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National News in Bengali 
 

'NIDAAN ' হল ভারতের প্রথম প ার্ট াল যা পেফোর হওয়া 

নারত া অ রাধীতের উদ্দেদ্দে গঠিত হদ্দয়দ্দে  

‘NIDAAN’ হল ভারতের প্রথম ডার্াতেস যা বিবিন্ন কেন্দ্র ও রাজ্য 

প্রবিবেউশন এজজ্বিগুবির দ্বারা ব্যিহাজরর জ্ন্য োর্যের েরা হজ়েজে | 

NIDAAN নারত াটিক্স  তরাল েয ুতরা (NCB) দ্বারা তেরর  রা হত়েতে । 

এটি মাদেদ্রব্য িমন্ব়ে ব্যিস্থার (NCORD) ক ার্য াজির অংশ, র্া কেন্দ্রী়ে 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবমত শাহ 30 জু্িাই চণ্ডীগজ়ে 'মাদে  াচার এিং জ্াতী়ে বনরা ত্তা' 

বিষ়েে িজেিজনর িম়ে চািু েজরবেজিন। 
 

রনোতনর সয রেধা- 

NIDAAN হি িমস্ত মাদেদ্রব্য অ রাধীজদর িম্পবেয ত কের্ার জ্ন্য এেটি 

ও়োন-স্ট  িমাধান | 
 

প ন্দ্রী়ে সর ার চালয   তরতে রাষ্ট্রী়ে  যরস্কার প ার্ট াল 

িরোজরর বিবিন্ন মন্ত্র , রেভাগ এেং সংস্থাগুরলর িমস্ত  ুরস্কার এেবিত 

েরজত কেন্দ্রী়ে িরোর রাষ্ট্রী়ে  যরস্কার প ার্ট াল চািু েজরজে । রাষ্ট্রী়ে  ুরস্কার 

ক ার্য াি বনবিত েরজি কর্, স্বচ্ছতা এিং জন ভাগীোরর বনবিত েরজত িমস্ত 

 ুরস্কার যাতে এেটি প্ল্যার্ফজমযর অধীজন আতে । ক ার্য ািটি প্রবতটি নাগবরে এিং 

িংস্থাজে িারত িরোর েততয ে প্রিবতয ত বিবিন্ন বিিাজগর  ুরস্কাজরর জ্ন্য ব্যরি 

এেং সংস্থাত  মতনানীে  রার অনযমরে প্রদান কদ্দে । 
 

মতনান়েতনর োরল া প ার্ট ালটি েেট মাতন রেরভন্ন  যরস্কার  াতে 

•  দ্ম  ুরস্কার, কশষ তাবরখ: 15 ই কিজেম্বর 2022। 

• িনবিদ্যা়ে কেষ্ঠজের জ্ন্য জ্াতী়ে  ুরস্কার 2022, কশষ তাবরখ: 30 কিজেম্বর 

2022 

• জ্াতী়ে কগা াি রত্ন  ুরস্কার 2022, কশষ তাবরখ: 15 কিজেম্বর 2022 

• জ্াতী়ে জ্ি  ুরস্কার 2022, কশষ তাবরখ: 15 কিজেম্বর 2022 

• বিবন়ের বিটিজজ্নজদর জ্ন্য জ্াতী়ে  ুরস্কার- িাজ়োজেষ্ঠ িোন 2022, কশষ 

তাবরখ: 29 আগস্ট 2022 

• ন্যাশনাি অযাও়োেয  ফর ইবিবিজু়্োি এবিজিি 2021, কশষ তাবরখ: 28 

আগস্ট 2022। 

• ন্যাশনাি অযাও়োেয  ফর ইবিবিজু়্োি এবিজিি 2022, কশষ তাবরখ: 28 

আগস্ট 2022। 

• প্রবতিন্ধী ব্যবিজদর ক্ষমতা়েজন বনরু্ি প্রবতষ্ঠাজনর জ্ন্য জ্াতী়ে  ুরস্কার 

2021, কশষ তাবরখ: 28 আগস্ট 2022। 

• প্রবতিন্ধী ব্যবিজদর ক্ষমতা়েজন বনরু্ি প্রবতষ্ঠানগুবির জ্ন্য জ্াতী়ে  ুরস্কার 

2022, কশষ তাবরখ: 28 আগস্ট 2022 

• জ্াতী়ে CSR  ুরস্কার 2022, কশষ তাবরখ: 31 আগস্ট 2022 

• নারী শবি  ুরস্কার 2023, কশষ তাবরখ: 31 আগস্ট 2022 

• িুিাষ চন্দ্র িিু আ দা প্রিন্ধন  ুরস্কার 2023, কশষ তাবরখ: 32 আগস্ট 

2022। 

• অযািজোহবিজ্ম এিং  দার্য অ ব্যিহার প্রবতজরাজধর কক্ষজি অিামান্য 

 বরজষিার জ্ন্য জ্াতী়ে  ুরস্কার 2022, কশষ তাবরখ: 29 আগস্ট 2022 

• জ্ীিন রক্ষা  দে, কশষ তাবরখ: 3০ কিজেম্বর 2০22। 
 

এস. জ়েশঙ্কর প্যারাগুত়েতে মহাত্মা গান্ধীর মূরেট  উতমাচন  তরতেন 

 ররাষ্ট্রমন্ত্রী এি জ়্েশঙ্কর প্যারাগুজ়েজত মহাত্মা গান্ধীর এেটি মূবতয র উজমাচন 

েজরন এিং ঐবতহাবিে োিা কদ িা ইবিজ নজেনবি়ো  বরদশযন েজরন, কর্খান 

কর্জে েরিণ আতমরর ার এই পেশটির স্বাধীনতা আজদািন দুই শতাব্দীরও 

কিবশ আজগ শুরু হজ়েবেি । জ়্েশঙ্কর এই অঞ্চজির িাজর্ িামবিে বদ্ব াবক্ষে 

িম্পেয  কজ্ারদার েরার িজক্ষয দবক্ষণ আজমবরো়ে তার ে়ে বদজনর িফজরর প্রর্ম 

ধাজ  ব্রাবজ্জি ক  ৌঁজেজেন । এি. জ়েশঙ্কর েরিণ আতমরর া়ে োাঁ র প্রথম 

সর ারর সফতর গগদ্দয়দ্দেন যযখাদ্দন রেরন প্যারাগুত়ে এেং আতজট রিনা 

সফরও  রতেন৷ 

 

EAC-PM ইগিয়া@100 পরাডম্যা  চালয  কেদ্দত চদ্দলদ্দে 

এই মাজির 30 তাবরজখ ন়োবদবিজত প্রধানমন্ত্রীর অর্যননবতে উ জদষ্টা  বরষদ( 

EAC-PM ) ভারতের জন্য প্ররেত ারগোমূল  পরাডম্যা  @100 

উতমাচন  রতে । EAC-PM-এর দ্বারা India@100 নবর্ িারজতর শতিজষয 

আজরাহজণর জ্ন্য এেটি করােম্যা  বহিাজি োজ্ েজর এিং 2047 িাজির মজে 

দেশতে উচ্চ আজ়ের কদজশ পররণে েরতে োহায্য েরতে | 
 

EAC-PM India@100 পরাডম্যা : মূল  ত়েি 

• EAC-PM িারজতর অর্যনীবতজে স্থাব়েে এিং বস্থবতস্থা েতার বদজে বনজ়ে 

র্াও়োর জ্ন্য, িামাবজ্ে অিগবত এিং িাগ েরা িমতবির মূজি, 

িারত@100-এ নীবতর িক্ষয, ধারণা এিং  িবতর িু াবরশ েজর। 

• কশর া G-20 অবমতাি োন্ত, িদস্য EAC-PM িঞ্জীি িান্যাি এিং 

কচ়োরম্যান EAC-PM েঃ বিজিে কদিরজ়ের উ বস্থবতজত EAC-PM নবর্ 

(India@100) প্রোশ েরা হজি। 
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• দ্য ইনবস্টটিউর্ ফর েবম্পটিটিিজনি, র্ার কনতত জে ে. অবমত ো ুর, 

অো ে মাইজেি ই. ক ার্য ার, এিং হািয ােয  বিজ্জনি সু্কজির ে. বিবি়োন 

কেজর্িি "দ্য েবম্পটিটিিজনি করােম্যা " ততবর েরজত িহজর্াবগতা 

েজরজে৷ 
 

প ন্দ্রী়ে সর ার চালয   তরতে রাষ্ট্রী়ে  যরস্কার প ার্ট াল 

িরোজরর বিবিন্ন মন্ত্র , রেভাগ এেং সংস্থাগুরলর িমস্ত  ুরস্কার এেবিত 

েরজত কেন্দ্রী়ে িরোর রাষ্ট্রী়ে  যরস্কার প ার্ট াল চািু েজরজে । রাষ্ট্রী়ে  ুরস্কার 

ক ার্য াি বনবিত েরজি কর্, স্বচ্ছতা এিং জন ভাগীোরর বনবিত েরজত িমস্ত 

 ুরস্কার যাতে এেটি প্ল্যার্ফজমযর অধীজন আতে । ক ার্য ািটি প্রবতটি নাগবরে এিং 

িংস্থাজে িারত িরোর েততয ে প্রিবতয ত বিবিন্ন বিিাজগর  ুরস্কাজরর জ্ন্য ব্যরি 

এেং সংস্থাত  মতনানীে  রার অনযমরে প্রদান কদ্দে । 
 

মতনান়েতনর োরল া প ার্ট ালটি েেট মাতন রেরভন্ন  যরস্কার  াতে 

•  দ্ম  ুরস্কার, কশষ তাবরখ: 15 ই কিজেম্বর 2022। 

• িনবিদ্যা়ে কেষ্ঠজের জ্ন্য জ্াতী়ে  ুরস্কার 2022, কশষ তাবরখ: 30 কিজেম্বর 

2022 

• জ্াতী়ে কগা াি রত্ন  ুরস্কার 2022, কশষ তাবরখ: 15 কিজেম্বর 2022 

• জ্াতী়ে জ্ি  ুরস্কার 2022, কশষ তাবরখ: 15 কিজেম্বর 2022 

• বিবন়ের বিটিজজ্নজদর জ্ন্য জ্াতী়ে  ুরস্কার- িাজ়োজেষ্ঠ িোন 2022, কশষ 

তাবরখ: 29 আগস্ট 2022 

• ন্যাশনাি অযাও়োেয  ফর ইবিবিজু়্োি এবিজিি 2021, কশষ তাবরখ: 28 

আগস্ট 2022। 

• ন্যাশনাি অযাও়োেয  ফর ইবিবিজু়্োি এবিজিি 2022, কশষ তাবরখ: 28 

আগস্ট 2022। 

• প্রবতিন্ধী ব্যবিজদর ক্ষমতা়েজন বনরু্ি প্রবতষ্ঠাজনর জ্ন্য জ্াতী়ে  ুরস্কার 

2021, কশষ তাবরখ: 28 আগস্ট 2022। 

• প্রবতিন্ধী ব্যবিজদর ক্ষমতা়েজন বনরু্ি প্রবতষ্ঠানগুবির জ্ন্য জ্াতী়ে  ুরস্কার 

2022, কশষ তাবরখ: 28 আগস্ট 2022 

• জ্াতী়ে CSR  ুরস্কার 2022, কশষ তাবরখ: 31 আগস্ট 2022 

• নারী শবি  ুরস্কার 2023, কশষ তাবরখ: 31 আগস্ট 2022 

• িুিাষ চন্দ্র িিু আ দা প্রিন্ধন  ুরস্কার 2023, কশষ তাবরখ: 32 আগস্ট 

2022। 

• অযািজোহবিজ্ম এিং  দার্য অ ব্যিহার প্রবতজরাজধর কক্ষজি অিামান্য 

 বরজষিার জ্ন্য জ্াতী়ে  ুরস্কার 2022, কশষ তাবরখ: 29 আগস্ট 2022 

• জ্ীিন রক্ষা  দে, কশষ তাবরখ: 3০ কিজেম্বর 2০22। 
 

প ন্দ্রী়ে মন্ত্রী অনযরাগ ঠাকুর 'আজারে প াত়েস্ট' নাদ্দে একটি 

অনলাইন পগম চালয   তরতেন 

কেন্দ্রী়ে মন্ত্রী অনযরাগ ঠাকুর "আজারে প াত়েস্ট" নাদ্দে একটি অনলাইন 

দেম চালু েতরতেন  |  এটি িারজতর স্বাধীনতা িংিাজমর উ র বিবত্ত েজর এেটি 

অনিাইন বশক্ষামূিে কগজমর বিবরজ্, র্া রজঙ্গা ইরি়োর িহজর্াবগতা়ে ততবর 

েরা হত়েতে ৷ এই কগমগুবি অনিাইন কগমারজদর এেটি বিশাি িাজ্াজর র্যা  

েরার এিং কগজমর মােজম তাজদর বশবক্ষত েরার এেটি প্রজচষ্টা ৷  
 

আজােী প াত়েস্ট পগম সম্পত ট  আ র্টণী়ে েথ্য: 

• িারজতর স্বাধীনতা িংিাম এিং কদজশর মহান স্বাধীনতা িংিামীজদর 

িম্পজেয  জ্ঞান প্রদান েরজি , র্ার ফজি কখজিা়ো়েজদর মজে গিযজিাধ এিং 

েতয ব্যজিাধ জ্াগজি এিং ঔ বনজিবশে মানবিেতার অনুিূবত দূর েরজত 

িহা়েে হজি এিং কজ্ার কদও়ো হজি। 76 তম স্বাধীনতা বদিজির িাষজণ 

প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা 'অমতত োজির  ঞ্চ প্রাণ। 

• কগমগুবি িারজতর কিাজেজদর জ্ন্য ইংজরবজ্ এিং বহবদজত Android এিং 

iOS বেিাইিগুবির জ্ন্য উ িব্ধ এিং কিজেম্বর 2022 কর্জে বিশ্বব্যা ী 

উ িব্ধ হজি৷ 

• প্রোশনা বিিাগ এিং বজ্ঙ্গা ইবি়োর মজে এেটি িেরব্যা ী অংশীদাবরজের 

িম়ে, এই ধরজনর আরও কগম চািু েরা হজি এিং বিদ্যমান কগমগুবিজে 

প্রিাবরত েরা হজি। 
 

প্রধানমন্ত্রী পমােী হরর়োনার ফররোোতে 2,600টি শয্যার অমৃো 

হাস াোতলর উতমাচন  রতলন 

এেটি 2,600টি-শয্যার অমৃো হাস াোল প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র পমারে 

আনযষ্ঠারন ভাতে উতদ্বাধন  রতলন । এটি এনবিআর অঞ্চজির স্বাস্থযজিিা 

 বরোঠাজমাজে উজিখজর্াগ্যিাজি উন্নত েরজি। এেটি 14 তিা র্াও়োর কর্খাজন 

প্রার্বমে বচবেৎিা  বরজষিা রজ়েজে তা অমততা হাি াতাি েমজপ্ল্জির 36 িক্ষ 

িগযফুর্ বিল্ট-আ  এিাোর অংশ হজি। হাস াোযলে োজদ এেটি কহবিপ্যােও 

রজ়েজে। 
 

অমৃো হাস াোল:  রর াঠাতমা 

• অমততা হাি াতাি েমজপ্ল্জি 36 িক্ষ িগযফুজর্র এেটি বিল্ট-আ  এিাো 

র্ােজি, কর্খাজন 14 তিা র্াও়োর র্ােজি | প্রধান বচবেৎিা  বরজষিা র্ােজি 

এেং োজদও কহবিপ্যাে আজে। 

• ফবরদািাজদর 88 নম্বর কিক্টজর 1 কোটি িগযফুর্ আ়েতজনর নতুন কমগা 

অমততা হাি াতাজির প্রাঙ্গজন এেটি কমবেজেি েজিজ্ অিবস্থত হজি। 

• মা ও বশশু র্ত্ন, বেেবন বিজ্ঞান, হাজ়ের ব্যাবধ এিং ট্রমা, ট্রািপ্ল্যান্ট এিং 

গ্যাজরা-িাজ়েি িহ এেটি বিজশষাব়েত িাততিা গজিষণা িিন এিং আর্টি 

কেষ্ঠে কেন্দ্র রজ়েজে। 

• হাি াতাজি উচ্চ-প্ররু্বি, িমূ্পণয স্ব়েংবি়ে কেন্দ্রী়ে  রীক্ষাগাজরর 

 াশা াবশ ও়োেয  এিং ওব বে রজ়েজে র্া করাগীজেবন্দ্রে। 
 

অমৃো হাস াোতলর উতদ্বাধনী অনযষ্ঠান: উ রস্থেরা 

• হবর়োনার মুখ্যমন্ত্রী মজনাহর িাি খট্টর 

• রাজ্য াি িাদারু দত্তাজি়ে 

• প্রধানমন্ত্রী নজরন্দ্র কমাবদ 
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International News in Bengali 
 

 ানাডা 65েম  মনওত়েলথ  ালটাতমিারর  নফাতরতের 

আত়োজ  হদ্দত চদ্দলদ্দে  

জ্াতী়ে োউবিি অফ প্রবিজিি(NCOP) এর কচ়োর আজমাি মাজিাজদা এিং 

এমব জদর এেটি বিবশষ্ট দি েমনওজ়েির্  ালটাতমিারর  নফাতরে(CPC) 

এর কনতত জে র্ােজিন । 65তম েমনওজ়েির্  ালটাতমিারর  নফাতরে(CPC) 

োনাোর হযাবিফযাজি 22 কর্জে 26 আগস্ট, 2022  র্যন্ত অনুবষ্ঠত হজি । 65েম 

 মনওত়েলথ  ালটাতমিারর  নফাতরে েমনওজ়েির্  ািযাজমন্ট এিং 

আইনিিার প্রবতবনবধজদরজে িংিদী়ে ব্যিস্থার উন্নবত এিং আন্তজ্য াবতে 

রাজ্ননবতে িমস্যাগুরল বনজ়ে আজিাচনা েরার জ্ন্য এেটি িাবষযে কফারাম প্রদান 

েজর। .  
 

65েম  মনওত়েলথ সংসেী়ে সতেলন: প্ররেরনরধ 

• উইবন এনগুজ়েবন়ো, েমনওজ়েির্ মবহিা িংিজদর িদস্য 

• কফাবি নিজিা আব্রাহাম 

• বেজেজিবে গ্ল্যাবেি মাহিাঙু্গ 

• বিবিওজ়ে কগা়োরুজি, কেজমাজিটিে অযািাজ়েজির িদস্য 
 

এস. জ়েশঙ্কর েরিণ আতমরর া মহাতেতশ 3-যদদ্দেে সফতর  াত্রা 

শুরু  তরতেন 

ল্যাটিন আতমরর ান অঞ্চতলর িেি কদজশর িাজর্ িম্পেয  ভাতলা েরার 

উতেতে,  ররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ এস জ়েশঙ্কর রেন পেতশর সফর শুরু েজরজেন । 

এই বতন কদজশর শীষয কনতত জের  াশা াবশ তার প্রবত জক্ষর িাজর্ মন্ত্রীর তিঠজের 

িম়ে, খাদ্য ও জ্বালারন রনরা ত্তা, প্রবতরক্ষা, তথ্যপ্ররু্বির উ র কফাোি েরা 

হজি। 22-27 আগস্ট কর্জে শুরু হও়ো ব্রাবজ্ি, প্যারাগুজ়ে এিং আজজ্য বন্টনা 

িফজরর িম়ে এটি েরিণ আতমরর া অঞ্চতল  ররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ এস জ়েশঙ্কযেে 

প্রথম সফর ।  
 

তেঠত ে অুাতজিা: 

ব্রাবজ্ি এিং আজজ্য বন্টনা িফজরর িম়ে, মন্ত্রী তার িমেক্ষজদর িাজর্ জত়েি 

 রমশন রমটিং (জজ্বিএম) এর িহ-িিা বতে েরজিন, কর্খাজন কফাোি হজি 

বিবিন্ন কিক্টজর বদ্ব াবক্ষে িম্পেয   র্যাজিাচনা েরা এিং অবিন্ন স্বাজর্যর আঞ্চবিে 

ও তিবশ্বে বিষ়ে বনজ়েও আজিাচনা েরা হজি। ব্রাবজ্ি এিং আজজ্য বন্টনা উি়েই 

িারজতর প ৌশলগে অংশীোর । এো়োও িারতী়ে িম্প্রদাজ়ের  াশা াবশ 

ব্যিিা়েী কনতত িতজদর িাজর্ কদখা ও আিা -আজিাচনা েরা এই কদশগুবিজত তার 

িফজরর এজজ্িা়ে রজ়েজে। 
 

জামটারন রেতের প্রথম হাইতরাতজযনে  াত্রীোহী পেতনর েহর চালু 

কদ্দেদ্দেন 

জামটারন বিজশ্বর প্রথম হাইতরাতজন চারলে  াত্রীোহী পেতনর েহর চািু 

েজরজে । হাইজরাজজ্ন চাবিত র্ািীিাহী কট্রজনর প্রর্ম িহরটি 15টি রডতজল পেন 

প্ররেস্থা ন  তরতে কর্গুবি  ূজিয জ্ামযাবনর কিা়োর স্যািবনজত বিদুযতবিহীন 

ট্রযাজে  বরচাবিত হজ়েবেি ৷ কট্রজনর ইবঞ্জন হাইজরাজজ্ন ফুজ়েি কিি ব্যিহার 

েজর উৎ াবদত বিদুযৎ দ্বারা চাবিত হ়ে।  

িরোজরর ক াষণা অনুর্া়েী, হাইতরাতজতনর ব্যেহার জীোশ্ম জ্বালারনর এ টি 

 ররষ্কার রে ল্প । রাজজ্যর গিনযর কস্টফান ওজ়েইি িজিজেন কর্, পলা়োর 

স্যাক্সরন হাইজরাজজ্ন চাবিত র্ািীিাহী কট্রন প্রেজের প্রর্ম িহজরর জ্ন্য কমার্ 93 

বমবি়েন ইউজরা বিবনজ়োগ েজরজে । এই আমন্ত্রণ জ্ামযাবনর অর্যনীবতজে আরও 

িিুজ্ েরার জ্ন্য এেটি চমৎোর উদাহরণ এিং প্রজচষ্টা৷ 
 

েরিণ প ারর়ো এেং মার ট ন  যিরাষ্ট্র োতের েৃহত্তম প ৌথ সামরর  

মহডা শুরু  তরতে 

েরিণ দোরর়ো এিং মার ট ন  যিরাষ্ট্র বফল্ড প্রবশক্ষণ  ুনরা়ে চালু েজর তাজদর 

িতহত্তম কর্ র্ িামবরে মহ়ো শুরু েজরজে। এই িের, িাবষযে িীষ্মোিীন মহ়োর 

নাম  বরিতয ন েজর 'উলরচ রিডম রশল্ড' রাখা হত়েতে এেং এটি 1লা 

পসতেম্বর 2022 -এ কশষ হও়োর ের্া রজ়েজে । দবক্ষণ কোবর়োর কপ্রবিজেন্ট 

ইউন সয -ইওল িবেবিত মহ়োজে স্বািাবিে েরার এিং উত্তর দোরর়োর 

বিরুজি প্রবতজরাধ ক্ষমতা িা়োজনার অঙ্গীোর েজরজেন। দবক্ষণ কোবর়ো 

 তর্েিাজি চারবদজনর উিবচ বিবিি বেজফি বরিি শুরু েজরে, র্া 

েজরানািাইরাি মহামারী হও়োর  জর প্রর্মিাজরর মজতা িরোরী প্রস্তুবত 

িা়োজনার জ্ন্য বিজশষিাজি বেজ্াইন েরা হজ়েজে। 
 

প্রথমোতরর জন্য ভারে 2022 সাতলর রডতসম্বতরর মতে G20 

পপ্ররসতডরে েহণ  রতে 

G20 সরচোল়ে এেং সংরিষ্ট  াঠাতমা স্থা জনর অনুজমাদন বদজ়েজে, র্া 

নীবতগত বিিান্তগুবি িাস্তিা়েন েরজি এিং 2023 িাজি িারজতর আিন্ন কগাষ্ঠীর 

িিা বতজের ব্যিস্থার জ্ন্য দা়েী র্ােজি ৷ িারত 1 বেজিম্বর, 2022 কর্জে 

নজিম্বর  র্যন্ত G20-এর সভা রেত্ব কেদ্দে৷ G20 িবচিাি়ে 19টি কদশ এিং 

ইউজরা ী়ে ইউবন়েন (EU) বনজ়ে গঠিত | এটি আন্তঃিরোবর কফারাজমর িারজতর 

িিা বতজের জ্ঞান, বিষ়েিস্তু, প্ররু্বিগত, বমবে়ো, বনরা ত্তা এিং িবজ্বস্টে 

বদেগুবির িাজর্ িম্পবেয ত োজ্গুরল  বরচািনা েরজি । 
 

এর মূল উতেশ্য: 

• বিশ্বব্যা ী অর্যননবতে প্রিতবি  ুনরুিার েরা;  

• আন্তজ্য াবতে আবর্যে ব্যিস্থা শবিশািীেরণ; 

• আন্তজ্য াবতে আবর্যে প্রবতষ্ঠাজনর িংস্কার। 
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G20 সেস্য: 

G20 এর িদস্য কদশগুজিা হজিা আতজট রিনা , অজরবি়ো, ব্রাবজ্ি, োনাো, 

চীন, ফ্রাি, জ্ামযাবন, ভারে , ইজদাজনবশ়ো, ইতাবি, জ্া ান, কোবর়ো প্রজ্াতন্ত্র, 

কমবিজো, রাবশ়ো, কি বদ আরি, দবক্ষণ আবফ্রো, তুরস্ক, রু্িরাজ্য, রু্িরাজ্য 

রাজ্য এিং ইউতরা ী়ে ইউরন়েন । 

প্রবত িের G20 কপ্রবিজেন্ট বিবিন্ন অবতবর্ কদশজে G20 ইজিজন্ট অংশ বনজত 

এিং এজজ্িা়ে অিদান রাখার জ্ন্য আমন্ত্রণ জ্ানান। G20 িদস্যরা অবতবর্ কদশ 

এিং অন্যান্য অ-িদস্য কদশগুবির িাজর্ জ্ব়েত র্াজে র্াজত G20 আন্তজ্য াবতে 

মতামজতর বিস্তত ত  বরিরজে প্রবতফবিত েজর। 2015 িাজি তুরস্ক পেনত  

স্থা়েী আমন্ত্রণ ারী রহতসতে স্বাগে জানা়ে । 

 

State News in Bengali 
 

" েরহ-হারি " মহারাতষ্ট্রর সর ারী পখলা রহসাতে  স্বীকৃগত যেদ্দয়দ্দে 

মযখ্যমন্ত্রী এ নাথ রশতি ক াষণা েজরজেন কর্ ' েরহ-হারি ' মহারাজষ্ট্র এেটি 

িরোরী কখিা বহিাজি স্বীেত ত হজি । রাজ্য েরোর এেটি 'তপ্রা- েরহ হারি ' 

যখলা সংগঠিে  রতে চদ্দলদ্দে । মহারাষ্ট্র সর ার আরও ক াষণা েজরজে কর্, 

পগারেন্দরা কপার্য ি েযার্াগবরর অধীজন চােবর  াজিন এিং র্বদ কোনও কগাবিদ 

হাতর োহতল োতে তার 10 িক্ষ র্াো জ্ীিন িীমা দেও়ো হতে | তারা 

আংবশেিাজি প্রবতিন্ধী হতল োতের 5 লি র্া ার েীমা কদও়ো হজি।  

এটি এেটি দুঃিাহবিে কখিা বহিাজি উদর্া ন এিং উ জিাগ েরা হ়ে । ' দবহ-

হাবি ' হি এেটি আচার, দযখাতন িগিান েত জের িিরা ' মাখন পচারর' িা 

মাখন চুবরর দখলা দখতলন | 
 

 ণটার্  সর ার এেং ইশা ফাউতিশন কৃগিে উন্নগতে জন্য এ টি 

সমত াো স্মার  স্বাির  তরতে 

ঈশা ফাউতেশন এর প্ররেষ্ঠাো জরি োসযতেে (সেগুরু) এর মতে, ইশা 

ফাউতিশন  ণটার্  সর াতরর িাজর্ এেটি িমজ াতা স্মারে (এমওইউ) 

স্বাক্ষর েরজি র্াজত মাটির গুণমান িা়োজনা যা়ে | এই চুরিটি েরোতরর "মাটি 

িাৌঁ চাও" অরভযাতনর অংশ বহজিজি েরা হত়েতে । অন্যান্য মন্ত্রীজদর  াশা াবশ 

মুখ্যমন্ত্রী িািিরাজ্ কিামাই "মাটি িংরক্ষণ েরুন" বিষজ়ে এেটি িমজ াতা স্মারে 

স্বাক্ষর েরজত রবিিার প্যাজিি িাউি  বরদশযন েরজিন । 
 

আসাতমর মযখ্যমন্ত্রী রহমন্ত রেে শমটা 'রেদ্যা রথ - স্কয ল অন হুইলস' 

প্র ল্প চালয   তরতেন 

আসাতমর মুখ্যমন্ত্রী রহমন্ত রেে শমটা 'রেদ্যা রথ-স্কয ল অন হুইলস' প্র ল্প চািু 

েজরজেন । এই প্রেজের িক্ষয হল অর্যননবতেিাজি প্রবতিন্ধী িুবিধািবঞ্চত 

বশশুজদর 10 মাজির জ্ন্য প্রার্বমে বশক্ষার িুজর্াগ প্রদান েরা। আসাতমর 

পগৌহাটি হাইত ার্ট  প্রাঙ্গজণ আজ়োবজ্ত এে অনুষ্ঠাজন এই প্রেেটি চািু েরা হ়ে। 
 

রেদ্যা রথ-স্কয ল প্র ল্প র ? 

• বিদ্যা রর্-সু্কি অন হুইিি 10 মাজির জ্ন্য িুবিধািবঞ্চত বশশুজদর প্রার্বমে 

বশক্ষার অযাজিি প্রদান েরজি িজি জ্ানা কগজে । 10 মাি  জর, বশশুরা 

প্রচবিত বশক্ষা ব্যিস্থা়ে এেীিূত হজি। 

• প্রেজের আওতা়ে বশশুজদর ইউবনফময ও  াঠয ুস্তে এিং বফ্র-বমে কে বমি 

িরিরাহ েরা হজি। প্রেজের আওতা়ে বশক্ষার্ীজদর বিনামূজে বমে-কে বমি, 

ইউবনফময এিং  াঠয ুস্তে িরিরাহ েরা হজি। 

• প্রেজের িাজর্ জ্ব়েত কস্টেজহাল্ডাররা হজিন আিাম িরোর, আিাম রাজ্য 

আইবন  বরজষিা েততয  ক্ষ, গু়োহাটি হাইজোর্য  আইবন  বরজষিা েবমটি, 

কজ্িা আইবন  বরজষিা েততয  ক্ষ োমরু  (কমজট্রা), আিাম রাজ্য  বরিহন 

েজ যাজরশন, এিং আিাম িিয বশক্ষা বমশন, বজ্এমবেএ এিং কিশ েজ়েেটি 

এনবজ্ও।  
 

 াঞ্জাে ও হরর়োনা চণ্ডীগড রেমানেন্দতরর নাম ভগে রসংত়ের নাতম 

রাখতে চদ্দলদ্দে 

 াঞ্জাে ও হরর়োনা সর ার পমাহারলর চণ্ডীগড আন্তজট ারে  রেমানেন্দতরর 

নাম শহীে ভগৎ রসং -এর নাজম রাখজত িেত হজ়েজে ।  াঞ্জাজির মযখ্যমন্ত্রী 

ভগেন্ত মান এিং হবর়োনার কে ুটি বিএম দুশ্যন্ত পচৌোলার মজে তিঠজের 

িম়ে এই বিিান্ত কনও়ো হজ়েবেি ।  াঞ্জাি িরোর ইবতমজেই বেংিদবন্ত স্বাধীনতা 

িংিামী িগৎ বিংজ়ের শাহাদত বদিজি 23কশ মাচয  রাষ্ট্রী়ে েুটি ক াষণা েজরজে । 
 

গুরুত্ব ূণট রে : 

• 485 কোটি র্াোর বিমানিদর প্রেেটি  াঞ্জাি এিং হবর়োনা িরোজরর 

বিমানিদর েততয  জক্ষর (AAI) কর্ র্ উজদ্যাগ। 

• 2017 িাজি  াঞ্জাি িরোর দাবি েজরবেি কর্ বিমানিদরটির নাম "শহীদ-

ই-আজ্ম িদয ার শহীদ িগত বিং আন্তজ্য াবতে বিমানিদর, কমাহাবি" 

বহিাজি রাখা উবচত। 

• 2016 িাজি, হবর়োনা বিধানিিা িিযিেবতিজম চণ্ডীগ়ে বিমানিদজরর নাম 

িগত বিংজ়ের নাজম এেটি প্রস্তাি  াি েজর। 
 

ইউর  সর ার ভারতের প্রথম রশিার জন ে তেরর  রতে 

উত্তরপ্রতেশ সর ার রাতজু এেটি রশিা শহর গ়োর  বরেেনা েরজে । কর্াগী 

আবদতযনার্ িরোজরর মজত, 'রসতঙ্গল এরর, মারি ল এরক্সর্' ধারণার 

রভরত্ততে রশিার শহর গতড পোলা হতে। এই  দজক্ষ টি রু্িে-যুেেীকদর উচ্চ 

মাজনর বশক্ষা প্রদান েরজি এিং তাজদর এেটি জ্া়েগা়ে বিবিন্ন ক শাগত দক্ষতার 

িাজর্ িবিত েরজি। এো়োও, এটি োি এিং বশক্ষে উিজ়ের জ্ন্য আিািন এিং 

অন্যান্য অজনে িুবিধা প্রদান েরজি। 
 

উত্তরপ্রতেতশর রশিা জন তে  া অন্তভযট ি  রা হতে: 

• কদশ ও বিজশ্বর স্বনামধন্য িরোবর ও কিিরোবর বিশ্ববিদ্যাি়েগুজিা জ্ন জদ 

তাজদর েযাম্পাি খুিজত  ারজি। 

• এেই জ্া়েগা়ে অর্ি আিাবিে সু্কজির মজতা প্রার্বমে ও মােবমে সু্কি 

র্ােজি । 
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• স্নাতে এিং স্নাতজোত্তর অে়েজনর জ্ন্য বিশ্ববিদ্যাি়ে এিং েজিজ্ স্থা ন 

েরা হজি কর্খাজন ব্যিস্থা না, প্ররু্বি, আইন এিং বচবেৎিা িংিান্ত 

গজিষণার োজ্ েরা হজি। 

• এেুজেশন র্াউনবশজ  বস্কি কেজিি জমন্ট ইউবনিাবিযটিও র্ােজি কর্খাজন 

তরুণজদর বিবিন্ন ধরজনর দক্ষতার প্রবশক্ষণ কদও়ো হজি। এো়োও, এই 

বশক্ষা জ্ন দগুবিজত অিুযদজ়ের মজতা আরও অজনেগুবি কোবচং 

ইনবস্টটিউর্ চািু েরা হজি র্াজত আরও কিবশ িংখ্যে বশক্ষার্ীরা কদশ ও 

রাজজ্য অনুবষ্ঠত হজত র্াও়ো NEET, IIT, ইউবন়েন  ািবিে িাবিয ি 

েবমশন ইতযাবদ প্রবতজর্াবগতামূিে  রীক্ষা়ে িফি হজত  াজর। 

• বশক্ষা জ্ন জদ বশক্ষে ও বশক্ষার্ী উিজ়েরই র্াোর ব্যিস্থা েরা হজি। 

• 'বিজঙ্গি এবি, মাবল্ট ি এবির্' বিজস্টম চািু হজি োিোিীরা িস্তা়ে বশক্ষা 

ঋণ ক জত  ারজি। 
 

উত্তরপ্রতেতশর মযখ্যমন্ত্রী প াগী সর ার লখনউতে পেতশর প্রথম 

নাইর্ সাফারর স্থা ন  রতে 

মুখ্যমন্ত্রী প াগী আরেেুনাতথর সভা রেতত্ব মরন্ত্রসভার তেঠত  রাজ্ধানী 

লখনউতে কদজশর প্রথম নাইর্ সাফারর শুরু  রার জন্য উত্তরপ্রতেশ   টর্ন 

েফেতরর প্রস্তাি অনুজমাদন েজরজে ।  র্যর্ন ও িংস্কত বত মন্ত্রী জ়েেীর রসং 

িজিজেন, বিঙ্গা ুজরর বিজশ্বর প্রর্ম নাইর্ িাফাবরর আদজি িখনউজত এই নাইর্ 

িাফাবরটি কুেরাইি িনাঞ্চজি 350 এের জ্বমজত 2027.46 কহক্টর এিাো জু্জ়ে 

ততবর েরা হজি এিং 150 এের জরমতে এেটি জু্িবজ্েযাি  ােয  ততবর েরা হজি।  
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আরথট  পডর্া অুাতক্সতসর সয রেধাতথট পসরে অুা াউি অুারেতগর্র 

পিমও়োত ট  যযাগ গদদ্দয়দ্দে 

অযাজির্ ম্যাজনজ্জমন্ট ফাময(AMCs) এিং বেজ াবজ্র্বরগুবি হি স্টে মাজেয জর্র 

মেস্থতাোরীর উদাহরণ কর্গুবিজে ভারেী়ে রসর উররটিজ অুাি এক্সতচঞ্জ 

পোডট  (তসরে) দ্বারা ররজাভট  ব্যাঙ্ক অফ ইরি়ো (আররেআই) দ্বারা প্রণীত 

অুা াউি এরেতগর্র  াঠাতমাতে কর্াগদাজনর বনজদয শ কদও়ো হজ়েজে । 

অবতবরিিাজি, িাজ্ার বন়েন্ত্রে, পসরে বন়েমগুবি প্রবতষ্ঠা েজরজে র্া শুধুমাি স্টে 

মাজেয র্ ইজোবিজস্টজমর অংশিহণোরীজদর জ্ন্য প্রজর্াজ্য হজি র্ারা অযাবিজগর্র 

োঠাজমাজত কর্াগদান েজর। 
 

অথটনীরেরেেরা Q1-এ 13-15.7% রজরডর  েৃরি আশা  রতেন 

শীষযস্থানী়ে অর্যনীবতবিদরা 2022-23 িাজির প্রর্ম তিমাবিজে 13-15.7 শোংশ 

েৃগি আো কেদ্দেন। কস্টর্ ব্যাঙ্ক অফ ইবি়োর গ্রু  বচফ ইজোনবমে 

অযােিাইজ্ার কি ম্য োবন্ত ক াষ িজিজেন, বতবন আশা েরজেন প্রর্ম তিমাবিজে 

বজ্বেব  15.7 শতাংশ োব়েজ়ে র্াজি | অন্যবদজে অবদবত না়োর, প্রধান 

অর্যনীবতবিদ করটিং এজজ্বি আইবিআরএ জ্াবনজ়েজে, জু্ন তিমাবিজে অর্যনীবতর 

িতবি 13 শতাংজশর অজনে েম হজি।  
 

ভারেী়েরা LRS রস্কতমর অধীতন FY23 এর জন্য Q1-এ $6 রেরল়েন 

অর্থ পপ্ররণ  তরতে 

িারতী়ে বরজ্ািয  ব্যাজঙ্কর(RBI) liberalised remittance scheme 

(LRS)  এর অধীতন েরহময টখী পররমর্ুাে FY23 এর প্রর্ম তিমাবিজে এেটি 

দুেদ ান্ত প্রতযািতয ন েজরজে, োরণ িারতী়েরা আন্তজ্য াবতে ভ্রমণ, বনের্াত্মী়েজদর 

রক্ষণাজিক্ষণ এিং উ হাদর ব্য়ে িাব়েজ়েজে ৷ RBI দ্বারা প্রোবশত Q1-FY23-

এর িিযজশষ কের্া অনুযা়েী এই বস্কজমর অধীজন িারতী়ে করবমর্যাি 64.75 

শোংশ পেতড $6.04 রেরল়েন হত়েতে ৷  
 

GST সংেতহ েৃরি সতেও োদ্দেে রাজস্ব েৃরি 9% হতে 

োদ্দেে  রাজস্ব েৃরি FY23-কত 7-9 শোংতশ পনতম  াতে | মহামারী-আিান্ত 

FY21-এর বনম্ন বিবত্তর কি জ্জন্য FY22-কত রাজ্স্ব িতবি 25 শোংশ পেতডতে 

| পরটিং এতজরে রিরসতলর ররত ার্ট  অনুযায়ী, 17 টি রাতজুর রেতির্ণ 

কোে েে পমার্ GSDP (িি কস্টর্ কোজমবস্টে কপ্রাোক্ট) এর 90 শতাংদশর 

রনতচ হত়েতে। 
 

RBI শীঘ্রই রডরজর্াল রুর  চালয   রতে 

বরজ্ািয  ব্যাঙ্ক অফ ইবি়ো (RBI) খুি িম্ভিত এই আবর্যে িেজরই তার বেবজ্র্াি 

রুব , পসরাল ব্যাঙ্ক রডরজর্াল  াতররে (CBDC) চালয   রতে। অর্যমন্ত্রী 

রনমটলা সীোরামন পফব্রু়োররতে োর 2022 সাতলর োতজর্ িিত তার িম়ে 

এটি ক াষণা েরার  র কর্জে কদজশ রডরজর্াল রুর র আজিাচনা হতে । কিই 

িমজ়ে, বতবন িজিবেজিন কর্ বেবজ্র্াি রুব  2022-2023 িাজি চািু হজি। 
 

র ভাতে এর্া  াজ  তর: 

• বেবজ্র্াি রুব  ব্লেজচইন , বরজ্ািয  ব্যাঙ্ক দ্বারা বিোশ েরা হজচ্ছ, কিিরোরী 

িংস্থাগুবির দ্বারা অফার েরা কমািাইি ও়োজিজর্র িতয মান বিজস্টজমর 

বি রীজত িমস্ত কিনজদন কট্রি েরজত িক্ষম হজি৷ এর আজগ, িংিাদ িংস্থা 

ব টিআই জ্াবনজ়েজে কর্ RBI দ্বারা জ্াবর েরা বেবজ্র্াি মুদ্রা ইউবনজর্ িংখ্যা 

েরা হজি, কর্মন প্রবতটি বফ়োর্ মুদ্রার এেটি অনন্য নম্বর রজ়েজে। 

• CBDC এেটি বেবজ্র্াি িা িাচুয ়োি োজরবি বেন্তু এটি গত দশজে কিজ়ে 

ওঠা প্রাইজির্ িাচুয ়োি োজরবি িা বিজোোজরবির িাজর্ তুিনী়ে ন়ে। 

প্রাইজির্ িাচুয ়োি োজরবি কোজনা ব্যবির ঋণ িা দা়েগুজিাজে প্রবতবনবধে 

েজর না োরণ কিখাজন কোজনা ইিুযোরী কনই। িরোর ইবতমজেই িজিজে 

কর্ প্রাইজির্ বিজোোজরবি েখনই আইবন দর ি হজি না। RBI প্রাইজির্ 

বিজোোজরবির তীব্র বিজরাবধতা েরজে োরণ এগুজিা জ্াতী়ে বনরা ত্তা 

এিং আবর্যে বস্থবতশীিতার উ র প্রিাি কফিজত  াজর। 
 

এর সয রেধা: 

• এেটি CBDC ব্যিহাজর এোবধে িুবিধা রজ়েজে। অর্য প্রবতমন্ত্রী  ঙ্কজ্ কচ ধুরী 

গত িের কিােিিা়ে িজিবেজিন: “CBDC-এর প্রিতয জন উজিখজর্াগ্য 

িুবিধা প্রদাজনর িম্ভািনা রজ়েজে, কর্মন নগদ বনিয রতা হ্রাি , কিনজদজনর 

খরচ েম হও়োর োরজণ উচ্চ  দাবধোরী হও়ো, বনষ্পবত্তর  ুৌঁ বে হ্রাি েরা। 

CBDC-এর প্রিতয ন িম্ভিত আরও শবিশািী, দক্ষ, বিশ্বস্ত, বন়েবন্ত্রত এিং 

আইবন কর্িার-বিবত্তে অর্যপ্রদাজনর বিেজের বদজে বনজ়ে র্াজি।” 
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• বিবিবেবি বেবজ্র্াি আোজর র্াো়ে োগজজ্র ও র বনিয রতা েমজি, র্া 

 বরজিজশর জ্ন্য উ োরী হজি। CBDC-এর ব্যিহার নগদবিহীন অর্যনীবতজত 

আরও স্থানান্তবরত হজত  াজর। CBDCs-এর ব্যিহার নগদবিহীন 

অর্যপ্রদাজনর জ্ন্য িরোজরর আহ্বানজে উত্িাবহত েরজি এিং ব্যাবঙ্কং 

 বরবস্থবতজে ইবতিাচেিাজি  বরিতয ন েরজি। 

• আন্তঃিীমান্ত করবমর্যািজে উ েত ত েরজি । িামবিেিাজি, ব্যিিা এিং 

িরোজরর জ্ন্য কিনজদজনর খরচ েমজি। 
 

ICRA আশা  তর প , Q1-FY23 এ ভারেী়ে রজরডর  12-13% 

েৃরি  াতে 

করটিং এজজ্বি ICRA (Investment and Credit Rating Agency of India 

Limited) িবিষ্যদ্বাণী েজরজে কর্ িারতী়ে অর্যনীবত নতুন অর্যিেজরর প্রর্ম 

তিমাবিজে (Q1) অর্যাৎ FY23-এ 12-13% েৃরি  াতে ৷ এবপ্রি মাজি 13 

মাজির মজে ব্যিিাব়েে োর্যেিা  িূচজের বদ্বতী়ে িজিযাচ্চ বরবেং উজিখ েজর 

ICRA এই করটিং বদজ়েজে।  

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

রভস্তারা োজার পশ়োতরর রে  পথত  রদ্বেী়ে েৃহত্তম অভুন্তরীণ 

এ়োরলাইন রহসাতে আরেভূট ে হত়েতে 

রভস্তারা গে মাতস 10.4%  াই অফ স্কাই িহ অিযন্তরীণ িাজ্ার কশ়োজরর 

দ্বারা বদ্বতী়ে িতহত্তম এ়োরিাইন বহিাজি আবিিূয ত হজ়েজে  । এ়োরিাইনটি বিঙ্গা ুর 

এ়োরিাইজির িাজর্ র্ার্া িজির কর্ র্ উজদ্যাগ। বতন, চার এিং  াৌঁ চ নম্বর 

অিস্থাজন এ়োরিাইনগুবিজে শুধুমাি দশবমে  জ়েন্ট দ্বারা  তর্ে েরা হজ়েজে — 

এ়োর ইরি়ো (8.4%), GoFirst (8.2%) এেং SpiceJet (8%)। 

িারজতর এ়োরিাইিগুবি জু্িাই মাজি অিযন্তরীণ রুজর্ 9.7 বমবি়েন র্ািী িহন 

েজরবেি, র্া এে িের আজগর তুিনা়ে প্রা়ে বদ্বগুণ বেন্তু জু্ন 2022-এ 10.5 

বমবি়েন র্ািী  বরিহজনর কচজ়ে েম। 
 

আন্তজট ারে  পজুারেরেটদ্যা এেং পজুারে টোথটরেদ্যা অরলরম্প়োড: 

ভারে েৃেী়ে স্থাতন রত়েতে 

ভারেী়ে েল পজুারেরেটদ্যা এেং পজুারে টোথটরেদ্যা (IOAA) এর 15েম 

আন্তজট ারে  অরলরম্প়োতড  দে তাবিো়ে েৃেী়ে স্থান অজট ন  তরতে । 

িারত রেনটি স্বণট ও দুটি পরৌপ্য  ে  রজতে বিঙ্গা ুজরর িাজর্ কর্ র্িাজি 

োরলো়ে তত তী়ে অিস্থাজন রজ়েজে ।  দে তাবিো়ে, ইরাতনর অরফরস়োল েল 

(5 স্বণট) প্রর্ে স্থান দখল কদ্দেদ্দে ।  
 

ভারেী়ে  ে  সংখ্যা: 

• চণ্ডীগতডর রা ি কগা়োি ,  ল াোর কমাঃ িাবহি আখতার এিং 

হা়েেরাোতের কমহুি কিারাদ এই ইতভতি কিানা বজ্জতজেন। সেতচত়ে 

চুাতলরঞ্জং োরে  প্রতের সতেটাত্তম সমাধান প্রোতনর জন্য গ়োল 

এ টি রেতশর্  যরস্কারও রজতেতেন। 

• কর প্য  ে প্রাপ্তরা হতলন গারজ়োোতের মি়ে কেবদ়ো এিং ইতন্দাতরর 

অথেট নীজিশ মহাজ্ন । 
 

Business News in Bengali 
 

MCA BPCL এেং ভারে গ্যাতসর এ ীভূে রণ েহণ  তরতে 

ভারে প তোরল়োম  ত টাতরশন রলরমতর্যেে (রের রসএল) 100% িহা়েে 

ভারে গ্যাস ররতসাতসটস রলরমতর্ড (রেরজআরএল)  মূি কোম্পাবনর িাজর্ 

এেীিূত হজ়েজে। েজ যাজরর্ অযাজফ়োিয বমবনবর (এমবিএ) এই এেীিূতেরজণর 

অনুজমাদন বদজ়ে বেবি জ্াবর েজরজে । 16 আগস্ট, এেীিূতেরণ  বরেেনা 

োর্যের হ়ে । এেীিূতেরণ প্রস্তাজির শতয ানুর্া়েী, BOCL-এর অনুজমাবদত কশ়োর 

মূিধন BGRL-এর অনুজমাবদত কশ়োর মূিধজনর িাজর্ এেবিত হজ়েজে। 
 

HPCL োর প্রথম পগাের রভরত্ত  োত়োগ্যাস প্র ল্প শুরু  তরযে 

HPCL িজ্য য কর্জে শবি ক ার্য জফাবিও ব্যিহার েজর প্রবতবদন 100 র্ন কগাির 

োত়োগ্যাস তেরর েরজত চতলতে, র্া গাব়ের জ্বািানী বহিাজি ব্যিহার েরা কর্জত 

 াজর। এে িেজরর মজে, HPCL েমজপ্রিে িাজ়োগ্যাি প্রেেটি চািু হজি িজি 

আশা েরা হজচ্ছ। কগাির-ধন  বরেেনা, স্বচ্ছ িারত বমশজনর (িামীণ) 

িাজ়োবেজিজেিি ওজ়েস্ট ম্যাজনজ্জমন্ট েজম্পাজনজন্টর এেটি অংশ বহিাজি 

এবপ্রি 2018 িাজি িারত িরোর ক াবষত, র্ার অধীজন HPCL িাজ়োগ্যাি প্রেে 

উজদ্যাগ ততবর েরা হজচ্ছ। 
 

HPCL সংকুরচে োত়োগ্যাস প্র ল্প: োত়োগ্যাতসর ব্যেহার এেং উ াোন: 
 

োত়োগ্যাস ব্যেহার 

োত়োগ্যাস িমস্ত গ্যাি অযাবপ্ল্জেশজন ব্যিহার েরা কর্জত  াজর, কর্মন িরািবর 

জ্বিন কশাষণ গরম এিং শীতি, রান্না, স্থান এিং জ্ি গরম েরা, শুোজনা এিং 

গ্যাি র্ারিাইন। 
 

োত়োগ্যাস উ াোন 

• বমজর্ন (CH4), প্রােত বতে গ্যাজি  াও়ো এেটি  দার্য এিং োিযন োই 

অিাইে কিবশরিাগ িাজ়োগ্যাি (CO2) ততবর েজর। 

• োৌঁ চা (অ বরজশাবধত) িাজ়োগ্যাজি 40% কর্জে 60% বমজর্ন র্ােজত  াজর, 

িাবে গ্যাজির অবধোংশই CO2, অে  বরমাজণ জ্িী়ে িাষ্প এিং অন্যান্য 

গ্যাি। 
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“All things EV”: HDFC ভারতের প্রথম EV ইত ারসতস্টম চালয  

 তরতে  

HDFC ইতল ট্রি   ানোহন ইত ারসতস্টতমর জ্ন্য িারজতর প্রর্ম ও়োন-

স্ট  িবিউশন ক ার্য াি চািু েজরজে, যার নাম “All things EV” । িংস্থাটি 

োতের উজদ্যাজগর অংশ বহিাজি বিদ্যমান এিং িম্ভাব্য ইবি ইজোবিজস্টম 

ব্যিহারোরীজদর জ্ন্য এেটি প্ল্যার্ফমযও চািু েজরজে, র্া ইবি কিক্টজরর িাজর্ 

িম্পবেয ত এি-রু্-এি তথ্য কহাস্ট েজর । এই প্ল্যার্ফমযটি কিই িমস্ত িারতী়েজদর 

স্বাগত জ্ানা়ে র্ারা EV বেজনজেন িা িবিষ্যজত ইবি কেনার  বরেেনা েরজেন 

িা িমিধযমান EV কিক্টর কর্জে উ াজ্য ন েরজেন।  

 

Agreement News in Bengali 
 

ব্যরিগে োহ  অরভজ্ঞো প্রোতনর জন্য 'ফাইভ স্টার’ ব্যাতঙ্কর 

সাতথ TCS অংশীোররত্ব কদ্দেদ্দে 

Tata Consultancy Services (TCS) তার বেবজ্র্াি রূ ান্তর র্ািা়ে আবর্যে 

প্রবতষ্ঠান, Inc. 'ফাইভ স্টার ব্যাঙ্ক'-এর িাজর্ অংশীদাবরে েজরজে । এই 

অংশীদাবরে এটিজে ঋণ কদও়োর  ুৌঁ বে বনধযারণ েরজত এিং TCS োস্টমার 

ইজন্টবিজজ্ি অযাি ইনিাইর্ি(CI&I) অযানাবিটিি প্ল্যার্ফময ব্যিহার েজর 

অবত-ব্যবিগত িাহে অবিজ্ঞতা প্রদান েরজত িক্ষম েজর। TCS এআই-চাবিত 

CI&I প্ল্যার্ফজমযর বরজ়েি-র্াইম প্রািবঙ্গে ব্যস্ততার ক্ষমতাজে োজজ্ িাগাজি, 

র্াজত ব্যাঙ্কজে অযাট্রিশন ব্লাইি পর্ এ়োজনার জ্ন্য অন্তর্দযবষ্ট অজ্য ন েরজত এিং 

িিযজ্নীন িাহজের ব্যবিগতেরণজে চাবিত েরজত িহা়েতা েরা যা়ে।  
 

র়েুাল এনরফল্ড ভারতের সাংসৃ্করে  ঐরেহু প্রচাতরর জন্য 

ইউতনতস্কার সাতথ চয রি  তরতে 

র়েুাল এনরফল্ড বহমাি়ে কর্জে শুরু েজর িারজতর 'ইনজর্নবজ্িি োিচারাি 

কহবরজর্জ্ অফ ইবি়ো'র প্রচার ও িুরক্ষার জ্ন্য UNESCO (জারেসংঘ 

রশিাগে, তেজ্ঞারন  ও সাংসৃ্করে  সংস্থা) এর িাজর্ অংশীদাবরে েজরজে । 

কপ্রািামটি  রিম রহমাল়ে এেং উত্তর- ূেট অঞ্চতল ইনর্ুারঞ্জেল  ালচারাল 

পহররতর্জ (আইরসএইচ) অনুশীিজনর এেটি  রীক্ষামূিে এিং িতজ্নশীি 

প্রদশযনী বহিাজি ততবর েরা হজ়েজে। 

এর মজে রজ়েজে এেটি প্রদশযনী, প্যাজনি আজিাচনা, বফল্ম স্ক্রীবনং,  ারফরম্যাি 

এিং িিত তা প্রদশযন । চার বদনব্যা ী এই অনুষ্ঠানটিজত বিবশষ্ট বশেী, বেজ্াইনার, 

কশফ, বমজিািবজ্স্ট, িঙ্গীতজ্ঞ, অবিজনতা, ফজর্ািাফার এিং িামাবজ্ে উন্ন়েন 

খাজতর আজিাবেত ব্যবিরা কর্মন আরেল হুতসন, র র্ার রড'আতস্কারল, 

পসানম দুোল, ররর্া ব্যানারজট , মরি া রেররে এেং পসও়োং নামতগল, 

ই়োংডয   লামা, রনলজা ও়োংতমা এেং অনয রমত্রা পঘার্। 

 

Yes Bank ONDC প্রচার  রতে SellerApp-এর সাতথ 

অংশীোররত্ব পঘার্ণা  তরতে 

Yes Bank SellerApp এর িাজর্ তার অংশীদাবরে ক াষণা েজরজে র্া এেটি 

বিজিতা-জেবন্দ্রে িুবিমত্তা প্ল্যার্ফময । Yes Bank এিং SellerApp-এর মজে 

এই অংশীদাবরে তার ক্লাজ়েন্ট কিজির বিজিতা বিিাগজে ওজ ন কনর্ও়োেয  

বেবজ্র্াি েমািয (ONDC) িহণ েরজত উৎিাবহত েরজি এিং তাজদর বেবজ্র্াি 

েমািয পদ্ধরেটি প্রিাবরত েরজত িাহায্য েরজি । ওত ন পনর্ও়ো ট  রডরজর্াল 

 মাসট ো ONDC হল ভারে সর াতরর এেটি কে শিগত উজদ্যাগ, র্ার িক্ষয 

হল বেবজ্র্াি েমািয কপিজে গণতাবন্ত্রে েরা। ONDC িারতী়ে ইেমািয 

িাজ্াজর Flipkart এিং Amazon-এর বিেে। 
 

গুরুত্ব ূণট রে  

• অংশীদাবরজের িক্ষয বেবজ্র্াি েমািয কপিজে গণতাবন্ত্রে েরা। 

• িমি িারজত এিএমই, এমএিএমই এিং অন্যান্য এন্টারপ্রাইজ্ িাহেজদর 

ব্যিিাব়েে গবতজত ইবতিাচে প্রিাি কফিজি । 

• কু্ষদ্র ও মা াবর উজদ্যাজগ তাজদর েজ যাজরর্ ক্লাজ়েন্টজদর জ্ন্য িাজ্াজর 

অযাজিি িা়োজি । 

• কনতত জে ONDC , কিতা এিং বিজিতা উি়ে  জক্ষরই এেটি অনজিাবেয ং 

অংশীদার োরণ এটি 75টি শহজর র্াোর এিং এর বিিাগগুবি প্রিাবরত েরার 

 বরেেনা ক াষণা েজরজে৷ 
 

পগােতরজ অুাতোতভর্  াম অত়েতলর জন্য আসাম, মরণ যর এেং 

রত্র যরার সাতথ চয রি স্বাির  তরতে 

এেটি তিবচিযম়ে েত বষব্যিিা িংস্থা কগাদজরজ্ অযাজিাজির্ ক াষণা েজরজে কর্, 

এটি কিাজ্য কতি-অজ়েি  াম উজদ্যাজগর জ্াতী়ে বমশজনর অধীজন কতি  াজমর 

িতবিজে এবগজ়ে বনজত এিং উন্নীত েরজত আসাম, মরণ যর এিং রত্র যরার 

সর াতরর সাতথ এ টি MoU স্বাির  তরতে ৷ কগাদজরজ্ এজিাজির্ এিং 

রাজ্য িরোরগুবির মজে অংশীদাবরে এই রাজ্যগুবিজত কতি  াম গােগুবির 

িম্প্রিারজণর  াশা াবশ েত ষেজদর িহা়েতার জ্ন্য নতুন িুজর্াগ ততবর েরজি৷ 
 

সেযজ উতদ্যািাতের সমথটন  রার জন্য SIDBI এেং Tata Power 

এর TPRMG সহত ারগো  তরতে 

কদশ জু্জ়ে 1,000টি িিুজ্ শবি ব্যিিা গজ়ে কতািার জ্ন্য ভারতের িয দ্র রশল্প 

উন্ন়েন ব্যাঙ্ক (SIDBI) এিং র্ার্া  াও়োজরর িমূ্পণয মাবিোনাধীন িহজর্াগী 

িংস্থা TP  যননটেী রণত াগ্য মাইতিারেড রলরমতর্ড (TPRMG) চািু 

েরার জ্ন্য এেবিত হজ়েজে ৷ প্রেেটি িারাজদজশ কর্েিই ব্যিিাব়েে মজেজির 

প্রচার েরজি, র্ার ফজি িামীণ উজদ্যািাজদর ক্ষমতা়েন হজি। 
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Appointment News in Bengali 
 

 তনটল আেতেৌলাত়ে মাইগা মারলর অন্তেটেী ালীন প্রধানমন্ত্রী 

গহসাদ্দে রনেটারচে হত়েতেন 

মাবিজত কিিামবরে প্রধানমন্ত্রী পচাগুত়েল প া ািা মাইগা হাি াতাজি িবতয  

হও়োর  জর কিনািাবহনী  তনটল আেতেৌলাত়ে মাইগাত  অন্তেটেী প্রধানমন্ত্রী 

বহিাজি বনজ়োগ েরা হত়েতে । এই বনজ়োজগর আজগ, েজনযি মাইগা িরোজরর 

মুখ াি এিং আঞ্চবিে প্রশািন ও বিজেন্দ্রীেরণ মন্ত্রী বহিাজি োজ্ েরবেজিন। 
 

ভারেী়ে রেজ্ঞানী সমীর রভ  ামােত  রডআররডওর পচ়োরম্যান 

গহসাদ্দে রন যি  রা হত়েতে 

েমী মন্ত্রজের আজদশ অনুিাজর, বিবশষ্ট বিজ্ঞানী সমীর রভ  ামােত  প্ররেরিা 

গতের্ণা ও উন্ন়েন রেভাতগর সরচে এেং প্ররেরিা গতের্ণা ও উন্ন়েন 

সংস্থার (রডআররডও) পচ়োরম্যান বহিাজি বনরু্ি েরা হত়েতে । োমাত, বর্বন 

বেআরবেও-জত কন  ব্যিস্থা ও উ েরজণর মহা বরচািে, রজ সেীশ পররির 

স্থলারভরর্ি হতেন  াত  প্ররেরিা মন্ত্রী রাজনাথ রসংত়ের তিজ্ঞাবনে 

উ জদষ্টা বহিাজি রনযুি েরা হজ়েজে । 
 

GoI প্রািন CEA প  সযব্রামারন়োনত  IMF-এ ভারতের রনেটাহী 

 ররচাল  রহসাতে মতনানীে  তরতে 

প্রািন প্রধান অর্যননবতে উ জদষ্টা, প রভ সযব্রামারন়োনত  আন্তজট ারে  

মযদ্রা েহরেতল (IMF) িারজতর বনিযাহী  বরচািে বহিাজি বনরু্ি েতরতে । 

িািাজে 2019 িাজি IMF-এর কিাজেয  িারজতর বনিযাহী  বরচািে বহিাজি বনরু্ি 

েরা হজ়েবেি৷ বতবন প্রািন RBI কে ুটি গিনযর িুিীর কগােজনযর স্থিাবিবষি 

হন, বর্বন 30 জু্িাই মাবেয ন রু্িরাজষ্ট্র এেটি অিুস্থতার োরতণ মারা র্ান৷ 
 

রশেকুমার পগা ালন, পগা াল তজন RBL ব্যাতঙ্কর নন-

এরক্সর উটিভ রডতরক্টর গহসাদ্দে রন যি হত়েতেন 

কিিরোবর খাজতর ঋণদাতা আররেএল ব্যাং  পগা াল তজন এেং ডাঃ 

রশেকুমার পগা ালনত  নন-এবিবেউটিি বেজরক্টর বহজিজি বনজ়োগ েরা 

হত়েতে । RBL ব্যাঙ্ক তার 2.0 strategy যক ত্বরারিে  রতে প্রাসরঙ্গ  

অরভজ্ঞো সহ রেরভন্ন পনোতের প াগ  রার জন্য  াজ  রতে। নতুন 

িংজর্াজ্জনর মােজম ব্যাংজের  ষযজদ 14 জ্ন িদস্য র্ােজি। RBL ব্যাজঙ্কর  ষযদ 

" time-to-time basis"-এ প্রাইজির্ কপ্ল্িজমন্ট বিবত্তজত কের্ বিবেউবরটিজ্ 

ইিুযর মােজম 3,000 প াটি র্া া   টন্ত সংেতহর অনযতমােন রেত়েতে৷ 
 

ওরড়ো রেজ্ঞানী পেোরশস পমাহারন্তত  NII-এর  ররচাল  রহসাতে 

রন যি  রা হত়েতে 

ওব়ে়ো বিজ্ঞানী, পেোরশস পমাহারন্তত  ন্যাশনাল ইনরস্টটিউর্ অফ 

ইরমউতনালরজ(NII) এর  ররচাল  বহিাজি বনরু্ি েরা হজ়েজে । বতবন 

িতয মাজন NII-কত এেজ্ন স্টাফ িাজ়েবন্টস্ট বহজিজি োজ্ েরজেন । ওব়েশা 

েযাোজরর 1987 ব্যাজচর আইএএি অবফিার রাতজশ ভামটা 18ই আগস্ট 

রাষ্ট্র বত পদ্রৌ েী মযময টর িবচি বহিাজি বনরু্ি হও়োর  জর এই  দটি শূন্য হ়ে । 
 

রাতজশ ভামটা রাষ্ট্র রে পদ্রৌ েী মযময টর সরচে রহসাতে নাম রণ  তরতেন 

ওব়েশা েযাোজরর 1987-ব্যাজচর IAS অবফিার, রাতজশ ভামটা রাষ্ট্র রে 

পদ্রৌ েী মযময টর িবচি বহিাজি বনরু্ি হজ়েজেন । বতবন 1980-ব্যাজচর আইএএি 

অবফিার  র ল পেে রত্র াঠির স্থলারভরর্ি হন । বতবন িতয মাজন েজ যাজরর্ 

বিষ়েে মন্ত্রজের িবচি বহিাজি দাব়েে  ািন েরজেন এিং ওব়েশার মুখ্যমন্ত্রী নিীন 

 ট্টনাজ়েে-এর প্রধান িবচি বহিাজিও দাব়েে  ািন েজরজেন । অতীজত, িামযা 

ওব়েশার মুখ্যমন্ত্রী নিীন  ট্টনা়েজের প্রধান িবচি এিং ওব়েশা িরোজরর শবি 

বিিাজগর প্রধান িবচি বহিাজিও োজ্ েজরজেন । 
 

অন্যান্য সরচতের োরল া 

• প্রধানমন্ত্রীর এোন্ত িবচি: বিজিে কুমার 

• বিজদশ িবচি: বিন়ে কমাহন কো়োিা 

• প্রধানমন্ত্রী কমাদীর উ জদষ্টা: তরুণ ো ুর 

• অর্য িম্পাদে: টিবি কিামানার্ন 

• রাজ্স্ব িবচি: তরুণ িাজ্াজ্ 

• অর্যননবতে বিষ়েে িম্পাদে: অজ়্ে কশঠ 

• মবন্ত্র বরষদ িবচি: রাজ্ীি কগ িা 

• ব্য়ে িম্পাদে: টিবি কিামানার্ন 
 

রেিম পোরাইস্বামী  যিরাতজু ভারতের হাই রমশনার রহতসতে 

রন যি হত়েতেন 

রেিম প . পোরাইস্বামী রু্িরাজজ্য িারজতর নতুন হাইেবমশনার বহজিজি 

বনরু্ি এেজ্ন কূর্নীবতে, র্াজে দুই কদজশর কে শিগত তমিী িম্প্রিারজণর 

োরজণ এেটি গুরুে ূণয অিস্থান বহজিজি কদখা হ়ে । রেিম প . পোরাইস্বামী 

িতয মাজন িাংিাজদজশ িারতী়ে হাইেবমশনার । বতবন 1992 ব্যাজচর এেজ্ন 

িারতী়ে ফজরন িাবিয ি অবফিার। 1994 িাজির কম মাজি, রেিম প . 

পোরাইস্বামী 1992 এিং 1993 িাজির মজে ন়োবদবিজত তার ইন-িাবিয ি 

প্রবশক্ষণ কশষ েরার  র হংেং-এ িারতী়ে হাইেবমশজন তত তী়ে িবচি বনরু্ি হন। 
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সরজথ রশোনন্দন রডজরন+হর্স্টাতরর প্রধান রহতসতে রন যি হত়েতেন 

সরজথ রশোনন্দনত  রডজরন+হর্স্টাতরর রনেটাহী ভাইস-তপ্ররসতডি এেং 

প্রধান বহজিজি বনরু্ি েরা হজ়েজে । বেজ্বনর ইন্টারন্যাশনাি েনজর্ন্ট অযাি 

অ াজরশনি হি িারজতর িতহত্তম বরবমং  বরজষিা এিং িবজ্র্ বশিানদন এর 

আজগ গুগজির িাজর্ োজ্ েজরজেন । িবজ্র্ বশিানদন বেজ্বনর ইন্টারন্যাশনাি 

েনজর্ন্ট অযাি অ াজরশনি গ্রুজ র কচ়োরম্যান পরতে া  ুাম্পতেল এিং 

বেজ্বন স্টাজরর কপ্রবিজেন্ট প . মাধেনত  ররত ার্ট   রতেন । বতবন বেজ্বন 

স্টাজরর তদ্বত বরজ াটিয ং িাইজনর িাজর্ অজক্টািজর বেজ্বন+হর্স্টাজরর িাজর্ োজ্ 

শুরু েরজিন। 

 

Banking News in Bengali 
 

RBI পড ান আরোন প া-অ াতরটিভ ব্যাতঙ্কর লাইতসে োরেল 

 তরযে 

আরবিআই জ্াবনজ়েজে কর্ কেোন আরিান কো-অ াজরটিি ব্যাঙ্ক এর িাইজিি 

িাবতি েরা হজ়েজে োরণ ঋণদাতার  র্যাপ্ত মূিধন এিং উ াজ্য জনর িম্ভািনা কনই 

। ব্যাজঙ্কর জ্মা কদও়ো তথ্য অনুিাজর, আমানে ারীতের 99 শোংতশরও 

পেরশ আমানে েীমা এেং পিরডর্ গ্যারারি  ত টাতরশন (রডআইরসরজরস) 

পথত  োতের আমানতের সমূ্পণট  ররমাণ  াও়োর অরধ ারী , কেন্দ্রী়ে 

ব্যাংে এেটি বরবিজজ্ এটি িজিজে । 
 

আতমরর ান এক্সতপ্রস রেরধরনতর্ধ সহজ  রার জন্য RBI-এর 

রসিাতন্তর প্রশংসা  তরতে 

আতমরর ান এক্সতপ্রস ব্যাবঙ্কং েজ যাজরশন বরজ্ািয  ব্যাঙ্ক অফ ইবি়োর ( RBI ) 

ফাজমযর উ র বিবধবনজষধ িহজ্ েরার বিিাজন্তর প্রশংিা েজরজে, র্াজত এটি 

প্ররু্বি,  বরোঠাজমা এিং িংস্থানগুবিজত কোম্পাবনর ি়ে স্থানী়ে বিবনজ়োজগর 

ফিস্বরূ  নতুন কদশী়ে ক্লাজ়েন্টজদর িহণ েরজত  াজর । আজমবরোন এিজপ্রি 

এর উ র িীমািিতা অ িারজণর জ্ন্য RBI এর  েদজে িাধুিাদ জ্াবনজ়েজে । 

বনজষধাজ্ঞা বশবর্ি েরার জ্ন্য আতমরর ান এক্সতপ্রস এখন োর  াডট  

পনর্ও়োত ট  নেয ন ভারেী়ে ক্লাত়েিযক  যি  রতে সিম হতে৷ 

 

HDFC ব্যাঙ্ক উত্তর প রালা়ে প্রথম সেট-মরহলা শাখা খুদ্দলদ্দে 

HDFC ব্যাঙ্ক উত্তর কেরািার কোব জোজ়ে এেটি িিয-মবহিা শাখা উজদ্বাধন 

েজরজে। HDFC ব্যাংত র শাখার উজদ্বাধন েরজিন বিটি েরজ াজরশজনর কম়ের 

িীনা বফবি  । ব্যাঙ্ক অনুিাজর, 31 মাচয , 2022  র্যন্ত, মবহিারা 21.7% (21,486 

জন) বেি ৷ 2025 িাজির মজে, কিিরোবর ঋণদাতা এটি 25% এ উন্নীত েরজত 

চা়ে । এেটি বনবদয ষ্ট কেশজহাজল্ডর িাইজর কিনজদজনর জ্ন্য বন়েন্ত্রজের অনুজমাদন 

প্রজ়োজ্ন, র্া িাজ্াজর অননবতে ব্যিিাব়েে অনুশীিজনর উ র নজ্র রাখতে । 
 

রডরজর্াল এসতিা  ররতর্োর জন্য ইত়েস ব্যাতঙ্কর সাতথ  ুাসলার 

র্াই-আ  কদ্দেদ্দে 

কগ্ল্ািাি এিজিা ব্যাবঙ্কং িবিউশন প্রদানোরী,  ুাসলার ব্যাজঙ্কর িাহেজদর জ্ন্য 

বেবজ্র্াি এিজিা  বরজষিাগুবি প্রোন েরার জন্য ইত়েস ব্যাতঙ্কর িাজর্ 

অংশীদাবরে েজরজে । 

এিজিা ব্যাংবেং িাধারণত কিশ জ্টিি এিং েযািিার তার অনন্য বেবজ্র্াি 

অফার বদজ়ে প্রমাণ েজরজে কর্ প্ররু্বি এিং উদ্ভািন িিজচজ়ে জ্টিি 

প্রজ়োজ্নী়েতার িমাধান বদজত  াজর। 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

পজমস ওত়েে পেস পর্রলতস্কা  জয র র্াযেে সযন্দর ফতর্া তুদ্দলদ্দে 

পজমস ওত়েে পেস পর্রলতস্কা  িম্প্রবত িতহপবতর নতুন িুদর েবি েুতলতে । 

কজ্মি ওজ়েি কপি পর্রলতস্কা , র্া 2021 িাজির বেজিম্বজর চািু েরা হজ়েবেি, 

ইবতমজেই মহাবিজশ্বর িিজচজ়ে দূরিতী স্থাজন রবিন ো়ো র্, নীহাবরো এিং 

অন্যান্য শ্বািরুিের মহাোশী়ে িস্তুর আির্যজ্নে ফজর্ািাফ েুতলতে।  
 

ISRO গগন ান রমশতনর জন্য HAL পথত  এ টি িয  মরডউল 

পফ়োররং প ত়েতে 

বহদুস্তান অযাজরানটিি বিবমজর্ে(HAL) গগন ান রমশতন ব্যিহাজরর জ্ন্য 

িারতী়ে মহাোশ গজিষণা িংস্থার(ISRO ) োজে দুটি রু্েজরা মহাোশ িরঞ্জাম 

হস্তান্তর েজরজে । এটি বদ্বতী়ে িু মবেউি কফ়োবরং(CMF), র্া িারজতর 

শীষযস্থানী়ে মহাোশ িংস্থা HAL কর্জে বমশজনর জ্ন্য ক্র়ে েতরতে । ক্ষমতা়ে 

ব্যিহার েরা হজি, প্রর্ম  রীক্ষা়ে ISRO HAL কর্জে প্রাপ্ত CMF ব্যিহার 

েরজি। 
 

গগন ান রমশন: সম্পত ট  

• গগনর্ান বমশন , র্া িংস্কত জত "স্কাই িাফর্"-এ অনুিাদ েরা হ়ে, এটি এেটি 

িারতী়ে িুে অরবির্াি মহাোশর্ান র্া িারতী়ে মানি কপিফ্লাইর্ 

কপ্রািাজমর মূি মহাোশর্ান বহজিজি োজ্ েজর। 

• গগনর্ান বমশন , িারজতর দী য বিিবম্বত প্রর্ম মানি মহাোশর্ান প্রেে, 

2023 িাজি শুরু হজি। 

• গগনর্ান বমশন মানুষজে মহাোজশ  াঠাজি। 

• ক ািার স্যাজর্িাইর্ িঞ্চ কিবহজেি (PSLVC- 53) এর বমশজনর িজঞ্চর 

 র িম্প্রবত িিত তাোরী ISRO কচ়োরম্যান এি কিামানাজর্র মজত, 

গগনর্ান বমশনটি বিবিন্ন ধরজনর  রীক্ষা ও উন্ন়েন ফ্লাইজর্র মে বদজ়ে র্াজি। 
 

পেতশ প্রথম পেশী়ে মারঙ্ক ক্স পর্স্ট র র্ চালয  হত়েতে 

মারঙ্ক ক্স করাগ  রীক্ষা েরার জ্ন্য ভারে প্রর্ম কদশী়েিাজি উন্নত RT-PCR 

র র্ তেরর  তরতে । বের্টি োোরস়ো োত়ো-তমরডত লস দ্বারা তেরর  রা 

হজ়েজে, কেজন্দ্রর প্রধান তিজ্ঞাবনে উ জদষ্টা অজ়ে কুমার সযে এই র র্টি 

উতমাচন  তররেতলন। বের্টি িংিমজণর প্রার্বমে িনািেরণ এিং আরও 

িাি ব্যিস্থা না়ে িহা়েতা েরজি, র্া WHO আন্তজ্য াবতে উজদ্বজগর জ্নস্বাস্থয 

জ্রুবর অিস্থা ক াষণা েজরজে ।  
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WHO অনয া়েী: 

• মাবঙ্ক ি হি এেটি িাইরাি জু্জনাবিি - এেটি িাইরাি র্া প্রাণী কর্জে 

মানুজষর মজে িংিবমত হ়ে - এর িক্ষণগুবি গুটিিিজন্তর মজতাই, র্বদও 

বক্লবনেযািিাজি েম গুরুতর। 

• মাবঙ্ক ি িাধারণত জ্বর, ফুিকুব়ে এিং কফািা বিম্ফ কনাজের িাজর্ বনজজ্জে 

প্রোশ েজর এিং এটি বিবিন্ন ধরজণর বচবেৎিা জ্টিিতার োরণ হজত  াজর। 

এটি িাধারণত এেটি স্ব-িীবমত করাগ র্ার উ িগয দুই কর্জে চার িপ্তাহ স্থা়েী 

হ়ে। 

• কেন্দ্র েততয ে জ্াবর েরা 'মাবঙ্ক ি বেবজ্জজ্র ব্যিস্থা না িংিান্ত বনজদয বশো' 

িজিজে কর্ মানুষ কর্জে মানুজষ িংিমণ প্রার্বমেিাজি ি়ে শ্বাির্জন্ত্রর 

কফাৌঁ র্ার মােজম  জর্ র্ার জ্ন্য িাধারণত দী যস্থা়েী কর্াগাজর্াজগর প্রজ়োজ্ন 

হ়ে। 
 

উত্তরাখতণ্ড মহা াশ রি়ো লা  রনরীিতণর জন্য ভারতের প্রথম 

েযথদ্দেক্ষগিকা গনেথান কদ্দেদ্দে 

 তবর্িীর েক্ষ জর্ 10 পসরিরমর্ার আ াতরর কোর্ িস্তুগুবিজে ট্রযাে েরার 

জ্ন্য ভারতের প্রথম োরণরজু  মহা াশ  রররস্থরেগে সতচেনো 

েযথদ্দেক্ষগিকা, মহাোশ কিক্টজরর স্টার্য -আ  রেগন্তরা উত্তরাখতণ্ডর 

গাডও়োল অঞ্চতল স্থা ন কেদ্দত চদ্দলদ্দে । কপি রসচয ত়েশনাল 

অুাও়োরতনস (এসএসএ) অেজারতভর্রর িারতজে মহাোজশর ধ্বংিািজশষ 

এিং এই অঞ্চজি ক ারাজফরা েরা িামবরে স্যাজর্িাইর্ িহ মহাোজশ কর্ কোনও 

োর্যেিা  ট্রযাে েরজত িহা়েতা েরজি।  
 

আন্না মরণে 104েম জমোরর্ট ী: Google ডয ডল  োথটরেেত  শ্রিা 

জাগনদ্দয়দ্দে 

ভারতের আেহাও়ো মরহলা বহিাজি  বরবচত এেজ্ন িারতী়ে  দার্যবিদ এিং 

িারজতর অন্যতম কিরা বিজ্ঞানী আন্না মরণদে Google এর েরফ দেতে শ্রধা 

জানাতনা হত়েতে । আন্না মরণ  এোবধে প্রোশনা বিজখজেন এিং কি র বিবেরণ, 

ওজজ্ান এিং িা়ুে শবি  বরমা  েজর আিহাও়ো র্জন্ত্রর কক্ষজি অিগবত 

েজরজেন। বিজ্ঞান ও গজিষণার কক্ষজি োর উজিখজর্াগ্য অিদাজনর োরজণ, আন্না 

মরন " ভারতের আেহাও়ো নারী " উ াবধ অজ্য ন েজরজেন | 
 

 

Schemes and Committees News in 

Bengali 
 

J&K সর ার োম প্ররেরিা গাডট  পপ্রাোম, 2022 চালু  তরতে 

রভতলজ রডতফে গাডট  রস্কম 2022 (VDGS-2022), এেটি প্রবতরক্ষা উ াদান 

িহ এেটি কপ্রািাম র্া িম্প্রবত জ্েু ও োশ্মীর ( J&K ) রাজজ্যর জ্ন্য চািু েরা 

হজ়েজে । আজ্াবদ ো অমতত মজহাৎিি ইবতমজে কিশ েজ়েেটি উজদ্যাগ শুরু 

েজরজে, এিং জ্েুর িীমান্ত অঞ্চজি বনরা ত্তা িা়োজনার প্রার্বমে উজেশ্য বনজ়ে 

কিই িমজ়ে এেটি েমযিূবচও চািু েরা হজ়েবেি। 
 

োেতজিাররা আ়েযষ্মান ভারে PM-JAY-এর আওো়ে থা তে 

িারত িরোজরর মজত, োেতজিারতের আ়েযষ্মান ভারে প্রধান মন্ত্রী জন 

আতরাগ্য প াজনার (AB PM-JAY) আওতা়ে আনা হজি । স্বাস্থয ও  বরিার 

েোণ মন্ত্রণাি়ে এিং িামাবজ্ে ন্যা়েবিচার ও ক্ষমতা়েন বিিাজগর অধীজন জ্াতী়ে 

স্বাস্থয েততয  ক্ষ (NHA) আ়েুষ্মান িারত-PMJAY-এর অধীজন ট্রািজজ্িারজদর 

জ্ন্য অন্তিুয বিমূিে এিং কর্ বগে স্বাস্থয প্যাজেজ্ প্রদাজনর জ্ন্য এেটি িমজ াতা 

স্মারে (MoU) স্বাক্ষর েজরজে। 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

পর্ক্সর্াইতলর প ন্দ্রী়ে মন্ত্রী েশটনা জারতোশ রসল্ক মা ট  এক্সত ার 

উতদ্বাধন  রতলন  

নতুন বদবিজত কেন্দ্রী়ে িস্ত্র প্রবতমন্ত্রী েশটনা জারতোশ রসল্ক মা ট  এক্সত াে  

উতদ্বাধন  তররেতলন। বিল্ক মােয  এিজ া কেন্দ্রী়ে বিল্ক কিােয , িস্ত্র মন্ত্রজের 

অধীজন িারজতর বিল্ক মােয  অগযানাইজজ্শন দ্বারা আজ়োবজ্ত হ়ে। এটি আজারে 

 া অমৃে মতহাৎসতের এ টি মাইলফল  িজি জ্াবনজ়েজেন কেন্দ্রী়ে িস্ত্র 

প্রবতমন্ত্রী । িস্ত্র মন্ত্রে িারজত কর্ির্াইি কিক্টরজে উৎিাবহত েরজত বিল্ক মােয  

এিজ া িহ বিবিন্ন বস্কম চািু েজরজে। 
 

রসল্ক মা ট  এক্সত ার মূল  ত়েি 

• আিি উচ্চ মাজনর বিল্ক িারা বিজশ্ব কিতাজদর আেত ষ্ট েরজি। 

• বিল্ক মােয  হ'ি তাৌঁ তীজদর দ্বারা উত্ াবদত প্রােত বতে এিং খাৌঁ টি করশজমর 

গুণমান বনধযারজণর জ্ন্য িরোর েততয ে চািু েরা এেটি গুণমান বনবিতেরণ 

কিজিি। 

• বিল্ক মােয   জের কর্াগ্যতার মানগুবিজে হাইিাইর্ েজর , র্া অিজশজষ 

অিযন্তরীণ এিং রপ্তাবন উি়ে িাজ্াজরই কিািাজদর আস্থা ততবর েরজি। 

• বিল্ক মােয  এিজ ার িক্ষয হি িমস্ত করশম কিািাজদর এিং কিইিাজর্ 

করশম মূে শতঙ্খজির কস্টেজহাল্ডারজদর স্বার্য রক্ষা েরা। 

• বিল্ক মােয  এিজ াজত কমার্ 39 জ্ন প্রদশযে অংশ বনজচ্ছন । 
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পভা াতল অরমে শাতহর সভা রেতত্ব 23েম পসরাল পজানাল 

 াউরেতলর তেঠ  আদ্দয়াগজত হদ্দয়দ্দে 

কেন্দ্রী়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবমত শাহ কিা াজি 23তম কিিাি কজ্ানাি োউবিি বমটিং 

এর কনতত ে কদন । মেপ্রজদজশর মুখ্যমন্ত্রী রশেরাজ রসং পচৌহান এেং 

উত্তরাখতণ্ডর মযখ্যমন্ত্রী  যষ্কর রসং ধারম তিঠজে উ বস্থত বেজিন । 

উত্তরপ্রজদজশর মুখ্যমন্ত্রী প াগী আরেেুনাথ এেং েবত্তশগজ়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূত শ 

োতঘল খারা  আেহাও়োর  ারতণ  া টে অংশেহণ  তররেতলন৷ 
 

BioAsia 2023 এর 20েম সংস্করণ 24-26 পফব্রু়োররতে অনুগিত 

হদ্দে 

BioAsia 2023-এর 20তম িংস্করণ কতজিঙ্গানা িরোর দ্বারা কহাস্ট েরা হজি, 

জ্ীিন বিজ্ঞান এিং স্বাস্থয প্ররু্বির জ্ন্য BioAsia 2023-এর বপ্রবম়োর ইজিন্ট, 

24-26 কফব্রু়োবর, 2023-এ। BioAsia 2023 -এর কিাজগা এিং বর্ম হল, 

“Advancing for ONE: Shaping the next generation of humanised 

healthcare,” | 
 

পেঙ্গালযরুতে শুরু হতে ভারতের রক্লন এ়োর সারমতর্র চেয থট সংস্করণ 

ভারতের রক্লন এ়োর সারমর্ (আইরসএএস) এর চতুর্য িংস্করণ কিঙ্গািুরুজত 

বিশ্বব্যাপী বিজশষজ্ঞজদর িাজর্ অনুবষ্ঠত হজ়েজে । িারজতর বক্লন এ়োর িাবমজর্র 

িাহাজয্য, বিশ্বব্যাপী বিজশষজ্ঞরা ো়েয দূর্ণ এেং িমেধটমান জলো়েয 

 ররেেট তনর সমাধাতনর জন্য এ টি সমরিে  িরে রনত়ে আতলাচনা কেদ্দে 

৷ িারজতর বক্লন এ়োর িাবমর্ 26জশ আগস্ট 2022  র্যন্ত চিজি । পসিার ফর 

এ়োর  রলউশন স্টারডজ (CAPS) এিং পসিার ফর স্টারড অফ সাত়েে, 

পর্ তনালরজ, অুাি  রলরস (CSTEP) , বর্ঙ্ক-র্যাঙ্ক এই িাবমজর্র আজ়োজ্ন 

েজরজে। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

োংলাতেশী ফাহরমো আরজম 2022 সাতলর  য রলৎজার  যরস্কার 

রজতেতেন 

িাংিাজদজশ জ্মিহণোরী ফাহরমো আরজম মাবেয ন রু্িরাজষ্ট্রর ইনিাইোর 

অনিাইন ম্যাগাবজ্জনর জ্ন্য োজ্ েজর 2022 সাতলর  য রলৎজার  যরস্কাতরর 

জন্য রনেটারচে হত়েতেন । বতবন ইিাজরজর্ে বরজ াটিয ং এিং মন্তব্য বিিাজগ 

 ুরস্কত ত হজিন । বতবন উই ুরজদর উ র চীনা বন ী়েজনর বিষজ়ে তাজদর োজজ্র 

জ্ন্য বনিযাবচত বনউই়েেয  কর্জে প্রোবশত ইনিাইোর-এর অুািরন পডল প াল, 

জশ অুাডামস এেং ও়োি রহর  িহ চার িাংিাবদেজদর মজে রজ়েজেন । ‘I 

escaped a Chinese internment Camp' েবিজত ফাহবমদা আবজ্জমর বচি 

রজ়েজে। 
 

রলোটিট  পমতডল 2022 ইউতিতনর রাষ্ট্র রে পজতলনরস্কত  পেও়ো 

হতে 

রলোটিট  পমতডল 2022 ইউজিজনর কপ্রবিজেন্ট ভতলারেরমর পজতলনরস্কত  

পেও়ো হতে । ন্যাশনাি েনবস্টটিউশন কিন্টার ক াষণা েজরজে কর্, 

কজ্জিনবস্কজে অজক্টািজর এেটি অনুষ্ঠাজন "রাবশ়োন অতযাচাজরর মুজখ স্বাধীনতার 

িীরে ূণয প্রবতরক্ষা" িজি িোবনত েরা হজি। 

রাষ্ট্র বত কজ্জিনবস্ক িাহবিেতার িাজর্ ইউজিজনর জ্নগণজে রাবশ়োর 

অতযাচাজরর বিরুজি তাজদর স্বাধীনতার প্রবতরক্ষা়ে কনতত ে বদজ়েজেন এিং তার 

িাহি িারা বিজশ্বর মানুষজে উদার গণতন্ত্র এিং আইজনর শািন রক্ষা়ে অনুপ্রাবণত 

েজরজে। 
 

অন্যান্য  যরস্কার: 

পম 2019 িাি কর্জে কদজশর রাষ্ট্র বত বহজিজি দাব়েে  ািন েজরজেন, বতবন 

পরানাল্ড ররগান রিডম অুাও়োডট  এেং জন এফ প তনরড পপ্রাফাইল ইন 

োজরজ্ অযাও়োজেয র মজতা  ুরস্কাজরর  াশা াবশ পচ  প্রজােন্ত্র, লার্রভ়ো, 

রলথয়োরন়ো, প াল্যাি এেং পলাভার ়ো সর াতরর  াে পথত  সোন 

প ত়েতেন । 
 

প্রািন জামটান চুাতেলর অুাতঞ্জলা মাত ট ল ইউতনতস্কা শারন্ত 

 যরস্কার 2022 রজতেতেন 

প্রািন জ্ামযান চযাজিির অুাতঞ্জলা মাত ট ল "শরণাথীতের স্বাগে জানাতে 

োর প্রতচষ্টার জ্ন্য " ইউতনতস্কা শারন্ত  যরস্কার 2022 -এ িূবষত হজ়েজেন । 

2015 িাজির িীজষ্ম, র্খন শরণার্ীরা ইউজরাজ  যারেতলন, মাজেয ি তার কদজশর 

িীমান্ত খুজি বদজ়েবেজিন এিং জ্ামযানজদর োজে বিখ্যাতিাজি ক াষণা েজরবেজিন 

"উইর শ্যাজফন দাি", "আমরা এটি েরজত  াবর।" 

2015 িাজি রসরর়ো, ইরা , আফগারনস্তান এেং ইরররত্র়ো কর্জে আিা 1.2 

বমবি়েজনরও কিবশ শরণার্ীজে স্বাগত জ্ানাজনার জ্ন্য তার িাহিী বিিাজন্ত জু্বরর 

িেি িদস্য মুগ্ধ হজ়েবেি । 

 

Important Dates News in Bengali 
 

সদ্ভােনা রেন 2022 : রাজীে গান্ধীর জমোরর্ট ী 

রাজীে গান্ধীর জমোরর্ট ী স্মরজণ সদ্ভােনা গদেদ্দসে উদর্া ন েরা হ়ে । 

িদ্ভািনা বদও়োি 2022 20জশ আগস্ট 2022 -এ রাজীে গান্ধীর 78 েম 

জমোরর্ট ী উেলদ্দক্ষে উে া ন কো হয় ৷ িদ্ভািনা বদও়োি 1992 িাজি 

রাজ্ীি গান্ধীর মততুযর  জর েংজিি দ্বারা প্রবতবষ্ঠত হজ়েবেি। িদ্ভািনা বদও়োি 

িারজতর িেি নাগবরজের মজে শারন্ত, সম্প্রীরে, সহানয ভূরে এেং এ োে 

প্রচার েজর । এ উ িজক্ষ কদশব্যা ী বিবিন্ন িাংস্কত বতে অনুষ্ঠান ও প্রবতজর্াবগতার 

আজ়োজ্ন েরা হ়ে। 
 

সদ্ভােনা রেও়োস 2022: গুরুত্ব 

• িদ্ভািনা বদও়ো িারজতর িেি নাগবরজের মজে িম্প্রীবত, শাবন্ত, জ্াতী়ে 

অখণ্ডতা, এেতা এিং িহানুিূবত প্রচার েজর 

• এই বদজন, আমরা রাজ্ীি গান্ধীর জ্মিাবষযেী উদর্া ন েবর এিং েংজিজির 

ঊধ্বয তন েমযেতয ারা এিং বনের্াত্মী়েরা তাজে েিা জ্ানাই। 

• িদ্ভািনা বদও়োি িিুজ্,  বরজিশ িুরক্ষা এিং প্রেত বতর কি দর্য িম্পজেয  

িজচতনতা েব়েজ়ে কদও়োর জ্ন্যও  বরবচত । 

• এই বদনটি বদন বদন  তবর্িীর মুজখামুবখ  বরজিশগত চযাজিঞ্জ িম্পজেয  মানুজষর 

মজে িজচতনতা প্রচার েজর। 

• এই বদনটি  বরজিজশর অংশ হও়োর জ্ন্য েম জক্ষ এেটি চারা করা ণজেও 

প্রচার েজর। 
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রেে জল সপ্তাহ 2022: 23 আগস্ট পথত  1 পসতেম্বর 

রেে জল সপ্তাহ 2022 23 আগস্ট পথত  1 পসতেম্বর  র্যন্ত অনুবষ্ঠত হ়ে । 

ও়োল্ডয  ও়োর্ার উইে হি 1991 িাি কর্জে স্ট তহাম ইিারন্যাশনাল 

ও়োর্ার ইনরস্টটিউর্ (SIWI) দ্বারা আজ়োবজ্ত এেটি িাবষযে ইজিন্ট, র্া 

বিশ্বব্যা ী জ্ি িমস্যা এিং আন্তজ্য াবতে উন্ন়েন িম্পবেয ত উজদ্বগগুবিজে 

কমাোজিিা েরার জ্ন্য পারলে হ়ে । 2022 বিশ্ব জ্ি িপ্তাজহর বর্ম হি: " 

Seeing the unseen: The value of water " | 
 

এই অেুরধ  রথম রেনটি প্রধান দৃরষ্টত াণ মতে েন্দী  রা হ়ে: 

• মানুষ ও উন্ন়েজনর জ্ন্য জতলর মূে। 

• প্রেত বত এিং জ্িিা়ুে  বরিতয জনর জ্ন্য জতলর মূে। 

•  াবনর আবর্যে ও অর্যননবতে মূে। 
 

পলভ পেড এেং এর রেতলাত র স্মরতণ আন্তজট ারে  রেেস 

দেভ দেড এেং এর রেতলাত র স্মরতণর জন্য আন্তজট ারে  রেেস প্রবত িেজরর 

23 আগস্ট  াবিত হ়ে । বদনটিজে জারেসংতঘর রশিা, তেজ্ঞারন  ও 

সাংসৃ্করে  সংস্থা (ইউতনতস্কা) ট্রািআর্িাবন্টে দাি িাবণজ্যজে স্মরণ েরার 

জ্ন্য কিজে বনজ়েবেি। 
 

োস োরণজু এেং এর রেতলাত র স্মরতণর জন্য আন্তজট ারে  রেেস: রথম 

এ িেজরর বর্ম “Decolonisation” | 
 

রেে গুজরাটি ভার্া রেেস 2022: 24 আগস্ট 

রেে গুজরাটি ভার্া রেেস 2022 প্রবত িের 24 আগস্ট  ারলে হ়ে। এই 

রেনটি গুজরাতর্র মহান পলখ  'েীর নমটে'- এর জ্মিাবষযেী স্মরজণ  াবিত 

হ়ে । 'গুজরাটি রেেস'  াবিত হ়ে োরণ েবি নমযদজে গুজ্রাটি িাষার স্রষ্টা িজি 

মজন েরা হ়ে। গুজ্রাটি িাবহতযজে বতবন আন্তজ্য াবতে স্ততর রনত়ে রেত়েরেতলন | 
 

আন্তজট ারে  কুকুর রেেস 2022 26তশ আগস্ট উে ার ে হ়ে 

ক াষা প্রাণীর কদাোন কর্জে কুকুর কেনার  বরিজতয  কুকুর দত্তে কনও়োর 

প্রচাজরর জ্ন্য 26তশ আগস্ট আন্তজট ারে  কুকুর রেেস  ািন েরা হ়ে । 

বদিিটি  শু েোণ বিজশষজ্ঞ প াতলন প ইজ দ্বারা চালু হত়েরেল  । এই 

বদনটির প্রচাজরর উজেশ্য হি এই প্রাণীজদর দত্তে কনও়োর বিষজ়ে িজচতনতা িত বি 

েরা র্ারা িতয মাজন উিার কেজন্দ্র রজ়েজে ।  
 

 

Sports News in  Bengali 
 

FTX রিতো  া : আর প্রজ্ঞানান্ধা রেে োো চুারম্প়েন ম্যাগনাস 

 ালটতসনত   রারজে  তরতেন 

িারতী়ে দািা মাস্টার রতমশোেয  প্রজ্ঞানান্ধা আন্তজ্য াবতে দািা চযাবম্প়েনবশজ  

বম়োবমর FTX রিতো  াত  বিশ্ব চযাবম্প়েন ম্যাগনাস  ালটতসনত  

 রারজে েজরজেন ।  ঞ্চম রাউজি চীজনর কো়োং রলত়েম পল - এর হাজত 

প্রজ্ঞানান্ধার জ্জ়ের কদ ়ে কশষ হ়ে ।  

এে িেজর তত তী়েিাজরর জন্য ম্যাগনাি োিযজিনজে  রাবজ্ত েজরন প্রজ্ঞানান্ধা।  
 

14েম এরশ়োন অনূর্ধ্ট -18 চুারম্প়েনরশ : ভারেী়ে  যরুর্ ভরলেল 

েল পব্রাঞ্জ  ে  রজতেতে 

ভারেী়ে  যরুর্ ভরলেল েল ইরাজনর কতহরাজন অনয রষ্ঠে 14েম এরশ়োন 

অনূর্ধ্ট -18 চুারম্প়েনরশত  প ারর়োত  3-2 কগাজি হাবরজ়ে কব্রাঞ্জ  দে 

বজ্জতজে । প্রার্বমে বিজগর ম্যাজচও িারত কোবর়োজে হাবরজ়েজে বেন্তু 

কিবমফাইনাজি ইরাতনর  াতে পহতরতে । িারতী়ে অনূধ্বয -18 দি FIVB বিশ্ব 

অনূধ্বয -19  ুরুষ িবিিি চযাবম্প়েনবশজ র জ্ন্য কর্াগ্যতা অজ্য ন েজরজে। জা ান 

ফাইনাজি ইরানজে হাবরজ়ে কিানা বজ্জতজে । প্ররেত ারগোর পশতর্ চীন  ঞ্চম 

এেং চাইরনজ োইত ই ষষ্ঠ স্থাজন বেি।  
 

েুািমাস্টার অজযট ন এররগাইরস 28েম আেযধারে মাস্টাসট রজতেতেন 

আেযধারেতে অনুরষ্ঠে 28তম মাস্টাসট োো র্য নটাতমতি িযািমাস্টার অজযট ন 

এররগাইরস নিম ও চূ়োন্ত রাউজি কপজনর কেবিে আন্তন গুইজ্াজরাজে 

 রাবজ্ত েজরন । িযািমাস্টার অজু্য ন এবরগাইবি 7.5  জ়েন্ট বনজ়ে 28তম 

আেুধাবি মাস্টািয দািা রু্নযাজমন্ট বজ্জতজেন । েুািমাস্টার অজযট ন এররগাইরস 

িাইি করটিং তাবিো়ে তত তী়ে অিস্থাজন রজ়েজেন এিং িারজত িাম্প্রবতে দািা 

অবিবম্প়োজের  জর এেটি বচত্তােষযে 35 ইতলা পরটিং  ত়েি অজট ন 

 তরতেন৷ 28তম ধাবিজত, মাস্টািয দািা রু্নযাজমজন্টর িযািমাস্টার অজু্য ন 

এবরগাইবি ে়েটি ম্যাচ বজ্জতজেন এিং বতনটি ম্যাচ র েজরজেন। 

 

Obituaries News in Bengali 
 

 াডখতণ্ডর প্রািন রাজু াল তস়েে রসেতে রারজ প্রয়াত হদ্দয়দ্দেন 

 া়েখজণ্ডর প্রািন রাজ্য াি তস়েে রসেতে রারজ প্র়োে হত়েতেন । বতবন 

2004-2009 িাি  র্যন্ত  া়েখজণ্ডর রাজ্য াি বহিাজি দাব়েে  ািন েজরবেজিন 

। বতবন েংজিজির িাজর্ রু্ি বেজিন । বতবন রেনোর রাজুসভার সেস্য রেতলন 

।  জর তাজে  াডখি ও আসাতমর রাজু াল গহসাদ্দে গনযুক্ত  রা হ়ে ।  
 

প্রািন অরলরম্প  ফয র্েল অরধনা়ে  সমর 'েেরু' ব্যানারজট  প্রয়াত 

হদ্দয়দ্দেন 

প্রািন িারতী়ে ফুর্িি দজির অবধনা়েে, সমর 'েেরু' ব্যানারজট , বর্বন 1956 

িাজির কমিজিানয অবিবম্পজে কদশজে ঐবতহাবিে চতুর্য স্থান অজ্য জন কনতত ে 

বদজ়েবেজিন, িম্প্রবত প্র়োে হত়েতেন । মৃেুুোতল বতবন 92 িের ি়েিী বেজিন । 

2009 সাতল রেরন পমাহনোগান রত্ন প ত়েরেতলন। ব্যানাজ্ী 1953 এিং 1955 

িাজি কখজিা়ো়ে বহিাজি দুিার িজন্তাষ ট্রবফ বজ্জতজেন এিং 1962 িাজি কোচ 

বহিাজি রজতেতেন এেিার ।  বিমিঙ্গ িরোর 2017 িাজি িদরু ব্যানাজ্ীজে 

কখিাধুিা়ে আজ্ীিন িোননা  ুরস্কাজর িোবনত েজরজে ।  
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প্রেীণ প্রত াজ  আেদুল গাফফার নারে়োেও়োলা প্রয়াত হদ্দয়দ্দেন 

প্রিীণ চিবচ্চি বনমযাতা, আেদুল গাফফার নারে়োেও়োলা 91 িের ি়েজি 

প্র়োে হত়েতেন । আিদুি গাফফার নাবদ়োদও়োিা 1965 িাজির েবি 

"মহািারত" এিং 2000-এর দশজে "জহরা কফবর" এিং "ওজ়েিোম" এর মজতা 

বহর্ েজমবে িহ 50 টিরও কিবশ বহবদ চিবচ্চি এর প্রতযাজে রেতলন । বতবন 1953 

িাজি তার চিবচ্চি বনমযাণ এিং বমবে়ো বিজনাদন িংস্থা শুরু েজরবেজিন। 

 

Defence News in Bengali 
 

DRDO সফলভাতে প াখরাতন র না া এক্সতর্তিড পরঞ্জ রত র্ 

 রীিা  তরতে 

বেজফি ররসাচট  অুাি পডতভল তমি অগটানাইতজশন (রডআররডও) দ্বারা 

তেরর র না া েরধটে পরতঞ্জর রত র্  রীক্ষাগুবি রাজস্থাতনর প াখরাতনর 

ফা়োবরং করজঞ্জ  বরচাবিত হজ়েবেি । ক াখরাজন এোবধে িফি ব নাো িবধযত 

 বরিজরর রজের্  রীক্ষা চািাজনা হজ়েজে। ব নাো িবধযত  বরির বেজফি বরিাচয  

অযাি কেজিি জমন্ট অগযানাইজজ্শন, বেআরবেও দ্বারা বিেবশত হজ়েজে এিং 

এেটি পেসর ারী খাতের সংস্থা দ্বারা উত্ ারেে হত়েতে । কিনা আবধোবরে 

এিং বেআরবেও আবধোবরেজদর উ বস্থবতজত ট্রা়োিগুবি  বরচাবিত হজ়েবেি। 

অুাডভাে পনরভতগশন অুাি  তরাল রসতস্টতমর 15 ফয র্ েীঘট 

পি ণাস্ত্রটি মান অনয া়েী িক্ষযিস্তু ধ্বংি েজর । 
 

েয র ং পডর্া, অন্যান্য সয রেধার রনরা ত্তা রনরিে  রতে IRCTC 

এেং BSF MOU স্বাির  তরতে 

েডট ার রসর উররটি পফাসট (BSF) ভারেী়ে পরলওত়ে  ুার্াররং অুাি 

র্য ুররজম  ত টাতরশতনর (IRCTC) িাজর্ এেটি সমত াো স্মার  (MOU) 

স্বাির েজরজে র্াজত িারজতর িীমান্তরক্ষী িাবহনীর তিন্যজদর বিমান ই-টিবের্ 

 বরজষিার অধীজন িুবেং কের্ার বনরা ত্তা বনবিত েরা র্া়ে। চুবিটি BSF 

েমীজদর জ্ন্য অরেররি লাতগজ, লাউঞ্জ,  াতগটা এিং েম িাবতি িা 

 ুনবনযধযারণ চাজজ্য র িুবিধা বনবিত েরজি। 
 

নেয ন  ররতর্োর সয রেধা: 

• এই  বরজষিাটি 60 বদজনর কিবের্ িুবিধা িহ এেটি কেবেজেজর্ে অনিাইন 

ক ার্য াি প্রদান েরজি। 

• এই ইন-হাউি এ়োর িুবেং বিজস্টমটি অবতবরি িাজগজ্, িাউঞ্জ এিং োজগযা 

িুবিধা িহ িুবেং কের্ার বনরা ত্তা এিং বনরা ত্তা বনবিত েরজি এিং 

অনুজমাবদত BSF েমীজদর জ্ন্য েম িাবতি িা  ুনঃবনধযারণ চাজ্য । 

• BSF- এর েমীজদর উন্নত িুবিধা প্রদাজনর কক্ষজি তাৎ র্য ূণয , কর্টি িারত-

 াবেস্তাজনর 3,323 বেজিাবমর্ার এিং িারত-িাংিাজদজশর 4,096 

বেজিাবমর্ার িীমান্ত রক্ষা েজর। 
 

ভারে রারশ়ো পথত  Tu-160 নােক ে়েটি দূর ািার পোমারু 

রেমান র নতে  

িারত তার কে শিগত শবি িা়োজত রাবশ়ো কর্জে Tu-160 পোমারু রেমান 

র নতে চদ্দলদ্দে । আজমবরো তার প্রার্বমে উড়ান বনজ়ে আ বত্ত জ্াবনজ়েবেি, 

োরণ এই কিামারু বিমানটি প্রেত বতজত অতনেটাই বি িনে । Tupolev Tu-

160 পোমারু রেমান প্রবত  ণ্টা়ে 2220 বেজিাবমর্ার গবতজত দযতে  াজর। এই 

রেমানটি উড়াতনর িম়ে িজিযাচ্চ 110,000 কেবজ্ ওজ্ন িহন েরজত  াজর | 

এটির এেটি 56-বমর্ার োনা রজ়েজে। রাবশ়ো কে শিগত কিামারু বিমান ততবর 

েজর, র্া Tu-160 পোমারু বিমান নাজম  বরবচত । ফিস্বরূ , কিামারু বিমান তার 

 াৌঁ টি কর্জে হাজ্ার হাজ্ার বেজিাবমর্ার দূজর আিমণ চািাজত  াজর। 
 

Tu-160 পোম্বার: হাইলাইর্ 

• 16 ই বেজিম্বর, 1981-এ, Tu-160 কিামারু বিমানটি প্রর্ম ফ্লাইর্ েজরবেি। 

িতয মাজন িংস্কার েরা হজচ্ছ, রাবশ়োন কিনািাবহনীর 17 টি টিউ-160 কিামারু 

কে শিগত কিামারু বিমান রজ়েজে। 

• রাবশ়ো এই বিমানটিজে 1995 িাজি িবি়ে দাব়েে কর্জে অিির বনজ়েবেি। 

কিই িমজ়ে প্রস্তাবিত রু্বি বেি কর্ রাবশ়ো এই বিমাজনর কমার্া অ াজরশনাি 

খরচ িহন েরজত  াজর না। 

• 2015 িাজি, রাবশ়োন কে শিগত কিামারু বিমান িহজরর আোর হ্রাজির 

োরজণ Tu-160 কিামারু বিমানটিজে আধুবনেীেরণ েরা হজ়েবেি এিং 

 ুনরা়ে দাব়েজে রাখা হজ়েবেি। 
 

সর ার পম  ইন ইরি়োর মােতম জরুরী অস্ত্র প নার জন্য প্ররেরিা 

োরহনীত  অনযমরে রেত়েতে 

কেন্দ্র ভারেী়ে প্ররেরিা োরহনীত  শবিশািী েরার বদজে আতরা এেটি ি়ে 

 দজক্ষ  িহণ েজরদে | প্ররেরিা মন্ত্রী রাজনাথ রসংত়ের কনতত জে প্রবতরক্ষা 

মন্ত্রজের তিঠজে এই অনুজমাদনটি কদও়ো হ়ে । এটি িক্ষণী়ে কর্ প্রবতরক্ষা িাবহনী 

অেীতে জরুরী ি়ে িমো ব্যা  ভাতে ব্যেহার  তরতে  এিং এই 

অবধিহজণর মােজম তাজদর প্রস্তুবত আরও কজ্ারদার েজরজে। এো়োও, বিবিন্ন 

 র্যাজ়ে শবিজে োজজ্ িাবগজ়ে, উি়ে  জক্ষর শত্রুজদর দ্বারা কর্ কোনও িং াত 

িা আিািন কমাোজিিা়ে তারা প্রজ়োজ্নী়ে অস্ত্রশজস্ত্র বনজজ্জদরজে িবিত 

েজরবেি। 
 

প্ররেরিা মন্ত্রী োসখতন্দ তেঠ   রতেন 

প্রবতরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ রসং মঙ্গিিার SCO প্ররেরিা মন্ত্রীতের তেঠত  প াগ 

রেতে তািখজদ ক  ৌঁজেজেন,  া 24 আগস্ট-এ অনুগিত হতে চতলতে ৷ মন্ত্রী 

রাজনাথ রসং উজতের স্তাতনর প্রবত ক্ষ কিফজর্ন্যান্ট কজ্নাজরি িাজখাবদর 

কুরিানজির িাজর্ বদ্ব াবক্ষে তিঠে েজরজেন ৷ িাবষযে িিার িম়ে, এিবিও 

িদস্য কদশগুবি প্রবতরক্ষা িহজর্াবগতা বনজ়ে আজিাচনা েরজি এিং আশা েরা 

হজচ্ছ কর্ আজিাচনার  জর এেটি কর্ র্ ক াষণা জ্াবর েরা হজি। তিঠজে রাজ্নার্ 

বিংজ়ের িাষণ 24 আগস্ট, 2022 এ অনুবষ্ঠত হও়োর ের্া রজ়েজে। 
 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


Weekly Current Affairs One-Liners | 20 August to 26 August of 2022 

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

আইএনএস  তনটযত ভারতের প্রথম পনৌ শুুটিং পরঞ্জ এে উতদ্বাধন 

 রা হত়েতে 

আইএনএস  নটা়ে ভাইস এডরমরাল রেেরজৎ োশগুপ্ত েততয ে প্রর্ম ধরজনর 

 তম্পারজর্ ইনতডার শুুটিং পরঞ্জ (রসআইএসআর) এে উজদ্বাধন েরা হ়ে । 

বিআইএিআর হি এেটি অতযাধুবনে, স্ব়েংিমূ্পণয, 25 বমর্ার, ে়ে-জিন, 

কন িাবহনীর িমস্ত প্রার্বমে ও উচ্চ স্ততরর অজস্ত্রর জ্ন্য িাইি ফা়োবরং করঞ্জ । 

উন্নত র্াজগযর্ বিজস্টম এিং িংবিষ্ট েজিাি িফ্টও়েযার িহ, এই  বরিরটি 

েমীজদর তাজদর গুবি চািাজনার দক্ষতাজে উন্নত েরজত িক্ষম েরজি | 

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

পনৌ ররেহন মন্ত্র  110 েেতরর  যরতনা ভারেী়ে েন্দর আইতন 

সংতশাধতনর প্রস্তাে  তরতে 

িদর, কন  বরিহন ও জ্ি র্ মন্ত্রে ভারেী়ে েন্দর আইন, 1908 সংতশাধন 

 রার জন্য এ টি খসডা প্র াশ  তরতে, র্ার িক্ষয হি অ-প্রধান 

িদরগুবিজে জ্াতী়েস্ততর ব্যা ে িংস্কার আনা এেং বিজরাধ বনষ্পবত্তর জ্ন্য এেটি 

নতুন প্রবি়ো ততবর েরা। ভারেী়ে েন্দর আইন, 1908 110 েেতররও পেরশ 

 যরাতনা একটি আইন৷ 

িতয মান িমজ়ের োঠাজমার প্রবতফিন, িারজতর আন্তজ্য াবতে িােিাধেতা, 

উদী়েমান  বরজিশগত উজদ্বজগর িমাধান এিং জ্াতী়ে স্বাজর্য িদর কিক্টজরর 

 রামশযমূিে উন্ন়েজন িহা়েতা েরার জ্ন্য এই আইনটিজে  ুনগযঠন েরা 

অ বরহার্য হজ়ে উজঠজে । র্াইজহাে, বিজশষজ্ঞরা িিজেন কর্ বিিটি পমজর প ার্ট  

অথররটি অুাক্ট সংতশাধনীর মতো এ ই  ররণরের মযতখাময রখ হতে  াতর, 

র্া গত িের চািু েরা হজ়েবেি | 
 

2025 সাতলর মতে ভারতে 1.8 লি র তলারমর্ার হাইওত়ে এেং 1.2 

লি র তলারমর্ার পরললাইন থা তে 

িারত 2025 সাতল আরও পরল থ এেং পমার্রওত়ে রনমটাণ  রতে প্রস্তুে । 

ব্যাঙ্ক অফ আতমরর া রসর উররটিজ ইরি়োর ররত ার্ট  অনুিাজর িারজত 

িমস্ত জ্াতী়ে মহাি়েজের তদ যয 1.8 লি র তলারমর্ার এিং করিিাইন 2025 

িাজির মজে 1.2 লি র তলারমর্ার হতে েতল আশা  রা হতে । 
 

1950 পথত  2025 সাল: 

• 1950 কর্জে 2015 িাজির মজে, িারজত 4000 বেজিাবমর্ার নতুন জ্াতী়ে 

মহাি়েে ততবর েরা হজ়েবেি এিং 2015 িাজি এটি বেি 77,000 

বেজিাবমর্ার। 

• 2025 িাজির মজে মহাি়েজের 1.8 িক্ষ বেজিাবমর্াজর ক  ৌঁোজনার জ্ন্য 

প্রতযাবশত মাইিফিে িতয মান তদজ যযর বদ্বগুজণরও কিবশ। 

• 1950 িাজি, িারজত করিওজ়ে কনর্ও়োেয  বেি মাি 10,000 বেজিাবমর্ার 

করিিাইন এিং 2015 িাজির মজে 63,000 বেজিাবমর্ার করিিাইন বেি। 

• 2025 িাজির মাইিফিে হি করিওজ়ে কনর্ও়োেয জে 1.2 িক্ষ 

বেজিাবমর্ার  র্যন্ত ক  ৌঁজে কদও়ো । 
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