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Monthly Current Affairs: August 2022 
 

National News in Bengali 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী 7তম নীতত আয াগ পতিচালনা পতিষযদি বৈঠযে 

সভাপততত্ব েযিন 

জাতী  িাজধানীযত িাষ্ট্রপতত ভৈযনি সাাংসৃ্কততে মেযে অনুতিত হও া সপ্তম 

NITI আয াগ পতিচালনা পতিষযদি সভা  মদযেি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নযিে মমাদী 

সভাপততত্ব েযিন। োউতিল েসয ৈহুমুখীেিণ, নগি উন্ন ন এৈাং জাতী  তেক্ষা 

নীতত (এনইতপ) ৈাস্তৈা যনি মযতা তৈতভন্ন তৈষয  আযলাচনা েযিযে। 
 

মদে ভািত োয া আযদালযনি 80তম ৈাতষিেী পালন েিযে 

আমাযদি মদযেি স্বাধীনতা সাংগ্রাযমি ইততহাযস এেটি গুরুত্বপূণি মাইলফলে 

তহসাযৈ তৈযৈতচত হও া আগস্ট ক্রাতি তদন ৈা ভািত োয া আযদালযনি 80তম 

ৈাতষিেী 8ই আগস্ট 2022 তাতিযখ পালন েিা হযে। "ভািত োয া" এৈাং "ডু 

অি ডাই” মলাগান ভািত োয া আযদালযনি সম  স্বাধীনতা সাংগ্রামীযদি জনয 

যুযেি আতি নাদ হয  ওযঠ। 
 

ইযদা-ইসিায ল মসন্টাি অফ এতিযলি ফি মভতজযেৈলস এি উযবাধন 

েিা হয যে 

ইসিায তল তৈযেষজ্ঞিা ভািত-ইসিায ল অযােেন প্ল্যান (IIAP) এি অাংে 

তহসাযৈ মেযেি প্রযুতি সিৈিাহ েিযেন, অনযতদযে MIDH প্রদেিযনি 

উযেযেয মেযেি পতিোঠাযমা তনমিাযণ অর্িা ন েিযে। ইসিায তল উদ্ভাৈযনি 

তভতিযত, মাতেি ন যুিিাযষ্ট্র মসন্টাি অফ এতিযলি (CoEs) প্রতততিত হযে। েৃতষ 

ও েৃষে েলযাণ মন্ত্রী নযিে তসাং মতামাযিি মযত, েৃতষি উন্নততি জনয, মেেী  

এৈাং িাজয সিোিগুতল সমস্ত ফ্রযন্ট সহযযাতগতা েিযে।  
 

মহািাযষ্ট্রি িাজযপাল 22তম 'ভািত িঙ মযহাৎসৈ' এি উযবাধন েযিযেন 

মহািাযষ্ট্রি িাজযপাল ভগত তসাং মোতে াতি আজ মুম্বাইয ি িৈীে নােয মতদযি 

22তম 'ভািত িঙ্গ মযহাৎসৈ' এি উযবাধন েযিযেন। পাাঁ চ তদযনি এই উৎসৈ 

(আগস্ট 9 মর্যে 13 আগস্ট, 2022 পযিি অনুতিত হযে) স্বাধীনতা সাংগ্রামীযদি 

প্রতত শ্রো জানাযত মেেী  সাংসৃ্কতত মন্ত্রে এৈাং PL মদেপাযে মহািাষ্ট্র েলা 

এোযডতম মযৌর্ভাযৈ আয াজন েিযে। 

আজাতদ ো অমৃত মযহাৎসযৈি অধীযন নযােনাল সু্কল অফ ড্রামা আমাযদি 

স্বাধীনতা সাংগ্রামীযদি প্রতত শ্রো জানাযত “আজাতদ ো অমৃত মযহাৎসৈ –22তম 

ভািত িঙ্গ মযহাৎসৈ, 2022 (আজাদী তৈভাগ)” আয াজন েিযে। 22তম ভািত 

িঙ্গ মযহাৎসৈ, 2022 (আজাতদ মসগযমন্ট) এি অাংে তহসাযৈ 16ই জুলাই মর্যে 

14ই আগস্ট, 2022 পযিি তদতি, ভুৈযনশ্বি, ৈািাণসী, অমৃতসি, মৈঙ্গালুরু এৈাং 

মুম্বাইযত 30টি নােে প্রদতেিত হযৈ। 
 

ভািযত 15ই আগস্ট 2022-এ 76তম স্বাধীনতা তদৈস উদযাতপত হয যে 

তিটিে ঔপতনযৈতেে োসন মর্যে মদযেি স্বাধীনতাযে তচতিত েিযত এই ৈেি 

ভািত 15ই আগস্ট 2022 -এ 76তম স্বাধীনতা তদৈস উদযাপন েিযে। প্রধানমন্ত্রী 

নযিে মমাতদ ন াতদতিি লাল মেিা মর্যে উদযাপযনি মনতৃত্ব তদযেন এৈাং 

ন াতদতিি লাল মেিা মর্যে মদযেি উযেযে ৈিৃতাও তদয যেন। প্রধানমন্ত্রী 

তহযসযৈ এটি তাি নৈম ভাষণ। স্বাধীনতাি 75 ৈেি উদযাপন েিযত ভািত সিোি 

"আজাতদ ো অমৃত মযহাৎসৈ" নাযম এেটি উযদযাগ শুরু েযিযে। 
 

ভািত সিোি পাঞ্জাৈ ও হতি ানা  11জন নতুন হাইযোযেি ি তৈচািপতত 

তনয াগ েযিযে 

ভািত সিোি পাঞ্জাৈ ও হতি ানা হাইযোযেি  আিও 11 জন হাইযোযেি ি 

তৈচািযেি তনয াগ তৈজ্ঞতপ্ত প্রোে েযিযে। এই তনয াযগি মযধয িয যে তনতধ 

গুপ্তা, সঞ্জ  ৈতেি, তিভুৈন দাতহ া, নতমত কুমাি, হিযেে মনুজা, আমান মচৌধুিী, 

নযিে তসাং, হষি ৈাঙ্গাি, জগযমাহন ৈনসাল, দীপে মানচদা এৈাং অযলাে বজন। 

পাঞ্জাৈ ও হতি ানা হাইযোেি  ৈতি মাযন মাি 46 জন তৈচািে তনয  োজ েিযে, 

মযখাযন 85 জন মঞু্জতিপ্রাপ্ত তৈচািে আগামী দুই ৈেযিি মযধয অৈসি মনযৈন। 

নতুন অতততিি তৈচািে তনয াযগি সাযর্, তৈচািযেি সাংখযা মৈয  দাাঁ  াযৈ 57। 

13ই আগস্ট 2022-এ, সিোি এলাহাৈাদ, অন্ধ্র প্রযদে, মতযলঙ্গানা, মগৌহাটি, 

উত ষযা এৈাং তহমাচল প্রযদযেি হাইযোযেি  26 জন হাইযোযেি ি তৈচািে তনয াগ 

েযিতেল। 
 

মুখযমন্ত্রী অিতৈদ মেজতিও াল 'মমে ইতে া নাং 1' তমেন চালু েযিযেন 

তদতিি মুখযমন্ত্রী, অিতৈদ মেজতিও াল আনুিাতনেভাযৈ 'মমে ইতে া নাং 1' 

প্রচািাতভযাযনি সূচনা েযিন| তালোযোিা মস্টতড াযম আয াতজত এে অনুিাযন 

তততন সুোসযনি জনয পাাঁ চ দফা তভেযনি প্রস্তাৈ েযিন। আম আদতম পাটিি (এএতপ) 

জাতী  আহ্বা ে প্রচািটিযে এেটি "জাতী  তমেন" ৈযল অতভতহত েযিযেন এৈাং 

জনসাধািণযে এযত মযাগ মদও াি জনয আযৈদন েযিযেন। 
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এই উযদযাযগি পাাঁ চ দফা তভেন: 

 এযদযেি প্রততটি তেশুযে তৈনামূযলয ও মানসম্পন্ন তেক্ষাি ৈযৈস্থা েিযত হযৈ। 

 তবতী  ময ৈযৈস্থাটি আমাযদি তনযত হযৈ তা হযলা মদযেি প্রততটি নাগতিেযে 

তৈনামূযলয ওষুধ ও পিীক্ষাি সুতৈধাসহ তৈনামূযলয ও সযৈিািম তচতেৎসা প্রদান 

েিা। 

 তৃতী ত, আমাযদি প্রযতযে যুৈযেি েমিসাংস্থাযনি ৈযৈস্থা েিযত হযৈ যা 

সঠিে উযেেয ও ৈযৈস্থাপনা  সম্ভৈ। 

 চতুর্িত, প্রযতযে নািীযে সম্মান, সমান অতধোি ও তনিাপিা মপযত হযৈ। 

 পঞ্চম, আমাযদি তনতিত েিযত হযৈ েৃষেিা তাযদি উৎপাতদত পযণযি 

নযাযয মূলয পাযৈ এৈাং সম্মান পাযৈ যাযত তেশুিা গৈি েযি ৈলযত পাযি ময 

তািাও েৃষে হযত চা । 
 

NMCG 'যমুনা পাি আজাতদ ো অমৃত মযহাৎসৈ' আয াজন েযিযে 

জলসম্পদ, নদী উন্ন ন এৈাং গঙ্গা পুনরুজ্জীৈন তৈভাগ, জলেতি মন্ত্রে এৈাং 

নযােনাল তমেন ফি তিন গঙ্গা(NMCG) নতুন তদতিি ও াোি মপােি স িাযৈ " 

যমুনা পাি আজাতদ ো অমৃত মযহাৎসৈ" অনুিাযনি আয াজন েযিযে। যমুনা 

পাি আজাতদ ো অমৃত মযহাৎসযৈি সমাযৈযে সভাপততত্ব েযিন মেেী  

জলেতি মন্ত্রী গযজে তসাং মেখাও াত। অনুিাযন তৈএসএফ সদসযিা 

মেখাও াতযে গাডি  অৈ অনাি প্রদান েযিন। যমুনা পাি আজাতদ ো অমৃত 

মযহাৎসযৈি স্মিযণ তততন জাতী  পতাোও উযিালন েযিন। 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী আগামী 25 ৈেযিি জনয 'পঞ্চ প্রাণ' লযক্ষযি ম াষণা 

েযিযেন 

প্রধানমন্ত্রী নযিে মমাদী 15 আগস্ট, 2022-এ োনা নৈমৈাযিি মযতা লাল মেিা 

মর্যে জাততি উযেযেয তনযজি ৈিৃতা তদয যেন। প্রধানমন্ত্রী মমাদী তাি 88 

তমতনযেি ৈিৃতা  ভািতযে আগামী 25 ৈেযিি মযধয অর্িাৎ 100তম স্বাধীনতা 

তদৈস উদযাপন েিাি আযগ ভািতযে এেটি উন্নত মদে তহযসযৈ পতিণত েিাি 

লক্ষয মিযখযেন| এি উযেযেয তততন "পঞ্চ প্রাণ লক্ষয"(পাাঁ চটি সমাধান) এি 

রূপযিখা তদয যেন।। পঞ্চ প্রাণ লক্ষয তনয  আযলাচনা েযিযেন প্রধানমন্ত্রী নযিে 

মমাদী।  

পঞ্চ প্রাণ: ভািযতি উন্নত মান 

 পতিেন্নতা অতভযান, টিো, বৈদুযততে সাংযযাগ, উনু্মি মলতযাগ দূি েিা 

এৈাং মসৌি েতিি ৈযৈহাি পঞ্চ প্রাণ অনুসাযি প্রতততিত ভািযতি মানগুতলি 

উদাহিণ। 

 "দাসযত্বি ধািণা মর্যে মুতি" এি এেটি প্রধান দৃষ্টাি হল নতুন জাতী  

তেক্ষানীতত। 

 মতহলাযদি অতধোি, তলঙ্গ সমতা, এৈাং ইতে া ফাস্টি  হল সাংহতত ও ঐযেযি 

জাতী  প্রতীে। 

 ভািত এতগয  যাযৈ যতদ তাি নাগতিেিা েতি সঞ্চ , িাসা তনে মুি েৃতষ 

অনুেীলন এৈাং উপলব্ধ মসযচি জযলি সৈিাতধে ৈযৈহাি েিাি মযতা 

ৈাধযৈাধেতাগুতল পালন েযি। 

উন্নত তেল্প এৈাং গযৈষণা ও উন্ন ন সহযযাতগতাি জনয GoI "মন্থন" নাযম 

এেটি প্ল্যােফযমিি উযন্মাচন েযিযেন 

ভািত সিোি মদযে প্রযুতি-তভতিে সামাতজে প্রভাৈ উদ্ভাৈন এৈাং সমাধানগুতল 

ৈাস্তৈা যনি জনয তেল্প এৈাং গযৈষণা প্রততিানগুতলি মযধয সহযযাতগতাি উযেযেয 

"মন্থন" প্ল্যােফমি উযন্মাচন েযিযে। মন্থযনি এেটি প্ল্যােফমি যা R&D-এ তেযল্পি 

অাংেগ্রহণ গয  মতালা এৈাং লালনপালযনি জনয আমাযদি প্রযচষ্টাযে ৈা াযনাি 

প্রততশ্রুতত মদ , এটি জাততসাংয ি SDG লক্ষযগুতলি প্রতত আমাযদি প্রততশ্রুততিও 

এেটি সাক্ষয। লঞ্চটি ভািযতি স্বাধীনতাি 75তম ৈেি স্মিণ েিা  এৈাং জাতী  ও 

তৈশ্ব সম্প্রদা যে ভািযতি প্রযুতি তৈপ্ল্যৈি োোোতে তনয  আসাি এেটি সুযযাগ 

উপস্থাপন েযি। 
 

তৈযশ্বি সযৈিাচ্চ মচনাৈ মিলওয  মসতু উযবাধন েিা হয যে 

মচনাৈ নদীি উপি তৈযশ্বি সযৈিাচ্চ মিলওয  মসতুি মসানালী জয ন্ট উযবাধন েিা 

হয যে। স্বাধীনতাি পি মর্যে প্রর্মৈাযিি মযতা, মচনাৈ নদীি উপি তৈযশ্বি 

সযৈিাচ্চ এেে তখলান মিল মসতুি ওভািআেি  মডযেি পযি শ্রীনগিযে ভািযতি 

ৈাতে অাংযেি সাযর্ যুি েিা হযৈ। তিজটি আইযফল োও াযিি মর্যে 35 তমোি 

উঁচু হযৈ। 
 

' NIDAAN ' হল ভািযতি প্রর্ম মপােি াল যা মগ্রফতাি হও া নািযো 

অপিাধীযদি উযেযেয গঠিত হয যে  

‘NIDAAN’ হল ভািযতি প্রর্ম ডাোযৈস যা তৈতভন্ন মেে ও িাজয প্রতসতেউেন 

এযজতিগুতলি বািা ৈযৈহাযিি জনয োযিেি েিা হয যে| NIDAAN 

নািযোটিি েযরাল ৈুযযিা (NCB) বািা বততি েিা হয যে। এটি মাদেদ্রৈয 

সমন্ব  ৈযৈস্থাি (NCORD) মপােি াযলি অাংে, যা মেেী  স্বিাষ্ট্রমন্ত্রী অতমত োহ 

30 জুলাই চণ্ডীগয  'মাদে পাচাি এৈাং জাতী  তনিাপিা' তৈষ ে সযম্মলযনি 

সম  চালু েযিতেযলন। 

তনদাযনি সুতৈধা- 

NIDAAN হল সমস্ত মাদেদ্রৈয অপিাধীযদি সম্পতেি ত মডোি জনয এেটি 

ও ান-স্টপ সমাধান| 
 

মেেী  সিোি চালু েযিযে িাষ্ট্রী  পুিস্কাি মপােি াল 

সিোযিি তৈতভন্ন মন্ত্রে, তৈভাগ এৈাং সাংস্থাগুতলি সমস্ত পুিস্কাি এেতিত েিযত 

মেেী  সিোি িাষ্ট্রী  পুিস্কাি মপােি াল চালু েযিযে। িাষ্ট্রী  পুিস্কাি মপােি াল 

তনতিত েিযৈ ময, স্বেতা এৈাং জন ভাগীদাতি তনতিত েিযত সমস্ত পুিস্কাি 

যাযত এেটি প্ল্যােফযমিি অধীযন আযস। মপােি ালটি প্রততটি নাগতিে এৈাং সাংস্থাযে 

ভািত সিোি েতৃি ে প্রৈততি ত তৈতভন্ন তৈভাযগি পুিস্কাযিি জনয ৈযতি এৈাং 

সাংস্থাযে মযনানীত েিাি অনুমতত প্রদান েযি। 
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এস. জ েঙ্কি পযািাগুয যত মহাত্মা গান্ধীি মূততি  উযন্মাচন েযিযেন 

পিিাষ্ট্রমন্ত্রী এস জ েঙ্কি পযািাগুয যত মহাত্মা গান্ধীি এেটি মূততি ি উযন্মাচন 

েযিন এৈাং ঐততহাতসে োসা মদ লা ইতেযপনযডনতস া পতিদেিন েযিন, মযখান 

মর্যে দতক্ষণ আযমতিোি এই মদেটিি স্বাধীনতা আযদালন দুই েতাব্দীিও মৈতে 

আযগ শুরু হয তেল। জ েঙ্কি এই অঞ্চযলি সাযর্ সামতগ্রে তবপাতক্ষে সম্পেি  

মজািদাি েিাি লযক্ষয দতক্ষণ আযমতিো  তাি ে  তদযনি সফযিি প্রর্ম ধাযপ 

িাতজযল মপৌাঁযেযেন। এস. জ েঙ্কি দতক্ষণ আযমতিো  তাাঁ ি প্রর্ম সিোতি সফযি 

তগয যেন মযখাযন তততন পযািাগুয  এৈাং আযজি তন্টনা সফিও েিযেন৷ 
 

মেেী  মন্ত্রী অনুিাগ ঠাকুি 'আজাতদ মোয স্ট' নাযম এেটি অনলাইন মগম 

চালু েযিযেন 

মেেী  মন্ত্রী অনুিাগ ঠাকুি "আজাতদ মোয স্ট" নাযম এেটি অনলাইন মগম চালু 

েযিযেন| এটি ভািযতি স্বাধীনতা সাংগ্রাযমি উপি তভতি েযি এেটি অনলাইন 

তেক্ষামূলে মগযমি তসতিজ, যা তজঙ্গা ইতে াি সহযযাতগতা  বততি েিা হয যে৷ 

এই মগমগুতল অনলাইন মগমািযদি এেটি তৈোল ৈাজাযি েযাপ েিাি এৈাং মগযমি 

মাধযযম তাযদি তেতক্ষত েিাি এেটি প্রযচষ্টা৷  

আজাদী মোয স্ট মগম সম্পযেি  আেষিণী  তর্য: 

 ভািযতি স্বাধীনতা সাংগ্রাম এৈাং মদযেি মহান স্বাধীনতা সাংগ্রামীযদি সম্পযেি  

জ্ঞান প্রদান েিযৈ , যাি ফযল মখযলা া যদি মযধয গৈিযৈাধ এৈাং েতি ৈযযৈাধ 

জাগযৈ এৈাং ঔপতনযৈতেে মানতসেতাি অনুভূতত দূি েিযত সহা ে হযৈ 

এৈাং মজাি মদও া হযৈ। 76 তম স্বাধীনতা তদৈযসি ভাষযণ প্রধানমন্ত্রীি বািা 

'অমৃত োযলি পঞ্চ প্রাণ। 

 মগমগুতল ভািযতি মলাযেযদি জনয ইাংযিতজ এৈাং তহতদযত Android এৈাং 

iOS তডভাইসগুতলি জনয উপলব্ধ এৈাং মসযেম্বি 2022 মর্যে তৈশ্বৈযাপী 

উপলব্ধ হযৈ৷ 

 প্রোেনা তৈভাগ এৈাং তজঙ্গা ইতে াি মযধয এেটি ৈেিৈযাপী অাংেীদাতিযত্বি 

সম , এই ধিযনি আিও মগম চালু েিা হযৈ এৈাং তৈদযমান মগমগুতলযে 

প্রসাতিত েিা হযৈ। 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী হতি ানাি ফতিদাৈাযদ 2,600টি েযযাি অমৃতা 

হাসপাতাযলি উযন্মাচন েিযলন 

এেটি 2,600টি-েযযাি অমৃতা হাসপাতাল প্রধানমন্ত্রী নযিে মমাতদ 

আনুিাতনেভাযৈ উযবাধন েিযলন। এটি এনতসআি অঞ্চযলি স্বাস্থযযসৈা 

পতিোঠাযমাযে উযিখযযাগযভাযৈ উন্নত েিযৈ। এেটি 14 তলা োও াি মযখাযন 

প্রার্তমে তচতেৎসা পতিযষৈা িয যে তা অমৃতা হাসপাতাল েমযপ্ল্যিি 36 লক্ষ 

ৈগিফুে তৈল্ট-আপ এলাোি অাংে হযৈ। হাসপাতাযলি োযদ এেটি মহতলপযাডও 

িয যে। 
 

মদযেি জাতী  পতাোি তডজাইনাি তপ মভঙ্কাই াযে সম্মান জানাযত GoI 

স্মািে ডােটিতেে প্রোে েযিযে 

ভািযতি জাতী  পতাোি তডজাইনাি তপঙ্গাতল মভঙ্কাই া-এি 146তম জন্মৈাতষিেী 

উপলযক্ষ ভািত সিোি এেটি তৈযেষ স্মািে ডােটিতেে প্রোে েযিযে। 

ন াতদতিি ইতদিা গান্ধী মস্টতড াযম সাংসৃ্কতত মন্ত্রে বািা আয াতজত এেটি ইযভন্ট 

“ততিাঙ্গা উৎসৈ” চলাোলীন প্রধানমন্ত্রী নযিে মমাতদ স্টযাম্পটি প্রোে 

েযিতেযলন। 

অনুিাযন তপঙ্গাতল মভঙ্কায ি বততি জাতী  পতাোি আসল নেোও প্রদেিন েিা 

হযৈ। ৈতি মান পতাোটি প্রর্ম নেোি পতিৈততি ত সাংস্কিণ। ততিঙ্গা উৎসযৈ “হি 

 ি ততিাঙ্গা” সঙ্গীত এৈাং তভতডওি জমোযলা আয াজনও মদখা যা । তপঙ্গাতল 

মভঙ্কাই া, অন্ধ্র প্রযদযেি মাতেতলপিনম েহযিি োযে 02 আগস্ট, 1876-এ 

জন্মগ্রহণ েযিতেযলন| তততন তেযলন এেজন স্বাধীনতা সাংগ্রামী| 
 

প্রধানমন্ত্রী নযিে মমাদী GIFT-City-মত আিজি াততে ৈুতল ন এিযচঞ্জ 

'IIBX' চালু েিযলন  

প্রধানমন্ত্রী নযিে মমাতদ গুজিাযেি গান্ধীনগযিি োযে গুজিাে ইন্টািনযােনাল 

তফনাি মেে-তসটি (তগফ্ট তসটি) এ 'ইতে া ইন্টািনযােনাল ৈুতল ন এিযচঞ্জ 

(IIBX)' চালু েযিযেন। IIBX হল ভািযতি প্রর্ম আিজি াততে ৈুতল ন 

এিযচঞ্জ। ৈাযজে 2020-এ ম াষণা েিা এিযচঞ্জটি মসানা এৈাং রূপা তৈতক্র তৈতক্র 

েিযত সহা তা েিযৈ। তৈতনম টি 25 মোটি োো ৈা তাি মৈতে মূযলযি 

জুয লাযসিি জনয উনু্মি র্ােযৈ৷ 
 

মেেী  সাংসৃ্কতত মন্ত্রী তজ তেষাণ মিতি ততিঙ্গা ৈাইে ি যাতলি আয াজন 

েযিযেন 

উপিাষ্ট্রপতত এম মভঙ্কাই া নাইডু তদতিযত লাল মেিা মর্যে সাংসদ সদসযযদি 

বািা এেটি হি  ি ততিাঙ্গা ৈাইে র্যাতল চালু েযিতেযলন| ততিঙ্গা ৈাইে ি যাতলি 

আয াজন েযিযেন মেেী  সাংসৃ্কততমন্ত্রী তজ তেষাণ মিতি। প্রধানমন্ত্রী নযিে 

মমাতদি হি  ি ততিঙ্গা প্রচাযিি সম্মাযন, লাল মেিা মর্যে তৈজ  চে পযিি এেটি 

ৈাইে ি যাতল অনুতিত হ । এো াও উপতস্থত তেযলন মেেী  মন্ত্রী প্রহ্লাদ মজােী 

এৈাং পীযূষ মগায ল। 
 

মো াতলটি োউতিল জাতী  স্বাস্থয েতৃি পযক্ষি সাযর্ সহযযাতগতা েযিযে 

HMIS (মহলর্ মযাযনজযমন্ট ইনফিযমেন তসযস্টম) এৈাং LMIS (লযাৈযিেতি 

ইনফিযমেন মযাযনজযমন্ট তসযস্টম) সমাধানগুতলযে স্বীেৃতত এৈাং মিে েিাি 

জনয, জাতী  স্বাস্থয েতৃি পক্ষ (NHA) ভািযতি মো াতলটি োউতিল (QCI) এি 

সাযর্ যুি হয যে। মেেী  স্বাস্থয ও পতিৈাি েলযাণ মন্ত্রযেি মযত, ে  মাযসি 

জনয QCI-এি এেটি উপাদান মৈাডি  নযােনাল অযাতক্রতডযেেন মৈাডি  ফি 

হসতপোলস অযাে মহলর্ মে াি মপ্রাভাইডাি(NABH) তচতেৎসা মক্ষযি জাতী  

স্বীেৃতত প্রদাযনি দাত যত্ব িয যে| 
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সিোি মডো সুিক্ষা তৈল, 2021 প্রতযাহাি েযিযে 

সিোি সাংসদ মর্যে ৈযতিগত মডো সুিক্ষা তৈল প্রতযাহাি েযিযে োিণ এটি 

মডো মগাপনী তা, সামতগ্রে ইন্টািযনে ইযোতসযস্টম, সাইৈাি তনিাপিা, 

মেতলেম প্রতৈধান ৈযৈহাি েিাি জনয আলাদা আইন সহ অনলাইন স্থান তন ন্ত্রযণি 

জনয এেটি "তৈসৃ্তত আইতন োঠাযমা" তনয  আসযত চযলযে।  

তর্যপ্রযুতি মন্ত্রণাল  সূযি জানা মগযে, সিোি সাংসযদি েীতোলীন 

অতধযৈেনযে োযগিে েযি নতুন আইনটি উত্থাপন েিযত চযলযে। 
 

মেেী  মন্ত্রীি বািা মধযপ্রযদযে 6টি জাতী  স ে প্রেল্প চালু েিা হয যে 

মধযপ্রযদযেি ইযদাযি, 119 তেযলাতমোি তৈসৃ্তত 6টি জাতী  মহাস ে চালু েিা 

হয যে এৈাং এি খিচ হযৈ মমাে 2300 মোটি োো| এই প্রেল্পটিি তভতিপ্রস্তি 

স্থাপন েযিন মেেী  স ে পতিৈহন ও মহাস ে মন্ত্রী শ্রী তনততন গ েতি। 

ইযভযন্ট ৈিৃতা তদযত তগয , শ্রী গ েতি ৈযলতেযলন ময, প্রেল্পগুতল ইযদাি এৈাং 

মধযপ্রযদযে সাংযযাগ উন্নত েযি অগ্রগতত সহজতি েিযৈ। 

 

International News in Bengali 
 

সুইযডন এৈাং তফনলযাে মাতেি ন তসযনে বািা নযাযোযত মযাগদাযনি 

অনুযমাদন তদয যে 

95জন তসযনেি এই ৈযৈস্থাি পযক্ষ মভাে মদও া  মাতেি ন মসযনে সুইযডন এৈাং 

তফনলযাযেি NATO সদসযপদযে চূ ািভাযৈ অনুযমাদন েযিযে। তমযসৌতিি 

তিপাৈতলোন তসযনেি মজাে হাওতল এেমাি আলাদা মভাে তদয যেন| NATO 

মত তফনলযাে এৈাং সুইযডযনি সদসযপদ মাতেি ন মপ্রতসযডন্ট মজা তৈযডযনি 

মজািাযলা সমর্িন মপয যে, তযতন জুলাই মাযস তৈষ টি তৈযৈচনাি জনয তসযনযে 

পাঠিয তেযলন। 
 

ASEAN 2022 সাযল তাি 55তম ৈাতষিেী উদযাপন েিযে 

পিিাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টি এস. জ েঙ্কি ASEAN সদসয মদে এৈাং মহাসতচৈযে তাযদি 

55তম ৈাতষিেীযত অতভনদন জাতনয যেন। এেটি েুইে ৈাতি া  তততন ৈযলন, আমিা 

2022 সালযে মে ASEAN-ভািত ৈনু্ধযত্বি ৈেি তহসাযৈ উদযাপন েিতে, 

অাংেীদাতিযত্বি প্রততশ্রুতত এৈাং ইযদা-পযাতসতফে অঞ্চযল ASEAN-এি 

মেেী তাি প্রতত প্রততশ্রুতত পুনৈিযি েিতে। তনউ তদতিি তিসাচি  অযাে 

ইনফিযমেন তসযস্টম ফি মডযভলতপাং োতরজ(RIS) এ ASEAN-ইতে া 

মসন্টাি (AIC) ASEAN এি 55তম ৈাতষিেী উদযাপযনি জনয এেটি 

আযলাচনাি আয াজন েযিযে। এই ৈেযিি ASEAN তদৈযসি তর্ম হল 

"Tronger Together"| 
 

তপএম মমাতদ সহ 3 মনতাি মনতৃযত্ব োতি েতমেযনি পক্ষ মর্যে প্রস্তাৈ 

মদও া হয যে 

মমতিোন িাষ্ট্রপতত আযেস মযানুয ল মলাযপজ ওিাযডাি প্রস্তাৈ তদয যেন ময 

েীষি েতমেযন মপাপ ফ্রাতিস, জাততসাংয ি মহাসতচৈ আযিাতনও গুযতযিস এৈাং 

ভািযতি প্রধানমন্ত্রী নযিে মমাদীযে অিভুি ি েিা উতচত। েতমেযনি লক্ষয হযৈ 

তৈশ্বৈযাপী যুে ৈন্ধ েিাি জনয এেটি প্রস্তাৈ উপস্থাপন েিা এৈাং েমপযক্ষ পাাঁ চ 

ৈেযিি জনয এেটি যুেতৈিততি উযেযেয এেটি চুতি স্বাক্ষি েিা।  

মমতিোন িাষ্ট্রপতত পাাঁ চ ৈেযিি জনয এেটি তৈশ্বৈযাপী যুেতৈিতত প্রচাযিি জনয 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী সহ ততন তৈশ্ব মনতাি সমন্বয  গঠিত েতমেন গঠযনি জনয 

জাততসাংয ি োযে এেটি তলতখত প্রস্তাৈ জমা মদও াি পতিেল্পনা েিযেন। 
 

উইতল াম রুযোযে মেতন াি পিৈতী িাষ্ট্রপতত তহসাযৈ ম াষণা েিা হয যে 

মেতন াি মডপুটি মপ্রতসযডন্ট, উইতল াম রুযো পাাঁ চৈাযিি প্রততবন্দ্বী িাইলা 

ওতডঙ্গাি তৈরুযে মপ্রতসযডন্ট তনৈিাচযন জ ী হও াি পি মেতন াি মপ্রতসযডন্ট 

তহযসযৈ তনৈিাতচত হয যেন। উইতল াম রুযো 5০.49% মভাে মপয যেন এৈাং 

মচ ািমযাযনি মত অনুযা ী ওতডঙ্গা 48.85% মভাে মপয যেন। 
 

ইউনাইযেড তোংডযম(ইউযে) মূলযস্ফীতত মৈয  10.1% হয যে 

তিযেযনি ৈাতষিে মুদ্রাস্ফীততি হাি তবগুণ অযঙ্ক েুাঁ য যে, জুলাই মাযস যা মৈয  

10.1% হয যে৷ উচ্চ খাদয এৈাং েতি খিযচি োিযণ মভািাযদি দাম মাতেি ন 

যুিিাষ্ট্র এৈাং ইউযিাযপি তুলনা  যুিিাযজয আিও দ্রুত ৈা যে। ে যলে মপপাি 

এৈাং েুর্িাে সহ খাদয ও প্রধান তজতনযসি দাম ৈৃতেি োিযণ এই ৈৃতে  যেযে।  
 

স্কেলযাে হল প্রর্ম মদে মযখাযন তপতি ড পণয সৈাি জনয উপলব্ধ েিা 

হয যে 

স্কেলযাে সিোি স্কেলযাযেি আইন অনুসাযি তৈনামূযলয সযাতনোতি পণয ( 

তপতি ড মপ্রাডাক্ট) মযমন েযাম্পন এৈাং পযাড সৈাি জনয উপলব্ধ েযিযে। 

স্কেলযাযে তপতি ড মপ্রাডাক্টস অযাক্ট োযিেি হও া  োউতিল এৈাং তেক্ষা 

প্রততিাযনি মাধযযম পণয সিৈিাহ েিা হযৈ। তপতি ড মপ্রাডাক্টস( তফ্র প্রতভেন) 

(স্কেলযাে) তৈল 2020 সাযলি নযভম্বযি MSPs বািা সৈিসম্মততক্রযম অনুযমাতদত 

হয তেল। মলৈাি MSP মতনো মলনন , তযতন 2016 সাল মর্যে তপতি ড দাতিদ্রয 

দূি েিাি জনয োজ েিযেন, তৈলটি উত্থাপন েযিতেযলন। 
 

প্রর্ম মোতভড ৈুস্টাি ভযােতসযনেন ইউনাইযেড তোংডযম অনুযমাতদত 

হয যে 

তিটিে স্বাস্থয েতৃি পক্ষ জাতনয যে ময, যুিিাজযই প্রর্ম মদে হয  উযঠযে যািা 

ৈাইভাযলন্ট মডানিা মোতভড ৈুস্টাি টিোি অনুযমাদন েযিযে। মোতভড ৈুস্টাি 

টিো মোতভড-19 এি আসল মেন এৈাং সাম্প্রততে ওতমক্রন সাংস্কিণ উভ যেই 

লক্ষয েযি বততি েিা হয যে। মডানিা মোতভড ৈুস্টাি ভযােতসযনেনযে 

মমতডতসনস অযাে মহলর্ মে াি মপ্রাডাক্ট মিগুযলেতি এযজতি(MHRA) নতুন 

েযিানভাইিাস এি তৈরুযে এেটি "তীক্ষ্ণ যন্ত্র" তহসাযৈ অনুযমাতদত েিা হয যে| 

এটি তনিাপিা, গুণমান এৈাং োযিোতিতাি প্রয াজনী তাগুতল পূিণ েিাি জনয 

সাংেল্পৈে হয তেল৷ 
 

তজম্বাৈুয  সিোি মুদ্রাস্ফীতত মমাোযৈলা  আইতন দিপি তহসাযৈ স্বণিমুদ্রা 

চালু েযিযে 

তজম্বাৈুয  সিোি উচ্চ মুদ্রাস্ফীততযে তন ন্ত্রণ েিাি উযেযেয জনসাধািণযে 

তৈতক্র েিাি উযেযেয মসানাি মুদ্রা চালু েযিযে। মদেটিি মেেী  ৈযাাংে, 

তজম্বাৈুয ি তিজাভি  ৈযাাংে স্থানী  মুদ্রাি প্রতত আস্থা ৈা াযত এই নতজিতৈহীন 

পদযক্ষযপি ম াষণা েযিযে। 
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মুদ্রাটিযে 'মমাতস-ও-তুতন া' ৈলা হ , যা স্থানী  মোঙ্গা ভাষা  তভযক্টাতি া 

জলপ্রপাতযে তনযদি ে েযি। লযঞ্চি সম  এেটি েয যনি দাম তেল $1,824। 
 

জাপান, মাতেি ন যুিিাষ্ট্র এৈাং দতক্ষণ মোতি া মক্ষপণাস্ত্র প্রততিক্ষা মহ া  

অাংেগ্রহণ েযিযে 

এেটি তমতড া আউেযলে অনুযা ী, উিি মোতি াি ক্রমৈধিমান সামতিে হুমতেি 

তৈরুযে তনিাপিা সহযযাতগতা ৈৃতেি জনয এই সপ্তাযহ দতক্ষণ মোতি া, মাতেি ন 

যুিিাষ্ট্র এৈাং জাপাযনি মযধয এেটি মযৌর্ ৈযাতলতস্টে মক্ষপণাস্ত্র প্রততিক্ষা মহ া 

হাও াইয ি জলসীমা  শুরু হযৈ। সূি অনুযা ী, তবৈাতষিে পযাতসতফে ড্রাগন তড্রল 

অনুতিত হযৈ। অযেতল া এৈাং োনাডাও 2022 সাযলি সাংস্কিযণি অনুেীলযন 

অাংে মনযৈ| 
 

IMD-UNDP এৈাং জাপান 10টি িাজয ও মেেোতসত অঞ্চযল জলৈা ু 

সাংক্রাি তৈষয  এযে অপিযে সাহাযয েিযৈ 

IMD-UNDP মদেৈযাপী 10টি িাজয এৈাং মেেোতসত অঞ্চযল জলৈা ু সাংক্রাি 

েমিোযণ্ডি গতত ৈা াযনাি জনয এেটি নতুন প্রেযল্পি সূচনা েযিযে, যা ভািত 

আৈহাও া তৈভাগ(IMD), জাপান সিোি এৈাং জাততসাং  উন্ন ন েমিসূতচ 

(UNDP) বািা উযন্মাচন েিা হয যে। 2022-2023 মিশুযম, IMD-UNDP-

এি প্রেল্পটি তনম্নতলতখত িাজযগুতলযত ৈাস্তৈাত ত েিা হযৈ: তৈহাি, তদতি-NCR, 

গুজিাে, ঝা খণ্ড, মধযপ্রযদে, মহািাষ্ট্র, ওত ো, তসতেম, উিিাখণ্ড এৈাং উিি 

প্রযদে৷ UNDP ভািত IMD-UNDP প্রেযল্পি জনয জাপাযনি মর্যে $5.16 

তমতল ন জলৈা ু অনুদান তহসাযৈ মপয যে।  
 

িাতে া ইিাযনি সযাযেলাইেযে সফলভাযৈ েক্ষপযর্ উৎযক্ষপণ েযিযে  

িাতে ান িযেে সফলভাযৈ দতক্ষণ োজাখস্তান মর্যে েক্ষপযর্ এেটি ইিানী 

সযাযেলাইে উৎযক্ষপণ েযিযে। বখ াম নাযমি এেটি ইিাতন সযাযেলাইে 

োজাখস্তাযন িাতে াি-তলজ েিা ৈাইযোনুি উৎযক্ষপণ সুতৈধা মর্যে স ুজ 

িযেযেি মাধযযম েক্ষপযর্ প্রযৈে েযিযে। সযাযেলাইেটিি নাম ওমি বখ াযমি 

নাযম িাখা হয তেল, তযতন তেযলন 11তম এৈাং 12তম েতযে ৈসৈাসোিী এেজন 

পািসয তৈজ্ঞানী। উচ্চ-মিযজাতলউেন েযাযমিাি সাযর্ লাগাযনা সযাযেলাইেটি 

পতিযৈে পযিযৈক্ষযণি জনয ৈযৈহাি েিা হযৈ এৈাং এটি সমূ্পণিরূযপ তন ন্ত্রযণ 

র্ােযৈ। 
 

 

আযজি তন্টনাি তি াি অযাডতমিাল গুইলািযমা পাৈযলা তিওস UNMOGIP-

এি প্রধান তহযসযৈ তনযুি হয যেন 

এেজন অতভজ্ঞ আযজি তন্টনাি মনৌৈাতহনী অতফসাি ,তি াি অযাডতমিাল গুইলািযমা 

পাৈযলা তিওসযে জাততসাংয ি মহাসতচৈ আযিাতনও গুযতযিস বািা ভািত ও 

পাতেস্তাযন জাততসাংয ি সামতিে পযিযৈক্ষে গ্রুযপি )UNMOGIP ( প্রধান 

তমেন এৈাং প্রধান সামতিে পযিযৈক্ষে তহসাযৈ মযনানীত েিা হয যে। উরুগুয ি 

মমজি মজনাযিল মহাযস ইলাতদও আলোইন আযজি তন্টনাি তি াি অযাডতমিাল 

গুইলািযমা পাৈযলা তিওি পযক্ষ পদতযাগ েযিযেন এৈাং  UNMOGIP -এি 

প্রধান সামতিে পযিযৈক্ষে তহযসযৈ ,যাি োজ তেেুতদযনি মযধয মেষ হযত 

চযলযে৷ জাততসাং  োতিিক্ষা োযিক্রযম সহা তাি জনয মহাসতচৈ মমজি 

মজনাযিল আলোনযে ধনযৈাদ জানান। 
 

চীযন লযাাং া মহতনপাভাইিাস পাও া মগযে 

চীযনি োনডাং এৈাং মহনান প্রযদযে, মযন েিা হযে 35 জন মানুষ লযাাং া 

মহতনপাভাইিাস নামে এেটি অতভনৈ ভাইিাস বািা সাংক্রাতমত সাংক্রতমত 

হয যে। লযাাং া মহতনপাভাইিাস মহো এৈাং তনপাহ ভাইিাস এেটি সাংযযাগ বততি 

েযি। নতুন ভাইিাস সম্পযেি  এখনও অযনে তেেু জানা যা তন, যা LayV নাযমও 

পতিতচত| এটি এে ৈযতি মর্যে অনয ৈযতিি েিীযি সাংক্রতমত হ  তেনা তা এখযনা 

পযিি জানা যা  তন।  
 

তসঙ্গাপুি সিোি “চযলা তদতি" এি অৈস্থান, পযাডাাং এি মঞু্জি েযিযে 

নযােনাল মহতিযেজ মৈাডি  জাতনয যে ময, পযাডাাং (মনতাতজ সুভাষ চে ৈসুি 

তৈখযাত আহ্বান " চযলা তদতি" এি অৈস্থান) এখন সুৈাস চে ৈসুি সৃ্মততস্তযম্ভি 

মযিাদা মপযত চযলযে এৈাং তসঙ্গাপুযিি সৃ্মততস্তম্ভ সাংিক্ষণ আইন(NHB) এি 

অধীযন সম্ভাৈয সযৈিাচ্চ স্তযিি সুিক্ষাও পাযৈ৷ 9 আগস্ট, 2022-এ, তসঙ্গাপুি 

মদেটি তাি 57তম জাতী  তদৈস উদযাপন েযিযে এৈাং আইেতনে এই সৈুজ 

স্থানটিযে অর্িাৎ পযাডাাংযে 75তম জাতী  সৃ্মততস্তম্ভ তহসাযৈ মযনানীত েিা 

হয যে। 

পযাডাাং হল তসঙ্গাপুযিি এেটি তৈোল মখালা মাঠ, মযখাযন 1943 সাযলি জুলাই 

মাযস, মনতাতজ সুভাষ চে ৈসু "তদতি চযলা" আহৈান েযিতেযলন।  
 

েলতম্ব াি প্রর্ম ৈামপন্থী মপ্রতসযডন্ট তহযসযৈ েপর্ তনযলন গুস্তাযভা মপযরা 

েলতম্ব াি প্রর্ম ৈামপন্থী মপ্রতসযডন্ট তহযসযৈ েপর্ তনয যেন গুস্তাযভা মপযরা। 

62 ৈেি ৈ সী মপযরা েলতম্ব াি M-19 মগতিলা গ্রুযপি এেজন প্রািন সদসয 

এৈাং মসইসাযর্ এেজন প্রািন তসযনেি এৈাং মৈাযগাোি মম ি। তততন ইভান 

ডুযেি স্থলাতভতষি হন। তমিঃ গুস্তাযভা মপযরা ৈামপন্থী িাজনীতততৈদ এৈাং 

িাজননততে ৈতহিাগতযদি এেটি ক্রমৈধিমান মগািীি অাংে যািা মহামািী শুরু 

হও াি পি মর্যে লযাটিন আযমতিোযত তনৈিাচযন জ ী হয  আসযে।  

নতুন িাষ্ট্রপতত ম াষণা েযিযেন ময েলতম্ব া মতল অনুসন্ধাযনি জনয নতুন 

লাইযসি মদও া ৈন্ধ েিযৈ এৈাং ফ্রযাতোং প্রেল্পগুতল তনতষে েিযৈ, যতদও মতল 

তেল্প মদযেি বৈধ িপ্তাতনি প্রা  50 েতাাংে বততি েযি।  
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োনাডা 65তম েমনওয লর্ পালিাযমন্টাতি েনফাযিযিি আয াজে হযত 

চযলযে  

জাতী  োউতিল অফ প্রতভযিস(NCOP) এি মচ াি আযমাস মাযসাযদা এৈাং 

এমতপযদি এেটি তৈতেষ্ট দল েমনওয লর্ পালিাযমন্টাতি েনফাযিি(CPC) এি 

মনতৃযত্ব র্ােযৈন। 65তম েমনওয লর্ পালিাযমন্টাতি েনফাযিি(CPC) 

োনাডাি হযাতলফযাযি 22 মর্যে 26 আগস্ট, 2022 পযিি অনুতিত হযৈ। 65তম 

েমনওয লর্ পালিাযমন্টাতি েনফাযিি েমনওয লর্ পালিাযমন্ট এৈাং 

আইনসভাি প্রতততনতধযদিযে সাংসদী  ৈযৈস্থাি উন্নতত এৈাং আিজি াততে 

িাজননততে সমসযাগুতল তনয  আযলাচনা েিাি জনয এেটি ৈাতষিে মফািাম প্রদান 

েযি। .  
 

এস. জ েঙ্কি দতক্ষণ আযমতিো মহাযদযে 3-মদযেি সফযি যািা শুরু 

েযিযেন 

লযাটিন আযমতিোন অঞ্চযলি সেল মদযেি সাযর্ সম্পেি  ভাযলা েিাি উযেযেয, 

পিিাষ্ট্রমন্ত্রী ডিঃ এস জ েঙ্কি ততন মদযেি সফি শুরু েযিযেন। এই ততন মদযেি 

েীষি মনতৃযত্বি পাোপাতে তাি প্রততপযক্ষি সাযর্ মন্ত্রীি বৈঠযেি সম , খাদয ও 

জ্বালাতন তনিাপিা, প্রততিক্ষা, তর্যপ্রযুতিি উপি মফাোস েিা হযৈ। 22-27 

আগস্ট মর্যে শুরু হও া িাতজল, পযািাগুয  এৈাং আযজি তন্টনা সফযিি সম  এটি 

দতক্ষণ আযমতিো অঞ্চযল পিিাষ্ট্রমন্ত্রী ডিঃ এস জ েঙ্কযিি প্রর্ম সফি।  

বৈঠযেি অযাযজো: 

িাতজল এৈাং আযজি তন্টনা সফযিি সম , মন্ত্রী তাি সমেক্ষযদি সাযর্ জয ন্ট 

েতমেন তমটিাং (মজতসএম) এি সহ-সভাপততত্ব েিযৈন, মযখাযন মফাোস হযৈ 

তৈতভন্ন মসক্টযি তবপাতক্ষে সম্পেি  পযিাযলাচনা েিা এৈাং অতভন্ন স্বাযর্িি আঞ্চতলে 

ও বৈতশ্বে তৈষ  তনয ও আযলাচনা েিা হযৈ। িাতজল এৈাং আযজি তন্টনা উভ ই 

ভািযতি মেৌেলগত অাংেীদাি। এো াও ভািতী  সম্প্রদায ি পাোপাতে 

ৈযৈসা ী মনতৃৈৃযদি সাযর্ মদখা ও আলাপ-আযলাচনা েিা এই মদেগুতলযত তাি 

সফযিি এযজো  িয যে। 
 

জামিাতন তৈযশ্বি প্রর্ম হাইযড্রাযজযনি যািীৈাহী মরযনি ৈহি চালু েযিযেন 

জামিাতন তৈযশ্বি প্রর্ম হাইযড্রাযজন চাতলত যািীৈাহী মরযনি ৈহি চালু েযিযে। 

হাইযড্রাযজন চাতলত যািীৈাহী মরযনি প্রর্ম ৈহিটি 15টি তডযজল মরন প্রততস্থাপন 

েযিযে মযগুতল পূযৈি জামিাতনি মলা াি সযািতনযত তৈদুযততৈহীন রযাযে পতিচাতলত 

হয তেল৷ মরযনি ইতঞ্জন হাইযড্রাযজন ফুয ল মসল ৈযৈহাি েযি উৎপাতদত তৈদুযৎ 

বািা চাতলত হ ।  

সিোযিি ম াষণা অনুযা ী, হাইযড্রাযজযনি ৈযৈহাি জীৈাশ্ম জ্বালাতনি এেটি 

পতিষ্কাি তৈেল্প। িাযজযি গভনিি মস্টফান ওয ইল ৈযলযেন ময, মলা াি সযািতন 

হাইযড্রাযজন চাতলত যািীৈাহী মরন প্রেযল্পি প্রর্ম ৈহযিি জনয মমাে 93 তমতল ন 

ইউযিা তৈতনয াগ েযিযে। এই আমন্ত্রণ জামিাতনি অর্িনীততযে আিও সৈুজ েিাি 

জনয এেটি চমৎোি উদাহিণ এৈাং প্রযচষ্টা৷ 
 

দতক্ষণ মোতি া এৈাং মাতেি ন যুিিাষ্ট্র তাযদি ৈৃহিম মযৌর্ সামতিে মহ া 

শুরু েযিযে 

দতক্ষণ মোতি া এৈাং মাতেি ন যুিিাষ্ট্র তফল্ড প্রতেক্ষণ পুনিা  চালু েযি তাযদি 

ৈৃহিম মযৌর্ সামতিে মহ া শুরু েযিযে। এই ৈেি, ৈাতষিে গ্রীষ্মোলীন মহ াি 

নাম পতিৈতি ন েযি 'উলতচ তফ্রডম তেল্ড' িাখা হয যে এৈাং এটি 1লা মসযেম্বি 

2022 -এ মেষ হও াি ের্া িয যে। দতক্ষণ মোতি াি মপ্রতসযডন্ট ইউন সুে-

ইওল সতম্মতলত মহ াযে স্বাভাতৈে েিাি এৈাং উিি মোতি াি তৈরুযে প্রততযিাধ 

ক্ষমতা ৈা াযনাি অঙ্গীোি েযিযেন। দতক্ষণ মোতি া পৃর্েভাযৈ চািতদযনি 

উলতচ তসতভল তডযফি তড্রলস শুরু েযিে, যা েযিানাভাইিাস মহামািী হও াি 

পযি প্রর্মৈাযিি মযতা সিোিী প্রস্তুতত ৈা াযনাি জনয তৈযেষভাযৈ তডজাইন েিা 

হয যে। 
 

প্রর্মৈাযিি জনয ভািত 2022 সাযলি তডযসম্বযিি মযধয G20 মপ্রতসযডতি 

গ্রহণ েিযৈ 

G20 সতচৈাল  এৈাং সাংতিষ্ট োঠাযমা স্থাপযনি অনুযমাদন তদয যে, যা নীততগত 

তসোিগুতল ৈাস্তৈা ন েিযৈ এৈাং 2023 সাযল ভািযতি আসন্ন মগািীি 

সভাপততযত্বি ৈযৈস্থাি জনয দা ী র্ােযৈ৷ ভািত 1 তডযসম্বি, 2022 মর্যে 

নযভম্বি পযিি G20-এি সভাপততত্ব েিযৈ৷ G20 সতচৈাল  19টি মদে এৈাং 

ইউযিাপী  ইউতন ন (EU) তনয  গঠিত| এটি আিিঃসিোতি মফািাযমি ভািযতি 

সভাপততযত্বি জ্ঞান, তৈষ ৈস্তু, প্রযুতিগত, তমতড া, তনিাপিা এৈাং লতজতস্টে 

তদেগুতলি সাযর্ সম্পতেি ত োজগুতল পতিচালনা েিযৈ। 

এি মূল উযেেয: 

- তৈশ্বৈযাপী অর্িননততে প্রৈৃতে পুনরুোি েিা;  

- আিজি াততে আতর্িে ৈযৈস্থা েতিোলীেিণ; 

- আিজি াততে আতর্িে প্রততিাযনি সাংস্কাি। 
 

G20 সদসয: 

G20 এি সদসয মদেগুযলা হযলা আযজি তন্টনা , অযেতল া, িাতজল, োনাডা, চীন, 

ফ্রাি, জামিাতন, ভািত , ইযদাযনতে া, ইতাতল, জাপান, মোতি া প্রজাতন্ত্র, 

মমতিযো, িাতে া, মসৌতদ আিৈ, দতক্ষণ আতফ্রো, তুিস্ক, যুিিাজয, যুিিাজয 

িাজয এৈাং ইউযিাপী  ইউতন ন। 

প্রতত ৈেি G20 মপ্রতসযডন্ট তৈতভন্ন অতততর্ মদেযে G20 ইযভযন্ট অাংে তনযত 

এৈাং এযজো  অৈদান িাখাি জনয আমন্ত্রণ জানান। G20 সদসযিা অতততর্ মদে 

এৈাং অনযানয অ-সদসয মদেগুতলি সাযর্ জত ত র্াযে যাযত G20 আিজি াততে 

মতামযতি তৈসৃ্তত পতিসিযে প্রততফতলত েযি। 2015 সাযল তুিস্ক মপনযে স্থা ী 

আমন্ত্রণোিী তহযসযৈ স্বাগত জানা । 
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হতি ানা সিোি EWS োিযদি জনয মচিাগ মপ্রাগ্রাম চালু েযিযে  

হতি ানাি মুখযমন্ত্রী মযনাহি লাল খাট্টাি প্রোসন সম্প্রতত "মুখযমন্ত্রী সমান তেক্ষা 

িাণ, সহা তা এৈাং অনুদান(মচিাগ)" েমিসূতচ চালু েযিযে। এটি 2003 সাযলি 

হতি ানা সু্কল তেক্ষা তৈতধি 134-এ তৈতধি অধীযন 2007 সাযল তৈ. হুতপদি তসাং হুডা 

প্রোসন বািা শুরু চালু হয যেন। পতিেল্পনা অনুযা ী, অর্িননততেভাযৈ দুৈিল 

তৈভাযগি(EWS) সিোতি তেক্ষার্ীিা যািা মৈসিোতি সু্কযল পয  তািা তৈনামূযলয 

তেক্ষা পাযৈ। 
 

মেিালা সিোি GST ফাাঁ তে মিাধ েিযত মমাৈাইল অযাপ চালু েিযত 

চযলযে 

মেিালা সিোি এেটি মমাৈাইল অযাপ চালু েিযত চযলযে মযখাযন মানুযষিা 

আসল তৈল আপযলাড েিযত পািযৈ এৈাং পুিস্কাি মজতাি সুযযাগও মপযত পাযৈ। 

মেিালা সিোি এই অযাপটি তজএসটি ফাাঁ তে মদও াি তৈরুযে ৈযৈহাি েিযৈ। 

অযাপটিি নাম 'লাতে তৈল অযাপ' এৈাং এটি 16ই আগস্ট 2022-এ লঞ্চ েিযৈন 

মুখযমন্ত্রী তপনািাই তৈজ ন। 
 

মগা াি মুখযমন্ত্রী প্রযমাদ সাও াি উচ্চ তেক্ষা  100% NEP ৈাস্তৈা যনি 

ম াষণা েযিযেন 

মগা াি মুখযমন্ত্রী, প্রযমাদ সাও াি ম াষণা েযিযেন ময, িাজয সিোি 100% 

উচ্চ তেক্ষা প্রততিানগুতলযত জাতী  তেক্ষা নীতত (NEP) প্রয াগ েিযৈ। েযলজ 

মর্যে তৈশ্বতৈদযাল  পযিি NEP ৈাস্তৈা ন শুরু হয যে। আগামী তেক্ষাৈষি মর্যে 

উচ্চতেক্ষা প্রততিাযনি তসযলৈাযসি েতভাগ NEP-ি মাধযযম অনলাইযন প্রদান 

েিা হযৈ| 
 

তৈহাযিি NDA মুখযমন্ত্রীি পদ মর্যে ইস্তফা তদযলন নীততে কুমাি 

িাজযপাল ফাগু মচৌহাযনি োযে NDA মুখযমন্ত্রীি পদ মর্যে ইস্তফা জমা 

তদয যেন নীততে কুমাি। তততন এেটি নতুন সিোি গঠযনি দাতৈযত 160 জন 

তৈধা যেি এেটি সমর্িন পিও জমা তদয যেন। 243-সদযসযি তৈধানসভা , 

তৈযজতপি 77 জন তৈধা ে এৈাং JD(U)এি তৈধা ে সাংখযা 45 জন। ৈতি মাযন 

RJD 79 জন তৈধা ে, োংযগ্রস 19 জন এৈাং CPI(ML)-এি মনতৃত্বাধীন 

ৈামফ্রন্ট 17জন তৈধা ে তনয  দলটি গঠিত হয যে|  
 

‘Medicine from the sky’: অরুণাচল প্রযদযে প্রর্ম পাইলে প্রেল্প চালু 

হয যে 

‘Medicine from the sky’ পাইলে প্রেযল্পি মড্রান পতিযষৈা চালু েিযলন 

অরুণাচল প্রযদযেি মুখযমন্ত্রী মপমা খােু। ‘Medicine from the sky’ও প্রধানমন্ত্রী 

নযিে মমাতদি উযদযাযগ আজাতদ ো অমৃত মযহাৎসযৈি এেটি অাংে। পূৈি োযমাং 

মজলাি মসপ্পা মর্যে চাও াাং তাযজা পযিি প্রর্ম সফল ফ্লাইে পতিচাতলত 

হয তেল। এই পাইলে প্রেল্পটি ভািযতি স্বাস্থযযসৈা মসক্টযি নতুন প্রযুতি চালু 

েিাি জনয প্রধানমন্ত্রী নযিে মমাতদি দৃতষ্টভতঙ্গি ফলস্বরূপ। 

তততন ভািত মড্রান মযহাৎসযৈও উযিখ েযিতেযলন ময, ভািযতি তৈযশ্বি মড্রান 

হাৈ হও াি সম্ভাৈনা িয যে। এই মড্রান পতিযষৈা ৈা প্রর্ম পাইলে প্রেযল্পি লক্ষয 

মড্রাযনি সাহাযযয প্রয াজযন মলাযেযদি ওষুধ এৈাং প্রয াজনী  পতিযষৈা সিৈিাহ 

েিা। এটি েঠিন ভূখণ্ড এৈাং এলাো  মপৌাঁোযতও সাহাযয েিযৈ। 
 

মম াল  ক্রী া তৈভাগ নর্ি ইস্ট অতলতম্পযেি 2  সাংস্কিণ আয াজন েিযত 

চযলযে 

মম াল  সিোি 30মে অযক্টাৈি মর্যে নর্ি ইস্ট অতলতম্পযেি আসন্ন 2  সাংস্কিণ 

আয াজন েিযত চযলযে। মম াল  ক্রী া ও যুৈ তৈষ ে তৈভাগ, এৈাং নর্ি ইস্ট 

অতলতম্পে অযাযসাতসয েন গত সন্ধযা  ক্রী া েৃঙ্খলাি তাতলো চূ াি েিাি জনয 

অনুতিত হয তেল। মগমযসি প্রর্ম সাংস্কিণটি 2018 সাযল মতণপুযি 12 টি 

তডতসতপ্ল্ন সহ অনুতিত হয তেল। 

এই সাংস্কিযণ, আেটি উিি-পূৈি িাযজযি প্রা  4,000জন অাংেগ্রহণোিী তেলাং 

জুয  েত য  র্াো 13টি মভনুযযত 18টি তডতসতপ্ল্যন প্রততবতন্দ্বতা েিযৈ। 

অাংেগ্রহণোিীিা তীিদাজ, অযার্যলটিি, ৈযাডতমন্টন, ৈাযস্কেৈল, ৈতিাং, ফুেৈল, 

জুযডা, োিাযত, শুটিাং, সাাঁ তাি, মেতৈল মেতনস, তা যো াযদা, মেতনস, উশু, 

সাইতিাং (মাউযন্টন ৈাইে), গলফ, ভাযিাযিালন এৈাং কুতস্ত মখলাি মযতা 

প্রততযযাতগতা  অাংে মনযৈ। 
 

মুম্বইয  মদযেি প্রর্ম বৈদুযততে ডাৈল মডোি ৈাস চালু হল  

মেেী  পতিৈহণ মন্ত্রী, নীততন গ েতি দতক্ষণ মুম্বাইয ি YB মসন্টাযি ভািযতি 

প্রর্ম বৈদুযততে ডাৈল-মডোি ৈাস চালু েযিযেন। ৈাসটিি নাম মদও া হয যে 

“Switch EiV 22”| ডাৈল মডোি ৈাসটি মসযেম্বি মর্যে মুম্বাই নাগতিে 

পতিৈহন সাংস্থা চালাযৈ। নীততন গ েতি ৈযলতেযলন ময, 35 েতাাংে দূষণ তডযজল 

এৈাং মপযরাযলি বািা হ  এৈাং এই ৈাসগুতল দূষণ দূষণ েমাযত সাহাযয েিযৈ৷ 

মদযেি প্রর্ম েীতাতপ তন তন্ত্রত ডাৈল মডোি ৈাস সহ দুটি নতুন বৈদুযততে ৈাস 

ৈৃহনু্মম্বাই ইযলেট্রিে সাপ্ল্াই অযাে রািযপােি  (BEST) এি ৈহযি মযাগ মদযৈ। 
 

মগা া, ভািযতি প্রর্ম িাজয যা "হি  ি জল" োংসাপি মপয যে 

মগা া এৈাং দাদিা ও নগি হাযভতল এৈাং দমন ও তদউ (D&NH এৈাং D&D) এি 

সমস্ত গ্রাযমি মলাযেিা গ্রামসভাি বািা পাস েিা এেটি প্রস্তাযৈি মাধযযম তাযদি 

গ্রামযে "হি  ি জল" তহসাযৈ ম াষণা েযিযে| গ্রাযমি সমস্ত পতিৈািযে েযলি 

মাধযযম তনিাপদ পানী  জযলি অযাযিস তনতিত েিা হয যে। দাদিা ও নগি 

হাযভতল, দমন ও তদউ এৈাং মগা াি 85,635,000 গ্রামীণ পতিৈাযিি মযধয 

85,156 টি  ি হি  ি জযলি সাযর্ এেটি েযলি সাংযযাযগি মাধযযম পানী  

জযলি অযাযিস িয যে। 
 

BRO অরুণাচল প্রযদযে প্রর্ম তস্টল লযাগ মিাড বততি েিযৈ 

ৈডি াি মিাড অগিানাইযজেন (তৈআিও) পাইলে প্রেযল্পি তভতিযত অরুণাচল 

প্রযদযে তস্টল লযাগ মিাড বততি েিযৈ। তস্টল লযাগ মিাড হল এেটি প্রর্ম ধিযণি 

প্রেল্প যাি লক্ষয হল মেেসই িাস্তা বততি েিা যা ভািী ৈৃতষ্ট এৈাং প্রততকূল জলৈা ু 

সহয েিযত পাযি। অরুণাচল প্রযদযেি তেেু এলাো এৈাং অৈস্থান িয যে মযগুতল 

ভািী ৈৃতষ্ট এৈাং প্রততকূল জলৈা ুযত ভুগযে| তস্টল লযাগ মিাড প্রেল্প মেে এৈাং 

ক্ষততগ্রস্ত এলাোি মযধয সাংযযাগ সমাধান েিযত সাহাযয েিযৈ। 
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তাতমলনা ু েতৃি ে ম াতষত অগস্থযমালাই লযােযস্কযপ 5ম হাতত 

সাংিক্ষণাগাি প্রতততিত হয যে 

এতলফযান্ট তিজাভি  তহসাযৈ মযনানীত েিাি প্রস্তাৈ মেেী  পতিযৈে মন্ত্রে বািা 

অনুযমাতদত হয যে৷ তাতমলনা ু এই অগতস্ত ািমালাই এতলফযান্ট তিজাযভি ি 

তত্ত্বাৈধান েিযৈ, যা হল পঞ্চম হাতত সাংিক্ষণাগাি। অগতস্ত ািমালাই এতলফযান্ট 

তিজাভি যে অৈতহত েিাি পি মেেী ভাযৈ পনসি েিা প্রেল্প এতলফযাযন্টি 

মাধযযম ৈন তৈভাগ অতততিি অর্িা যনি জনয মযাগয ৈযল তৈযৈতচত হযত পাযি। 
 

অরুণাচযলি তৃতী  তৈমানৈদযিি নাম 'মডাতন মপাযলা তৈমানৈদি' 

িাযজযি িাজধানী ইোনগযি তনমিাণাধীন অরুণাচল প্রযদযেি তৃতী  তৈমানৈদিটি 

অরুণাচল প্রযদে প্রোসযনি বািা "মডাতন মপাযলা তৈমানৈদি" নাযম পতিতচত 

হয যে। মুখযমন্ত্রীি অতফযসি এেজন প্রতততনতধি মযত, িাজয মতন্ত্রসভা তাি 

বৈঠযে তৈমানৈদযিি নাম তহসাযৈ "মডাতন মপাযলা তৈমানৈদি" গ্রহণ েযিযে। 

অরুণাচল প্রযদযেি মুখযমন্ত্রী মপমা খােু এই সমাযৈযে সভাপততত্ব েযিন। 
 

ওত ো সিোি উপকূলৈতী অঞ্চযল িক্ষাি জনয NIOT-এি সাযর্ এেটি 

সমযঝাতা স্মািে স্বাক্ষি েযিযে 

সিোি ৈনযা,  ূতণিঝ , মাটি ক্ষ  এৈাং উচ্চ মজা াি ইতযাতদি মযতা তৈতভন্ন 

প্রােৃততে দুযযিাগ মর্যে উপকূলী  অঞ্চলগুতলযে িক্ষা েিাি জনয মচন্নাই-

তভতিে নযােনাল ইনতস্টটিউে অফ ওোন মেেযনালতজ (NIOT) এি সাযর্ এেটি 

সমযঝাতা স্মািে (MoU) স্বাক্ষি েযিযে। জলৈা ু পতিৈতি যনি প্রভাযৈ প্রতত ৈেি 

উপকূলী  অঞ্চল প্রােৃততে দুযযিাযগি সমু্মখীন হ । গঞ্জাম, পুিী, মখাধিা, 

মেেপাদা, ভদ্রে, ৈাযলশ্বি এৈাং জগৎতসাংহপুি নাযম সাতটি মজলা এই 

উযদযাযগি সুতৈধা পাযৈ। 
 

েলোতা ভািযতি আিজি াততে সীফুড মো (IISS) এি 23তম সাংস্কিযণি 

আয াজন েিযৈ 

মমতিন মপ্রাডাক্টস এিযপােি  মডযভলপযমন্ট অর্তিটি (MPEDA) ভািযতি 

সীফুড এিযপােি াসি অযাযসাতসয েন (SEAI) এি সহযযাতগতা  আগামী ৈেযিি 

15 মর্যে 7ই মফব্রু ািী পযিি ‘তসটি অফ জ ’ েলোতা  ইতে া ইন্টািনযােনাল 

সীফুড মো (IISS) এি 23তম সাংস্কিণ অনুতিত হযৈ। 
 

" দতহ-হাতে " মহািাযষ্ট্রি সিোিী মখলা তহসাযৈ স্বীেৃতত মপয যে 

মুখযমন্ত্রী এেনার্ তেযে ম াষণা েযিযেন ময ' দতহ-হাতে ' মহািাযষ্ট্র এেটি 

সিোিী মখলা তহসাযৈ স্বীেৃত হযৈ। িাজয সিোি এেটি 'মপ্রা- দতহ হাতে ' মখলা 

সাংগঠিত েিযত চযলযে। মহািাষ্ট্র সিোি আিও ম াষণা েযিযে ময, মগাতৈদিা 

মপােি স েযাোগতিি অধীযন চােতি পাযৈন এৈাং যতদ মোনও মগাতৈদ হাযি তাহযল 

তাযে তাি 10 লক্ষ োো জীৈন ৈীমা মদও া হযৈ| তািা আাংতেেভাযৈ প্রততৈন্ধী 

হযল তাযদি 5 লক্ষ োোি ৈীমা মদও া হযৈ।  

এটি এেটি দুিঃসাহতসে মখলা তহসাযৈ উদযাপন এৈাং উপযভাগ েিা হ । ' দতহ-

হাতে ' হল এেটি আচাি, মযখাযন ভগৈান েৃযেি ভিিা ' মাখন মচাতি' ৈা মাখন 

চুতিি মখলা মখযলন| 
 

েণিােে সিোি এৈাং ইো ফাউযেেন েৃতষি উন্নততি জনয এেটি সমযঝাতা 

স্মািে স্বাক্ষি েযিযে 

ঈো ফাউযেেন এি প্রততিাতা জতি ৈাসুযদৈ (সদগুরু) এি মযত, ইো 

ফাউযেেন েণিােে সিোযিি সাযর্ এেটি সমযঝাতা স্মািে (এমওইউ) স্বাক্ষি 

েিযৈ যাযত মাটিি গুণমান ৈা াযনা যা | এই চুতিটি সিোযিি "মাটি ৈাাঁ চাও" 

অতভযাযনি অাংে তহযসযৈ েিা হয যে। অনযানয মন্ত্রীযদি পাোপাতে মুখযমন্ত্রী 

ৈাসভিাজ মৈামাই "মাটি সাংিক্ষণ েরুন" তৈষয  এেটি সমযঝাতা স্মািে স্বাক্ষি 

েিযত িতৈৈাি পযাযলস গ্রাউে পতিদেিন েিযৈন। 
 

আসাযমি মুখযমন্ত্রী তহমি তৈশ্ব েমিা 'তৈদযা ির্ - সু্কল অন হুইলস' প্রেল্প চালু 

েযিযেন 

আসাযমি মুখযমন্ত্রী তহমি তৈশ্ব েমিা 'তৈদযা ির্-সু্কল অন হুইলস' প্রেল্প চালু 

েযিযেন। এই প্রেযল্পি লক্ষয হল অর্িননততেভাযৈ প্রততৈন্ধী সুতৈধাৈতঞ্চত 

তেশুযদি 10 মাযসি জনয প্রার্তমে তেক্ষাি সুযযাগ প্রদান েিা। আসাযমি মগৌহাটি 

হাইযোেি  প্রাঙ্গযণ আয াতজত এে অনুিাযন এই প্রেল্পটি চালু েিা হ । 
 

পাঞ্জাৈ ও হতি ানা চণ্ডীগ  তৈমানৈদযিি নাম ভগত তসাংয ি নাযম িাখযত 

চযলযে 

পাঞ্জাৈ ও হতি ানা সিোি মমাহাতলি চণ্ডীগ  আিজি াততে তৈমানৈদযিি নাম 

েহীদ ভগৎ তসাং -এি নাযম িাখযত সম্মত হয যে। পাঞ্জাযৈি মুখযমন্ত্রী ভগৈি মান 

এৈাং হতি ানাি মডপুটি তসএম দুেযি মচৌতালাি মযধয বৈঠযেি সম  এই তসোি 

মনও া হয তেল। পাঞ্জাৈ সিোি ইততমযধযই তোংৈদতি স্বাধীনতা সাংগ্রামী ভগৎ 

তসাংয ি োহাদত তদৈযস 23মে মাচি  িাষ্ট্রী  েুটি ম াষণা েযিযে। 
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গুরুত্বপূণি তদে: 

 485 মোটি োোি তৈমানৈদি প্রেল্পটি পাঞ্জাৈ এৈাং হতি ানা সিোযিি 

তৈমানৈদি েতৃি পযক্ষি (AAI) মযৌর্ উযদযাগ। 

 2017 সাযল পাঞ্জাৈ সিোি দাতৈ েযিতেল ময তৈমানৈদিটিি নাম "েহীদ-ই-

আজম সদি াি েহীদ ভগত তসাং আিজি াততে তৈমানৈদি, মমাহাতল" তহসাযৈ 

িাখা উতচত। 

 2016 সাযল, হতি ানা তৈধানসভা সৈিসম্মততক্রযম চণ্ডীগ  তৈমানৈদযিি নাম 

ভগত তসাংয ি নাযম এেটি প্রস্তাৈ পাস েযি। 
 

ইউতপ সিোি ভািযতি প্রর্ম তেক্ষাি জনপদ বততি েিযৈ 

উিিপ্রযদে সিোি িাযজয এেটি তেক্ষা েহি গ াি পতিেল্পনা েিযে। মযাগী 

আতদতযনার্ সিোযিি মযত, 'তসযঙ্গল এতর, মাতল্টপল এতিে' ধািণাি তভতিযত 

তেক্ষাি েহি গয  মতালা হযৈ। এই পদযক্ষপটি যুৈে-যুৈতীযদি উচ্চ মাযনি তেক্ষা 

প্রদান েিযৈ এৈাং তাযদি এেটি জা গা  তৈতভন্ন মপোগত দক্ষতাি সাযর্ সতজ্জত 

েিযৈ। এো াও, এটি োি এৈাং তেক্ষে উভয ি জনয আৈাসন এৈাং অনযানয 

অযনে সুতৈধা প্রদান েিযৈ। 
 

উিিপ্রযদযেি মুখযমন্ত্রী মযাগী সিোি লখনউযত মদযেি প্রর্ম নাইে 

সাফাতি স্থাপন েিযৈ 

মুখযমন্ত্রী মযাগী আতদতযনাযর্ি সভাপততযত্ব মতন্ত্রসভাি বৈঠযে িাজধানী 

লখনউযত মদযেি প্রর্ম নাইে সাফাতি শুরু েিাি জনয উিিপ্রযদে পযিেন 

দফতযিি প্রস্তাৈ অনুযমাদন েযিযে। পযিেন ও সাংসৃ্কতত মন্ত্রী জ ৈীি তসাং 

ৈযলযেন, তসঙ্গাপুযিি তৈযশ্বি প্রর্ম নাইে সাফাতিি আদযল লখনউযত এই নাইে 

সাফাতিটি কুেিাইল ৈনাঞ্চযল 350 এেি জতমযত 2027.46 মহক্টি এলাো জুয  

বততি েিা হযৈ এৈাং 150 এেি জতমযত এেটি জুলতজেযাল পােি  বততি েিা হযৈ।  
 

পতিমৈঙ্গ সিোি 7 টি নতুন মজলা গঠন েিযত চযলযে, এিফযল মমাে 

30 টি মজলা হযৈ 

মমতা ৈযদযাপাধযায ি মনতৃত্বাধীন পতিমৈঙ্গ সিোি প্রোসতনে প্রতক্র াগুতলযে 

প্রৈাতহত েিাি প্র াযস িাযজয সাতটি নতুন মজলা বততি েিযত চযলযে। এিফযল, 

ৈতি মাযন সমগ্র পতিমৈযঙ্গ 30টি মজলা হযৈ। পতিমৈযঙ্গ আযগ 23টি মজলা তেল| 

এিপি 7টি নতুন মজলা বতিী হও াি ফযল ৈতি মাযন মমাে মজলাি সাংখযা হযৈ 

30| পতিমৈযঙ্গি মুখযমন্ত্রী মমতা ৈযানাতজি ি মযত, সুদিৈন, ইযেমতত, িানা াে, 

তৈেুপুি, জতঙ্গপুি, ৈহিামপুি এৈাং আিও এেটি মজলাি নাম ৈতসিহাে েিা হযৈ| 
 

2021 সাযলি তৈধানসভা অতধযৈেন আয াজযন মেিালা এতগয  িয যে 

মেিালা 2020 সাযল প্রার্তমে COVID-19 মহামািী চলাোলীন তৈধানসভা 

অতধযৈেন আহ্বাযনি মক্ষযি অষ্টম স্থাযন মনযম তগয তেল| তেন্তু, 2021 সাযল 61 

তদযন মদযেি দী িতম হাউস অতধযৈেযনি সাযর্ িাজযটি প্রর্ম স্থান অজি ন 

েযিতেল। PRS মলতজসযলটিভ তিসাচি  হল এেটি তর্ঙ্ক েযাঙ্ক, যাি সদি দফতি 

ন াতদতিযত অৈতস্থত| এটি 2021-এি জনয িাজয সমাযৈেগুতলি পতিচালনাি উপি 

গযৈষণা প্রোে েযিযে। 
 

েৃতষ-ইনফ্রা তহতৈযলি ৈযৈহাযি অন্ধ্রপ্রযদে তৈজ ী তহসাযৈ আতৈভূি ত 

হয যে 

যখন েৃতষ পতিোঠাযমাি জনয নগদ অর্ি ৈযৈহাি েিাি ের্া আযস, তখন 

অন্ধ্রপ্রযদে েীষি স্থান অতধোি েযি ( এতগ্র ইনফ্রা ফাে )। খামাযিি মগযে 

পতিোঠাযমাগত উন্ন যনি তনতিযখ মসিা িাজয তহযসযৈ আতৈভূি ত হয যে। 

ন াতদতিযত এেটি অনুিাযন, মেেী  েৃতষ ও পতিৈাি েলযাণ মন্ত্রী নযিে তসাং 

মতামি 2021 অর্িৈেযি েৃতষ তহতৈল ৈযৈহাযিি মক্ষযি মদযেি মসিা িাযজযি 

জনয িাজয িাইরু্ ৈাজাযিি CEO তৈ. শ্রীতনৈাস িাওযে পুিস্কাি প্রদান েযিন।  
 

মেিালাি মুখযমন্ত্রী অঙ্গনও াত  তেশুযদি জনয ‘তডম ও দুধ’ প্রেল্প চালু 

েযিযেন 

মেিালাি মুখযমন্ত্রী, তপনািাই তৈজ ন নািী ও তেশু উন্ন ন তৈভাযগি এেটি প্রেযল্পি 

উযবাধন েযিযেন। এই প্রেল্পটি অনুযা ী, িাযজযি সমস্ত অঙ্গনও াত যত তেশুযদি 

পুতষ্টি মািা উন্নত েিাি জনয দুধ এৈাং তডম সিৈিাহ েিযত সহা তা েিযৈ। িাজয 

সিোি এই আতর্িে ৈেযি অঙ্গনও াত  মমনুযত দুধ এৈাং তডম অিভুি ি েিাি 

জনয 61.5 মোটি োো ৈিাে েযিযে। 
 

মধযপ্রযদযেি খাযো া  তৈযশ্বি সৈযচয  ৈ  ভাসমান মসৌিতৈদুযৎ মেে 

বততি হযত চযলযে  

মধযপ্রযদযেি খাযো া  বততি হযত চযলযে তৈযশ্বি সৈযচয  ৈ  ভাসমান 

মসৌিতৈদুযৎ মেে। মধযপ্রযদযেি মেেী  িাজয তৈদুযৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৈা াযনাি 

লযক্ষয এৈাং এই অঞ্চযলি তৈদুযৎ সমসযা মমাোযৈলা েিাি উযেযেয এটি বতিী 

হযৈ। এই ভাসমান মসৌি তৈদুযৎ মেেটি 2022-23 সাযলি মযধয 600 মমগাও াে 

েতি বততি েিযৈ। 

 

Economy News in Bengali 
 

RBI 3 মাযস 140 মৈস পয ন্ট বািা মিযপা মিে ৈৃতে েযিযে 

তিজাভি  ৈযাঙ্ক অফ ইতে া(RBI) 5 আগস্ট, 2022-এ মিযপা মিে 50 মৈতসস 

পয ন্ট (BPS) ৈাত য  5.4 েতাাংে েযিযে| এই তনয  েয ে মাযসি ৈযৈধাযন 

RBI তৃতী ৈাি মিযপা মিে ৈাত য যে| এে bps সমান 0.01 েতাাংে পয ন্ট। 
 

ভািযতি তজতডতপ ৈৃতে FY23-এ এতে া  দ্রুততম হযত চযলযে: মিগান 

স্টযানতল 

মগিযান স্টযানতলি তৈযিষেযদি মযত, ভািযতি তজতডতপ ৈৃতে FY23 মত গয  7% 

হযৈ, যা ৈৃহিম অর্িনীততগুতলি মযধয সৈযচয  মৈতে, এৈাং ভািত যর্াক্রযম 

এতে ান এৈাং তৈশ্বৈযাপী উভ  মক্ষযিি ৈৃতেযত 28% এৈাং 22% অৈদান িাখযৈ। 

এটি 2022-2023 সাযল এতে ান অঞ্চযল ভািতযে দ্রুততম ৈধিনেীল এতে ান 

অর্িনীততযত পতিণত েযিযে।  
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ভািযত 2021 সাযল জনসাংখযাি 7.3% মানুষ তডতজোল মুদ্রাি মাতলে 

জাততসাংয ি মযত ভািযতি জনসাংখযাি সাত েতাাংযেিও মৈতে মানুষ তডতজোল 

মুদ্রাি মাতলে| এি মর্যে মৈাঝা যা  ময, মোতভড -19 মহামািী চলাোলীন 

তৈশ্বৈযাপী তক্রযোোযিতিি ৈযৈহাি অভূতপূৈি হাযি মৈয যে। 
 

2021 সাযল তডতজোল মুদ্রাি মাতলোনাি জনয েীষি 20টি তৈশ্ব অর্িনীততি 

তাতলো  ভািত সপ্তম স্থাযন িয যে: 

জাততসাংয ি ৈাতণজয ও উন্ন ন সাংস্থা, UNCTAD 2021 সাযল ৈযলযে, 

তক্রযোোযিতিি মাতলে জনসাংখযাি ভাযগি মক্ষযি উন্ন নেীল মদেগুতল েীষি 

20টি অর্িনীততি মযধয 15 টিি জনয দা ী র্ােযৈ। তাতলোি েীষিযদেগুতল তহল 

ইউযক্রন (12.7 েতাাংে), িাতে া (11.9 েতাাংে), মভযনজুয লা (10.3 

েতাাংে), তসঙ্গাপুি (9.4 েতাাংে), মেতন া (8.5 েতাাংে) এৈাং মাতেি ন যুিিাষ্ট্র 

(8.3 েতাাংে)। ভািযত, 2021 সাযল জনসাংখযাি 7.3 েতাাংে তডতজোল মুদ্রাি 

মাতলে, জনসাংখযাি অাংে তহসাযৈ তডতজোল মুদ্রাি মাতলোনাি জনয েীষি 20টি 

তৈশ্বৈযাপী অর্িনীততি তাতলো  সপ্তম স্থাযন িয যে। 
 

মেে সিোি ইমাযজি তি মক্রতডে লাইন গযািাতন্ট তস্কযমি (ECLGS) সীমা 

5 লক্ষ মোটি অনুযমাদন েযিযে 

মেেী  মতন্ত্রসভা ইমাযজি তি মক্রতডে লাইন গযািাতন্ট তস্কযমি (ECLGS) সীমা 

50,000 মোটি োো মর্যে ৈাত য  5 লক্ষ মোটি োো েিাি অনুযমাদন তদয যে, 

অতততিি অর্ি তৈযেষভাযৈ আততযর্ তা এৈাং সাংতিষ্ট মক্ষযিি উযদযাগগুতলি 

জনয তনতদি ষ্ট েিা হয যে৷ ECLGS হল এেটি অৈযাহত তস্কম এৈাং অতততিি Rs. 

50,000 মোটি োো আততযর্ তা এৈাং সম্পতেি ত খাযত উযদযাযগি জনয প্রযযাজয 

হযৈ| 

এই ৈতধিতেিণটি এই খাযতি উযদযাগগুতলযে স্বল্প খিযচ 50,000 মোটি োো 

পযিি অতততিি ঋণ প্রদাযনি জনয ঋণদানোিী প্রততিানগুতলযে উৎসাতহত 

েিযৈ, এই ৈযৈসাত ে উযদযাগগুতলযে তাযদি োযিক্ষম দা  মমোযত এৈাং 

তাযদি ৈযৈসা চাতলয  মযযত সক্ষম েিযৈ|  
 

5 ৈেযিি জনয GDP 9% হাযি ৈৃতে মপযল FY29 নাগাদ ভািত 5 ট্রিতল ন 

মাতেি ন ডলাি অর্িনীতত পতিণত হযত পাযি 

প্রািন আিতৈআই গভনিি তড সুব্বািাও মসামৈাি ৈযলযেন, ভািত পাাঁ চ ট্রিতল ন 

ডলাযিি অর্িনীততযত পতিণত হযত পাযি, যতদ তজতডতপ পিৈতী পাাঁ চ ৈেযিি জনয 

ধািাৈাতহেভাযৈ ৈাতষিে ন  েতাাংে হাযি ৈৃতে পা । ভািযতি স্বাধীনতাি 75 ৈেি 

উপলযক্ষয মফডাযিেন অফ মতযলঙ্গানা মচম্বাি অফ েমাসি অযাে ইোতে @75- 

মাতচি াং েুও াডি স USD 5 ট্রিতল ন অর্িনীতত তৈষ ে ৈিৃতা  এটি জাতনয যেন। 
 

ভািত 2023 সাযলি এতপ্রল মর্যে 20% ইর্ানল সহ মপযরাল সিৈিাহ 

শুরু েিযৈ 

ভািত আগামী ৈেযিি এতপ্রল মর্যে তনৈিাতচত মপযরাল পাম্পগুতলযত 20 েতাাংে 

ইর্ানল সহ মপযরাল সিৈিাহ শুরু েিযৈ এৈাং তািপযি সিৈিাহ ৈা াযৈ োিণ 

এটি মতল আমদাতন তনভি িতা েমাযত এৈাং পতিযৈেগত সমসযাগুতল সমাধান 

েিযত সাহাযয েযি৷ E20 মপযরাল (20 েতাাংে ইর্ানযলি সাযর্ তমতশ্রত 

মপযরাল) তেেু পতিমাযণ এতপ্রল 2023 মর্যে পাও া যাযৈ এৈাং ৈাতেগুতল 2025 

সাযলি মযধয েভাি েিা হযৈ। 
 

পাইোতি মূলয সূচে(WPI) জুলাই মাযস েযম 13.93% হয যে 

ৈাতণজয মন্ত্রযেি জাতি েিা পতিসাংখযান অনুসাযি, ভািযত পাইোতি মূলয সূচে 

(WPI) -তভতিে মূলযস্ফীতত জুলাই মাযস েযম 13.93% হয যে। WPI 

মুদ্রাস্ফীততি হাি মম মাযস মিেডি -মিতোং 16.63 েতাাংে মর্যে জুযন 15.18 

েতাাংযে মনযম এযসযে। 2021 সাযলি জুলাই মাযস পাইোতি মূলয সূচে (WPI) 

মূলযস্ফীতত তেল 11.57 েতাাংে৷ জুলাই মাযস পাইোতি মূলয সূচে তবগুণ অযঙ্ক 

ৈৃতে মপয যে, োনা 16তম মাযস WPI 10-েতাাংে মেেযহাযল্ডি উপযি 

উযঠযে৷ 
 

জুলাই মাযস খুচিা মূলযস্ফীতত 6.71% এ মনযম এযসযে 

খাদযমূযলযি পতিতমত হও াি োিযণ জুলাই মাযস খুচিা মূলযস্ফীতত 6.71 

েতাাংযে মনযম আযস তযৈ োনা সপ্তম মাযস তিজাভি  ৈযাযঙ্কি 6 েতাাংযেি 

স্বােদয স্তযিি উপযি তেল। জুলাই মাযস অনযানয পযণযি মযধয োেসৈতজ এৈাং 

মভাজয মতযলি দাম েযম যাও া সযত্ত্বও খুচিা মূলযস্ফীতত উচ্চই অৈযাহত 

র্াো , ভািতী  তিজাভি  ৈযাঙ্ক (RBI) মসযেম্বযি আযিেটি হাি ৈৃতেি জনয 

মযযত পাযি। 

2022 সাযলি জুযন উত্পাদন খাযতি উৎপাদন 12.5% ৈৃতে মপয যে। খতনি 

উৎপাদন 7.5% মৈয যে এৈাং এই ৈেযিি জুযন তৈদুযৎ উৎপাদন 16.4% 

মৈয যে। 
 

আতর্িে মডো অযাযিযসি সুতৈধাযর্ি মসতৈ অযাোউন্ট অযাতগ্রযগেি 

মফ্রমও াযেি  মযাগ তদয যে 

অযাযসে মযাযনজযমন্ট ফামি(AMCs) এৈাং তডযপাতজেতিগুতল হল স্টে মাযেি যেি 

মধযস্থতাোিীি উদাহিণ মযগুতলযে ভািতী  তসতেউতিটিজ অযাে এিযচঞ্জ মৈাডি  

(মসতৈ) বািা তিজাভি  ৈযাঙ্ক অফ ইতে া (আিতৈআই) বািা প্রণীত অযাোউন্ট 

এতগ্রযগেি োঠাযমাযত মযাগদাযনি তনযদি ে মদও া হয যে। অতততিিভাযৈ, 

ৈাজাি তন ন্ত্রে, মসতৈ তন মগুতল প্রততিা েযিযে যা শুধুমাি স্টে মাযেি ে 

ইযোতসযস্টযমি অাংেগ্রহণোিীযদি জনয প্রযযাজয হযৈ যািা অযাতগ্রযগেি 

োঠাযমাযত মযাগদান েযি। 
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অর্িনীতততৈদিা Q1-এ 13-15.7% তজতডতপ ৈৃতে আো েিযেন 

েীষিস্থানী  অর্িনীতততৈদিা 2022-23 সাযলি প্রর্ম বিমাতসযে 13-15.7 েতাাংে 

ৈৃতে আো েিযেন। মস্টে ৈযাঙ্ক অফ ইতে াি গ্রুপ তচফ ইযোনতমে 

অযাডভাইজাি মসৌময োতি ম াষ ৈযলযেন, তততন আো েিযেন প্রর্ম বিমাতসযে 

তজতডতপ 15.7 েতাাংে োত য  যাযৈ| অনযতদযে অতদতত না াি, প্রধান 

অর্িনীতততৈদ মিটিাং এযজতি আইতসআিএ জাতনয যে, জুন বিমাতসযে অর্িনীততি 

ৈৃতে 13 েতাাংযেি অযনে েম হযৈ।  
 

ভািতী িা LRS তস্কযমি অধীযন FY23 এি জনয Q1-এ $6 তৈতল ন অর্ি 

মপ্রিণ েযিযে 

ভািতী  তিজাভি  ৈযাযঙ্কি(RBI) liberalised remittance scheme (LRS) এি 

অধীযন ৈতহমুিখী মিতমেযাি FY23 এি প্রর্ম বিমাতসযে এেটি দুদি াি প্রতযাৈতি ন 

েযিযে, োিণ ভািতী িা আিজি াততে ভ্রমণ, তনেোত্মী যদি িক্ষণাযৈক্ষণ এৈাং 

উপহাযি ৈয  ৈাত য যে৷ RBI বািা প্রোতেত Q1-FY23-এি সৈিযেষ মডো 

অনুযা ী এই তস্কযমি অধীযন ভািতী  মিতমেযাি 64.75 েতাাংে মৈয  $6.04 

তৈতল ন হয যে৷  
 

GST সাংগ্রযহ ৈৃতে সযত্ত্বও িাযষ্ট্রি িাজস্ব ৈৃতে 9% হযৈ 

িাযষ্ট্রি িাজস্ব ৈৃতে FY23-মত 7-9 েতাাংযে মনযম যাযৈ| মহামািী-আক্রাি 

FY21-এি তনম্ন তভতিি মসৌজযনয FY22-মত িাজস্ব ৈৃতে 25 েতাাংে মৈয যে| 

মিটিাং এযজতি তক্রতসযলি তিযপােি  অনুযা ী, 17 টি িাযজযি তৈযিষণ েিাি পি 

মমাে GSDP (গ্রস মস্টে মডাযমতস্টে মপ্রাডাক্ট) এি 90 েতাাংযেি তনযচ হয যে। 
 

RBI েীঘ্রই তডতজোল রুতপ চালু েিযৈ 

তিজাভি  ৈযাঙ্ক অফ ইতে া (RBI) খুৈ সম্ভৈত এই আতর্িে ৈেযিই তাি তডতজোল 

রুতপ, মসরাল ৈযাঙ্ক তডতজোল োযিতি (CBDC) চালু েিযৈ। অর্িমন্ত্রী তনমিলা 

সীতািামন মফব্রু াতিযত তাি 2022 সাযলি ৈাযজে ৈিৃতাি সম  এটি ম াষণা 

েিাি পি মর্যে মদযে তডতজোল রুতপি আযলাচনা হযে। মসই সময , তততন 

ৈযলতেযলন ময তডতজোল রুতপ 2022-2023 সাযল চালু হযৈ। 
 

ICRA আো েযি ময, Q1-FY23 এ ভািতী  তজতডতপ 12-13% ৈৃতে 

পাযৈ 

মিটিাং এযজতি ICRA (Investment and Credit Rating Agency of India 

Limited) ভতৈষযবাণী েযিযে ময ভািতী  অর্িনীতত নতুন অর্িৈেযিি প্রর্ম 

বিমাতসযে (Q1) অর্িাৎ FY23-এ 12-13% ৈৃতে পাযৈ৷ এতপ্রল মাযস 13 মাযসি 

মযধয ৈযৈসাত ে োযিেলাপ সূচযেি তবতী  সযৈিাচ্চ তিতডাং উযিখ েযি ICRA 

এই মিটিাং তদয যে। 
 

SIDBI এৈাং SVC ৈযাঙ্ক MSME-মে ঋণ ৈা াযত সহযযাতগতা েিযৈ 

MSME মত ঋযণি প্রৈাহ ৈা াযত, SVC মো-অপাযিটিভ ৈযাঙ্ক (এসতভতস 

ৈযাঙ্ক) এৈাং ভািযতি কু্ষদ্র তেল্প উন্ন ন ৈযাঙ্ক (SIDBI) এেটি চুতি েযিযে। SVC 

ৈযাযঙ্কি MD আতেস তসাং ল এৈাং SIDBI -এি তজএম সঞ্জীৈ গুপ্ত এ চুতিটি 

স্বাক্ষি েযিযেন৷ 115 ৈেযিিও মৈতে সম  ধযি, SVC ৈযাঙ্ক MSME গুতলি 

জনয এেটি তনভি িযযাগয অাংেীদাি তহসাযৈ োজ েযিযে।  

Rankings & Reports News in Bengali 
 

তভস্তািা ৈাজাি মে াযিি তদে মর্যে তবতী  ৈৃহিম অভযিিীণ এ ািলাইন 

তহসাযৈ আতৈভূি ত হয যে 

তভস্তািা গত মাযস 10.4% পাই অফ স্কাই সহ অভযিিীণ ৈাজাি মে াযিি বািা 

তবতী  ৈৃহিম এ ািলাইন তহসাযৈ আতৈভূি ত হয যে। এ ািলাইনটি তসঙ্গাপুি 

এ ািলাইযিি সাযর্ োো সযিি মযৌর্ উযদযাগ। ততন, চাি এৈাং পাাঁ চ নম্বি 

অৈস্থাযন এ ািলাইনগুতলযে শুধুমাি দেতমে পয ন্ট বািা পৃর্ে েিা হয যে — 

এ াি ইতে া (8.4%), GoFirst (8.2%) এৈাং SpiceJet (8%)। 

ভািযতি এ ািলাইিগুতল জুলাই মাযস অভযিিীণ রুযে 9.7 তমতল ন যািী ৈহন 

েযিতেল, যা এে ৈেি আযগি তুলনা  প্রা  তবগুণ তেন্তু জুন 2022-এ 10.5 

তমতল ন যািী পতিৈহযনি মচয  েম। 
 

আিজি াততে মজযাতততৈিদযা এৈাং মজযাততপিদার্িতৈদযা অতলতম্প াড: ভািত 

তৃতী  স্থাযন িয যে 

ভািতী  দল মজযাতততৈিদযা এৈাং মজযাততপিদার্িতৈদযা (IOAA) এি 15তম 

আিজি াততে অতলতম্প াযড পদে তাতলো  তৃতী  স্থান অজি ন েযিযে। ভািত 

ততনটি স্বণি ও দুটি মিৌপয পদে তজযত তসঙ্গাপুযিি সাযর্ মযৌর্ভাযৈ তাতলো  

তৃতী  অৈস্থাযন িয যে। পদে তাতলো , ইিাযনি অতফতস াল দল (5 স্বণি) প্রর্ম 

স্থান দখল েযিযে।  

ভািতী  পদে সাংখযা: 

 চণ্ডীগয ি িা ৈ মগা াল , েলোতাি মমািঃ সাতহল আখতাি এৈাং 

হা দিাৈাযদি মমহুল মৈািাদ এই ইযভযন্ট মসানা তজযতযেন। সৈযচয  

চযাযলতঞ্জাং তাতত্ত্বে প্রযেি সযৈিািম সমাধান প্রদাযনি জনয গ াল এেটি 

তৈযেষ পুিস্কািও তজযতযেন। 

 মিৌপয পদেপ্রাপ্তিা হযলন গাতজ াৈাযদি মল  মেতদ া এৈাং ইযদাযিি অর্ৈি 

নীযলে মহাজন। 
 

Parle এখনও ভািযতি েীষিস্থানী  FMCG মোম্পাতন 

োিাি ইতে াি ৈাতষিে িযাে ফুেতপ্রন্ট স্টাতড অনুসাযি, স্থানী ভাযৈ উত্পাতদত 

তৈসু্কে িযাে Parle 2021 সাযল ভািযত দ্রুত চলমান মভাগযপযণযি মযধয সৈিাতধে 

জনতপ্র  িযাে তহসাযৈ উযঠ এযসযে| মোম্পাতনটি োনা এোদে ৈেযিি জনয 

ি যাতঙ্কাংয ি েীযষি িয যে। েনতজউমাি তিচ পয ন্টস (CRPs) এি উপি তভতি 

েযি, তিযপাযেি  FMCG িযােগুতল মূলযা ন েিা হয যে মযগুতল গ্রাহেিা 2021 

সাযল মৈযে মনযৈন। CRP মূলযা ন েিা হ  গ্রাহেযদি বািা েিা প্রেৃত 

মেনাোো এৈাং এেটি তনতদি ষ্ট ৈেি জুয  ময তন তমততাি সাযর্  যে তাি উপি 

তভতি েযি। অনয ের্া , CRP এেটি িযাযেি ৈযাপে আযৈদন তাি অনুপ্রযৈযেি 

উপি তভতি েযি এৈাং মভািািা এটি সম্পযেি  েীভাযৈ অনুভৈ েযি তাি উপি 

তভতি েযি তািা েত  ন  ন এটি ক্র  েযি তাি উপি তভতি েযি পতিমাপ েযি। 
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ফিচুন মলাৈাল 500 তাতলো: LIC ফিচুন 500 তাতলো  প্রযৈে েযিযে 

ভািতী  সাংতৈতধৈে ৈীমা এৈাং তৈতনয াগ েযপিাযিেন, জীৈন ৈীমা েযপিাযিেন 

(LIC) সৈিযেষ ফিচুন মলাৈাল 500 তাতলো  প্রযৈে েযিযে। 97.26 তৈতল ন 

মাতেি ন ডলাি আ  এৈাং USD 553.8 তমতল ন লাভ সহ মদযেি ৈৃহিম জীৈন 

ৈীমাোিী, সদয প্রোতেত ফিচুন 500 তাতলো  98তম স্থাযন িয যে৷ এই 

তাতলো  এটি LIC-ি প্রর্ম আউটিাং, যা তৈক্র  অনুসাযি তাতলোভুি 

সাংস্থাগুতলযে স্থান প্রদান েযি৷ 

তাতলো  ভািতী  মোম্পাতন র্যাতঙ্কাং: 

 তিলায ি ইোতেজ 2022 সাযলি তাতলো  51 স্থান লাতফয  104-এ 

মপৌাঁযেযে। তিলায ি, USD 93.98 তৈতল ন িাজস্ব এৈাং সৈিযেষ ৈেযি USD 

8.15 তৈতল ন তনে মুনাফা সহ, 19 ৈেি ধযি তাতলো  িয যে। 

 ইতে ান অয ল েযপিাযিেন (আইওতস) 28 স্থান মৈয  142 তম অৈস্থাযন 

এৈাং অয ল অযাে নযাচািাল গযাস েযপিাযিেন (ওএনতজতস) 16 স্থান মৈয  

190-এ মপৌাঁযেযে। 

 তাতলো  োো গ্রুযপি দুটি সাংস্থা িয যে - োো মমােিস 370 এৈাং োো তস্টল 

435 তম স্থাযন িয যে। 437 তম স্থাযন িাযজে এিযপােি স তাতলো  অনয 

মৈসিোতি ভািতী  মোম্পাতন তেল। 

 মস্টে ৈযাঙ্ক অফ ইতে া (এসতৈআই) 17 স্থান উযঠ 236 তম স্থাযন এৈাং 

ভািত মপযরাতল াম েযপিাযিেন তলতমযেড 19 স্থান 295-এ উযঠ এযসযে। 

তৈশ্বৈযাপী মোম্পাতন: 

 ও ালমাযেি ি েীযষি র্াো এই তাতলো  ন টি ভািতী  মোম্পাতন িয যে - 

তাযদি মযধয পাাঁ চটি িাষ্ট্রী  মাতলোনাধীন এৈাং চািটি মৈসিোতি খাযতি। 

 ও ালমােি  োনা নৈম ৈেযিি জনয নাং 1-এ অৈতিণ েযিযে, অযামাজন 

মর্যে তপতেয  , যা সৈিোযলি সযৈিাচ্চ ি  ্ যাতঙ্কাংয  মপৌাঁযেযে। চীনা েতি 

জা ান্ট মস্টে তগ্রড, চা না নযােনাল মপযরাতল াম, এৈাং তসযনাযপে েীষি পাাঁ যচ 

িয যে। 

 প্রর্মৈাযিি মযতা, ৈৃহিি চীযনি (তাইও ান সহ) মলাৈাল 500 মোম্পাতনি 

িাজস্ব তাতলো  র্াো মাতেি ন মোম্পাতনগুযলাি আ যে োত য  মগযে, যা 

মমাযেি 31 েতাাংে। 
 

 

িামসাি সাইে: ভািত তাতলো  10টি নতুন জলাভূতম যুি েযিযে 

ভািযত আিও দেটি িামসাি সাইে যুি হও াি পযি ভািযত মমাে িামসাি সাইে 

এি সাংখযা হয যে 64 টি| 10টি নতুন সাইযেি মযধয তাতমলনা যুত ে টি (6) 

সাইে এৈাং মগা া, েণিােে, মধযপ্রযদে এৈাং ওত ো  এেটি (1)টি সাইে িয যে। 

এই স্থানগুতলি নামেিণ জলাভূতম সাংিক্ষণ ও ৈযৈস্থাপনা এৈাং তাযদি সম্পযদি 

ৈযৈহাযি সহা তা েিযৈ। 

1971 সাযল ইিাযনি িামসাযি স্বাক্ষতিত িামসাি েনযভনেযনি এেটি চুতিোিী 

পক্ষ। ভািত 1লা মফব্রু াতি 1982 -এ স্বাক্ষি েযিযে। ভািযত, আজ পযিি 

12,50,361 মহক্টি এলাো জুয  64টি জলাভূতমযে আিজি াততে গুরুযত্বি 

িামসাি সাইে তহসাযৈ মযনানীত েিা হয যে। 

10টি জলাভূতম িামসাি সাইে তহসাযৈ মযনানীত: 

S.No জলাভূতমি নাম এলাো িাষ্ট্র 

1. কুন্থনকুলাম পাতখি অভ ািণয 72.04 তাতমলনা  ু

2. সাতযোতে া  াে 98196.72 ওত ো 

3. নদা মলে 42.01 মগা া 

4. মান্নাি মমতিন ৈায াতস্ফ াি 

তিজাভি  উপসাগি 

52671.88 তাতমলনা  ু

5. িঙ্গনাতর্েু তৈ.এস 517.70 েণিােে 

6. মভম্বানু্নি জলাভূতম েমযপ্ল্ি 19.75 তাতমলনা  ু

7. মভযলাড ৈাডি  অভ ািণয 77.19 তাতমলনা  ু

8. তসিপুি জলাভূতম 161 মধয প্রযদে 

9. মৈদান্থঙ্গল পাতখি অভ ািণয 40.35 তাতমলনা  ু

10. উদ মর্িদপুিম পাতখি 

অভ ািণয 

43.77 তাতমলনা  ু

 

Business News in Bengali 
 

নতুন ৈযদ ভািত মরযনি জনয TATA তস্টল 3000 মোটি খিচ েিযৈ 

োো গ্রুপ 2022 সাযলি মসযেম্বযি শুরু হও া ৈযদ ভািত এিযপ্রস মরযনি 

জনয "ভািযত প্রর্ম" তসটিাং তসযস্টম চালু েিাি প্রস্তুতত তনযে এৈাং FY26-এি 

মযধয R&D-এ 3,000 মোটি োো তৈতনয াগ েিাি পতিেল্পনা েিযে৷ 2030 

সাযলি মযধয, োো গ্রুপ তৈশ্বৈযাপী েীষি 5টি প্রযুতিগত মোম্পাতনি মযধয স্থান পাযৈ 

ৈযল আো েিযে। ৈযদ ভািত এিযপ্রস তসটিাং তসযস্টযমি জনয োো তস্টযলি 

েযম্পাতজে তৈভাযগি সাযর্ 145 মোটি োোি এেটি ৈাল্ক অডি াি তদয যে। এই 

অডি াযি 22টি মরন মসযেি জনয সমূ্পণি আসন ৈযৈস্থাি আয াজন েিা হয যে, 

প্রততটিযত 16টি মোচ িয যে। 
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তেপ্রযেে $33.5 তমতল ন সাংগ্রহ েযি ভািযতি 106তম ইউতনেনি হয  

উযঠযে 

Shiprocket, Zomato বািা সমতর্িত এেটি লতজতস্টে প্রযুতি প্ল্যােফমি, 

Temasek এৈাং Lightrock India এি সহ-মনতৃযত্ব এেটি তহতৈল সাংগ্রহ 

িাউযে $33.5 তমতল ন (প্রা  270 মোটি োো) সাংগ্রহ েযিযে, তেপ্রযেে 

ভািযত 106 তম ইউতনেনি হয  উঠযে। নতুন মূলধযনি সাযর্, তেপ্রযেযেি মূলয 

হয যে প্রা  $1.2 তৈতল ন। 2017 সাযল প্রততিাি পি মর্যে, Shiprocket 

আোযি ততনগুণ মৈয যে এৈাং এখন ৈতি মাযন ৈাতষিে 66 তমতল যনিও মৈতে 

িায ন্টযদি মসৈা প্রদান েযি। 
 

িতন োো ‘গুডযফযলা’ নামে তসতন ি-মফাোসড স্টােি আপ চালু 

েযিযেন 

িতন োো, ‘গুডযফযলাস’ নামে এেটি স্টােি আপ চালু েযিযেন েযিযেন| এটি 

এেটি ফামি যা তসতন ি মলােযদি সহচিী পতিযষৈা প্রদান েযি। িতন োো, োো 

সযিি মচ ািমযান ইযমতিোস, প্ল্যােফযমিি জনয অর্ি প্রদান েযিযেন। 

Goodfellows গত ে  মাযস এেটি সফল তৈো পিীক্ষা সম্পন্ন েযিযে, এৈাং 

পতিযষৈাটি এখন মুম্বাইযত উপলব্ধ। পুযন, মচন্নাই এৈাং ৈযাঙ্গাযলাি পিৈতী োযগিে 

েহি। 
 

Edelweiss MF ভািযতি প্রর্ম মসানা ও মিৌপয তহতৈল চালু েিযৈ 

অযাযসে মযাযনজযমন্ট ফামি(AMC) Edelweiss Mutual Fund( Edelweiss 

MF ) ভািযতি প্রর্ম মপ্রাগ্রাম চালু েিযত চযলযে, যা এেটি এেে তহতৈযলি 

মাধযযম মসানা এৈাং মিৌযপযি এিযপাজাি প্রদান েযি৷ Edelweiss MF-এি 

Edelweiss Gold and Silver ETF Fund of Fund(FoF) নতুন ফাে 

অফাযিি মম াদ 7 মসযেম্বি মেষ হযৈ। এযডলউইস এমএফ -এি তস্কযমি ফাে 

মযাযনজাি হযলন ভাযৈে বজন এৈাং ভািত লাযহাটি। মিৌপয-তভতিে তমউচু াল 

ফােগুতল প্রার্তমেভাযৈ এই ৈেযিি জানু াতিযত চালু েিা হয তেল, যখন 

ভািযতি প্রর্ম মসানাি তহতৈল, তনপ্পন ইতে া ইটিএফ মগাল্ড তৈইএস, মাচি  2007 

সাযল প্রোতেত হয তেল। 
 

MCA BPCL এৈাং ভািত গযাযসি এেীভূতেিণ গ্রহণ েযিযে 

ভািত মপযরাতল াম েযপিাযিেন তলতমযেযডি (তৈতপতসএল) 100% সহা ে 

ভািত গযাস তিযসাযসিস তলতমযেড (তৈতজআিএল) মূল মোম্পাতনি সাযর্ এেীভূত 

হয যে। েযপিাযিে অযাযফ াসি তমতনতে (এমতসএ) এই এেীভূতেিযণি 

অনুযমাদন তদয  তডতক্র জাতি েযিযে। 16 আগস্ট, এেীভূতেিণ পতিেল্পনা 

োযিেি হ । এেীভূতেিণ প্রস্তাযৈি েতি ানুযা ী, BOCL-এি অনুযমাতদত মে াি 

মূলধন BGRL-এি অনুযমাতদত মে াি মূলধযনি সাযর্ এেতিত হয যে। 
 

HPCL তাি প্রর্ম মগাৈি তভতিে ৈায াগযাস প্রেল্প শুরু েযিযে 

HPCL ৈজি য মর্যে েতি মপােি যফাতলও ৈযৈহাি েযি প্রতততদন 100 েন মগাৈি 

ৈায াগযাস বততি েিযত চযলযে, যা গাত ি জ্বালানী তহসাযৈ ৈযৈহাি েিা মযযত 

পাযি। এে ৈেযিি মযধয, HPCL েমযপ্রসড ৈায াগযাস প্রেল্পটি চালু হযৈ ৈযল 

আো েিা হযে। মগাৈি-ধন পতিেল্পনা, স্বে ভািত তমেযনি (গ্রামীণ) 

ৈায াতডযগ্রযডৈল ওয স্ট মযাযনজযমন্ট েযম্পাযনযন্টি এেটি অাংে তহসাযৈ 

এতপ্রল 2018 সাযল ভািত সিোি ম াতষত, যাি অধীযন HPCL ৈায াগযাস প্রেল্প 

উযদযাগ বততি েিা হযে। 
 

“All things EV”: HDFC ভািযতি প্রর্ম EV ইযোতসযস্টম চালু 

েযিযে  

HDFC ইযলেট্রিে যানৈাহন ইযোতসযস্টযমি জনয ভািযতি প্রর্ম ও ান-স্টপ 

সতলউেন মপােি াল চালু েযিযে, যাি নাম “All things EV”। সাংস্থাটি তাযদি 

উযদযাযগি অাংে তহসাযৈ তৈদযমান এৈাং সম্ভাৈয ইতভ ইযোতসযস্টম 

ৈযৈহািোিীযদি জনয এেটি প্ল্যােফমিও চালু েযিযে, যা ইতভ মসক্টযিি সাযর্ 

সম্পতেি ত এে-েু-এে তর্য মহাস্ট েযি। এই প্ল্যােফমিটি মসই সমস্ত ভািতী যদি 

স্বাগত জানা  যািা EV তেযনযেন ৈা ভতৈষযযত ইতভ মেনাি পতিেল্পনা েিযেন 

ৈা ক্রমৈধিমান EV মসক্টি মর্যে উপাজি ন েিযেন।  
 

আমাজন ইতে া মডতলভাতি ৈা াযনাি জনয ভািতী  মিলওয ি সাযর্ 

এেটি চুতি স্বাক্ষি েযিযে 

আমাজন ইতে া মদযে মডতলভাতি পতিযষৈা ৈা াযত ভািতী  মিলওয ি সাযর্ 

যুি হয যে। এই অাংেীদাতিযত্বি মাধযযম, আমাজন ইতে া 110টিিও মৈতে 

আিিঃনগি রুযে পযাযেজ পতিৈহন েিযত সক্ষম হযৈ, যা তাি গ্রাহযেি জনয 

এে মর্যে দুই তদযনি মডতলভাতি তনতিত েিযৈ।  

 আমাজন 2019 সাযল ভািতী  মিলওয ি সাযর্ োজ শুরু েযিযে৷ 

সাংস্থাটি তাি পতিৈহন মলন পাাঁ চগুণ ৈাত য যে| 

 

Agreement News in Bengali 
 

উযদযািাযদি দক্ষতা তৈোযেি জনয তহদুস্তান ইউতনতলভাি তলতমযেযডি 

সাযর্ NIESBUD চুতি েযিযে 

নযােনাল ইনতস্টটিউে ফি এন্টািযপ্রনািতেপ অযাে স্মল তৈজযনস মডযভলপযমন্ট 

(NIESBUD) এৈাং তহদুস্তান ইউতনতলভাি তলতমযেড (HUL) যুৈেযদি মযধয 

উযদযািা দক্ষতা তৈোে এৈাং পািপতিে সহযযাতগতাি জনয অনযানয তদেগুতল 

তচতিত েিাি জনয এেটি সমযঝাতা স্মািে (MoU) স্বাক্ষি েযিযে। মজােটি 

েমিসাংস্থান সৃতষ্টযে আিও ৈাত য  তুলযৈ এৈাং মেেসই জীতৈোি সুযযাগ বততি 

েিযৈ, যা মদযে নযাযনা এৈাং কু্ষদ্র-উযদযািা অগ্রগততযত এেটি ৈ  উত্সাহ 

মদযৈ। 
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K-DISC েমিসাংস্থাযনি প্রচাযিি জনয LinkedIn-এি সাযর্ সমযঝাতা 

স্মািে স্বাক্ষি েযিযে 

মেিালা মডযভলপযমন্ট অযাে ইযনাযভেন েযাযেতজ োউতিল (K-DISC) 

মেিালা নযলজ ইযোনতম তমেন (মেযেইএম ) এি অধীযন আইতসটি এোযডতম 

অফ মেিালা (ICTAK) এি সাযর্ তৈযশ্বি ৈৃহিম মপোদাি মনেও ােি  

তলঙ্কডইন-এি সাযর্ োযনক্ট েযাতি াি েু েযাম্পাস েযাযম্পইযনি অাংে 

(CCC)তহসাযৈ এেটি সমযঝাতা স্মািে (MoU) স্বাক্ষি েযিযে। মেিালা সিোি 

তলঙ্কডইন ৈযৈহাি েযি প্রাসতঙ্গে চােতি মপযত মেিালাি যুৈেযদি মযধয এই 

অাংেীদাতিযত্বি মাধযযম েমিসাংস্থান দক্ষতা ৈা াযনাি লক্ষয মিযখযে| 
 

ভািযত তডতজোল অর্িপ্রদাযনি প্রচাযিি জনয ৈযাডতমন্টন মখযলা া যদি 

সাযর্ মাস্টািোডি  চুতি েযিযে 

মাস্টািোডি  ম াষণা েযিযে ময, ৈযাডতমন্টন মখযলা া  লক্ষয মসন, তেদাতম্ব 

শ্রীোি, সাততৈেসাইিাজ িতঙ্কযিতি এৈাং তচিাগ মেট্টি ভািযত মোম্পাতনি িযাে 

অযাম্বাযসডি তহযসযৈ তনযুি হযৈন। মযিাদাপূণি র্মাস োপ 2022 এৈাং ৈাতমিাংহাম 

2022 েমনওয লর্ মগমযসি তৈজ ী তহসাযৈ নতুন অযাম্বাযসডিিা ভািযত 

তডতজোল অর্িপ্রদাযনি সুিক্ষা এৈাং সুতৈধাি তৈষয  সযচতনতা ে াযত 

মাস্টািোযডি ি সাযর্ অাংেীদািত্ব েিযৈ| 

এই অাংেীদাতিত্ব ভািতী  তিজাভি  ৈযাঙ্ক (RBI) এৈাং প্রধানমন্ত্রী মমাদীি তডতজোল 

ইতে াি দৃতষ্টভতঙ্গি সাযর্ সামঞ্জসযপূণি। এই ৈেযিি শুরুি তদযে, মাস্টািোডি  তেৈ 

োপুযিি সাযর্ গল্ফািযদি মনতৃস্থানী  পযাযনল ৈা াযত স্বাক্ষি েযিযে, যাি মযধয 

িযাে অযাম্বাযসডি তহযসযৈ অতনৈিাণ লাতহ ীও িয যে। তৈশ্বৈযাপী, মাস্টািোডি  

মেতনস মর্যে তক্রযেে, ফুেৈল মর্যে ই-মপাযেি  গভীিভাযৈ তৈতনয াগ েযিযে| 

ৈযাডতমন্টওন এখন এই তাতলো  যুি হয যে। 
 

স্মােি  PoS তডভাইস স্থাপন েিযত Samsung মস্টাযিি সাযর্ Paytm চুতি 

েযিযে 

Paytm ভািত জুয  সযামসাাং মস্টািগুতলি সাযর্ অাংেীদাতিত্ব েযিযে। এই 

অাংেীদাতিত্বটি মদযেি মযযোন অনুযমাতদত মদাোন মর্যে সযামসাাং তডভাইস 

মযমন লযাপেপ, স্মােি যফান, মেতলতভেন, স্মােি   ত  ইতযাতদ ক্র োিী গ্রাহেযদি 

UPI, ও াযলে সহ Paytm মপযমন্ট যযন্ত্রি মাধযযম অর্িপ্রদান েিযত সক্ষম 

েিযৈ| 
 

Yes Bank ONDC প্রচাি েিযত SellerApp-এি সাযর্ অাংেীদাতিত্ব 

ম াষণা েযিযে 

Yes Bank SellerApp এি সাযর্ তাি অাংেীদাতিত্ব ম াষণা েযিযে যা এেটি 

তৈযক্রতা-মেতেে ৈুতেমিা প্ল্যােফমি। Yes Bank এৈাং SellerApp-এি মযধয 

এই অাংেীদাতিত্ব তাি িায ন্ট মৈযসি তৈযক্রতা তৈভাগযে ওযপন মনেও ােি  

তডতজোল েমাসি (ONDC) গ্রহণ েিযত উৎসাতহত েিযৈ এৈাং তাযদি তডতজোল 

েমাসি পদতচি প্রসাতিত েিযত সাহাযয েিযৈ। ওযপন মনেও ােি  তডতজোল 

েমাসি ৈা ONDC হল ভািত সিোযিি এেটি মেৌেলগত উযদযাগ, যাি লক্ষয 

তডতজোল েমাসি মপসযে গণতাতন্ত্রে েিা। ONDC ভািতী  ইেমাসি ৈাজাযি 

Flipkart এৈাং Amazon-এি তৈেল্প। 
 

ৈযতিগত গ্রাহে অতভজ্ঞতা প্রদাযনি জনয 'ফাইভ স্টাি’ ৈযাযঙ্কি সাযর্ 

TCS অাংেীদাতিত্ব েযিযে 

Tata Consultancy Services (TCS) তাি তডতজোল রূপািি যািা  আতর্িে 

প্রততিান, Inc. 'ফাইভ স্টাি ৈযাঙ্ক'-এি সাযর্ অাংেীদাতিত্ব েযিযে। এই 

অাংেীদাতিত্ব এটিযে ঋণ মদও াি ঝুাঁ তে তনধিািণ েিযত এৈাং TCS োস্টমাি 

ইযন্টতলযজি অযাে ইনসাইেস(CI&I) অযানাতলটিি প্ল্যােফমি ৈযৈহাি েযি 

অতত-ৈযতিগত গ্রাহে অতভজ্ঞতা প্রদান েিযত সক্ষম েযি। TCS এআই-চাতলত 

CI&I প্ল্যােফযমিি তিয ল-োইম প্রাসতঙ্গে ৈযস্ততাি ক্ষমতাযে োযজ লাগাযৈ, 

যাযত ৈযাঙ্কযে অযাট্রিেন ব্লাইে পে এ াযনাি জনয অিদৃিতষ্ট অজি ন েিযত এৈাং 

সৈিজনীন গ্রাহযেি ৈযতিগতেিণযে চাতলত েিযত সহা তা েিা যা ।  
 

ি যাল এনতফল্ড ভািযতি সাাংসৃ্কততে ঐততহয প্রচাযিি জনয ইউযনযস্কাি 

সাযর্ চুতি েযিযে 

ি যাল এনতফল্ড তহমাল  মর্যে শুরু েযি ভািযতি 'ইনযেনতজৈল োলচািাল 

মহতিযেজ অফ ইতে া'ি প্রচাি ও সুিক্ষাি জনয UNESCO (জাততসাং  

তেক্ষাগত, বৈজ্ঞাতনে ও সাাংসৃ্কততে সাংস্থা) এি সাযর্ অাংেীদাতিত্ব েযিযে। 

মপ্রাগ্রামটি পতিম তহমাল  এৈাং উিি-পূৈি অঞ্চযল ইনেযাতঞ্জৈল োলচািাল 

মহতিযেজ (আইতসএইচ) অনুেীলযনি এেটি পিীক্ষামূলে এৈাং সৃজনেীল প্রদেিনী 

তহসাযৈ বততি েিা হয যে। 

এি মযধয িয যে এেটি প্রদেিনী, পযাযনল আযলাচনা, তফল্ম স্ক্রীতনাং, পািফিমযাি 

এৈাং ৈিৃতা প্রদেিন। চাি তদনৈযাপী এই অনুিানটিযত তৈতেষ্ট তেল্পী, তডজাইনাি, 

মেফ, তমযিালতজস্ট, সঙ্গীতজ্ঞ, অতভযনতা, ফযোগ্রাফাি এৈাং সামাতজে উন্ন ন 

খাযতি আযলাতেত ৈযতিিা মযমন আতদল হুযসন, তপোি তড'আযস্কাতল, মসানম 

দুৈাল, তিো ৈযানাতজি , মতিো তৈিতদ এৈাং মসও াাং নামযগল, ই াাংডুপ লামা, 

তনলজা ও াাংযমা এৈাং অনুতমিা ম াষ। 
 

Yes Bank ONDC প্রচাি েিযত SellerApp-এি সাযর্ অাংেীদাতিত্ব 

ম াষণা েযিযে 

Yes Bank SellerApp এি সাযর্ তাি অাংেীদাতিত্ব ম াষণা েযিযে যা এেটি 

তৈযক্রতা-মেতেে ৈুতেমিা প্ল্যােফমি। Yes Bank এৈাং SellerApp-এি মযধয 

এই অাংেীদাতিত্ব তাি িায ন্ট মৈযসি তৈযক্রতা তৈভাগযে ওযপন মনেও ােি  

তডতজোল েমাসি (ONDC) গ্রহণ েিযত উৎসাতহত েিযৈ এৈাং তাযদি তডতজোল 

েমাসি পেততটি প্রসাতিত েিযত সাহাযয েিযৈ। ওযপন মনেও ােি  তডতজোল 

েমাসি ৈা ONDC হল ভািত সিোযিি এেটি মেৌেলগত উযদযাগ, যাি লক্ষয 

হল তডতজোল েমাসি মপসযে গণতাতন্ত্রে েিা। ONDC ভািতী  ইেমাসি 

ৈাজাযি Flipkart এৈাং Amazon-এি তৈেল্প। 
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মগাদযিজ অযাযগ্রাযভে পাম অয যলি জনয আসাম, মতণপুি এৈাং তিপুিাি 

সাযর্ চুতি স্বাক্ষি েযিযে 

এেটি বৈতচিযম  েৃতষৈযৈসা সাংস্থা মগাদযিজ অযাযগ্রাযভে ম াষণা েযিযে ময, 

এটি মভাজয মতল-অয ল পাম উযদযাযগি জাতী  তমেযনি অধীযন মতল পাযমি 

ৈৃতেযে এতগয  তনযত এৈাং উন্নীত েিযত আসাম, মতণপুি এৈাং তিপুিাি সিোযিি 

সাযর্ এেটি MoU স্বাক্ষি েযিযে৷ মগাদযিজ এযগ্রাযভে এৈাং িাজয 

সিোিগুতলি মযধয অাংেীদাতিত্ব এই িাজযগুতলযত মতল পাম গােগুতলি 

সম্প্রসািযণি পাোপাতে েৃষেযদি সহা তাি জনয নতুন সুযযাগ বততি েিযৈ৷ 
 

সৈুজ উযদযািাযদি সমর্িন েিাি জনয SIDBI এৈাং Tata Power এি 

TPRMG সহযযাতগতা েযিযে 

মদে জুয  1,000টি সৈুজ েতি ৈযৈসা গয  মতালাি জনয ভািযতি কু্ষদ্র তেল্প 

উন্ন ন ৈযাঙ্ক (SIDBI) এৈাং োো পাও াযিি সমূ্পণি মাতলোনাধীন সহযযাগী সাংস্থা 

TP পুননিৈীেিণযযাগয মাইযক্রাতগ্রড তলতমযেড (TPRMG) চালু েিাি জনয 

এেতিত হয যে৷ প্রেল্পটি সািাযদযে মেেসই ৈযৈসাত ে মযডযলি প্রচাি েিযৈ, 

যাি ফযল গ্রামীণ উযদযািাযদি ক্ষমতা ন হযৈ। 
 

পাম মতযলি ৈযৈসা  সহা তাি জনয ভািযতি ও মালয তে াি সাংস্থাগুতল 

চুতি স্বাক্ষি হয যে 

মালয তে ান পাম অয ল োউতিল (MPOC) এৈাং ইতে ান মভতজযেৈল 

অয ল প্রতডউসািস অযাযসাতসয েন (IVPA) পাম মতযলি ৈযৈহাি প্রচাযি 

তাযদি সহযযাতগতা সম্প্রসািযণি জনয এেটি সমযঝাতা স্মািে (MoU) স্বাক্ষি 

েযিযে। পণয ও ৈাজাি উন্ন যনি জনয সমৈা  তক্র া এৈাং সহা তাি মাধযযম, এটি 

প্রযযাজে, প্রযসসি, ৈযৈহািোিী এৈাং মভািাযদি স্বার্িযে এতগয  তনয  যাযৈ। 
 

2022 সাযল পিৈতী "মমে ইন ওতডো" েীষি সযম্মলযনি জনয ওত ো এৈাং 

FICCI এেটি সমযঝাতা স্মািে স্বাক্ষতিত হয যে 

ওত োি িাজয-চাতলত ইোতে াল প্রযমােন অযাে ইনযভস্টযমন্ট েযপিাযিেন 

এৈাং ৈযৈসাত ে সাংস্থা মফডাযিেন অফ ইতে ান মচম্বাসি অফ েমাসি অযাে 

ইোতেি (FICCI) মযধয এেটি সমযঝাতা স্মািেযে ‘মমে ইন ওতডো েনযিভ 

2022’-এি জনয এেটি জাতী  তেল্প অাংেীদাি তহসাযৈ মযনানীত েযিযে। ওত ো 

সিোযিি তপ্রতিপাল মসযক্রোতি ফি ইোতেজ, মহমি েমিা অনুযা ী "মমে ইন 

ওত ো" হল িাযজযি উযদযািা অনুিান এৈাং তৈতনয াগোিী, ৈযৈসা ী এৈাং 

তেল্পপততযদি এেইভাযৈ আেষিণ েিযৈ৷ 
 

NPCI এৈাং IIT োনপুযিি মযধয গযৈষণা সহযযাতগতাি জনয চুতি 

স্বাক্ষতিত হয যে 

মদেী  তডতজোল মপযমন্ট সমাধান বততিযত নযােনাল মপযমন্টস েযপিাযিেন অফ 

ইতে া(NPCI) এৈাং োনপুযিি ইতে ান ইনতস্টটিউে অফ মেেযনালতজ(IIT) 

এি মযধয এেটি সমযঝাতা স্মািে (MoU) স্বাক্ষতিত হয যে| এই সমযঝাতা 

স্মািেটি NPCI এৈাং IIT োনপুিযে তৈতভন্ন প্রেযল্প এেসযঙ্গ োজ েিযত 

উৎসাতহত েিযৈ। 
 

IISc মৈঙ্গালুরু এৈাং ভািতী  মনৌৈাতহনী মযৌর্ তৈমান গযৈষণাি জনয 

সমযঝাতা স্মািে স্বাক্ষি েযিযে 

আত্মতনভি ি ভািযতি উযেযেয, ভািতী  তৈজ্ঞান ইনতস্টটিউে (IISc) এৈাং 

ভািতী  মনৌৈাতহনী তৈমান চালনা গযৈষণা ও উন্ন যন সহযযাতগতা েিাি জনয এৈাং 

ভািতী  মনৌৈাতহনীি জনয স্বতনভি িতাি প্রযচষ্টাযে তীি েিাি জনয এেটি 

সমযঝাতা স্মািে স্বাক্ষতিত হয যে। মৈঙ্গালুরু-তভতিে প্রততিাযনি এেটি তৈৈৃতত 

অনুসাযি, স্বাক্ষতিত MoU ভািতী  মনৌৈাতহনীযে উপযুি IISc অনুষদ 

সদসযযদি সাযর্ মযাগাযযাযগি জনয এেটি আইতন োঠাযমা প্রদান েযি| 
 

IOCL এৈাং ৈাাংলাযদে জরুতি মপযরাতল াম পণয সিৈিাযহি জনয 

সমযঝাতা স্মািে স্বাক্ষি েযিযে 

ইতে ান অয ল েযপিাযিেন তলতমযেড (IOCL) এৈাং ঢাো  ৈাাংলাযদযেি স ে 

ও মহাস ে তৈভাগ বািা ৈাাংলাযদযেি ভূখযণ্ডি মাধযযম ভািযত মপযরাতল াম 

পযণযি জরুতি সিৈিাযহি জনয এেটি সমযঝাতা স্মািে (MOU) স্বাক্ষতিত 

হয যে। ভািতী  হাইেতমেন এেটি েুইযে ৈযলযেন, ময এই ৈেি আসাযম ৈনযাি 

োিযণ ক্ষতত হৈাি ফযল মপযরাতল াম পণযগুতলি জরুতি সিৈিাযহ সহা তা েিাি 

জনয এটি এেটি অিৈিতীোলীন মসেআপ। 

মম াল  মর্যে মতযলি েযাঙ্কাি প্রযৈে েিযৈ এৈাং তিপুিা যাও াি পযর্ 

ৈাাংলাযদযেি ভূখযণ্ড প্রযৈে েিযৈ। ৈাাংলাযদেী জতম ৈযৈহাযিি জনয, IOCL 

িাস্তা ৈযৈহাযিি তফ সহ সমস্ত প্রোসতনে খিচ, তফ এৈাং স্থানী  েি প্রদাযনি জনয 

দা ী র্ােযৈ। ৈাাংলাযদযেি পিিাষ্ট্র মন্ত্রণালয ি (MoFA) এে তৈৈৃতত অনুসাযি, 

আসাম এৈাং তিপুিা  সাম্প্রততে ৈনযাি ফযল খািাপভাযৈ ক্ষততগ্রস্ত হও া ভািতী  

গাত গুতলযে আসাম মর্যে তিপুিা  স েপযর্ মপযরাতল াম স্থানািি েিাি 

অনুমতত মদও াি জনয MOU স্বাক্ষতিত হয তেল। 

 

Appointment News in Bengali 
 

অয ল ইতে া িতঞ্জত ির্যে নতুন মচ ািমযান এৈাং MD তহসাযৈ মযনানীত 

েযিযে 

িতঞ্জত ির্ িাষ্ট্র-চাতলত অয ল ইতে া তলতমযেড (OIL)-এি মচ ািমযান ও 

ৈযৈস্থাপনা পতিচালে (তসএমতড) তহযসযৈ দাত ত্ব গ্রহণ েযিযেন। তততন সুেীল চে 

তমযশ্রি স্থলাতভতষি হন, তযতন 30 জুন অৈসি গ্রহণ েযিন। নৈতনযুি OIL 

তসএমতড এখন পযিি মেৌেলগত মপযরাতল াম তিজাভি  (এসতপআি) বততি সহ 

মৈে েয েটি গুরুত্বপূণি প্রেযল্প ভূ-তৈজ্ঞান এৈাং অনুসন্ধান ভূতযত্ত্বি প্রয াগ 

মর্যে মেৌেল প্রণ ন, ৈযৈসাত ে উন্ন ন এৈাং আপতেম সম্পদ ৈযৈস্থাপনা মর্যে 

তৈসৃ্তত তৈতভন্ন ভূতমোি সাযর্ যুি হয যেন। 
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ইউতনটি SFB ইেতজৎ েযাযমািাযে MD এৈাং CEO তহসাযৈ তনযুি 

েযিযে 

দয ইউতনটি স্মল ফাইনযাি ৈযাাংে (SFB) তলতমযেড (ইউতনটি ৈযাাংে) তনয াগ 

েযিযে এৈাং ইেতজৎ েযাযমািাযে ৈযাাংযেি ৈযৈস্থাপনা পতিচালে এৈাং প্রধান 

তনৈিাহী েমিেতি া (এমতড এৈাং তসইও) তহসাযৈ তনযুি েযিযে| ভািত জুয  25 

ৈেযিিও মৈতে অতভজ্ঞতা সম্পন্ন তসতন ি ৈযাঙ্কাি ইেতজৎ েযাযমািা স্টযাোডি  

চােি াডি  ৈযাযঙ্ক তৈতভন্ন মনতৃযত্বি পযদ অতধতিত তেযলন। 2022 সাযলি জানু াতিযত, 

ৈযাঙ্কটি ভািযতি প্রািন CAG তৈযনাদ িাইযে তাি মচ ািমযান তহসাযৈ তনযুি 

েযিতেল। 

এেজন আইআইটি-তদতি স্নাতে, েযাযমািা তনউ ই যেি ি িােি সন তৈশ্বতৈদযাল  

মর্যে এমতৈএ েযিযেন। েযাযমািা এি আযগ মসরাম ফাইনযাতি াল সাতভি যসস 

তলতমযেযডি এেজন তনৈিাহী পতিচালে তেযলন এৈাং মোম্পাতনটিযে এেটি ৈযাযঙ্ক 

রূপািযিি মক্ষযি গুরুত্বপূণি ভূতমো পালন েযিযেন। 
 

ডাৈযিি মচ ািমযান পদ মর্যে সযি দাাঁ  াযলন অতমত ৈমিণ 

FMCG প্রধান ডাৈি ম াষণা েযিযে ময, মৈাডি  মচ ািমযান পযদ অতমত ৈমিযনি 

পদতযাগপি গ্রহণ েযিযে। অতমত ৈমিণ মোম্পাতনি নন-এতিতেউটিভ তডযিক্টি 

পযদ দাত ত্ব পালন েিযৈন। 
 

ঋষভ পি উিিাখযণ্ডি মস্টে িযাে অযাম্বাসাডি তহসাযৈ তনযুি হযলন  

উিিাখণ্ড সিোি ভািতী  তক্রযেে দযলি উইযেেিক্ষে-ৈযাোি ঋষভ পিযে 

' মস্টে িযাে অযাম্বাসাডি' তনযুি েযিযে। উিিাখযণ্ডি মুখযমন্ত্রী পুষ্কি তসাং ধাতম 

ঋষভ পিযে অতভনদন জাতনয যেন এৈাং তাযে এেজন মসিা তক্রযেোি ও 

তারুযণযি প্রততমা তহযসযৈ প্রোংসা েযিযেন। ঋষভ পযিি সৈযচয  সাম্প্রততে 

মখলাটি তনউতজলযাযেি তৈরুযে ভািযতি টি-মোয তন্ট তসতিযজ মদখা তগয তেল, 

মযখাযন ভািতী  তক্রযেে দল 3-0 ৈযৈধাযন জয ি সাযর্ তসতিজটি তজযততেল| 
 

CSIR নিার্াতম্বযে োলাইযসলতভ এি প্রর্ম মতহলা মহাপতিচালে তহসাযৈ 

তনয াগ েযিযে  

তসতন ি ইযলযরাযেতমেযাল তৈজ্ঞানী, নািার্াতম্ব োলাইযসলতভ বৈজ্ঞাতনে ও তেল্প 

গযৈষণা োউতিযলি প্রর্ম মতহলা মহাপতিচালে তহযসযৈ তনযুি হয যেন। তাি 

তনয াগটি পযদ দাত ত্ব গ্রহযণি তাতিখ মর্যে দুই ৈেযিি জনয ৈা পিৈতী আযদে 

পযিি মযটি আযগ হ  মসই তাতিখ পযিি হয যে। োলাইযসলতভ মেখি মাযেি 

স্থলাতভতষি হন, তযতন এতপ্রল মাযস ৈিখাস্ত হয তেযলন। 
 

মেে সিোি IAS পীযূষ মগায লযে NATGRID এি CEO তহসাযৈ 

তনযুি েযিযে  

নাগালযাে েযাডাযিি আইএএস অতফসাি, পীযূষ মগা ালযে মেেী  সিোযিি 

NATGRID (নযােনাল ইযন্টতলযজি তগ্রড) এি নতুন তসইও তহসাযৈ তনযুি 

েযিযে। এি সাযর্, মেেী  সিোি অতততিি সতচৈ পযদ আিও 26 জন 

আতধোতিেযে মপাস্ট েিাি আযদে জাতি েযিযে। পীযূষ মগা াল ৈতি মাযন 

মেেী  স্বিাষ্ট্র মন্ত্রযেি অতততিি সতচৈ তহসাযৈ দাত ত্ব পালন েিযেন। 

তসইও-ি পদটি জুন মর্যে েূনয তেল যখন এি তৎোলীন প্রধান আইতপএস 

অতফসাি আতেস গুপ্তযে ৈডি াি তসতেউতিটি মফাযসিি(তৈএসএফ) অতততিি 

মহাপতিচালে তহসাযৈ তনযুি েিা হয তেল। মেেোতসত েযাডাযিি 1996 

ৈযাযচি আইএএস অতফসাি চেেি ভািতীযে পীযূষ মগা াযলি জা গা  তনযুি 

েিা হয যে। ৈতি মাযন তততন প্রততিক্ষা মন্ত্রণালয ি যুগ্ম সতচৈ। 
 

মগ্রনাডাি সাইমন তস্টয লযে UNFCCC এি নতুন তনৈিাহী সতচৈ তহযসযৈ 

তনযুি েিা হয যে 

জাততসাংয ি মহাসতচৈ আযিাতনও গুযতযিস জামিাতনি ৈন অঞ্চযল অৈতস্থত 

জাততসাংয ি জলৈা ু পতিৈতি ন সতচৈালয ি নতুন তনৈিাহী সতচৈ তহযসযৈ সাইমন 

তস্টয লযে তনযুি েযিযেন। এই তনয াগটি জলৈা  ুপতিৈতি ন সম্পতেি ত ইউএন 

মফ্রমও ােি  েনযভনেন (UNFCCC) ৈুযযিা বািা অনুযমাতদত হয যে। 
 

িাজতেিণ িাইযে NaBFID-এি নতুন এমতড তহসাযৈ তনয াগ েিা হয যে 

মেে এৈাং নযােনাল ৈযাঙ্ক ফি ফাইনযাতিাং ইনফ্রাোেচাি অযাে মডযভলপযমন্ট 

(NaBFID) এি মৈাডি  িাজতেিণ িাই তজযে আগামী পাাঁ চ ৈেযিি জনয এি 

ৈযৈস্থাপনা পতিচালে(MD) তহসাযৈ তনয াগ েিা হয যে। আিতৈআই, মেে এৈাং 

মডযভলপযমন্ট তফনাি ইনতস্টটিউেন (তডএফআই) মযনান ন এৈাং পাতিশ্রতমে 

েতমটিি ো পযিি তভতিযত 30 জুলাই NaBFID-এি মৈাডি  িাই-এি তনয াযগি 

অনুযমাদন তদয যে। তনয াযগি তৈেদ অনুযা ী, তততন 8 আগস্ট DFI-এি এমতড 

তহসাযৈ দাত ত্ব গ্রহণ েযিন এৈাং 18 মম, 2027 পযিি েীষি পযদ অতধতিত 

র্ােযৈন। 
 

FSIB মহম্মদ মুস্তফাযে নাৈাযডি ি মচ ািমযান পযদি জনয সুপাতিে েযিযে  

ইনতস্টটিউেন ৈুযযিা (FSIB) মহম্মদ মুস্তফাযে নাৈাযডি ি মনতৃত্ব মদও াি পিামেি 

তদয যে। FSIB -এি এে তৈৈৃততযত ৈলা হয যে, নযােনাল ৈযাঙ্ক ফি এতগ্রোলচাি 

অযাে রুিাল মডযভলপযমন্ট (নাৈাডি )-এি মচ ািমযান পযদি জনয ৈুযযিা মহম্মদ 

মুস্তফাযে সুপাতিে েযিযে। মমাহাম্মদ মুস্তফা ভািযতি কু্ষদ্র তেল্প উন্ন ন ৈযাাংযেি 

মচ ািমযান এৈাং ৈযৈস্থাপনা পতিচালে (তসএমতড) তহযসযৈ দাত ত্ব পালন েযিযেন।  
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ৈাজাজ ইযলেট্রিেযালস অনুজ মপাোিযে এমতড এৈাং তসইও পযদ উন্নীত 

েযিযে 

ৈযৈসাত ে সাংগঠন ৈাজাজ গ্রুযপি অাংে ৈাজাজ ইযলেট্রিেযালস, তাি তনৈিাহী 

পতিচালে অনুজ মপাোিযে ৈযৈস্থাপনা পতিচালে এৈাং প্রধান তনৈিাহী েমিেতি া 

(তসইও) পযদ উন্নীত েযিযে। মোম্পাতনটি মচ ািমযান ও মযাযনতজাং তডযিক্টযিি 

পদ আলাদা েযিযে এৈাং এি পৃিযপাষে মেখি ৈাজাজ মোম্পাতনি এতিতেউটিভ 

মচ ািমযান তহযসযৈ ৈহাল র্ােযৈন। মচ ািমযান এৈাং মযাযনতজাং তডযিক্টি পযদি 

পৃর্েীেিণ মোম্পাতনি ৈযৈস্থাপনাি মপোদাতিেিযণি ধািাৈাতহেতা  এৈাং দৃঢ় 

েযপিাযিে গভযনিি মানগুতলি প্রতত মোম্পাতনি অঙ্গীোিযে তচতিত েযি। 
 

েযনিল আৈযদৌলায  মাইগা মাতলি অিৈিতীোলীন প্রধানমন্ত্রী তহসাযৈ 

তনৈিাতচত হয যেন 

মাতলযত মৈসামতিে প্রধানমন্ত্রী মচাগুয ল মোোিা মাইগা হাসপাতাযল ভততি  

হও াি পযি মসনাৈাতহনী েযনিল আৈযদৌলায  মাইগাযে অিৈিতী প্রধানমন্ত্রী 

তহসাযৈ তনয াগ েিা হয যে। এই তনয াযগি আযগ, েযনিল মাইগা সিোযিি 

মুখপাি এৈাং আঞ্চতলে প্রোসন ও তৈযেেীেিণ মন্ত্রী তহসাযৈ োজ েিতেযলন। 
 

ভািতী  তৈজ্ঞানী সমীি তভ োমাতযে তডআিতডওি মচ ািমযান তহসাযৈ 

তনযুি েিা হয যে 

েমী মন্ত্রযেি আযদে অনুসাযি, তৈতেষ্ট তৈজ্ঞানী সমীি তভ োমাতযে প্রততিক্ষা 

গযৈষণা ও উন্ন ন তৈভাযগি সতচৈ এৈাং প্রততিক্ষা গযৈষণা ও উন্ন ন সাংস্থাি 

(তডআিতডও) মচ ািমযান তহসাযৈ তনযুি েিা হয যে। োমাত, তযতন তডআিতডও-

মত মনৌ ৈযৈস্থা ও উপেিযণি মহাপতিচালে, তজ সতীে মিতিি স্থলাতভতষি 

হযৈন যাযে প্রততিক্ষা মন্ত্রী িাজনার্ তসাংয ি বৈজ্ঞাতনে উপযদষ্টা তহসাযৈ তনযুি 

েিা হয যে। 
 

GoI প্রািন CEA মে সুিামাতন ানযে IMF-এ ভািযতি তনৈিাহী 

পতিচালে তহসাযৈ মযনানীত েযিযে 

প্রািন প্রধান অর্িননততে উপযদষ্টা, মেতভ সুিামাতন ানযে আিজি াততে মুদ্রা 

তহতৈযল (IMF) ভািযতি তনৈিাহী পতিচালে তহসাযৈ তনযুি েযিযে। ভািাযে 

2019 সাযল IMF-এি মৈাযডি  ভািযতি তনৈিাহী পতিচালে তহসাযৈ তনযুি েিা 

হয তেল৷ তততন প্রািন RBI মডপুটি গভনিি সুৈীি মগােযনিি স্থলাতভতষি হন, 

তযতন 30 জুলাই মাতেি ন যুিিাযষ্ট্র এেটি অসুস্থতাি োিযণ মািা যান৷ 
 

তেৈকুমাি মগাপালন, মগাপাল বজন RBL ৈযাযঙ্কি নন-এতিতেউটিভ 

তডযিক্টি তহসাযৈ তনযুি হয যেন 

মৈসিোতি খাযতি ঋণদাতা আিতৈএল ৈযাাংে মগাপাল বজন এৈাং ডািঃ তেৈকুমাি 

মগাপালনযে নন-এতিতেউটিভ তডযিক্টি তহযসযৈ তনয াগ েিা হয যে। RBL 

ৈযাঙ্ক তাি 2.0 strategy মে ত্বিাতন্বত েিযত প্রাসতঙ্গে অতভজ্ঞতা সহ তৈতভন্ন 

মনতাযদি মযাগ েিাি জনয োজ েিযে। নতুন সাংযযাজযনি মাধযযম ৈযাাংযেি 

পষিযদ 14 জন সদসয র্ােযৈ। RBL ৈযাযঙ্কি পষিদ " time-to-time basis"-এ 

প্রাইযভে মপ্ল্সযমন্ট তভতিযত মডে তসতেউতিটিজ ইসুযি মাধযযম 3,000 মোটি 

োো পযিি সাংগ্রযহি অনুযমাদন তদয যে৷ 
 

ওত  া তৈজ্ঞানী মদৈাতেস মমাহাতিযে NII-এি পতিচালে তহসাযৈ তনযুি 

েিা হয যে 

ওত  া তৈজ্ঞানী, মদৈাতেস মমাহাতিযে নযােনাল ইনতস্টটিউে অফ 

ইতমউযনালতজ(NII) এি পতিচালে তহসাযৈ তনযুি েিা হয যে। তততন ৈতি মাযন 

NII-মত এেজন স্টাফ সায তন্টস্ট তহযসযৈ োজ েিযেন। ওত ো েযাডাযিি 

1987 ৈযাযচি আইএএস অতফসাি িাযজে ভামিা 18ই আগস্ট িাষ্ট্রপতত মদ্রৌপদী 

মুমুিি সতচৈ তহসাযৈ তনযুি হও াি পযি এই পদটি েূনয হ । 
 

িাযজে ভামিা িাষ্ট্রপতত মদ্রৌপদী মুমুিি সতচৈ তহসাযৈ নামেিণ েযিযেন 

ওত ো েযাডাযিি 1987-ৈযাযচি IAS অতফসাি, িাযজে ভামিা িাষ্ট্রপতত মদ্রৌপদী 

মুমুিি সতচৈ তহসাযৈ তনযুি হয যেন। তততন 1980-ৈযাযচি আইএএস অতফসাি 

েতপল মদৈ তিপাঠিি স্থলাতভতষি হন। তততন ৈতি মাযন েযপিাযিে তৈষ ে মন্ত্রযেি 

সতচৈ তহসাযৈ দাত ত্ব পালন েিযেন এৈাং ওত োি মুখযমন্ত্রী নৈীন পট্টনায ে-এি 

প্রধান সতচৈ তহসাযৈও দাত ত্ব পালন েযিযেন। অতীযত, ভামিা ওত োি মুখযমন্ত্রী 

নৈীন পট্টনা যেি প্রধান সতচৈ এৈাং ওত ো সিোযিি েতি তৈভাযগি প্রধান সতচৈ 

তহসাযৈও োজ েযিযেন। 

অনযানয সতচযৈি তাতলো 

 প্রধানমন্ত্রীি এোি সতচৈ: তৈযৈে কুমাি 

 তৈযদে সতচৈ: তৈন  মমাহন মো ািা 

 প্রধানমন্ত্রী মমাদীি উপযদষ্টা: তরুণ োপুি 

 অর্ি সম্পাদে: টিতভ মসামানার্ন 

 িাজস্ব সতচৈ: তরুণ ৈাজাজ 

 অর্িননততে তৈষ ে সম্পাদে: অজ  মেঠ 

 মতন্ত্রপতিষদ সতচৈ: িাজীৈ মগৌৈা 

 ৈয  সম্পাদে: টিতভ মসামানার্ন 
 

তৈক্রম মদািাইস্বামী যুিিাযজয ভািযতি হাইেতমেনাি তহযসযৈ তনযুি 

হয যেন 

তৈক্রম মে. মদািাইস্বামী যুিিাযজয ভািযতি নতুন হাইেতমেনাি তহযসযৈ তনযুি 

এেজন কূেনীততে, যাযে দুই মদযেি মেৌেলগত বমিী সম্প্রসািযণি োিযণ 

এেটি গুরুত্বপূণি অৈস্থান তহযসযৈ মদখা হ । তৈক্রম মে. মদািাইস্বামী ৈতি মাযন 

ৈাাংলাযদযে ভািতী  হাইেতমেনাি। তততন 1992 ৈযাযচি এেজন ভািতী  ফযিন 

সাতভি স অতফসাি। 1994 সাযলি মম মাযস, তৈক্রম মে. মদািাইস্বামী 1992 এৈাং 

1993 সাযলি মযধয ন াতদতিযত তাি ইন-সাতভি স প্রতেক্ষণ মেষ েিাি পি হাংোং-

এ ভািতী  হাইেতমেযন তৃতী  সতচৈ তনযুি হন। 
 

সতজর্ তেৈানদন তডজতন+হেস্টাযিি প্রধান তহযসযৈ তনযুি হয যেন 

সতজর্ তেৈানদনযে তডজতন+হেস্টাযিি তনৈিাহী ভাইস-মপ্রতসযডন্ট এৈাং প্রধান 

তহযসযৈ তনযুি েিা হয যে। তডজতনি ইন্টািনযােনাল েনযেন্ট অযাে 

অপাযিেনস হল ভািযতি ৈৃহিম তেতমাং পতিযষৈা এৈাং সতজর্ তেৈানদন এি 
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আযগ গুগযলি সাযর্ োজ েযিযেন। সতজর্ তেৈানদন তডজতনি ইন্টািনযােনাল 

েনযেন্ট অযাে অপাযিেনস গ্রুযপি মচ ািমযান মিযৈো েযাম্পযৈল এৈাং তডজতন 

স্টাযিি মপ্রতসযডন্ট মে. মাধৈনযে তিযপােি  েিযৈন। তততন তডজতন স্টাযিি ববত 

তিযপাটিি াং লাইযনি সাযর্ অযক্টাৈযি তডজতন+হেস্টাযিি সাযর্ োজ শুরু েিযৈন। 
 

তদতিি নতুন পুতলে েতমেনাি তহযসযৈ মযাগ মদযৈন সঞ্জ  অযিািা 

তাতমলনা ু-েযাডাি IPS অতফসাি সঞ্জ  অযিািা তদতি পুতলে েতমেনাি তহসাযৈ 

তদতি পুতলযেি তন ন্ত্রণ গ্রহণ েিযত চযলযেন| সঞ্জ  অযিািা আধাসামতিে ITBP 

তত্ত্বাৈধান েিযতন৷ তততন 2025 সাযল অৈসি মনও াি ের্া ম াষণা েযিতেযলন। 

গুজিাে েযাডাযিি এেজন আইতপএস অতফসাি িাযেে আস্থানাি স্থাযন সঞ্জ  

অযিািাযে তদতি পুতলে েতমেনাি তহসাযৈ মযনানীত েিা হয যে| 
 

Fintech প্ল্যােফমি BharatPe নতলন মনতগযে নতুন CFO তহসাযৈ তনয াগ 

েিযে 

তফনযেে স্টােি আপ BharatPe-এি নতুন তচফ তফনাতি াল অতফসাি (CFO) 

তহসাযৈ তনযুি হয যেন নতলন মনতগ। এি আযগ তততন মক্রতডে োডি  প্রদানোিী 

SBI োযডি ি CFO তেযলন। তাি নতুন ভূতমো , মনতগ 2023 সাযলি মাযচি ি মযধয 

মোম্পাতনি EBITDA ইততৈাচে েিাি তদযে োজ েিযৈ এৈাং মোম্পাতনি জনয 

আতর্িে প্রস্তুততি মনতৃত্ব মদযৈ, যা এেটি প্রার্তমে পাৈতলে অফাি(IPO) এি জনয 

প্রস্তুত হযে। তততন BharatPe তসইও সুযহল সমীিযে তিযপােি  েিযৈন এৈাং 

BharatPe-এি মৈাযডি ি সাযর্  তনিভাযৈ োজ েিযৈন। 
 

মভাডাযফান আইতড াি মচ ািমযান পযদ নাম মলখাযলন িতৈদি তক্কি 

মেতলেম অপাযিেি মভাডাযফান আইতড া তলতমযেযডি(VI) ৈযৈস্থাপনা 

পতিচালে(MD) এৈাং প্রধান তনৈিাহী েমিেতি া(CEO) িতৈদি তক্কি মেলযোি 

নতুন মচ ািমযান তহযসযৈ তহমাাংশু োপাতন াি স্থলাতভতষি হযৈন৷ তততন চলতত 

মাযসি 18ই আগস্ট মর্যে মৈাযডি ি নন-এতিতেউটিভ মচ ািমযান পদ মর্যে সযি 

দাাঁ  াযৈন। তযৈ, তততন নন-এতিতেউটিভ তডযিক্টি তহযসযৈ তভআইএল মৈাযডি ি 

অাংে তহযসযৈ র্ােযৈন। 

এতদযে, Vodafone Idea আজ জাতনয যে ময, 30 জুন, 2022-এ মেষ হও া 

বিমাতসযে তাি মনে মলােসান 7,297 মোটি োো  সাংকুতচত হয যে৷ এটি 

পূৈিৈতী বিমাতসযে 7,319 মোটি োোি মনে মলােসাযনি ের্া জাতনয যে৷ 

অপাযিেন মর্যে মেতলযোি আ  14% মৈয  10,410 মোটি োো হয যে, যা 

1FY22 মত 9,152 মোটি োো তেল। 
 

প্রণ  কুমাি ভামিা ৈাাংলাযদযে ভািযতি নতুন হাইেতমেনাি তনযুি 

হয যেন 

এেজন অতভজ্ঞ কূেনীততে এৈাং 1994 ৈযাযচি IFS েমিেতি া প্রণ  কুমাি ভামিা 

ৈাাংলাযদযে ভািযতি পিৈতী হাইেতমেনাি তহযসযৈ দাত ত্ব পালযনি জনয 

তনৈিাতচত হয যেন। তততন ৈতি মাযন তভয তনাযম ভািযতি িাষ্ট্রদূত। তদতি তভতিে 

তৈযদে মন্ত্রে এটি ম াষণা েযিযে। যুিিাযজয ভািযতি ৈতি মান হাইেতমেনাি 

তৈক্রম মদািাইস্বামী দাত ত্ব গ্রহণ েিযত চযলযেন| এইভাযৈ তততন েীঘ্রই তাি 

পতিৈযতি  োজ শুরু েিযৈন ৈযল আো েিা হযে। 

মোো-মোলা তলমো মখলাি প্রচাযিি জনয নীিজ মচাপ াি সাযর্ চুতি 

স্বাক্ষি েযিযে 

মোো-মোলা তলমো মখলাি প্রচাযিি জনয অতলতম্পে স্বণিপদে তৈজ ী নীিজ 

মচাপ াযে স্বাক্ষি েযিযে। সম্প্রতত, নীিজ মচাপ া তৈশ্ব অযার্যলটিি 

চযাতম্প নতেযপ তাি মসিা 88.13 তমোি মো েযি মিৌপয পদে তজযত প্রর্ম 

ভািতী  হয যেন। এো াও, নীিজ মচাপ া তৈশ্ব অযার্যলটিি চযাতম্প নতেযপ 

হও া মচাযেি োিযণ ইাংলযাযে ৈাতমিাংহাম েমনওয লর্ মগমস 2022 মর্যে ৈাদ 

পয যেন। 
 

অগাযস্ট োযনা মেৌযমযে ভািযতি জনয তৈশ্বৈযাাংযেি নতুন োতর তডযিক্টি 

তহসাযৈ তনযুি েিা হয যে 

তৈশ্বৈযাাংে অগাযস্ট োযনা মেৌযমযে ভািযতি োতর তডযিক্টি তহযসযৈ তনযুি 

েযিযে| তততন জুনায দ োমাল আহযমযদি স্থলাতভতষি হয যেন, তযতন সম্প্রতত 

পাাঁ চ ৈেযিি মম াদ পূণি েযিযেন। তততন অতত সম্প্রতত তুতেি  প্রজাতযন্ত্রি জনয 

তৈশ্বৈযাাংযেি োতর তডযিক্টি তহযসযৈ দাত ত্ব পালন েযিযেন, মযখাযন তততন 

ৈযাাংযেি োতর মপ্রাগ্রাযমি সম্প্রসািযণ মনতৃত্ব তদয যেন এৈাং তুতেি  জলৈা ু 

এযজো  এি সমর্িন আিও গভীি েযিযেন। 

এি আযগ, তততন জানু ািী 2017 মর্যে এতপ্রল 2019 পযিি তৈশ্বৈযাাংে গ্রুযপি 

স্বাধীন মূলযা ন গ্রুযপ (IEG) মানৈ উন্ন ন ও অর্িননততে ৈযৈস্থাপনা তৈভাযগি 

পতিচালে তহযসযৈ দাত ত্ব পালন েযিন।  
 

সুজ  লাল র্াওযসন ITBP-ি DG এি অতততিি দাত ত্ব মপয যেন 

ন াতদতিযত সোস্ত্র সীমা ৈযলি মহাপতিচালে, ডক্টি সুজ  লাল র্াওযসন ইযদা-

ততব্বত সীমাি পুতলযেি মহাপতিচালযেি অতততিি দাত ত্ব গ্রহণ েযিযেন। ডািঃ 

র্াওযসন 1988 ৈযাযচি মধযপ্রযদে েযাডাযিি এেজন আইতপএস অতফসাি। ডািঃ 

র্াওযসন আইতপএস সঞ্জ  অযিািাি োে মর্যে চাজি  ও ঐততহযৈাহী ৈযােন গ্রহণ 

েযিন। 1962 সাযল প্রতততিত ITBP ভািত-চীনা সীমাযি েহল মদ । 

অতততিিভাযৈ, এটি েতিেগয ি নেোল তৈযিাধী অতভযাযনি মযতা অভযিিীণ 

তনিাপিামূলে োযজি জনয ৈযৈহৃত হ । 
 

মসরাল তভতজলযাি েতমেনাি তহযসযৈ েপর্ তনযলন সুযিে এন পযাযেল 

তভতজলযাি েতমেনাি, সুযিে এন পযাযেল মেেী  তভতজলযাি েতমেনাি তহসাযৈ 

তনযুি হয যেন। তততন চলতত ৈেযিি জুন মর্যে ভািপ্রাপ্ত মেেী  তভতজলযাি 

েতমেনাি (তসতভতস) তহযসযৈ োজ েিযেন। িাষ্ট্রপতত ভৈযন িাষ্ট্রপতত মদ্রৌপদী মুমুি 

মেেী  তভতজলযাি েতমেযনি প্রধান তহসাযৈ েপর্ মনন। অনুিাযন আিও 

উপতস্থত তেযলন প্রধানমন্ত্রী নযিে মমাতদ এৈাং উপিাষ্ট্রপতত এম মভঙ্কাই া নাইডু। 
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সুতপ্রম মোযেি ি তসতন ি তৈচািে U U লতলত, পিৈতী CJI হও াি মদৌয  

আযেন 

ভািযতি সুতপ্রম মোযেি ি তসতন ি তৈচািে, তৈচািপতত U U লতলত ভািযতি 

পিৈতী প্রধান তৈচািপতত (তসযজআই) হযত চযলযেন। তততন মুসতলমযদি মযধয 

তাত্ক্ষতণে 'ট্রিপল তালাে'- এি মাধযযম তৈৈাহতৈযেযদি প্রর্াযে মৈআইতন এৈাং 

অসাাংতৈধাতনে ৈযল উযিখ েিা সহ মৈে েয েটি যুগািোিী িায ি অাংে 

তেযলন। ৈতি মান তৈচািপতত এনতভ িমনা অতফস মর্যে পদতযাগ েিাি পযি 

তৈচািপতত লতলত 27মে আগস্ট ভািযতি 49তম তসযজআই হও াি মদৌয  

িয যেন। 
 

IFS অতফসাি মশ্বতা তসাং PMO-এি তডযিক্টি তহসাযৈ তনযুি হয যেন 

পাযসিাযনল মন্ত্রযেি মযত, 2008 ৈযাযচি ইতে ান ফযিন সাতভি স(IFS) অতফসাি, 

মশ্বতা তসাংযে প্রধানমন্ত্রীি অতফযস (PMO) তডযিক্টি তহযসযৈ তনযুি েিা হয যে। 

েযাতৈযনযেি তনয াগ েতমটি (এতসতস) মশ্বতা তসাংযে তাি মযাগদাযনি তাতিখ মর্যে 

ততন ৈেযিি জনয তনয াযগি অনুযমাদন তদয যে। 
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RBI পুযনি রুতপ মো-অপাযিটিভ ৈযাঙ্ক এি লাইযসি ৈাততল েযিযে 

তিজাভি  ৈযাঙ্ক অফ ইতে া পুযন-তভতিে রুতপ মো-অপাযিটিভ ৈযাঙ্ক তলতমযেযডি 

লাইযসি ৈাততল েযিযে, োিণ এই ঋণদাতাি পযিাপ্ত মূলধন এৈাং উপাজি যনি 

সম্ভাৈনা এেদম মনই। যাইযহাে, আিতৈআই ৈযলযে ময, মৈাযম্ব হাইযোযেি ি 

এেটি আযদে মমযন তাি তনযদি েনা ে  সপ্তাহ পযি োযিেি েিা হযৈ। লাইযসি 

ৈাততযলি ফযল, 'রুতপ মো-অপাযিটিভ ৈযাঙ্ক তলতমযেড, পুযন' ৈযাতঙ্কাং ৈযৈসা 

পতিচালনা তনতষে েযিযে, যাি মযধয 22 মসযেম্বি, 2022 মর্যে আমানযতি 

গ্রহণযযাগযতা এৈাং আমানযতি মফিত অিভুি ি িয যে৷ 
 

RBI পদনা সু্ফটিি  ফাইনযাতি াযলি উপি ₹2.33 মোটি োোি আতর্িে 

জতিমানা আযিাপ েযিযে 

তিজাভি  ৈযাঙ্ক অফ ইতে া (RBI) নন-ৈযাতঙ্কাং ফাইনযাতি াল মোম্পাতন - মাইযক্রা 

ফাইনযাি ইনতস্টটিউেযনি (NBFC- MFIs) জনয মক্রতডে তনযদি তেোগুতলি মূলয 

তনধিািযণ ৈযর্িতাি ফলস্বরূপ হা দ্রাৈাদ-তভতিে পদনা সু্ফটিি  ফাইনযাতি াল 

তলতমযেযডি উপি ₹2.33 মোটি োোি আতর্িে জতিমানা আযিাপ েযিযে।  
 

RBI SBI-এি এইচআি সাৈতসতড াতিযে খিচ োযিেিভাযৈ পতিচালনা 

েিাি অনুমতত তদয যে 

ভািতী  তিজাভি  ৈযাঙ্ক প্রার্তমেভাযৈ মস্টে ৈযাঙ্ক অফ ইতে াি(SBI) তক্র ােলাপ 

এৈাং সহা ে সাংস্থাি অনুযমাদন তদয যে। সাৈতসতড াতিযত সম্ভৈত এেদল 

েমিচািী তনয াগ েিা হযৈ যাযদিযে চুতিি তভতিযত তনয াগ েিা হযৈ এৈাং 

প্রার্তমেভাযৈ গ্রামীণ ও আধা-েহি এলাো  োখা পতিচালনাি উপি মফাোস 

েিযৈ। সূযিি মযত, মস্টে ৈযাঙ্ক অপাযিেন সাযপােি  সাতভি যসস বািা তনয াগপ্রাপ্তিা 

সুতৈধাি জনয মযাগয নাও হযত পাযি। 
 

SBI-এি প্রর্ম বিমাতসে মনে লাভ 7% েযম 6,068 তৈতল ন হয যে 

িাজস্ব হ্রাযসি োিযণ, মদযেি ৈৃহিম ঋণদাতা, মস্টে ৈযাঙ্ক অফ ইতে া (SBI) , 

চলতত অর্িৈেযিি প্রর্ম বিমাতসযেি জনয মনে মুনাফা  7% হ্রাস মপয যে, যা 

6,068 মোটি োো  এযসযে৷ 2021-2022 সাযলি এতপ্রল মর্যে জুন 

বিমাতসযে, ৈযাঙ্কটি 6,504 মোটি োোি তনে মুনাফা মপাস্ট েযিযে। SBI এেটি 

তন ন্ত্রে ফাইতলাংয  জাতনয যে ময, তাি স্বতন্ত্র মমাে আ  2022-23 সাযলি প্রর্ম 

বিমাতসযে 74,998.57 মোটি োো েযমযে, যা গত ৈেযিি এই এেই সময ি 

মযধয 77,347.17 মোটি োো মর্যে। 
 

মফডাযিল ৈযাাংে: নতুন েযাি প্ল্যােফযমি তাতলোভুি েিা প্রর্ম মপযমন্ট 

মগেওয  

মেিালা-তভতিে মফডাযিল ৈযাঙ্ক আ েি তৈভাযগি TIN 2.0 প্ল্যােফযমি 

তাতলোভুি এৈাং এখন মপযমন্ট মগেওয  প্ল্যােফমিটিযে প্রর্ম ৈযাঙ্ক তহসাযৈ 

তাতলোভুি েযি। এই ৈেযিি 1 জুলাই TIN 2.0 প্ল্যােফমিটি লাইভ হও াি পি 

মর্যে " মপযমন্ট মগেওয  " সক্ষম েিা হয যে, েিদাতাযদি আিও এেটি 

অর্িপ্রদাযনি তৈেল্প মদও া হয যে৷ তািা এখন মক্রতডে/মডতৈে োডি , UPI, 

NEFT/RTGS এৈাং ইন্টািযনে ৈযাতঙ্কাংয ি মযতা পেতত ৈযৈহাি েযি সহযজই 

তাযদি অর্িপ্রদান েিযত পাযি। 
 

Axis Bank FCI-এি সাযর্ "আলটিমা সযালাতি পযাযেজ" প্রদাযনি জনয 

এেটি MoU স্বাক্ষি েযিযে 

ভািযতি তৃতী  ৈৃহিম মৈসিোিী খাযতি ৈযাঙ্ক, Axis Bank তাি সমস্ত 

েমীযদি এেযচটি া সুতৈধা এৈাং বৈতেষ্টয সহ "আলটিমা সযালাতি পযাযেজ" প্রদান 

েিাি জনয ফুড েযপিাযিেন অফ ইতে া (FCI) এি সাযর্ এেটি MoU স্বাক্ষি 

েযিযে। এই সমযঝাতা স্মািযেি মাধযযম, ৈযাাংে পাৈতলে মসক্টি 

আোিযেতোংস(PSU) মসক্টযিি েমীযদি সামতগ্রে ৈযাাংতোং পতিযষৈা মদও াি 

প্রততশ্রুতত পুনিঃপ্রতততিত হয যে। এই MoU টি তৈতভন্ন গ্রাহে তৈভাযগি ৈযাতঙ্কাং 

প্রয াজনী তাগুতলযে মমাোযৈলা েিাি জনয অযাতিস ৈযাযঙ্কি ক্রমাগত প্রযচষ্টাি 

প্রততফলন, তাযদি আতর্িে আোঙ্খা এৈাং মাইলফলেগুতল পূিণ েিযত সহা তা 

েযি৷ 
 

SBI ৈাাংলাযদযে ভািতী  তভসা মেে(IVAC) পতিচালনা েিযৈ 

মস্টে ৈযাঙ্ক অফ ইতে া(SBI) আিও দুই ৈেযিি জনয ৈাাংলাযদযে ভািতী  তভসা 

অযাতপ্ল্যেেন মসন্টাি(IVAC) পতিচালনা েিযৈ। SBI এৈাং ঢাো  ভািতী  

হাইেতমেযনি েমিেতি াযদি মযধয োযিক্রম আিও দুই ৈেি ৈা াযনাি চুতি 

স্বাক্ষতিত হ । IVAC েীঘ্রই তেেু অতততিি পতিযষৈাও শুরু েিযৈ যাি মযধয 

িয যে অনলাইন ফমি পূিণ এৈাং ফমি জমা মদও াি সুতৈধা, লে ৈুতোং এৈাং এেটি 

মমাৈাইল অযাপ চালু েিা। ঢাোি আইতভএতস মসন্টাযি এেটি অগ্রাতধোি লাউঞ্জও 

উযবাধন েিা হয যে।  
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মস্টে ৈযাঙ্ক অফ ইতে া "উৎসৈ তফিড তডযপাতজে তস্কম" চালু েযিযে 

মদযেি ৈৃহিম ঋণদাতা, মস্টে ৈযাঙ্ক অফ ইতে া (SBI) " উৎসৈ তডযপাতজে 

তস্কম" নাযম এেটি অননয মম াদী আমানত মপ্রাগ্রাম চালু েযিযে। এই তফিড 

তডযপাতজে তস্কযম উচ্চ সুযদি হাি িয যে এৈাং এটি শুধুমাি সীতমত সময ি জনয 

উপলব্ধ। আজাতদ ো অমৃত মযহাৎসৈ তহসাযৈ পাতলত মদযেি স্বাধীনতাি 76তম 

ৈেি উপলযক্ষ এই মপ্রাগ্রামটি চালু েিা হয যে। 

উত্সৈ তফিড তডযপাতজে তস্কযম: 

 SBI 1000 তদযনি মম াদ সহ তফিড তডযপাতজযে ৈাতষিে 6.10% সুযদি হাি 

অফাি েিযে এৈাং প্রৈীণ নাগতিেিা তন তমত হাযিি মচয  0.50% অতততিি 

সুযদি হাি পাও াি মযাগয ৈযল তৈযৈতচত হযৈন| 

 এই হািগুতল 15ই আগস্ট 2022 মর্যে োযিেি হ  এৈাং তস্কমটি 75 তদযনি 

জনয বৈধ। 
 

Kotak Mahindra ৈযাঙ্ক "Kotak Crème" জীৈনধািা-মেতেে 

েযপিাযিে মৈতন অযাোউন্ট চালু েযিযে 

মোোে মাতহো ৈযাঙ্ক "মোেে তক্রম" নাযম এেটি জীৈনধািা-মেতেে মৈতন 

অযাোউন্ট চালু েযিযে। এই অযাোউন্টটি MNC, খুচিা, আইন সাংস্থা, ইউতনেনি 

ইতযাতদযত োজ েিা গ্রাহেযদি এেটি আপযগ্রড অতভজ্ঞতা প্রদান েিযৈ। 

অযাোউন্টটি ভািযতি সমস্ত েযপিাযিেযদি জনয উপলব্ধ হযৈ এৈাং এো াও 

জীৈনধািা, ভ্রমণ, স্বাস্থযযসৈা, জুয  অযনে সুতৈধা এৈাং পুিস্কাি প্রদান েিা হযৈ।  
 

েণিােে ৈযাঙ্ক োমি তডযপাতজে তস্কম "মেতৈএল অমৃত সমৃতে" চালু েযিযে 

আজাতদ ো অমৃত মযহাৎসৈ তহসাযৈ স্বাধীনতাি 75 ৈেি উপলযক্ষয, েণিােে ৈযাঙ্ক 

এেটি নতুন মম াদী আমানত তস্কম, মেতৈএল অমৃত সমৃতে এি অধীযন অভুযদ  

েযাে সাটিি তফযেে (ACC) এৈাং 75 সপ্তাহ (525 তদন) মম াযদি জনয স্থা ী 

আমানত চালু েযিযে। এই তডযপাতজে তস্কযমি সুযদি হাি ৈাতষিে 6.10%। েণিােে 

ৈযাঙ্ক, সমৃে মদেযপ্রতমে ঐততহয এৈাং মূলযযৈাধযে তচতিত েযি, তাি মূলযৈান 

পৃিযপাষেযদি আোঙ্খা ও স্বপ্ন পূিযণি জনয সৈিদা প্রস্তুত র্াযে। নতুন মপ্রাডাক্ট, 

KBL অমৃত সমৃতেি সাযর্, ৈযাাংে আমাযদি গ্রাহেযদি সুযদি হাি ৈৃতেি সুতৈধা 

প্রসাতিত েযি। 
 

ভািত সিোি RBI-এি মেেী  মৈাযডি  4 জন স্বাধীন পতিচালেযে 

পুনিঃতনযুি েযিযে 

সতীে োতেনার্ মািাযঠ, স্বামীনার্ন গুরুমূততি , মিৈতী আই াি, এৈাং েচীন 

চতুযৈিদীযে ভািত সিোি RBI-এি মেেী  মৈাডি  ৈা তিজাভি  ৈযাঙ্ক অফ ইতে াি 

মেেী  মৈাযডি  খণ্ডোলীন, অ-অতফতস াল তডযিক্টি তহসাযৈ োজ েিাি জনয 

পুনিা  মযনানীত েযিযে। RBI তাি ওয ৈসাইযে ৈযলযে ময, RBI-এি মেেী  

মৈাযডি ি পিৈতী তনযদি ে না মদও া পযিি গুরুমূততি  এৈাং মািাযঠযে আিও চাি 

ৈেযিি জনয নতুন েযি মযনানীত েিা হযৈ। 
 

মস্টে ৈযাঙ্ক অফ ইতে া স্টােি -আপগুতলযে সমর্িন েিাি জনয তাি প্রর্ম 

তনযৈতদত োখা চালু েযিযে 

মদযেি ৈৃহিম ঋণদাতা, মস্টে ৈযাঙ্ক অফ ইতে া (SBI) মৈঙ্গালুরুি মোিামঙ্গলা  

স্টােি -আপগুতলি জনয তনযৈতদত তাি প্রর্ম োখা চালু েযিযে। SBI মচ ািমযান 

দীযনে খািা এইচএসআি মলআউে এৈাং ইতদিানগযিি োযে মোিমঙ্গলা  োখা 

চালু েযিযেন যা েহযিি সৈযচয  ৈ  স্টােি -আপ হাৈ। মৈঙ্গালুরুি পযি, পিৈতী 

োখা মখালা হযৈ গুিগাাঁ ওয যত এৈাং তৃতী টি হযৈ হা দ্রাৈাযদ। এই োখাগুতল 

সমগ্র স্টােি -আপ ইযোতসযস্টযমি চাতহদা পূিণ েিযৈ। 
 

HDFC ৈযাঙ্ক সুিতক্ষত ৈযাতঙ্কাং অনুেীলযনি প্রচাযিি জনয "তভতজল আতন্ট" 

চালু েযিযে 

HDFC ৈযাঙ্ক "তভতজল আতন্ট" নাযম এেটি নতুন প্রচাি শুরু েযিযে৷ তভতজল 

আতন্ট প্রচািাতভযান সািাযদযেি নাগতিেযদি তনিাপদ ৈযাতঙ্কাং পেতত গ্রহণ েিযত 

উবুে েিাি মচষ্টা েিযৈ। এটি ৈযাযঙ্কি "মমাহ ৈাদ িাযখা" প্রচািাতভযাযনি সাযর্ 

র্ােযৈ, যা গ্রাহেযদি তাযদি ৈযাতঙ্কাং তর্য মগাপন িাখযত অনুযিাধ েযি৷ তভতজল 

আতন্টযে প্রচাি েিযত এৈাং মলাযেযদি মসােযাল তমতড া এৈাং/অর্ৈা 

মহা ােসঅযাযপ তাযে অনুসিণ েিযত িাতজ েিাযনাি জনয এেটি প্রচািাতভযান 

চাি মর্যে ে  সপ্তাযহি জনয চালাযনা হযৈ৷ 
 

HDFC ৈযাঙ্ক উিি মেিালা  প্রর্ম সৈি-মতহলা োখা খুযলযে 

HDFC ৈযাঙ্ক উিি মেিালাি মোতঝযোয  এেটি সৈি-মতহলা োখা উযবাধন 

েযিযে। HDFC ৈযাাংযেি োখাি উযবাধন েিযলন তসটি েিযপাযিেযনি মম ি 

ৈীনা তফতলপ। ৈযাঙ্ক অনুসাযি, 31 মাচি , 2022 পযিি, মতহলািা 21.7% (21,486 

জন) তেল৷ 2025 সাযলি মযধয, মৈসিোতি ঋণদাতা এটি 25% এ উন্নীত েিযত 

চা । এেটি তনতদি ষ্ট মেেযহাযল্ডি ৈাইযি মলনযদযনি জনয তন ন্ত্রযেি অনুযমাদন 

প্রয াজন, যা ৈাজাযি অননততে ৈযৈসাত ে অনুেীলযনি উপি নজি িাখযৈ। 
 

তডতজোল এসযক্রা পতিযষৈাি জনয ইয স ৈযাযঙ্কি সাযর্ েযাসলাি োই-আপ 

েযিযে 

মলাৈাল এসযক্রা ৈযাতঙ্কাং সতলউেন প্রদানোিী, েযাসলাি ৈযাযঙ্কি গ্রাহেযদি জনয 

তডতজোল এসযক্রা পতিযষৈাগুতল প্রদান েিাি জনয ইয স ৈযাযঙ্কি সাযর্ 

অাংেীদাতিত্ব েযিযে। 

এসযক্রা ৈযাাংতোং সাধািণত মৈে জটিল এৈাং েযাসলাি তাি অননয তডতজোল 

অফাি তদয  প্রমাণ েযিযে ময প্রযুতি এৈাং উদ্ভাৈন সৈযচয  জটিল 

প্রয াজনী তাি সমাধান তদযত পাযি। 
 

RBI 1লা অযক্টাৈি োডি  মোযেনাইযজেযনি সম সীমা তহসাযৈ মসে 

েযিযে 

জাতি েিা এেটি সাকুি লাযি, তিজাভি  ৈযাঙ্ক অফ ইতে া (RBI), সমস্ত পক্ষযে 

তনযদি ে তদয যে - োডি  মনেও ােি  এৈাং োডি  ইসুযোিী ৈযতীত - 1 অযক্টাৈি, 

2022 এি মযধয পূযৈি সতঞ্চত সমস্ত োডি -অন-ফাইল (CoF) মডো মুযে মফলযত।  

31 জানু ািী, 2023 পযিি, অতধগ্রহণোিী ৈযাঙ্কগুতল মলনযদন-পিৈতী োযিেলাপ 

পতিচালনাি জনয ৈযৈহাযিি জনয ফাইযল CoF মডো ৈজা  িাখযৈ। ন যতা, RBI 

যর্াযর্ ৈযৈস্থা মনযৈ, যাি মযধয ৈযৈসাি সীমাৈেতা অিভুি ি র্ােযত পাযি| 

http://www.careerpower.in/
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RBI তৈযদেী ৈাতণজয চালান এৈাং অর্িপ্রদাযনি জনয INR ৈযৈহাযিি 

অনুমতত তদয যে 

মেেী  অর্ি প্রততমন্ত্রী ভাগৈত তেষানিাও োিাদ িাজযসভাযে জাতনয যেন ময, 

ভািতী  তিজাভি  ৈযাঙ্ক (আিতৈআই) ভািতী  রুতপযত তৈযদেী ৈাতণজয চালান এৈাং 

অর্িপ্রদাযনি অনুমতত তদয যে৷ 11 জুলাই, 2022-এ প্রোতেত ভািতী  রুতপযত 

আিজি াততে ৈাতণজয তনষ্পতি (INR) েীষিে এেটি সাকুি লাযিি মাধযযম, মেেী  

ৈযাঙ্ক ভািতী  মুদ্রা  আিজি াততে ৈাতণযজযি জনয অর্িপ্রদাযনি অনুমতত তদয যে। 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

স্বাধীনতাি 75 ৈেি পূততি  উপলযক্ষ গুগল 'ইতে া তে উ ান' চালু েযিযে 

মেে জা ান্ট, Google স্বাধীনতাি 75 ৈেি উপলযক্ষ 'ইতে া তে উ ান' চালু 

েযিযে। এই প্রেল্পটি Google Arts & Culture বািা সম্পাতদত হয যে, যা 

মদযেি েৃততত্বগুতলি উদযাপন েযি এৈাং গত 75 ৈেযি ভািযতি অেুে এৈাং 

অতৈিাম মচতনাি উপি তর্মটি েিা হয যে। মদেৈযাপী উদযাপযনি অাংে তহযসযৈ, 

Google সাংসৃ্কতত মন্ত্রযেি সাযর্ সহযযাতগতাি ম াষণা েযিযে। মেেী  সাংসৃ্কতত 

ও পযিেন মন্ত্রী তজ তেোন মিতি এৈাং সাংসৃ্কতত মন্ত্রে ও গুগযলি ঊর্ধ্ি তন 

েমিেতি াযদি উপতস্থততযত তদতিি নাসিাতিযত আয াতজত এেটি জমোযলা 

অনুিাযন এটি আনুিাতনেভাযৈ চালু েিা হ ।  
 

ISRO ‘পােি ’ নাযম এেটি নতুন ভাচুি  াল মপস তমউতজ াম চালু েযিযে  

ইতে ান মপস তিসাচি  অগিানাইযজেন (ISRO) এেটি ইন্টাযিতক্টভ ইন্টািযফস 

সহ মৈে েয েটি ISRO তমেন প্রদেিযনি জনয 'SPARK' মপস তমউতজ াম 

নাযম এেটি তডতজোল প্ল্যােফমি চালু েযিযে। ISRO-এি মচ ািমযান এস 

মসামনার্ 'পােি ' মপস তমউতজ াম নাযম পতিতচত তডতজোল প্ল্যােফমিটি চালু 

েযিতেযলন। স্বাধীনতাি 75 ৈেি পূততি  উপলযক্ষ আজাতদ ো অমৃত মযহাৎসৈ 

উদযাপন েিাি সম  ISRO-এি এই নতুন উযদযাগটি চালু েযিন।  
 

 

ICAR ‘Lumpi-ProVac’ নাযম গৈাতদ পশুযদি জনয স্থানী ভাযৈ 

উত্পাতদত এেটি ভযােতসন বততি েযিযে 

ICAR ‘Lumpi-ProVac’ বততি েযিযে, যা এেটি স্থানী ভাযৈ বততি ভযােতসন| 

গুজিাে, িাজস্থান এৈাং পাঞ্জাযৈি মযতা অঞ্চযল গৈাতদ পশুযদি মযধয গলদা 

চমিযিাযগি তৈস্তাি ৈন্ধ েিাি জনয ল াইিত পশুতচতেত্সে এৈাং গৈাতদ পশুি 

মাতলেযদি উযেযেয এই ভযােতসনটি বততি েিা হয যে।  

Lumpi-ProVac লতম্প চমিযিাযগি জনয: মূল পয ন্ট: 

 এেটি উযিখযযাগয উন্ন যন, দুটি আইতসএআি ইনতস্টটিউে লুতম্প-মপ্রাভযাে 

ভযােতসন বততি েযিযে, মযটিযে জাতী  সিোি এখন যত তা াতাত  সম্ভৈ 

ৈাতণতজযেীেিণ েিযত চা  যাযত লতম্প চমিযিাযগি প্রাদুভি াৈ তন ন্ত্রণ েিা যা  

যা ভািযতি এোতধে িাযজয হাজাি হাজাি গৈাতদ পশুযে হতযা েযিযে। গত 

েয ে সপ্তাহ। 

 আযগি ততন ৈেযি লুতম্প-মপ্রাভযাে ভযােতসযনি তৈোে হতি ানাি 

আইতসএআি নযােনাল তিসাচি  মসন্টাি ফি ইকুইযিি গযৈষে ডিঃ নৈীন কুমাি 

ৈণিনা েযিযেন তযতন ভযােতসযনি রা াযলি তত্ত্বাৈধান েযিতেযলন। 
 

ভািযতি প্রর্ম 3D-তপ্রযন্টড তহউমযান েতনি া CCMB, IIT হা দ্রাৈাদ 

এৈাং LVPEI বািা বততি েিা হয যে 

হা দিাৈাযদি গযৈষেিা সফলভাযৈ এেটি েৃতিম েতনি া( 3D-তপ্রযন্টড তহউমযান 

েতনি া ) তপ্রন্ট েযিযেন এৈাং এটি ভািযত প্রর্মৈাযিি মযতা খিযগাযেি মচাযখ 

স্থাপন েিা হয যে। এলতভ প্রসাদ আই ইনতস্টটিউে (এলতভতপইআই ), ইতে ান 

ইনতস্টটিউে অফ মেেযনালতজ-হা দিাৈাদ (আইআইটি-এইচ) , এৈাং মসন্টাি ফি 

মসলুলাি অযাে মতলকুলাি ৈায ালতজ (তসতসএমতৈ ) এি গযৈষেিা মানৈ দাতা 

েতনি াল টিসুয মর্যে বততি এেটি 3D-তপ্রযন্টড তহউমযান েতনি া বততি েযিযেন।  
 

মজমস ওয ৈ মপস মেতলযস্কাপ জুতপোযিি সুদি ফযো তুযলযে 

মজমস ওয ৈ মপস মেতলযস্কাপ সম্প্রতত ৈৃহপততি নতুন সুদি েতৈ তুযলযে। 

মজমস ওয ৈ মপস মেতলযস্কাপ, যা 2021 সাযলি তডযসম্বযি চালু েিা হয তেল, 

ইততমযধযই মহাতৈযশ্বি সৈযচয  দূিৈতী স্থাযন িতঙন ো াপর্, নীহাতিো এৈাং 

অনযানয শ্বাসরুেেি মহাোেী  ৈস্তুি আিযিজনে ফযোগ্রাফ তুযলযে।  
 

ISRO গগনযান তমেযনি জনয HAL মর্যে এেটি কু্র মতডউল মফ াতিাং 

মপয যে 

তহদুস্তান অযাযিানটিি তলতমযেড(HAL) গগনযান তমেযন ৈযৈহাযিি জনয 

ভািতী  মহাোে গযৈষণা সাংস্থাি(ISRO ) োযে দুটি েুেযিা মহাোে সিঞ্জাম 

হস্তািি েযিযে। এটি তবতী  কু্র মতডউল মফ াতিাং(CMF), যা ভািযতি 

েীষিস্থানী  মহাোে সাংস্থা HAL মর্যে তমেযনি জনয ক্র  েযিযে। ক্ষমতা  

ৈযৈহাি েিা হযৈ, প্রর্ম পিীক্ষা  ISRO HAL মর্যে প্রাপ্ত CMF ৈযৈহাি 

েিযৈ। 
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মদযে প্রর্ম মদেী  মাতঙ্কপি মেস্ট তেে চালু হয যে 

মাতঙ্কপি মিাগ পিীক্ষা েিাি জনয ভািত প্রর্ম মদেী ভাযৈ উন্নত RT-PCR 

তেে বততি েযিযে। তেেটি রািাতস া ৈায া-মমতডযেলস বািা বততি েিা হয যে, 

মেযেি প্রধান বৈজ্ঞাতনে উপযদষ্টা অজ  কুমাি সুদ এই তেেটি উযন্মাচন 

েযিতেযলন। তেেটি সাংক্রমযণি প্রার্তমে সনািেিণ এৈাং আিও ভাল 

ৈযৈস্থাপনা  সহা তা েিযৈ, যা WHO আিজি াততে উযবযগি জনস্বাস্থয জরুতি 

অৈস্থা ম াষণা েযিযে।  
 

উিিাখযণ্ড মহাোে তক্র ােলাপ তনিীক্ষযণি জনয ভািযতি প্রর্ম 

পযিযৈক্ষতণো তনমিান েযিযে 

পৃতর্ৈীি েক্ষপযর্ 10 মসতন্টতমোি আোযিি মোে ৈস্তুগুতলযে রযাে েিাি জনয 

ভািযতি প্রর্ম ৈাতণতজযে মহাোে পতিতস্থততগত সযচতনতা পযিযৈক্ষতণো, 

মহাোে মসক্টযিি স্টােি -আপ তদগিিা উিিাখযণ্ডি গা ও াল অঞ্চযল স্থাপন 

েিযত চযলযে। মপস তসচুয েনাল অযাও ািযনস (এসএসএ) অৈজািযভেতি 

ভািতযে মহাোযেি র্ধ্াংসাৈযেষ এৈাং এই অঞ্চযল ম ািাযফিা েিা সামতিে 

সযাযেলাইে সহ মহাোযে ময মোনও োযিেলাপ রযাে েিযত সহা তা েিযৈ।  
 

আন্না মতণি 104তম জন্মৈাতষিেী: Google ডুডল পদার্িতৈদযে শ্রো 

জাতনয যে 

ভািযতি আৈহাও া মতহলা তহসাযৈ পতিতচত এেজন ভািতী  পদার্িতৈদ এৈাং 

ভািযতি অনযতম মসিা তৈজ্ঞানী আন্না মতণমে Google এি তিফ মর্যে শ্রধা 

জানাযনা হয যে। আন্না মতণ এোতধে প্রোেনা তলযখযেন এৈাং মসৌি তৈতেিণ, 

ওযজান এৈাং ৈা ু েতি পতিমাপ েযি আৈহাও া যযন্ত্রি মক্ষযি অগ্রগতত 

েযিযেন। তৈজ্ঞান ও গযৈষণাি মক্ষযি তাি উযিখযযাগয অৈদাযনি োিযণ, আন্না 

মতন " ভািযতি আৈহাও া নািী " উপাতধ অজি ন েযিযেন| 
 

ঔিঙ্গাৈাদ: ভািযতি প্রর্ম স্মােি  তসটি যা Google-এি EIE মর্যে মডো 

পাযৈ 

ঔিঙ্গাৈাদ স্মােি  তসটি মডযভলপযমন্ট েযপিাযিেন তলতমযেড(ASCDCL) 

অনুসাযি, ৈুধৈাি ঔিঙ্গাৈাযদ আনুিাতনেভাযৈ Google মর্যে এনভা িনযমন্টাল 

ইনসাইেস এিযপ্ল্ািাি(EIE) মডো প্রোে েিা হয যে৷ এটি ঔিঙ্গাৈাদযে 

মদযেি প্রর্ম েহি তহযসযৈ পতিণত েযিযে৷ তর্যটি েহযিি জনয মেেসই 

সমাধান প্রণ যন গযৈষণা মগািীগুতলযে সহা তা েিযৈ| ASCDCL েতৃি পযক্ষি 

মযত, যািা উযিখ েযিযেন ময ঔিঙ্গাৈাযদি জনয EIE ডযােযৈাডি টি নতুন 

তদতিযত এেটি ইযভন্ট চলাোলীন Google বািা চালু েিা হয তেল৷ 
 

Jio ভািত জুয  তৈযশ্বি সৈযচয  উন্নত 5G মনেও ােি  চালু েিযত চযলযে 

মুযেে আম্বাতনি মাতলোনাধীন তিলায ি তজও, 5G মপেরাযমি জনয সযৈিাচ্চ 

দিদাতা হয  উযঠযে| তততন সৈযচয  সাম্প্রততে তনলাযম মদও া অযধিযেি মৈতে 

এ ািওয ভ তেনযত 88,078 মোটি োো তদয যেন৷ তিলায ি তজও 700 MHz 

ৈযােও অতধগ্রহণ েযিযে। 
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সিোি তমেন ৈাতসলয প্রেল্প চালু েযিযে  

নািী ও তেশু উন্ন ন মন্ত্রে তেশুযদি েলযাণ ও পুনৈিাসযনি জনয 2009-10 সাল 

মর্যে এেটি মেেী ভাযৈ পনসিেৃত প্রেল্প "তমেন ৈাতসলয" ৈাস্তৈা ন 

েযিযে| 

এি উযেেয: 

তমেন ৈাতসযলযি উযেেয হল ভািযত প্রততটি তেশুি জনয এেটি সুস্থ ও সুখী 

বেেৈ সুিতক্ষত েিা| তাযদি পূণি সম্ভাৈনা আতৈষ্কাি েিযত সক্ষম েিাি সুযযাগ 

তনতিত েিা এৈাং সৈ মক্ষযি তাযদি তৈোযে সহা তা েিা|  
 

অেল মপনেন মযাজনা  এেটি নতুন পতিৈতি ন (APY) আনা হয যে 

মেেী  সিোি অেল মপনেন মযাজনা  তেেু পতিৈতি ন এযনযে, যা 2015 সাযল 

অসাংগঠিত মক্ষযি েমিিতযদি মপনেন সুতৈধা মদও াি লযক্ষয শুরু হয তেল এৈাং 

এি ফলস্বরূপ, অর্ি মন্ত্রে এখন আয ি অনুমতত না মদও াি তসোি তনয যে। 

েিদাতািা APY তস্কযমি জনয আযৈদন েিযত পাযিন। অর্ি মন্ত্রযেি জাতি েিা 

নতুন আযদেটি 1 অযক্টাৈি, 2022 মর্যে োযিেি হযৈ৷ 10 আগস্ট অর্ি মন্ত্রযেি 

জাতি েিা মগযজে তৈজ্ঞতপ্ত অনুসাযি, আ েি আইন অনুযা ী ময মোনও নাগতিে 

তযতন আ েি প্রদানোিী ৈযল তৈযৈতচত হয যেন তািা 1 অযক্টাৈি, 2022 মর্যে 

অেল মপনেন মযাজনা  মযাগদাযনি জনয মযাগয ৈযল তৈযৈতচত হযৈন না| 

সুতৈধা: 

1. 60 ৈেি ৈ যস 1000 োো মর্যে 5000 োো পযিি এেটি নূযনতম 

গযািাতন্টযুি মপনেন প্রদান েযি৷ 

2. মপনেযনি পতিমাণ গ্রাহযেি মৃতুযযত পত্নীযে আজীৈযনি জনয তনতিত েিা 

হ । 

গ্রাহে এৈাং পত্নী উভয ি মৃতুযি মক্ষযি, সমস্ত মপনেন েপিাস মযনানীত ৈযতিযে 

প্রদান েিা হ । 
 

সিোযিি উচ্চাতভলাষী: ও ান মনেন ও ান মিেন োডি  (ONORC)এি 

3 ৈেি পূণি েযিযে 

2022 সাযলি জুন মাযস এই উযদযাযগ মযাগদাযনি পি আসাম সৈিযেষ িাজয 

হয যে মযখাযন এই তস্কমটি প্রয াগ েিা হয যে। চািটি িাযজয 9ই আগস্ট, 

2019-এ এেটি পাইলে প্রেল্প তহসাযৈ চালু হও া ONORC ততন ৈেি পূণি 

েযিযে। 
 

সামাতজে তৈচাি মন্ত্রণাল  SMILE-75 নামে এেটি উযদযাগ চালু েযিযে 

ভািত সিোযিি সামাতজে নযা তৈচাি ও ক্ষমতা ন মন্ত্রে 75টি তমউতনতসপযাল 

েযপিাযিেন তচতিত েযিযে মযখাযন “SMILE: Support for Marginalised 

Individuals for Livelihood and Enterprise” এি অধীযন “SMILE-75 

Initiative” নাযম তভক্ষাৈৃতিি োযজ তনয াতজত ৈযতিযদি ৈযাপে পুনৈিাসন 

ৈাস্তৈা ন েিা হয যে|  
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ভািত সিোি তনিঃস্বতা এৈাং তভক্ষাৈৃতিি সমসযাযে স্বীেৃতত প্রদান েযিযে এৈাং 

SMILE-এি এেটি তৈসৃ্তত তস্কম প্রণ ন েযিযে, যাি মযধয তভক্ষাৈৃতিযত তনযুি 

ৈযতিযদি জনয ৈযাপে পুনৈিাসযনি এেটি তস্কম অিভুি ি িয যে| 
 

ৈাল আধাি উযদযাগ: UIDAI-এি অধীযন 79 লক্ষ তেশু নতর্ভুি হয যে 

ইউতনে আইযডতন্টতফযেেন অর্তিটি (UIDAI) বািা ৈাল আধাি উযদযাযগি 

অধীযন 0-5 ৈেি ৈ সী 79 লযক্ষিও মৈতে তেশু নতর্ভুি হয যে। ৈাল আধাি 

ইতনতেয টিভ হল 0-5 ৈেি ৈ সী তেশুযদি োযে মপৌাঁোযনাি জনয ভািত 

সিোযিি এেটি নতুন প্রযচষ্টা, এটি তপতামাতা এৈাং তেশুযদি তৈতভন্ন সুতৈধা মপযত 

সহা তা েিযৈ। 

ৈাল আধাি: সুতৈধা 

 আধাি এেটি অননয পতিচ  প্রমাণ। 0-5 ৈেি ৈ সী তেশুিা মরন এৈাং ফ্লাইযে 

ভ্রমযণি অনুযমাদযনি জনয অননয পতিচ  প্রমাণ তহসাযৈ ৈযৈহাি েিা মযযত 

পাযি। 

 সিোতি ভতুি তেযুি প্রেযল্পি অতধোিী। 

 ৈাল আধাযিি মাধযযম তৈতভন্ন সু্কযল ভততি  প্রতক্র া সহজ হযত পাযি। 
 

নযােনাল ইযন্টযলেচু াল প্রপাটিি  অযাও ািযনস তমেন (NIPAM) 

নযােনাল ইযন্টযলেচু াল প্রপাটিি  অযাও ািযনস তমেন (NIPAM) 8ই তডযসম্বি 

2021-এ ৈাতণজয ও তেল্প মন্ত্রে বািা চালু েিা হয তেল। জাতী  মমধা সম্পতি 

সযচতনতা তমেন(NIPAM) এি লক্ষয মমধাসম্পদ(IP) তৈষয  সযচতনতা এৈাং 

প্রতেক্ষণ প্রদান েিা। মমধা সম্পতি সযচতনতা তমেযনি অধীযন প্রতেতক্ষত োি ৈা 

অনুষযদি সাংখযা হল 10,05,272 জন এৈাং এটি 3663টি তেক্ষা প্রততিানযে 

েভাি েযি| 
 

ভািযতি প্রর্ম লৈণাি জযলি লণ্ঠন উযন্মাচন েিযলন মেেী  মন্ত্রী 

তজযতে তসাং 

মেেী  ভূ তৈজ্ঞান মন্ত্রী, তজযতে তসাং ভািযতি প্রর্ম লৈণাি জযলি লণ্ঠন, 

'মিাতেনী' এি উযন্মাচন েযিযেন, যা লাইে এতমটিাং ডায াড (এলইতড) 

ৈাততগুতলযে েতি তদযত সমুযদ্রি জল ৈযৈহাি েযি৷ সামুতদ্রে গযৈষণাি জনয 

নযােনাল ইনতস্টটিউে অফ ওোন মেেযনালতজ (এনআইওটি) মচন্নাই বািা চাতলত 

এেটি উপকূলী  গযৈষণা জাহাজ সাগি অযন্বতেো সফযিি সম  মন্ত্রী প্রর্ম 

ধিযনি লণ্ঠনটিি উযন্মাচন েযিন। 
 

J&K সিোি গ্রাম প্রততিক্ষা গাডি  মপ্রাগ্রাম, 2022 চালু েযিযে 

তভযলজ তডযফি গাডি  তস্কম 2022 (VDGS-2022), এেটি প্রততিক্ষা উপাদান 

সহ এেটি মপ্রাগ্রাম যা সম্প্রতত জমু্ম ও োশ্মীি ( J&K ) িাযজযি জনয চালু েিা 

হয যে। আজাতদ ো অমৃত মযহাৎসৈ ইততমযধয মৈে েয েটি উযদযাগ শুরু 

েযিযে, এৈাং জমু্মি সীমাি অঞ্চযল তনিাপিা ৈা াযনাি প্রার্তমে উযেেয তনয  

মসই সময  এেটি েমিসূতচও চালু েিা হয তেল। 
 

রািযজোিিা আ ুষ্মান ভািত PM-JAY-এি আওতা  র্ােযৈ 

ভািত সিোযিি মযত, রািযজোিযদি আ ুষ্মান ভািত প্রধান মন্ত্রী জন আযিাগয 

মযাজনাি (AB PM-JAY) আওতা  আনা হযৈ। স্বাস্থয ও পতিৈাি েলযাণ 

মন্ত্রণাল  এৈাং সামাতজে নযা তৈচাি ও ক্ষমতা ন তৈভাযগি অধীযন জাতী  স্বাস্থয 

েতৃি পক্ষ (NHA) আ ুষ্মান ভািত-PMJAY-এি অধীযন রািযজোিযদি জনয 

অিভুি তিমূলে এৈাং মযৌতগে স্বাস্থয পযাযেজ প্রদাযনি জনয এেটি সমযঝাতা 

স্মািে (MoU) স্বাক্ষি েযিযে। 
 

তপএম মমাতদ পুনগিঠিত তৈতিণ মসক্টি েমিসূতচি উযন্মাচন েযিযেন 

মেেী  মতন্ত্রসভা বািা পুনগিঠিত তৈতিণ মসক্টি মপ্রাগ্রাম চালু েিা হয যে, যাি 

সভাপততত্ব েিযৈন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নযিে মমাদী। সিৈিাহ পতিোঠাযমাযে 

েতিোলী েিাি উযেযেয DISCOM-মে েতি সাযপক্ষ আতর্িে সহা তা 

মদও াি মাধযযম, এই তস্কযমি লক্ষয হল সমস্ত DISCOM/পাও াি 

তডপােি যমযন্টি েমিক্ষম োযিোতিতা এৈাং আতর্িে োযিোতিতা ৈৃতে েিা|  

প্রেযল্পি উযেেয: 

 2024-2025 সাযলি মযধয, সমগ্র ভািত জুয  AT&C ক্ষতত 12-15% স্তযি 

েতময  আনা উতচত। 

 ACS-ARR ৈযৈধান 2024-2025 এি মযধয ৈন্ধ েিা হযৈ। 

 আতর্িেভাযৈ মেেসই এৈাং োযিেিীভাযৈ দক্ষ তৈতিণ খাযতি মাধযযম 

মভািাযদি তৈদুযৎ সিৈিাযহি গুণমান, তনভি িযযাগযতা এৈাং সামর্িয ৈৃতে েিা। 

 আধুতনে DISCOM গুতলি জনয প্রাততিাতনে সক্ষমতা তৈোে েিা। 
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মেে Paalan 1000 জাতী  প্রচািাতভযান এৈাং পযাযিতন্টাং অযাপ চালু 

েযিযে 

পালান 1000 জাতী  প্রচািাতভযান এৈাং পযাযিতন্টাং অযাপটি মুম্বাইযত মেেী  

স্বাস্থয প্রততমন্ত্রী ভািতী প্রৈীণ পাও াি বািা চালু েিা হয তেল। Paalan 1000 এি 

লক্ষয হল জাতী  প্রচািাতভযান এৈাং পযাযিতন্টাং অযাপ চালু েিাি উযেযেয তেশু 

মৃতুযি হাি েমাযনা এৈাং জযন্মি পি প্রর্ম 1000 তদন তেশুি যত্ন মনও া। 
 

মেিোইযলি মেেী  মন্ত্রী দেিনা জািযদাে তসল্ক মােি  এিযপাি উযবাধন 

েিযলন  

নতুন তদতিযত মেেী  ৈস্ত্র প্রততমন্ত্রী দেিনা জািযদাে তসল্ক মােি  এিযপাি উযবাধন 

েযিতেযলন। তসল্ক মােি  এিযপা মেেী  তসল্ক মৈাডি , ৈস্ত্র মন্ত্রযেি অধীযন ভািযতি 

তসল্ক মােি  অগিানাইযজেন বািা আয াতজত হ । এটি আজাতদ ো অমৃত 

মযহাৎসযৈি এেটি মাইলফলে ৈযল জাতনয যেন মেেী  ৈস্ত্র প্রততমন্ত্রী। ৈস্ত্র 

মন্ত্রে ভািযত মেিোইল মসক্টিযে উৎসাতহত েিযত তসল্ক মােি  এিযপা সহ 

তৈতভন্ন তস্কম চালু েযিযে। 
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তসল্ক মােি  এিযপাি মূল পয ন্ট 

 আসল উচ্চ মাযনি তসল্ক সািা তৈযশ্ব মক্রতাযদি আেৃষ্ট েিযৈ। 

 তসল্ক মােি  হ'ল তাাঁ তীযদি বািা উত্পাতদত প্রােৃততে এৈাং খাাঁ টি মিেযমি 

গুণমান তনধিািযণি জনয সিোি েতৃি ে চালু েিা এেটি গুণমান তনতিতেিণ 

মলযৈল। 

 তসল্ক মােি  পযণযি মযাগযতাি মানগুতলযে হাইলাইে েযি , যা অৈযেযষ 

অভযিিীণ এৈাং িপ্তাতন উভ  ৈাজাযিই মভািাযদি আস্থা বততি েিযৈ। 

 তসল্ক মােি  এিযপাি লক্ষয হল সমস্ত মিেম মভািাযদি এৈাং মসইসাযর্ মিেম 

মূলয েৃঙ্খযলি মস্টেযহাল্ডািযদি স্বার্ি িক্ষা েিা। 

 তসল্ক মােি  এিযপাযত মমাে 39 জন প্রদেিে অাংে তনযেন। 
 

মভাপাযল অতমত োযহি সভাপততযত্ব 23তম মসরাল মজানাল োউতিযলি 

বৈঠে আয াতজত হয যে 

মেেী  স্বিাষ্ট্রমন্ত্রী অতমত োহ মভাপাযল 23তম মসরাল মজানাল োউতিল তমটিাং 

এি মনতৃত্ব মদন। মধযপ্রযদযেি মুখযমন্ত্রী তেৈিাজ তসাং মচৌহান এৈাং উিিাখযণ্ডি 

মুখযমন্ত্রী পুষ্কি তসাং ধাতম বৈঠযে উপতস্থত তেযলন। উিিপ্রযদযেি মুখযমন্ত্রী মযাগী 

আতদতযনার্ এৈাং েতিেগয ি মুখযমন্ত্রী ভূযপে ৈায ল খািাপ আৈহাও াি 

োিযণ োযিত অাংেগ্রহণ েযিতেযলন৷ 
 

BioAsia 2023 এি 20তম সাংস্কিণ 24-26 মফব্রু াতিযত অনুতিত হযৈ 

BioAsia 2023-এি 20তম সাংস্কিণ মতযলঙ্গানা সিোি বািা মহাস্ট েিা হযৈ, 

জীৈন তৈজ্ঞান এৈাং স্বাস্থয প্রযুতিি জনয BioAsia 2023-এি তপ্রতম াি ইযভন্ট, 

24-26 মফব্রু াতি, 2023-এ। BioAsia 2023 -এি মলাযগা এৈাং তর্ম হল, 

“Advancing for ONE: Shaping the next generation of humanised 

healthcare,”| 
 

মৈঙ্গালুরুযত শুরু হযে ভািযতি তিন এ াি সাতমযেি চতুর্ি সাংস্কিণ 

ভািযতি তিন এ াি সাতমে (আইতসএএস) এি চতুর্ি সাংস্কিণ মৈঙ্গালুরুযত 

তৈশ্বৈযাপী তৈযেষজ্ঞযদি সাযর্ অনুতিত হয যে। ভািযতি তিন এ াি সাতমযেি 

সাহাযযয, তৈশ্বৈযাপী তৈযেষজ্ঞিা ৈা  ুদূষণ এৈাং ক্রমৈধিমান জলৈা  ুপতিৈতি যনি 

সমাধাযনি জনয এেটি সমতন্বত পেতত তনয  আযলাচনা েিযৈ৷ ভািযতি তিন 

এ াি সাতমে 26মে আগস্ট 2022 পযিি চলযৈ। মসন্টাি ফি এ াি পতলউেন 

স্টাতডজ (CAPS) এৈাং মসন্টাি ফি স্টাতড অফ সায ি, মেেযনালতজ, অযাে 

পতলতস (CSTEP) , তর্ঙ্ক-েযাঙ্ক এই সাতমযেি আয াজন েযিযে। 
 

ভািত জাততসাংয ি সন্ত্রাস দমন  

অযক্টাৈযি, ভািত জাততসাংয ি তনিাপিা পতিষযদি 15টি সদসয মদযেি 

কূেনীততেযদি এেটি তৈযেষ সন্ত্রাসতৈযিাধী বৈঠযেি আয াজন েিযত চযলযে। 

জাততসাং  তনিাপিা পতিষযদি তনৈিাতচত অস্থা ী সদসয তহযসযৈ ভািযতি দুই 

ৈেযিি মম াদ অযধিে মেষ হয  মগযে। এই ৈেযিি তডযসম্বযি, োউতিযল 

ভািযতি মম াদ মেষ হযৈ এৈাং মসই মাযসি জনয, এটি জাততসাংয ি প্রভাৈোলী 

সাংস্থাি সভাপতত তহসাযৈও োজ েিযৈ। 
 

IDF ও াল্ডি  মডইতি সাতমে 2022 নতুন তদতিযত অনুতিত হযৈ 

ইন্টািনযােনাল মডইতি মফডাযিেন ও াল্ডি  মডইতি সাতমে(IDF WDS 2022), 

12 মসযেম্বি মর্যে ন াতদতিযত অনুতিত হযত চযলযে৷ উন্নত মদেগুতল মর্যে 

তেক্ষা তনয  ভািত প্রতত পশু তপেু দুধ উত্পাদনেীলতা উন্নত েিাি মচষ্টা েিযৈ৷ 

ৈতি মাযন, প্রতত ৈেি প্রা  210 তমতল ন েন উৎপাদন সহ তৈযশ্বি ৈৃহিম দুধ 

উৎপাদনোিী, ভািত দুগ্ধ উত্পাদনেীলতা  অযনে উন্নত মদেগুতলি মর্যে 

তপতেয  িয যে। 
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ফ্রাযিি সযৈিাচ্চ মৈসামতিে পুিস্কাি পাযেন োংযগ্রস মনতা েেী র্ারুি 

প্রৈীণ োংযগ্রস মনতা েেী র্ারুি, ফ্রাযিি সযৈিাচ্চ মৈসামতিে পুিস্কাি মেভাতল াি 

মদ লা তলতজওন তড'অনাযি ভূতষত হযত চযলযেন। ফিাতস সিোি তাযে তাি 

মলখা এৈাং ৈিৃতাি জনয সম্মাতনত েিযে এৈাং এখাযন ফিাতস িাষ্ট্রদূত ইমানুয ল 

মলনাইন র্ারুিযে এই পুিস্কাযিি ের্া জাতনয  তচঠি তলযখযেন। 2010 সাযল, 

র্ারুি পযাতনে সিোযিি োে মর্যে অনুরূপ সম্মান মপয তেযলন, যখন মপযনি 

িাজা তাযে এনযোতমো মদ লা তিয ল অডি াি এসপাযনালা তড োযলিাস III প্রদান 

েযিতেযলন। 
 

ভািত-আযমতিোন আযি ও ালযভোি তমস ইতে া USA 2022-এি মুকুে 

পিযলন 

ভাতজি তন াি ইতে ান আযমতিোন, আযি ও ালযভোি তনউ জাতসিযত 2022 সাযল 

তমস ইতে া USA- ি মুকুে পযিযেন। ভাতজি তন া তৈশ্বতৈদযালয ি তবতী  ৈযষিি 

তপ্রযমতডেযাল োি মসৌময েমিাযে প্রর্ম িানাি আপ ম াষণা েিা হ  এৈাং তনউ 

জাতসিি সানজানা মচকুতি তবতী  িানাি আপ হন। এই ৈেিটি এই প্রততযযাতগতাি 

40তম ৈাতষিেী তচতিত েযি, যা ভািযতি ৈাইযি সৈযচয  দী িস্থা ী ভািতী  

প্রততযযাতগতা।  
 

লাদাযখি সযৈিাচ্চ মৈসামতিে পুিস্কাযি সম্মাতনত হযলন আধযাতত্মে মনতা 

দালাই লামা 

ততব্বযতি আধযাতত্মে মনতা দালাই লামাযে ‘dPal rNgam Duston’ পুিস্কাি 

তদয  সম্মাতনত েিা হ , যা লাদাযখি সযৈিাচ্চ মৈসামতিে সম্মান। মানৈতাি জনয 

তৈযেষ েযি মেেোতসত অঞ্চযলি প্রতত তাাঁ ি তৈোল অৈদাযনি জনয এই 

পুিস্কািটি মদও া হ । ষি পুিস্কািটি লাদাখ অযোযনামাস তহল মডযভলপযমন্ট 

োউতিল(এলএএইচতডতস), মলহ বািা প্রদান েিা হয তেল| 

87 ৈেি ৈ সী আধযাতত্মে মনতা, তযতন 15 জুলাই মর্যে মেেোতসত অঞ্চযল 

সফি েিযেন এৈাং এই অঞ্চযল সাম্প্রদাত ে সম্প্রীতত ৈজা  িাখাি উপি মজাি 

তদয যেন। ' dPal rNgam Duston' লাদাযখি না েযদি অসাধািণ অৈদান এৈাং 

েৃততযত্বি উদযাপনযে তচতিত েযি এৈাং তরুণ প্রজযন্মি মযধয গৈিযৈাধ জাতগয  

তুলযত মতালাি মচষ্টা েযি| 
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পুনীত িাজকুমািযে মিযণািি েণিােে িত্ন মদও া হযৈ 

েণিােযেি মুখযমন্ত্রী, ৈাসভিাজ মৈামাই ম াষণা েযিযেন ময, েন্ন  চলতচ্চি 

তািো পুনীত িাজকুমাি, তযতন গত ৈেি মািা মগযেন, তাযে মিযণািি 'েণিােে 

িত্ন' পুিস্কাযি ভূতষত েিা হযৈ। তততন িাযজযি সযৈিাচ্চ মৈসামতিে সম্মাযনি 10তম 

প্রাপে হযৈন। 
 

সেস্ত্র ৈাতহনী এৈাং CAPF েমীযদি জনয 107টি ৈীিত্ব পুিস্কাযিি ম াষণা 

েিা হয যে 

ভািযতি িাষ্ট্রপতত, মদ্রৌপদী মুমুি স্বাধীনতা তদৈস 2022 উপলযক্ষয সেস্ত্র ৈাতহনী 

এৈাং মেেী  সেস্ত্র পুতলে ৈাতহনীি েমীযদি জনয 107টি ৈীিযত্বি পুিষ্কাযিি 

অনুযমাদন েযিযেন৷ পুিস্কািগুতলি মযধয িয যে ততনটি েীততি  চক্র, 13টি মেৌযি 

চক্র, দুটি ৈীি মসনা পদে (ৈীিত্ব), 81টি মসনা পদে (ৈীিত্ব), এেটি নওযসনা 

পদে (ৈীিত্ব) এৈাং সাতটি ৈা  ুমসনা পদে (ৈীিত্ব)। 
 

িাষ্ট্রপতত মুমুি েতৃি ে অনুযমাতদত ৈীিত্ব পুিস্কাযিি তাতলো তনম্নরূপ: 

েীততি  চক্র 

1. এনযে মদযৈে প্রতাপ তসাং, আমিতড, 55 আিআি 

2. সুদীপ সিোি, েনযস্টৈল/তজতড, তৈএসএফ (মিযণািি) 

3. পাওটিনসযাে গুইে, সাৈ-ইিযপক্টি/তজতড, তৈএসএফ (মিযণািি) 

মেৌযি চক্র 

1. মমজি নীততন ধাতন া, 2 পা া (এসএফ) 

2. মমজি অতমত দাতহ া, এসএম, 1 পা া (এসএফ) 

3. মমজি সদীপ কুমাি, মগ্রযনতড াি, 55 আিআি 

4. মমজি অতভযষে তসাং, মমে ইনফ, 5০ আিআি 

5. হাভ  নেযাম, মগ্রযনতড াি, 55 আিআি 

6. এল/এনযে িা  মভে তসাং, মমচ ইনফ, 9 আিআি 

7. মসে েণি ৈীি তসাং, িাজপুত, 44 আিআি (মিযণািি) 

8. তজএনআি জসৈীি তসাং, আটিি , 19 আিআি (মিযণািি) 

9. মলফযেনযান্ট েমাোি মৃতুযঞ্জ  কুমাি 

10. অতমত কুমাি, সহোিী েমােযান্ট, তসআিতপএফ 

11. মসাম  তৈনা ে মুযে, আইতপএস, অযাড. পুতলে সুপাি, মহািাষ্ট্র পুতলে 

12. িৈীে োেীনার্ নাইতাম, পুতলে নায ে, মহািাষ্ট্র পুতলে 

13. টিোিাম সম্পাতািাও োযেযঙ্গ, পুতলে নায ে, মহািাষ্ট্র পুতলে 

ৈাি েু মসনা পদে (ৈীিত্ব) 

1. মমজি অতচি ত েমিা, মসনা পদে, মমে ইনফ, 42 আিআি 

2. মমজি নযিে তসাং ও ালতদ া, মসনা পদে, ইতঞ্জসি, 44 আিআি 

মসনা পদে (ৈীিত্ব) 

1. মলফযেনযান্ট েযনিল তৈযৈে কুমাি তবযৈদী, আটিি , 663 আতমি Avn Sqn 

(R&o) 

2. মলফযেনযান্ট েযনিল সুধাাংশু তধ াতন, 671 আতমি অযাভন মস্কা ান 

(আিঅযােও) 

3. মলফযেনযান্ট েযনিল প্রসূন তসাং, 5 িাজপুত 

4. মমজি অঙ্গদ তসাং ৈহল, 14 জাে 

5. মমজি বৈভৈ ভােনগি, 3 িাজপুত 

6. মমজি সাতহল কুমাি, 4 পা া (এসএফ) 

7. মমজ পার্ি চযদল, তৈহাি, 24 Rr 

8. মমজি তৈযৈে োযম্বাজ, মগ্রযনতড াি, 55 আিআি 

9. মমজি মৃতুযঞ্জ  োেচ, গ  তিফ, 14 আিআি 

10. মমজি সুদীপ কুমাি, তেখ, 46 আিআি 

11. মমজ তদৈযা আযগ্র, গ  তিফ, 14 আিআি 

12. মমজি তিোভ জামও াল, গ  তিফ, 14 আিআি 

13. মমজ অনুজ ৈীি তসাং, জাে, 34 আিআি 

14. মমজ প্রভজত তসাং সাইতন, িাজ তিফ, 9 আিআি 

15. মমজ মনদীপ মে নািও াল, গ  তিফ, 48 আিআি 

16. মমজ আোে মসন, তেখ তল, 19 আিআি 

17. মমজি অরুণ কুমাি, Asc, 1 Rr 

18. মমজ অতভনৈ মনহিা, 2 পা া (Sf) 

19. মমজি িাযজে িাও াত, মাহাি, 1 আিআি 

20. মমজি নৈনীত তসাং, 1 পা া (এসএফ) 

21. মমজি তৈজ  তসাং, আমিতড, 6 আসাম তিফ 

22. মমজ আতদতয তৈষ্ট, আসাম, 42 আিআি 

23. মমজি সাংেল্প যাদৈ, আটিি , 33 R&o Flt (মিযণািি) 

24. মমজ আপ্রাি মিৌনে তসাং, িাজ তিফ, 9 আিআি 

25. মমজি মসৌৈম তেযনাৈাৈু তসাং, 2 জাে তল 

26. মমজি জসতমত তসাং ভাটি া, ইতঞ্জতন াি, 55 আিআি 

27. মমজি তৈোে কুমাি, কুমা ুন, 13 আিআি 

28. মমজি দীযনে এ, ইতঞ্জ., 44 আিআি 

29. মমজি ইযিাংৈাম তৈোল তমযেই, 19 জযাে তিফ 

30. েযাযেন অতঞ্চত সৈিপ্রতাপ িিাতন, 9 পা া (এসএফ) 

31. েযাযেন তনতখল মানচদ, 2 পা া (Sf) 

32. েযাযেন আতৈদ মসাযহল, তসগস, 13 আিআি 

33. েযাযেন মিেৈ ধুঙ্গানা, তসগস, 50 আিআি 

34. েযাযেন শ্রীৈৎসান মে, তজআি, 6 আসাম তিফ 

35. েযাযেন মমােতাে উল ইসলাম খান, 12 জাে 

36. সাৈ িাম তসাং, গ  তিফ, 48 আিআি (মিযণািি) 

37. Nb সাৈ সদীপ কুমাি, 9 পা া (Sf) 

38. Nb সাৈ বেলাে মজােী, 2 পা া (Sf) 

39. Nb সাৈ দলতজৎ তসাং, 9 পা া (Sf) 

40. এনতৈ সাৈ গুিযসভ তসাং, 8 তেখ তল 

41. হাভ িাযজে তসাং, 2 পা া (এসএফ) 
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42. হাভ মনীে ধুতল া, 4 পা া (এসএফ) 

43. হাভ মসাতনত কুমাি সাইতন, 102 ইতঞ্জিঃ মিতজিঃ (মিযণািি) 

44. হযাভ ওম প্রোে, মগ্রযনতড াি, 55 আিআি 

45. হযাভ অযোে কুমাি, িাজপুত, 44 আিআি 

46. হাভ ভূযপে চদ, কুমা ুন, 13 আিআি 

47. হাভ আি তৈরু্নযগা মলার্া, আসাম, 2 অরুণাচল স্কাউেস তৈএন 

48. এল/হাভ মমজি তসাং, 4 তেখ 

49. এনযে জগতজৎ তসাং, মমে ইনফ, 9 আিআি 

50. Nk Norden Lepcha, Mech Inf, 9 Rr 

51. এনযে আোে সাযধািা, মমচ ইনফ, 5০ আিআি 

52. এনযে সিৈতজৎ তসাং, আমিতড, 55 আিআি 

53. এনযে ৈযনা াতি লাল িাযঠাি, 270 ইতঞ্জিঃ মিতজিঃ (মিযণািি) 

54. এনযে ভুভা িাজুভাই িামভাই, গাডি স, 5০ আিআি 

55. এনযে লতলত তসাং মেখাও াত, িাজ তিফ, 9 আিআি 

56. এন মে ভূতপদি তসাং, 2 পা া (এসএফ) 

57. এনযে অতমত কুমাি, মগ্রযনতড াি, 55 আিআি 

58. এনযে গুিু কুমাি, মগ্রযনতড াি, 55 আিআি 

59. এনযে সঞ্জীৈ কুমাি, 3 িাজপুত 

60. এনযে েতি তসাং, 3 িাজপুত 

61. এনযে মতহপাল তসাং, িাজপুত, 44 আিআি 

62. এন মে মেসাি তসাং, িাজপুত, 44 আিআি 

63. এনযে সািতাজ আহযমদ ও াযগ, জাে তল, 5০ আিআি 

64. এল/এনযে সুততদি তসাং, মমে ইনফ, 42 আিআি 

65. L/nk সতীে কুমাি, মডাগিা, 62 Rr 

66. L/nk পািভীন তসাং, জাে, 34 Rr 

67. L/nk প্রযমাদ লাম্বা, জাে, 34 Rr 

68. মসযেম্বি তৈোে খািী, মমচ ইনফ, 50 আিআি 

69. মসে ডালতভদি তসাং, মমে ইনফ, 9 আিআি 

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

71. মসে জগপ্রীত তসাং, তেখ, 16 আিআি 

72. মসপ আযদে তসাং, জাে, 34 আিআি 

73. মসপ অমিতজৎ, জাে, 34 আিআি 

74. মসপ চাইনা িাম, জাত, 34 আিআি 

75. মসযেম্বি নযিে েমিা, কুমা ুন, 5০ আিআি 

76. Rfn লখন তসাং, িাজ তিফ, 9 Rr 

77. Rfn দীপে মফাগাে, িাজ তিফ, 9 Rr 

78. আিএফএন মেখ োহৈাজ ইউসুফ, 1 জাে তল 

79. আিএফএন ইোন মহাযসন খান, জযাে তল, 19 আিআি 

80. স্বাি িাজৈীি তসাং তানও াি, আমিতড, 24 আিআি 

81. স্প্র হানামি ধযিপ্পা আ তি, ইতঞ্জসি, 44 আিআি 
 

মমতিনা তাৈাসসুম প্রর্ম দতক্ষণ এতে ান তযতন তলসৈন ট্রিয নাল লাইফোইম 

অযাতচভযমন্ট অযাও াডি  মপয যেন 

প্রর্ম দতক্ষণ এেী  প্রাপে তহসাযৈ, প্রখযাত ৈাাংলাযদেী স্থপতত, গযৈষে এৈাং 

তেক্ষাতৈদ মমতিনা তাৈাসসুম মযিাদাপূণি তলসৈন ট্রিয নাল তমযলতন াম তৈতসতপ 

লাইফোইম অযাতচভযমন্ট অযাও াডি  মপয যেন। তলসৈন আতেি যেেচাি ট্রিয নাল 

পযাযনল স্থানী  সম্প্রদায ি সাযর্ োযজি এেটি অনুযপ্রিণামূলে উদাহিণ প্রদান 

েিাি জনয মমতিনা তাৈাসসুমযে প্রোংসা েযিযে, যা পুিস্কাি ম াষণা েিাি সম  

সৈযচয  চযাযলতঞ্জাং পতিতস্থততযতও সািা তৈযশ্ব এেটি উপোিী প্রভাৈ মফলযত 

সমর্ি। 
 

ৈাাংলাযদেী ফাহতমদা আতজম 2022 সাযলি পুতলৎজাি পুিস্কাি তজযতযেন 

ৈাাংলাযদযে জন্মগ্রহণোিী ফাহতমদা আতজম মাতেি ন যুিিাযষ্ট্রি ইনসাইডাি 

অনলাইন মযাগাতজযনি জনয োজ েযি 2022 সাযলি পুতলৎজাি পুিস্কাযিি জনয 

তনৈিাতচত হয যেন। তততন ইলাযেযেড তিযপাটিি াং এৈাং মিৈয তৈভাযগ পুিসৃ্কত 

হযৈন। তততন উই ুিযদি উপি চীনা তনপী যনি তৈষয  তাযদি োযজি জনয 

তনৈিাতচত তনউই েি  মর্যে প্রোতেত ইনসাইডাি-এি অযান্টতন মডল মোল, জে 

অযাডামস এৈাং ও াল্ট তহতে সহ চাি সাাংৈাতদেযদি মযধয িয যেন। ‘I escaped 

a Chinese internment Camp' েতৈযত ফাহতমদা আতজযমি তচি িয যে। 

 

তলৈাটিি  মমযডল 2022 ইউযক্রযনি িাষ্ট্রপতত মজযলনতস্কযে মদও া হযৈ 

তলৈাটিি  মমযডল 2022 ইউযক্রযনি মপ্রতসযডন্ট ভযলাতদতমি মজযলনতস্কযে মদও া 

হযৈ। নযােনাল েনতস্টটিউেন মসন্টাি ম াষণা েযিযে ময, মজযলনতস্কযে 

অযক্টাৈযি এেটি অনুিাযন "িাতে ান অতযাচাযিি মুযখ স্বাধীনতাি ৈীিত্বপূণি 

প্রততিক্ষা" ৈযল সম্মাতনত েিা হযৈ। 

িাষ্ট্রপতত মজযলনতস্ক সাহতসেতাি সাযর্ ইউযক্রযনি জনগণযে িাতে াি 

অতযাচাযিি তৈরুযে তাযদি স্বাধীনতাি প্রততিক্ষা  মনতৃত্ব তদয যেন এৈাং তাি 

সাহস সািা তৈযশ্বি মানুষযে উদাি গণতন্ত্র এৈাং আইযনি োসন িক্ষা  অনুপ্রাতণত 

েযিযে। 
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অনযানয পুিস্কাি: 

মম 2019 সাল মর্যে মদযেি িাষ্ট্রপতত তহযসযৈ দাত ত্ব পালন েযিযেন, তততন 

মিানাল্ড তিগান তফ্রডম অযাও াডি  এৈাং জন এফ মেযনতড মপ্রাফাইল ইন োযিজ 

অযাও াযডি ি মযতা পুিস্কাযিি পাোপাতে মচে প্রজাতন্ত্র, লােতভ া, তলরু্ াতন া, 

মপালযাে এৈাং মলাভাতে া সিোযিি োে মর্যে সম্মান মপয যেন। 
 

প্রািন জামিান চযাযিলি অযাযঞ্জলা মাযেি ল ইউযনযস্কা োতি পুিস্কাি 2022 

তজযতযেন 

প্রািন জামিান চযাযিলি অযাযঞ্জলা মাযেি ল "েিণার্ীযদি স্বাগত জানাযত তাি 

প্রযচষ্টাি জনয " ইউযনযস্কা োতি পুিস্কাি 2022 -এ ভূতষত হয যেন। 2015 

সাযলি গ্রীযষ্ম, যখন েিণার্ীিা ইউযিাযপ যাতেযলন, মাযেি ল তাি মদযেি সীমাি 

খুযল তদয তেযলন এৈাং জামিানযদি োযে তৈখযাতভাযৈ ম াষণা েযিতেযলন "উইি 

েযাযফন দাস", "আমিা এটি েিযত পাতি।" 

2015 সাযল তসতি া, ইিাে, আফগাতনস্তান এৈাং ইতিতি া মর্যে আসা 1.2 

তমতল যনিও মৈতে েিণার্ীযে স্বাগত জানাযনাি জনয তাি সাহসী তসোযি জুতিি 

সেল সদসয মুগ্ধ হয তেল। 
 

DSF সঙ্গীযত "দীযনে োহিা লাইফোইম অযাও াডি  ফি এতিযলি" 

পুিস্কাি প্রদান েযিযে  

দীযনে োহিা ফাউযেেন (DSF) জনসাধািযণি মযধয প্রাণৈি ভািতী  সঙ্গীত 

প্রচাযিি প্রযচষ্টা  এেটি ৈ  পদযক্ষপ তনয যে। ফাউযেেন সঙ্গীযত মশ্রিযত্বি 

জনয প্রর্ম ধিযনি 'দীযনে োহিা লাইফোইম অযাও াডি ' চালু েযিযে। উযদযাগটি 

ভািতী  আেি স অযাে োলচািাল মসাসাইটি বািা সমতর্িত। সম্প্রতত মুম্বাইযত 

"মমৌতসতে" তেযিানাযমি এেটি সাাংসৃ্কততে অনুিাযন তমিঃ দীযনে োহিা, রাতস্ট –

তডএসএফ বািা এই অতভনৈ স্বীেৃততি ম াষণাটি েিা হয তেল। 
 

নযিে তসাং মতামাি েৃতষ পতিোঠাযমা তহতৈল পুিস্কাি প্রদান েিযৈন 

ভািত সিোযিি মেেী  েৃতষমন্ত্রী নযিে তসাং মতামাি নতুন তদতিযত েৃতষ 

পতিোঠাযমা তহতৈল পুিস্কাি প্রদান েিযৈন। এেটি তনতদি ষ্ট মেেী  সিোযিি 

েমিসূতচ তহসাযৈ তৈসৃ্তত আত্মতনভি ি ভািত পযাযেযজি অাংে তহসাযৈ দু'ৈেি আযগ 

েৃতষ পতিোঠাযমা তহতৈল চালু েিা হয তেল। ফসযলািি ৈযৈস্থাপনা পতিোঠাযমা 

এৈাং সম্প্রদায ি েৃতষ সম্পযদি উন্ন যন তৈতনয াযগি জনয, এটি এেটি মধয-

দী িযম াদী ঋণ সুতৈধা প্রদান েযি। 

এতগ্র ইনফ্রা ফাযেি সমতন্বত সাইযে জমা মদও া 23,000+ আযৈদযনি মযধয 

13,700 জন আযৈদনোিী এখন পযিি 10,000 মোটি োোি মৈতে অর্িা ন 

মপয যেন। অনুযমাতদত প্রেল্পগুতলি মযধয িয যে মোল্ড-মস্টাি এৈাং মোল্ড-

মচইন প্রেল্প, অযাযসত াং ইউতনে, প্রার্তমে প্রতক্র ােিণ ইউতনে, োস্টম তনয াগ 

মেে, ৈাোই এৈাং মগ্রতডাং ইউতনে এৈাং গুদাম। 
 

োনাতড ান মজফতি আমিোং 'তডতস্টাংগুইেড ইযোলতজস্ট ফি 2021' 

পুিস্কাি মপয যেন 

োনাতড ান পতণ্ডত, মজফতি আমিোংযে 2021 সাযলি জনয ইতে ান োউতিল 

ফি োলচািাল তিযলেনস(ICCR) তৈতেষ্ট ভািততৈদ তহযসযৈ ভূতষত েিা হয যে। 

ভযাঙ্কুভাযি ভািযতি েনসাল-মজনাযিল মনীে এেটি অনুিাযন এই পুিস্কাি প্রদান 

েযিযেন। পুিস্কাযিি জনয উেৃততযত ৈলা হ  ময, এটি আমিোংযে "ভািযতি 

দেিন, তচিা, ইততহাস, তেল্প, সাংসৃ্কতত, ভািতী  ভাষা, সাতহতয, সভযতা, সমাজ 

ইতযাতদযত অধয ন/তেক্ষা/গযৈষণা  অসামানয অৈদাযনি স্বীেৃততস্বরূপ" প্রদান 

েিা হয যে। তততন এই পুিস্কাযিি সপ্তম প্রাপে হন এৈাং জামিাতন, চীন, জাপান, 

যুিিাজয, দতক্ষণ মোতি া এৈাং মাতেি ন যুিিাযষ্ট্রি আযগি প্রাপেযদি সাযর্ মযাগ 

মদন। 
 

তৈহাযিি লযাঙ্গত তসাং েযলযজি মজযাতততৈিদযা লযাৈ ইউযনযস্কাি ঐততযহযি 

তাতলো  অিভুি ি হয যে 

লযাাংগাে তসাং েযলযজি মজযাতততৈিদযাগত মানমতদি, যা সাধািণত এলএস 

েযলজ, মুজাফফিপুি, তৈহাি নাযম পতিতচত, এখন তৈযশ্বি গুরুত্বপূণি তৈপন্ন 

ঐততযহযি মানমতদি ইউযনযস্কাি তাতলো  অিভুি ি েিা হয যে। েযলজ 

েতৃি পক্ষ িাজয সিোযিি োযে িাযজযি মগৌিৈম  অতীযতি এেটি নমুনা তহসাযৈ 

পুিাযনা অযাযো লযাৈটিযে সাংিক্ষণ েিাি এৈাং এটিযে এেটি ঐততহয োঠাযমা 

তহসাযৈ সাংিক্ষণ ও প্রচাি েিাি জনয অনুযিাধ েযিযে। ইউযনযস্কা দযলি সদসয 

তাযে জানান ময, মুজাফফিপুযিি মজযাতততৈিদযা পযিযৈক্ষণ মেেটি এখন 

ইউযনযস্কাি তাতলো  িয যে এৈাং এটি ইউযনযস্কাি সাইযে আপযলাড েিা 

হয যে। 

 

Important Dates News in Bengali 
 

মুসতলম নািী অতধোি তদৈস 2022 01মে আগস্ট পালন েিা হয যে 

মুসতলমযদি মযধয 'ততন তালাে' এি তৈরুযে আইন প্রয াগ েিাি জনয প্রতত ৈেি 

01মে আগস্ট মুসতলম নািী অতধোি তদৈস পালন েিা হ । েতি ত ৈা মুসতলম 

ৈযতিগত আইন অনুসাযি, মুসতলম পুরুষযদিযে পিপি ততনৈাি তালাে েব্দটি 

উচ্চািযণি মাধযযম ময মোযনা সম  তাযদি তৈয ি সম্পেি  সমাপ্ত েিাি সুযযাগ 

মদও া হয তেল। তেন্তু ভািত সিোি 2019 সাযল আইনটি ৈাততল েযি। 
 

01 আগস্ট তৈশ্বৈযাপী পাতলত হ  তৈশ্ব ফুসফুস েযািাি তদৈস 

প্রতত ৈেি, ফুসফুযসি েযািাযিি োিণ এৈাং তচতেত্সা সম্পযেি  সযচতনতা 

ৈা াযত ও এই মিাযগি জনয পযিাপ্ত গযৈষণা তহতৈযলি অভাযৈি সমসযাগুতল 

তুযল ধিযত 01 আগস্ট তৈশ্ব ফুসফুস েযািাি তদৈস পালন েিা হ । ফুসফুযসি 

েযািাি পুরুষ ও মতহলাযদি মযধয েযািাযি মৃতুযি অনযতম প্রধান োিণ। 
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তহযিাতেমা তদৈস 6ই আগস্ট তৈশ্বৈযাপী পাতলত হ  

তবতী  তৈশ্বযুযেি মেযষ 1945 সাযল জাপাযনি তহযিাতেমা  পািমাণতৈে মৈামা 

হামলাি স্মিযণ 6 আগস্ট তহযিাতেমা তদৈস পালন েিা হ । 1945 সাযলি 6 

আগস্ট মাতেি ন যুিিাষ্ট্র জাপাযনি তহযিাতেমা েহযি "তলেল ৈ " নাযম এেটি 

পািমাণতৈে মৈামা তনযক্ষপ েিাি সম  এই ভ াৈহ  েনাটি  যে। 2022 সালটি 

তৈযশ্বি প্রর্ম পািমাণতৈে মৈামা হামলাি 77তম ৈাতষিেী তচতিত েযি।  
 

07 আগস্ট জাতী  তাাঁ ত তদৈস উদযাপন েিা হ  

ভািযত, তাাঁ তীযদি সম্মান জানাযত প্রতত ৈেি 7ই আগস্ট জাতী  তাাঁ ত তদৈস 

পালন েিা হ । তাাঁ ত আমাযদি মগৌিৈম  সাাংসৃ্কততে ঐততযহযি প্রতীে এৈাং 

জীতৈো তনৈিাযহি এেটি গুরুত্বপূণি উৎস। তদৈসটি মদযেি আর্ি-সামাতজে উন্ন যন 

তাাঁ ত তেযল্পি অৈদান এৈাং তাাঁ ততযদি আ  ৈৃতেি ের্াও তুযল ধযি। 2022 সাল 

8তম জাতী  তাাঁ ত তদৈস তচতিত েযি। এই ৈেি জাতী  তাাঁ ত তদৈস 2022-এি 

তর্ম হল " Handloom, an Indian legacy "। 
 

ভািত 07ই আগস্ট, 2022-এ তবতী  'জযাভতলন মো মড' পালন েিযে 

অযার্যলটিি মফডাযিেন অফ ইতে া(AFI) 7ই আগস্ট, 2022 - এ তবতী  

'জযাভতলন মো মড' উদযাপন েিযে। 2021 সাযল মোতেওযত অযার্যলটিযি 

ভািযতি প্রর্ম অতলতম্পে স্বণিপদে জ ী জযাভতলন তনযক্ষপোিী নীিজ মচাপ াি 

সম্মাযন এই তদনটি প্রর্ম পাতলত হয তেল।  
 

09ই আগস্ট তৈশ্ব নাগাসাতে তদৈস পালন েিা হ  

জাপান সিোি প্রতত ৈেি 9ই আগস্টযে নাগাসাতে তদৈস তহযসযৈ পালন েযি। 

1945 সাযলি 9ই আগস্ট, মাতেি ন যুিিাষ্ট্র জাপাযনি নাগাসাতেযত এেটি 

পািমাণতৈে মৈামা মফযল। এটিি মোড-নাম তেল "ফযাে মযান" োিণ এটি এেটি 

প্রেস্ত, মগালাোি আেৃততি তেল। 9ই আগস্ট, 1945-এ, এেটি মাতেি ন B-29 

মৈামারু তৈমান েহযিি উপি এেটি পািমাণতৈে মৈামা মফযল, এযত প্রা  20,000 

মানুষ মািা যা । 2022 সালটি এই  েনাি 77তম ৈাতষিেী তচতিত েযি এৈাং যািা 

এই আক্রমযণ প্রাণ হাতিয যে তাযদি শ্রো জানাযনা হ |  
 

12ই আগস্ট আিজি াততে যুৈ তদৈস উদযাপন েিা হ  

প্রতত ৈেি 12 আগস্ট আিজি াততে যুৈ তদৈস পাতলত হ । এই তদনটি তৈযশ্বি 

তরুণযদি মুযখামুতখ হও া সমসযাগুতলি তৈষয  সযচতনতা ৈা াযত পাতলত হ । 

আিজি াততে যুৈ তদৈস 2022 - এি উযেেয হল মেেসই উন্ন ন লক্ষযমািা 

(SDGs) অজি যনি জনয সমস্ত প্রজন্ম জুয  পদযক্ষযপি প্রয াজন সম্বযন্ধ অৈগত 

েিা।  

আিজি াততে যুৈ তদৈস 2022: তর্ম 

আিজি াততে যুৈ তদৈযসি 2022 সাযলি সাংস্কিযণি তর্ম হল 

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

13ই আগস্ট তৈশ্ব অঙ্গ দান তদৈস উদযাপন েিা হ  

13ই আগস্ট তৈশ্বৈযাপী তৈশ্ব অঙ্গ দান তদৈস পালন েিা হ । অঙ্গ দাযনি গুরুত্ব 

সম্পযেি  সযচতনতা েত য  তদযত এই তদনটি পালন েিা হ । এটি অঙ্গ দান 

সম্পযেি  তৈতভন্ন ভুল ধািণা দূি েিযতও গুরুত্বপূণি ভূতমো পালন েযি। তেডতন, 

হােি , অগ্ন্যাে , মচাখ, ফুসফুস ইতযাতদি মযতা মৃত ৈযতিি অঙ্গ দান েিাি ফযল 

তা তাযদি জীৈন ৈাাঁ চাযত সাহাযয েিযত পাযি| তযৈ, যািা তাযদি অঙ্গ দান েযিন 

তািা HIV, েযািাি ৈা হৃদযিাযগ আক্রাি মযন না হন তা তনতিত েিা খুৈই 

গুরুত্বপূণি। 

তৈশ্ব অঙ্গ দান তদৈস 2022: তর্ম 

তৈশ্ব অঙ্গ দান তদৈস 2022-এি এই ৈেযিি তর্ম হল is “let’s pledge to donate 

organs and save lives”। 
 

19 আগস্ট তৈশ্ব ফযোগ্রাতফ তদৈস উদযাপন েিা হ  

প্রতত ৈেি 19 আগস্ট তৈশ্ব ফযোগ্রাতফ তদৈস পাতলত হ । তৈশ্ব ফযোগ্রাতফ তদৈযসি 

উযেেয হল সযচতনতা বততি েিা, ধািনা মে াি েিা এৈাং মানুষযে 

ফযোগ্রাতফযত উৎসাতহত েিা। ৈাতষিে এই উদযাপন ফযোগ্রাতফ তেল্পযে শ্রো 

জানা  এৈাং যািা এটি সম্পযেি  উত্সাহী তাযদি এেসাযর্ আসযত এৈাং তাযদি 

োজ ভাগ েযি মনও াি জনয উত্সাতহত েযি।  
 

তৈশ্ব জল সপ্তাহ 2022: 23 আগস্ট মর্যে 1 মসযেম্বি 

তৈশ্ব জল সপ্তাহ 2022 23 আগস্ট মর্যে 1 মসযেম্বি পযিি অনুতিত হ । ও াল্ডি  

ও াোি উইে হল 1991 সাল মর্যে স্টেযহাম ইন্টািনযােনাল ও াোি 

ইনতস্টটিউে (SIWI) বািা আয াতজত এেটি ৈাতষিে ইযভন্ট, যা তৈশ্বৈযাপী জল 

সমসযা এৈাং আিজি াততে উন্ন ন সম্পতেি ত উযবগগুতলযে মমাোযৈলা েিাি জনয 

পাতলত হ । 2022 তৈশ্ব জল সপ্তাযহি তর্ম হল: " Seeing the unseen: The 

value of water "| 

এই অতযতধে তর্ম ততনটি প্রধান দৃতষ্টযোণ মযধয ৈদী েিা হ : 

 মানুষ ও উন্ন যনি জনয জযলি মূলয। 

 প্রেৃতত এৈাং জলৈা ু পতিৈতি যনি জনয জযলি মূলয। 

 পাতনি আতর্িে ও অর্িননততে মূলয। 
 

তৈশ্ব গুজিাটি ভাষা তদৈস 2022: 24 আগস্ট 

তৈশ্ব গুজিাটি ভাষা তদৈস 2022 প্রতত ৈেি 24 আগস্ট পাতলত হ । এই তদনটি 

গুজিাযেি মহান মলখে 'ৈীি নমিদ'- এি জন্মৈাতষিেী স্মিযণ পাতলত হ । 'গুজিাটি 

তদৈস' পাতলত হ  োিণ েতৈ নমিদযে গুজিাটি ভাষাি স্রষ্টা ৈযল মযন েিা হ । 

গুজিাটি সাতহতযযে তততন আিজি াততে স্তযি তনয  তগয তেযলন| 
 

আিজি াততে কুকুি তদৈস 2022 26মে আগস্ট উদযাতপত হ  

মপাষা প্রাণীি মদাোন মর্যে কুকুি মেনাি পতিৈযতি  কুকুি দিে মনও াি 

প্রচাযিি জনয 26মে আগস্ট আিজি াততে কুকুি তদৈস পালন েিা হ । তদৈসটি 

পশু েলযাণ তৈযেষজ্ঞ মোযলন মপইজ বািা চালু হয তেল। এই তদনটিি প্রচাযিি 

উযেেয হল এই প্রাণীযদি দিে মনও াি তৈষয  সযচতনতা ৈৃতে েিা যািা 

ৈতি মাযন উোি মেযে িয যে।  
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ফমুিলা ও ান চযাতম্প ন মসৈাতস্ট ান মভযেল অৈসযিি ম াষণা েযিযেন 

ৈতি মাযন অযাস্টন মাটিি যনি এেটি অাংে এৈাং চািৈাযিি ফমুিলা ও ান চযাতম্প ন 

মসৈাতস্ত ান মভযেল অৈসযিি ম াষণা েযিযেন। 35 ৈেি ৈ সী জামিান ড্রাইভাি 

ম াষণা েযিযেন ময তততন এই মিসুযমি মেযষ অৈসি মনযৈন। তততন F1 মিযসি 

অনযতম সফল চালে তযতন ৈতি মাযন 53টি জয ি সাযর্ সৈিোযলি মসিা গ্রযাে 

তপ্রি তৈজ ীযদি তাতলো  তৃতী  স্থাযন িয যেন, শুধুমাি লুইস হযাতমল্টন এৈাং 

মাইযেল শুমাখাি তাি আযগ আযেন| 
 

েমনওয লর্ মগমস 2022: সুধীি পুরুষযদি মহতভওয ে পযািা পাও াি 

তলফটিাংয  স্বণিপদে তজযতযেন 

সুধীি েমনওয লর্ মগমস 2022-এ পুরুষযদি মহতভওয ে পযািা 

পাও ািতলফটিাং ইযভযন্ট স্বণিপদে তজযতযেন। এতে ান পযািা মগমযসি মিাঞ্জ 

পদে তৈজ ী সুধীি তাি প্রর্ম প্রযচষ্টা  208 মেতজ উযিালন েযিতেযলন এৈাং 

134.5 পয ন্ট সাংগ্রহ েযিতেযলন। মিেডি  ইযেচুেউ তক্রতি ান ওতৈচুকু 133.6 

পয ন্ট তনয  মিৌপয তজযতযেন, আি তমতে ইউযল 130.9 পয ন্ট তনয  মিাঞ্জ 

তজযতযেন। 
 

েমনওয লর্ মগমস 2022: মতজতস্বন েঙ্কি ভািযতি প্রর্ম হাই জাম্প 

পদে তজযতযেন 

ভািযতি মতজতস্বন েঙ্কি পুরুষযদি হাই জাম্প ফাইনাযল ঐততহাতসে মিাঞ্জ 

তজযত েমনওয লর্ মগমস 2022 -এ অযার্যলটিযি ভািযতি প্রর্ম পদে 

তজযতযেন। মতজতস্বন, চাি ৈেযি প্রর্মৈাযিি জনয ভািযতি হয  প্রততবতন্দ্বতা 

েযি পতড াম তফতনে তনতিত েিযত 2.22 তমোি জাম্প েযিযেন। উযবাধনী দুটি 

জাযম্প 2.5 তমোি এৈাং 2.10 তমোি তি াি েিযত তাি সমসযা হ তন। তািপি 

প্রর্ম মচষ্টা  তততন 2.19m এৈাং 2.22m মৈে সহযজ জাম্প মদন। যতদও তততন 

2.25m তি াি েিযত ৈযর্ি হন তেন্তু চতুর্ি স্থাযন র্াো অযার্তলযেি তৈরুযে 2.22 

তমোি জাম্প মিাঞ্জ পদে তজযতন।  
 

 

েমনওয লর্ মগমস 2022: মসৌিভ ম াষাল মস্কা াযে ভািযতি প্রর্ম 

তসযঙ্গলস পদে তজযতযেন 

ভািযতি মসৌিভ ম াষাল ইাংলযাযেি মজমস উইলেপযে 11-6 , 11-1, 11-4 

মস্কাযি হাতিয  ভািযতি েমনওয লর্ মগমস 2022 -এ পুরুষযদি মস্কা াযেি 

তসযঙ্গলস-এ মিাঞ্জ পদে তজযতযেন। এো াও এটি মস্কা াযেি তসঙ্গল তৈভাযগ 

ভািযতি প্রর্ম পদে তেল।  
 

44 তম দাৈা অতলতম্প াযড তাতন া সচযদৈ ভািতী  মতহলা দযলি হয  

জ  তেতনয  মনন 

তাতন া সচযদৈ মচন্নাইয ি মামািাপুিযম 44 তম দাৈা অতলতম্প াযড মতহলা 

তৈভাযগি চতুর্ি িাউযেি মযাযচ হাযঙ্গতিি তৈরুযে ভািযতি হয  2.5-1.5 জ  

নতর্ভুি েযিযেন। তততন জযসাো গালযে পিাতজত েযি দযলি হয  এেটি মযাচ 

ৈাতে র্ােযত তনধিািে পয ন্টটি অজি ন েযিন। মোযনরু হাতম্প, মদ্রাণাৈিী হাতিো 

এৈাং আি বৈোলী তাযদি তনজ তনজ োউন্টাযি ড্র তদয  মেষ েযিযেন। 
 

ৈাতণজয ও তেল্প মন্ত্রে: ভািত এখন পযিি 75000 টিিও মৈতে স্টােি আপযে 

স্বীেৃতত তদয যে 

মেেী  ৈাতণজয ও তেল্প মন্ত্রী পীযূষ মগা াল ম াষণা েযিযেন ময, ভািত এেটি 

যুগািোিী মাইলফলে অজি ন েযিযে, মযখাযন মদযে 75000 স্টােি আপ স্বীেৃত 

হয যে। তডপােি যমন্ট ফি প্রযমােন অফ ইোতে অযাে ইন্টািনাল মরড 

(তডতপআইআইটি) 75,000 টিিও মৈতে স্টােি আপযে স্বীেৃতত তদয যে - এটি এেটি 

মাইলফলে যা স্বাধীনতাি 75 তম ৈেযিি সাযর্ তমযল যা ৷ 
 

আনহাত তসাং: েমনওয লর্ মগমস 2022 এি সৈিেতনি মখযলা া  

েমনওয লর্ মগমস 2022 -এি সৈিেতনি মখযলা া  অনাহত তসাং। তততন তাি 

মৈান আতমিাি সাযর্ 6 ৈেি ৈ স মর্যে ৈযাডতমন্টন মখলযেন। পযি মস্কা াযেি 

প্রতত আগ্রহ বততি হ  আনহাযতি। তততন ৈযাডতমন্টন এৈাং মস্কা াে মখলযত পেদ 

েিযতন তেন্তু মস্কা াযেি প্রতত তাি অনুিাগ আিও মৈয  যাও া  তততন মস্কা াযে 

অসাধািণ সাফলয মদতখয তেযলন। 

তততন ৈতি মাযন 9ম মশ্রণীযত অধয নিত এৈাং তততন ভািতী  দলটিি সাযর্ 

েমনওয লর্ মগমস 2022 -এ মযাগদান েযিতেযলন। তততন মাি 14 ৈেি ৈ সী , 

এৈাং তততন তাি অসাধািণ পািফিমযাযিি সাযর্ ৈাতমিাংহাম েমনওয লর্ মগমস 

2022-এ অাংেগ্রহণ েিযত সক্ষম হয তেযলন৷ 
 

েমনওয লর্ মগমস 2022: ভাযিাযিালে অতচিা তেউতল স্বণিপদে 

তজযতযেন 

ভািযতি ভাযিাযিালে, অতচিা তেউতল(73 মেতজ তৈভাযগ) েমনওয লর্ মগমস 

2022-এ স্বণিপদে তজযতযেন। 20 ৈেি ৈ সী এই মখযলা া  (স্নযাচ-এ 143 

মেতজ এৈাং তিন অযাে জাযেি  170 মেতজ) সতম্মতলত প্রযচষ্টা  স্বণিপদে 

তজযতযেন| ভািত ভাযিাযিালযন অসাধািণভাযৈ পািফমি েিযে োিণ দলটি 

ইততমযধযই এই সাংস্কিযণ 6টি পদে তজযতযে। 
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েমনওয লর্ মগমস 2022: ভািতী  দল লন ৈাওযল মসানা তজযতযে 

ভািযতি মতহলাযদি লন মৈাতলাং দল েমনওয লর্ মগমস 2022 -এ স্বণিপদে 

তজযত ইততহাস গয যেন। লন মৈালস ইযভযন্ট এটি তেল মদযেি প্রর্ম পদে|  

মেষ তদযনি মখলা , ভািত অসাধািণ শুরু েযিতেল তেন্তু পযি দতক্ষণ আতফ্রো 

এেটি দুদি াি ল াই েযিতেল| ভািত পযি অসাধািণ ল াই েযি অৈস্থাি 

পুনরুোি েযি|  
 

েমনওয লর্ মগমস 2022: ভািযতি পযাডলািিা মেতৈল মেতনযস মসানা 

তজযতযে 

ভািযতি পযাডলািিা েমনওয লর্ মগমস 2022- এি মেতৈল-মেতনস ফাইনাযল 

তসঙ্গাপুযিি তৈরুযে 3-1 ৈযৈধাযন জয ি সাযর্ সাযর্ তাযদি পুরুষ দযলি 

চযাতম্প নতেপ তেযিাপা ধযি মিযখযে। ভািযতি হয , হিতমত মদোই এৈাং তজ 

সাতর্ ান ডাৈলস মযাযচ জ  তনতিত েযি ভািতযে এেটি দুদি াি সূচনা 

তদয তেযলন। Chew Zhe Yu Clarence পযিি মগমটি তজযত তসঙ্গাপুিযে 1-1-

এ সমতা  আযনন। তেন্তু তজ সাতর্ ান এৈাং হািতমত মদোই তাযদি তনজ তনজ মযাচ 

তজযত ভািযতি হয  মসানা তনতিত েযিযেন। 
 

েমনওয লর্ মগমস 2022: ভািতী  ৈযাডতমন্টন দল মিৌপয পদে তদয যে 

ভািতী  ৈযাডতমন্টন দল েমনওয লর্ মগমস 2022 -এি তমশ্র গ্রুপ মযাযচ মিৌপয 

পদে তজযতযে৷ ভািতী  ৈযাডতমন্টন তমশ্র দল মালয তে াি তৈরুযে 1-3 ৈযৈধাযন 

পিাজ  স্বীোি েযি এৈাং মিৌপয তনয  সন্তুষ্ট হ ৷ শুধুমাি তপতভ তসনু্ধই মতহলাযদি 

তসযঙ্গলস মযাযচ মালয তে াি তৈরুযে েীষি ল াইয  জ  অজি ন েিযত 

মপযিতেযলন। 
 

শ্রী হিদীপ তসাং পুিী 4র্ি ONGC পযািা মগমস 2022 উযবাধন েযিযেন  

মেেী  মপযরাতল াম, প্রােৃততে গযাস, আৈাসন এৈাং নগি তৈষ ে মন্ত্রী শ্রী হিদীপ 

তসাং পুতি নতুন তদতিি র্যাগিাজ মপােি স েমযপ্ল্যি ওএনতজতস পযািা মগমযসি 

চতুর্ি সাংস্কিণটি আনুিাতনেভাযৈ চালু েযিযেন। 2-4 আগস্ট, 2022 পযিি মতল 

ও প্রােৃততে গযাস েযপিাযিেন তলতমযেড (ONGC) বািা চতুর্ি ONGC পযািা 

মগমস অনুতিত হযে এৈাং এযত 275 জন প্রততৈন্ধী ৈযতি(PwD) িয যে, যািা 

আেটি মেেী  মতল ও গযাস পাৈতলে সাংস্থাি জনয োজ েযি। 
 

েমনওয লর্ মগমস 2022: মজযিতম লালতিনুঙ্গা পুরুষযদি 67 মেতজ 

ভাযিাযিালযন মসানা তজযতযেন 

ভািযতি মজযিতম লালতিনুঙ্গা 2022 েমনওয লর্ মগমযস পুরুষযদি 67 মেতজ 

তৈভাযগ ভাযিাযিালযন স্বণিপদে তজযতযেন। 19 ৈেি ৈ সী যুৈ অতলতম্পে 

চযাতম্প ন প্রর্ম স্থান মপযত মমাে 300 মেতজ (140 মেতজ + 160 মেতজ) 

উযিালন েযিযেন। এটি ভািযতি তবতী  স্বণি এৈাং সামতগ্রেভাযৈ পঞ্চম পদে।  
 

েমনওয লর্ মগমস 2022: মীিাৈাই চানু ভািযতি প্রর্ম স্বণিপদে 

তজযতযেন 

ভািযতি ভাযিাযিালে মীিাৈাই চানু মতহলাযদি 49 মেতজ ভাযিাযিালন তৈভাযগ 

েমনওয লর্ মগমস 2022 - এ ভািযতি প্রর্ম স্বণিপদে তজযতযেন। 

প্রততযযাতগতা  তাি েতৃি ত্বযে স্টযাম্প েিযত এৈাং প্রতক্র া  েমনওয লর্ 

মগমযসি মিেডি  অজি ন েিযত তততন মমাে 201 মেতজ (88 মেতজ + 113 মেতজ) 

ওজযনি ভাি মতাযলন। মিৌপয তজযতযেন মতিোযসি মাতি হাতনিা মিাইতল া 

িানাইযভাযসা (172 মেতজ) এৈাং মিাঞ্জ মপয যেন োনাডাি হান্না োতমনতস্ক (171 

মেতজ)। 
 

Max Verstappen F1 হাযঙ্গতি ান গ্রযাে তপ্রি 2022 তজযতযেন 

মযাি ভাস্টি যাযপন (মিড ৈুল – মনদািলযােস) ফমুিলা ও ান (F1) 2022 

হাযঙ্গতি ান গ্রযাে তপ্র 2022 তজযতযে৷ এটি তাি সামতগ্রে 28তম মিস জ  এৈাং 

2022 তসজযনি 10তম জ ৷ লুইস হযাতমল্টন (মাতসিতডজ-মগ্রে তিযেন) তবতী  

এৈাং জজি  িাযসল (মাতসিতডজ-তিযেন) তৃতী  হয যেন। 

মযাি ভাস্টি াযপন সম্পযেি : 

Max Emilian Verstappen হযলন এেজন মৈলতজ ান -ডাচ মিতসাং ড্রাইভাি 

এৈাং  2021 ফমুিলা ও ান ও াল্ডি  চযাতম্প ন। তততন মিড ৈুল মিতসাংয ি সাযর্ 

ফমুিলা ও াযন ডাচ পতাোি তনযচ প্রততবতন্দ্বতা েযিন। তততন প্রািন ফমুিলা 

ও ান চালে জস ভাস্টি াযপযনি মেযল। 
 

2022 হাযঙ্গতি ান গ্রযাে তপ্রি ফলাফল: 

অৈস্থান ড্রাইভাি টীম পয ন্ট 

1 মযাি ভাস্টি াযপন মিড ৈুল 25 

2 লুইস হযাতমল্টন মাতসিতডজ 21 

3 জজি  িাযসল মাতসিতডজ 16 

4 োযলিাস মসঞ্জ মফিাতি 12 

5 সাতজি ও মপযিজ মিড ৈুল 10 
 

মতহলাযদি ইউযিা 2022-এি ফাইনাযল ইাংলযাে জামিাতনযে পিাস্ত 

েযিযে 

ইউযিাতপ ান চযাতম্প নতেযপি ফাইনাযল ইাংলযাে জামিাতনযে 2-1 মগাযল 

পিাতজত েযি প্রর্ম উযিখযযাগয মতহলা ফুেৈল চযাতম্প নতেপ তজযতযে। জামিাতন 

সফলভাযৈ এেটি েনিাি তি াি েিযত ৈযর্ি হও াি পযি, মিা মেতল অতততিি 

সময ি তবতী  পযৈি তিৈাউযে মখলা জ সূচে মগালটি েযিন।  
 

IOC েতমেন অযার্যলেস চািটি নতুন সদসয মযাগ েযিযে 

নতুন চাি সদসযযে আিজি াততে অতলতম্পে েতমটিি সভাপতত েমাস ৈাচ তনয াগ 

েযিযেন। IOC অযার্যলেস েতমেযনি মচ ািমযান এমা মেিযহাি সাযর্ পিামেি 

েযি তনয াগগুতল েিা হয তেল। যতদও পযাতিস 2024 গ্রীষ্মোলীন অতলতম্পে 

মগমস আসাি সাযর্ সাযর্ চািটি নতুন সদযসযি মফাোস েীঘ্রই তনৈিাতচত পযদ 

স্থানািতিত হযৈ। 
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চাি অতলতম্প ান অতলতম্পে আযদালযনি মযধয ক্রী াতৈদ ভয স প্রতততনতধত্ব 

েিযত সাহাযয েিাি জনয IOC অযার্যলেস েতমেযন মযাগদান েযিযে: 

 অযাতলসন মফতলি (মাতেি ন যুিিাষ্ট্র): তস্প্রন্টাি 

 অযাতলস্টাি িাউনতল (ইউযে): রা ার্লন 

 ওলুযসই তস্মর্ (োনাডা): তস্প্রন্টাি 

 মাযসামাহ আলী জাদা (আইওতস েতমেযন প্রর্ম েিণার্ী ক্রী াতৈদ): 

সাইতিস্ট 
 

েমনওয লর্ মগমস 2022: সাক্ষী মাতলে মতহলাযদি কুতস্তযত মসানা 

তজযতযেন 

ভািযতি তািো কুতস্তগীি, সাক্ষী মাতলে 2022 ৈাতমিাংহাম েমনওয লর্ মগমযস 

মতহলাযদি মিসতলাং তফ্রস্টাইযলি 62 মেতজ তৈভাযগ স্বণিপদে তজযতযেন। 

ফাইনাযল তততন োনাডাি আনা মগাতডযনজ গঞ্জাযলজযে পিাতজত েযিন। 29 

ৈেি ৈ সী এই মতহলা মো ােি াি ফাইনাযল ইাংলযাযেি মেলতস ৈানিসযে 10-0 

মস্কাযি পিাতজত েযিন এৈাং তািপযি েযাযমরুযনি ৈাযর্ি এতমতলয নযে পিাতজত 

েযিন। 
 

েমনওয লর্ মগমস 2022: ৈজিাং পুতন া পুরুষযদি 65 মেতজ তৈভাযগ 

মসানা তজযতযে 

ৈজিাং পুতন া তাি 3  েমনওয লর্ মগমযসি পদে তজযতযেন এৈাং তততন 

পুরুষযদি 65 মেতজ তৈভাযগ তাি োনা তবতী  স্বণিপদে তজযতযেন। মোতেও 

অতলতম্পযেি মিাঞ্জ পদে তৈজ ী োনাডাি লাচলান মযােতনলযে ফাইনাযল 9-2 

মস্কাযি হাতিয যেন। তততন 2014 সাযল তাি প্রর্ম CWG-মত মিৌপয তজযততেযলন 

এৈাং তািপযি চাি ৈেি আযগ মগাল্ড মোযস্ট এেটি মসানা তজযততেযলন|  
 

েমনওয লর্ মগমস 2022: ভািযতি দীপে পুতন া কুতস্তযত স্বণিপদে 

তজযতযেন 

ভািযতি কুতস্তগীি দীপে পুতন া েমনওয লর্ মগমস 2022-এি ফাইনাযল 

পুরুষযদি 86 মেতজ তৈভাযগ পাতেস্তাযনি মুহাম্মদ ইনামযে 3-0 ৈযৈধাযন 

পিাতজত েযি স্বণিপদে তজযতযেন। এি আযগ মসতমফাইনাযল, দীপে োনাডাি 

আযলেজাোি মুিযে 3-1 ৈযৈধাযন হাতিয তেযলন| কুতস্তযত এটি ভািযতি তৃতী  

স্বণিপদে। 
 

2022 SAFF U20 চযাতম্প নতেপ: ভািত ৈাাংলাযদেযে 5-2 মগাযল 

হাতিয  রতফ তজযতযে 

ওত োি ভুৈযনশ্বযিি েতলঙ্গা মস্টতড াযম, 2022 সাযলি SAFF U20 

চযাতম্প নতেযপি তেযিাপা তজতযত অতততিি সময ি পযি ভািত ৈাাংলাযদেযে 

5-2 মগাযল হাতিয যে। SAFF অনূর্ধ্ি -20 চযাতম্প নতেযপি 4র্ি সাংস্কিযণি 

আয াজে তেল ভািত। SAFF অনূর্ধ্ি -20 চযাতম্প নতেপ হল সাউর্ এতে ান 

ফুেৈল মফডাযিেন(SAFF) বািা আয াতজত পুরুষযদি অনূর্ধ্ি -18 জাতী  

দযলি জনয এেটি আিজি াততে ফুেৈল প্রততযযাতগতা। ভািতী  দযলি অতধনা ে 

তেযলন তসৈাতজৎ তসাং মলইমাযপােপাম এৈাং মগালিক্ষে তেযলন মসাম কুমাি। 

েুনিাযমযন্টি মসিা পুিস্কািপ্রাপ্ত: 

 সযৈিাচ্চ মগালদাতা – গুিতেিাত তসাং (৮ মগাল) 

 মসিা মখযলা া - গুিতেিাত তসাং 

 মসিা মগালিক্ষে- মসাম কুমাি 
 

দাৈা মখযলা া  তভ প্রণৈ ভািযতি 75তম গ্রযােমাস্টাি হয যেন 

মচন্নাই-তভতিে দাৈা প্রতডতজ তভ প্রণৈ মিামাতন া  এেটি েুনিাযমন্ট তজযত ভািযতি 

75তম গ্রযােমাস্টাি হয যেন। প্রণৈ হযলন তাতমলনা ুি 27 তম গ্রযােমাস্টাি 

এই এেটি তাতলো  তোংৈদতি তৈশ্বনার্ন আনদ এৈাং টিন মসনযসেন তড গুযেে 

এৈাং আি প্রজ্ঞানান্ধা িয যেন৷  
 

ভািতী  দাৈা তোংৈদতি তৈশ্বনার্ন আনদ FIDE-এি মডপুটি মপ্রতসযডন্ট 

হয যেন 

ভািতী  দাৈা তোংৈদতি, তৈশ্বনার্ন আনদ আিজি াততে দাৈা মফডাযিেন ৈা তৈশ্ব 

দাৈা মফডাযিেন (FIDE), মখলাধুলাি তৈশ্ব পতিচালনা সাংস্থাি মডপুটি মপ্রতসযডন্ট 

তনৈিাতচত হন। ৈতি মান মপ্রতসযডন্ট আিোতদ ডযভািযোতভচ তবতী  মম াযদ 

পুনতনিৈিাতচত হন। পাাঁ চৈাযিি তৈশ্বচযাতম্প ন আনদ ডযভািযোতভযচি দযলি অাংে 

তেযলন। 

তৈশ্ব দাৈা সাংস্থাি তনৈিাচন FIDE োংযগ্রযসি সম  অনুতিত হয তেল, যা এখাযন 

44 তম দাৈা অতলতম্প াযডি পাোপাতে পতিচাতলত হযে৷ এখাযন অনুতিত 

তনৈিাচযন, ডযভািযোতভচ 157-16 মভাযেি লযােলাইড মস্কািলাইযন ইউযক্রনী  

গ্রযােমাস্টাি আতে ৈাতিেযপাযলেসযে হাতিয যেন। তৃতী  এেজন প্রার্ী, ফিাতস 

ৈাচাি মভাে শুরুি আযগ ৈিৃতা মদও াি পি োউততল তাি প্রাতর্িতা প্রতযাহাি 

েযি মনন। 
 

েমনওয লর্ মগমস 2022: তনখাত জাতিন ৈতিাংয  মসানা তজযতযেন 

ৈাতমিাংহাযম েমনওয লর্ মগমস 2022- এ তনখাত জাতিন তজ মগাল্ড মমযডল 

তজযতযেন৷ মতহলাযদি লাইে-ফ্লাই 48 মেতজ-50 মেতজ ৈতিাং - এ তততন 

ফাইনাযল উিি বীপপুযঞ্জি মযাে নউলযে পিাতজত েযিন। েমনওয লর্ মগমস 

2022-এ তনখাত জাতিযনি স্বণিপদে সহ, ভািত মমাে 17টি স্বণি এৈাং মমাে 48টি 

পদে মপয যে। ৈতিাং জগযত আৈািও তনযজি আতধপতয প্রমাণ েিযলন তনখাত 

জাতিন। 

তনখাত জাতিন 14ই জুন 1996 সাযল অন্ধ্র প্রযদযেি তনজামৈাযদ জন্মগ্রহণ েযিন। 

তাি ৈাৈা মমাহাম্মদ জাতমল আহযমদ ৈতিাং এি সাযর্ তাযে পতিচ  েতিয  

তদয তেযলন। জাতিনযে ৈযাঙ্ক অফ ইতে াি স্টাফ অতফসাি তহসাযৈ তনযুি েিা 

হয তেল| 

1. তৈশ্ব চযাতম্প নতেযপ মসানা, ইস্তামু্বল 2022। 

2. আসাইন চযাতম্প নতেযপ মিাঞ্জ , ৈযাাংেে 2019। 

3. েযােজা মমযমাতি াল ৈতিাং েুনিাযমন্ট, ৈুলযগতি া 2022 -এ মসানা। 
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েমনওয লর্ মগমস 2022: তক্রযেযে অযেতল াি োযে মহযি ভািত 

মিৌপয পদে তজযতযে 

ভািতী  মতহলা তক্রযেে দল ইততহাস বততি েযিযে এৈাং েমনওয লর্ মগমস 

(CWG) 2022 -এি ইততহাযস তক্রযেযে মদযেি প্রর্ম পদে তজযতযে৷ 

এজৈাস্টন মাযঠ অনুতিত ফাইনাযল প্রর্যম ৈযাে েযি অযেতল া 161/8 িান 

েযি। জৈাযৈ ভািতী  দল 19.3 ওভাযি মাি 152 িান েিযত পাযি। স্বণিপদযেি 

মযাযচ ভািত মহযিযে মাি 9 িাযন। 
 

েমনওয লর্ মগমস 2022: তপতভ তসনু্ধ মতহলাযদি তসযঙ্গলস ৈযাডতমন্টযন 

স্বণিপদে তজযতযেন 

ভািযতি োেলাি তপতভ তসনু্ধ েমনওয লর্ মগমস 2022-এ মতহলাযদি 

তসযঙ্গলযসি ফাইনাযল এেটি স্বণিপদে তজযতযেন। ডাৈল অতলতম্পে পদে তৈজ ী 

োনাডাি তমযেল তলযে হাতিয  তততন মসানা তজযতযেন। তপতভ তসনু্ধ তমযেল তলযে 

21-15, 21-13-মস্কাযি হাতিয যেন। তসনু্ধি েযাতি াযি এোই প্রর্ম েমনওয লর্ 

মগমযসি তসযঙ্গলস তৈভাযগ মসানা। 
 

উজযৈতেস্তাযন দাৈা অতলতম্প াড 2026 আয াতজত হযৈ 

দাৈা অতলতম্প াড 2026: আিজি াততে দাৈা মফডাযিেন(FIDE) এি এেটি েুইে 

অনুসাযি, উজযৈতেস্তান 2026 দাৈা অতলতম্প াড আয াজন েিযৈ। মচন্নাইয ি 

চলমান দাৈা অতলতম্প াযড তরুণ দল এখন মনতৃযত্ব িয যে। তৈশ্বৈযাপী দলগুতল 

দাৈা অতলতম্প াযড প্রততবতন্দ্বতা েিযৈ| FIDE বািা সাংগঠিত হ , যা আয াজে 

মদেযেও েুনিাযমযন্টি অাংে তহযসযৈ মৈযে মন । COVID-19 মহামািীি 

মাঝখাযন, FIDE 2020 এৈাং 2021 সাযল এেটি অনলাইন দাৈা েুনিাযমযন্টি 

আয াজন েযিতেল যাযত এেটি দ্রুত সম সীমা তেল যা প্রততযযাগীযদি অনলাইন 

মিটিাংযে ক্ষততগ্রস্ত েযি। 
 

44তম দাৈা অতলতম্প াড: উজযৈতেস্তান ওযপন তৈভাযগ মসানা তজযতযে 

উজযৈতেস্তান দলটি 44তম দাৈা অতলতম্প াযডি ওযপন তৈভাযগ স্বণিপদে 

তজযতযে| টিম আযমিতন া মিৌপয তজযতযে এৈাং ভািত-2 টিম ওযপন তৈভাযগ মিাঞ্জ 

তজযতযে। নািী তৈভাযগ স্বণি তজযতযে ইউযক্রন। দল জতজি  া মিৌপয তজযতযে, 

অনযতদযে ভািত-1 দল মিাঞ্জ পদে তজযতযে। 

44তম দাৈা অতলতম্প াড: 

 28 জুলাই মর্যে 09 আগস্ট, 2022 পযিি ভািযতি মচন্নাইযত আিজি াততে 

দাৈা মফডাযিেন ৈা তৈশ্ব দাৈা মফডাযিেন (FIDE) বািা 44 তম দাৈা 

অতলতম্প াড আয াতজত হয তেল। 

 ভািত প্রর্মৈাযিি মযতা দাৈা অতলতম্প াড আয াজন েযিতেল। এটি উনু্মি 

এৈাং মতহলাযদি েুনিাযমন্ট তনয  গঠিত। 

 মমাে অাংেগ্রহণোিীি সাংখযা তেল 1,737 জন, যাি মযধয 937 জন ওযপন 

এৈাং 800 জন মতহলা ইযভন্ট তেল। 

 ওযপন তৈভাযগ 186টি মদে মর্যে 188টি দল এৈাং মতহলাযদি তৈভাযগ 160টি 

মদে মর্যে 162টি দল তনৈতন্ধত হয যে। 

 দাৈা অতলতম্প াযডি মূল মভনুয তেল মেিােযনি মফাি পয যন্ট সযম্মলন 

মেে। 

 জওহিলাল মনযহরু মস্টতড াযম উযবাধনী ও সমাপনী অনুিান অনুতিত হ । 
 

তি াল মাতদ্রদ এরাচ্ে ফ্রাঙ্কফুেি যে 2-0 মগাযল হাতিয  2022 সাযলি 

উয ফা সুপাি োপ তজযতযে 

তি াল মাতদ্রদ তফনলযাযেি মহলতসতঙ্কযত এইরাচ্ে ফ্রাঙ্কফুেি যে 2-0 মগাযল 

হাতিয  মিেডি  সাংখযে পঞ্চম ৈাযিি জনয 2022 UEFA সুপাি োপ তজযতযে। 

UEFA সুপাি োপ হল দুটি প্রধান ইউযিাপী  িাৈ প্রততযযাতগতাি তৈজ ীযদি 

জনয UEFA বািা আয াতজত এেটি ৈাতষিে ফুেৈল মযাচ, মযমন UEFA 

চযাতম্প ি লীগ এৈাং UEFA ইউযিাপা লীগ। গত মিসুযমি চযাতম্প ি তলগ 

তৈজ ী তি াল মাতদ্রদ ইউযিাপা তলগ তৈজ ী ইরাক্ট ফ্রাঙ্কফুেি যে হাতিয  

পঞ্চমৈাযিি মযতা তেযিাপা তজযতযে। মডতভড আলাৈা এৈাং েতিম মৈনযজমা 

প্রততটি অযধি মগাল েযিতেযলন| মযাচ মসিা হন োযসতমযিা। 

এি আযগ টিম ৈাযসিযলানা এৈাং টিম তমলান পাাঁ চৈাি েযি রতফ তজযতযে। তি াল 

মাতদ্রদ এতস তমলান এৈাং প্রততবন্দ্বী ৈাযসিযলানাি সাযর্ পাাঁ চৈাি সুপাি োপ 

তজযতযে (2002, 2014, 2016, 2017, 2022), মযখাযন ৈস োযলিা আনযচলতি 

চািটি তেযিাপা (2003, 2007, 2014, 2022) সহ প্রততযযাতগতাি ইততহাযস 

সৈযচয  সফল মযাযনজাি হয যেন। ) 
 

FTX তক্রযো োপ: আি প্রজ্ঞানান্ধা তৈশ্ব দাৈা চযাতম্প ন মযাগনাস 

োলিযসনযে পিাতজত েযিযেন 

ভািতী  দাৈা মাস্টাি িযমেৈাৈু প্রজ্ঞানান্ধা আিজি াততে দাৈা চযাতম্প নতেযপ 

তম াতমি FTX তক্রযো োযপ তৈশ্ব চযাতম্প ন মযাগনাস োলিযসনযে পিাতজত 

েযিযেন। পঞ্চম িাউযে চীযনি মো াাং তলয ম মল - এি হাযত প্রজ্ঞানান্ধাি 

জয ি মদৌ  মেষ হ ।  

এে ৈেযি তৃতী ৈাযিি জনয মযাগনাস োলিযসনযে পিাতজত েযিন প্রজ্ঞানান্ধা।  
 

 

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


Monthly Current Affairs PDF in Bengali | August 2022 

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

14তম এতে ান অনূর্ধ্ি -18 চযাতম্প নতেপ: ভািতী  পুরুষ ভতলৈল দল 

মিাঞ্জ পদে তজযতযে 

ভািতী  পুরুষ ভতলৈল দল ইিাযনি মতহিাযন অনুতিত 14তম এতে ান অনূর্ধ্ি -

18 চযাতম্প নতেযপ মোতি াযে 3-2 মগাযল হাতিয  মিাঞ্জ পদে তজযতযে। 

প্রার্তমে তলযগি মযাযচও ভািত মোতি াযে হাতিয যে তেন্তু মসতমফাইনাযল 

ইিাযনি োযে মহযিযে। ভািতী  অনূর্ধ্ি -18 দল FIVB তৈশ্ব অনূর্ধ্ি -19 পুরুষ 

ভতলৈল চযাতম্প নতেযপি জনয মযাগযতা অজি ন েযিযে। জাপান ফাইনাযল 

ইিানযে হাতিয  মসানা তজযতযে। প্রততযযাতগতাি মেযষ চীন পঞ্চম এৈাং চাইতনজ 

তাইযপই ষি স্থাযন তেল।  
 

গ্রযােমাস্টাি অজুি ন এতিগাইতস 28তম আৈুধাতৈ মাস্টাসি তজযতযেন 

আৈুধাতৈযত অনুতিত 28তম মাস্টাসি দাৈা েুনিাযমযন্ট গ্রযােমাস্টাি অজুি ন 

এতিগাইতস নৈম ও চূ াি িাউযে মপযনি মডতভড আিন গুইজাযিাযে পিাতজত 

েযিন। গ্রযােমাস্টাি অজুি ন এতিগাইতস 7.5 পয ন্ট তনয  28তম আৈুধাতৈ মাস্টাসি 

দাৈা েুনিাযমন্ট তজযতযেন। গ্রযােমাস্টাি অজুি ন এতিগাইতস লাইভ মিটিাং তাতলো  

তৃতী  অৈস্থাযন িয যেন এৈাং ভািযত সাম্প্রততে দাৈা অতলতম্প াযডি পযি 

এেটি তচিােষিে 35 ইযলা মিটিাং পয ন্ট অজি ন েযিযেন৷ 28তম ধাতৈযত, 

মাস্টাসি দাৈা েুনিাযমযন্টি গ্রযােমাস্টাি অজুি ন এতিগাইতস ে টি মযাচ তজযতযেন 

এৈাং ততনটি মযাচ ড্র েযিযেন। 
 

ওয স্ট ইতেযজি প্রািন অতধনা ে োইিন মপালাডি  প্রর্ম তক্রযেোি তযতন 

600 টি-মোয তন্ট মযাচ মখযলন 

ওয স্ট ইতেযজি প্রািন অলিাউোি, োইিন মপালাডি  600 টি-মোয তন্ট মযাচ 

মখলা প্রর্ম তক্রযেোি হয যেন। মযানযচস্টাি অতিতজনালযসি তৈপযক্ষ তাি দযলি 

লেন তপতিে মযাযচি সম  হাডি -তহোি এই ৈযাোি লযােমােি টি অজি ন 

েযিতেযলন।  
 

ৈষিযসিা পুরুষ ও মতহলা ফুেৈলাি তনৈিাতচত হয যেন সুনীল মেিী, মনীষা 

েলযাণ 

সুনীল মেিী এৈাং মনীষা েলযাণ যর্াক্রযম 2021-22 অল ইতে া ফুেৈল 

মফডাযিেন ( AIFF) ৈষিযসিা পুরুষ ফুেৈলাি এৈাং 2021-22 মতহলা ফুেৈলাি 

অফ দয ই াি তনৈিাতচত হয যেন। মনীষা গত মিসুযম ৈষিযসিা মতহলা উদী মান 

ফুেৈলাযিি তেমা তজযততেযলন| অনযতদযে সুনীল মেিী 7ম ৈাি পুিষ্কািটি 

তজযতযচন| 

গুরুত্বপূণি তদে: 

 এটি তেল সুনীল মেিীি মিেডি  সপ্তম AIFF পুরুষ ফুেৈলাি অফ দয ই াি 

পুিস্কাি, এটি আযগ 2007, 2011, 2013, 2014, 2017 এৈাং 2018-19 

সাযল তজযততেল। 38 ৈেি ৈ সী এই অতভজ্ঞ মখযলা ায ি মচয  অনয 

মোযনা মখযলা া  এটি মৈতে ৈাি তজতযত পাযিনতন। 

 ৈতি মাযন সুনীল মেিী তক্রতি াযনা মিানালযদা এৈাং তলওযনল মমতসি পযি 

তৃতী  এৈাং সৈিোযলি তলডািযৈাযডি  ষি। 

 মনীষা েলযাণ, তযতন 2021-22 সাযলি AIFF মতহলা ফুেৈলাি অফ দয ই াি 

তজযততেযলন, তততন গত মিসুম মর্যে ৈষিযসিা মতহলা উদী মান ফুেৈলাযিি 

প্রাপে তেযলন। 

2021-22 সাযলি জনয AIFF ৈষিযসিা মখযলা ায ি পুিস্কাি তৈজ ীিা: 

 AIFF 2021-22 সাযলি মসিা পুরুষ ফুেৈলাি: সুনীল মেিী 

 2021-22 সাযলি AIFF মতহলা ফুেৈলাি: মনীষা েলযাণ 

 2021-22 সাযলি AIFF পুরুষযদি উদী মান ফুেৈলাি: তৈক্রম প্রতাপ তসাং 

 2021-22 সাযলি AIFF মতহলা উদী মান ফুেৈলাি: মাটিি না র্েচম 
 

মেতনস তোংৈদতি মসযিনা উইতল ামস মেতনস মর্যে অৈসযিি ম াষণা 

েযিযেন 

মাতেি ন যুিিাযষ্ট্রি মেতনস তোংৈদতি মসযিনা উইতল ামস অৈসযিি ম াষণা 

েযিযেন। মসযিনা উইতল ামস তাি পতিৈাযিি উপি দৃতষ্ট তনৈে েযিযেন, 

তলযখযেন ময তাি প্রা  পাাঁ চ ৈেি ৈ সী মময  এখন ৈ  মৈান হযত চযলযে। 

উইতল ামস মিডতডযেি প্রততিাতা অযাযলতিস ওহাতন ানযে তৈয  েযিতেযলন। 
 

CWG 2022: সমাপনী অনুিাযন তনখাত জাতিন এৈাং েির্ োমাল 

ভািযতি পতাোৈাহী তেযলন 

ভািতী  অতলতম্পে অযাযসাতসয েন(IOA) ৈাতমিাংহাযম েমনওয লর্ মগমস 

2022 - এি সমাপনী অনুিাযনি জনয মেতৈল মেতনস মখযলা া  অচি েিৎ েমল 

এৈাং ৈিাি তনখাত জাতিনযে ভািযতি পতাোৈাহী তহসাযৈ ম াষণা েযিযে। 

ৈাতমিাংহাযম েমনওয লর্ মগমস 2022 -এ অচি েিৎ োমাল ফাইনাযল তল াম 

তপচযফাডি যে পিাতজত েযি মসানা তজযততেযলন এৈাং তনখাত জাতিনও 

েমনওয লর্ মগমস 2022-এ 50 মেতজ তৈভাযগ ৈতিাং লাইে ফ্লাইওয ে 

ইযভযন্টি ফাইনাযল মযাে নউলযে পিাতজত েযি মসানা তজযততেযলন। 
 

েমনওয লর্ মগমস 2022: ভািযতি চূ াি মমযডল েযাতল এৈাং ি যাঙ্ক 

ভািতী  দল ৈাতমিাংহাযম েমনওয লর্ মগমস 2022 এি অতভযান মেষ েযিযে। 

সামতগ্রে েমনওয লর্ মগমস 2022 পদে মেতৈযল ভািত 61টি পদে তজযতযে। 

ভািত তাি CWG 2022 মগমযস মমযডল মেতৈযল চতুর্ি-মসিা মদে তহযসযৈ 

মেষ েযিযে। ৈাতমিাংহাযম েমনওয লর্ মগমযস ভািত 22টি স্বণি, 16টি মিৌপয 

এৈাং 23টি মিাঞ্জ পদে তজযতযে। ভািযতি মসিা তফতনতোং তেল 2010 সাযল 

তদতিযত, মযখাযন তািা 101টি পদে তজযততেল। 

ভািযতি মসিা CWG প্রচািণা:  

 2010, ন াতদতি: 101টি পদে 

 2002, মযানযচস্টাি: 69 পদে 

 2018, মগাল্ড মোস্ট: 66টি পদে 

 2014, লাসযগা: 64টি পদে 

 2022, ৈাতমিাংহাম: 61টি পদে 
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CWG ইততহাযস ভািযতি মসিা মসানাি পদে: 

 2010, ন াতদতি: 38টি স্বণিপদে 

 2002, মযানযচস্টাি: 30টি স্বণিপদে 

 2018, মগাল্ড মোস্ট: 26টি স্বণিপদে 

 2006, মমলযৈানি: 22টি স্বণিপদে 

 2022, ৈাতমিাংহাম: 22টি স্বণিপদে 

ভািতী  েযাতলযত প্রর্ম এৈাং মেষ পদে: 

 ভাযিাযিালে মীিাৈাই চানু 49 মেতজ তৈভাযগ েীযষি র্াোি পযি 

েমনওয লর্ মগমস 2022-এ ভািযতি প্রর্ম স্বণিপদে তজযতযেন। 

 পযাডলাি েির্ েমল েমনওয লর্ মগমস 2022-এ মেতৈল মেতনস পুরুষযদি 

এেে প্রততযযাতগতা  মসানাি পদে তনয  ভািযতি মেষ স্বণিপদে তজযতযে। 

এখন পযিি ভািযতি পদে তৈজ ী: 

স্বণি: 

 সাইযখাম মীিাৈাই চানু (ভাযিাযিালন, মতহলাযদি 49 মেতজ), 

 মজযিতম লালতিনুঙ্গা (ভাযিাযিালন, পুরুষযদি 67 মেতজ), 

 অতচিা তেউতল (ভাযিাযিালন, পুরুষযদি 73 মেতজ); 

 লাভলী মচৌযৈ, রূপা িানী ততিতে, তপতঙ্ক এৈাং ন নমতন সাইতে া (লন ৈাউল, 

মতহলা চাি); 

 হিতমত মদোই, সাতনল মেঠি, েিৎ অচি, সাতর্ ান জ্ঞানযসেিন (পুরুষযদি 

দল মেতৈল মেতনস); 

 সুধীি (পযািা-পাও ািতলফটিাং, পুরুষযদি মহতভওয ে), 

 ৈজিাং পুতন া (কুতস্ত, পুরুষযদি তফ্রস্টাইল 65 মেতজ), 

 সাক্ষী মাতলে (কুতস্ত, মতহলাযদি তফ্রস্টাইল 62 মেতজ); 

 দীপে পুতন া (কুতস্ত, পুরুষযদি তফ্রস্টাইল ৮6 মেতজ), 

 িতৈ কুমাি দাতহ া (কুতস্ত, পুরুষযদি তফ্রস্টাইল 57 মেতজ); 

 তভযনে মফাগাে (কুতস্ত, মতহলাযদি তফ্রস্টাইল 53 মেতজ); 

 নৈীন তসহাগ (কুতস্ত, পুরুষযদি তফ্রস্টাইল 74 মেতজ), 

 ভাতৈনা হাসমুখভাই পযাযেল (পযািা মেতৈল মেতনস, মতহলা এেে, তস 3-5), 

 তনতু  াাং াস (ৈতিাং, মতহলাযদি 48 মেতজ), 

 অতমত পাাং ল (ৈতিাং, পুরুষযদি 51 মেতজ), 

 এলডযহাস পল (পুরুষযদি ট্রিপল জাম্প), 

 তনখাত জাতিন (ৈতিাং, মতহলাযদি 5০ মেতজ); 

 েিৎ অচি এৈাং শ্রীজা আকুলা (মেতৈল মেতনস, তমিড ডাৈলস), 

 তপতভ তসনু্ধ (ৈযাডতমন্টন, মতহলা এেে), 

 লক্ষয মসন (ৈযাডতমন্টন, পুরুষ এেে), 

 অচি েিৎ োমাল (মেতৈল মেতনস, পুরুষ এেে); 

 তচিাগ মেঠি এৈাং সাতত্ত্বেসাইিাজ র্যাতঙ্কযিতি (ৈযাডতমন্টন, পুরুষ ববত)। 

রূপা: 

 সাংযেত সিগি (ভাযিাযিালন, পুরুষযদি 55 মেতজ), 

 তৈদযািাতন মসাযিাখাইৈাম (ভাযিাযিালন, মতহলাযদি 55 মেতজ), 

 শুেীলা তলেমাৈাম (জুযডা, মতহলাযদি 48 মেতজ); 

 তৈোে ঠাকুি (ভাযিাযিালন, পুরুষযদি 96 মেতজ); 

 শ্রীোি তেদাতম্ব, সাততৈেসাইিাজ িতঙ্কযিতি, তৈ. সুতমত মিতি, লক্ষয মসন, 

তচিাগ 

 মেঠি, গা িী মগাপীচাাঁ দ, ট্রিসা জতল, আোেী োেযপ, অতশ্বনী মপানপ্পা, তপতভ 

তসনু্ধ (ৈযাডতমন্টন, তমশ্র দল); 

 তুতলো মান (জুযডা, মতহলাযদি +78 মেতজ); 

 মুিাতল শ্রীেঙ্কি (পুরুষযদি লাং জাম্প), 

 তপ্র াঙ্কা মগাস্বামী (মতহলাযদি 10,000 তমোি হাাঁ ো), 

 অতৈনাে সাৈযল (পুরুষযদি 3000 তমোি তস্টপলযচজ); 

 সুনীল ৈাহাদুি, নৈনীত তসাং, চদন তসাং, তদযনে কুমাি (লন মৈাল, পুরুষযদি 

চাি), 

 আৈদুিাহ আৈুৈেি (পুরুষযদি ট্রিপল জাম্প), 

 অচি েিৎ েমল এৈাং সাতর্ ান জ্ঞানযসেিন (মেতৈল মেতনস, পুরুষ ববত), 

 মতহলা তক্রযেে দল, 

 সাগি আহলাও াত (ৈতিাং, পুরুষযদি +92 মেতজ), 

 পুরুষ হতে দল। 

মিাঞ্জ: 

 গুরুিাজা পূজাতি (ভাযিাযিালন, পুরুষযদি 61 মেতজ), 

 তৈজ  কুমাি যাদৈ (জুযডা, পুরুষযদি 60 মেতজ), 

 হিতজদি মেৌি (ভাযিাযিালন, মতহলাযদি 71 মেতজ); 

 লাভপ্রীত তসাং (ভাযিাযিালন, পুরুষযদি 109 মেতজ); 

 মসৌিভ ম াষাল (মস্কা াে, পুরুষ এেে); 

 গুিদীপ তসাং (ভাযিাযিালন, পুরুষযদি 109+ মেতজ), 

 মতজতস্বন েঙ্কি (পুরুষযদি হাই জাম্প), 

 তদৈযা োেিান (কুতস্ত, মতহলাযদি 68 মেতজ); 

 মমাতহত মগ্রও াল (কুতস্ত, পুরুষযদি তফ্রস্টাইল 125 মেতজ), 

 মজসতমন লযাযম্বাতি া (ৈতিাং, মতহলাযদি 60 মেতজ), 

 পূজা মগহলে (কুতস্ত, মতহলাযদি তফ্রস্টাইল 5০ মেতজ), 

 পূজা তসহাগ (কুতস্ত, মতহলাযদি তফ্রস্টাইল 76 মেতজ); 

 মমাহাম্মদ হুসামুতেন (ৈতিাং, পুরুষযদি 57 মেতজ); 

 দীপে মনহিা (কুতস্ত, পুরুষযদি তফ্রস্টাইল 97 মেতজ); 

 মসানালযৈন মনুভাই পযাযেল (পযািা মেতৈল মেতনস, মতহলাযদি এেে C3–

5), 

 মতহলা হতে দল, 

 সদীপ কুমাি (পুরুষযদি 10,000 তমোি হাাঁ ো), 
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 আনু্ন িানী (মতহলা জযাভতলন মো), 

 মসৌিভ ম াষাল এৈাং দীতপো পাতিোল (মস্কা াে, তমিড ডাৈলস), 

 তেদাতম্ব শ্রীোি (ৈযাডতমন্টন, পুরুষ এেে), 

 গা িী মগাপীচাাঁ দ এৈাং ট্রিসা জতল (ৈযাডতমন্টন, মতহলা ডাৈলস), 

 সাতর্ ান জ্ঞানযসেিন (মেতৈল মেতনস, পুরুষ এেে)। 

 মিাতহত মোোস (ৈতিাং, পুরুষযদি 67 মেতজ ওয ল্টািওয ে) 
 

েমনওয লর্ মগমস 2022: সামতগ্রে পদে সাংখযা 

পদমযিাদা মদে মসানা তসলভাি মিাঞ্জ মমাে 

1 অযেতল া 67 57 54 178 

2 ইাংলযাে 57 66 53 176 

3 োনাডা 26 32 34 92 

4 ভািত 22 16 23 61 

5 তনউতজলযাে 20 12 17 49 

6 স্কেলযাে 13 11 27 51 

7 নাইযজতি া 12 9 14 35 

8 ওয লস 8 6 14 28 

9 দতক্ষন আতফ্রো 7 9 11 27 

10 মালয তে া 8 8 8 24 
 

েমনওয লর্ মগমস 2022: অতস সাাঁ তারু এমা মযােতেওন 56 টি মদযেি 

মচয  মৈতে মসানা তজযতযেন 

28 ৈেি ৈ সী সাাঁ তারু, অযেতল াি এমা মযােতেওন, েমনওয লর্ মগমস 

2022 -এ এেটি অননয মিেডি  গয যেন, োিণ তততন 2022 সাযলি েমনওয লর্ 

মগমযস 56টি মদযেি মচয  মৈতে পদে তজযতযেন৷ তততন েমনওয লর্ মগমযস 

সাাঁ তাযিি তৈতভন্ন ইযভযন্ট এেটি মিাঞ্জ, এেটি মিৌপয এৈাং ে টি স্বণিপদে 

তজযততেযলন। CWG 2022-এ অাংে মনও া 72টি মদে/অঞ্চযলি মযধয, মাি 

16টি মদে তাি মৈতে পদে তজযতযে। 
 

2023 সাযলি মাযচি  অনুতিত হযৈ মতহলাযদি আইতপএযলি 1ম সাংস্কিণ 

উইযমন ইতে ান তপ্রতম াি তলযগি 1ম সাংস্কিণ 2023 সাযলি মাচি  মর্যে শুরু 

হযৈ, যা এে মাযসি উইযোযত অনুতিত হযৈ এৈাং সম্ভাৈয েুনিাযমন্টটি 5টি দযলি 

মযধয অনুতিত হযৈ, তৈতসতসআইয ি এেজন তসতন ি েমিেতি া তনতিত েযিযেন।  

তৈতসতসআই সভাপতত মসৌিভ গাঙু্গতল এৈাং মসযক্রোতি জ  োহ উভ ই পৃর্ে 

সাক্ষাত্োযি আযগ তনতিত েযিতেযলন ময 2023 সাযলই WIPL শুরু হযৈ। 

অযনে তক্রযেে মপ্রমী তৈশ্বাস েযিন ময WIPL মতহলাযদি তক্রযেযে এেটি তৈস্ম  

আনযত চযলযে এৈাং এটি ভািযত মতহলাযদি তক্রযেযেি মান ৈা াযত সাহাযয 

েিযৈ। মৈাঝা যাযে ময মুম্বাই ইতে াি, িাজস্থান ি যালস এৈাং মচন্নাই সুপাি 

তোংযসি মযতা দলগুযলাই দল মেনাি আগ্রহ প্রোে েযিযে।  
 

মমজি ধযানচাাঁ দ মস্টতড াযম অনুতিত হযৈ প্রর্ম মখযলা ইতে া মতহলা হতে 

তলগ (অনূর্ধ্ি -16) 

প্রর্ম মখযলা ইতে া মতহলা হতে তলগ অনূর্ধ্ি -16 16 মর্যে 23 আগস্ট, 2022 

এি মযধয ন াতদতিি মমজি ধযানচাাঁ দ মস্টতড াযম অনুতিত হও াি ের্া িয যে৷ 

মখযলা ইতে া মতহলা হতে লীগ (U-16) মখযলা ইতে াি আযিেটি প্রযচষ্টা৷ 

মতহলাযদি জনয ক্রী া উপাদান, যা ক্রী া প্রততযযাতগতাি তৈসৃ্তত অযাযিযত আিও 

মৈতে মতহলা অাংেগ্রহযণি উযেযেয পদযক্ষপ মনও া হয যে। সমর্িন শুধুমাি 

অনুদান প্রদাযনি জনয প্রসাতিত ন  ৈিাং অনুিাযনি যর্াযর্ সাংগঠন এৈাং 

সম্পাদযন সহা তা েযি। 
 

আিজি াততে তক্রযেে মর্যে অৈসযিি ম াষণা তদযলন আ ািলযাযেি 

মেতভন ও'িায ন 

আ ািলযাযেি অলিাউোি মেতভন ও'িায ন অযেতল া  এই ৈেযিি টি-

মোয তন্ট তৈশ্বোযপ ৈাদ পিাি জনয আিজি াততে তক্রযেে মর্যে অৈসযিি ম াষণা 

েযিযেন। ও'িায ন 16 ৈেযিি আিজি াততে েযাতি াযি ততনটি মেস্ট, 153টি 

এেতদযনি আিজি াততে এৈাং 110টি টি-মোয তন্ট আিজি াততে মযাচ মখযলযেন 

এৈাং তততন সািা তৈযশ্বি মৈে েয েটি ইাংতলে োউতন্ট িাৈ এৈাং টি-মোয তন্ট 

ফ্রযাঞ্চাইতজ দযলি হয  মখযলযেন| 

 

মালয তে াি ইযপাহযত 16-25 নযভম্বি, 2022 পযিি আজলান োহ োপ 

পতিচাতলত হযৈ 

মালয তে াি তপ্রতম াি পুরুষযদি হতে েুনিাযমন্ট, সুলতান আজলান োহ োপ 

2022 ইযপাহযত 16 মর্যে 25 নযভম্বি অনুতিত হযৈ। মোতভড-19 মহামািীি 

োিযণ েুনিাযমন্টটি দুই ৈেি পি তফিযত চযলযে। তৈযশ্বি এে নম্বি অযেতল া, 

পঞ্চম ি যাযঙ্কি জামিাতন, ভািত, তনউতজলযাে এৈাং োনাডাযে েুনিাযমযন্ট আমন্ত্রণ 

জানাযনা হয যে। সুলতান আজলান োহ োযপি স্থা ী মভনুয মালয তে াি ইযপাহ 

েহযিি আজলান োহ মস্টতড াযম সৈগুযলা মযাচ অনুতিত হযৈ। 
 

ডুিাে োপ 2022: এতে াি প্রাচীনতম ফুেৈল েুনিাযমন্ট শুরু হয যে 

এতে াি প্রাচীনতম ফুেৈল েুনিাযমন্ট ডুিাে োযপি 131 তম সাংস্কিণ 2022 

মর্যে শুরু হয যে| মেেী  প্রততিক্ষা মন্ত্রী িাজনার্ তসাং এৈাং তচফ আতমি স্টাফ 

মজনাযিল মযনাজ পাযে উযবাধনী মযাযচি দেিে হযত মতণপুি সফি েিযৈন। 

উযবাধনী মযাচটি অনুতিত হযৈ ইম্ফযলি খুমান লাম্পাে মস্টতড াযম। 

গুরুত্বপূণি তদে 

 পতিমৈঙ্গ, আসাম এৈাং মতণপুি ডুিাে োপ 2022 মহাস্ট েিযে। 

 20 টি দযলি মযধয , 11 টি দল ইতে ান সুপাি তলগ মখলা তৈতভন্ন িাৈ মর্যে, 

আই-তলযগি পাাঁ চটি দল এৈাং সেস্ত্র ৈাতহনীি চািটি দল হযৈ। 

 েলোতা  মযাচগুযলা অনুতিত হযৈ সল্টযলে মস্টতড াম, বনহাটি মস্টতড াম 

এৈাং তেযোি ভািতী মস্টতড াযম। 

 ইম্ফযলি খুমান লাম্পাে মস্টতড াযম মযাচটি অনুতিত হযৈ। 

 আসাযম মযাচটি অনুতিত হযৈ গু াহাটিি আই তনিা গান্ধী অযার্যলটিে 

মস্টতড াযম। 
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ডুিাে োপ 2022: গ্রুপ 

গ্রুপ এ 

1. এফতস মগা া 

2. জামযেদপুি এফতস 

3. মৈঙ্গালুরু এফতস 

4. মমাহাযমডান মপাটিি াং 

5. ভািতী  তৈমান ৈাতহনী 

গ্রুপ তৈ 

1. িাজস্থান এফতস 

2. পূৈিৈঙ্গ 

3. মুম্বাই তসটি এফতস 

4. এটিযে মমাহনৈাগান 

5. ভািতী  মনৌৈাতহনী 

গ্রুপ তস 

1. হা দ্রাৈাদ এফতস মচন্নাইত ন এফতস 

2. TRAU FC 

3. মনযিাো এফতস 

4. আতমি মিড 

গ্রুপ তড 

1. মেিালা ব্লাস্টাসি 

2. সুযদৈ তদতি এফতস 

3. উিিপূৈি ইউনাইযেড এফতস 

4. ওত ো এফতস 

5. আতমি তগ্রন 

 

Obituaries News in Bengali 
 

প্র াত হযলন প্রৈীণ ৈাঙাতল গাত ো তনমিলা তমশ্র 

প্রখযাত ৈাঙাতল গাত ো তনমিলা তমশ্র প্র াত হয যেন| মৃতুযোযল তততন 81 ৈেি 

ৈ সী তেযলন। তততন 1938 সাযল পতিমৈযঙ্গি দতক্ষণ 24 পিগণা মজলা  জন্মগ্রহণ 

েযিন। তততন ৈাাংলা, ওত  া এৈাং অসমী া চলতচ্চযি তৈতভন্ন গান মগয যেন। ৈাাংলা 

ভাষা  তাি সুযিি মযধয িয যে 'এমন এেো তঝনুে', 'ৈযলা মতা আিতে' এৈাং 

'এই ৈাাংলাি মাটি মত'। 

পতিমৈঙ্গ সিোিও তাযে 'সঙ্গীত সম্মান', 'সঙ্গীত মহাসম্মান' এৈাং 'ৈঙ্গতৈভূষণ' 

পুিস্কাযি ভূতষত েযিযে। ওত  া সঙ্গীযত তাি আজীৈন অৈদাযনি জনয তততন 

সঙ্গীত সুধােি ৈালেৃে দাস পুিস্কাযি ভূতষত হয যেন। 
 

প্রািন অযেতল ান ৈতিাং তৈশ্ব চযাতম্প ন জতন মফযমচন প্র াত হয যেন 

অযেতল াি প্রািণ মফদািওয ে ৈতিাং তৈশ্ব চযাতম্প ন জতন মফযমচন প্র াত 

হয যেন। মৃতুযোযল তততন 77 ৈেি ৈ সী তেযলন। তততন 20 ৈেযিিও মৈতে সম  

ধযি মপোদাি ৈতিাংয ি সাযর্ যুি তেযলন এৈাং তাি 56টি জয ি মিেডি  তেল, 

যাি মযধয 20টি নেআউে, ে টি ড্র এৈাং পাাঁ চটি হাি িয যে। 

অযেতল ান ৈিাযিি সৈযচয  স্মিণী  তৈশ্ব তেযিাপা জ  তেল 1969 সাযল 

লেযনি আলৈােি  হযল তেউৈান মজাযস মলগ্রাি তৈরুযে তাি WBC পয যন্টি 

তসোযি জ । মফযমচন 20 ৈেযিিও মৈতে সম  ধযি মপোদািভাযৈ ৈতিাং েযি 

এৈাং 56টি জয ি মিেডি  তেল, 20টি নেআউযে, ে টি ড্র এৈাং পাাঁ চটি হাি। জতন 

মফযমচন তেযলন সৈিোযলি সৈযচয  জনতপ্র  অযেতল ান ৈিািযদি এেজন। 
 

তফতলপাইযনি প্রািন মপ্রতসযডন্ট তফযদল ভালযদজ িাযমাস প্র াত 

হয যেন  

তফতলপাইযনি প্রািন িাষ্ট্রপতত তফযদল ভালযদজ িাযমাস, COVID-19 এি 

জটিলতাি োিযণ প্র াত হয যেন। মৃতুযোযল তাি ৈ স তেল 94 ৈেি। িাযমাস 

1992 মর্যে 1998 সাল পযিি তফতলপাইযনি 12তম িাষ্ট্রপতত তহযসযৈ দাত ত্ব 

পালন েযিন। মপো  তততন এেজন সামতিে েমিেতি া তেযলন। 
 

প্রািন তক্রযেে আম্পা াি রুতড মোেি যজন গাত  দু িেনা  প্র াত হয যেন 

রুতড মোেি যজন গাত  দু িেনা  প্র াত হয যেন। মৃতুযোযল তততন 73 ৈেি ৈ সী 

তেযলন। রুতড মোেি যজন 1981 সাযল আম্পা াতিাং শুরু েযিতেযলন এৈাং 1992 

সাযল মপােি  এতলজাযৈযর্ ভািত ও দতক্ষণ আতফ্রোি মযধয তাি প্রর্ম 

আিজি াততে মযাযচ আম্পা াতিাং েযিতেযলন| তততন 331টি আিজি াততে মযাযচ 

দাত ত্ব পালন েযিতেযলন, এটি এেটি মিেডি  যা তততন অৈসি মনও া পযিি 

সৈযচয  মৈতে সাংখযে তেল| 

মডতভড মেফাযডি ি পি রুতড ইততহাযসি তবতী  আম্পা াি তযতন 150টিিও মৈতে 

ও ানযডযত দাত ত্ব পালন েযিন এৈাং তস্টভ ৈােনযিি পযি 200টি মেযস্ট 

আম্পা াতিাং েিা তবতী  অযাতম্প াি হন।  
 

প্রৈীণ মে াি ৈাজাি তৈতনয াগোিী িাযেে ঝুনঝুনও ালা প্র াত হয যেন 

প্রৈীণ স্টে মাযেি ে তৈতনয াগোিী, িাযেে ঝুনঝুনও ালা 62 ৈেি ৈ যস প্র াত 

হয যেন। 'ভািতী  ও াযিন ৈাযফে' এৈাং ভািতী  ৈাজাযিি তৈগ ৈুল তহসাযৈ 

উযিখ েিা ঝুনঝুনও ালাি মমাে সম্পদ তেল $5.8 তৈতল ন। তমডাস োযচি 

এেজন তৈতনয াগোিী, ঝুনঝুনও ালা তেযলন মদযেি 48তম ধনী ৈযতি। 
 

ভািতী  আযমতিোন সাাংৈাতদে উমা মপমমািাজু প্র াত হয যেন  

এেজন ভািতী  আযমতিোন সাাংৈাতদে, উমা মপমমািাজু 64 ৈেি ৈ যস প্র াত 

হয যেন। তততন The Fox Report, Fox News Live, Fox News Now, 

এৈাং Fox On Trends এি মযতা তৈতভন্ন মো-এি অাংে তেযলন। অনুসন্ধানী 

প্রততযৈদন এৈাং সাাংৈাতদেতাি জনয তততন তাি েমিজীৈযন অযনে এতম পুিস্কাযি 

ভূতষত হয যেন। 

মপমমািাজু তাি েমিজীৈযন অযনে এতম পুিস্কাি মপয  অনুসন্ধানী প্রততযৈদযনি 

মক্ষযি ভািতী  আযমতিোন সাাংৈাতদেযদি পর্ প্রেস্ত েযিযেন। আযমতিোি তৈগ 

তসস্টািস অগিানাইযজেন তাযে ‘দয ওমযান অফ অযাতচভযমন্ট অযাও াডি ’ প্রদান 

েযি। তিযপাটিি াংয ি জনয তততন ‘মেিাস এতপ অযাও াডি ’ এৈাং ‘উইযমন ইন 

েতমউতনযেেনস মর্যে মযাট্রিি অযাও াডি ’ তজযতযেন। তততন পেলাইে 

মযাগাতজযনি “20 Intriguing Women of 1998” তহসাযৈও তেযলন। 
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ঝা খযণ্ডি প্রািন িাজযপাল বস দ তসৈযত িাতজ প্র াত হয যেন 

ঝা খযণ্ডি প্রািন িাজযপাল বস দ তসৈযত িাতজ প্র াত হয যেন। তততন 2004-

2009 সাল পযিি ঝা খযণ্ডি িাজযপাল তহসাযৈ দাত ত্ব পালন েযিতেযলন। তততন 

োংযগ্রযসি সাযর্ যুি তেযলন। তততন ততনৈাি িাজযসভাি সদসয তেযলন। পযি 

তাযে ঝা খে ও আসাযমি িাজযপাল তহসাযৈ তনযুি েিা হ ।  
 

প্রািন অতলতম্পে ফুেৈল অতধনা ে সমি 'ৈদরু' ৈযানাতজি  প্র াত হয যেন 

প্রািন ভািতী  ফুেৈল দযলি অতধনা ে, সমি 'ৈদরু' ৈযানাতজি , তযতন 1956 

সাযলি মমলযৈানি অতলতম্পযে মদেযে ঐততহাতসে চতুর্ি স্থান অজি যন মনতৃত্ব 

তদয তেযলন, সম্প্রতত প্র াত হয যেন। মৃতুযোযল তততন 92 ৈেি ৈ সী তেযলন। 

2009 সাযল তততন মমাহনৈাগান িত্ন মপয তেযলন। ৈযানাজী 1953 এৈাং 1955 

সাযল মখযলা া  তহসাযৈ দুৈাি সযিাষ রতফ তজযতযেন এৈাং 1962 সাযল মোচ 

তহসাযৈ তজযতযেন এেৈাি। পতিমৈঙ্গ সিোি 2017 সাযল ৈদরু ৈযানাজীযে 

মখলাধুলা  আজীৈন সম্মাননা পুিস্কাযি সম্মাতনত েযিযে।  
 

প্রৈীণ প্রযযাজে আৈদুল গাফফাি নাতদ াদও ালা প্র াত হয যেন 

প্রৈীণ চলতচ্চি তনমিাতা, আৈদুল গাফফাি নাতদ াদও ালা 91 ৈেি ৈ যস প্র াত 

হয যেন। আৈদুল গাফফাি নাতদ াদও ালা 1965 সাযলি েতৈ "মহাভািত" এৈাং 

2000-এি দেযে "মহিা মফতি" এৈাং "ওয লোম" এি মযতা তহে েযমতড সহ 

50 টিিও মৈতে তহতদ চলতচ্চি এি প্রযযাজে তেযলন। তততন 1953 সাযল তাি 

চলতচ্চি তনমিাণ এৈাং তমতড া তৈযনাদন সাংস্থা শুরু েযিতেযলন। 
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ভািতী  মসনাৈাতহনী অপাযিেনাল প্রস্তুতত পিীক্ষা েিাি জনয পযান-ইতে া 

তড্রল 'স্কাইলাইে' পতিচালনা েযিযে 

ভািতী  মসনাৈাতহনী জুলাইয ি মেষ সপ্তাযহ 'এি স্কাইলাইে' নাযম এেটি পযান-

ইতে া সযাযেলাইে মযাগাযযাগ অনুেীলন চালু েযিযে। এই মহ াি মূল উযেেয 

তেল প্রততপযক্ষি আক্রমযণি মক্ষযি এি হাই-মেে সযাযেলাইে মযাগাযযাগ 

ৈযৈস্থাি েমিক্ষম প্রস্তুতত এৈাং দৃঢ়তা পিীক্ষা েিা। 
 

 

গুরুত্বপূণি তদে: 

 2025 সাযলি মযধয অতততিি তনিাপিা বৈতেষ্টয সহ তনজস্ব মাতল্ট-ৈযাে 

মডতডযেযেড সযাযেলাইে বততিি প্রস্তুতত তনযে। 

 মসনাৈাতহনীি মডতডযেযেড GSAT-7B সযাযেলাইে হল এেটি প্রর্ম 

ধিযনি মদেী  মাতল্ট-ৈযাে সযাযেলাইে, যা উন্নত তনিাপিা বৈতেযষ্টযি সাযর্ 

তডজাইন েিা হয যে। এটি স্থযল মমাতায ন বসনযযদি জনয মেৌেলগত 

মযাগাযযাযগি প্রয াজনী তাযে সমর্িন েিযৈ, দূিৈতীভাযৈ চাতলত তৈমান, 

তৈমান প্রততিক্ষা অস্ত্র এৈাং অনযানয তমেন-সমাযলাচনামূলে এৈাং ফা াি 

সাযপােি  প্ল্যােফমি। 

 ইসযিা এৈাং মহাোে ও স্থল তৈভাযগি জনয দা ী তৈতভন্ন সাংস্থাও মহ া  অাংে 

তনয তেল। 

 IAF এৈাং মনৌৈাতহনীি ইততমযধযই তাযদি তনজস্ব GSAT-7 তসতিজ 

সযাযেলাইে িয যে। 
 

প্রততিক্ষা এিযপাযিি 12তম সাংস্কিণটি গুজিাযেি গান্ধীনগযি অনুতিত 

হযৈ  

প্রততিক্ষা মন্ত্রে ম াষণা েযিযে ময, প্রততিক্ষা এিযপাযিি 12তম সাংস্কিণটি 

গুজিাযেি গান্ধীনগযি অনুতিত হযত চযলযে। ইযভন্টটি 18 এৈাং 22 অযক্টাৈি, 

2022-এি মযধয অনুতিত হযৈ। এই সাংস্কিযণি তর্ম হল ‘Path to Pride’| 

পাাঁ চ তদযনি ইযভন্টটি ততনটি োযিতদৈযসি সাক্ষী হযৈ এৈাং তািপযি দুটি পাৈতলে 

তদন র্ােযৈ। সেস্ত্র ৈাতহনী, তডতপএসইউ এৈাং তেযল্পি সিঞ্জাম এৈাং দক্ষতা 

প্রদেিযনি লাইভ প্রদেিনী সৈিমতত তিভাি ফ্রযন্ট সতক্র  অাংেগ্রহণ এৈাং সমস্ত 

স্তযি সমতন্বত প্রযচষ্টাি মাধযযম পাাঁ চ তদন ধযি অনুতিত হযৈ, েমিেতি ািা 

জাতনয যেন। 
 

তহমাচল প্রযদযে ভািত-মাতেি ন মযৌর্ তৈযেষ ৈাতহনীি মহ া 'ৈজ্র প্রহি 

2022' শুরু হয যে 

ভািত -মাতেি ন মযৌর্ তৈযেষ ৈাতহনীি মহ া "এি ৈজ্র প্রহি 2022", তহমাচল 

প্রযদযেি ৈােযলাযত মপোল মফাযসিস মরতনাং সু্কযল 08 আগস্ট, 2022 এ শুরু 

হয তেল। এি ৈজ্র প্রহি 2022 হল ৈাতষিে অনুেীলযনি 13তম সাংস্কিণ। এই মযৌর্ 

মহ াি মূল উযেেয হল মযৌর্ তমেন পতিেল্পনা এৈাং অপাযিেনাল মেৌেযলি 

মযতা মক্ষযি সযৈিািম অনুেীলন এৈাং অতভজ্ঞতা মে াি েিা। 
 

স্বাধীনতা তদৈস উদযাপযন সান তদয যগাযত INS সাতপুিা মর্যে 75 লযাপ 

"আজাতদ ো অমৃত মযহাৎসৈ িান" সম্পন্ন হয যে  

ভািতী  মনৌ জাহাজ (INS) সাতপুিা ভািযতি স্বাধীনতাি 75 ৈেি উদযাপন 

েিযত 13ই আগস্ট সান তদয যগা হািৈাি উিি আযমতিো মহাযদযে মপৌাঁযেযে। 

INS সাতপুিা ভািযতি স্বাধীনতা তদৈযস সান তদয যগা ইউএস মনৌৈাতহনী  াাঁ টিযত 

75 তম লযাপ আজাতদ ো অমৃত মযহাৎসৈ পতিচালনা েযিযে। জাহাজটি ভািযতি 

স্বাধীনতাি 75 ৈেযিি ঐততহাতসে অনুিাযন ভািতী  প্রৈাসী এৈাং উিি 

আযমতিো মহাযদযেি তৈতেষ্ট স্থানী  গণযমানয ৈযতিযদি উপতস্থততযত ভািতী  

পতাো উযিালন েযি। 
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সান তদয যগা ইউএস মনৌৈাতহনী  াাঁ টিযত আইএনএস সাতপুিাি আগমন এেটি 

ঐততহাতসে  েনা োিণ এটিই প্রর্ম মোযনা ভািতী  মনৌ যুেজাহাজ উিি 

আযমতিোি পতিম উপকূযল মপৌাঁযেযে। এই ইযভন্টটি স্বাধীনতাি 75 ৈেি পযি 

ভািতী  মনৌৈাতহনীি সক্ষমতা এৈাং অগ্রগতত প্রদেিন েযি। 
 

প্রততিক্ষামন্ত্রী িাজনার্ তসাং ভািতী  মসনাৈাতহনীযে "F-INSAS" তসযস্টম 

প্রদান েযিযেন 

ভািযতি প্রততিক্ষা মন্ত্রী িাজনার্ তসাং তদতিযত অনুতিত তৈতভন্ন প্রততিক্ষা ও 

মেৌেলগত ৈযৈস্থাি উযন্মাচন অনুিাযন ভািতী  মসনাৈাতহনীি োযে ৈহুল 

প্রতীতক্ষত তফউচাি ইনফযাতর মসালজাি অযাজ এ তসযস্টম (F-INSAS) হস্তািি 

েযিন। F-INSAS-এি সমূ্পণি তগ াযিি মযধয িয যে এেটি AK-203 অযাসল্ট 

িাইযফল, যা এেটি িাতে ান-অতিতজন গযাস-চাতলত, মযাগাতজন-মফড, তসযলক্ট-

ফা াি অযাসল্ট িাইযফল। 

(F-INSAS) তসযস্টম সম্পযেি : 

 িাইযফযলি এেে, যাি পতিসীমা 300 তমোি, ভািত-িাতে া মযৌর্ উযদযাযগ 

বততি েিা হযৈ। 

 লক্ষয অজি যনি জনয 200 তমোি পতিসীমা সহ এেটি িাইযফল-মাউযন্টড 

হযলাগ্রাতফে দৃতষ্ট প্রদান েিা হয যে। 

 পদাততেযদি জনয মহলযমে-মাউযন্টড নাইে তভেন সুতৈধা মদও া হয যে। 

মহলযমে এৈাং মভস্ট 9 তমতম মগালাৈারুদ এৈাং AK-47 অযাসল্ট িাইযফল 

মর্যে িক্ষা েিযত পাযি। 

 যুেযক্ষযি েমাে মপাস্ট এৈাং অনযানয উপাদাযনি সাযর্ মযাগাযযাযগি জনয 

এেটি হযােস-তফ্র মহডযসে মদও া হয যে। 
 

ভািত শ্রীলঙ্কাযে ডতনি াি মমতিোইম তিেযনসাি তৈমান উপহাি তদয যে 

ভািত 15ই আগস্ট শ্রীলঙ্কাযে এেটি ডতনি াি মমতিোইম তিেযনসাি তৈমান 

উপহাি তদয যে, যা বীপ মদেটিযে তাি উপকূলী  অঞ্চযল মানৈ ও মাদে পাচাি, 

মচািাচালান এৈাং অপিাযধি অনযানয সাংগঠিত রূযপি মযতা এোতধে চযাযলঞ্জ 

মমাোযৈলা েিযত সক্ষম েিযৈ৷ শ্রীলঙ্কাি িাষ্ট্রপতত িতনল তৈক্রমাতসাংযহ এই 

তচিােষিে হস্তািি অনুিাযন উপতস্থত তেযলন, যা ভািত তাি 76তম স্বাধীনতা 

তদৈস উদযাপন েিাি এেতদন আযগ হয তেল৷ 
 

ভস্টে-2022: িাতে া  ভািত-চীন সামতিে মহ া অনুতিত হযৈ 

চীযনি তপপলস তলৈাযিেন আতমি িাতে া  মভাস্টে-2022 মেৌেলগত েমাে 

এৈাং স্টাফ মহ া  অাংে মনযৈ, যাি মযধয ভািত , মৈলারুে, তাতজতেস্তান এৈাং 

মযঙ্গাতল াি মসনাৈাতহনীও িয যে, মদেটিি প্রততিক্ষা মন্ত্রে জাতনয যে। চীযনি 

তপপলস তলৈাযিেন আতমি দুই মদযেি ৈাতষিে সামতিে সহযযাতগতা পতিেল্পনা এৈাং 

চুতি অনুসাযি ভস্টে-2022(পূৈি) মেৌেলগত মহ া  অাংে তনযত িাতে া  তেেু 

মসনা পাঠাযৈ। 
 

IAF মালয তে াি সাযর্ সামতিে মহ া 'উদািেতি'-এ অাংেগ্রহণ েিযৈ 

ি যাল মালয তে ান এ াি মফাসি (RMAF) এি সাযর্ চািতদযনি তবপাতক্ষে 

মহ া 'উদািেতি' -মত অাংে তনযত ভািতী  ৈা যুসনা(IAF) দল মালয তে াি 

উযেযেয িওনা হয যে। অনুেীলনটি IAF েতন্টনযজন্ট সদসযযদি RMAF-এি 

মসিা মপোদািযদি সাযর্ মসিা অনুেীলনগুতল ভাগ েযি মনও াি এৈাং মেখাি 

সুযযাগ প্রদান েিযৈ, পাোপাতে পািপতিে যুযেি ক্ষমতা তনয ও আযলাচনা 

েিযৈ। 
 

DRDO সফলভাযৈ মপাখিাযন তপনাো এিযেযেড মিঞ্জ িযেে পিীক্ষা 

েযিযে 

তডযফি তিসাচি  অযাে মডযভলপযমন্ট অগিানাইযজেন (তডআিতডও) বািা বততি 

তপনাো ৈতধিত মিযঞ্জি িযেে পিীক্ষাগুতল িাজস্থাযনি মপাখিাযনি ফা াতিাং মিযঞ্জ 

পতিচাতলত হয তেল। মপাখিাযন এোতধে সফল তপনাো ৈতধিত পতিসযিি িযেে 

পিীক্ষা চালাযনা হয যে। তপনাো ৈতধিত পতিসি তডযফি তিসাচি  অযাে 

মডযভলপযমন্ট অগিানাইযজেন, তডআিতডও বািা তৈেতেত হয যে এৈাং এেটি 

মৈসিোিী খাযতি সাংস্থা বািা উত্পাতদত হয যে। মসনা আতধোতিে এৈাং 

তডআিতডও আতধোতিেযদি উপতস্থততযত রা ালগুতল পতিচাতলত হয তেল। 

অযাডভাি মনতভযগেন অযাে েযরাল তসযস্টযমি 15 ফুে দী ি মক্ষপণাস্ত্রটি মান 

অনুযা ী লক্ষযৈস্তু র্ধ্াংস েযি। 
 

ভািত িাতে া মর্যে Tu-160 নামে ে টি দূিপািাি মৈামারু তৈমান তেনযৈ  

ভািত তাি মেৌেলগত েতি ৈা াযত িাতে া মর্যে Tu-160 মৈামারু তৈমান 

তেনযত চযলযে। আযমতিো তাি প্রার্তমে উ ান তনয  আপতি জাতনয তেল, 

োিণ এই মৈামারু তৈমানটি প্রেৃততযত অযনেোই তৈপজ্জনে। Tupolev Tu-160 

মৈামারু তৈমান প্রতত  ণ্টা  2220 তেযলাতমোি গততযত মযযত পাযি। এই তৈমানটি 

উ াযনি সম  সযৈিাচ্চ 110,000 মেতজ ওজন ৈহন েিযত পাযি| এটিি এেটি 

56-তমোি ডানা িয যে। িাতে া মেৌেলগত মৈামারু তৈমান বততি েযি, যা Tu-

160 মৈামারু তৈমান নাযম পতিতচত। ফলস্বরূপ, মৈামারু তৈমান তাি  াাঁ টি মর্যে 

হাজাি হাজাি তেযলাতমোি দূযি আক্রমণ চালাযত পাযি। 

Tu-160 মৈাম্বাি: হাইলাইে 

 16 ই তডযসম্বি, 1981-এ, Tu-160 মৈামারু তৈমানটি প্রর্ম ফ্লাইে েযিতেল। 

ৈতি মাযন সাংস্কাি েিা হযে, িাতে ান মসনাৈাতহনীি 17 টি টিউ-160 মৈামারু 

মেৌেলগত মৈামারু তৈমান িয যে। 

 িাতে া এই তৈমানটিযে 1995 সাযল সতক্র  দাত ত্ব মর্যে অৈসি তনয তেল। 

মসই সময  প্রস্তাতৈত যুতি তেল ময িাতে া এই তৈমাযনি মমাো অপাযিেনাল 

খিচ ৈহন েিযত পাযি না। 

 2015 সাযল, িাতে ান মেৌেলগত মৈামারু তৈমান ৈহযিি আোি হ্রাযসি 

োিযণ Tu-160 মৈামারু তৈমানটিযে আধুতনেীেিণ েিা হয তেল এৈাং 

পুনিা  দাত যত্ব িাখা হয তেল। 
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সিোি মমে ইন ইতে াি মাধযযম জরুিী অস্ত্র মেনাি জনয প্রততিক্ষা 

ৈাতহনীযে অনুমতত তদয যে 

মেে ভািতী  প্রততিক্ষা ৈাতহনীযে েতিোলী েিাি তদযে আযিা এেটি ৈ  

পদযক্ষপ গ্রহণ েযিযে| প্রততিক্ষা মন্ত্রী িাজনার্ তসাংয ি মনতৃযত্ব প্রততিক্ষা 

মন্ত্রযেি বৈঠযে এই অনুযমাদনটি মদও া হ । এটি লক্ষণী  ময প্রততিক্ষা ৈাতহনী 

অতীযত জরুিী ক্র  ক্ষমতা ৈযাপেভাযৈ ৈযৈহাি েযিযে এৈাং এই অতধগ্রহযণি 

মাধযযম তাযদি প্রস্তুতত আিও মজািদাি েযিযে। এো াও, তৈতভন্ন পযিায  

েতিযে োযজ লাতগয , উভ  পযক্ষি েত্রুযদি বািা ময মোনও সাং াত ৈা 

আগ্রাসন মমাোযৈলা  তািা প্রয াজনী  অস্ত্রেযস্ত্র তনযজযদিযে সতজ্জত 

েযিতেল। 
 

3  ভািত-তভয তনাম তবপাতক্ষে মসনা মহ া "Ex VINBAX 2022" 

হতি ানা  শুরু হয যে 

তভয তনাম-ভািত তবপাতক্ষে মসনা মহ া "Ex VINBAX 2022" এি 3  

সাংস্কিণ হতি ানাি চণ্ডীমতদযি 1 মর্যে 20 আগস্ট, 2022 পযিি পতিচাতলত হ ৷ 

Ex VINBAX 2022-এি তর্ম হল "এেটি ইতঞ্জতন াি মোম্পাতন এৈাং এেটি 

মমতডযেল টিযমি েমিসাংস্থান এৈাং মমাতায ন৷ োতি িক্ষা োযিক্রযমি জনয 

জাততসাংয ি েতন্টনযজযন্টি অাংে”। এই মহ া ভািত ও তভয তনাযমি 

তবপাতক্ষে সম্পেি যে আিও মজৈুত েিযৈ। 
 

ভািত অযেতল া  যুে অনুেীলন তড্রল “তপচ ব্লযাে 2022”-এ অাংেগ্রহণ 

েিযৈ 

ভািত অযেতল াি উিিাঞ্চযল অনুতিত হযত যাও া 17টি মদযেি মযধয মমগা 

এ াি েমৈযাে এিািসাইজ “তপচ ব্লযাে 2022” -এি অাংে হযত চযলযে। “তপচ 

ব্লযাে” অনুেীলযন ভািযতি অাংেগ্রহণ অযেতল া সিোি তনতিত েযিযে। 17টি 

মদযেি 100 টিিও মৈতে তৈমান এৈাং 2,500জন সামতিে েমী মহ া  অাংে 

মনযৈ। মহ াটি 19 আগস্ট মর্যে 6 মসযেম্বি পযিি অনুতিত হও াি ের্া 

িয যে। 

এই ৈেযিি অাংেগ্রহণোিীযদি মযধয িয যে অযেতল া, োনাডা, ভািত, ফ্রাি, 

জামিাতন, ইযদাযনতে া, জাপান, মালয তে া, মনদািলযােস, তনউতজলযাে, 

তফতলপাইন, মোতি া প্রজাতন্ত্র, তসঙ্গাপুি, র্াইলযাে, সাংযুি আিৈ আতমিাত, 

যুিিাজয এৈাং মাতেি ন যুিিাষ্ট্র। 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

ওত োি মুখযমন্ত্রী নৈীন পট্টনায ে 'লেডাউন তলতিি' নাযম এেটি ৈই 

প্রোে েযিযেন 

ওত োি মুখযমন্ত্রী নৈীন পট্টনা ে সঞু্জি দাযেি মলখা েতৈতাি সাংেলন 

‘লেডাউন তলতিি' নাযম এেটি ৈই প্রোে েযিযেন। েতৈতাগুতল মহামািী 

চলাোলীন মলখযেি অতভজ্ঞতা এৈাং মক্ষাযভি এেটি অযযৌতিে ৈণিনা। তততন দী ি 

সময ি মযধয সমাযজি সৈযচয  সাংেেম  যািা  সমস্ত রমা, মিে এৈাং 

মানৈতাি আো এৈাং আোঙ্ক্ষাযে প্রততফতলত েযিযেন। 
 

তস্টযফন ৈােি াযিি "লা ন অফ দয স্কাইস: হািতদত তসাং মাতলে" 

তেযিানাযমি এেটি ৈই প্রোতেত হয যে 

"ভািযতি প্রর্ম ফাইোি পাইলে" সম্পযেি  তস্টযফন ৈােি াি "লা ন অফ দয 

স্কাইস: হািতদত তসাং মাতলে, ি যাল এ াি মফাসি অযাে দয ফাস্টি  ও াল্ডি  ও াি" 

তেযিানাযমি এেটি ৈই প্রোে েযিযেন| তততন ৈইটিযত তৈেদভাযৈ ৈণিনা েযিযেন 

ময, এেজন ভািতী ি পযক্ষ তিটিে সেস্ত্র ৈাতহনীযত োজ েিা, জাততগত 

বৈষযমযি তৈরুযে ল াই েিা েতো চযাযলতঞ্জাং তেল| 

প্রর্ম তৈশ্বযুযেি সম , হিতদত তসাং মাতলে জামিানযদি সাযর্ যুে েিাি জনয 

ি যাল ফ্লাইাং েপিস (আিএফতস) এৈাং ি যাল এ াি মফাসি (আিএএফ) উভয ি 

জনয ফাইোি পাইলে তহসাযৈ োজ েযিতেযলন। তততন ফ্রাযি প্রর্ম ভািতী  

িাষ্ট্রদূতও তেযলন। 

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

আিও 11টি ভািতী  জলাভূতম ‘িামসাি সাইে’ এি স্বীেৃতত মপয যে 

ভািযতি িামসাি সাইযেি তাতলো  আিও 11টি জলাভূতম যুি েযিযে, এযত 

মদযেি 13,26,677 মহক্টি এলাো জুয  এই ধিযনি মমাে 75 টি সাইে বততি 

েিা হয যে। ভািযতি স্বাধীনতাি 75তম ৈেযি 75টি িামসাি সাইে হয যে। 

িামসাি সাইে তহসাযৈ মযনানীত 11টি নতুন সাইে অিভুি ি: তাতমলনা যুত চািটি 

সাইে, ওতডো  ততনটি, জমু্ম ও োশ্মীযি দুটি এৈাং মধযপ্রযদে এৈাং মহািাযষ্ট্র এেটি 

েযি। 

1982 মর্যে 2013 পযিি, িামসাি সাইযেি তাতলো  মমাে 26টি ভািতী  সাইে 

যুি েিা হয তেল, তযৈ, 2014 মর্যে 2022 পযিি, মদেটি িামসাি সাইযেি 

তাতলো  49টি নতুন জলাভূতম যুি েযিযে। এই ৈেযিই মমাে 28টি সাইেযে 

িামসাি সাইে তহযসযৈ ম াষণা েিা হয যে। 

11টি ভািতী  জলাভূতম মযগুতলযে নতুন িামসাি সাইে তহসাযৈ মযনানীত েিা 

হয যে: 

1. ওত োি তাম্পািা হ্রদ; 

2. ওত োি তহিাকুদ জলাধাি; 

3. ওত োি আনসুপা হ্রদ; 

4. মধযপ্রযদযে যেৈি সাগি; 

5. তাতমলনা ুি তচিাঙু্গত  পাতখি অভ ািণয; 

6. তাতমলনা ুি সুতচোম মর্রুি ওয েলযাে েমযপ্ল্ি; 

7. তাতমলনা ুি ভাদুভুি পাতখ অভ ািণয; 

8. তাতমলনা ুি োতঞ্জিানকুলাম পাতখি অভ ািণয; 

9. মহািাযষ্ট্রি র্াযন তক্রে; 

10. জমু্ম ও োশ্মীযিি হাইগাম ওয েলযাে েনজািযভেন তিজাভি ; 

11. জমু্ম ও োশ্মীযিি োলৈুগ ওয েলযাে েনজািযভেন তিজাভি । 
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ভািতী  মিল সুিক্ষা ৈাতহনী "অপাযিেন যািী সুিক্ষা" চালু েযিযে 

ইতে ান মিলওয  মপ্রাযেেেন মফাসি (RPF), এেটি পযান-ইতে া অপাযিেন 

শুরু েযিযে যা অপাযিেন যািী তনিাপিা নাযম পতিতচত। এই উযদযাযগি অধীযন, 

যািীযদি সাৈিক্ষতণে তনিাপিা প্রদাযনি জনয তৈতভন্ন পদযক্ষপ মনও া হ । 

অপাযিেন যািী সুিক্ষা তেেস্টােি  েিাি জনয, RPF 2022 সাযলি জুলাই মাযস 

যািীযদি লুে েযি এমন অপিাধীযদি তৈরুযে এেটি মাসৈযাপী পযান-ইতে া 

অতভযান শুরু েযিতেল৷ ড্রাইভ চলাোলীন, RPF 365 জন সযদহভাজন 

ৈযতিযে ধযিতেল যাযদি আইতন ৈযৈস্থা মনও াি জনয সাংতিষ্ট GRP-এি োযে 

হস্তািি েিা হয তেল৷ 

এই উযদযাযগি অাংে তহসাযৈ, যািীযদি তনভুি ল তনিাপিা প্রদাযনি জনয মৈে তেেু 

পদযক্ষপ মনও া হযে মযমন, মরযনি এসেটিি াং, মস্টেনগুতলযত দৃেযমান 

উপতস্থতত, তসতসটিতভি মাধযযম নজিদাতি, সতক্র  অপিাধীযদি উপি নজিদাতি, 

অপিাধীযদি সম্পযেি  মগায দা তর্য সাংগ্রহ এৈাং তাি পযি ৈযৈস্থা মনও া, োযলা 

দাগ তচতিত েিা এৈাং অপিাধপ্রৈণ মরন/তৈভাগ এৈাং অনযানযযদি মযধয তনিাপিা 

ৈৃতে েযি যািীযদি তৈরুযে অপিাধ েমাযত এেটি োযিেিী মেৌেল প্রণ ন েিা। 
 

মনৌপতিৈহন মন্ত্রে 110 ৈেযিি পুিযনা ভািতী  ৈদি আইযন সাংযোধযনি 

প্রস্তাৈ েযিযে 

ৈদি, মনৌপতিৈহন ও জলপর্ মন্ত্রে ভািতী  ৈদি আইন, 1908 সাংযোধন েিাি 

জনয এেটি খস া প্রোে েযিযে, যাি লক্ষয হল অ-প্রধান ৈদিগুতলযে 

জাতী স্তযি ৈযাপে সাংস্কাি আনা এৈাং তৈযিাধ তনষ্পতিি জনয এেটি নতুন প্রতক্র া 

বততি েিা। ভািতী  ৈদি আইন, 1908 110 ৈেযিিও মৈতে পুিাযনা এেটি 

আইন৷ 

ৈতি মান সময ি োঠাযমাি প্রততফলন, ভািযতি আিজি াততে ৈাধযৈাধেতা, 

উদী মান পতিযৈেগত উযবযগি সমাধান এৈাং জাতী  স্বাযর্ি ৈদি মসক্টযিি 

পিামেিমূলে উন্ন যন সহা তা েিাি জনয এই আইনটিযে পুনগিঠন েিা 

অপতিহাযি হয  উযঠযে। যাইযহাে, তৈযেষজ্ঞিা ৈলযেন ময তৈলটি মমজি মপােি  

অর্তিটি অযাক্ট সাংযোধনীি মযতা এেই পতিণততি মুযখামুতখ হযত পাযি, যা গত 

ৈেি চালু েিা হয তেল| 
 

2025 সাযলি মযধয ভািযত 1.8 লক্ষ তেযলাতমোি হাইওয  এৈাং 1.2 লক্ষ 

তেযলাতমোি মিললাইন র্ােযৈ 

ভািত 2025 সাযল আিও মিলপর্ এৈাং মমােিওয  তনমিাণ েিযত প্রস্তুত। ৈযাঙ্ক 

অফ আযমতিো তসতেউতিটিজ ইতে াি তিযপােি  অনুসাযি ভািযত সমস্ত জাতী  

মহাস যেি বদ িয 1.8 লক্ষ তেযলাতমোি এৈাং মিললাইন 2025 সাযলি মযধয 

1.2 লক্ষ তেযলাতমোি হযৈ ৈযল আো েিা হযে। 

1950 মর্যে 2025 সাল: 

 1950 মর্যে 2015 সাযলি মযধয, ভািযত 4000 তেযলাতমোি নতুন জাতী  

মহাস ে বততি েিা হয তেল এৈাং 2015 সাযল এটি তেল 77,000 

তেযলাতমোি। 

 2025 সাযলি মযধয মহাস যেি 1.8 লক্ষ তেযলাতমোযি মপৌাঁোযনাি জনয 

প্রতযাতেত মাইলফলে ৈতি মান বদয িযি তবগুযণিও মৈতে। 

 1950 সাযল, ভািযত মিলওয  মনেও ােি  তেল মাি 10,000 তেযলাতমোি 

মিললাইন এৈাং 2015 সাযলি মযধয 63,000 তেযলাতমোি মিললাইন তেল। 

 2025 সাযলি মাইলফলে হল মিলওয  মনেও ােি যে 1.2 লক্ষ 

তেযলাতমোি পযিি মপৌাঁযে মদও া। 
 

300 ৈেযিি মযধয সৈযচয  ৈ  মগালাপী হীিা "লুযলা মিাজ" অযাযঙ্গালা  

পাও া মগযে 

এেটি তৈিল খাাঁ টি মগালাপী হীিা ( 300 ৈেযিি মযধয সৈযচয  ৈ ) মধয আতফ্রোি 

এেটি মদে অযাযঙ্গালা  পাও া ৈযল মযন েিা হযে। লুযলা মিাজ হল এেটি োইপ 

2a হীিা, যাি অর্ি এযত েম ৈা মোন অযমধয মনই। এটি লুযলা খতন মর্যে উোি 

হও া পঞ্চম ৈৃহিম হীিা - অযেতল াি লুোপা ডা মে মোম্পাতন এৈাং 

অযাযঙ্গালান সিোযিি মযধয এেটি মযৌর্ উযদযাগ। 

লুযলা মিাযজি মািা: 

 এটি এেটি 170-েযাযিে মগালাপী হীিা এৈাং এি নাম মদও া হয যে 'দয লুযলা 

মিাজ'। 

 এি ওজন 34 গ্রাম। 

 অনুরূপ হীিা অতীযত েয ে তমতল ন ডলাযি মেনা হয যে, যাি মযধয এেটি 

- তপঙ্ক স্টাি নাযম পতিতচত - হাংোংয ি এেটি তনলাযম 2017 সাযল $71.2m 

(£59m)এটি তৈতক্র হয তেল৷
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