযানুতেল থলাতিজ ওিাতিার প্রস্তাব দিতেতেন থয 

শীষে কদমশতন থিাি ফ্রাদিস, জাদেসংত র মহাসদিব আতন্তাদনও গুতেতরস এবং 

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র থমািীতক অন্তভুে ক্ত করা উদিে। কদমশতনর লক্ষয 

হতব দবশ্ববযািী যুদ্ধ বন্ধ করার জনয একটি প্রস্তাব উিস্থািন করা এবং কমিতক্ষ 

িাাঁ ি বেতরর জনয একটি যুদ্ধদবরদের উতেতশয একটি িুদক্ত স্বাক্ষর করা।  

থমদিকান রাষ্ট্রিদে িাাঁ ি বেতরর জনয একটি দবশ্ববযািী যুদ্ধদবরদে প্রিাতরর জনয 

প্রধানমন্ত্রী থমািী সহ দেন দবশ্ব থনোর সমন্বতে গঠিে কদমশন গঠতনর জনয 

জাদেসংত র কাতে একটি দলদখে প্রস্তাব জমা থিওোর িদরকল্পনা করতেন। 
 

উইদলোম রুতটাতক থকদনোর িরবেী রাষ্ট্রিদে দহসাতব থ াষণা করা হতেতে 

থকদনোর থিিুটি থপ্রদসতিন্ট, উইদলোম রুতটা িাাঁ িবাতরর প্রদেিন্দ্বী রাইলা 

ওদিঙ্গার দবরুতদ্ধ থপ্রদসতিন্ট দনবোিতন জেী হওোর ির থকদনোর থপ্রদসতিন্ট 

দহতসতব দনবোদিে হতেতেন। উইদলোম রুতটা 5০.49% থভাট থিতেতেন এবং 

থিোরমযাতনর মে অনুযােী ওদিঙ্গা 48.85% থভাট থিতেতেন। 
 

ইউনাইতটি দকংিতম(ইউতক) মূলযস্ফীদে থবত়ে 10.1% হতেতে 

দিতটতনর বাদষেক মুদ্রাস্ফীদের হার দিগুণ অতে েুাঁ তেতে, জুলাই মাতস যা থবত়ে 

10.1% হতেতে৷ উচ্চ খািয এবং শদক্ত খরতির কারতণ থভাক্তাতির িাম মাদকে ন 

যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউতরাতির েুলনাে যুক্তরাতজয আরও দ্রুে বা়েতে। টেতলট থিিার 

এবং টুেিাশ সহ খািয ও প্রধান দজদনতসর িাম বৃদদ্ধর কারতণ এই বৃদদ্ধ  তটতে।  
 

স্কটলযাি হল প্রেম থিশ থযখাতন দিদরেি িণয সবার জনয উিলব্ধ করা হতেতে 

স্কটলযাি সরকার স্কটলযাতির আইন অনুসাতর দবনামূতলয সযাদনটাদর িণয ( 

দিদরেি থপ্রািাক্ট) থযমন টযাম্পন এবং িযাি সবার জনয উিলব্ধ কতরতে। 
স্কটলযাতি দিদরেি থপ্রািাক্টস অযাক্ট কাযেকর হওোে কাউদিল এবং দশক্ষা 

প্রদেষ্ঠাতনর মাধযতম িণয সরবরাহ করা হতব। দিদরেি থপ্রািাক্টস( দফ্র প্রদভশন) 

(স্কটলযাি) দবল 2020 সাতলর নতভম্বতর MSPs িারা সবেসম্মদেক্রতম অনুতমাদিে 

হতেদেল। থলবার MSP মদনকা থলনন , দযদন 2016 সাল থেতক দিদরেি িাদরদ্রয 

দূর করার জনয কাজ করতেন, দবলটি উত্থািন কতরদেতলন। 
 

ভারতের েেযপ্রযুদক্ত সদিব অলতকশ কুমার শমো জাদেসংত র উচ্চ-স্ততরর ইন্টারতনট 

িযাতনতল নাম দলদখতেতেন 

জাদেসংত র মহাসদিব আতন্তাদনও গুতেতরস ভারতের ইতলকট্রদনি এবং েেয 

প্রযুদক্ত সদিব, অলতকশ কুমার শমোতক ইন্টারতনট গভতনেতির দবদশষ্ট 

দবতশষজ্ঞতির একটি িযাতনতল নাম দিতেতেন। ইন্টারতনতটর অগ্রগামী দভন্ট সাফে  

এবং থনাতবল িুরস্কার দবজেী সাংবাদিক মাদরো দরসাতকও 10-সিতসযর ইন্টারতনট 

গভতনেি থফারাম (IGF) দলিারদশি িযাতনতল দনযুক্ত করা হতেতে। এো়োও, 

প্রযুদক্ত দবষেক গুতেতরতসর দূে আমনিীি দসং দগলও িযাতনতল োকতবন। োরা 

2022-23 IGF িতক্রর সমে দুই বেতরর থমোতি কাজ করতব। 
 

প্রেম থকাদভি বুস্টার ভযাকদসতনশন ইউনাইতটি দকংিতম অনুতমাদিে হতেতে 

দিটিশ স্বাস্থয কেৃে িক্ষ জাদনতেতে থয, যুক্তরাজযই প্রেম থিশ হতে উতঠতে যারা 

বাইভাতলন্ট মিানো থকাদভি বুস্টার টিকার অনুতমািন কতরতে। থকাদভি বুস্টার 

টিকা থকাদভি-19 এর আসল থেন এবং সাম্প্রদেক ওদমক্রন সংস্করণ উভেতকই 

লক্ষয কতর জেদর করা হতেতে। মিানো থকাদভি বুস্টার ভযাকদসতনশনতক 

থমদিদসনস অযাি থহলে থকোর থপ্রািাক্ট থরগুতলটদর এতজদি(MHRA) নেুন 

কতরানভাইরাস এর দবরুতদ্ধ একটি "েীক্ষ্ণ যন্ত্র" দহসাতব অনুতমাদিে করা হতেতে| 

এটি দনরািত্তা, গুণমান এবং কাযেকাদরোর প্রতোজনীেোগুদল িূরণ করার জনয 

সংকল্পবদ্ধ হতেদেল৷  
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IMD-UNDP এবং জািান 10টি রাজয ও থকন্দ্রশাদসে অঞ্চতল জলবাে ুসংক্রান্ত 

দবষতে এতক অিরতক সাহাযয করতব 

IMD-UNDP থিশবযািী 10টি রাজয এবং থকন্দ্রশাদসে অঞ্চতল জলবােু সংক্রান্ত 

কমেকাতের গদে বা়োতনার জনয একটি নেুন প্রকতল্পর সূিনা কতরতে, যা ভারে 

আবহাওো দবভাগ(IMD), জািান সরকার এবং জাদেসং  উন্নেন কমেসূদি 

(UNDP) িারা উতন্মািন করা হতেতে। 2022-2023 মরশুতম, IMD-UNDP-

এর প্রকল্পটি দনম্নদলদখে রাজযগুদলতে বাস্তবাদেে করা হতব: দবহার, দিদি-NCR, 

গুজরাট, ঝা়েখে, মধযপ্রতিশ, মহারাষ্ট্র, ওদ়েশা, দসদকম, উত্তরাখে এবং উত্তর 

প্রতিশ৷ UNDP ভারে IMD-UNDP প্রকতল্পর জনয জািাতনর থেতক $5.16 

দমদলেন জলবােু অনুিান দহসাতব থিতেতে।  
 

রাদশো ইরাতনর সযাতটলাইটতক সফলভাতব কক্ষিতে উৎতক্ষিণ কতরতে  

রাদশোন রতকট সফলভাতব িদক্ষণ কাজাখস্তান থেতক কক্ষিতে একটি ইরানী 

সযাতটলাইট উৎতক্ষিণ কতরতে। জখোম নাতমর একটি ইরাদন সযাতটলাইট 

কাজাখস্তাতন রাদশোর-দলজ করা বাইতকানুর উৎতক্ষিণ সুদবধা থেতক সেুজ 

রতকতটর মাধযতম কক্ষিতে প্রতবশ কতরতে। সযাতটলাইটটির নাম ওমর জখোতমর 
নাতম রাখা হতেদেল, দযদন দেতলন 11েম এবং 12েম শেতক বসবাসকারী একজন 

িারসয দবজ্ঞানী। উচ্চ-থরতজাদলউশন কযাতমরার সাতে লাগাতনা সযাতটলাইটটি 

িদরতবশ িযেতবক্ষতণর জনয বযবহার করা হতব এবং এটি সমূ্পণেরূতি দনেন্ত্রতণ 

োকতব। 
 

আতজে দন্টনার দরোর অযািদমরাল গুইলারতমা িাবতলা দরওস UNMOGIP-এর প্রধান 

দহতসতব দনযুক্ত হতেতেন 

একজন অদভজ্ঞ আতজে দন্টনার থনৌবাদহনী অদফসার, দরোর অযািদমরাল গুইলারতমা 

িাবতলা দরওসতক জাদেসংত র মহাসদিব আতন্তাদনও গুতেতরস িারা ভারে ও 

িাদকস্তাতন জাদেসংত র সামদরক িযেতবক্ষক গ্রুতির(UNMOGIP) প্রধান দমশন 

এবং প্রধান সামদরক িযেতবক্ষক দহসাতব মতনানীে করা হতেতে। উরুগুতের থমজর 

থজনাতরল থহাতস ইলাদিও আলকাইন আতজে দন্টনার দরোর অযািদমরাল 

গুইলারতমা িাবতলা দরওর িতক্ষ িিেযাগ কতরতেন এবং UNMOGIP -এর 

প্রধান সামদরক িযেতবক্ষক দহতসতব, যার কাজ দকেুদিতনর মতধয থশষ হতে 

িতলতে৷ জাদেসং  শাদন্তরক্ষা কাযেক্রতম সহােোর জনয মহাসদিব থমজর 

থজনাতরল আলকানতক ধনযবাি জানান। 

 

State News in Bengali 
 

‘Medicine from the sky’: অরুণািল প্রতিতশ প্রেম িাইলট প্রকল্প িালু হতেতে 

‘Medicine from the sky’ িাইলট প্রকতল্পর থরান িদরতষবা িালু করতলন 

অরুণািল প্রতিতশর মুখযমন্ত্রী থিমা খািু। ‘Medicine from the sky’ও প্রধানমন্ত্রী 

নতরন্দ্র থমাদির উতিযাতগ আজাদি কা অমৃে মতহাৎসতবর একটি অংশ। িূবে কাতমং 

থজলার থসপ্পা থেতক িাওোং োতজা িযেন্ত প্রেম সফল ফ্লাইট িদরিাদলে 

হতেদেল। এই িাইলট প্রকল্পটি ভারতের স্বাস্থযতসবা থসক্টতর নেুন প্রযুদক্ত িালু 

করার জনয প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র থমাদির দৃদষ্টভদঙ্গর ফলস্বরূি। 

দেদন ভারে থরান মতহাৎসতবও উতিখ কতরদেতলন থয, ভারতের দবতশ্বর থরান 

হাব হওোর সম্ভাবনা রতেতে। এই থরান িদরতষবা বা প্রেম িাইলট প্রকতল্পর লক্ষয 

থরাতনর সাহাতযয প্রতোজতন থলাতকতির ওষুধ এবং প্রতোজনীে িদরতষবা সরবরাহ 

করা। এটি কঠিন ভূখে এবং এলাকাে থিৌাঁোতেও সাহাযয করতব। 
 

থম ালে ক্রী়ো দবভাগ নেে ইস্ট অদলদম্পতকর 2ে সংস্করণ আতোজন করতে িতলতে 

থম ালে সরকার 30থশ অতক্টাবর থেতক নেে ইস্ট অদলদম্পতকর আসন্ন 2ে সংস্করণ 

আতোজন করতে িতলতে। থম ালে ক্রী়ো ও যুব দবষেক দবভাগ, এবং নেে ইস্ট 

অদলদম্পক অযাতসাদসতেশন গে সন্ধযাে ক্রী়ো শৃঙ্খলার োদলকা িূ়োন্ত করার জনয 

অনুদষ্ঠে হতেদেল। থগমতসর প্রেম সংস্করণটি 2018 সাতল মদণিুতর 12 টি 

দিদসদপ্ল্ন সহ অনুদষ্ঠে হতেদেল। 

এই সংস্করতণ, আটটি উত্তর-িূবে রাতজযর প্রাে 4,000জন অংশগ্রহণকারী দশলং 

জুত়ে েদ়েতে োকা 13টি থভনুযতে 18টি দিদসদপ্ল্তন প্রদেিদন্দ্বো করতব। 

অংশগ্রহণকারীরা েীরন্দাজ, অযােতলটিি, বযািদমন্টন, বাতস্কটবল, বদিং, ফুটবল, 

জুতিা, কারাতে, শুটিং, সাাঁ োর, থটদবল থটদনস, োেতকাোতন্দা, থটদনস, উশু, 

সাইদিং (মাউতন্টন বাইক), গলফ, ভাতরাতত্তালন এবং কুদস্ত থখলার মতো 

প্রদেতযাদগোে অংশ থনতব। 
 

মুম্বইতে থিতশর প্রেম জবদুযদেক িাবল থিকার বাস িালু হল  

থকন্দ্রীে িদরবহণ মন্ত্রী, নীদেন গ়েকদর িদক্ষণ মুম্বাইতের YB থসন্টাতর ভারতের 

প্রেম জবদুযদেক িাবল-থিকার বাস িালু কতরতেন। বাসটির নাম থিওো হতেতে 

“Switch EiV 22”| িাবল থিকার বাসটি থসতেম্বর থেতক মুম্বাই নাগদরক 

িদরবহন সংস্থা িালাতব। নীদেন গ়েকদর বতলদেতলন থয, 35 শোংশ দূষণ দিতজল 

এবং থিতট্রাতলর িারা হে এবং এই বাসগুদল দূষণ দূষণ কমাতে সাহাযয করতব৷ 

থিতশর প্রেম শীোেি দনেদন্ত্রে িাবল থিকার বাস সহ দুটি নেুন জবদুযদেক বাস 

বৃহনু্মম্বাই ইতলকট্রিক সাপ্ল্াই অযাি ট্রািতিাটে  (BEST) এর বহতর থযাগ থিতব। 

এদস িবল থিকার বাতসর মূল জবদশষ্টয: 

 থসরা িতলা অযাতি অযাি-দভদত্তক দসট বুদকং, লাইভ ট্রযাদকং এবং থিতমন্ট ; 

 প্রদেটি যািীর জনয একটি থিদিতকতটি ইউএসদব িাদজে ং থিাটে ; 

 সামঞ্জসযতযাগয ফুটতরস্ট; 

 দিক আওোতর কম স্টতিজ সহ এিতপ্রস িদরতষবা; 

 দনেদমে যািীতির জনয মাদসক িাস। 
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থগাো, ভারতের প্রেম রাজয যা "হর  র জল" শংসািি থিতেতে 

থগাো এবং িািরা ও নগর হাতভদল এবং িমন ও দিউ (D&NH এবং D&D) এর 

সমস্ত গ্রাতমর থলাতকরা গ্রামসভার িারা িাস করা একটি প্রস্তাতবর মাধযতম োতির 

গ্রামতক "হর  র জল" দহসাতব থ াষণা কতরতে| গ্রাতমর সমস্ত িদরবারতক কতলর 

মাধযতম দনরািি িানীে জতলর অযাতিস দনদিে করা হতেতে। িািরা ও নগর 

হাতভদল, িমন ও দিউ এবং থগাোর 85,635,000 গ্রামীণ িদরবাতরর মতধয 

85,156 টি  র হর  র জতলর সাতে একটি কতলর সংতযাতগর মাধযতম িানীে 

জতলর অযাতিস রতেতে। 
 

BRO অরুণািল প্রতিতশ প্রেম দস্টল স্ল্যাগ থরাি জেদর করতব 

বিে ার থরাি অগোনাইতজশন (দবআরও) িাইলট প্রকতল্পর দভদত্ততে অরুণািল 

প্রতিতশ দস্টল স্ল্যাগ থরাি জেদর করতব। দস্টল স্ল্যাগ থরাি হল একটি প্রেম ধরতণর 

প্রকল্প যার লক্ষয হল থটকসই রাস্তা জেদর করা যা ভারী বৃদষ্ট এবং প্রদেকূল জলবােু 

সহয করতে িাতর। অরুণািল প্রতিতশর দকেু এলাকা এবং অবস্থান রতেতে 

থযগুদল ভারী বৃদষ্ট এবং প্রদেকূল জলবােুতে ভুগতে| দস্টল স্ল্যাগ থরাি প্রকল্প থকন্দ্র 

এবং ক্ষদেগ্রস্ত এলাকার মতধয সংতযাগ সমাধান করতে সাহাযয করতব। 
 

োদমলনা়ে ু কেৃে ক থ াদষে অগস্থযমালাই লযািতস্কতি 5ম হাদে সংরক্ষণাগার 

প্রদেদষ্ঠে হতেতে 

এদলফযান্ট দরজাভে  দহসাতব মতনানীে করার প্রস্তাব থকন্দ্রীে িদরতবশ মন্ত্রক িারা 

অনুতমাদিে হতেতে৷ োদমলনা়েু এই অগদস্তোরমালাই এদলফযান্ট দরজাতভে র 

েত্ত্বাবধান করতব, যা হল িঞ্চম হাদে সংরক্ষণাগার। অগদস্তোরমালাই এদলফযান্ট 

দরজাভে তক অবদহে করার ির থকন্দ্রীেভাতব পনসর করা প্রকল্প এদলফযাতন্টর 

মাধযতম বন দবভাগ অদেদরক্ত অেোেতনর জনয থযাগয বতল দবতবদিে হতে িাতর। 
 

অরুণািতলর েৃেীে দবমানবন্দতরর নাম 'থিাদন থিাতলা দবমানবন্দর' 

রাতজযর রাজধানী ইটানগতর দনমোণাধীন অরুণািল প্রতিতশর েৃেীে দবমানবন্দরটি 

অরুণািল প্রতিশ প্রশাসতনর িারা "থিাদন থিাতলা দবমানবন্দর" নাতম িদরদিে 

হতেতে। মুখযমন্ত্রীর অদফতসর একজন প্রদেদনদধর মতে, রাজয মদন্ত্রসভা োর 

জবঠতক দবমানবন্দতরর নাম দহসাতব "থিাদন থিাতলা দবমানবন্দর" গ্রহণ কতরতে। 

অরুণািল প্রতিতশর মুখযমন্ত্রী থিমা খািু এই সমাতবতশ সভািদেত্ব কতরন। 
 

ওদ়েশা সরকার উিকূলবেী অঞ্চতল রক্ষার জনয NIOT-এর সাতে একটি সমতঝাো 

স্মারক স্বাক্ষর কতরতে 

সরকার বনযা,  ূদণেঝ়ে, মাটি ক্ষে এবং উচ্চ থজাোর ইেযাদির মতো দবদভন্ন 

প্রাকৃদেক দুতযোগ থেতক উিকূলীে অঞ্চলগুদলতক রক্ষা করার জনয থিন্নাই-

দভদত্তক নযাশনাল ইনদস্টটিউট অফ ওশান থটকতনালদজ (NIOT) এর সাতে একটি 

সমতঝাো স্মারক (MoU) স্বাক্ষর কতরতে। জলবােু িদরবেে তনর প্রভাতব প্রদে বের 

উিকূলীে অঞ্চল প্রাকৃদেক দুতযোতগর সমু্মখীন হে। গঞ্জাম, িুরী, থখাধো, 

থকন্দ্রিািা, ভদ্রক, বাতলশ্বর এবং জগৎদসংহিুর নাতম সােটি থজলা এই 

উতিযাতগর সুদবধা িাতব। 
 

কলকাো ভারতের আন্তজে াদেক সীফুি থশা (IISS) এর 23েম সংস্করতণর 

আতোজন করতব 

থমদরন থপ্রািাক্টস এিতিাটে  থিতভলিতমন্ট অেদরটি (MPEDA) ভারতের 

সীফুি এিতিাটে াসে অযাতসাদসতেশন (SEAI) এর সহতযাদগোে আগামী বেতরর 

15 থেতক 7ই থফব্রুোরী িযেন্ত ‘দসটি অফ জে’ কলকাোে ইদিো ইন্টারনযাশনাল 

সীফুি থশা (IISS) এর 23েম সংস্করণ অনুদষ্ঠে হতব। 

 

Economy News in Bengali 
 

থকন্দ্র সরকার ইমাতজে দি থক্রদিট লাইন গযারাদন্ট দস্কতমর (ECLGS) সীমা 5 লক্ষ 

থকাটি অনুতমািন কতরতে 

থকন্দ্রীে মদন্ত্রসভা ইমাতজে দি থক্রদিট লাইন গযারাদন্ট দস্কতমর (ECLGS) সীমা 

50,000 থকাটি টাকা থেতক বাদ়েতে 5 লক্ষ থকাটি টাকা করার অনুতমািন দিতেতে, 

অদেদরক্ত অেে দবতশষভাতব আদেতেেো এবং সংদিষ্ট থক্ষতির উতিযাগগুদলর 

জনয দনদিে ষ্ট করা হতেতে৷ ECLGS হল একটি অবযাহে দস্কম এবং অদেদরক্ত Rs. 

50,000 থকাটি টাকা আদেতেেো এবং সম্পদকে ে খাতে উতিযাতগর জনয প্রতযাজয 

হতব| 

এই বদধেেকরণটি এই খাতের উতিযাগগুদলতক স্বল্প খরতি 50,000 থকাটি টাকা 

িযেন্ত অদেদরক্ত ঋণ প্রিাতনর জনয ঋণিানকারী প্রদেষ্ঠানগুদলতক উৎসাদহে 

করতব, এই বযবসাদেক উতিযাগগুদলতক োতির কাযেক্ষম িাে থমটাতে এবং 

োতির বযবসা িাদলতে থযতে সক্ষম করতব|  
 

5 বেতরর জনয GDP 9% হাতর বৃদদ্ধ থিতল FY29 নাগাি ভারে 5 ট্রিদলেন মাদকে ন 

িলার অেেনীদে িদরণে হতে িাতর 

প্রাক্তন আরদবআই গভনের দি সুব্বারাও থসামবার বতলতেন, ভারে িাাঁ ি ট্রিদলেন 

িলাতরর অেেনীদেতে িদরণে হতে িাতর, যদি দজদিদি িরবেী িাাঁ ি বেতরর জনয 

ধারাবাদহকভাতব বাদষেক নে শোংশ হাতর বৃদদ্ধ িাে। ভারতের স্বাধীনোর 75 

বের উিলতক্ষয থফিাতরশন অফ থেতলঙ্গানা থিম্বার অফ কমাসে অযাি ইিাদে 

@75- মাদিে ং টুওোিে স USD 5 ট্রিদলেন অেেনীদে দবষেক বকৃ্তোে এটি 

জাদনতেতেন। 
 

ভারে 2023 সাতলর এদপ্রল থেতক 20% ইোনল সহ থিতট্রাল সরবরাহ শুরু করতব 

ভারে আগামী বেতরর এদপ্রল থেতক দনবোদিে থিতট্রাল িাম্পগুদলতে 20 শোংশ 

ইোনল সহ থিতট্রাল সরবরাহ শুরু করতব এবং োরিতর সরবরাহ বা়োতব কারণ 

এটি থেল আমিাদন দনভে রো কমাতে এবং িদরতবশগে সমসযাগুদল সমাধান 

করতে সাহাযয কতর৷ E20 থিতট্রাল (20 শোংশ ইোনতলর সাতে দমদিে 

থিতট্রাল) দকেু িদরমাতণ এদপ্রল 2023 থেতক িাওো যাতব এবং বাদকগুদল 2025 

সাতলর মতধয কভার করা হতব। 
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িাইকাদর মূলয সূিক(WPI) জুলাই মাতস কতম 13.93% হতেতে 

বাদণজয মন্ত্রতকর জাদর করা িদরসংখযান অনুসাতর, ভারতে িাইকাদর মূলয সূিক 

(WPI) -দভদত্তক মূলযস্ফীদে জুলাই মাতস কতম 13.93% হতেতে। WPI 

মুদ্রাস্ফীদের হার থম মাতস থরকিে -থিদকং 16.63 শোংশ থেতক জুতন 15.18 

শোংতশ থনতম এতসতে। 2021 সাতলর জুলাই মাতস িাইকাদর মূলয সূিক 

(WPI) মূলযস্ফীদে দেল 11.57 শোংশ৷ জুলাই মাতস িাইকাদর মূলয সূিক দিগুণ 

অতে বৃদদ্ধ থিতেতে, টানা 16েম মাতস WPI 10-শোংশ থেশতহাতের উিতর 

উতঠতে৷ 
 

জুলাই মাতস খুিরা মূলযস্ফীদে 6.71% এ থনতম এতসতে 

খািযমূতলযর িদরদমে হওোর কারতণ জুলাই মাতস খুিরা মূলযস্ফীদে 6.71 

শোংতশ থনতম আতস েতব টানা সিম মাতস দরজাভে  বযাতের 6 শোংতশর 

স্বােন্দয স্ততরর উিতর দেল। জুলাই মাতস অনযানয িতণযর মতধয শাকসবদজ এবং 

থভাজয থেতলর িাম কতম যাওো সতত্ত্বও খুিরা মূলযস্ফীদে উচ্চই অবযাহে 

োকাে, ভারেীে দরজাভে  বযাে (RBI) থসতেম্বতর আতরকটি হার বৃদদ্ধর জনয 

থযতে িাতর। 

2022 সাতলর জুতন উত্িািন খাতের উৎিািন 12.5% বৃদদ্ধ থিতেতে। খদনর 

উৎিািন 7.5% থবত়েতে এবং এই বেতরর জুতন দবদুযৎ উৎিািন 16.4% 

থবত়েতে। 

 

Business News in Bengali 
 

দশপ্রতকট $33.5 দমদলেন সংগ্রহ কতর ভারতের 106েম ইউদনকনে হতে উতঠতে 

Shiprocket, Zomato িারা সমদেেে একটি লদজদস্টক প্রযুদক্ত প্ল্যাটফমে, 

Temasek এবং Lightrock India এর সহ-থনেৃতত্ব একটি েহদবল সংগ্রহ 

রাউতি $33.5 দমদলেন (প্রাে 270 থকাটি টাকা) সংগ্রহ কতরতে, দশপ্রতকট 

ভারতে 106 েম ইউদনকনে হতে উঠতে। নেুন মূলধতনর সাতে, দশপ্রতকতটর মূলয 

হতেতে প্রাে $1.2 দবদলেন। 2017 সাতল প্রদেষ্ঠার ির থেতক, Shiprocket 

আকাতর দেনগুণ থবত়েতে এবং এখন বেে মাতন বাদষেক 66 দমদলেতনরও থবদশ 

িাতেন্টতির থসবা প্রিান কতর। 
 

রেন টাটা ‘গুিতফতলা’ নামক দসদনের-থফাকাসি স্টাটে আি িালু কতরতেন 

রেন টাটা, ‘গুিতফতলাস’ নামক একটি স্টাটে আি িালু কতরতেন কতরতেন| এটি 

একটি ফামে যা দসদনের থলাকতির সহিরী িদরতষবা প্রিান কতর। রেন টাটা, টাটা 
সতির থিোরমযান ইতমদরটাস, প্ল্যাটফতমের জনয অেে প্রিান কতরতেন। 
Goodfellows গে েে মাতস একটি সফল দবটা িরীক্ষা সম্পন্ন কতরতে, এবং 

িদরতষবাটি এখন মুম্বাইতে উিলব্ধ। িুতন, থিন্নাই এবং বযাঙ্গাতলার িরবেী টাতগেট 
শহর। 
 

Edelweiss MF ভারতের প্রেম থসানা ও থরৌিয েহদবল িালু করতব 

অযাতসট মযাতনজতমন্ট ফামে(AMC) Edelweiss Mutual Fund( Edelweiss 

MF ) ভারতের প্রেম থপ্রাগ্রাম িালু করতে িতলতে, যা একটি একক েহদবতলর 

মাধযতম থসানা এবং থরৌতিযর এিতিাজার প্রিান কতর৷ Edelweiss MF-এর 

Edelweiss Gold and Silver ETF Fund of Fund(FoF) নেুন ফাি 

অফাতরর থমোি 7 থসতেম্বর থশষ হতব। এতিলউইস এমএফ -এর দস্কতমর ফাি 

মযাতনজার হতলন ভাতবশ জজন এবং ভারে লাতহাটি। থরৌিয-দভদত্তক দমউিুোল 

ফািগুদল প্রােদমকভাতব এই বেতরর জানুোদরতে িালু করা হতেদেল, যখন 

ভারতের প্রেম থসানার েহদবল, দনপ্পন ইদিো ইটিএফ থগাে দবইএস, মািে  2007 

সাতল প্রকাদশে হতেদেল। 

 

Agreement News in Bengali 
 

ভারতে দিদজটাল অেেপ্রিাতনর প্রিাতরর জনয বযািদমন্টন থখতলাো়েতির সাতে 

মাস্টারকািে  িুদক্ত কতরতে 

মাস্টারকািে  থ াষণা কতরতে থয, বযািদমন্টন থখতলাো়ে লক্ষয থসন, দকিাদম্ব 

শ্রীকান্ত, সােদবকসাইরাজ রদেতরদি এবং দিরাগ থশট্টি ভারতে থকাম্পাদনর িযাি 

অযাম্বাতসির দহতসতব দনযুক্ত হতবন। মযোিািূণে েমাস কাি 2022 এবং বাদমেংহাম 

2022 কমনওতেলে থগমতসর দবজেী দহসাতব নেুন অযাম্বাতসিররা ভারতে 

দিদজটাল অেেপ্রিাতনর সুরক্ষা এবং সুদবধার দবষতে সতিেনো ে়োতে 

মাস্টারকাতিে র সাতে অংশীিারত্ব করতব| 

এই অংশীিাদরত্ব ভারেীে দরজাভে  বযাে (RBI) এবং প্রধানমন্ত্রী থমািীর দিদজটাল 

ইদিোর দৃদষ্টভদঙ্গর সাতে সামঞ্জসযিূণে। এই বেতরর শুরুর দিতক, মাস্টারকািে  দশব 

কািুতরর সাতে গল্ফারতির থনেৃস্থানীে িযাতনল বা়োতে স্বাক্ষর কতরতে, যার মতধয 

িযাি অযাম্বাতসির দহতসতব অদনবোণ লাদহ়েীও রতেতে। দবশ্ববযািী, মাস্টারকািে  

থটদনস থেতক দক্রতকট, ফুটবল থেতক ই-থপাতটে  গভীরভাতব দবদনতোগ কতরতে| 

বযািদমন্টওন এখন এই োদলকাে যুক্ত হতেতে। 
 

স্মাটে  PoS দিভাইস স্থািন করতে Samsung থস্টাতরর সাতে Paytm িুদক্ত কতরতে 

Paytm ভারে জুত়ে সযামসাং থস্টারগুদলর সাতে অংশীিাদরত্ব কতরতে। এই 

অংশীিাদরত্বটি থিতশর থযতকান অনুতমাদিে থিাকান থেতক সযামসাং দিভাইস 

থযমন লযািটি, স্মাটে তফান, থটদলদভশন, স্মাটে   দ়ে ইেযাদি ক্রেকারী গ্রাহকতির 

UPI, ওোতলট সহ Paytm থিতমন্ট যতন্ত্রর মাধযতম অেেপ্রিান করতে সক্ষম 

করতব| 

অংশীিাদরত্ব সম্পতকে : 

 সযামসাং থস্টারগুদলর সাতে অংশীিাদরত্ব আমাতিরতক আরও বৃহত্তর গ্রাহক 

থবতস স্মাটে  থিতমতন্টর সুদবধা প্রসাদরে করতে সক্ষম করতব। 

 প্রদে মাতস 60,000 টাকা িযেন্ত থক্রদিট সীমা প্রিান করতব। থকাম্পাদনর 

দববৃদে অনুসাতর, এটি গ্রাহকতির Paytm-এর আদেেক প্রদেষ্ঠান 

অংশীিারতির মাধযতম 2 লক্ষ টাকা িযেন্ত বযদক্তগে থলান থনওোর দবকল্পও 

থিতব। 

 Paytm অফলাইন অেেপ্রিাতনর থক্ষতি শীষেস্থানীে বতল িাদব কতর , জুলাই 

2022 িযেন্ত সারা থিতশ 4.1 দমদলেন দিভাইস স্থািন কতরতে। 
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Yes Bank ONDC প্রিার করতে SellerApp-এর সাতে অংশীিাদরত্ব থ াষণা 

কতরতে 

Yes Bank SellerApp এর সাতে োর অংশীিাদরত্ব থ াষণা কতরতে যা একটি 

দবতক্রো-থকদন্দ্রক বুদদ্ধমত্তা প্ল্যাটফমে। Yes Bank এবং SellerApp-এর মতধয 
এই অংশীিাদরত্ব োর িাতেন্ট থবতসর দবতক্রো দবভাগতক ওতিন থনটওোকে  

দিদজটাল কমাসে (ONDC) গ্রহণ করতে উৎসাদহে করতব এবং োতির দিদজটাল 

কমাসে িিদিি প্রসাদরে করতে সাহাযয করতব। ওতিন থনটওোকে  দিদজটাল 

কমাসে বা ONDC হল ভারে সরকাতরর একটি থকৌশলগে উতিযাগ, যার লক্ষয 

দিদজটাল কমাসে থপসতক গণোদন্ত্রক করা। ONDC ভারেীে ইকমাসে বাজাতর 

Flipkart এবং Amazon-এর দবকল্প। 

গুরুত্বিূণে দিক 

 অংশীিাদরতত্বর লক্ষয দিদজটাল কমাসে থপসতক গণোদন্ত্রক করা। 

 সমগ্র ভারতে এসএমই, এমএসএমই এবং অনযানয এন্টারপ্রাইজ 

গ্রাহকতির বযবসাদেক গদেতে ইদেবািক প্রভাব থফলতব। 

 কু্ষদ্র ও মাঝাদর উতিযাতগ োতির কতিোতরট িাতেন্টতির জনয বাজাতর 

অযাতিস বা়োতব। 

থনেৃতত্ব ONDC , থক্রো এবং দবতক্রো উভে িতক্ষরই একটি অনতবাদিে ং 

অংশীিার কারণ এটি 75টি শহতর োকার এবং এর দবভাগগুদল প্রসাদরে করার 

িদরকল্পনা থ াষণা কতরতে৷ 

 

Appointment News in Bengali 
 

থকন্দ্র সরকার IAS িীযূষ থগাতেলতক NATGRID এর CEO দহসাতব দনযুক্ত 

কতরতে  

নাগালযাি কযািাতরর আইএএস অদফসার, িীযূষ থগাোলতক থকন্দ্রীে সরকাতরর 

NATGRID (নযাশনাল ইতন্টদলতজি দগ্রি) এর নেুন দসইও দহসাতব দনযুক্ত 

কতরতে। এর সাতে, থকন্দ্রীে সরকার অদেদরক্ত সদিব িতি আরও 26 জন 

আদধকাদরকতক থিাস্ট করার আতিশ জাদর কতরতে। িীযূষ থগাোল বেে মাতন 

থকন্দ্রীে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রতকর অদেদরক্ত সদিব দহসাতব িাদেত্ব িালন করতেন। 

দসইও-র িিটি জুন থেতক শূনয দেল যখন এর েৎকালীন প্রধান আইদিএস 

অদফসার আদশস গুিতক বিে ার দসদকউদরটি থফাতসের(দবএসএফ) অদেদরক্ত 

মহািদরিালক দহসাতব দনযুক্ত করা হতেদেল। থকন্দ্রশাদসে কযািাতরর 1996 

বযাতির আইএএস অদফসার িন্দ্রকর ভারেীতক িীযূষ থগাোতলর জােগাে দনযুক্ত 

করা হতেতে। বেে মাতন দেদন প্রদেরক্ষা মন্ত্রণালতের যুগ্ম সদিব। 
 

থগ্রনািার সাইমন দস্টতেলতক UNFCCC এর নেুন দনবোহী সদিব দহতসতব দনযুক্ত 

করা হতেতে 

জাদেসংত র মহাসদিব আতন্তাদনও গুতেতরস জামোদনর বন অঞ্চতল অবদস্থে 

জাদেসংত র জলবােু িদরবেে ন সদিবালতের নেুন দনবোহী সদিব দহতসতব সাইমন 

দস্টতেলতক দনযুক্ত কতরতেন। এই দনতোগটি জলবাে ুিদরবেে ন সম্পদকে ে ইউএন 

থফ্রমওোকে  কনতভনশন (UNFCCC) বুযতরা িারা অনুতমাদিে হতেতে। 
 

রাজদকরণ রাইতক NaBFID-এর নেুন এমদি দহসাতব দনতোগ করা হতেতে 

থকন্দ্র এবং নযাশনাল বযাে ফর ফাইনযাদিং ইনফ্রাোকিার অযাি থিতভলিতমন্ট 

(NaBFID) এর থবািে  রাজদকরণ রাই দজতক আগামী িাাঁ ি বেতরর জনয এর 

বযবস্থািনা িদরিালক(MD) দহসাতব দনতোগ করা হতেতে। আরদবআই, থকন্দ্র 

এবং থিতভলিতমন্ট দফনাি ইনদস্টটিউশন (দিএফআই) মতনানেন এবং 

িাদরিদমক কদমটির ো়েিতির দভদত্ততে 30 জুলাই NaBFID-এর থবািে  রাই-এর 

দনতোতগর অনুতমািন দিতেতে। দনতোতগর দবশি অনুযােী, দেদন 8 আগস্ট DFI-

এর এমদি দহসাতব িাদেত্ব গ্রহণ কতরন এবং 18 থম, 2027 িযেন্ত শীষে িতি 

অদধদষ্ঠে োকতবন। 
 

FSIB মহম্মি মুস্তফাতক নাবাতিে র থিোরমযান িতির জনয সুিাদরশ কতরতে  

ইনদস্টটিউশন বুযতরা (FSIB) মহম্মি মুস্তফাতক নাবাতিে র থনেৃত্ব থিওোর িরামশে 

দিতেতে। FSIB -এর এক দববৃদেতে বলা হতেতে, নযাশনাল বযাে ফর এদগ্রকালিার 

অযাি রুরাল থিতভলিতমন্ট (নাবািে )-এর থিোরমযান িতির জনয বুযতরা মহম্মি 

মুস্তফাতক সুিাদরশ কতরতে। থমাহাম্মি মুস্তফা ভারতের কু্ষদ্র দশল্প উন্নেন বযাংতকর 

থিোরমযান এবং বযবস্থািনা িদরিালক (দসএমদি) দহতসতব িাদেত্ব িালন কতরতেন।  
 

বাজাজ ইতলকট্রিকযালস অনুজ থিাোরতক এমদি এবং দসইও িতি উন্নীে কতরতে 

বযবসাদেক সংগঠন বাজাজ গ্রুতির অংশ বাজাজ ইতলকট্রিকযালস, োর দনবোহী 

িদরিালক অনুজ থিাোরতক বযবস্থািনা িদরিালক এবং প্রধান দনবোহী কমেকেে া 

(দসইও) িতি উন্নীে কতরতে। থকাম্পাদনটি থিোরমযান ও মযাতনদজং দিতরক্টতরর 

িি আলািা কতরতে এবং এর িৃষ্ঠতিাষক থশখর বাজাজ থকাম্পাদনর এদিদকউটিভ 

থিোরমযান দহতসতব বহাল োকতবন। থিোরমযান এবং মযাতনদজং দিতরক্টর িতির 

িৃেকীকরণ থকাম্পাদনর বযবস্থািনার থিশািাদরকরতণর ধারাবাদহকোে এবং দৃঢ় 

কতিোতরট গভতনেি মানগুদলর প্রদে থকাম্পাদনর অঙ্গীকারতক দিদিে কতর। 

 

Banking News in Bengali 
 

দরজাভে  বযাে অফ ইদিোর দিদজটাল ঋতণর দনেমগুদলর প্রেম থসট প্রকাদশে হতেতে 

সমস্ত দিদজটাল ঋণ অবশযই দনেদন্ত্রে সংস্থাগুদলর বযাে অযাকাউতন্টর মাধযতম 

দবেরণ এবং িদরতশাধ করতে হতব, ঋণ িদরতষবা প্রিানকারী (এলএসদি) বা 

অনযানয েৃেীে িতক্ষর িাস-থ্রু ো়োই, ভারেীে দরজাভে  বযাে (আরদবআই) 

থসগতমতন্টর জনয িী ে প্রেীদক্ষে দনতিে দশকাতে জানাতনা হতেতে| 

দনতিে দশকা, দিদজটাল ঋণ প্রিাতনর বাস্তুেতন্ত্র ক্রমবধেমান অসিািরণ থরাধ করার 

লতক্ষয, দিদজটাল ঋণ থিওোর জনয একটি ওোদকে ং গ্রুতির সুিাদরশ অনুসরণ করা 

হতেতে, যার প্রদেতবিনটি নতভম্বর 2021 সাতল প্রকাশ করা হতেদেল। থিটা 

থগািনীেোর লঙ্ঘন, অনযাযয বযবসাদেক আিরণ, অেযদধক সুতির হার িাজে  করা 

এবং অননদেক িুনরুদ্ধাতরর অনুশীলন, "আরদবআই িূ়োন্ত দনতিে দশকাতে বতলতে। 
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Axis Bank FCI-এর সাতে "আলটিমা সযালাদর িযাতকজ" প্রিাতনর জনয একটি 

MoU স্বাক্ষর কতরতে 

ভারতের েৃেীে বৃহত্তম থবসরকারী খাতের বযাে, Axis Bank োর সমস্ত 

কমীতির একতিটিো সুদবধা এবং জবদশষ্টয সহ "আলটিমা সযালাদর িযাতকজ" প্রিান 

করার জনয ফুি কতিোতরশন অফ ইদিো (FCI) এর সাতে একটি MoU স্বাক্ষর 

কতরতে। এই সমতঝাো স্মারতকর মাধযতম, বযাংক িাবদলক থসক্টর 

আিারতটদকংস(PSU) থসক্টতরর কমীতির সামদগ্রক বযাংদকং িদরতষবা থিওোর 

প্রদেশ্রুদে িুনঃপ্রদেদষ্ঠে হতেতে। এই MoU টি দবদভন্ন গ্রাহক দবভাতগর বযাদেং 

প্রতোজনীেোগুদলতক থমাকাতবলা করার জনয অযাদিস বযাতের ক্রমাগে প্রতিষ্টার 

প্রদেফলন, োতির আদেেক আকাঙ্খা এবং মাইলফলকগুদল িূরণ করতে সহােো 

কতর৷ 

এই এিিুদসভ আদিমা সযালাদর িযাতকতজর মাধযতম, বযাে অতনক সুদবধা থিতব 

থযমন: 

 20 লক্ষ টাকা িযেন্ত বযদক্তগে দু েটনা কভার 

 অদেদরক্ত দশক্ষা অনুিান Rs. 8 লাখ 

 থমাট স্থােী অক্ষমো কভার সুদবধা Rs. িযেন্ত 20 লক্ষ 

 20 লক্ষ টাকা িযেন্ত স্থােী আংদশক অক্ষমো কভার 

 দবমান দু েটনা কভার রুদি। 1 থকাটি 

 িদরবাতরর সিসযতির জনয দবনামূতলয অদেদরক্ত থিদবট কািে  

 থহাম থলাতন 12 ইএমআই মওকুফ 

 িদরবাতরর একজন সিতসযর জনয 3 দজতরা বযাতলি অযাকাউন্ট 
 

SBI বাংলাতিতশ ভারেীে দভসা থকন্দ্র(IVAC) িদরিালনা করতব 

থস্টট বযাে অফ ইদিো(SBI) আরও দুই বেতরর জনয বাংলাতিতশ ভারেীে দভসা 

অযাদপ্ল্তকশন থসন্টার(IVAC) িদরিালনা করতব। SBI এবং ঢাকাে ভারেীে 

হাইকদমশতনর কমেকেে াতির মতধয কাযেক্রম আরও দুই বের বা়োতনার িুদক্ত 

স্বাক্ষদরে হে। IVAC শীঘ্রই দকেু অদেদরক্ত িদরতষবাও শুরু করতব যার মতধয 

রতেতে অনলাইন ফমে িূরণ এবং ফমে জমা থিওোর সুদবধা, স্ল্ট বুদকং এবং একটি 

থমাবাইল অযাি িালু করা। ঢাকার আইদভএদস থসন্টাতর একটি অগ্রাদধকার লাউঞ্জও 

উতিাধন করা হতেতে।  
 

 

থস্টট বযাে অফ ইদিো "উৎসব দফিি দিতিাদজট দস্কম" িালু কতরতে 

থিতশর বৃহত্তম ঋণিাো, থস্টট বযাে অফ ইদিো (SBI) " উৎসব দিতিাদজট 

দস্কম" নাতম একটি অননয থমোিী আমানে থপ্রাগ্রাম িালু কতরতে। এই দফিি 

দিতিাদজট দস্কতম উচ্চ সুতির হার রতেতে এবং এটি শুধুমাি সীদমে সমতের জনয 

উিলব্ধ। আজাদি কা অমৃে মতহাৎসব দহসাতব িাদলে থিতশর স্বাধীনোর 76েম 

বের উিলতক্ষ এই থপ্রাগ্রামটি িালু করা হতেতে। 

উত্সব দফিি দিতিাদজট দস্কতম: 

 SBI 1000 দিতনর থমোি সহ দফিি দিতিাদজতট বাদষেক 6.10% সুতির 

হার অফার করতে এবং প্রবীণ নাগদরকরা দনেদমে হাতরর থিতে 0.50% 

অদেদরক্ত সুতির হার িাওোর থযাগয বতল দবতবদিে হতবন| 

 এই হারগুদল 15ই আগস্ট 2022 থেতক কাযেকর হে এবং দস্কমটি 75 দিতনর 

জনয জবধ। 
 

Kotak Mahindra বযাে "Kotak Crème" জীবনধারা-থকদন্দ্রক কতিোতরট থবেন 

অযাকাউন্ট িালু কতরতে 

থকাটাক মাদহন্দ্রা বযাে "থকাটক দক্রম" নাতম একটি জীবনধারা-থকদন্দ্রক থবেন 

অযাকাউন্ট িালু কতরতে। এই অযাকাউন্টটি MNC, খুিরা, আইন সংস্থা, ইউদনকনে 

ইেযাদিতে কাজ করা গ্রাহকতির একটি আিতগ্রি অদভজ্ঞো প্রিান করতব। 

অযাকাউন্টটি ভারতের সমস্ত কতিোতরটতির জনয উিলব্ধ হতব এবং এো়োও 

জীবনধারা, ভ্রমণ, স্বাস্থযতসবা, জুত়ে অতনক সুদবধা এবং িুরস্কার প্রিান করা হতব।  
 

কণোটক বযাে টামে দিতিাদজট দস্কম "থকদবএল অমৃে সমৃদদ্ধ" িালু কতরতে 

আজাদি কা অমৃে মতহাৎসব দহসাতব স্বাধীনোর 75 বের উিলতক্ষয, কণোটক বযাে 

একটি নেুন থমোিী আমানে দস্কম, থকদবএল অমৃে সমৃদদ্ধ এর অধীতন অভুযিে 

কযাশ সাটিে দফতকট (ACC) এবং 75 সিাহ (525 দিন) থমোতির জনয স্থােী 

আমানে িালু কতরতে। এই দিতিাদজট দস্কতমর সুতির হার বাদষেক 6.10%। 

কণোটক বযাে, সমৃদ্ধ থিশতপ্রদমক ঐদেহয এবং মূলযতবাধতক দিদিে কতর, োর 

মূলযবান িৃষ্ঠতিাষকতির আকাঙ্খা ও স্বপ্ন িূরতণর জনয সবেিা প্রস্তুে োতক। নেুন 
থপ্রািাক্ট, KBL অমৃে সমৃদদ্ধর সাতে, বযাংক আমাতির গ্রাহকতির সুতির হার 

বৃদদ্ধর সুদবধা প্রসাদরে কতর। 
 

ভারে সরকার RBI-এর থকন্দ্রীে থবাতিে  4 জন স্বাধীন িদরিালকতক িুনঃদনযুক্ত 

কতরতে 

সেীশ কাদশনাে মারাতঠ, স্বামীনােন গুরুমূদেে , থরবেী আইোর, এবং শিীন 

িেুতবেিীতক ভারে সরকার RBI-এর থকন্দ্রীে থবািে  বা দরজাভে  বযাে অফ ইদিোর 

থকন্দ্রীে থবাতিে  খেকালীন, অ-অদফদসোল দিতরক্টর দহসাতব কাজ করার জনয 

িুনরাে মতনানীে কতরতে। RBI োর ওতেবসাইতট বতলতে থয, RBI-এর থকন্দ্রীে 

থবাতিে র িরবেী দনতিে শ না থিওো িযেন্ত গুরুমূদেে  এবং মারাতঠতক আরও িার 

বেতরর জনয নেুন কতর মতনানীে করা হতব। 
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থস্টট বযাে অফ ইদিো স্টাটে -আিগুদলতক সমেেন করার জনয োর প্রেম দনতবদিে 

শাখা িালু কতরতে 

থিতশর বৃহত্তম ঋণিাো, থস্টট বযাে অফ ইদিো (SBI) থবঙ্গালুরুর থকারামঙ্গলাে 

স্টাটে -আিগুদলর জনয দনতবদিে োর প্রেম শাখা িালু কতরতে। SBI থিোরমযান 

িীতনশ খারা এইিএসআর থলআউট এবং ইদন্দরানগতরর কাতে থকারমঙ্গলাে শাখা 

িালু কতরতেন যা শহতরর সবতিতে ব়ে স্টাটে -আি হাব। থবঙ্গালুরুর িতর, িরবেী 

শাখা থখালা হতব গুরগাাঁ ওতেতে এবং েৃেীেটি হতব হােদ্রাবাতি। এই শাখাগুদল 
সমগ্র স্টাটে -আি ইতকাদসতস্টতমর িাদহিা িূরণ করতব। 
 

এইিদিএফদস বযাে সুরদক্ষে বযাদেং অনুশীলতনর প্রিাতরর জনয "দভদজল আদন্ট" িালু 

কতরতে 

HDFC বযাে "দভদজল আদন্ট" নাতম একটি নেুন প্রিার শুরু কতরতে৷ দভদজল 

আদন্ট প্রিারাদভযান সারাতিতশর নাগদরকতির দনরািি বযাদেং িদ্ধদে গ্রহণ করতে 

উিুদ্ধ করার থিষ্টা করতব। এটি বযাতের "থমাহ বান্দ রাতখা" প্রিারাদভযাতনর সাতে 
োকতব, যা গ্রাহকতির োতির বযাদেং েেয থগািন রাখতে অনুতরাধ কতর৷ দভদজল 

আদন্টতক প্রিার করতে এবং থলাতকতির থসাশযাল দমদিো এবং/অেবা 

থহাোটসঅযাতি োতক অনুসরণ করতে রাদজ করাতনার জনয একটি প্রিারাদভযান 

িার থেতক েে সিাতহর জনয িালাতনা হতব৷ 

HDFC বযাে দভদজল আদন্ট কযাতম্পইন: সম্পতকে  

 দভদজল আদন্ট কযাতম্পইতনর নােক হতলন অনুরাধা (অনু) থমনন। থমনন, 

দভদজল আদন্টর ভূদমকাে অদভনে করতেন, দভদিও, দরল এবং িযাট 

থপ্রাগ্রাতমর একটি দসদরতজর মাধযতম দনরািি বযাদেং অনুশীলন সম্পতকে  

সতিেনো বা়োতবন। 

 প্রিারণার দবজ্ঞািনটি থিখাে থয কীভাতব দভদজল আদন্ট থলাতকতিরতক 

আদেেক জাদলোদেকারীরা কীভাতব কাজ কতর, কীভাতব সাইবার জাদলোদের 

প্রতিষ্টাতক দিদিে করতে হে এবং কীভাতব দনরািি োকতে হে থস সম্পতকে  

োতির দশদক্ষে কতর সেকে  োকতে উত্সাদহে কতর৷ 

 দভদজল আদন্টতক প্রিার করতে এবং সামাদজক দমদিো এবং/অেবা 

থহাোটসঅযাতি োতক অনুসরণ করতে থলাতকতির প্রলুব্ধ করার জনয একটি 

প্রিারণা িালাতনা হতব। 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

ভারতের প্রেম 3D-দপ্রতন্টি দহউমযান কদনেো CCMB, IIT হােদ্রাবাি এবং 

LVPEI িারা জেদর করা হতেতে 

হােিরাবাতির গতবষকরা সফলভাতব একটি কৃদিম কদনেো( 3D-দপ্রতন্টি দহউমযান 

কদনেো ) দপ্রন্ট কতরতেন এবং এটি ভারতে প্রেমবাতরর মতো খরতগাতশর থিাতখ 

স্থািন করা হতেতে। এলদভ প্রসাি আই ইনদস্টটিউট (এলদভদিইআই ), ইদিোন 

ইনদস্টটিউট অফ থটকতনালদজ-হােিরাবাি (আইআইটি-এইি) , এবং থসন্টার ফর 

থসলুলার অযাি মদলকুলার বাতোলদজ (দসদসএমদব ) এর গতবষকরা মানব িাো 

কদনেোল টিসুয থেতক জেদর একটি 3D-দপ্রতন্টি দহউমযান কদনেো জেদর কতরতেন।  

Schemes and Committees News in 

Bengali 
 

সামাদজক দবিার মন্ত্রণালে SMILE-75 নামক একটি উতিযাগ িালু কতরতে 

ভারে সরকাতরর সামাদজক নযােদবিার ও ক্ষমোেন মন্ত্রক 75টি দমউদনদসিযাল 

কতিোতরশন দিদিে কতরতে থযখাতন “SMILE: Support for Marginalised 

Individuals for Livelihood and Enterprise” এর অধীতন “SMILE-75 

Initiative” নাতম দভক্ষাবৃদত্তর কাতজ দনতোদজে বযদক্ততির বযািক িুনবোসন 

বাস্তবােন করা হতেতে|  

ভারে সরকার দনঃস্বো এবং দভক্ষাবৃদত্তর সমসযাতক স্বীকৃদে প্রিান কতরতে এবং 

SMILE-এর একটি দবসৃ্তে দস্কম প্রণেন কতরতে, যার মতধয দভক্ষাবৃদত্ততে দনযুক্ত 

বযদক্ততির জনয বযািক িুনবোসতনর একটি দস্কম অন্তভুে ক্ত রতেতে| 
 

বাল আধার উতিযাগ: UIDAI-এর অধীতন 79 লক্ষ দশশু নদেভুক্ত হতেতে 

ইউদনক আইতিদন্টদফতকশন অেদরটি (UIDAI) িারা বাল আধার উতিযাতগর 

অধীতন 0-5 বের বেসী 79 লতক্ষরও থবদশ দশশু নদেভুক্ত হতেতে। বাল আধার 

ইদনদশতেটিভ হল 0-5 বের বেসী দশশুতির কাতে থিৌাঁোতনার জনয ভারে 

সরকাতরর একটি নেুন প্রতিষ্টা, এটি দিোমাো এবং দশশুতির দবদভন্ন সুদবধা থিতে 

সহােো করতব। 

বাল আধার দক? 

এটি 5 বেতরর কম বেসী দশশুতির জনয জাদর করা হে। এটি একটি নীল রতের 

কািে  যা এটিতক প্রািবেস্কতির থিওো আধার কািে  থেতক আলািা কতর। বাল 

আধাতরর জনয 5 বেতরর কম বেসী দশশুতির থকানও বাতোতমট্রিক দববরতণর 

প্রতোজন থনই। বাচ্চাতির বেস 5 বের হওোর ির বাতোতমট্রিক আিতিট 

বাধযোমূলক হতব। 31থশ মািে  2022 অবদধ, 0-5 বের বেসী 2.64 থকাটি দশশুর 

বাল আধার দেল, থযখাতন 2022 সাতলর জুলাই মাতস সংখযা থবত়েতে মাি 3.43 

থকাটি। 
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বাল আধার: সুদবধা 

 আধার একটি অননয িদরিে প্রমাণ। 0-5 বের বেসী দশশুরা থট্রন এবং 

ফ্লাইতট ভ্রমতণর অনুতমািতনর জনয অননয িদরিে প্রমাণ দহসাতব 

বযবহার করা থযতে িাতর। 

 সরকাদর ভেুে দকযুক্ত প্রকতল্পর অদধকারী। 

 বাল আধাতরর মাধযতম দবদভন্ন সু্কতল ভদেে  প্রদক্রো সহজ হতে িাতর। 
 

নযাশনাল ইতন্টতলকিুোল প্রিাটিে  অযাওোরতনস দমশন (NIPAM) 

নযাশনাল ইতন্টতলকিুোল প্রিাটিে  অযাওোরতনস দমশন (NIPAM) 8ই দিতসম্বর 

2021-এ বাদণজয ও দশল্প মন্ত্রক িারা িালু করা হতেদেল। জােীে থমধা সম্পদত্ত 

সতিেনো দমশন(NIPAM) এর লক্ষয থমধাসম্পি(IP) দবষতে সতিেনো এবং 

প্রদশক্ষণ প্রিান করা। থমধা সম্পদত্ত সতিেনো দমশতনর অধীতন প্রদশদক্ষে োি 

বা অনুষতির সংখযা হল 10,05,272 জন এবং এটি 3663টি দশক্ষা প্রদেষ্ঠানতক 

কভার কতর| 
 

ভারতের প্রেম লবণাক্ত জতলর লণ্ঠন উতন্মািন করতলন থকন্দ্রীে মন্ত্রী দজতেন্দ্র দসং 

থকন্দ্রীে ভূ দবজ্ঞান মন্ত্রী, দজতেন্দ্র দসং ভারতের প্রেম লবণাক্ত জতলর লণ্ঠন, 

'থরাদশনী' এর উতন্মািন কতরতেন, যা লাইট এদমটিং িাতোি (এলইদি) 

বাদেগুদলতক শদক্ত দিতে সমুতদ্রর জল বযবহার কতর৷ সামুদদ্রক গতবষণার জনয 

নযাশনাল ইনদস্টটিউট অফ ওশান থটকতনালদজ (এনআইওটি) থিন্নাই িারা িাদলে 

একটি উিকূলীে গতবষণা জাহাজ সাগর অতন্বদশকা সফতরর সমে মন্ত্রী প্রেম 

ধরতনর লণ্ঠনটির উতন্মািন কতরন। 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

থকন্দ্র Paalan 1000 জােীে প্রিারাদভযান এবং িযাতরদন্টং অযাি িালু কতরতে 

িালান 1000 জােীে প্রিারাদভযান এবং িযাতরদন্টং অযািটি মুম্বাইতে থকন্দ্রীে 

স্বাস্থয প্রদেমন্ত্রী ভারেী প্রবীণ িাওোর িারা িালু করা হতেদেল। Paalan 1000 এর 

লক্ষয হল জােীে প্রিারাদভযান এবং িযাতরদন্টং অযাি িালু করার উতেতশয দশশু 

মৃেুযর হার কমাতনা এবং জতন্মর ির প্রেম 1000 দিন দশশুর যত্ন থনওো। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

সশস্ত্র বাদহনী এবং CAPF কমীতির জনয 107টি বীরত্ব িুরস্কাতরর থ াষণা করা হতেতে 

ভারতের রাষ্ট্রিদে, থদ্রৌিিী মুমুে স্বাধীনো দিবস 2022 উিলতক্ষয সশস্ত্র বাদহনী 

এবং থকন্দ্রীে সশস্ত্র িুদলশ বাদহনীর কমীতির জনয 107টি বীরতত্বর িুরষ্কাতরর 

অনুতমািন কতরতেন৷ িুরস্কারগুদলর মতধয রতেতে দেনটি কীদেে  িক্র, 13টি থশৌযে 

িক্র, দুটি বীর থসনা িিক (বীরত্ব), 81টি থসনা িিক (বীরত্ব), একটি নওতসনা 

িিক (বীরত্ব) এবং সােটি বাে ুথসনা িিক (বীরত্ব)। 

রাষ্ট্রিদে মুমুে কেৃে ক অনুতমাদিে বীরত্ব িুরস্কাতরর োদলকা দনম্নরূি: 

কীদেে  িক্র 

1. এনতক থিতবন্দ্র প্রোি দসং, আমেদি, 55 আরআর 

2. সুিীি সরকার, কনতস্টবল/দজদি, দবএসএফ (মরতণাত্তর) 

3. িাওটিনসযাট গুইট, সাব-ইিতিক্টর/দজদি, দবএসএফ (মরতণাত্তর) 

থশৌযে িক্র 

1. থমজর নীদেন ধাদনো, 2 িা়ো (এসএফ) 

2. থমজর অদমে িাদহো, এসএম, 1 িা়ো (এসএফ) 

3. থমজর সন্দীি কুমার, থগ্রতনদিোর, 55 আরআর 

4. থমজর অদভতষক দসং, থমক ইনফ, 5০ আরআর 

5. হাভ  নশযাম, থগ্রতনদিোর, 55 আরআর 

6. এল/এনতক রা  থভন্দ্র দসং, থমি ইনফ, 9 আরআর 

7. থসে কণে বীর দসং, রাজিুে, 44 আরআর (মরতণাত্তর) 

8. দজএনআর জসবীর দসং, আটিে , 19 আরআর (মরতণাত্তর) 

9. থলফতটনযান্ট কমািার মৃেুযঞ্জে কুমার 

10. অদমে কুমার, সহকারী কমািযান্ট, দসআরদিএফ 

11. থসামে দবনােক মুতি, আইদিএস, অযাি. িুদলশ সুিার, মহারাষ্ট্র িুদলশ 

12. রবীন্দ্র কাশীনাে নাইোম, িুদলশ নাতেক, মহারাষ্ট্র িুদলশ 

13. টিকারাম সম্পাোরাও কাতটতঙ্গ, িুদলশ নাতেক, মহারাষ্ট্র িুদলশ 

বার টু থসনা িিক (বীরত্ব) 

1. থমজর অদিে ে শমো, থসনা িিক, থমক ইনফ, 42 আরআর 

2. থমজর নতরন্দ্র দসং ওোলদিো, থসনা িিক, ইদঞ্জসে, 44 আরআর 

থসনা িিক (বীরত্ব) 

1. থলফতটনযান্ট কতনেল দবতবক কুমার দিতবিী, আটিে , 663 আদমে Avn Sqn 

(R&o) 

2. থলফতটনযান্ট কতনেল সুধাংশু দধোদন, 671 আদমে অযাভন থস্কাোন 

(আরঅযািও) 

3. থলফতটনযান্ট কতনেল প্রসূন দসং, 5 রাজিুে 

4. থমজর অঙ্গি দসং বহল, 14 জাট 

5. থমজর জবভব ভাটনগর, 3 রাজিুে 

6. থমজর সাদহল কুমার, 4 িা়ো (এসএফ) 

7. থমজ িােে িতন্দল, দবহার, 24 Rr 

8. থমজর দবতবক কাতম্বাজ, থগ্রতনদিোর, 55 আরআর 

9. থমজর মৃেুযঞ্জে কাটি, গ়ে দরফ, 14 আরআর 

10. থমজর সুিীি কুমার, দশখ, 46 আরআর 

11. থমজ দিবযা আতগ্র, গ়ে দরফ, 14 আরআর 

12. থমজর দরশাভ জামওোল, গ়ে দরফ, 14 আরআর 

13. থমজ অনুজ বীর দসং, জাট, 34 আরআর 

14. থমজ প্রভজে দসং সাইদন, রাজ দরফ, 9 আরআর 
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15. থমজ মনিীি থক নারওোল, গ়ে দরফ, 48 আরআর 

16. থমজ আকাশ থসন, দশখ দল, 19 আরআর 

17. থমজর অরুণ কুমার, Asc, 1 Rr 

18. থমজ অদভনব থনহরা, 2 িা়ো (Sf) 

19. থমজর রাতজশ রাওোে, মাহার, 1 আরআর 

20. থমজর নবনীে দসং, 1 িা়ো (এসএফ) 

21. থমজর দবজে দসং, আমেদি, 6 আসাম দরফ 

22. থমজ আদিেয দবষ্ট, আসাম, 42 আরআর 

23. থমজর সংকল্প যািব, আটিে , 33 R&o Flt (মরতণাত্তর) 

24. থমজ আপ্রান্ত থরৌনক দসং, রাজ দরফ, 9 আরআর 

25. থমজর থসৌবম দকতনাবাবু দসং, 2 জাক দল 

26. থমজর জসদমে দসং ভাটিো, ইদঞ্জদনোর, 55 আরআর 

27. থমজর দবকাশ কুমার, কুমােুন, 13 আরআর 

28. থমজর িীতনশ এ, ইদঞ্জ., 44 আরআর 

29. থমজর ইতরংবাম দবশাল দমতটই, 19 জযাক দরফ 

30. কযাতেন অদঞ্চে সবেপ্রোি রত্তাদন, 9 িা়ো (এসএফ) 

31. কযাতেন দনদখল মানিন্দ, 2 িা়ো (Sf) 

32. কযাতেন আদবি থসাতহল, দসগস, 13 আরআর 

33. কযাতেন থরশব ধুঙ্গানা, দসগস, 50 আরআর 

34. কযাতেন শ্রীবৎসান থক, দজআর, 6 আসাম দরফ 

35. কযাতেন থমাশোক উল ইসলাম খান, 12 জাট 

36. সাব রাম দসং, গ়ে দরফ, 48 আরআর (মরতণাত্তর) 

37. Nb সাব সন্দীি কুমার, 9 িা়ো (Sf) 

38. Nb সাব জকলাশ থজাশী, 2 িা়ো (Sf) 

39. Nb সাব িলদজৎ দসং, 9 িা়ো (Sf) 

40. এনদব সাব গুরতসভ দসং, 8 দশখ দল 

41. হাভ রাতজন্দ্র দসং, 2 িা়ো (এসএফ) 

42. হাভ মনীশ ধুদলো, 4 িা়ো (এসএফ) 

43. হাভ থসাদনে কুমার সাইদন, 102 ইদঞ্জঃ থরদজঃ (মরতণাত্তর) 

44. হযাভ ওম প্রকাশ, থগ্রতনদিোর, 55 আরআর 

45. হযাভ অতশাক কুমার, রাজিুে, 44 আরআর 

46. হাভ ভূতিন্দ্র িন্দ, কুমােুন, 13 আরআর 

47. হাভ আর দবেুনতগা থলাো, আসাম, 2 অরুণািল স্কাউটস দবএন 

48. এল/হাভ থমজর দসং, 4 দশখ 

49. এনতক জগদজৎ দসং, থমক ইনফ, 9 আরআর 

50. Nk Norden Lepcha, Mech Inf, 9 Rr 

51. এনতক আকাশ সাতধািা, থমি ইনফ, 5০ আরআর 

52. এনতক সরবদজৎ দসং, আমেদি, 55 আরআর 

53. এনতক বতনাোদর লাল রাতঠার, 270 ইদঞ্জঃ থরদজঃ (মরতণাত্তর) 

54. এনতক ভুভা রাজুভাই রামভাই, গািে স, 5০ আরআর 

55. এনতক লদলে দসং থশখাওোে, রাজ দরফ, 9 আরআর 

56. এন থক ভূদিন্দর দসং, 2 িা়ো (এসএফ) 

57. এনতক অদমে কুমার, থগ্রতনদিোর, 55 আরআর 

58. এনতক গুিু কুমার, থগ্রতনদিোর, 55 আরআর 

59. এনতক সঞ্জীব কুমার, 3 রাজিুে 

60. এনতক শদক্ত দসং, 3 রাজিুে 

61. এনতক মদহিাল দসং, রাজিুে, 44 আরআর 

62. এন থক থকসার দসং, রাজিুে, 44 আরআর 

63. এনতক সারোজ আহতমি ওোতগ, জাক দল, 5০ আরআর 

64. এল/এনতক সুদেন্দর দসং, থমক ইনফ, 42 আরআর 

65. L/nk সেীশ কুমার, থিাগরা, 62 Rr 

66. L/nk িারভীন দসং, জাট, 34 Rr 

67. L/nk প্রতমাি লাম্বা, জাট, 34 Rr 

68. থসতেম্বর দবকাশ খািী, থমি ইনফ, 50 আরআর 

69. থসে িালদভন্দর দসং, থমক ইনফ, 9 আরআর 

70. Sep Sasankha Sekhar Samal, 233 (I) Fd Wksp Coy (মরতণাত্তর) 

71. থসে জগপ্রীে দসং, দশখ, 16 আরআর 

72. থসি আতিশ দসং, জাট, 34 আরআর 

73. থসি অমরদজৎ, জাট, 34 আরআর 

74. থসি িাইনা রাম, জাে, 34 আরআর 

75. থসতেম্বর নতরন্দ্র শমো, কুমােুন, 5০ আরআর 

76. Rfn লখন দসং, রাজ দরফ, 9 Rr 

77. Rfn িীিক থফাগাট, রাজ দরফ, 9 Rr 

78. আরএফএন থশখ শাহবাজ ইউসুফ, 1 জাক দল 

79. আরএফএন ইশান থহাতসন খান, জযাক দল, 19 আরআর 

80. স্বার রাজবীর দসং োনওোর, আমেদি, 24 আরআর 

81. স্প্র হানামন্ত ধতরপ্পা আেদত্ত, ইদঞ্জসে, 44 আরআর 
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ইদিোন দফল্ম থফদস্টভযাল অফ থমলতবানে (IFFM) অযাওোিে  2022 থ াষণা করা 

হতেতে 

13 েম ইদিোন দফলম থফদস্টতভল অফ থমলতবানে (IFFM) 2022 - এর 13েম 

সংস্করণটি 12ই আগস্ট শুরু হতেদেল এবং 30থশ আগস্ট থশষ হতব৷ অতেদলোে 

প্রদে বের আতোদজে এই অনুষ্ঠানটি ভারেীে িলদচ্চি দশতল্পর দকেু দবদশষ্ট এবং 

প্রশংদসে িলদচ্চি প্রিশেতনর মাধযতম উিযািন করা হে|  

ইদিোন দফল্ম থফদস্টভযাল অফ থমলতবানে 2022 িুরস্কাতরর দবজেীতির সমূ্পণে 

োদলকা থিখুন: 

S.no থিণী দবজেীরা 

1 থসরা িলদচ্চি 83 

2 থসরা িদরিালক সুদজে সরকার (সিে ার উধ) 

এবং অিণো থসন (িয থরদি

স্ট) 

3 থসরা অদভতনো রণবীর দসং (83) 

4 থসরা অদভতনিী থশফালী শাহ (জলসা) 

5 থসরা দসদরজ মুম্বাই িাতেদর 26/11 

6 একটি দসদরতজর থসরা অদভতন

ো 

থমাদহে রােনা (মুম্বাই িাতে

দর 26/11) 

7 একটি দসদরতজর থসরা অদভতনিী সাক্ষী োনওোর (মাই) 

8 থসরা ইদি দফল্ম জদি 

9 উিমহাতিতশর থসরা িলদচ্চি জেলযাি 

10 আজীবন সম্মাননা কদিল থিব 

11 দসতনমা িুরস্কাতর দবঘ্নকারী বাণী কািুর (িেীগ়ে কাতর 

আদশদক) 

12 দসতনমা িুরস্কাতর সমো জলসা 

13 দসতনমা িুরস্কাতর থনেৃত্ব অদভতষক বচ্চন 

 

থমদরনা োবাসসুম প্রেম িদক্ষণ এদশোন দযদন দলসবন ট্রিতেনাল লাইফটাইম 

অযাদিভতমন্ট অযাওোিে  থিতেতেন 

প্রেম িদক্ষণ এশীে প্রািক দহসাতব, প্রখযাে বাংলাতিশী স্থিদে, গতবষক এবং 

দশক্ষাদবি থমদরনা োবাসসুম মযোিািূণে দলসবন ট্রিতেনাল দমতলদনোম দবদসদি 

লাইফটাইম অযাদিভতমন্ট অযাওোিে  থিতেতেন। দলসবন আদকে তটকিার ট্রিতেনাল 

িযাতনল স্থানীে সম্প্রিাতের সাতে কাতজর একটি অনুতপ্ররণামূলক উিাহরণ প্রিান 

করার জনয থমদরনা োবাসসুমতক প্রশংসা কতরতে, যা িুরস্কার থ াষণা করার সমে 

সবতিতে িযাতলদঞ্জং িদরদস্থদেতেও সারা দবতশ্ব একটি উিকারী প্রভাব থফলতে 

সমেে। 

 

Important Dates News in Bengali 
 

13ই আগস্ট দবশ্ব অঙ্গ িান দিবস উিযািন করা হে 

13ই আগস্ট দবশ্ববযািী দবশ্ব অঙ্গ িান দিবস িালন করা হে। অঙ্গ িাতনর গুরুত্ব 

সম্পতকে  সতিেনো েদ়েতে দিতে এই দিনটি িালন করা হে। এটি অঙ্গ িান 

সম্পতকে  দবদভন্ন ভুল ধারণা দূর করতেও গুরুত্বিূণে ভূদমকা িালন কতর। দকিদন, 

হাটে , অগ্ন্যাশে, থিাখ, ফুসফুস ইেযাদির মতো মৃে বযদক্তর অঙ্গ িান করার ফতল 

ো োতির জীবন বাাঁ িাতে সাহাযয করতে িাতর| েতব, যারা োতির অঙ্গ িান কতরন 

োরা HIV, কযািার বা হৃিতরাতগ আক্রান্ত থযন না হন ো দনদিে করা খুবই 

গুরুত্বিূণে। 

দবশ্ব অঙ্গ িান দিবস 2022: দেম 

দবশ্ব অঙ্গ িান দিবস 2022-এর এই বেতরর দেম হল is “let’s pledge to donate 

organs and save lives”। 
 

13ই আগস্ট আন্তজে াদেক বামহাদে দিবস িালন করা হে 

13 আগস্ট সারা দবতশ্ব আন্তজে াদেক বামহাদে দিবস িালন করা হে। দিনটির 

মাধযতম বামহাদে মানুষতির অদভজ্ঞো সম্পতকে  সতিেনো বা়োতে িালন করা 

হে। দিবসটি বাম-হাদেতির মুতখামুদখ হওো সমসযাগুদলর দবষতেও সতিেনো 

েদ়েতে থিে, থযমন বাম-হাদে দশশুতির জনয দবতশষ িাদহিার গুরুত্ব এবং বাম-

হাদেতির দসতজাতফ্রদনো হওোর সম্ভাবনা ইেযাদি। 
 

থিশ শ্রী অরদবতন্দর 150েম জন্মবাদষেকী উিযািন করতে 

ভারে োর স্বাধীনোর 75 েম বের উিযািন করতে এবং এই দিতন আরও থগৌরব 

থযাগ করার জনয, ভারে শ্রী অরদবতন্দর 150 েম জন্মবাদষেকীও উিযািন করতে, 

দযদন দেতলন একজন আধযাদত্মক আইকন। শ্রী অরদবন্দ দেতলন ভারতের অনযেম 

থিষ্ঠ দবপ্ল্বী এবং িতর দেদন একজন দকংবিদন্ত আধযাদত্মক গুরু হতেদেতলন। 

থশখার জনয দেদন থরতখ থগতেন মহান িাশেদনক ও রাজননদেক থলখা। 
 

19 আগস্ট দবশ্ব ফতটাগ্রাদফ দিবস উিযািন করা হে 

প্রদে বের 19 আগস্ট দবশ্ব ফতটাগ্রাদফ দিবস িাদলে হে। দবশ্ব ফতটাগ্রাদফ দিবতসর 

উতেশয হল সতিেনো জেদর করা, ধারনা থশোর করা এবং মানুষতক 

ফতটাগ্রাদফতে উৎসাদহে করা। বাদষেক এই উিযািন ফতটাগ্রাদফ দশল্পতক িদ্ধা 

জানাে এবং যারা এটি সম্পতকে  উত্সাহী োতির একসাতে আসতে এবং োতির 

কাজ ভাগ কতর থনওোর জনয উত্সাদহে কতর।  

 

Sports News in Bengali 
 

2023 সাতলর মাতিে  অনুদষ্ঠে হতব মদহলাতির আইদিএতলর 1ম সংস্করণ 

উইতমন ইদিোন দপ্রদমোর দলতগর 1ম সংস্করণ 2023 সাতলর মািে  থেতক শুরু 

হতব, যা এক মাতসর উইতিাতে অনুদষ্ঠে হতব এবং সম্ভাবয টুনোতমন্টটি 5টি িতলর 

মতধয অনুদষ্ঠে হতব, দবদসদসআইতের একজন দসদনের কমেকেে া দনদিে কতরতেন।  
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দবদসদসআই সভািদে থসৌরভ গাঙু্গদল এবং থসতক্রটাদর জে শাহ উভেই িৃেক 

সাক্ষাত্কাতর আতগ দনদিে কতরদেতলন থয 2023 সাতলই WIPL শুরু হতব। 

অতনক দক্রতকট থপ্রমী দবশ্বাস কতরন থয WIPL মদহলাতির দক্রতকতট একটি দবস্মে 

আনতে িতলতে এবং এটি ভারতে মদহলাতির দক্রতকতটর মান বা়োতে সাহাযয 

করতব। থবাঝা যাতে থয মুম্বাই ইদিোি, রাজস্থান রেযালস এবং থিন্নাই সুিার 

দকংতসর মতো িলগুতলাই িল থকনার আগ্রহ প্রকাশ কতরতে।  
 

থমজর ধযানিাাঁ ি থস্টদিোতম অনুদষ্ঠে হতব প্রেম থখতলা ইদিো মদহলা হদক দলগ 

(অনূর্ধ্ে -16) 

প্রেম থখতলা ইদিো মদহলা হদক দলগ অনূর্ধ্ে -16 16 থেতক 23 আগস্ট, 2022 

এর মতধয নোদিদির থমজর ধযানিাাঁ ি থস্টদিোতম অনুদষ্ঠে হওোর কো রতেতে৷ 

থখতলা ইদিো মদহলা হদক লীগ (U-16) থখতলা ইদিোর আতরকটি প্রতিষ্টা৷ 

মদহলাতির জনয ক্রী়ো উিািান, যা ক্রী়ো প্রদেতযাদগোর দবসৃ্তে অযাতরতে আরও 

থবদশ মদহলা অংশগ্রহতণর উতেতশয িিতক্ষি থনওো হতেতে। সমেেন শুধুমাি 
অনুিান প্রিাতনর জনয প্রসাদরে নে বরং অনুষ্ঠাতনর যোযে সংগঠন এবং 

সম্পািতন সহােো কতর। 
 

আন্তজে াদেক দক্রতকট থেতক অবসতরর থ াষণা দিতলন আোরলযাতির থকদভন 

ও'িাতেন 

আোরলযাতির অলরাউিার থকদভন ও'িাতেন অতেদলোে এই বেতরর টি-

থটাতেদন্ট দবশ্বকাতি বাি িরার জনয আন্তজে াদেক দক্রতকট থেতক অবসতরর থ াষণা 

কতরতেন। ও'িাতেন 16 বেতরর আন্তজে াদেক কযাদরোতর দেনটি থটস্ট, 153টি 

একদিতনর আন্তজে াদেক এবং 110টি টি-থটাতেদন্ট আন্তজে াদেক মযাি থখতলতেন 

এবং দেদন সারা দবতশ্বর থবশ কতেকটি ইংদলশ কাউদন্ট িাব এবং টি-থটাতেদন্ট 

ফ্রযাঞ্চাইদজ িতলর হতে থখতলতেন| 
 

থবঙ্গালুরু FIBA অনূর্ধ্ে -18 মদহলাতির এদশোন বাতস্কটবল িযাদম্পেনদশি আতোজন 

করতব 

থবঙ্গালুরু 5 থসতেম্বর থেতক শুরু হওো FIBA অনূর্ধ্ে -18 মদহলাতির এদশোন 

বাতস্কটবল িযাদম্পেনদশতির আতোজন করতব৷ কণোটতকর ক্রী়ো ও যুব ক্ষমোেন 

মন্ত্রী ি. নারােণতগৌ়োর মতে, থবঙ্গালুরু 5 থেতক 11 থসতেম্বর FIBA অনূর্ধ্ে -

18 মদহলাতির এদশোন বাতস্কটবল িযাদম্পেনদশতির আতোজন করতব৷ সংবাি 

সতম্মলতনর সমে FIBA অনূর্ধ্ে -18 িুরুষতির বাতস্কটবল িযাদম্পেনদশতি 

প্রদেিদন্দ্বো করতে ইরান সফররে ভারেীে িুরুষতির িলতক ক্রী়ো সরঞ্জাম 

উিহার থিন মন্ত্রী ি. নারােণতগৌ়ো। 

FIBA অনূর্ধ্ে -18 মদহলা এদশোন বাতস্কটবল িযাদম্পেনদশি: মূল িতেন্ট 

 থকারামঙ্গলা এবং শ্রী কাদন্তরভা ইনতিার থস্টদিোম দুটিই FIBA অনূর্ধ্ে -18 

মদহলা এদশোন বাতস্কটবল িযাদম্পেনদশতির ব়ে আন্তজে াদেক ইতভতন্টর 

জনয প্রস্তুদে দনতে৷ 

 FIBA অনূর্ধ্ে -18 মদহলা এদশোন বাতস্কটবল িযাদম্পেনদশতির থযাগযো 

অজে ন করতে , যা আগামী বেতরর জুলাই মাতস থপতন অনুদষ্ঠে হতব, দবভাগ 

A এবং B এর িলগুদল িযাদম্পেনদশতি প্রদেিদন্দ্বো করতব। 

 এ দিদভশতন ভারে, িীন, ইতন্দাতনদশো, জািান, থকাদরো, িাইদনজ োইতি, 

অতেদলো এবং দনউদজলযাতির িল োকতব। FIBA অনূর্ধ্ে -18 মদহলা 

এদশোন বাতস্কটবল িযাদম্পেনদশতি হংকং, জিে ান, মালতেদশো, মালিীি, 

মতঙ্গাদলো, দফদলিাইন এবং োইলযাতির িলগুদল দব দিদভশতন োকতব। 

 থবঙ্গালুরুতে এই ইতভতন্ট 16টি দবদভন্ন থিতশর 192 জন বাতস্কটবল 

থখতলাো়ে, 96 জন কমেকেে া এবং 100 জন থস্বোতসবক োকতবন। 
 

টাটা দস্টল থিস ইদিো টুনোতমন্ট 2022: মদহলাতির দবভাগ প্রেমবাতরর মতো িালু 

করা হতেতে 

টাটা দস্টল থিস ইদিো টুনোতমতন্টর 4েে সংস্করণ 29 নতভম্বর থেতক 4 দিতসম্বর, 

2022 িযেন্ত কলকাোে অনুদষ্ঠে হতব। প্রেমবাতরর মতো, টুনোতমতন্ট একটি িৃেক 

মদহলা দবভাগ যুক্ত করা হতেতে| টাটা দস্টল থিস ইদিো (দ্রুে এবং দিটজ) 

ভারতের অনযেম গুরুত্বিূণে িাবা টুনোতমন্ট। থকাতনরু হাদম্প, দি হাদরকা এবং আর 

জবশালীর মতো শীষে ভারেীে মদহলা থখতলাো়েরা প্রেম মদহলা সংস্করতণ 

প্রদেিদন্দ্বো করতবন। 
 

দফফা অল ইদিো ফুটবল থফিাতরশন (AIFF) স্থদগে কতরতে 

দফফা কাউদিতলর বুযতরা সবেসম্মদেক্রতম েৃেীে িতক্ষর অযাদিে প্রভাতবর কারতণ 

অল ইদিো ফুটবল থফিাতরশন (AIFF) থক অদবলতম্ব স্থদগে করার দসদ্ধান্ত 

দনতেতে, যা দফফা আইতনর গুরুের লঙ্ঘন কতরতে। AIFF এদিদকউটিভ 

কদমটির ক্ষমো রি হতে থগতল এবং AIFF প্রশাসন AIFF-এর সমূ্পণে দনেন্ত্রণ 

িুনরুদ্ধার করার জনয প্রশাসকতির একটি কদমটি গঠন করার আতিতশর িতর 

স্থদগোতিশ প্রেযাহার করা হতব। 
 

দিদি হাইতকাটে  ইদিোন অদলদম্পক অযাতসাদসতেশন (IOA) এর কাযেভার গ্রহতণর 

জনয কদমটি দনতোগ কতরতে 

ভারেীে অদলদম্পক অযাতসাদসতেশনতক দিদি হাইতকাটে  দনতিে শ দিতেতে থয োর 

দবষেগুদল গ্রহতণর জনয প্রশাসকতির দেন সিতসযর কদমটি (CoA) গঠন করতে। 

দিটিআই-এর মতে, থপাটে স থকাি থমতন িলার জনয IOA-এর "অদবরাম 

িুনরুদ্ধার" করার িতর আিালে এই দসদ্ধান্ত দনতেতে। 
 

মালতেদশোর ইতিাহতে 16-25 নতভম্বর, 2022 িযেন্ত আজলান শাহ কাি 

িদরিাদলে হতব 

মালতেদশোর দপ্রদমোর িুরুষতির হদক টুনোতমন্ট, সুলোন আজলান শাহ কাি 

2022 ইতিাহতে 16 থেতক 25 নতভম্বর অনুদষ্ঠে হতব। থকাদভি-19 মহামারীর 

কারতণ টুনোতমন্টটি দুই বের ির দফরতে িতলতে। দবতশ্বর এক নম্বর অতেদলো, 

িঞ্চম র যাতের জামোদন, ভারে, দনউদজলযাি এবং কানািাতক টুনোতমতন্ট আমন্ত্রণ 

জানাতনা হতেতে। সুলোন আজলান শাহ কাতির স্থােী থভনুয মালতেদশোর 

ইতিাহ শহতরর আজলান শাহ থস্টদিোতম সবগুতলা মযাি অনুদষ্ঠে হতব। 
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িুরাি কাি 2022: এদশোর প্রািীনেম ফুটবল টুনোতমন্ট শুরু হতেতে 

এদশোর প্রািীনেম ফুটবল টুনোতমন্ট িুরাি কাতির 131 েম সংস্করণ 2022 

থেতক শুরু হতেতে| থকন্দ্রীে প্রদেরক্ষা মন্ত্রী রাজনাে দসং এবং দিফ আদমে স্টাফ 

থজনাতরল মতনাজ িাতি উতিাধনী মযাতির িশেক হতে মদণিুর সফর করতবন। 

উতিাধনী মযািটি অনুদষ্ঠে হতব ইম্ফতলর খুমান লাম্পাক থস্টদিোতম। 

গুরুত্বিূণে দিক 

 িদিমবঙ্গ, আসাম এবং মদণিুর িুরাি কাি 2022 থহাস্ট করতে। 

 20 টি িতলর মতধয , 11 টি িল ইদিোন সুিার দলগ থখলা দবদভন্ন িাব থেতক, 

আই-দলতগর িাাঁ িটি িল এবং সশস্ত্র বাদহনীর িারটি িল হতব। 

 কলকাোে মযািগুতলা অনুদষ্ঠে হতব সিতলক থস্টদিোম, জনহাটি 

থস্টদিোম এবং দকতশার ভারেী থস্টদিোতম। 

 ইম্ফতলর খুমান লাম্পাক থস্টদিোতম মযািটি অনুদষ্ঠে হতব। 

 আসাতম মযািটি অনুদষ্ঠে হতব গুোহাটির আই দনরা গান্ধী অযােতলটিক 

থস্টদিোতম। 

িুরাি কাি 2022: গ্রুি 

গ্রুি এ 

1. এফদস থগাো 

2. জামতশিিুর এফদস 

3. থবঙ্গালুরু এফদস 

4. থমাহাতমিান থপাটিে ং 

5. ভারেীে দবমান বাদহনী 

গ্রুি দব 

1. রাজস্থান এফদস 

2. িূবেবঙ্গ 

3. মুম্বাই দসটি এফদস 

4. এটিতক থমাহনবাগান 

5. ভারেীে থনৌবাদহনী 

গ্রুি দস 

1. হােদ্রাবাি এফদস থিন্নাইদেন এফদস 

2. TRAU FC 

3. থনতরাকা এফদস 

4. আদমে থরি 

গ্রুি দি 

1. থকরালা িাস্টাসে 

2. সুতিব দিদি এফদস 

3. উত্তরিূবে ইউনাইতটি এফদস 

4. ওদ়েশা এফদস 

5. আদমে দগ্রন 

 

Obituaries News in Bengali 
 

প্রবীণ থশোর বাজার দবদনতোগকারী রাতকশ ঝুনঝুনওোলা প্রোে হতেতেন 

প্রবীণ স্টক মাতকে ট দবদনতোগকারী, রাতকশ ঝুনঝুনওোলা 62 বের বেতস প্রোে 

হতেতেন। 'ভারেীে ওোতরন বাতফট' এবং ভারেীে বাজাতরর দবগ বুল দহসাতব 

উতিখ করা ঝুনঝুনওোলার থমাট সম্পি দেল $5.8 দবদলেন। দমিাস টাতির 

একজন দবদনতোগকারী, ঝুনঝুনওোলা দেতলন থিতশর 48েম ধনী বযদক্ত। 
 

ভারেীে আতমদরকান সাংবাদিক উমা থিমমারাজু প্রোে হতেতেন  

একজন ভারেীে আতমদরকান সাংবাদিক, উমা থিমমারাজু 64 বের বেতস প্রোে 

হতেতেন। দেদন The Fox Report, Fox News Live, Fox News Now, 

এবং Fox On Trends এর মতো দবদভন্ন থশা-এর অংশ দেতলন। অনুসন্ধানী 

প্রদেতবিন এবং সাংবাদিকোর জনয দেদন োর কমেজীবতন অতনক এদম িুরস্কাতর 

ভূদষে হতেতেন। 

থিমমারাজু োর কমেজীবতন অতনক এদম িুরস্কার থিতে অনুসন্ধানী প্রদেতবিতনর 

থক্ষতি ভারেীে আতমদরকান সাংবাদিকতির িে প্রশস্ত কতরতেন। আতমদরকার দবগ 

দসস্টারস অগোনাইতজশন োতক ‘িয ওমযান অফ অযাদিভতমন্ট অযাওোিে ’ প্রিান 

কতর। দরতিাটিে ংতের জনয দেদন ‘থটিাস এদি অযাওোিে ’ এবং ‘উইতমন ইন 

কদমউদনতকশনস থেতক মযাট্রিি অযাওোিে ’ দজতেতেন। দেদন পটলাইট 

মযাগাদজতনর “20 Intriguing Women of 1998” দহসাতবও দেতলন। 

 

Defence News in Bengali 
 

স্বাধীনো দিবস উিযািতন সান দিতেতগাতে INS সােিুরা থেতক 75 লযাি "আজাদি 

কা অমৃে মতহাৎসব রান" সম্পন্ন হতেতে  

ভারেীে থনৌ জাহাজ (INS) সােিুরা ভারতের স্বাধীনোর 75 বের উিযািন 

করতে 13ই আগস্ট সান দিতেতগা হারবার উত্তর আতমদরকা মহাতিতশ থিৌাঁতেতে। 

INS সােিুরা ভারতের স্বাধীনো দিবতস সান দিতেতগা ইউএস থনৌবাদহনী  াাঁ টিতে 

75 েম লযাি আজাদি কা অমৃে মতহাৎসব িদরিালনা কতরতে। জাহাজটি 

ভারতের স্বাধীনোর 75 বেতরর ঐদেহাদসক অনুষ্ঠাতন ভারেীে প্রবাসী এবং উত্তর 

আতমদরকা মহাতিতশর দবদশষ্ট স্থানীে গণযমানয বযদক্ততির উিদস্থদেতে ভারেীে 

িোকা উতত্তালন কতর। 

সান দিতেতগা ইউএস থনৌবাদহনী  াাঁ টিতে আইএনএস সােিুরার আগমন একটি 

ঐদেহাদসক  টনা কারণ এটিই প্রেম থকাতনা ভারেীে থনৌ যুদ্ধজাহাজ উত্তর 

আতমদরকার িদিম উিকূতল থিৌাঁতেতে। এই ইতভন্টটি স্বাধীনোর 75 বের িতর 

ভারেীে থনৌবাদহনীর সক্ষমো এবং অগ্রগদে প্রিশেন কতর। 
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প্রদেরক্ষা মন্ত্রী রাজনাে দসং মাতরাোদর থযাদ্ধা বীর দুগোিাস রাতঠাতরর মূদেে  উতন্মািন 

কতরতেন 

প্রদেরক্ষা মন্ত্রী রাজনাে দসং রাজস্থাতনর থযাধিুতর োাঁ র 385 েম জন্মবাদষেকীতে 

"বীর দুগোিাস রাতঠার" এর মূদেে  উতন্মািন কতরতেন। রক্ষা মন্ত্রী এই উিলতক্ষ বীর 

দুগোিাস রাতঠাতরর প্রদে উজ্জ্বল িদ্ধা দনতবিন কতরতেন, োতক সামাদজক 

সম্প্রীদে, সেো, সাহদসকো এবং ভদক্তর প্রেীক দহসাতব অদভদহে কতরতেন। 

দেদন বতলদেতলন থয জাদে বা ধমে দনদবেতশতষ থলাতকতির বীর দুগোিাস রাতঠার 

থেতক অনুতপ্ররণা থনওো উদিে, দযদন সমাতজ দবভাজনকারী উিািানগুদলর 

দবরুতদ্ধ শাদন্ত ও সম্প্রীদের জনয সংগ্রাম কতরদেতলন। 
 

প্রদেরক্ষামন্ত্রী রাজনাে দসং ভারেীে থসনাবাদহনীতক "F-INSAS" দসতস্টম দিতেতেন 

ভারতের প্রদেরক্ষা মন্ত্রী রাজনাে দসং দিদিতে অনুদষ্ঠে দবদভন্ন প্রদেরক্ষা ও 

থকৌশলগে বযবস্থার উতন্মািন অনুষ্ঠাতন ভারেীে থসনাবাদহনীর কাতে বহুল 

প্রেীদক্ষে দফউিার ইনফযাদি থসালজার অযাজ এ দসতস্টম (F-INSAS) হস্তান্তর 

কতরন। F-INSAS-এর সমূ্পণে দগোতরর মতধয রতেতে একটি AK-203 অযাসি 

রাইতফল, যা একটি রাদশোন-অদরদজন গযাস-িাদলে, মযাগাদজন-থফি, দসতলক্ট-

ফাোর অযাসি রাইতফল। 

(F-INSAS) দসতস্টম সম্পতকে : 

 রাইতফতলর একক, যার িদরসীমা 300 দমটার, ভারে-রাদশো থযৌে উতিযাতগ 

জেদর করা হতব। 

 লক্ষয অজে তনর জনয 200 দমটার িদরসীমা সহ একটি রাইতফল-মাউতন্টি 

হতলাগ্রাদফক দৃদষ্ট প্রিান করা হতেতে। 

 িিাদেকতির জনয থহলতমট-মাউতন্টি নাইট দভশন সুদবধা থিওো হতেতে। 

থহলতমট এবং থভস্ট 9 দমদম থগালাবারুি এবং AK-47 অযাসি রাইতফল 

থেতক রক্ষা করতে িাতর। 

 যুদ্ধতক্ষতি কমাি থিাস্ট এবং অনযানয উিািাতনর সাতে থযাগাতযাতগর জনয 

একটি হযািস-দফ্র থহিতসট থিওো হতেতে। 
 

 

ভারে শ্রীলোতক িদনেোর থমদরটাইম দরকতনসাি দবমান উিহার দিতেতে 

ভারে 15ই আগস্ট শ্রীলোতক একটি িদনেোর থমদরটাইম দরকতনসাি দবমান 

উিহার দিতেতে, যা িীি থিশটিতক োর উিকূলীে অঞ্চতল মানব ও মািক িািার, 

থিারািালান এবং অিরাতধর অনযানয সংগঠিে রূতির মতো একাদধক িযাতলঞ্জ 

থমাকাতবলা করতে সক্ষম করতব৷ শ্রীলোর রাষ্ট্রিদে রদনল দবক্রমাদসংতহ এই 

দিত্তাকষেক হস্তান্তর অনুষ্ঠাতন উিদস্থে দেতলন, যা ভারে োর 76েম স্বাধীনো 

দিবস উিযািন করার একদিন আতগ হতেদেল৷ 
 

ভস্টক-2022: রাদশোে ভারে-িীন সামদরক মহ়ো অনুদষ্ঠে হতব 

িীতনর দিিলস দলবাতরশন আদমে রাদশোে থভাস্টক-2022 থকৌশলগে কমাি 

এবং স্টাফ মহ়োে অংশ থনতব, যার মতধয ভারে , থবলারুশ, োদজদকস্তান এবং 

মতঙ্গাদলোর থসনাবাদহনীও রতেতে, থিশটির প্রদেরক্ষা মন্ত্রক জাদনতেতে। িীতনর 

দিিলস দলবাতরশন আদমে দুই থিতশর বাদষেক সামদরক সহতযাদগো িদরকল্পনা এবং 

িুদক্ত অনুসাতর ভস্টক-2022(িূবে) থকৌশলগে মহ়োে অংশ দনতে রাদশোে দকেু 

থসনা িাঠাতব। 

ভস্টক-2022: রাদশো-িীন সম্পকে  

 রাদশোর সবতিতে গুরুত্বিূণে দমি িীন। ফি দনউজ অনুসাতর , 1990 এর 

িশক থেতক, িীন রাদশোন সামদরক হািে ওেযাতরর একটি দনভে রতযাগয থক্রো, 

দবতিতশ রাদশোন সামদরক হািে ওেযাতরর সমস্ত দবক্রতের 25 থেতক 50 

শোংতশর জনয িােী। 

 রাদশোর অদভতযাগ থয িীন অেীতে বুদদ্ধবৃদত্তক সম্পদত্ত িুদর কতরতে ো 

মাতঝ মাতঝ দুই থিতশর মতধয সম্পতকে র টানাতিাত়েন জেদর কতরতে, দকন্তু 

এই মেদবতরাধ সতত্ত্বও, দুই থিশ  দনষ্ঠ হতেতে এবং থযৌে সামদরক মহ়ো 

অবযাহে রতেতে। 

 িীন এবং মতঙ্গাদলো িূ়োন্ত ভস্টক সামদরক মহ়োে অংশগ্রহণ কতরদেল, যা 

প্রেমবাতরর মতো সাতবক থসাদভতেে ইউদনেতনর বাইতরর থিশগুতলা 

অংশগ্রহণ কতরদেল। 

 থসাদভতেে ইউদনেতনর দিন থেতক সবতিতে থবদশ অংশগ্রহণকারী 

অংশগ্রহণ কতরদেল, একসতঙ্গ 36,000 যানবাহন, 1,000 দবমান এবং 80টি 

যুদ্ধজাহাজ। 
 

দবদসদসআইতের প্রাক্তন সদিব অদমোভ থিৌধুরী প্রোে হতেতেন 

প্রাক্তন ভারপ্রাি সদিব এবং ঝা়েখে থস্টট দক্রতকট অযাতসাদসতেশতনর 

(থজএসদসএ) সভািদে অদমোভ থিৌধুরী প্রোে হতেতেন। দেদন 2019 সাল 

িযেন্ত BCCI-এর ভারপ্রাি সদিব দহতসতব িাদেত্ব িালন কতরন। দেদন 2004 

সাতল দক্রতকট প্রশাসতন প্রতবশ কতরন এবং এক িশতকরও থবদশ সমে ধতর 

ঝা়েখি থস্টট দক্রতকট অযাতসাদসতেশন(JSCA)এর সভািদে দহতসতব িাদেত্ব 

িালন কতরন। 
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IAF মালতেদশোর সাতে সামদরক মহ়ো 'উিারশদক্ত'-এ অংশগ্রহণ করতব 

রেযাল মালতেদশোন এোর থফাসে (RMAF) এর সাতে িারদিতনর দিিাদক্ষক 

মহ়ো 'উিারশদক্ত' -থে অংশ দনতে ভারেীে বােতুসনা(IAF) িল মালতেদশোর 

উতেতশয রওনা হতেতে। অনুশীলনটি IAF কদন্টনতজন্ট সিসযতির RMAF-এর 

থসরা থিশািারতির সাতে থসরা অনুশীলনগুদল ভাগ কতর থনওোর এবং থশখার 

সুতযাগ প্রিান করতব, িাশািাদশ িারপদরক যুতদ্ধর ক্ষমো দনতেও আতলািনা 

করতব। 

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

আরও 11টি ভারেীে জলাভূদম ‘রামসার সাইট’ এর স্বীকৃদে থিতেতে 

ভারতের রামসার সাইতটর োদলকাে আরও 11টি জলাভূদম যুক্ত কতরতে, এতে 

থিতশর 13,26,677 থহক্টর এলাকা জুত়ে এই ধরতনর থমাট 75 টি সাইট জেদর 

করা হতেতে। ভারতের স্বাধীনোর 75েম বেতর 75টি রামসার সাইট হতেতে। 
রামসার সাইট দহসাতব মতনানীে 11টি নেুন সাইট অন্তভুে ক্ত: োদমলনা়েতুে িারটি 

সাইট, ওদিশাে দেনটি, জমু্ম ও কাশ্মীতর দুটি এবং মধযপ্রতিশ এবং মহারাতষ্ট্র একটি 

কতর। 

1982 থেতক 2013 িযেন্ত, রামসার সাইতটর োদলকাে থমাট 26টি ভারেীে সাইট 

যুক্ত করা হতেদেল, েতব, 2014 থেতক 2022 িযেন্ত, থিশটি রামসার সাইতটর 

োদলকাে 49টি নেুন জলাভূদম যুক্ত কতরতে। এই বেতরই থমাট 28টি সাইটতক 
রামসার সাইট দহতসতব থ াষণা করা হতেতে। 

11টি ভারেীে জলাভূদম থযগুদলতক নেুন রামসার সাইট দহসাতব মতনানীে করা 

হতেতে: 

1. ওদ়েশার োম্পারা হ্রি; 

2. ওদ়েশার দহরাকুি জলাধার; 

3. ওদ়েশার আনসুিা হ্রি; 

4. মধযপ্রতিতশ যশবন্ত সাগর; 

5. োদমলনা়েুর দিিাঙু্গদ়ে িাদখর অভোরণয; 

6. োদমলনা়েুর সুদিন্দ্রাম থেরুর ওতেটলযাি কমতপ্ল্ি; 

7. োদমলনা়েুর ভাদুভুর িাদখ অভোরণয; 

8. োদমলনা়েুর কাদঞ্জরানকুলাম িাদখর অভোরণয; 

9. মহারাতষ্ট্রর োতন দক্রক; 

10. জমু্ম ও কাশ্মীতরর হাইগাম ওতেটলযাি কনজারতভশন দরজাভে ; 

11. জমু্ম ও কাশ্মীতরর শালবুগ ওতেটলযাি কনজারতভশন দরজাভে । 
 

ভারেীে থরল সুরক্ষা বাদহনী "অিাতরশন যািী সুরক্ষা" িালু কতরতে 

ইদিোন থরলওতে থপ্রাতটকশন থফাসে (RPF), একটি িযান-ইদিো অিাতরশন 

শুরু কতরতে যা অিাতরশন যািী দনরািত্তা নাতম িদরদিে। এই উতিযাতগর অধীতন, 

যািীতির সাবেক্ষদণক দনরািত্তা প্রিাতনর জনয দবদভন্ন িিতক্ষি থনওো হে। 

অিাতরশন যািী সুরক্ষা দককস্টাটে  করার জনয, RPF 2022 সাতলর জুলাই মাতস 

যািীতির লুট কতর এমন অিরাধীতির দবরুতদ্ধ একটি মাসবযািী িযান-ইদিো 

অদভযান শুরু কতরদেল৷ রাইভ িলাকালীন, RPF 365 জন সতন্দহভাজন 

বযদক্ততক ধতরদেল যাতির আইদন বযবস্থা থনওোর জনয সংদিষ্ট GRP-এর কাতে 

হস্তান্তর করা হতেদেল৷ 

এই উতিযাতগর অংশ দহসাতব, যািীতির দনভুে ল দনরািত্তা প্রিাতনর জনয থবশ দকেু 

িিতক্ষি থনওো হতে থযমন, থট্রতনর এসকটিে ং, থস্টশনগুদলতে দৃশযমান 

উিদস্থদে, দসদসটিদভর মাধযতম নজরিাদর, সদক্রে অিরাধীতির উির নজরিাদর, 

অিরাধীতির সম্পতকে  থগাতেন্দা েেয সংগ্রহ এবং োর িতর বযবস্থা থনওো, কাতলা 

িাগ দিদিে করা এবং অিরাধপ্রবণ থট্রন/দবভাগ এবং অনযানযতির মতধয দনরািত্তা 

বৃদদ্ধ কতর যািীতির দবরুতদ্ধ অিরাধ কমাতে একটি কাযেকরী থকৌশল প্রণেন করা।
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