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Weekly Important Current Affairs: 27th August to 02nd September 
 

National News in Bengali 
 

কেন্দ্রীয়ভাবে দক্ষিণ ক্ষদক্ষির আনাাং তাল সাইটবে সুরক্ষিত েরা হবে 

সম্প্রক্ষত, দক্ষিণ ক্ষদক্ষির আনাাং তাল হ্রদবে সাংসৃ্কক্ষত মন্ত্রবের এেটি কেবেট 

ক্ষেজ্ঞক্ষির মাধ্যবম োতীয় গুরুবের এেটি সৃ্মক্ষতস্তম্ভ ক্ষহসাবে ক াষণা েরা হবয়বে। 

দক্ষিণ ক্ষদক্ষির আনাাং তাল হ্রদটি হাোর েের আবে ক্ষনক্ষমিত েবল ধ্ারণা েরা হয়।  

Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 

1958 এর অধ্ীবন এই স্থানটিবে োতীয় গুরুে ক্ষহসাবে ক াষণা েরার অক্ষভপ্রাবয়র 

েনয ভারবতর প্রত্নতাক্ষিে েক্ষরপ সাংস্থা এেটি দুই মাবসর কনাটিশ ক্ষদবয়বে। 

ক্ষেজ্ঞক্ষি অনুসাবর, সাইবটর কমাট এলাো ক্ষেল 10.599 এের। কেটি মূলত ক্ষদক্ষি 

সরোবরর মাক্ষলোনাধ্ীন ক্ষেল। কুতুে ক্ষমনার েমবেক্স এোং সঞ্জয় ভযাবনর োবে 

অেক্ষস্থত এই সাংরক্ষিত এলাোটি 42,894 েেি ক্ষমটার োয়ো েুবে ক্ষেসৃ্তত।  

অনাং তাল হ্রদ: ইক্ষতহাস 

 এটি 1,060 ক্ষিস্টাবের। 

 সাইবটর কমাট এলাো ক্ষেল 10.599 এের। 

 লর্ি  োক্ষনাংহাম দ্বারা খনন েরা পাথবরর ক্ষশলাক্ষলক্ষপ প্রোশ েরায় শহরটি আবে 

ক্ষিক্ষলোপুরী নাবম পক্ষরক্ষিত ক্ষেল। 

অেস্থান ক্ষে? 

 অনাং তাল কোে মায়া মক্ষিবরর উত্তবর এোং কুতুে েমবেবক্সর উত্তর-

পক্ষিবম প্রায় 500 ক্ষমটার দূবর অেক্ষস্থত। 

কতামর রাো 

 এটি 11 শতবের কতামর রাো অনাং পাল কতামর দ্বারা ক্ষনক্ষমিত হবয়ক্ষেল। 
 

ভারবতর প্রথম 3D ক্ষপ্রবের্ কপাস্ট অক্ষিস শীঘ্রই েণিাটবে ততক্ষর েরা হবে 

ভারবতর প্রথম 3D-ক্ষপ্রবের্ কপাস্ট অক্ষিসটি েণিাটবের কেঙ্গালুরুবত ততক্ষর হবত 

িবলবে এোং এেটি ঐক্ষতহযোহী ক্ষেক্ষডাংবয় েযয় েরা আক্ষথিে পক্ষরমাবণর প্রায় এে-

িতুথিাাংশ এবত খরি হবে৷ কেঙ্গালুরুর হালাসুরুবত কেমক্ষিে কলআউবট নতুন 

কপাস্ট অক্ষিস ক্ষেক্ষডাংটি 3D ক্ষপ্রক্ষোং েযেহার েবর ক্ষনক্ষমিত হবে এোং আোমী মাবসর 

মবধ্য এটি সম্পন্ন হওয়ার সম্ভােনা রবয়বে। কপাস্ট অক্ষিস ভেনটি লারবসন অযান্ড 

টুবিা দ্বারা ক্ষনক্ষমিত হবে, ো েতি মাবন ভারবত এেমাত্র কোম্পাক্ষন ো ক্ষনমিাবণর েনয 

3D ক্ষপ্রক্ষোং প্রেুক্ষি েযেহার েরবে। 
 

 

ভারবতর প্রথম D3- ক্ষপ্রবের্ ক্ষেক্ষডাং: 

 2020 সাবলর ক্ষর্বসম্ববর, L&T ভারবত প্রথমোবরর মবতা শক্ষিশালীেরণ 

সহ এেটি 700 েেিিুট ক্ষেক্ষডাং (গ্রাউন্ড োস িাস্টি  কলার) সিলভাবে 3D-

ক্ষপ্রে েবরবে। 

 োক্ষিপুরম, তাক্ষমলনােবুত তাবদর সুক্ষেধ্ায় এেটি ক্ষেবশষ, অভযন্তরীণ উন্নত 

োংক্ষিট ক্ষমশ্রবণর সাহাবেয ক্ষেক্ষডাংটি ক্ষপ্রে েবরবে, কদশীয়ভাবে উপলব্ধ 

ক্ষনয়ক্ষমত ক্ষনমিাণ সামগ্রী েযেহার েবর। 

 ক্ষেক্ষডাংটি এেটি ঢালাই োল েযেহার েবর উিম্ব শক্ষিেৃক্ষি োর এোং অনুভূক্ষমে 

পক্ষরবেশে উভবয়র সাবথ মুক্ষিত হবয়ক্ষেল ো ভারতীয় কোবর্র ক্ষেধ্ানগুক্ষলবে 

সন্তুষ্ট েবর এোং ক্ষনমিাবণর েযয়বে অনুকূল েবর। 
 

কেন্দ্র সরোর টিক্ষে হস্তবিপ প্রেবের েনয 75টি উপোতীয় কেলা কেবে 

ক্ষনবয়বে 

েত েয় মাবস উপোতীয় েনবোষ্ঠীর মবধ্য েক্ষ্মা (টিক্ষে) এর  টনা শনাি েরার 

েনয এেটি সক্ষিয় কেস-িাইক্ষন্ডাং অক্ষভোন িালাবনার পর উপোক্ষত ক্ষেষয়ে মন্ত্রে 

এোং স্বাস্থয ও পক্ষরোর েলযাণ মন্ত্রবের কেন্দ্রীয় েক্ষ্মা ক্ষেভাে এখন 75 উপোতীয় 

কেলাবে কেবে ক্ষনবয়বে। উপোতীয় কেলাগুক্ষলবে েক্ষ্মা মুি েরার লবিয 

আোমী েবয়ে মাবস কিাোসর্ হস্তবিপ িালাবনা হবে। আশাোসন 

েযাবম্পইবনর অধ্ীবন 174টি আক্ষদোসী কেলা েুবে েক্ষ্মা করাে শনাি েরার 

প্রিারাক্ষভোন এই োনুয়াক্ষরবত শুরু হবয়ক্ষেল, োর অধ্ীবন 68,000টিরও কেক্ষশ 

গ্রাবম  বর  বর স্ক্রীক্ষনাং েরা হবয়ক্ষেল। সরোরী তবথয কদখা কেবে কে, এই গ্রাবম 

1.03 কোটিরও কেক্ষশ কলাবের কমৌক্ষখে স্ক্রীক্ষনাংবয়র পবর 3,82,811 েনবে 

অনুমানমূলে টিক্ষে-র েনয ক্ষিক্ষিত েরা হবয়ক্ষেল। 
 

নীক্ষত আবয়াে হক্ষরদ্বারবে ভারবতর কসরা উচ্চাোঙ্ক্ষী কেলা ক্ষহসাবে ক াষণা 

েবরবে 

নীক্ষত আবয়াে উত্তরাখবের পক্ষেত্র শহর হক্ষরদ্বারবে পাাঁ িটি পযারাক্ষমটাবর কসরা 

উচ্চাোঙ্ক্ষী কেলা ক্ষহসাবে ক াষণা েবরবে। উত্তরাখবের মুখয সক্ষিে এসএস সানু্ধ 

এোং হক্ষরদ্বাবরর কেলা োবলক্টরবে NITI Aayog-এর উচ্চাোঙ্খী কেলা 

কপ্রাগ্রাবমর পক্ষরিালে রাবেশ রঞ্জবনর ক্ষিঠিবত উবিখ েরা হবয়বে কে, কেলাটি 

কমৌক্ষলে পক্ষরোঠাবমা ক্ষথবম প্রথম স্থান অেি ন েবরবে এোং অক্ষতক্ষরি 3 কোটি 

টাো েরাদ্দ পাওয়ার অক্ষধ্োরী হবয়বে। 

মূলযায়বনর েনয পযারাক্ষমটার: 

NITI Aayog দ্বারা িালু েরা উচ্চাোঙ্খী কেলা কপ্রাগ্রামটি পাাঁ িটি মূল 

পযারাক্ষমটাবরর ক্ষভক্ষত্তবত কেলার েমিিমতা মূলযায়ন েবর। এই পযারাক্ষমটারগুক্ষল 

ব্লবের আথি-সামাক্ষেে উন্নয়ন পক্ষরমাপ েবর। 

 স্বাস্থয ও পুক্ষষ্ট (30%) 

 ক্ষশিা (30%) 

 েৃক্ষষ ও েল সম্পদ (20%) 

 আক্ষথিে অন্তভুি ক্ষি এোং দিতা উন্নয়ন (10%) 

 পক্ষরোঠাবমা (10%) 
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সাক্ষভি োল েযান্সাবরর ক্ষেরুবি ভারবতর প্রথম ভযােক্ষসন ততরী হবয়বে 

ভারত 1লা কসবেম্বর 2022-এ ক্ষসরাম ইনক্ষস্টটিউট অি ইক্ষন্ডয়া (SII) এোং 

ক্ষর্পাটি বমে অি োবয়াবটেবনালক্ষে (DBT) এর সহায়তায় সাক্ষভি োল েযান্সাবরর 

ক্ষেরুবি প্রথম কদশীয়ভাবে ততক্ষর কোয়াক্ষিভযাবলে ক্ষহউমযান পযাক্ষপবলামাভাইরাস 

ভযােক্ষসন (qHPV) ততরী েবরবে। সাক্ষভি োল েযান্সাবরর ভযােক্ষসন “ 

CERVAVAC” িালু েরবেন কেন্দ্রীয় ক্ষেজ্ঞান ও প্রেুক্ষি মন্ত্রী ক্ষেবতন্দ্র ক্ষসাং। প্রক্ষত 

কর্াে ভযােক্ষসবনর দাম প্রায় 200-400 টাো হবত পাবর।  
 

প্রধ্ানমন্ত্রী নবরন্দ্র কমাক্ষদ ভারবতর প্রথম ভূক্ষমেম্প স্মারে উৎসেি েরবলন  

প্রধ্ানমন্ত্রী নবরন্দ্র কমাক্ষদ গুেরাবটর ভুবে 'সৃ্মক্ষত ভযান' নামে ভারবতর প্রথম 

ভূক্ষমেম্প স্মারে উৎসেি েবরবেন। ‘সৃ্মক্ষত ভযান’ হল এেটি অননয স্মারে কেখাবন 

12 হাোবররও কেক্ষশ মানুবষর নাম রবয়বে, োরা এখাবন 2001 সাবলর 

োনুয়াক্ষরবত আ াত হানা ক্ষেধ্বাংসী ভূক্ষমেবম্প প্রাণ হাক্ষরবয়ক্ষেল। ভূক্ষমেম্প 

ক্ষসমুবলটর দশিেবদর ভূক্ষমেবম্পর েম্পবনর অক্ষভজ্ঞতার মবতা োস্তে অক্ষভজ্ঞতা 

প্রদান েরবে। অনুষ্ঠাবন উপক্ষস্থত ক্ষেবলন গুেরাবটর মুখযমন্ত্রী ভূবপন্দ্র পযাবটল 

এোং রােয ক্ষেবেক্ষপ সভাপক্ষত ক্ষসআর পাটিল।  

সৃ্মক্ষত ভযান সম্পবেি  মূল পবয়ে: 

 ভুে শহবরর োবে ভুক্ষেও পাহাবে 470 এের োয়ো েুবে ক্ষেসৃ্তত এই গ্রযান্ড 

স্ট্রােিার, ো কদবশর এই ধ্রবনর প্রথম সৃ্মক্ষতবসৌধ্। এটি 26 োনুয়ারী, 2001-

এ ভূক্ষমেবম্পর সময় প্রায় 13,000 কলাবের মৃতুযর কপ্রক্ষিবত ক্ষস্থক্ষতস্থাপেতার 

মবনাভাে উদোপন েবর, োর কেন্দ্রস্থল ক্ষেল ভূবে। 

 সৃ্মক্ষতবসৌবধ্ ভূক্ষমেবম্পর সময় প্রাণ হাক্ষরবয়বে এমন েযক্ষিবদর নাম রবয়বে। 

এটিবত এেটি অতযাধু্ক্ষনে সৃ্মক্ষত ভযান ভূক্ষমেম্প োদু রও রবয়বে। 
 

ক্ষেশ্বক্ষেদযালয় মঞু্জক্ষর েক্ষমশন অক্ষভবোবের সমাধ্াবনর েনয ‘ই-সমাধ্ান’ 

কপাটি াল িালু েরবে 

ক্ষেশ্বক্ষেদযালয় মঞু্জক্ষর েক্ষমশন (ইউক্ষেক্ষস) এখন 'ই-সমাধ্ান' নামে এেটি কেন্দ্রীভূত 

কপাটি াবলর মাধ্যবম ক্ষেশ্বক্ষেদযালয়গুক্ষলবত োত্র এোং েমীবদর সমস্ত অক্ষভবোে 

ক্ষনরীিণ ও সমাধ্ান েরবে। ইউক্ষেক্ষস অনুসাবর, এই েযাটিমিটি স্বেতা ক্ষনক্ষিত 

েবর, উচ্চ ক্ষশিা প্রক্ষতষ্ঠাবন অনযােয িিি া প্রক্ষতবরাধ্ েবর এোং অক্ষভবোবের 

প্রক্ষতোবরর েনয এেটি সময়েি েযেস্থা প্রদান েবর। েক্ষমশন অযাক্ষে-র যাক্ষোং 

কহেলাইন েযতীত ক্ষেদযমান কপাটি াল এোং কহেলাইনগুক্ষলবে এেীভূত েবরবে 

এোং নতুন কপাটি াল ততক্ষর েবরবে। 
 

ভারতীয় করল মুম্বাই কস্টশবন 'কম দূত' স্থাপন েবরবে 

ভারতীয় করলওবয় দাদার, থাবন এোং মুম্বাই ক্ষেভাবের অনযানয কস্টশবন 'কম দূত' 

নামে এেটি কমক্ষশন স্থাপন েবরবে। অননয 'কম দূত' কমক্ষশনগুক্ষল োতাবসর েলীয় 

োষ্পবে পানীয় েবল রূপান্তর েরবত উদ্ভােনী প্রেুক্ষি েযেহার েবর। NINFRIS 

পক্ষলক্ষসর অধ্ীবন 5 েেবরর েনয কসন্ট্রাল করলওবয়র মুম্বাই ক্ষর্ক্ষভশবন 17টি 

'কম দূত', োযু়মেলীয় েল কেনাবরটর ক্ষেয়স্ক স্থাপবনর িুক্ষি Maithri 

Aquatech Pvt Ltd- কে প্রদান েরা হবয়বে৷ 

োয়মুেলীয় েল কেনাবরটর ক্ষে? 

 োয়মুেলীয় েল কেনাবরটর (AWG) হল এেটি ক্ষর্ভাইস ো োযু় কথবে েল 

আহরণ েবর। প্রেুক্ষিটি আবশপাবশর োযু়মেল কথবে েলীয় োষ্প ক্ষনষ্কাশন 

েরবত  নীভেবনর ক্ষেজ্ঞানবে েযেহার েবর। Maithri Aquatech এর 

MEGHDOOT – AWG োতাবসর েলীয় োষ্পবে পক্ষরষ্কার পানীয় েবল 

রূপান্তর েরবত উদ্ভােনী প্রেুক্ষি েযেহার েবর”। 

 প্রেুক্ষিটি ক্ষেক্ষভন্ন পক্ষরবেক্ষষ্টত তাপমাত্রা (18°C-45°C) এোং আবপক্ষিে 

আিি তার অেস্থার (25% - 100%) মবধ্য োে েরার েযেস্থা প্রদান েবর। 

 এটি িালু হওয়ার েবয়ে  ণ্টার মবধ্য েল ততক্ষর েবর, তাই এটি পানীয় েবলর 

েনয তাত্ক্িক্ষণে সমাধ্ান ক্ষহসাবে েযেহার েরা কেবত পাবর। 
 

পক্ষিমেবঙ্গর নদীয়ায় কখালা হবে ক্ষেবশ্বর সেবিবয় েে মক্ষির 

ক্ষেবশ্বর েৃহত্তম ধ্মীয় সৃ্মক্ষতস্তবম্ভর েনয $100 ক্ষমক্ষলয়ন অথি খরি েরা হবে এোং 

এটি েবম্বাক্ষর্য়ার 400 এের স্থান েুবে অেক্ষস্থত আবকার ওয়াট মক্ষির 

েমবেক্সবে ক্ষপেবন কিবল ক্ষেবশ্বর সেবিবয় েে মক্ষির হবে েবল আশা েরা হবে। 

ক্ষেবশ্বর েৃহত্তম ধ্মীয় সৃ্মক্ষতস্তম্ভ হওয়ার পাশাপাক্ষশ, পক্ষিমেবঙ্গর তেক্ষদে 

েযাবনবটাক্ষরয়াবমর মক্ষির, ো ইোরনযাশনাল কসাসাইটি অি েৃষ্ণ 

েনসায়বনস(ইসেন) এর সদর দিতর ক্ষহসাবে োে েরবে   

এটি েত েে মক্ষির হবে: 

তেক্ষদে েযাবনবটাক্ষরয়াবমর মক্ষিরটি পক্ষিমেবঙ্গর নদীয়া কেলার মায়াপুবর অেক্ষস্থত 

এোং এেোর সমূ্পণি হবল এটি ভযাটিোবনর তােমহল এোং কসে পলস 

েযাবথিাবলর কিবয়ও েে হবে। COVID-19 মহামারী দরুণ হওয়া দুই েেবরর 

ক্ষেলবম্বর পবর মক্ষিরটি 2024 সাবল কখালা হবে। এটি েবম্বাক্ষর্য়ার 400-এের-েে 

আবকার ওয়াট মক্ষির েমবেক্সবে েৃহত্তম ধ্মীয় সৃ্মক্ষতস্তম্ভ ক্ষহসাবে প্রক্ষতস্থাপন 

েরবে। তেক্ষদে েযাবনবটাক্ষরয়াবমর মক্ষির হল ইসেবনর প্রক্ষতষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাবদর 

দৃক্ষষ্ট এোং দৃশযত মাক্ষেি ন েুিরাবে েযাক্ষপটল ভেবনর নেশা দ্বারা অনুপ্রাক্ষণত। শ্রীল 

প্রভুপাদ 1976 সাবলর েুলাই মাবস মক্ষিবরর োক্ষহযে তশলীর েনয তার পেবির 

েথা োনান। 
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দক্ষিণ কোক্ষরয়া ক্ষেবশ্বর সেিক্ষনম্ন প্রেনন হাবরর কিবত্র ক্ষনবের পুবরাবনা 

করের্ি টি কভবেবে 

দক্ষিণ কোক্ষরয়া আোরও ক্ষেবশ্বর সেিক্ষনম্ন প্রেনন হাবরর ক্ষনেস্ব করের্ি  কভবে 

ক্ষদবয়বে। 2021 সাবলর তবথযর উপর ক্ষভক্ষত্ত েবর দক্ষিণ কোক্ষরয়ার মক্ষহলাবদর 

অনুমান েরা হবয়ক্ষেল কে, তাবদর েীেদ্দশায় েবে মাত্র 0.81 সন্তান রবয়বে, ো 

এে েের আবের 0.84 কথবে েম। 2021 সাবল নেোতবের সাংখযা েবম 

260,600 হবয়বে, ো েনসাংখযার প্রায় 0.5% এর সমান। 
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োক্ষতসাংব র তেক্ষশ্বে েনসাংখযা অনুমান এোং ক্ষেশ্বেযাাংবের তথয অনুসাবর, 

প্রক্ষতবেদবন আরও েলা হবয়বে কে কোক্ষরয়া হল ক্ষেবশ্বর সেবিবয় দ্রুত েয়স্কবদর 

কদশ কেখাবন মাথাক্ষপেু ক্ষেক্ষর্ক্ষপ েমপবি $30,000। 2100 সাবলর মবধ্য, এর 
েনসাংখযা 53% েবম 24 ক্ষমক্ষলয়বন দাাঁ োবে, ো 2019 সাবল 43% পতবনর 

পূেিাভাস কথবে।  

প্রেৃতপবি, কোক্ষরয়া সেল OECD (দয অেিানাইবেশন ির ইবোনক্ষমে কো-

অপাবরশন অযান্ড কর্বভলপবমে) সদসয কদশগুক্ষলর ক্ষপেবন রবয়বে প্রক্ষত মক্ষহলা 

প্রক্ষত 0.8 ক্ষশশুর প্রেনন হাবর। পক্ষরসাংখযান অনুসাবর, 2020 সাবল েমিেীেী 

েয়বসর েনসাংখযা সেিাক্ষধ্ে 37.3 ক্ষমক্ষলয়বন কপৌাঁবেবে এোং এখন 2070 সাবলর 

মবধ্য প্রায় অবধ্িবে কনবম োওয়ার আশা েরা হবে। 
 

পাক্ষেস্তাবনর েনযা এে দশবের মবধ্য সেবিবয় ভয়ােহ দুবেিাবে 33 ক্ষমক্ষলয়ন 

মানুষবে িক্ষতগ্রস্ত েবরবে 

পাক্ষেস্তাবন প্রাণ াতী েনযায় অন্তত 33 ক্ষমক্ষলয়ন মানুষ িক্ষতগ্রস্ত হবয়বে | কদশটির 

নযাশনাল ক্ষর্োস্টার মযাবনেবমে অথক্ষরটি (এনক্ষর্এমএ) অনুসাবর, েুবনর 

মািামাক্ষি কথবে, দক্ষিণ এক্ষশয়ার কদশ েুবে প্রেল েৃক্ষষ্ট ও েনযায় 937 েন মারা 

কেবে। েলোয় ুপক্ষরেতি ন মন্ত্রী কশক্ষর করহমান েনযাবে "অভূতপূেি" এোং "এই 

দশবের সেবিবয় ভয়ােহ মানক্ষেে ক্ষেপেিয়" েবল অক্ষভক্ষহত েবরবেন। করহমান 

েবলন, "পাক্ষেস্তান েষিার অষ্টম িবির মধ্য ক্ষদবয় োবে েখন কদবশ সাধ্ারণত মাত্র 

ক্ষতন কথবে িার িি েৃক্ষষ্টপাত হয়"।  
 

সবলামন দ্বীপপুঞ্জ সমস্ত ক্ষেবদশী কনৌোক্ষহনীর োহাে অেরুি েবরবে 

মাক্ষেি ন এোং েুিরাবেযর োহােগুক্ষল তার েিবর প্রবেশ েরবত অস্বীোর েরার 

পবর , সবলামন দ্বীপপুঞ্জ এখন অস্থায়ীভাবে সমস্ত কনৌ পক্ষরদশিন েন্ধ েবর ক্ষদবয়বে। 

অবস্ট্রক্ষলয়ার েযানবেরায় মাক্ষেি ন দূতাোবসর েবয়ে  ণ্টা পর প্রশান্ত মহাসােরীয় 

দ্বীবপর এই কদশটির প্রধ্ানমন্ত্রী মানবসহ কসাোভাবর ক াষণা েবরবেন কে মাক্ষেি ন 

কনৌোক্ষহনীর োহােগুক্ষলবে কদবশর েিবর র্ে েরা কথবে ক্ষেরত রাখা হবে |  
 

IMF শ্রীলকাবে 2.9 ক্ষেক্ষলয়ন র্লাবরর সাহাবেযর হাত োক্ষেবয় ক্ষদবয়বে 

শ্রীলকা আন্তেি াক্ষতে মুিা তহক্ষেবলর আবলািেবদর সাবথ শতি সাবপবি $2.9 

ক্ষেক্ষলয়ন কেলআউবট সম্মত হবয়বে, োরণ কদশটি এেটি েযাপে অথিননক্ষতে সকট 

কথবে  ুবর দাোবনার কিষ্টা েরবে। েবয়ে মাস ধ্বর খাদয, জ্বালাক্ষন ও ওষুবধ্র 
 াটক্ষত প্রভৃক্ষত কদশটিবে েেি ক্ষরত েবরবে | 

কেন এটি গুরুেপূণি: 

েৃহস্পক্ষতোর এে ক্ষেেৃক্ষতবত েলা হবয়বে কে, েক্ষধ্িত তহক্ষেল সুক্ষেধ্া সামক্ষষ্টে 

অথিননক্ষতে ক্ষস্থক্ষতশীলতা এোং ঋবণর স্থাক্ষয়ে পুনরুিাবরর েনয শ্রীলকার 

েমিসূক্ষিবে সমথিন প্রদান েরবে। 48 মাবসর এই কপ্রাগ্রামটি IMF েযেস্থাপনা এোং 

কোবর্ি র অনুবমাদন সাবপবি হবে। দক্ষিণ এশীয় এই কদশটি স্বাধ্ীনতার পর কথবে 

সেবিবয় খারাপ অথিননক্ষতে সাংেবটর সাবথ সাবথ এেটি রােননক্ষতে সমু্মখীন 

হবয়বে। েবম োওয়া তেবদক্ষশে মুিার ক্ষরোভি , প্রবয়ােনীয় ক্ষেক্ষনসপবত্রর  াটক্ষত 
এোং এক্ষশয়ার দ্রুততম মুিাস্ফীক্ষত $81 ক্ষেক্ষলয়ন অথিনীক্ষতর এই কদশবে িক্ষতগ্রস্ত 

েবরবে। 
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সমাক্ষেে অক্ষধ্োরী ক্ষশক্ষের প্রেীণ নােক্ষরে এোং ক্ষদেযাঙ্গেবনর েনয উবদ্বাধ্ন েরা 

হবয়বে 

ALIMCO, নােপুর ক্ষমউক্ষনক্ষসপযাল েবপিাবরশন (NMC) এোং নােপুর কেলা 

প্রশাসবনর সহবোক্ষেতায় SJ&E ক্ষেভাে দ্বারা 'সামাক্ষেে অক্ষধ্োরী ক্ষশক্ষের' 

আবয়াক্ষেত েবরবে। 'সামাক্ষেে অক্ষধ্োরী ক্ষশক্ষের' ভারত সরোবরর সামাক্ষেে 

নযায় ও িমতায়ন মন্ত্রবের ADIP প্রেবের অধ্ীবন 'রােীয় োবয়াশ্রী কোেনা' 

(RVY ক্ষস্কম) এোং ' ক্ষদেযাঙ্গেন' -এর অধ্ীবন প্রেীণ নােক্ষরেবদর সাহােয ও 

সহায়তা ক্ষর্ভাইস ক্ষেতরবণর আবয়ােন েবরক্ষেল। 

উবদ্বাধ্নী অনুষ্ঠাবন প্রধ্ান অক্ষতক্ষথ ক্ষেবলন কেন্দ্রীয় সেে পক্ষরেহন ও মহাসেে 

মন্ত্রী শ্রী ক্ষনক্ষতন েেেক্ষে এোং কেন্দ্রীয় সামাক্ষেে নযায়ক্ষেিার ও িমতায়ন মন্ত্রী র্. 

েীবরন্দ্র কুমার। ক্ষতক্ষন প্রিারাক্ষভোবনর উবদ্বাধ্ন েবরন এোং ক্ষদেযাঙ্গেন ও প্রেীণ 

নােক্ষরেবদর ক্ষেক্ষভন্ন ধ্রবণর সাহােয এোং সহায়তা ক্ষর্ভাইস ক্ষেতরণ েবরন। 
 

নাোলযান্ড-এ 119 েেবর ক্ষদ্বতীয় করলওবয় কস্টশন িালু হবয়বে 

উত্তর-পূেি রােয, নাোলযান্ড কশাখক্ষভবত এেটি নতুন সুক্ষেধ্া িালু েরার সাবথ 119 

েেবররও কেক্ষশ সময় পবর রােযটিবত ক্ষদ্বতীয় করলওবয় কস্টশন িালু েরা হবয়বে। 
রাবেযর োক্ষণক্ষেযে কেবন্দ্রর কেন্দ্রস্থবল ক্ষর্মাপুর করলওবয় কস্টশন, 1903 সাবল 

উবদ্বাধ্ন েরা হবয়ক্ষেল। মুখযমন্ত্রী কনক্ষিউ ক্ষরও ক্ষদবনর কেলা কশাখুক্ষভ করলওবয় 
কস্টশন কথবে কর্াক্ষন কপাবলা এক্সবপ্রসবে পতাো ক্ষদবয় িালু েবরন। 
 

কতবলঙ্গানা মুিাস্ফীক্ষতর তাক্ষলোয় 8.32% এর সাবথ শীবষি রবয়বে 

কতবলঙ্গানা, পক্ষিমেঙ্গ (8.06%) এোং ক্ষসক্ষেম (8.01%) কদবশর মুিাস্ফীক্ষতর 

তাক্ষলোয় অেক্ষস্থত শীবষির ক্ষতনটি রােয ক্ষহসাবে স্থান েবর ক্ষনবয়বে৷ ভারবতর খুিরা 

মূলযস্ফীক্ষত অথিননক্ষতে েযেস্থার েনয এেটি োেক্ষেয়ার হবয়বে োরণ এটি 

োনুয়াক্ষরবত আবের 6% কেবেবে, তবে কদশ েুবে গ্রাহেবদর দ্বারা দি েৃক্ষির 

েক্ষতর মবধ্য ক্ষেশাল তেষময রবয়বে | এে র্েন রাবেযর 6-এর কথবে েম েে 

মুিাস্ফীক্ষত রবয়বে।  

োতীয় েে কথবে েম রােয: 

কেরালা (4.8%) , তাক্ষমলনাে ু(5.01%) , পাঞ্জাে (5.35%) , ক্ষদক্ষি (5.56%) , 

এোং েণিাটে (5.84%) এর মবতা রােযগুক্ষলবত খুিরা খরি 6%-এর েম হাবর 

োেবে৷ মক্ষণপুর, কোয়া এোং কম ালবয়র মবতা কোট রােযগুক্ষলবত এই েুবের 

মধ্যোর মুিাস্ফীক্ষত 4%-এর েম, েথািবম 1.07%, 3.66% এোং 3.84%। 
পূেিেতী েমু্ম ও োশ্মীর রােয সহ 14টি রাবেয 2022 সাবলর মবধ্য কদশেযাপী 7% 

এরও কেক্ষশ মূলযস্ফীক্ষত েৃক্ষি কপবয়বে। কতবলঙ্গানা, পক্ষিমেঙ্গ এোং ক্ষসক্ষেবমর 

কিতারা খরবির সবেিাচ্চ েৃক্ষির মুবখামুক্ষখ হবয়বে, গ্রামীণ এোং োংক্ষিট এলাোর 

েনয তাবদর ক্ষমশ্র খুিরা মূলযস্ফীক্ষত েথািবম 8.32%, 8.06% এোং 8.01%। 
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50 তম মক্ষণপুর শুমাাং লীলা উত্ক্সে 2021-2022 শুরু হবয়বে 

50 তম মক্ষণপুর শুমাাং লীলা উত্ক্সে 2021-2022 ইম্ফবলর পযাবলস েম্পাউবন্ড 

ইবোয়াইমা শুমাাং লীলা শাাংবলবন শুরু হবয়বে। উবদ্বাধ্নী অনুষ্ঠাবন উপক্ষস্থত 

ক্ষেবলন মক্ষণপুবরর েভনির লা েবণশন এোং মুখযমন্ত্রী এন. েীবরন ক্ষসাং। শুমাাং লীলা 

হল মক্ষণপুবরর ক্ষথবয়টাবরর এেটি ঐক্ষতহযোহী রূপ এোং মক্ষহলা ক্ষশেীবদর ভূক্ষমো 

সেই পুরুষ অক্ষভবনতাবদর দ্বারা এোং পুরুষ িক্ষরত্রগুক্ষল মক্ষহলা ক্ষশেীরা অক্ষভনয় 

েবর। প্রাথক্ষমে পেিাবয়র শুমাাং লীলা দল তাবদর অক্ষভনবয়র মাধ্যবম মানেতাোদ, 

সহনশীলতা, আত্মক্ষেশ্বাস, ভক্ষি, সতয এোং নযায়ক্ষেিার সাংরিণ ও প্রিার েরার 

কিষ্টা েবরক্ষেল। 
 

রােস্থাবন গ্রামীণ অক্ষলক্ষম্পে কেমস শুরু েরবলন মুখযমন্ত্রী অবশাে কেহলট 

রােস্থাবনর মুখযমন্ত্রী অবশাে কেহলট কোধ্পুবর এে মাস েযাপী রােীে োন্ধী 

গ্রামীণ অক্ষলক্ষম্পে কেমবসর উবদ্বাধ্ন েবরবেন। গ্রামীণ অক্ষলক্ষম্পবে রােস্থান েুবে 

44,000টি গ্রাম অাংশগ্রহণ েরবে | ক্ষেক্ষভন্ন েয়বসর প্রায় 30 লি মানুষ ইক্ষতমবধ্য 

কেমগুক্ষলর েনয ক্ষনবেবদর ক্ষনেন্ধন েবরবে৷ 3০ লাখ অাংশগ্রহণোরীর মবধ্য 

রবয়বে 9 লাখ মক্ষহলা। 

গ্রামীণ অক্ষলক্ষম্পে কেমবসর মূল পবয়ে: 

 ভক্ষলেল, হক্ষে, কটক্ষনস েল ক্ষিবেট এোং কখা কখা-এর মবতা কখলাগুবলা 

ইবভবের অাংশ ক্ষহবসবে থােবে। 

 রােয েুবে এোবরা হাোর গ্রাম পিাবয়বত আবয়াক্ষেত গ্রামীণ অক্ষলক্ষম্পে 

গ্রামীণ েনসাংখযা, ক্ষেবশষ েবর গ্রামীণ েুেেবদর োবে এেটি আউটক্ষরি। 

 এসে ইবভবে প্রক্ষতভাোন িীোক্ষেদবদর এোং োতীয় ও আন্তেি াক্ষতে িীো 

ইবভবে অাংশগ্রহবণর েনয তাবদর আরও প্রিার েরা | 

 

েমু্ম ও োশ্মীর পুক্ষলশ অনলাইন কমাোইল অযাপ ‘JK Ecop’ িালু েবরবে 

েমু্ম ও োশ্মীর পুক্ষলশ এেটি অনলাইন কমাোইল অযাক্ষেবেশন ‘JK Ecop’িালু 

েবরবে। অযাপটি সাধ্ারণ নােক্ষরেবদর অক্ষভবোে নক্ষথভুি েরা কথবে শুরু েবর 

এিআইআর-এর এেটি েক্ষপ র্াউনবলার্ েরা পেিন্ত অবনে পক্ষরবষো েযেহার 

েরবত সিম েবর। এেেন নােক্ষরে এই অযাবপর মাধ্যবম এেটি িক্ষরবত্রর 

শাংসাপত্র, েমিিারী োিাইেরণ ো ভাোবট োিাইেরবণর মবতা অনুবরাধ্ও েরবত 

পাবরন। ক্ষনবখাাঁ ে েযক্ষি এোং অজ্ঞাত মৃতবদহ ইতযাক্ষদ সম্পবেি  ক্ষেশদ ক্ষেেরণও এই 

কপাটি াবলর মাধ্যবম পাওয়া োবে। 

ট্রাক্ষিে পুক্ষলশ সাংিান্ত অনযানয কসোও এই অযাবপর মাধ্যবম নােক্ষরেবদর েনয 

উপলব্ধ থােবে। এই পক্ষরবষোগুক্ষলর মবধ্য ট্রাক্ষিে লঙ্ঘবনর ক্ষরবপাটি  েরা কথবে 

শুরু েবর দু িটনার ক্ষরবপাটি  েরা পেিন্ত েযেস্থা রবয়বে। অযাবপ হাইওবয় স্টযাটাস 

সম্পবেি  তথয নােক্ষরেবদর তাবদর ভ্রমবণর পক্ষরেেনা েরবত সাহােয েরবে। এই 

অযাবপর মাধ্যবম অনলাইবন এেটি িালান পক্ষরবশাধ্ েরা নােক্ষরেবদরই সাহােয 

েরবে না েরাং ক্ষেভাবের কোিাও লা ে েরবে | 

 

Economy News in Bengali 
 

িবরক্স ক্ষরোভি  $564 ক্ষেক্ষলয়ন সহ 2 েেবরর সেিক্ষনম্ন স্থাবন রবয়বে  

ক্ষরোভি  েযাক অি ইক্ষন্ডয়া (RBI) দ্বারা প্রোক্ষশত সেিবশষ তথয অনুোয়ী, 19 

আেস্ট কশষ হওয়া সিাবহ কদবশর তেবদক্ষশে মুিার ক্ষরোভি  $6.69 ক্ষেক্ষলয়ন েবম 

$564 ক্ষেক্ষলয়ন হবয়বে। 2020 সাবলর অবক্টাের কথবে ক্ষরোভি  সেিক্ষনম্ন পেিাবয় 

রবয়বে। েত দুই সিাবহ তেবদক্ষশে মুিার ক্ষরোভি  প্রায় 9 ক্ষেক্ষলয়ন েবমবে।  

সাম্প্রক্ষতে উন্নয়ন: 

তেবদক্ষশে মুিার ক্ষরোভি  3 কসবেম্বর, 2021-এ কশষ হওয়া সিাবহ সেিোবলর 

সবেিাচ্চ েুাঁ বয়বে েখন এটি $642 ক্ষেক্ষলয়ন েুাঁ বয়ক্ষেল, ো 2021-22 এর েনয 

অনুমান েরা 14 মাবসরও কেক্ষশ আমদাক্ষন েভার েরার সমতুলয। প্রায় এে েেবর, 
ক্ষরোভি  $ 78 ক্ষেক্ষলয়ন েবমবে।  
 

এই অথিেেবর ভারবতর Q1 GDP েৃক্ষি 13.5% হবয়বে 

িলক্ষত অথিেেবরর প্রথম তত্রমাক্ষসবে(2022-23) GDP কেবে 13.5 শতাাংবশ 

কপৌাঁবেবে, ো 2021-22-এর িূোন্ত তত্রমাক্ষসবে করের্ি  েরা 4.1 শতাাংশ েৃক্ষির 

কথবে অবনেটাই কেক্ষশ।  
 

অথি মন্ত্রে: GST সাংগ্রহ আেবস্ট 28% কেবে 1.43 ট্রিক্ষলয়ন টাো হবয়বে 

অোস্ট মাবস টানা ষষ্ঠ মাবস কদবশর অথিনীক্ষত 1.4-ট্রিক্ষলয়ন টাোর উপবর রবয়বে 

এোং আসন্ন উত্ক্সে মরসুম এই অেস্থাটিবে অেযাহত রাখবত সহায়তা েরবে। 
2022 সাবলর আেবস্ট সাংেৃহীত কমাট GST রােস্ব হল 1.43 ট্রিক্ষলয়ন টাো, োর 

মবধ্য CGST হল 24,710 কোটি টাো, SGST হল 30,951 কোটি টাো, IGST 

হল 77,782 কোটি টাো (পণয আমদাক্ষনবত সাংেৃহীত 42,067 কোটি টাো সহ)| 

2022 সাবলর আেস্ট মাবসর রােস্ব 2021 সাবলর আেস্ট মাবস সাংেৃহীত 

1,12,020 কোটি টাোর GST রােবস্বর তুলনায় 28 শতাাংশ কেক্ষশ৷ আেবস্টর 

সাংগ্রহ েক্ষদও, েুলাই মাবস সাংেৃহীত 1.49 ট্রিক্ষলয়ন টাো কথবে েম৷ এক্ষপ্রল মাবস 

1.67 ট্রিক্ষলয়ন টাোর করের্ি  সবেিাচ্চ ক্ষেল। 

2022 সাবল আবের মাবসর GST সাংগ্রহ 

 োনুয়াক্ষর: 1,40,986 কোটি 

 কিব্রুয়াক্ষর: 1,33,026 কোটি 

 মািি : 1,42,095 কোটি 

 এক্ষপ্রল: 1,67,540 কোটি 

 কম: 1,40,885 কোটি 

 েুন: 1,44,616 কোটি 

 েুলাই: 1,48,995 কোটি 
 

কেোরবের হার 1 েেবরর সবেিাচ্চ 8.3% হবয়বে 

কসোর ির মক্ষনটক্ষরাং ইক্ষন্ডয়ান ইবোনক্ষম (ক্ষসএমআইই) এর তথয অনুসাবর, 

ভারবতর কেোরবের হার আেবস্ট এে েেবরর সবেিাচ্চ 8.3 শতাাংবশ কপৌাঁবেবে 

োরণ েমিসাংস্থান িমানুসাবর 2 ক্ষমক্ষলয়ন েবম 394.6 ক্ষমক্ষলয়বন দাাঁ ক্ষেবয়বে। 

েুলাই মাবস, কেোরবের হার ক্ষেল 6.8 শতাাংশ এোং েমিসাংস্থান ক্ষেল 397 

ক্ষমক্ষলয়ন, CMIE কর্টা কোে েবরবে। 
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ক্ষশবের মান লঙ্ঘবনর েনয SEBI দ্বারা আধ্ার কভিারবে েক্ষরমানা েরা 

হবয়বে 

Aadhaar Ventures India Ltd. (AVIL) এোং এর পক্ষরিালেবদর তাক্ষলোর 

প্রবয়ােনীয়তা এোং অভযন্তরীণ োক্ষণেয আইন ভঙ্গ েরার েনয পুাঁক্ষেোোর ক্ষনয়ন্ত্রে 

SEBI দ্বারা কমাট 25 লি টাো েক্ষরমানা েরা হবয়বে৷ Aadhaar Ventures 

India Ltd. (AVIL) এর ক্ষর্বরক্টর ক্ষেলস রাইিাাঁ দ মদন, কসামাভাই সুিরভাই 

মীনা, এোং কেযাক্ষত মুনভার প্রবতযবে 10 লি টাো েক্ষরমানা ক্ষহসাবে কপবয়বেন।  

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

কটে হােগুক্ষলর এক্ষশয়া-পযাক্ষসক্ষিবের তাক্ষলোয় কেইক্ষোং প্রথম, কেঙ্গালুরু 2য় 

স্থান দখল েবরবে 

কুশমযান এোং ওবয়েক্ষিবডর এেটি প্রক্ষতবেদন অনুসাবর, কেঙ্গালুরু এক্ষশয়া 

পযাক্ষসক্ষিে অিবল শীষি প্রেুক্ষি কেন্দ্রগুক্ষলর তাক্ষলোয় ক্ষদ্বতীয় স্থাবন রবয়বে এোং 

কেেল িীবনর কেইক্ষোংবয়র ক্ষপেবন রবয়বে। 'কটে ক্ষসটিস: দয কলাোল 

ইোরবসেশন অি টযাবলে অযান্ড ক্ষরবয়ল এবস্টট' নাবমর এই প্রক্ষতবেদবন সারা 

ক্ষেবশ্বর 115টি ক্ষভন্ন 'কটে ক্ষসটি' ক্ষনবয় েবেষণা েরা হবয়বে। কেইক্ষোং এোং 

কেঙ্গালুরুর পবর, তাক্ষলোয় রবয়বে আরও ক্ষতনটি ভারতীয় শহর, কিন্নাই, ক্ষদক্ষি এোং 

হায়িাোদ। APAC কথবে 14টি শহবরর তাক্ষলোয় অষ্টম এোং নেম স্থাবনর সাবথ 

মুম্বাই এোং পুবনও শীষি-10 তাক্ষলোয় োয়ো েবর ক্ষনবয়বে। 
 

ভারত িীন এোং েুিরােযবে কপেবন কিবল ক্ষেবশ্বর 10তম েৃহত্তম েীেন 

েীমাোরী হবয় উবঠবে 

োস্টম ক্ষরসািি  এোং অযানাক্ষলটিক্স সক্ষলউশবনর এেটি অতযাধু্ক্ষনে প্রদানোরী 

কেবনাক্ষর নবলে-এর দ্বারা ক্ষশবের েমিিমতা ট্রযাে েরা সাম্প্রক্ষতেতম প্রক্ষতবেদন, 

2017-2022 সাল কথবে 11% CAGR-এ েীেন েীমা খাবতর প্রেৃক্ষি হাইলাইট 

েবরবে এোং পরেতী পাাঁ ি েেবর CAGR-এ 9% েৃক্ষি পাবে েবল অনুমান েরা 

হবয়বে৷  

ভারত এখন 10 তম েৃহত্তম েীেন েীমাোরী: LIC তৃতীয় শক্ষিশালী েীমা িযান্ড 

ভারত এখন িীন এোং েুিরােযবে কপেবন কিবল ক্ষেবশ্বর 10তম েৃহত্তম েীেন 

েীমাোরী হবয় উবঠবে। িযান্ড িাইনযান্স ইনু্সযবরন্স 100 2021-এর এেটি সমীিা 

অনুসাবর, লন্ডন-ক্ষভক্ষত্তে িযান্ড মূলযায়ন পরামশিদাতা সাংস্থা, লাইি ইনু্সযবরন্স 

েবপিাবরশন (LIC), এেটি রােীয় মাক্ষলোনাধ্ীন েীমা ক্ষেমা এোং েীেন েীমাোরী 

ক্ষেশ্বেযাপী তৃতীয় শক্ষিশালী এোং দশম সেবিবয় মূলযোন েীমা িযান্ড ক্ষহসাবে 

আক্ষেভূি ত হবয়বে। প্রক্ষতবেদবন েলা হবয়বে কে ক্ষেবশ্বর শীষি 100টি েীমা িযাবন্ডর 

সক্ষম্মক্ষলত মূলয 2020 সাবলর 462.4 ক্ষেক্ষলয়ন র্লার কথবে 2021 সাবল 6% েবম 

$433.0 ক্ষেক্ষলয়ন হবয়বে। 
 

ব্লুমোেি ক্ষেক্ষলয়বনয়াসি ইনবর্ক্স: কেৌতম আদাক্ষন ক্ষেবশ্বর তৃতীয় ধ্নী েযক্ষি 

ক্ষহসাবে আক্ষেভূি ত হবয়বেন 

ভারবতর কেৌতম আদাক্ষন এখন ক্ষেবশ্বর তৃতীয় ধ্নী েযক্ষি ক্ষহসাবে আক্ষেভূি ত 

হবয়বেন। ব্লুমোেি ক্ষেক্ষলয়বনয়াসি ইনবর্বক্সর র যাক্ষকাং অনুোয়ী আদাক্ষন গ্রুবপর 

কিয়ারমযান কেৌতম আদাক্ষন লুই ক্ষভটবনর কিয়ারমযান োনিার্ি  আনিল্টবে কপেবন 

কিবলবেন এই থাক্ষন্ত দখল েবরবেন। 137.4 ক্ষেক্ষলয়ন মাক্ষেি ন র্লাবরর কমাট 

সম্পবদর সাবথ, 60 েের েয়সী আদাক্ষন এখন র যাক্ষকাংবয় েযেসাক্ষয়ে মযােবনট ইলন 

মাস্ক এোং কেি কেবোবসর ক্ষপেবন রবয়বে৷ এই প্রথম কোবনা এক্ষশয়ান েযক্ষি 

ব্লুমোেি ক্ষেক্ষলয়বনয়াসি ইনবর্বক্সর শীষি ক্ষতবন উঠবলন। 
 

2019 সাল কথবে মক্ষহলাবদর ক্ষেরুবি সাইোর অপরাধ্ 28% কেবেবে 

সাইোর অপরাবধ্র সাংখযা 18.4 শতাাংবশ উন্নীত হবয়বে এোং নযাশনাল িাইম 

করের্ি স েুযবরা প্রোক্ষশত প্রক্ষতবেদবন মক্ষহলাবদর ক্ষেরুবি এই ধ্রবনর মামলার 28 

শতাাংশ েৃক্ষি কপবয়বে। মক্ষহলাবদর ক্ষেরুবি সাইোর অপরাবধ্র মবধ্য রবয়বে 

সাইোর-হুমক্ষে কদওয়া এোং ব্লযােবমইক্ষলাং, সাইোর পবনিাগ্রাক্ষি, অশ্লীল সামগ্রী 

কপাস্ট েরা, স্টাক্ষোং, মানহাক্ষন, মারক্ষিাং, ইতযাক্ষদ। শীষি পাাঁ িটি রােয ো মক্ষহলাবদর 

ক্ষেরুবি সাইোর অপরাবধ্র 61 শতাাংবশর েনয দায়ী তার মবধ্য েণিাটে 2,243টি 

মামলা ক্ষনবয় এে নম্ববর রবয়বে। 2021 সাবল মহারাবে 1,687টি মামলা এোং 

উত্তর প্রবদবশ 958টি মামলা েরা হবয়বে।  
 

কিােিস এক্ষশয়া 100 টু ওয়াি 2022: তাক্ষলোয় ভারতীয় স্টাটি -আপ তেক্ষশষ্টয 

রবয়বে 

কিােিস এক্ষশয়া 'কিােিস এক্ষশয়া-100 টু ওয়াি 2022' ক্ষশবরানাবমর তাক্ষলোর 2য় 

সাংস্করণ প্রোশ েবরবে। তাক্ষলোটি এক্ষশয়া-প্রশান্ত মহাসােরীয় অিল েুবে কোট 

কোম্পাক্ষন এোং স্টাটি আপগুক্ষলবে তুবল ধ্বর। 2022-এর তাক্ষলোয় ভারবতর 11টি 

স্টাটি -আপ কোম্পাক্ষনর সাবথ ক্ষসঙ্গাপুবরর 19টি কোম্পাক্ষন, তারপবর হাংোং কথবে 

16টি, দক্ষিণ কোক্ষরয়ার 15টি এোং িীবনর 13টি স্টাটি -আপ রবয়বে৷ কিােিবসর 

মবত, 15টি কদশ ও অিল 11টি ক্ষেভাবে প্রক্ষতক্ষনক্ষধ্ে েবর োর মবধ্য রবয়বে 

তেেপ্রেুক্ষি এোং স্বাস্থযবসো, ই-েমাসি এোং খুিরা এোং অথি। 
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কোেযতার মানদে: 

 কোম্পাক্ষনগুক্ষলবে লাবভর েনয এক্ষশয়া-পযাক্ষসক্ষিে অিবল সদর দির হবত 

হত, েযক্ষিেত মাক্ষলোনাধ্ীন। 

 কোম্পাক্ষনগুক্ষলর সেিবশষ োক্ষষিে আবয়র পক্ষরমাণ USD 50 ক্ষমক্ষলয়বনর কেক্ষশ 

নয় এোং 1 আেস্ট 2022 পেিন্ত কমাট তহক্ষেল USD 100 ক্ষমক্ষলয়বনর কেক্ষশ 

নয়৷ 

Indian start-ups ‘Forbes Asia-100 to Watch’ list: 

Company CEO 
Founded 

Year 
Category 

TartanSense Jaisimha Rao 2015 Agriculture 

Gramheet Pankaj Prakash 2020 Agriculture 

Bijak Nakul Upadhye 2019 Agriculture 

Animall Neetu Yadav 2019 Agriculture 

Agrostar Shardul Sheth 2013 Agriculture 

Pocket FM Rohan Nayak 2018 
Entertainment 

& Media 

Euler Motors Saurav Kumar 2018 
Logistics & 

Transportation 

Park+ Amit Lakhotia 2019 
Logistics & 

Transportation 

FRND 

Bhanu Pratap 

Singh 

Tanwar 

2018 
Consumer 

Technology 

Bijnis Siddharth Vij 2015 
E-commerce & 

Retail 

GoKwik Chirag Taneja 2020 
E-commerce & 

Retail 
 

LIC শীষি 10 মূলযোন ভারতীয় কোম্পাক্ষনর তাক্ষলোর োইবর িবল কেবে  

লাইি ইনু্সযবরন্স কোম্পাক্ষন (LIC) োোর মূলধ্বনর ক্ষদে কথবে শীষি 10টি 

কোম্পাক্ষনর োইবর িবল কেবে োরণ এটি োোে িাইনযান্স এোং আদাক্ষন 

ট্রান্সক্ষমশন দ্বারা প্রক্ষতস্থাক্ষপত হবয়বে। তাক্ষলোয় LIC 11তম স্থাবন কনবম কেবে , 

োোে িাইনযান্স 10 তম এোং আদাক্ষন ট্রান্সক্ষমশন 9 তম স্থাবন রবয়বে৷ আদাক্ষন 

ট্রান্সক্ষমশন BSE-কত ₹4.43 লি কোটির োোর মূলয সহ শীষি 10 তাক্ষলোয় 

প্রবেশ েবরবে, ো োোে িাইনযাবন্সর কমাট ₹4.42 লি কোটি টাো এোং 

LIC-এর ₹4.26 লি কোটির কিবয় কেক্ষশ। 

 

Business News in Bengali 
 

ক্ষরলাবয়ন্স ইন্ডাক্ষস্ট্রে 3.5 লি কোটি টাো ক্ষেক্ষনবয়াে েরার পক্ষরেেনা েবরবে 

ক্ষরলাবয়ন্স ইন্ডাক্ষস্ট্রে ক্ষলক্ষমবটবর্র(আরআইএল) কিয়ারমযান ও েযেস্থাপনা 

পক্ষরিালে মুবেশ আম্বাক্ষন কসামোর কোম্পাক্ষনর 45তম োক্ষষিে সাধ্ারণ সভায় 3.5 

লি কোটি টাোর ক্ষেক্ষনবয়াবের পক্ষরেেনা ক াষণা েবরবেন। েিৃতায়, আম্বাক্ষন 

েবলক্ষেবলন কে ক্ষেক্ষনবয়াবের পক্ষরেেনার মবধ্য রবয়বে 5G এর দ্রুত করালআউবট 

2,00,000 কোটি টাো, মূলয শৃঙ্খল েুবে O2C েযাপাক্ষসটি োোবনার েনয 

75,000 কোটি টাো এোং নতুন শক্ষি েযেসায় 75,000 কোটি টাো, ো েত েের 

ক াষণা েরা হবয়ক্ষেল |  
 

ক্ষরলাবয়ন্স ইন্ডাক্ষস্ট্রে ক্ষেবশ্বর েৃহত্তম োেিন িাইোর েযাে ততক্ষর েরবে  

ক্ষরলাবয়ন্স ইন্ডাক্ষস্ট্রবের কিয়ারমযান মুবেশ আম্বাক্ষন গুেরাবটর হাক্ষেরাবত 

ভারবতর প্রথম এোং ক্ষেবশ্বর েৃহত্তম োেিন িাইোর েযাে ক্ষনমিাবণর ক াষণা 

ক্ষদবয়বেন। অযাক্ষিবলাক্ষনট্রিল ক্ষির্স্টবের উপর ক্ষভক্ষত্ত েবর েযােগুক্ষলর 20,000 

MTPA িমতা থােবে৷ সামক্ষগ্রেভাবে, কতল কথবে রাসায়ক্ষনে ক্ষেভাবে (O2C), 

মুবেশ আম্বাক্ষন ক্ষেদযমান এোং নতুন ভযালু কিইবন সিমতা োোবনার েনয আোমী 

পাাঁ ি েেবর 75,000 কোটি টাো ক্ষেক্ষনবয়াবের ক াষণা েবরবেন। এই মান ভযালু 

কিইনগুক্ষল হল - পক্ষলবয়স্টার মান কিইন, ক্ষভনাইল কিইন এোং নতুন উপাদান। 

2025 সাবল েযাবের প্রথম ধ্াবপর োে কশষ হবে। 
 

কোক্ষয়াং অনুোয়ী, 2০4০ সাল পেিন্ত ভারতীয় ক্ষেমান িলািল 7% হাবর েৃক্ষি 

কপবত পাবর 

উবোোহাে ক্ষনমিাতা কোক্ষয়াং আশা েরবে 2040 সাল পেিন্ত ভারবতর এয়ার 

ট্রাক্ষিে োক্ষষিে প্রায় 7 শতাাংশ েৃক্ষি পাবে এোং এটি এয়ার োবেিা কস্পবস "েযাপে 

সম্ভােনার" উপর আশাোদী। কোক্ষয়াং মযাবনক্ষোং ক্ষর্বরক্টর (মাবেি টিাং) কর্ক্ষভর্ শুল্ট 

েবলবেন কে, শক্ষিশালী এই পুনরুিার ভারতীয় ক্ষেমান িালনায় আরও েক্ষত পাবে 

এোং এটি দ্রুত েধ্িনশীল োোরগুক্ষলর মবধ্য এেটি ক্ষহসাবে আক্ষেভূি ত হবয়বে। 

 

Agreement News in Bengali 
 

AAI এোং সুইবর্ন ক্ষেমান িলািল প্রেুক্ষির েনয এেটি সমবিাতা স্মারে 

স্বাির েবরবে 

নয়াক্ষদক্ষিবত এএআই েবপিাবরট সদর দিতবর, সুইবর্বনর এলএিক্ষভ এয়ার 

কনক্ষভবেশন সাক্ষভি বসস এোং এয়ারবপাটি  অথক্ষরটি অি ইক্ষন্ডয়া (এএআই) এেটি 

সমবিাতা স্মারে স্বাির েবরবে। স্মাটি  এক্ষভবয়শন সক্ষলউশন অনুসন্ধান েরার 

েনয, সুইবর্ন এোং এয়ারবপাটি  অথক্ষরটি অি ইক্ষন্ডয়া (AAI) এর মবধ্য িুক্ষিটি দুটি 

এয়ার কনক্ষভবেশন পক্ষরবষো প্রদানোরী, ভারত এোং সুইবর্নবে এেক্ষত্রত েবর, 

োবদর পক্ষরবেশ োন্ধে এক্ষভবয়শন প্রেুক্ষির নতুন প্রেবের ক্ষেোশ ও োস্তোয়বনর 

ট্রযাে করের্ি  রবয়বে। 
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অন্ধ্রপ্রবদশ Parley-এর সাবথ সমবিাতা স্মারে স্বাির েবরবে 

অন্ধ্র প্রবদশ সরোর 'পাক্ষলি ির দয ওবশনস'- এর সাবথ এেটি সমবিাতা স্মারে 

স্বাির েবরবে | এটি হল এেটি মাক্ষেি ন ক্ষভক্ষত্তে সাংস্থা ো োক্ষস্টে-েেি য েযেস্থাপনার 

েনয োে েবর৷  

মূল পবয়েগুক্ষল হল: 

 অন্ধ্রপ্রবদবশর মুখযমন্ত্রী েবলবেন কে আোমী েয় েেবর রাবেয 16,000 কোটি 

টাো ক্ষেক্ষনবয়াে েরা হবে। 

 োক্ষস্টে েবেি যর পুনেিযেহার এোং আপসাইক্ষলাং েরা হবে | 

 দয ওবশবনর মবধ্য সমবিাতা স্মারেটির লিয হল সযাক্ষনবটশন এোং েেি য 

েযেস্থাপনা েযেস্থা উন্নত েরা এোং 500টি োয়োয় এআইআর (এভবয়র্ 

ইোরবসে অযান্ড ক্ষরক্ষর্োইন) োক্ষস্টে কস্টশন স্থাপন েরা। 

 

Appointment News in Bengali 
 

IDFC মবহন্দ্র শাহবে এমক্ষর্ এোং ক্ষসইও ক্ষহবসবে নামেরণ েবরবে  

IDFC ক্ষলক্ষমবটর্ কোর্ি  কশয়ারবহাডারবদর অনুবমাদন সাবপবি 1 অবক্টাের, 

2022 কথবে 30 কসবেম্বর, 2023 পেিন্ত কোম্পাক্ষনর েযেস্থাপনা পক্ষরিালে 

ক্ষহসাবে মবহন্দ্র এন শাহবে ক্ষনবয়াবের অনুবমাদন ক্ষদবয়বে। কোম্পাক্ষনর মযাবনক্ষোং 

ক্ষর্বরক্টর এোং ক্ষসইও ক্ষহসাবে সুনীল োোবরর কময়াদ 30 কসবেম্বর 2022-এ কশষ 

হবে। মবহন্দ্র এন শাহ আইক্ষর্এিক্ষস িাস্টি  েযাবকর গ্রুপ কোম্পাক্ষন কসবিটাক্ষর 

এোং গ্রুপ ক্ষিি েমোবয়ন্স অক্ষিসার ক্ষেবলন এোং ক্ষতক্ষন েভবনিন্স, েমোবয়ন্স এোং 

কসবিটাক্ষর এোং গ্রুবপর প্রধ্ান ক্ষেবলন | ক্ষতক্ষন এে দশবেরও কেক্ষশ সময় ধ্বর 

IDFC-কত টযাবক্সশবনর ক্ষসক্ষনয়র উপবদষ্টা ক্ষেবলন। 
 

কসৌরভ োঙু্গক্ষলবে ক্ষিমবসটবো এর প্রথম িযান্ড অযাম্বাবসর্র ক্ষহসাবে ক্ষনেুি 

েরা হবয়বে 

DreamSetGo, এেটি িীো অক্ষভজ্ঞতা এোং ভ্রমণ েযাটিমি, কসৌরভ োঙু্গক্ষলবে 

তার প্রথম িযান্ড অযাম্বাবসর্র ক্ষহসাবে ক াষণা েবরবে। DreamSetGo-এর 

"সুপারেযাবেন" ক্ষহসাবে, কসৌরভ োঙু্গলী মযানবিস্টার ক্ষসটি, কিলক্ষস এিক্ষস, 

আইক্ষসক্ষস ট্রাবভল অযান্ড টুযরস, এও ট্রযাবভল, F1® অক্ষভজ্ঞতা এোং আরও 

অবনে ক্ষেেুর সাবথ তার মূল অাংশীদাক্ষরবের মাধ্যবম অিার েরা DSG- এর 

ক্ষেউবরবটর্ অক্ষভজ্ঞতার প্রিাবর মুখয ভূক্ষমো পালন েরবেন। 

স্টাটি আপটি ভারবতর িীো অনুরােীবদর েনয ক্ষনক্ষেিঘ্ন, এন্ড-টু-এন্ড, ক্ষেশ্ব-মাবনর 

েযক্ষিেত অক্ষভজ্ঞতা প্রদাবনর উপর দৃক্ষষ্ট ক্ষনেি েবর, তাবদর কখলাধু্লায় 

সমূ্পণিরূবপ ক্ষনমগ্ন হওয়ার সুবোে কদয়। কোম্পাক্ষনর "সুপার েযাবেন" ক্ষহসাবে, 

ক্ষতক্ষন মযানবিস্টার ক্ষসটি, কিলক্ষস এিক্ষস, ইতযাক্ষদর সাবথ এর মূল অাংশীদাক্ষরবের 

মাধ্যবম প্রস্তাক্ষেত ক্ষেউবরবটর্ অক্ষভজ্ঞতার প্রিার েরবেন। 

সম্প্রক্ষত ক্ষনেুি িযান্ড অযাম্বাবসর্র: 

 ঋষভ পান্ত: ক্ষর্শ টিক্ষভ ইক্ষন্ডয়া 

 িুলন কোস্বামী: সমস্ত মক্ষহলা মযাি অক্ষিক্ষসয়াল দল 

 ঋষভ পন্ত: উত্তরাখবের িযান্ড অযাম্বাবসর্র 

 োসক্ষপ্রত েুমরাহ: ইউক্ষনক্স 

 রেীন্দ্র োবদো: ক্ষেনারা েযাক্ষপটাল 

 সৃ্মক্ষত মন্ধনা: আইআইটি মািাে ইনক্ষেউবেবটর্ স্টাটি আপ, ক্ষেইউক্ষভআই 

 কসৌরভ োঙু্গক্ষল: কসিুক্ষর এলইক্ষর্ 

 রাহুল িাক্ষেে: কেবটা 

 োণী োপুর: নবয়ে এক্স-ক্ষিট 2 স্মাটি ওয়াি 

 রক্ষে শাস্ত্রী: িযানবোর্ 

 মবহন্দ্র ক্ষসাং কধ্াক্ষন: েরুে অযাবরাবস্পস 

 রক্ষেন উথাপ্পা: েণিাটে কিন কহলথ ইক্ষনক্ষশবয়টিভ (ো-ক্ষেএইিআই) 

 শুভমান ক্ষেল এোং রুতুরাে োয়েওয়াে: মাই 11 সাবেি ল 
 

ক্ষেিারপক্ষত উদয় উবমশ লক্ষলত ভারবতর 49তম প্রধ্ান ক্ষেিারপক্ষত ক্ষহবসবে 

শপথ ক্ষনবলন 

ক্ষেিারপক্ষত উদয় উবমশ লক্ষলত ভারবতর 49তম প্রধ্ান ক্ষেিারপক্ষত ক্ষহবসবে শপথ 

ক্ষনবয়বেন। ভারবতর নেক্ষনেিাক্ষিত রােপক্ষত শ্রীমক্ষত কিৌপদী মুমুি রােপক্ষত ভেবন 

আবয়াক্ষেত এে অনুষ্ঠাবন শপথোেয পাঠ েরান। অনুষ্ঠাবন উপরােপক্ষত েেদীপ 
ধ্নখর, প্রধ্ানমন্ত্রী নবরন্দ্র কমাক্ষদ এোং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা উপক্ষস্থত ক্ষেবলন। ক্ষেিারপক্ষত 
লক্ষলবতর পূেিসূক্ষর ক্ষেিারপক্ষত এনক্ষভ রমনাও শপথ অনুষ্ঠাবন উপক্ষস্থত ক্ষেবলন। 
 

সবন্তাষ আইয়ার 2023 সাবলর োনুয়াক্ষরবত মাক্ষসিক্ষর্ে-কেঞ্জ ইক্ষন্ডয়ার এমক্ষর্ 

এোং ক্ষসইও ক্ষহসাবে োে েরবেন 

সবন্তাষ আইয়ার 1 োনুয়ারী, 2023 তাক্ষরবখ মাক্ষসিক্ষর্ে-কেঞ্জ (োমিান ক্ষেলাসেহুল 

অবটাবমোর) ভারবতর ক্ষিয়ােলাপগুক্ষলর েযেস্থাপনা পক্ষরিালে এোং প্রধ্ান 

ক্ষনেিাহী েমিেতি া ক্ষহসাবে দাক্ষয়ে গ্রহণ েরবেন। মাটিি ন কশাবয়ক মাক্ষসিক্ষর্ে-কেঞ্জ 

থাইলযাবন্ডর রােপক্ষত এোং প্রধ্ান ক্ষনেিাহী েমিেতি া ক্ষহসাবে দাক্ষয়ে গ্রহণ েরবেন। 
সবন্তাষ আইয়ার 2016 সাবল গ্রাহে পক্ষরবষো এোং খুিরা প্রক্ষশিবণর েনয িাবমির 

ভাইস কপ্রক্ষসবর্ে ক্ষহসাবে ক্ষনেুি হন। 
 

নীক্ষত আবয়াে হক্ষরদ্বারবে ভারবতর কসরা উচ্চাোঙ্ক্ষী কেলা ক্ষহসাবে ক াষণা 

েবরবে 

নীক্ষত আবয়াে উত্তরাখবের পক্ষেত্র শহর হক্ষরদ্বারবে পাাঁ িটি পযারাক্ষমটাবর কসরা 

উচ্চাোঙ্ক্ষী কেলা ক্ষহসাবে ক াষণা েবরবে। উত্তরাখবের মুখয সক্ষিে এসএস 

সানু্ধ এোং হক্ষরদ্বাবরর কেলা োবলক্টরবে NITI Aayog-এর উচ্চাোঙ্খী কেলা 

কপ্রাগ্রাবমর পক্ষরিালে রাবেশ রঞ্জবনর ক্ষিঠিবত উবিখ েরা হবয়বে কে, কেলাটি 

কমৌক্ষলে পক্ষরোঠাবমা ক্ষথবম প্রথম স্থান অেি ন েবরবে এোং অক্ষতক্ষরি 3 কোটি 

টাো েরাদ্দ পাওয়ার অক্ষধ্োরী হবয়বে। 
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মূলযায়বনর েনয পযারাক্ষমটার: 

NITI Aayog দ্বারা িালু েরা উচ্চাোঙ্খী কেলা কপ্রাগ্রামটি পাাঁ িটি মূল 

পযারাক্ষমটাবরর ক্ষভক্ষত্তবত কেলার েমিিমতা মূলযায়ন েবর। এই পযারাক্ষমটারগুক্ষল 

ব্লবের আথি-সামাক্ষেে উন্নয়ন পক্ষরমাপ েবর। 

 স্বাস্থয ও পুক্ষষ্ট (30%) 

 ক্ষশিা (30%) 

 েৃক্ষষ ও েল সম্পদ (20%) 

 আক্ষথিে অন্তভুি ক্ষি এোং দিতা উন্নয়ন (10%) 

 পক্ষরোঠাবমা (10%) 
 

িাাঁ ক্ষসর ক্ষেবেক্ষপ সাাংসদ অনুরাে শমিা ওয়াডি  েক্ষর্ ক্ষসক্ষপএ কোষাধ্যি-এ 

ক্ষনেিাক্ষিত হবয়বেন 

িাাঁ ক্ষস-লক্ষলতপুর সাংসদীয় আসবনর সাংসদ সদসয, অনুরাে শমিা োনার্ার 

হযাক্ষলিযাবক্স 65তম েমনওবয়লথ পালিাবমোক্ষর অযাবসাক্ষসবয়শন সবম্মলবন 

পালিাবমোক্ষর অযাবসাক্ষসবয়শন েনিাবরন্স (ক্ষসক্ষপএ) এর আন্তেি াক্ষতে কোষাধ্যি-

এ ক্ষনেিাক্ষিত হবয়বেন। ক্ষতক্ষন এখন প্রধ্ান ক্ষনেিাহী পক্ষরষবদ েমিরত থােবেন। শমিার 
ক্ষনেিািন তাবে ক্ষেবশ্বর েৃহত্তম এোং প্রািীনতম আন্তেি াক্ষতে পালিাবমোক্ষর 

অযাবসাক্ষসবয়শবনর ক্ষদ্বতীয় ভারতীয় পদাক্ষধ্োরী েবর তুবলবে | 
 

IFS নাবেশ ক্ষসাংবে থাইলযাবন্ড ভারবতর রােদূত ক্ষহবসবে ক্ষনবয়াে েরা হবয়বে 

1995 েযাবির এেেন ভারতীয় িবরন সাক্ষভি স অক্ষিসার, নাবেশ ক্ষসাংবে 

থাইলযাবন্ড ভারবতর পরেতী রােদূত ক্ষহবসবে ক্ষনেুি েরা হবয়বে। ক্ষতক্ষন েতি মান 

রােদূত সুক্ষিত্রা দুরাইবয়র স্থলাক্ষভক্ষষি হবেন। 2021 সাল কথবে ভারত ও 

থাইলযাবন্ডর মবধ্য ক্ষদ্বপাক্ষিে সম্পেি  িমশই কোরদার হবত থাবে | 

নাবেশ ক্ষসাং সম্পবেি : 

নাবেশ ক্ষসাং হবলন ইক্ষন্ডয়ান িবরন সাক্ষভি স (IFS) এর এেেন 1995 েযাবির 

অক্ষিসার ক্ষেক্ষন আটলাোয় ভারবতর েনসাল কেনাবরল ক্ষহবসবে দাক্ষয়ে পালন 

েবরবেন। ক্ষতক্ষন ক্ষদক্ষি সু্কল অি ইবোনক্ষমক্স কথবে স্নাতবোত্তর ক্ষর্ক্ষগ্র ক্ষনবয়বেন। 

েতি মাবন ক্ষতক্ষন পররাে মন্ত্রণালবয় েুগ্ম সক্ষিে ক্ষহবসবে েমিরত আবেন। 
 

েসক্ষপ্রত েুমরাহ ইবো-কেন্ডক্ষল লাবেে িযান্ড " Uppercase " িযান্ড 

আম্বাবসর্র ক্ষহসাবে ক্ষনেুি হবয়বেন 

েসক্ষপ্রত েুমরাহবে লাবেে িযান্ড "Uppercase" এর িযান্ড অযাম্বাবসর্র ক্ষহবসবে 

ক্ষনেুি েরা হবয়বে। োসক্ষপ্রত েুমরাহবে RISE ওয়াডি ওয়াইর্ দ্বারা পক্ষরিাক্ষলত 
েরা হয় এোং ভারবতর েৃহত্তম কস্পাটি স, এোং ক্ষেবনাদন কোম্পাক্ষন D2C িযাবন্ডর 

'কনভার অক্ষর্ি নাক্ষর' প্রিারাক্ষভোবনর কনতৃে কদবে।  

েে হাবতর সাবথ সম্পক্ষেি ত মূল পবয়ে: 

• ক্ষিল্ম হাইলাইট েবর কে েে হাবতর েযােগুক্ষল হল কলাোল ক্ষরসাইবেল 

স্টযান্ডার্ি  সাটিি িাইর্ ট্রযাবভল ক্ষেয়ার েোয় রাবখ৷ 

• এটি আন্তেি াক্ষতে পণয মান এোং পুনেিযেহৃত ক্ষেষয়েস্তু শাংসাপত্র পূরবণর েনয 

েে হাবতর ভারবত প্রথম ভ্রমণ আনুষাক্ষঙ্গে িযান্ডগুক্ষলর মবধ্য এেটি েবর 

কতাবল৷ 

• েে হাবতর ক্ষেয়ারগুক্ষল শুধু্মাত্র িযাশবনেল নয়, করইনপ্রুি ক্ষেপার, 3X কেক্ষশ 

েল প্রক্ষতবরাধ্ী উপাদান এোং ক্ষপ্রক্ষময়াম পুনেিযেহৃত োপেও প্রদান েবর। 

• এই েযােগুক্ষল হস্তক্ষশবের এোং ক্ষেক্ষভন্ন প্রবয়ােবনর েনয সঠিে আোবরর। 

• িযান্ডটি 2500 ক্ষদবনর আন্তেি াক্ষতে ওয়াবরক্ষেও প্রদান েবর৷ 
 

রাবেশ কুমার শ্রীোস্তে, ONGC-এর অন্তেিতীোলীন নতুন কিয়ারমযান ক্ষহসাবে 

ক্ষনেুি হবয়বেন 

রাবেশ কুমার শ্রীোস্তে কেন্দ্রীয় সরোর েতৃি ে রাে পক্ষরিাক্ষলত কতল ও প্রােৃক্ষতে 

েযাস েবপিাবরশন ক্ষলক্ষমবটর্ (ONGC) -এর অন্তেিতীোলীন নতুন কিয়ারমযান 

এোং েযেস্থাপনা পক্ষরিালে (CMD)ক্ষহসাবে ক্ষনেুি হবয়বেন। রাবেশ কুমার 

শ্রীোস্তে হবলন তৃতীয় অন্তেিতীোলীন প্রধ্ান ক্ষেক্ষন ক্ষনেুি হবয়বেন, োরণ সরোর 

17 মাবস এখনও কোনও পূণিোলীন ক্ষনবয়াে েবরক্ষন। 

অবয়ল অযান্ড নযািারাল েযাস েবপিাবরশন ক্ষলক্ষমবটর্ ো ওএনক্ষেক্ষস হল এেটি 

ভারতীয় কতল ও েযাস অনুসন্ধানোরী এোং প্রবোেে। ONGC 14ই আেস্ট 

1956 সাবল ভারত সরোর দ্বারা প্রক্ষতক্ষষ্ঠত হবয়ক্ষেল। এটি কপবট্রাক্ষলয়াম এোং 

প্রােৃক্ষতে েযাস মন্ত্রে দ্বারা তিােধ্ান েরা হয়। এটি ভারবতর েৃহত্তম সরোরী 

মাক্ষলোনাধ্ীন কতল ও েযাস অনুসন্ধান এোং উৎপাদন েবপিাবরশন। 
 

োসুধ্া গুিা AIR-এর ক্ষনউে সাক্ষভি স ক্ষর্ক্ষভশবনর ক্ষর্ক্ষে ক্ষহসাবে ক্ষনেুি 

হবয়বেন  

ইক্ষন্ডয়ান ইনিরবমশন সাক্ষভি স অক্ষিসার, োসুধ্া গুিাবে অল ইক্ষন্ডয়া করক্ষর্ওর 

ক্ষনউে সাক্ষভি স ক্ষর্ক্ষভশবনর ক্ষর্বরক্টর কেনাবরল ক্ষহসাবে ক্ষনেুি েরা হবয়ক্ষেল। 

গুিা, ক্ষেক্ষন কপ্রস ইনিরবমশন েুযবরার মহাপক্ষরিালে ক্ষেবলন, অক্ষেলবম্ব তার নতুন 

পবদর দাক্ষয়ে গ্রহণ েবরন। অল ইক্ষন্ডয়া করক্ষর্ওর মহাপক্ষরিালে এন কভনুধ্র 

করক্ষি পদতযাে েবরবেন। 

গুিা COVID-19 মহামারী িলাোলীন সরোবরর কোোবোবের কেৌশলগুক্ষল 

োস্তোয়বন গুরুেপূণি ভূক্ষমো পালন েবরক্ষেবলন এোং ভাইরাল প্রাদুভি াে সম্পবেি  

ভুল তথয করাধ্ েরবত িযাক্ট-কিক্ষোং ইউক্ষনটবেও সাহােয েবরক্ষেবলন। 

 

Banking News in Bengali 
 

রুক্ষপ, কির্ ক্ষরোভি  হক্ষেশ কটাবন কসনবসক্স স্লাইর্ হবয়বে 

সেিোবলর সেিক্ষনম্ন অেস্থাবন োওয়ার পর, রুক্ষপ তার ক্ষেেু িক্ষত পুনরুিার েবর 

মাক্ষেি ন র্লাবরর ক্ষেপরীবত 10 পয়সা েবম 79.94 (অস্থায়ী) এ ক্ষস্থর হবয়বে। 
আন্তঃেযাাংে তেবদক্ষশে মুিার োোবর, স্থানীয় মুিা 80.10 এ শুরু হয় এোং 

আন্তঃক্ষদবনর োক্ষণবেয মাক্ষেি ন র্লাবরর ক্ষেপরীবত সেিোবলর সেিক্ষনম্ন 80.15-এ 

কনবম আবস। স্থানীয় ইউক্ষনট কশষ পেিন্ত 79.94 র্লাবর ক্ষস্থর হবয়বে, ো তার 

আবের 79.84 এর তুলনায় 10 পয়সা েবমবে। 20 েুলাই তাক্ষরবখ রুক্ষপ 

প্রথমোবরর মবতা আবমক্ষরোন মুিার ক্ষেপরীবত 80.05-এ 80-মাবেি র নীবি েন্ধ 

হয়। 
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SBI োর্ি  ভারবত 'েযাশেযাে SBI োর্ি ' িালু েবরবে 

ভারতীয় কিক্ষর্ট োর্ি  প্রদানোরী SBI োর্ি  ভারবত 'েযাশেযাে SBI োর্ি ' িালু 

েরার ক াষণা েবরবে। কোম্পাক্ষনর দাক্ষে অনুোয়ী, CASHBACK SBI োর্ি  

হল ক্ষশবের প্রথম েযাশেযাে-কেক্ষন্দ্রে কিক্ষর্ট োর্ি , ো োর্ি ধ্ারেবদর কোবনা 

মাবিি ে সীমােিতা োোই সমস্ত অনলাইন খরবি 5 শতাাংশ েযাশেযাে উপােি ন 

েরবত সিম েবর৷  
 

RBI স্কযামারবদর ক্ষেেরণ সহ "োক্ষলয়াক্ষত করক্ষেক্ষস্ট্র" ব্লযাে ক্ষলস্ট প্রোশ েরবে  

োরোর অপরাধ্ীবদর েযাক্ষকাং েযেস্থা কথবে দুবর রাখার েনয ভারতীয় ক্ষরোভি  েযাক 

(RBI) এেটি োক্ষলয়াক্ষত করক্ষেক্ষস্ট্র ব্লযাে ক্ষলস্ট ততক্ষর েরবে৷ এক্ষক্সক্ষেউটিভ 

ক্ষর্বরক্টর অক্ষনল কুমার শমিার মবত, োক্ষলয়াক্ষত করক্ষেক্ষস্ট্র আইক্ষপ (ইোরবনট 

কপ্রাবটােল) ঠিোনা এোং প্রায়শই োক্ষলয়াক্ষত েরবত েযেহৃত কিান নম্ববরর মবতা 

কর্টা করের্ি  েরবে। েযাকগুক্ষল এই ক্ষেেরণগুক্ষল ক্ষরোভি  েযাক অি ইক্ষন্ডয়াবে 

(RBI) ক্ষরবপাটি  েরবে | 
 

NPCI এোং ICICI েযাক RuPay কিক্ষর্ট োর্ি  অিার েরবত সহবোক্ষেতা 

েরবে 

কদশীয় কপবমে কনটওয়ােি  RuPay-এ ক্ষেক্ষভন্ন ধ্রবনর কিক্ষর্ট োর্ি  িালু েরার 

েনয, ICICI েযাক নযাশনাল কপবমে েবপিাবরশন অি ইক্ষন্ডয়া (NPCI) এর 

সাবথ এেটি অাংশীদাক্ষরে প্রক্ষতষ্ঠা েবরবে। " ICICI েযাক কোরাল RuPay 

কিক্ষর্ট োর্ি  " নাবম পক্ষরক্ষিত েেযাক্টবলস োর্ি টি ক্ষেক্ষভন্ন ধ্রবনর সুবোে-সুক্ষেধ্া 

প্রদান েরবে | 
 

NPCI - ICICI েযাক সহবোক্ষেতায় RuPay কিক্ষর্ট োর্ি  অিার েবর: 

ICICI েযাক কোরাল RuPay কিক্ষর্ট োবর্ি র সুক্ষেধ্াগুক্ষল 

ICICI েযাক কোরাল RuPay কিক্ষর্ট োবর্ি র সুক্ষেধ্া এোং সুবোে-সুক্ষেধ্াগুক্ষলর 

মবধ্য রবয়বে: 

 কদাোন এোং করবস্তারাাঁ য় ক্ষনয়ক্ষমত কেনাোটা েরার েনয পুরস্কার পবয়ে 

 ইউটিক্ষলটি ক্ষেল কপবমে 

 ক্ষেনামূবলয োহি স্থয ক্ষেমানেির এোং কট্রন লাউঞ্জ অযাবক্সস 

 জ্বালাক্ষন সারিােি  মওকুি 

 র্াইক্ষনাং এোং ক্ষসবনমার টিক্ষেবট ক্ষর্সোউে 

উপরন্তু, ICICI েযাক কোরাল RuPay কিক্ষর্ট োর্ি  েযেহারোরীবে RuPay 

কনটওয়াবেি র এেবিটিয়া সুক্ষেধ্া কেমন দু িটনা েীমা েভাবরে এোং ক্ষেবশষ 

েযক্ষিেত দ্বারস্থ পক্ষরবষো প্রদান েবর। 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

গুেল ভারবত 100,000 কর্বভলপারবদর েনয এেটি কপ্রাগ্রাম িালু েবরবে 

আইটি োয়াে, গুেল সাইোর ক্ষনরাপত্তায় 100,000 ভারতীয় কর্বভলপার এোং 

েবেষেবদর উন্নত েরার েনয এেটি কপ্রাগ্রাম উবোিন েবরবে। েযাবম্পইনটি 

কোম্পাক্ষনর সাইোর ক্ষসক্ষেউক্ষরটি করার্বশার অাংশ হবে, ো সারা ভারত েুবে 

এোক্ষধ্ে শহরবে েভার েরবে এোং উপবভািা অযাপ, কসইসাবথ এোরপ্রাইে 

কপ্রাগ্রাম ততক্ষরর েনয ক্ষনরাপত্তা অনুশীলবনর উবদ্দবশয টুল, টিউবটাক্ষরয়াল এোং 

পরামশি প্রদান েরবে। 

েযেহারোরীবদর অনলাইন ক্ষনরাপত্তার েনয গুেবলর প্রবিষ্টা: 

 প্রায় 100,000 কর্বভলপারবদর োবে কপৌাঁোবনার েনয সাইোর ক্ষস্কক্ষলাং 

করার্বশা 

 কলনবদবনর ক্ষনরাপত্তার েনয েহুভাক্ষষে সবিতনতা প্রিার 

 Google.org উচ্চ-িুাঁ ক্ষেপূণি সম্প্রদাবয়র েনয ক্ষর্ক্ষেটাল ক্ষনরাপত্তা দিতা 

এোং সমথিন িযাবনলগুক্ষল প্রসাক্ষরত েরবত অলাভেনেবদর $2 ক্ষমক্ষলয়ন 

অনুদান সরেরাহ েবর 

 ক্ষতনটি ভারতীয় ভাষায় িাইড কসিটি প্রেুক্ষি টুলক্ষেট িালু েবরবে৷ 

 সারা কদবশ CBSE কোবর্ি র ক্ষশিেবদর েনয 'Be Internet Awesome' 

ক্ষর্ক্ষেটাল ক্ষনরাপত্তা প্রক্ষশিণ প্রসাক্ষরত েবর 
 

AirAsia ইক্ষন্ডয়া CAE এর AI কট্রক্ষনাং ক্ষসবস্টম েযেহার েরার কিবত্র প্রথম 

এয়ারলাইন হবয় উবঠবে 

AirAsia ইক্ষন্ডয়া হল প্রথম এয়ারলাইন োরা এয়ারলাইবন্সর পাইলটবদর 

প্রক্ষশিবণর েনয CAE এর েৃক্ষত্রম েুক্ষিমত্তা- িাক্ষলত প্রক্ষশিণ েযেস্থা েযেহার েবর। 
CAE হল পাইলট প্রক্ষশিণ সমাধ্ানগুক্ষলর কনতৃস্থানীয় প্রদানোরী ো েুেপত 

প্রেুক্ষির উপর ক্ষভক্ষত্ত েবর। CAE এর সদর দির োনার্ায়। AirAsia দ্বারা 

েৃহীত প্রক্ষশিণ েযেস্থাবে েলা হয় CAE রাইে, ো পাইলট প্রক্ষশিণ কসশবনর 

সময় ক্ষরবয়ল-টাইম কর্টা প্রদান েবর এোং উচ্চ মাবনর প্রক্ষশিণ প্রদাবনর েনয 

তাবদর ক্ষেবশ্লষণ েবর।  

এয়ারএক্ষশয়া ইক্ষন্ডয়া সম্পবেি : 

এয়ারএক্ষশয়া ইক্ষন্ডয়া প্রাইবভট ক্ষলক্ষমবটর্ টাটা সনস প্রাইবভট ক্ষলক্ষমবটবর্র এেটি 

সহবোেী প্রক্ষতষ্ঠান এোং এর সদর দির কেঙ্গালুরুবত অেক্ষস্থত। এয়ারএক্ষশয়ার 

োক্ষণক্ষেযে োেিিম 12ই েুন 2014 -এ শুরু হয় এোং এটি ভারত েুবে 50টি 

সরাসক্ষর এোং 100টি সাংবোেোরী রুবট উবে। এয়ারলাইনটি তাবদর োত্রীবদর েনয 

অনযতম কসরা এোং কসরা সুক্ষেধ্া প্রদান েবর। 

CAE সম্পবেি : 

CAE হল এেটি প্রেুক্ষি কোম্পানী, োর লিয হল কভৌত ক্ষেশ্ববে ক্ষর্ক্ষেটাল েরা 

এোং প্রক্ষশিণ এোং সমাবলািনামূলে অপাবরশন সমাধ্ান প্রদান েরা। তারা 

পাইলট, এয়ারলাইন্স, প্রক্ষতরিা, এোং ক্ষনরাপত্তা োক্ষহনীবে িমতায়ন েরার েনয 

োে েবর। 
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স্বে সাের, সুরক্ষিত সাের: ভূবপির োদে MoES-এর কপ্রাগ্রাবম অাংশ 

ক্ষনবয়বেন 

পক্ষরবেশেত স্থাক্ষয়েবে উন্নীত েরার েনয, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূবপন্দ্র োদে পুদুবিক্ষরবত 

" স্বে সাের, সুরক্ষিত সাের " প্রিাবর অাংশ ক্ষনবয়ক্ষেবলন। 75 ক্ষদবনর " স্বে সাের, 

সুরক্ষিত সাের " প্রিারাক্ষভোনটি সক্ষম্মক্ষলত োেিেলাবপর মাধ্যবম উপকূল ও 

সমুবির অেস্থা উন্নত েরার লিয ক্ষনবয় িালু হবয়বে। 17 কসবেম্বর, 2022 

তাক্ষরবখ স্বে সাের, সুরক্ষিত সাের অক্ষভোবনর সমাক্ষি হবে | এটি 5 েুলাই, 

2022-এ শুরু হবয়ক্ষেল। 
 

আক্ষথিে অন্তভুি ক্ষি েমিসূক্ষি PM েন ধ্ন কোেনা 8 েের পূণি হবয়বে 

প্রধ্ানমন্ত্রী েন ধ্ন কোেনা 8 েের পূণি েবরবে এোং এই সমবয়র মবধ্য কদবশ 

প্রধ্ানমন্ত্রী েন ধ্ন কোেনার অধ্ীবন প্রধ্ান লিযগুক্ষল অেি ন হবয়বে। প্রধ্ানমন্ত্রী 
েন ধ্ন কোেনা হল এেটি লযােক্ষশপ আক্ষথিে অন্তভুি ক্ষি েমিসূক্ষি, ো প্রধ্ানমন্ত্রী 

নবরন্দ্র কমাক্ষদ শুরু েবরক্ষেবলন এোং 28কশ আেস্ট 2014 -এ এটি িালু হবয়ক্ষেল৷ 

2014 সাবলর ক্ষনেিািবনর পর প্রধ্ানমন্ত্রী নবরন্দ্র কমাদী তার প্রথম স্বাধ্ীনতা ক্ষদেবসর 

েিৃতায় েন ধ্ন কোেনা ক াষণা েবরক্ষেবলন। আট েেবর, প্রধ্ানমন্ত্রী েন ধ্ন 

কোেনা(PMJDY) 462.5 ক্ষমক্ষলয়বনর ক্ষিি স্পশি েবরবে | 
 

প্রধ্ানমন্ত্রী েন ধ্ন কোেনা (PMJDY): লিয 

প্রধ্ানমন্ত্রী েন ধ্ন কোেনা (PMJDY) হল এেটি োতীয় ক্ষমশন আক্ষথিে 

অন্তভুি ক্ষি েমিসূক্ষি োর লিয হল ভারবতর সমস্ত পক্ষরোবরর েনয েযাপে আক্ষথিে 

অন্তভুি ক্ষি েরা। 

 PMJDY- এর লিয হল েযাক্ষকাং সুক্ষেধ্াগুক্ষলবত সেিেনীন অযাবক্সস প্রদান েরা 

োর মবধ্য রবয়বে প্রক্ষতটি পক্ষরোবরর েনয অন্তত এেটি কমৌক্ষলে েযাক্ষকাং 

অযাোউে, আক্ষথিে সািরতা, কিক্ষর্ট অযাবক্সস, েীমা এোং কপনশন সুক্ষেধ্া। 

 সুক্ষেধ্াবভােীরা এেটি RuPay কর্ক্ষেট োর্ি  পাবেন োর অন্তক্ষনিক্ষমিত দু িটনা 

েীমা েভার ₹ 1 লাখ। 

 সুক্ষেধ্াবভােীর অযাোউবে সমস্ত সরোরী সুক্ষেধ্াগুক্ষলবে িযাবনল েরা এোং 

কেন্দ্রীয় সরোবরর সরাসক্ষর সুক্ষেধ্া স্থানান্তর (DBT) প্রেবে কঠবল কদওয়া। 

 দুেিল সাংবোে এোং অনলাইন কলনবদবনর মবতা প্রেুক্ষিেত সমসযাগুক্ষল 

সমাধ্ান েরা হবে। 

 েযাশ আউট পবয়ে ক্ষহসাবে কটক্ষলেম অপাবরটর এোং তাবদর প্রক্ষতক্ষষ্ঠত 

কেন্দ্রগুক্ষলর মাধ্যবম কমাোইল কলনবদনগুক্ষলও এই প্রেবের অধ্ীবন আক্ষথিে 

অন্তভুি ক্ষির েনয েযেহার েরার পক্ষরেেনা েরা হবয়বে। 

প্রধ্ানমন্ত্রী েন ধ্ন কোেনা (PMJDY): উবদ্দশয 

 কমৌক্ষলে সিয় েযাক অযাোউবের প্রাপযতার মবতা ক্ষেক্ষভন্ন আক্ষথিে 

পক্ষরবষোগুক্ষলবত অযাবক্সস ক্ষনক্ষিত েরবত 

 প্রবয়ােন-ক্ষভক্ষত্তে কিক্ষর্ট, করক্ষমবটন্স সুক্ষেধ্া, েীমা এোং কপনশন অযাবক্সস 

প্রদান েরবত। 

L&T প্রেুক্ষি ইনবিাবটইনবমে কসক্টবর BMW গ্রুবপর সাবথ 5 েেবরর 

িুক্ষি েবরবে 

হাই-এন্ড ইক্ষঞ্জক্ষনয়াক্ষরাং পক্ষরবষোগুক্ষলর এেটি প্রদানোরী, L&T কটেবনালক্ষে 

সাক্ষভি বসস সম্প্রক্ষত ক াষণা েবরবে কে, ইউবরাপীয় ক্ষেলাসেহুল অবটাবমোর 

BMW গ্রুপ এটিবে তার ইনবিাবটইনবমে েনবসাবলর সুযবটর েনয উচ্চ-

সম্পদ প্রবেৌশল পক্ষরবষো সরেরাহ েরার েনয পাাঁ ি েেবরর, েহু-ক্ষমক্ষলয়ন র্লাবরর 

িুক্ষি প্রদান েবরবে। িাবমির এেটি ক্ষেেৃক্ষত অনুসাবর, LTTS টিবমর প্রবেৌশলীরা 
সফ্টওয়যার ক্ষেড এোং ইক্ষেবগ্রশন, ইনবিাবটইনবমে তেধ্তা এোং ত্রুটি 

েযেস্থাপনার কিবত্র পক্ষরবষোগুক্ষল অিার েরবে। 
 

CERT-In সাইোর ক্ষসক্ষেউক্ষরটি এক্সারসাইে "ক্ষসনাক্ষেি " এক্সারসাইে 

পক্ষরিালনা েবরবে 

ইবলেট্রক্ষনক্স এোং আইটি মন্ত্রবের অধ্ীবন ইক্ষন্ডয়ান েক্ষম্পউটার ইমাবেি ক্ষন্স 

করসপন্স টিম (CERT-In), ক্ষসঙ্গাপুবরর সাইোর ক্ষসক্ষেউক্ষরটি এবেক্ষন্সর সাবথ 

সহবোক্ষেতায়, 13টি কদবশর েনয সাইোর ক্ষসক্ষেউক্ষরটি এক্সারসাইে "ক্ষসনাক্ষেি " 

সিলভাবে ক্ষর্োইন ও পক্ষরিালনা েবরবে। নযাশনাল ক্ষসক্ষেউক্ষরটি োউক্ষন্সল 

কসবিটাক্ষরবয়বটর কনতৃবে ভারত এই গ্রুপটির কনতৃে ক্ষদবে। 

সাইোর ক্ষনরাপত্তা েযায়াম "ক্ষসনাক্ষেি " ক্ষে? 

এক্সারসাইে এর ক্ষথম ক্ষেল "Building Network Resiliency to counter 

Ransomware Attacks"।  

 

Schemes and Committees News in Bengali 
 

ভারত সরোর " One Nation One Fertilizer " েমিসূক্ষি িালু েবরবে 

সরোর এেটি আবদশ োক্ষর েবর সারা কদবশ সাবরর িযান্ডগুক্ষলবে মানসম্মত 

েরার েনয ‘One Nation One Fertilizer’ েমিসূক্ষি িালু েবরবে। ওয়ান কনশন 
ওয়ান িাটিি লাইোবরর আবদশ অনুসাবর, কে কোম্পাক্ষন এটি ততক্ষর েবর তা 

সরোরী ো কেসরোরী খাবত, সমস্ত সাবরর েযাে, ইউক্ষরয়া, র্াই-অযাবমাক্ষনয়াম 

িসবিট (ক্ষর্এক্ষপ), ক্ষমউক্ষরবয়ট অি ওটাশবে(এমওক্ষপ) "ভারত ইউক্ষরয়া," 

"ভারত ক্ষর্এক্ষপ," "ভারত এমওক্ষপ," এোং "ভারত এনক্ষপবে" িযান্ড নাম রাখা হবে| 
 

NITI Aayog J&K-এ 500টি অটল টিকাক্ষরাং লযাে স্থাপন েরবে 

অটল ইবনাবভশন ক্ষমশন(AIM) এোং NITI Aayog হাই সু্কবলর ক্ষশিাথীবদর 

মবধ্য এেটি উদ্ভােনী মানক্ষসেতা ততরী েরার েনয েমু্ম ও োশ্মীবর 500 টিরও 

কেক্ষশ অটল টিকাক্ষরাং লযাে(ATL) প্রক্ষতষ্ঠা েরবত িবলবে। ATL হল ভারত 

েুবে উচ্চ ক্ষেদযালবয়র ক্ষশিাথীবদর মবধ্য এেটি উদ্ভােনী মানক্ষসেতা ততরী েরার 

েনয দ্বারা িালু েরা AIM-এর এেটি লযােক্ষশপ উবদযাে। 

http://www.careerpower.in/
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উবদ্দশয: 

 AIM-এর উবদ্দশয হল সু্কল, ক্ষেশ্বক্ষেদযালয়, েবেষণা প্রক্ষতষ্ঠান, MSME এোং 

ক্ষশে স্তবর হস্তবিবপর মাধ্যবম সারা কদবশ উদ্ভােন এোং উবদযািার এেটি 

ইবোক্ষসবস্টম ততক্ষর এোং প্রিার েরা। 

 AIM-এর েমিসূিীগুক্ষল উদ্ভােন োস্তুতবন্ত্র েৃহত্তর অাংশগ্রহণবে অনুপ্রাক্ষণত 

েবর ভারবতর েনসাংখযােত লভযাাংশ লাবভর লবিয 34টি রােয এোং 

কেন্দ্রশাক্ষসত অিলগুক্ষলবে েভার েবর৷ 
 

5তম রােীয় কপাষণ মাহ 2022 1 কসবেম্বর কথবে 30 কসবেম্বর পেিন্ত 

উদোপন েরা হয় 

মক্ষহলা ও ক্ষশশু উন্নয়ন মন্ত্রে 1 লা কসবেম্বর কথবে 30কশ কসবেম্বর পেিন্ত কদশ 

েুবে 5 তম রােীয় কপাষণ মাহ 2022 উদোপন েরবে। রােীয় কপাষণ মাহ পুক্ষষ্ট 

এোং সুস্বাবস্থযর আবলািনায় কিাোস আনবত এেটি েযাটিমি ক্ষহসাবে োে েবর। 

মাহ পুক্ষষ্ট এোং সুস্বাবস্থযর আবলািনায় কিাোস আনবত এেটি েযাটিমি ক্ষহসাবে 

োে েবর। 5তম রােীয় কপাষণ মাহ-এ, এেটি সুবপাক্ষষত ভারত সম্পবেি  

প্রধ্ানমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরবণর েনয েন আবিালনবে েন ভাক্ষেদাক্ষরবত রূপান্তর েরাই 

লিয। কপাষান মাহ 2022-এর কেন্দ্রীয় ক্ষথম হল "মক্ষহলা ও স্বাস্থয" এোং "োিা ও 
ক্ষশিা"। 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

কলিবটনযাে েভনির ক্ষসনহা 8 তম ইক্ষন্ডয়া ইোরনযাশনাল MSME স্টাটি -

আপ এক্সবপা এোং সাক্ষমট 2022 িালু েবরবেন  

8তম ইক্ষন্ডয়া ইোরনযাশনাল MSME স্টাটি -আপ এক্সবপা এোং সাক্ষমট 2022 

আনুষ্ঠাক্ষনেভাবে নতুন ক্ষদক্ষিবত কলিবটনযাে েভনির মবনাে ক্ষসনহা উবদ্বাধ্ন 

েবরক্ষেবলন। 8ম ইক্ষন্ডয়া ইোরনযাশনাল এমএসএমই স্টাটি -আপ এক্সবপা এোং 

সাক্ষমট 2022 এসএমই, স্টাটি আপ, েযেসা, ক্ষশে এোং পক্ষরবষো প্রদানোরীবদর 

নতুন সম্ভােনা তুবল ধ্রবত, কিতা এোং ক্ষেবিতাবদর সাবথ সাংবোে স্থাপন েরবত 

এোং কির্াবরল, রােয এোং স্থানীয় সম্পবেি  তথয ক্ষেক্ষনময় েরার েনয এেটি 

অতযন্ত প্রবয়ােনীয় েযাটিমি প্রদান েবর | 
 

 

ক্ষশিা মন্ত্রে স্মাটি  ইক্ষন্ডয়া হযাোথন-2০22 আবয়ােন েবরবে 

ক্ষশিা মন্ত্রে স্মাটি  ইক্ষন্ডয়া হযাোথলন-2০22 এর আবয়ােন েবরবে। স্মাটি  ইক্ষন্ডয়া 
হযাোথন-2022(SIH 2022) এর দুদি ান্ত সমাক্ষির সময়, প্রধ্ানমন্ত্রী নবরন্দ্র কমাদী 

উপক্ষস্থত থাো েযক্ষিেণবদর সাবথ আলাপিাক্ষরতা েবরন | প্রধ্ানমন্ত্রী ক্ষভক্ষর্ও 

েনিাবরবন্সর মাধ্যবম উপক্ষস্থত ক্ষশিাথীবদর সবঙ্গ েথা েবলন। স্মাটি  ইক্ষন্ডয়া 

হযাোথন 2022 এর দুটি সাংস্করণ হল স্মাটি  ইক্ষন্ডয়া হযাোথন (SIH) হার্ি ওয়যার 

এোং স্মাটি  ইক্ষন্ডয়া হযাোথন (SIH) সফ্টওয়যার। হার্ি ওয়যার এোং সফ্টওয়যার গ্রযান্ড 

িাইনাল েথািবম 25-29 আেস্ট এোং 25-26 আেবস্টর েনয ক্ষনধ্িাক্ষরত ক্ষেল। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

উবয়িা পুরস্কার: েক্ষরম কেনবেমা, অযাবলক্ষক্সয়া পুবটলাস উবয়িা কসরা 

কখবলায়াবের পুরস্কার ক্ষেবতবেন 

েক্ষরম কেনবেমা এোং আবলক্ষক্সয়া পুবটলাস তুরবস্কর ইস্তামু্ববল এেটি অনুষ্ঠাবন 

উবয়িা েষিবসরা পুরুষ ও মক্ষহলা কখবলায়াবের পুরস্কার ক্ষেবত অসামানয মরসুবমর 

েনয পুরসৃ্কত হবয়বেন। োবন্সর স্ট্রাইোর কেনবেমা িযাক্ষম্পয়ন্স ক্ষলবের িাইনাবল 

ক্ষলভারপুবলর ক্ষেপবি ক্ষরয়াল মাক্ষিদবে েয়লাভ েরবত সাহােয েবরন এোং ক্ষতক্ষন 

প্রক্ষতবোক্ষেতায় 15টি কোল েবরন, কেখাবন পুবটলাস মক্ষহলা িযাক্ষম্পয়ন্স ক্ষলবে 

সবেিাচ্চ কোলদাতা ক্ষেবলন, ো োবসিবলানাবে িাইনাবল কপৌাঁোবত সাহােয 

েবরক্ষেল | 
 

ক্ষমস ক্ষর্ভা ইউক্ষনভাসি 2022: েণিাটবের ক্ষদক্ষভতা রাই এই েের মুকুট পরবলন 

23-েের-েয়সী ক্ষদক্ষভতা রাই ক্ষমস ক্ষর্ভা ইউক্ষনভাসি 2022 -এর মেিাদাপূণি কখতাে 

ক্ষেবতবেন৷ এই প্রক্ষতবোক্ষেতার 10তম োক্ষষিেী উদোপবনর সময় এেটি 

েমোবলা অনুষ্ঠাবন তাবে ক্ষমস ইউক্ষনভাসি 2021, হারনাে সানু্ধ এই মুকুটটি 

পক্ষরবয় কদন৷ 71তম ক্ষমস ইউক্ষনভাসি প্রক্ষতবোক্ষেতায়, ক্ষদক্ষভতা রাই ভারবতর 

প্রক্ষতক্ষনক্ষধ্ে েরবেন, কেখাবন হারনাে সানু্ধ েত েের ক্ষেেয়ী হবয়ক্ষেবলন। 

কতবলঙ্গানার প্রজ্ঞা আয়ােক্ষরবে ক্ষমস ক্ষর্ভা সুপারনযাশনাল 2022 ক াষণা েরা 

হবয়বে।  
 

67তম ক্ষিল্মবিয়ার অযাওয়ার্ি স 2022: ক্ষেেয়ীবদর সমূ্পণি তাক্ষলো কদখুন 

টাইমস গ্রুপ দ্বারা উপস্থাক্ষপত 67তম ক্ষিল্মবিয়ার অযাওয়ার্ি  অনুষ্ঠান, 2021 

সাবলর কসরা ভারতীয় ক্ষহক্ষি ভাষার িলক্ষচ্চত্রগুক্ষলবে সম্মাক্ষনত েবরবে৷ Jio ওয়াডি  

কসোবর অনুক্ষষ্ঠত, 67তম ক্ষিল্মবিয়ার অযাওয়ার্ি স 2021 সাবল মুক্ষিপ্রাি 

িলক্ষচ্চত্রগুক্ষলবে সম্মাক্ষনত েবর৷ ক্ষিল্মবিয়ার সম্পাদে দ্বারা পক্ষরিাক্ষলত এেটি 

সাংোদ সবম্মলবন ক্ষেবতশ ক্ষপিাই টাইবটল স্পন্সর ক্ষহসাবে Wolf777news 

প্রোশ েবরবে। েক্ষলউর্ অক্ষভবনতা রণেীর ক্ষসাং এোং অেুি ন োপুরবে সহ-কহাস্ট 

ক্ষহসাবে ক াষণা েরা হবয়ক্ষেল। 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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েক্ষলউর্ কসক্ষলক্ষিটিবদর সমূ্পণি তাক্ষলো কদখুন, োরা 67 তম ক্ষিল্মবিয়ার 

অযাওয়ার্ি স 2022- ক্ষেবতবেন: 

েনক্ষপ্রয় পুরস্কার 

 কশ্রষ্ঠ িলক্ষচ্চত্র: কশরশাহ (ধ্মিা কপ্রার্ােশন) 

 কশ্রষ্ঠ পক্ষরিালেঃ ক্ষেষু্ণেধ্িন (কশরশাহ) 

 কসরা অক্ষভবনতা: রণেীর ক্ষসাং (83) েক্ষপল কদবের িক্ষরবত্র 

 কসরা অক্ষভবনত্রী: েৃক্ষত সযানন, ক্ষমক্ষম িক্ষরবত্র ক্ষমক্ষম রাবঠার 

 কসরা পাশ্বি অক্ষভবনতা: পকে ক্ষত্রপাঠি (ক্ষমক্ষম) 

 কসরা সহ-অক্ষভবনত্রী: সাই তামহাকর (ক্ষমক্ষম) 

আত্মপ্রোশ পুরস্কার 

 কসরা পুরুষ আত্মপ্রোশ: এহান ভাট – কে িক্ষরবত্র 99টি োন 

 কসরা মক্ষহলা অক্ষভবষে: শেিরী ওয়া  - োক্ষে অর োেক্ষল 2 কসাক্ষনয়া রাওয়াত / 

কেসক্ষমন "েযাে" ক্ষহসাবে 

 কসরা অক্ষভবষে পক্ষরিালে: সীমা পাহওয়া-রামপ্রসাদ ক্ষে কতহরক্ষভ 

কলখার পুরস্কার 

 কসরা েে: অক্ষভবষে োপুর, সুপ্রতীে কসন এোং তুষার পরাঞ্জবপ (িক্ষন্ডেে 

োবর আক্ষশক্ষে) 

 কসরা ক্ষিত্রনাটয: শুবভিু ভট্টািােি এোং ক্ষরবতশ শাহ (সদি ার উধ্ম) 

 কসরা সাংলাপ: ক্ষদোের েযানাক্ষেি  এোং েরুণ কগ্রাভার (সিীপ অর ক্ষপক্ষক িারার) 

সঙ্গীত পুরস্কার 

 কসরা সঙ্গীত পক্ষরিালে: তাক্ষনস্ক োেিী, ক্ষে প্রাে, োক্ষন, েসক্ষলন রবয়ল, 

োবভদ-কমাহক্ষসন এোং ক্ষেিম মনবট্রাে (কশরশাহ) 

 কসরা েীক্ষতোর: োউসার মুক্ষনর - "কলহরা কদা" (83) 

 কসরা কেেযাে োয়ে (পুরুষ): ক্ষে প্রাে - "মন ভেি" (কশরশাহ) 

 কসরা কেেযাে োক্ষয়ো (মক্ষহলা): আক্ষসস কেৌর - "রাতান লাক্ষম্বয়া" (কশরশাহ) 

সমাবলািেবদর পুরস্কার 

 কশ্রষ্ঠ িলক্ষচ্চত্র (কসরা পক্ষরিালে): সুক্ষেত সরোর (সরদার উধ্ম) 

 কসরা অক্ষভবনতা: ক্ষভক্ষে কেৌশল - উধ্ম ক্ষসাং িক্ষরবত্র সরদার উধ্ম 

 কসরা অক্ষভবনত্রী: ক্ষেদযা োলান- ক্ষেদযা ক্ষভনবসে িক্ষরবত্র কশরক্ষন 

ক্ষেবশষ পুরস্কার 

 ক্ষিল্মবিয়ার লাইিটাইম অযাক্ষিভবমে অযাওয়ার্ি : সুভাষ  াই 

প্রেুক্ষিেত পুরস্কার 

 কসরা সম্পাদনা: এ. শ্রীের প্রসাদ (কশরশাহ) 

 কসরা কপ্রার্ােশন ক্ষর্োইন: মানসী ধ্রুে কমহতা এোং ক্ষদক্ষমক্ষত্র মাক্ষলি (সদি ার 

উধ্ম) 

 কসরা কোক্ষরওগ্রাক্ষি: ক্ষেেয় োঙু্গক্ষল - "িাো িে" (আতরক্ষঙ্গ কর) 

 কসরা ক্ষসবনমাবটাগ্রাক্ষি: অক্ষভে মুবখাপাধ্যায় (সদি ার উধ্ম) 

 কসরা সাউন্ড ক্ষর্োইন: দীপকর িাক্ষে, নীহার রঞ্জন সামল (সরদার উধ্ম) 

 কসরা েযােগ্রাউন্ড কস্কার: শান্তনু তমত্র (সদি ার উধ্ম) 

 কসরা েক্ষস্টউম ক্ষর্োইন: ক্ষভরা োপুর ইই (সদি ার উধ্ম) 

 কসরা অযােশন: কস্টিান ক্ষরখটার, সুনীল রক্ষিেস (কশরশাহ) 

 কসরা ক্ষেবশষ প্রভাে: ক্ষভএিএক্সওয়ালা, এক্ষর্ট এিএক্স সু্টক্ষর্ওস (সদি ার 

উধ্ম) 
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োতীয় িীো ক্ষদেস ো রােীয় কখলা ক্ষদেস 2022: 29কশ আেস্ট 

1905 সাবলর 29 আেস্ট তাক্ষরবখ েেগ্রহণোরী হক্ষে ক্ষোংেদক্ষন্ত কমের 

ধ্যানিাাঁ বদর প্রক্ষত শ্রিা োনাবনার উবদ্দবশয ভারবত এই তাক্ষরবখ োতীয় িীো 

ক্ষদেস ো রােীয় কখলা ক্ষদেস উদোক্ষপত হয় । 2012 সাবল ক্ষদনটিবে প্রথম 

ভারবতর োতীয় িীো ক্ষদেস ক্ষহসাবে মবনানীত েরা হবয়ক্ষেল এোং পাক্ষলত 

হবয়ক্ষেল। রােপক্ষত এই অনুষ্ঠাবন কমের ধ্যানিাাঁ দ কখল রত্ন পুরস্কার, অেুি ন 

পুরস্কার, কিাণািােি পুরস্কার এোং ধ্যানিাাঁ দ পুরস্কাবরর মবতা িীো পুরস্কার প্রদান 

েবরন। 

উবিখবোেয: সম্প্রক্ষত প্রধ্ানমন্ত্রী নবরন্দ্র কমাক্ষদ ক াষণা েবরবেন কে রােীে োন্ধী 

কখল রত্ন পুরস্কাবরর নাম পক্ষরেতি ন েবর কমের ধ্যানিাাঁ দ কখল রত্ন পুরস্কার রাখা 

হবে। 

ধ্যানিাাঁ দ সম্পবেি  গুরুেপূণি এোং আেষিণীয় তথয: 

 ক্ষতক্ষন 1956 সাবল ভারবতর তৃতীয় সবেিাচ্চ কেসামক্ষরে সম্মান পদ্মভূষবণ 

ভূক্ষষত হন। তার আসল নাম ক্ষেল ধ্যান ক্ষসাং। 

 র্ােনাম 'িাাঁ দ' তার নাবমর সাবথ আটবে োয় (ক্ষহক্ষিবত োবে েলা হয় িাাঁ দ)। 

 1979 সাবলর 3 ক্ষর্বসম্বর ক্ষদক্ষিবত কোমায় িবল ক্ষেবয় ক্ষতক্ষন কশষ ক্ষনঃশ্বাস 

তযাে েবরন। 
 

পারমাণক্ষেে পরীিার ক্ষেরুবি আন্তেি াক্ষতে ক্ষদেস 2022: 29 আেস্ট 

পারমাণক্ষেে অস্ত্র পরীিার ক্ষেধ্বাংসী প্রভাে সম্পবেি  সবিতনতা োোবত 29কশ 

আেস্ট পারমাণক্ষেে পরীিার ক্ষেরুবি আন্তেি াক্ষতে ক্ষদেস পালন েরা হয়। এই েের 

এই ইবভবের ত্রবয়াদশ োক্ষষিেী ক্ষিক্ষিত েবর। এই ক্ষদবন, োক্ষতসাং  এেটি 

ইবভবের আবয়ােন েবর, ো পারমাণক্ষেে অস্ত্র পরীিা এোং ক্ষেবস্ফারবণর প্রভাে 

সম্পবেি  েনসবিতনতা ততক্ষর েবর এোং এই োতীয় পারমাণক্ষেে পরীিা েন্ধ 

েরার প্রবয়ােনীয়তাবে আরও হাইলাইট েবর। 
 

30কশ আেস্ট োতীয় িুি ক্ষশে ক্ষদেস উদোপন েরা হয় 

ভারবত, োতীয় িুি ক্ষশে ক্ষদেস প্রক্ষত েের 30 আেস্ট পাক্ষলত হয় | িুি 

ক্ষশেগুক্ষলবে তাবদর সামক্ষগ্রে েৃক্ষির সম্ভােনা এোং েেবর তাবদর উন্নয়বনর েনয 

প্রাি সুবোেগুক্ষলর েনয সমথিন ও প্রিার েরার েনয উবদ্দবশয এই ক্ষদনটি পাক্ষলত 

হয়। ক্ষদেসটি কদবশর েৃক্ষিবত িুি ক্ষশবের অেদানবে স্বীেৃক্ষত কদয়।  
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আক্ষেোন োংবশাদ্ভূত মানুবষর েনয আন্তেি াক্ষতে ক্ষদেস 31কশ আেস্ট পালন 

েরা হয় 

আক্ষেোন োংবশাদ্ভূত মানুবষর েনয আন্তেি াক্ষতে ক্ষদেস 31 আেস্ট ক্ষেশ্বেযাপী 

পাক্ষলত হয়। ক্ষদেসটি 2021 সাবল প্রথম উদোক্ষপত হবয়ক্ষেল | এই ক্ষদেসটির মাধ্যবম 

স্বীেৃক্ষত, নযায়ক্ষেিার এোং উন্নয়বনর েনয রাে এোং আন্তেি াক্ষতে সম্প্রদাবয়র 

অনযানয সদসযবদর পি কথবে দৃঢ় পদবিবপর আহ্বান োনাবনা হয়। 
োক্ষতসাংব র লিয সারা ক্ষেবশ্ব আক্ষেোন প্রোসীবদর অসাধ্ারণ অেদাবনর প্রিার 

েরা এোং আক্ষেোন োংবশাদ্ভূত মানুবষর ক্ষেরুবি সে ধ্রবনর তেষময দূর েরা। 
 

োতীয় পুক্ষষ্ট সিাহ 2022: 1লা কথবে 7ই কসবেম্বর 

ভারবত প্রক্ষত েের কসবেম্ববরর প্রথম সিাহ োতীয় পুক্ষষ্ট সিাহ ক্ষহবসবে পাক্ষলত 

হয়। সিাহটি প্রক্ষত েের 1-7 কসবেম্বর পেিন্ত পালন েরা হয়। এই সিাবহ এই 

ক্ষদনটি পালবনর উবদ্দশয হল স্বাস্থযের খাদযাভযাস এোং স্বাস্থযের েীেনধ্ারা েোয় 

রাখার েনয সঠিে পুক্ষষ্টর মূলয সম্পবেি  সাধ্ারণ েনেবণর মবধ্য সবিতনতা েৃক্ষি 

েরা।  

 

Sports News in Bengali 
 

নীরে কিাপো 89.08 ক্ষমটার করাবয়র দরুণ লুসান র্ায়মন্ড ক্ষলে ক্ষেবতবেন 

অক্ষলক্ষম্পে িযাক্ষম্পয়ন এোং েযাভক্ষলন ক্ষনবিপোরী, নীরে কিাপো ইক্ষতহাস রিনা 

েবরবেন োরণ ক্ষতক্ষন প্রথম ভারতীয় ক্ষহবসবে লসান র্ায়মন্ড ক্ষলে েয় েবরবেন। 
তার প্রথম প্রবিষ্টায়, ক্ষতক্ষন 89.08 ক্ষমটার ক্ষনবিপ েবরন। তার 89.08 ক্ষমটার করা 
ক্ষেল তার েযাক্ষরয়াবরর তৃতীয় কসরা প্রবিষ্টা, তারপবর ক্ষদ্বতীয় করা 85.18 ক্ষমটাবরর। 
এক্ষদবে, কটাক্ষেও অক্ষলক্ষম্পবের করৌপযপদে েয়ী েযাকুে ভাদবলে 85.88 

ক্ষমটাবরর কসরা করা ক্ষনবয় ক্ষদ্বতীয় স্থান অক্ষধ্োর েবরবেন, তারপবর মাক্ষেি ন 

েুিরাবের োটিি স থম্পসন 83.72 ক্ষমটাবরর করাবয়র সাবথ তৃতীয় স্থান অক্ষধ্োর 

েবরন | 
 

ক্ষিিা োউক্ষন্সল ভারতীয় িুটেবলর উপর কথবে ক্ষনবষধ্াজ্ঞা তুবল ক্ষনল 

ক্ষিিা োউক্ষন্সবলর েুযবরা অল ইক্ষন্ডয়া িুটেল কির্াবরশবনর (AIFF) উপর 

অোক্ষিত তৃতীয় পবির প্রভাবের োরবণ কে স্থক্ষেতাবদশ োক্ষর েরা হবয়ক্ষেল তা 

তুবল কনওয়ার ক্ষসিান্ত ক্ষনবয়বে। AIFF োেিক্ষনেিাহী েক্ষমটির িমতা গ্রহবণর েনয 

েঠিত প্রশাসে েক্ষমটির মযাবন্ডট োক্ষতল েরা হবয়বে এোং AIFF প্রশাসন AIFF-

এর তদনক্ষিন ক্ষেষয়গুক্ষলর সমূ্পণি ক্ষনয়ন্ত্রণ পুনরুিার েবরবে েবল ক্ষিিা এই 

ক্ষসিান্তটি ক্ষনবয়বে | 
 

োতীয় িীো ক্ষদেবস িীো মন্ত্রণালয় " Meet the Champion project " 

আবয়ােন েরবত িবলবে  

োতীয় িীো ক্ষদেবস, েুে ক্ষেষয়ে ও িীো মন্ত্রণালয় সারা কদবশর 26টি " Meet 

the Champion project " আবয়ােন েরবত িবলবে। েমনওবয়লথ কেমস এোং 
ক্ষেশ্ব িযাক্ষম্পয়নক্ষশবপ স্বণিপদে েয়ী ক্ষনখাত োক্ষরন, পযারাক্ষলক্ষম্পবে পদে েয়ী 

ভাক্ষেনা পযাবটল এোং কটাক্ষেও অক্ষলক্ষম্পবে পদে েয়ী মনপ্রীত ক্ষসাং নামেরা 

িীোক্ষেদবদর মবধ্য মাত্র েবয়েেন ক্ষমট দয িযাক্ষম্পয়ন প্রেবে অাংশ কনবেন।  
 

অল ইক্ষন্ডয়া করলওবয় িযাক্ষম্পয়নশীবপর 100 ক্ষমটার করবস োতীয় করের্ি  

কভবেবেন অম্লান কোরবোহাইন 

অম্লান কোরবোহাইন, ক্ষেক্ষন 200 ক্ষমটার োতীয় করেবর্ি র অক্ষধ্োরী, এখন 100 

ক্ষমটার করের্ি টি ক্ষনবের নাবম েুি েবরবেন। আসাবমর 24 েের েয়সী এই েুেে 

87তম সেিভারতীয় আন্তঃ-করলওবয় অযাথবলটিক্স িযাক্ষম্পয়নক্ষশবপ অক্ষময় কুমার 

মক্ষিবের (10.26 কসবেন্ড) েয় েেবরর পুরবনা োতীয় করের্ি টি ভােবত 10.25 

কসবেন্ড সময় কনন | 
 

প্রািন কলে ক্ষস্পনার রাহুল শমিা অেসবরর ক াষণা েবরবেন  

আন্তেি াক্ষতে ও  বরায়া ক্ষিবেট কথবে অেসবরর ক াষণা েবরবেন ভারতীয় 

ক্ষস্পনার রাহুল শমিা। 2011 সাবল, এই কলে-ক্ষস্পনার লাইমলাইবট এবসক্ষেবলন 

কেখাবন ক্ষতক্ষন আইক্ষপএবল পুবন ওয়াক্ষরয়বসির প্রক্ষতক্ষনক্ষধ্ে েবরক্ষেবলন। রাহুল 

শমিার 2011 সাবল ওবয়স্ট ইক্ষন্ডবের ক্ষেরুবি েীবরন্দ্র কশোবের অক্ষধ্নায়েবে তার 

ওক্ষর্আই অক্ষভবষে হবয়ক্ষেল। 2012 সাবল এমএস কধ্াক্ষনর অক্ষধ্নায়েবে 

অবস্ট্রক্ষলয়ার ক্ষেরুবি তার টি-কটাবয়ক্ষে অক্ষভবষে হয়। কসই েেবরর কশবষর ক্ষদবে, 

ক্ষতক্ষন শ্রীলকা সিবর তার কশষ ক্ষসক্ষরে কখবলন। সে ধ্রবনর ক্ষিবেট কথবে অেসর 

ক্ষনবয় আবেে ন কপাস্ট ক্ষলবখবেন প্রািণ এই ক্ষিবেটার। 
 

FIFA U-17 মক্ষহলা ক্ষেশ্বোপ: VAR প্রেুক্ষি ভারবত আত্মপ্রোশ েরবে 

ভারবত আসন্ন অনূধ্বি -17 মক্ষহলা ক্ষেশ্বোপ 2022-এ ক্ষভক্ষর্ও অযাক্ষসস্টযাে করিাক্ষর 

(ক্ষভএআর) প্রেুক্ষি েয়স-কোষ্ঠী কশাক্ষপবস আত্মপ্রোশ েরবত িবলবে, ক্ষেশ্ব 

িুটেবলর ক্ষনয়ন্ত্রে সাংস্থা ক্ষিিা এটি ক াষণা েবরবে। অল ইক্ষন্ডয়া িুটেল 

কির্াবরশন (এআইএিএি) এর 11 ক্ষদবনর স্থক্ষেতাবদশ তুবল কনওয়ার পবর 

FIFA দ্বারা আবয়াক্ষেত মেিাদাপূণি এই টুনিাবমেটি ভুেবনশ্বর (েক্ষলঙ্গা কস্টক্ষর্য়াম), 

মারোও (কেএলএন কস্টক্ষর্য়াম) এোং নক্ষভ মুম্বাইবত (ক্ষর্ওয়াই পাক্ষতল 

কস্টক্ষর্য়াম) 11-30 অবক্টাের পেিন্ত অনুক্ষষ্ঠত হবে। 
 

আন্তেি াক্ষতে ক্ষিবেট কথবে অেসর ক্ষনবলন ক্ষনউক্ষেলযাবন্ডর েক্ষলন ক্ষর্ 

গ্রযান্ডবহাম 

আন্তেি াক্ষতে ক্ষিবেট কথবে অেসবরর ক াষণা েবরবেন ক্ষনউক্ষেলযাবন্ডর 

অলরাউন্ডার েক্ষলন ক্ষর্ গ্রযান্ডবহাম। 36 েের েয়সী এই ক্ষিবেটার কদবশর ক্ষিবেট 

কোবর্ি র সাবথ আবলািনার পবর তার এই ক্ষসিান্ত ক্ষনবয়বেন | 2019 আইক্ষসক্ষস 

ক্ষিবেট ক্ষেশ্বোবপ, ক্ষতক্ষন দক্ষিণ আক্ষেোর ক্ষেরুবি এেটি অসাধ্ারণ কখলায় 47 

েবল 60 রাবনর সাবথ ইক্ষনাংস কখবলক্ষেবলন | 
 

আক্ষদবল সুমাক্ষরওয়ালা ভারতীয় অক্ষলক্ষম্পে অযাবসাক্ষসবয়শবনর অন্তেিতী 

সভাপক্ষতর দাক্ষয়ে গ্রহণ েবরবেন 

ভারতীয় অক্ষলক্ষম্পে অযাবসাক্ষসবয়শন নতুন ক্ষনেিািন না হওয়া পেিন্ত 

অযাবসাক্ষসবয়শবনর সভাপক্ষত ক্ষহসাবে আক্ষদল সুমাক্ষরওয়ালাবে ক্ষনবয়াে েবরবে৷ 

IOA-এর প্রািন সভাপক্ষত, র্ঃ নক্ষরির ধ্রুে োত্রা, েযক্ষিেত োরবণ 18 েুলাই 

IOA-এর সভাপক্ষতর পদ কথবে পদতযাে েবরক্ষেবলন। তারপবর, IOA 

সাংক্ষেধ্াবনর 11.1.5 ধ্ারা অনুসাবর 31 টির মবধ্য 18 েন োেিক্ষনেিাহী সদসয শূনযপদ 

পূরবণর েনয ক্ষনম্নস্বািরোরীবে সহ-ক্ষনেিািন েবরক্ষেবলন। 
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ক্ষেরাট কোহক্ষল প্রথম ভারতীয় ক্ষহবসবে প্রক্ষতটি িমিযাবট 100 মযাি কখবলন 

ক্ষিবেট ক্ষোংেদক্ষন্ত ক্ষেরাট কোহক্ষল প্রথম ভারতীয় এোং আন্তেি াক্ষতে ক্ষিবেট 

ইক্ষতহাবস সামক্ষগ্রেভাবে ক্ষদ্বতীয় কখবলায়াে ক্ষেক্ষন কখলার ক্ষতনটি িরমযাবট 

প্রক্ষতটিবত 100টি মযাি কখবলবেন। পাক্ষেস্তাবনর সাবথ অতযন্ত প্রতযাক্ষশত এক্ষশয়া 

োপ 2022-এর মযাবির েনয ভারবতর কেক্ষয়াং এোদবশ কখলার িবল ক্ষতক্ষন তার 

নাবম আবরেটি মাইলিলে কোে েবরন। 

আেস্ট 2008 সাবল তার আন্তেি াক্ষতে অক্ষভবষে হওয়ার পর কথবে কোহক্ষল 

এখনও পেিন্ত 102টি কটস্ট এোং 262টি ওয়ানবর্ োোও 100 টি -কটাবয়ক্ষে মযাি 

কখবলন| এই িরমযাবট ভারবতর হবয় তার কসরা েযক্ষিেত কস্কার হল 94 এোং 

ক্ষতক্ষন এই িরমযাবট 30টি হাি কসিুক্ষর েবরবেন। টি-কটাবয়ক্ষে ক্ষিবেবট কোহক্ষলর 

অক্ষেশ্বাসয করের্ি  রবয়বে | ক্ষতক্ষন ভারবতর হবয় 50.1 এর অক্ষেশ্বাসয েবের সাবথ 

3308 রান েবরবেন। 
 

মাটিি ন োপটিলবে ক্ষপেবন কিবল করাক্ষহত শমিা টি-কটাবয়ক্ষেবত সবেিাচ্চ রান 

সাংগ্রাহে হবয়বেন 

ভারতীয় অক্ষধ্নায়ে, করাক্ষহত শমিা ক্ষনউক্ষেলযাবন্ডর মাটিি ন োপটিলবে ক্ষপেবন 

কিবল পুরুষবদর T20 আন্তেি াক্ষতবে সবেিাচ্চ রান সাংগ্রাহে হবয়বেন। ভারবতর 

হবয় সাংক্ষিিতম িরমযাবট 133 মযাবি, করাক্ষহত শমিা এখনও পেিন্ত 4টি শতরান 

এোং 26টি হাি কসিুক্ষর েবরবেন। এই িরমযাবট এখন করাক্ষহবতর কমাট রান 

3499। এর পবরই আবেন মাটিি ন োপটিল, ক্ষেক্ষন েবরবেন 3497 রান। 100 মযাবি 

3341 রান েবর পুরুষবদর T20 আন্তেি াক্ষতবে তৃতীয় সবেিাচ্চ কস্কারার ক্ষেরাট 

কোহক্ষল। 
 

সাক্ষিেসাইরাে-ক্ষিরাে েযার্ক্ষমেন ক্ষেশ্ব িযাক্ষম্পয়নক্ষশবপ ভারবতর েনয প্রথম 

পদে ক্ষেবতবেন 

ক্ষেশ্ব িযাক্ষম্পয়নক্ষশবপ পুরুষবদর র্ােলস প্রক্ষতবোক্ষেতায় পদে েয়ী প্রথম ভারতীয় 

েুটি হবয়ক্ষেবলন সাতক্ষেেসাইরাে রক্ষকবরক্ষি এোং ক্ষিরাে কশঠি। সাক্ষিেসাইরাে 

রক্ষকবরক্ষি এোং ক্ষিরাে কশট্টি হল ক্ষেবশ্বর 7 নম্বর ক্ষমক্সর্ র্ােলস টিম এোং এই েুটি 

েমনওবয়লথ কেমস 2022-এ এেটি স্বণিপদেও ক্ষেবতক্ষেবলন। এটি কে কোনও 

র্ােলস ইবভবে ভারবতর ক্ষদ্বতীয় ক্ষেশ্ব িযাক্ষম্পয়নক্ষশপ পদে |  

সাক্ষিেসাইরাে এোং ক্ষিরাে এে  ো 15 ক্ষমক্ষনবট 24-22, 15-21, 21-14 

কস্কাবরর সাবথ ক্ষর্বিক্ষন্ডাং িযাক্ষম্পয়ন তাকুবরা হক্ষে এোং ইউবো কোোয়ক্ষশর 

ক্ষেরুবি ক্ষেবতবেন। সাক্ষেে এোং ক্ষিরাে টুনিাবমবে কিাঞ্জ পদে ক্ষনক্ষিত েবরবেন 

এোং কসক্ষমিাইনাবল তারা ষষ্ঠ োোই মালবয়ক্ষশয়ার অযারন ক্ষিয়া এোং কসাহ উক্ষয় 

টিবের মুবখামুক্ষখ হবেন।  
 

F1 2022: Max Verstappen কেলক্ষেয়ান F1 গ্রযান্ড ক্ষপ্রক্স 2022 ক্ষেবতবেন 

করর্ েুল এর িাইভার মযাক্স ভাস্টি াবপন কেলক্ষেয়ান িমুিলা 1 গ্রযান্ড ক্ষপ্রক্স 2022 

ক্ষেবতবেন। করর্ েুবলর সাক্ষেি ও কপবরে এোং কিরাক্ষরর োবলিাস কসঞ্জ েথািবম 

ক্ষদ্বতীয় এোং তৃতীয় অেস্থাবন রবয়বেন। ভাস্টি াবপন এখন এই মরসুবমর 14টি 

করবসর মবধ্য 9টি ক্ষেবতবেন। এটি ক্ষেল তার 71তম পক্ষর্য়াম ক্ষিক্ষনশ এোং ক্ষতক্ষন 

এই করস কথবে 26 পবয়ে সাংগ্রহ েবরক্ষেবলন। ভাস্টি াবপন 2021 সাবলও 

কেলক্ষেয়ান ক্ষেক্ষপ ক্ষেবতক্ষেবলন। 

এখাবন পূেিেতী গ্রযান্ড ক্ষপ্রক্স 2022 ক্ষেেয়ীবদর তাক্ষলো রবয়বে: 

 োনাক্ষর্য়ান গ্রযান্ড ক্ষপ্রক্স 2022: মযাক্স ভাস্টি াবপন (কনদারলযান্ডস) 

 আোরোইোন গ্রযান্ড ক্ষপ্রক্স 2022: মযাক্স ভাস্টি াবপন (কনদারলযান্ডস) 

 ক্ষময়াক্ষম গ্রযান্ড ক্ষপ্রক্স 2022: মযাক্স ভাস্টি াবপন (কনদারলযান্ডস) 

 এক্ষমক্ষলয়া-করামাগ্না গ্রযান্ড ক্ষপ্রক্স 2022: মযাক্স ভাস্টি াবপন (কনদারলযান্ডস) 

 কসৌক্ষদ আরে গ্রযান্ড ক্ষপ্রক্স 2022: মযাক্স ভাস্টি াবপন (কনদারলযান্ডস) 

 আোরোইোন গ্রযান্ড ক্ষপ্রক্স 2022: মযাক্স ভাস্টি াবপন (কনদারলযান্ডস) 

 কেি গ্রযান্ড ক্ষপ্রক্স 2022: মযাক্স ভাস্টি াবপন (কনদারলযান্ডস) 

 হাবঙ্গক্ষরয়ান গ্রযান্ড ক্ষপ্রক্স 2022: মযাক্স ভাস্টি াবপন (কনদারলযান্ডস) 

 কেলক্ষেয়ান গ্রযান্ড ক্ষপ্রক্স 2022: মযাক্স ভাস্টি াবপন (কনদারলযান্ডস) 

 কমানাবো গ্রযান্ড ক্ষপ্রক্স কমানাবো 2022: সাক্ষেি ও কপবরে (কমক্ষক্সবো) 

 অবস্ট্রক্ষলয়ান গ্রযান্ড ক্ষপ্রক্স। 2022: িালিস কললােি  (কমানাবো) 

 োহরাইন গ্রযান্ড ক্ষপ্রক্স 2022: িালিস কললােি  (কমানাবো) 

 অক্ষস্ট্রয়ান গ্রযান্ড ক্ষপ্রক্স 2022: িালিস কললারে (কমানাবো) 
 

ক্ষভক্টর অযাবক্সলবসন 2022 BWF ক্ষেশ্ব িযাক্ষম্পয়নক্ষশবপর ক্ষসবঙ্গলস ক্ষশবরাপা 

ক্ষেবতবেন 

কর্নমাবেি র ক্ষভক্টর অযাবক্সলবসন োপাবনর কটাক্ষেওবত থাইলযাবন্ডর কুনলাভুত 

ক্ষভটির্সানিবে হাক্ষরবয় তার ক্ষদ্বতীয় BWF ক্ষেশ্ব িযাক্ষম্পয়নক্ষশবপর পুরুষবদর 

ক্ষসবঙ্গলস ক্ষশবরাপা ক্ষেবতবেন। ক্ষেবশ্বর এে নম্বর অযাবক্সলবসন এই মরশুবম 

শুধু্মাত্র এেটি ক্ষসবঙ্গলস মযাি কহবরবেন | এই েয় অযাবক্সলবসনবে মরশুবম তার 

ষষ্ঠ ক্ষশবরাপা এবন ক্ষদবয়বে। 

এখাবন ক্ষেক্ষভন্ন ক্ষেভাবে ক্ষেেয়ীবদর তাক্ষলো রবয়বে: 

S.No কশ্রণী ক্ষেেয়ী রানার আপ 

1. 
পুরুষবদর 

ক্ষসবঙ্গলস 
ক্ষভক্টর অযাবক্সলবসন 

কুনলাভুত 

ক্ষভটিদসনি 

2. মক্ষহলা ক্ষসবঙ্গলস আেবন ইয়ামাগুক্ষি কিন ইউবিই 

3. 
পুরুষবদর 

র্ােলস 
হারুন ক্ষিয়া কসাহ উউই ইে 

4. মক্ষহলা র্ােলস কিন ক্ষোংবিন ক্ষেয়া ইিান 

5. ক্ষমক্সর্ র্ােলস কিাং ক্ষসওবয়ই হুয়াাং ইয়াক্ষেওাং 
 

আন্তেি াক্ষতে ক্ষিবেবট সেবিবয় সিল কপসার হবয়বেন ইাংলযাবন্ডর কেমস 

অযান্ডারসন 

ইাংলযাবন্ডর কেমস অযান্ডারসন আন্তেি াক্ষতে ক্ষিবেবট 950টি উইবেট পূণি েরা 

প্রথম িাস্ট কোলার হবয়বেন। দক্ষিণ আক্ষেোর ক্ষেপবি ক্ষদ্বতীয় কটবস্টর 3য় ক্ষদবন 

ক্ষতক্ষন এই ঐক্ষতহাক্ষসে েীক্ষতি  অেি ন েবরন। ক্ষতক্ষন অবস্ট্রক্ষলয়ার কলন মযােগ্রার 

(949 উইবেট) করের্ি  কভবেবেন।  
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AFI এোং HSBC India ভক্ষেষযবতর মক্ষহলা িীোক্ষেদবদর সমথিন েরার 

েনয এবে-অপরবে সহবোক্ষেতা েরবে 

অযাথবলটিক্স কির্াবরশন অি ইক্ষন্ডয়া(AFI) ভারতীয় মক্ষহলা িীোক্ষেদবদর, 

ক্ষেবশষ েবর তরুণবদর সমথিন েরার েনয HSBC ইক্ষন্ডয়ার সাবথ সহবোক্ষেতার 

ক াষণা েবরবে। সহবোক্ষেতার শতি ােলীর অধ্ীবন, প্রক্ষতভাোন কমবয়বদর অনূধ্বি -
14 এোং অনূধ্বি -16 োতীয় আন্তঃবেলা িযাক্ষম্পয়নক্ষশপ কথবে োোই েরা হবে 

এোং ক্ষেশ্বেযাপী প্রক্ষতবোক্ষেতার েনয প্রক্ষশিণ কদওয়া হবে। 

অযাথবলটিক্স কির্াবরশন অি ইক্ষন্ডয়া (এএিআই) এোং এইিএসক্ষেক্ষস ইক্ষন্ডয়া 

সহবোক্ষেতা েবর: অাংশগ্রহণোরীরা 

 অঞু্জ েক্ষে েেি , ক্ষেশ্ব অযাথবলটিক্স িযাক্ষম্পয়নক্ষশবপ ভারবতর েনয প্রথম পদে 

েয়ী 

 ক্ষপ্রয়াকা কোস্বামী 

 আনু্ন রানী 

 ক্ষহমা দাস, এক্ষশয়ান কেমবস 400 ক্ষমটার কদৌবে করৌপয পদে েয়ী৷ 
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অস্কার ক্ষেেয়ী ক্ষপক্সার অযাক্ষনবমটর রাল্ফ এেলস্টন প্রয়াত হবয়বেন 

অস্কার পুরস্কার ক্ষেেয়ী অযাক্ষনবমটর, রাল্ফ এেলস্টন 56 েের েয়বস 

েযাক্ষলবিাক্ষনিয়া, মাক্ষেি ন েুিরাবে (USA) অগ্নযাশবয়র েযান্সাবরর োরবণ প্রয়াত 

হবয়বেন। ক্ষতক্ষন 18 অবক্টাের 1965 সাবল কলে িালিস, লুইক্ষসয়ানা (মাক্ষেি ন 

েুিরাে) েেগ্রহণ েবরন। ক্ষতক্ষন ক্ষপক্সার অযাক্ষনবমশন সু্টক্ষর্ওবত এেেন 

আবমক্ষরোন অযাক্ষনবমটর, ক্ষশে পক্ষরিালে, কস্টাক্ষরবোর্ি  ক্ষশেী, কলখে, িলক্ষচ্চত্র 

পক্ষরিালে এোং প্রবোেনা ক্ষর্োইনার ক্ষেবলন। 

ক্ষপক্সাবরর অযাক্ষনবমবটর্ শটি  ক্ষিল্ম "ির দয োর্ি স", রাল্ফ এেলস্টন রক্ষিত এোং 

পক্ষরিাক্ষলত 74তম এোবর্ক্ষম অযাওয়াবর্ি  (2002) কসরা অযাক্ষনবমবটর্ শবটি র 

পুরস্কার ক্ষেবতবেন। ক্ষতক্ষন ‘টয় কস্টাক্ষর’ ক্ষসবনমার েনয কসরা ক্ষশে ক্ষনবদি শনার েনয 

তার প্রথম অযাক্ষন পুরস্কার ক্ষেবতবেন। পবর ক্ষতক্ষন 2004 সাবল "িাইক্ষন্ডাং ক্ষনবমা" 
এর েনয অযাক্ষন পুরস্কার, 2015 সাবল "ইনসাইর্ আউট" এোং 2016 সাবল 

আেীেন েৃক্ষতবের েনয উইনসর মযােবে পুরস্কার ক্ষেবতক্ষেবলন। 
 

প্রখযাত অথিনীক্ষতক্ষেদ অক্ষভক্ষেৎ কসন প্রয়াত হবয়বেন 

প্রখযাত অথিনীক্ষতক্ষেদ এোং প্রািন পক্ষরেেনা েক্ষমশবনর সদসয, অক্ষভক্ষেৎ কসন 72 

েের েয়বস প্রয়াত হবয়বেন। ক্ষতক্ষন প্রধ্ানমন্ত্রী মনবমাহন ক্ষসাংবয়র আমবল 2004 

কথবে 2014 সাল পেিন্ত পক্ষরেেনা েক্ষমশবনর সদসয ক্ষেবলন। 2010 সাবল 

েনবসোর েনয ক্ষতক্ষন পদ্মভূষবণ ভূক্ষষত হন। 
 

ক্ষমখাইল েেিাবিভ, কশষ কসাক্ষভবয়ত কনতা ক্ষেক্ষন ঠান্ডা েুবির অেসান 

 টিবয়ক্ষেবলন, 91 েের েয়বস প্রয়াত হবয়বেন 

ক্ষমখাইল েেিাবিভ, ক্ষেক্ষন কসাক্ষভবয়ত ইউক্ষনয়বনর কশষ কনতা ক্ষহসাবে এেটি ক্ষেধ্বস্ত 

সাম্রােযবে োাঁ িাবনার েনয ঠান্ডােুবির অেসান হয়, ক্ষতক্ষন সম্প্রক্ষত প্রয়াত হন। 

মৃতুযোবল ক্ষতক্ষন 91 েের েয়সী ক্ষেবলন। কসন্ট্রাল ক্ষলক্ষনেযাল হাসপাতাবলর এে 

ক্ষেেৃক্ষত অনুোয়ী েেিাবিভ দী ি অসুস্থতার পবর প্রয়াত হবয়বেন ।  
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স্বক্ষনভি রতা োোবত, ভারতীয় োক্ষহনী 3য় কদশীয়েরবণর তাক্ষলো কপবয়বে 

প্রক্ষতরিা উত্ক্পাদবন স্বক্ষনভি রতাবে উন্নীত েরার এোং প্রক্ষতরিা পােক্ষলে কসক্টর 

আন্ডারবটক্ষোংস (DPSUs) দ্বারা আমদাক্ষন েমাবনার প্রবিষ্টার সাবথ সামঞ্জসয 

করবখ, প্রক্ষতরিা মন্ত্রী রােনাথ ক্ষসাং 28 আেস্ট, 2022-এ 780টি কেৌশলেতভাবে 

গুরুেপূণি লাইন প্রক্ষতস্থাপবনর তৃতীয় ইক্ষতোিে আক্ষদোসী তাক্ষলো (PIL) 

অনুবমাদন েবরবেন। ইউক্ষনট (LRUs), সাে-ক্ষসবস্টম এোং এেটি টাইমলাইন সহ 

উপাদান োর োইবর তারা শুধু্মাত্র কদশীয় ক্ষশে কথবে সাংগ্রহ েরা হবে। এটি সশস্ত্র 

োক্ষহনীর েনয ক াক্ষষত ক্ষতনটি ক্ষপআইএল কথবে আলাদা। 
 

েজ্র প্রহর 2022: ক্ষহমািল প্রবদবশ ভারত ও মাক্ষেি ন েুিরাবের কেৌথ মহোর 

সমাক্ষি হবয়বে 

ভারত-মাক্ষেি ন কেৌথ ক্ষেবশষ োক্ষহনীর মহো েজ্র প্রহর 2022 - এর 13তম 

সাংস্করণটি ক্ষহমািল প্রবদবশর োেবলাবত সমাক্ষি হবয়বে। দুই কদবশর ক্ষেবশষ 

োক্ষহনী 21 ক্ষদবনর কেৌথ প্রক্ষশিণ মহোয় অাংশ কনয়। কেৌথ প্রক্ষশিণ উভয় কদবশর 

োক্ষহনীবে োক্ষতসাংব র সনবদর অধ্ীবন কেৌথ পক্ষরবেবশ ক্ষেমানোহী অপাবরশন, 

ক্ষেবশষ অক্ষভোন এোং সন্ত্রাসক্ষেবরাধ্ী অক্ষভোবন প্রক্ষশিবণর সুবোে েবর ক্ষদবয়বে। 

েজ্র প্রহর েযায়াম সম্পবেি : 

েতি মান তেক্ষশ্বে পক্ষরক্ষস্থক্ষতর কপ্রিাপবট উভয় কদবশর ক্ষনরাপত্তা িযাবলবঞ্জর 

পক্ষরবপ্রক্ষিবত ইউএস কস্পশাল কিাবসির সাবথ েজ্র প্রহর অনুশীলন খুেই 

গুরুেপূণি। এই োক্ষষিে মহোটি ভারত ও মাক্ষেি ন েুিরাবের মবধ্য ক্ষেেেভাবে 

আবয়াক্ষেত হয়। 12তম সাংস্করণটি 2021 সাবলর অবক্টােবর মাক্ষেি ন েুিরাবের 

ওয়াক্ষশাংটবন পক্ষরিাক্ষলত হবয়ক্ষেল। 
 

কনৌোক্ষহনীর নতুন পতাো উবোিন েরবেন প্রধ্ানমন্ত্রী কমাদী, িালু হবে 

আইএনএস ক্ষেিান্ত 

প্রধ্ানমন্ত্রী নবরন্দ্র কমাক্ষদ 2রা কসবেম্বর ক্ষেমানোহী রণতরী আইএনএস ক্ষেিান্ত 

েক্ষমশক্ষনাং উদোপন অনুষ্ঠাবন ভারতীয় কনৌোক্ষহনীর এেটি নতুন পতাো (নতুন 

কনৌোক্ষহনীর পতাো) প্রোশ েরবেন। ক্ষতক্ষন আনুষ্ঠাক্ষনেভাবে কদবশর প্রথম 

ক্ষেমানোহী রণতরী, আইএনএস ক্ষেিাবন্তর উবদ্বাধ্ন েরবেন। ভারতীয় কনৌোক্ষহনী 
কসে েবেি র িস োোই 2রা কসবেম্বর এেটি নতুন কনৌোক্ষহনীর পতাো কপবত 

িবলবে | 2001 এোং 2004 এর মবধ্য অটল ক্ষেহারী োেবপয়ী অক্ষিবস থাোোলীন 

পতাো কথবে িস ক্ষিিটি সক্ষরবয় কদওয়া হবয়ক্ষেল, ক্ষেন্তু মনবমাহন ক্ষসাংবয়র 

কনতৃোধ্ীন ইউক্ষপএ িমতা ক্ষিবর পাওয়ার পবর এটি পুনঃস্থাক্ষপত হবয়ক্ষেল। 
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SAREX-2022: কিন্নাইবয় 10তম োতীয় সামুক্ষিে অনুসন্ধান এোং উিার 

অনুশীলন-22 পক্ষরিাক্ষলত হবয়বে 

কিন্নাইবত ভারতীয় কোস্ট োর্ি  (ICG) দ্বারা 10তম োতীয় সামুক্ষিে অনুসন্ধান 

এোং উিার অনুশীলন SAREX-22 পক্ষরিাক্ষলত হবয়ক্ষেল। অনযানয সাংস্থা এোং 

ক্ষেবদশী অাংশগ্রহণোরীবদর সাবথ, ভারতীয় কোস্ট োবর্ি র প্রধ্ান, ক্ষভ এস 

পাঠাক্ষনয়া, "সাবরক্স-2022" অনুশীলবনর মূলযায়ন েবরবেন। েরুরী পক্ষরক্ষস্থক্ষতবত, 
ICG র্ক্ষনিয়ার ক্ষেমান দশিেবদর কদক্ষখবয়ক্ষেল ক্ষেভাবে োহাে এোং এবরাবেন 

কথবে োত্রীবদর উিার েরা োয়। 
 

SAREX-2022: সম্পবেি  

এই েেবরর ক্ষদ্বোক্ষষিে অনুশীলবনর ক্ষেষয় হল "সামুক্ষিে োত্রী ক্ষনরাপত্তার ক্ষদবে 

সিমতা েৃক্ষি", ো আমাবদর আইএসএসআর-এর ক্ষভতবর এোং োইবর উভয় েে 

েরুরী পক্ষরক্ষস্থক্ষতবত সহায়তা কদওয়ার েনয NMSARB এোং অনযানয 

কস্টেবহাডার সাংস্থাগুক্ষলর সাংেে এোং উত্ক্সেিবে প্রক্ষতক্ষনক্ষধ্ে েবর৷ 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

‘India’s Economy From Nehru to Modi: A Brief History’ েইটি 

প্রোক্ষশত হবে 

পুলাবপ্র োলােৃষ্ণাবনর কলখা ‘India’s Economy From Nehru To Modi:: 

A Brief History’ নাবম এেটি নতুন েই শীঘ্রই প্রোক্ষশত হবত িবলবে | 

‘India’s Economy From Nehru To Modi:: A Brief History’ েইটি 

পক্ষন্ডত কনবহরুর সময় কথবে ভারবতর অথিননক্ষতে অগ্রেক্ষত ক্ষনবয় কলখা হবয়বে। 
েওহরলাল কনহরু কথবে েতি মান সমবয়র প্রধ্ানমন্ত্রী নবরন্দ্র কমাক্ষদ সম্ববন্ধ সে 

তথয েইটিবত উবিক্ষখত আবে।  
 

র্াঃ োলুভাই "Science Behind Surya Namaskar" ক্ষশবরানাবমর এেটি 

েই উবোিন েবরবেন  

প্রক্ষতমন্ত্রী, র্াঃ মুঞ্জপাো মবহন্দ্রভাই োলুভাই AIIA- কত সেবিবয় সুপক্ষরক্ষিত 

কোে আসনগুক্ষলর মবধ্য এেটির উপর প্রমাণ-ক্ষভক্ষত্তে েবেষণার এেটি সাংগ্রহ 

“Science Behind Surya Namaskar” নাবম এেটি েই প্রোশ েবরবেন। 

েইটি AIIA- কত অল-ইক্ষন্ডয়া ইনক্ষস্টটিউট অি আয়বুেিদ (AIIA) স্বস্থেৃক্ষত্ত এোং 

কোে ক্ষেভাবের দ্বারা সাংেক্ষলত হবয়বে। 

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

পক্ষিমেবঙ্গ কখালা হবে ক্ষেবশ্বর সেবিবয় েে ধ্মীয় সৃ্মক্ষতবসৌধ্ 

ক্ষেবশ্বর েৃহত্তম ধ্মীয় সৃ্মক্ষতস্তম্ভ, পক্ষিমেবঙ্গর তেক্ষদে েযাবনবটাক্ষরয়াবমর মক্ষির , 

ো ইোরনযাশনাল কসাসাইটি অি েৃষ্ণ েনসায়বনস (ইসেন) এর সদর দিতর 

ক্ষহসাবে োে েরবে | তেক্ষদে েযাবনবটক্ষরয়াম অক্ষতক্ষথবদর মহাোেক্ষতে সৃক্ষষ্টর 

ক্ষেক্ষভন্ন অাংবশ ভ্রমবণর প্রস্তাে কদবে। 

তেক্ষদে েযাবনবটাক্ষরয়াবমর মক্ষির হল ইসেবনর প্রক্ষতষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাবদর দৃক্ষষ্ট 

এোং দৃশযত মাক্ষেি ন েুিরাবে েযাক্ষপটল ভেবনর নেশা দ্বারা অনুপ্রাক্ষণত। শ্রীল 

প্রভুপাদ 1976 সাবলর েুলাই মাবস মক্ষিবরর োক্ষহযে তশলীর েনয তার পেবির 

েথা োনান। 

তেক্ষদে েযাবনবটক্ষরয়াবমর মক্ষিরটি পক্ষিমেবঙ্গর নদীয়া কেলার মায়াপুবর অেক্ষস্থত 

এোং সমূ্পণি হোর পর এটি ভযাটিোবনর তােমহল এোং কসে পলস েযাবথিাবলর 

কিবয়ও েে হবে।  
 

দুনীক্ষতগ্রস্ত অক্ষিসারবদর শাক্ষস্ত কদওয়ার ক্ষনবদি শ প্রতযাখযান েরার েনয CVC-

এর তাক্ষলোর শীবষি রবয়বে করল 

করলওবয় মন্ত্রে সরোরী সাংস্থাগুক্ষলর তাক্ষলোর শীবষি রবয়বে োরা দুনীক্ষতগ্রস্ত 

েমিেতি া ও েমিিারীবদর ক্ষেরুবি ক্ষসক্ষভক্ষসর সুপাক্ষরশ উবপিা েবর এোং তাবদর 

ক্ষনেস্ব শৃঙ্খলামূলে পিক্ষত অনুসাবর ক্ষেষয়গুক্ষল সমাধ্ান েবর। 2021 সাবলর 

োক্ষষিে প্রক্ষতবেদবন 55টি অনুরূপ  টনা সরোক্ষর সাংস্থাগুক্ষলবত ক্ষরবপাটি  েরা 

হবয়বে, োর মবধ্য 11টি করলওবয়বত ক্ষেল। 
 

ক্ষদক্ষির মুখযমন্ত্রী কেেক্ষরওয়াল ভািুি য়াল সু্কল িালু েরবলন  

ক্ষদক্ষির মুখযমন্ত্রী অরক্ষেি কেেক্ষরওয়াল এেটি ভািুি য়াল সু্কল িালু েবরবেন | 

সারাবদশ কথবে োত্র-োত্রীরা সু্কলটিবত ভক্ষতি র েনয কোেয েবল ক্ষেবেক্ষিত হবে। 
ক্ষদক্ষি মবর্ল ভািুি য়াল সু্কল (DMVS) এর েনয আবেদন প্রক্ষিয়া 31 আেস্ট শুরু 

হবয়ক্ষেল৷ সু্কলটি 9-12 লাবসর েনয উপলব্ধ থােবে৷ সু্কলটিবত দিতা-ক্ষভক্ষত্তে 

প্রক্ষশিণ সহ NEET, CUET এোং JEE-এর মবতা প্রবেক্ষশো পরীিার েনয 

ক্ষেবশষজ্ঞবদর দ্বারা প্রস্তুটি প্রদান েরা হবে। 

NHAI কলাোল কনক্ষভবেশন সযাবটলাইট ক্ষসবস্টম-ক্ষভক্ষত্তে কটাক্ষলাং-এর উপর 

েমিশালার আবয়ােন েবরবে 

ভারবতর নযাশনাল হাইওবয় অথক্ষরটি (NHAI), ভারবত কটাক্ষলাং ক্ষভক্ষত্তে কলাোল 

কনক্ষভবেশন সযাবটলাইট (GNSS) এর উপর এেটি কস্টেবহাডার পরামশি 

েমিশালার আবয়ােন েবরবে। এেক্ষদনেযাপী এই েমিশালার মূল উবদ্দশয ক্ষেল 

ক্ষেএনএসএস-ক্ষভক্ষত্তে কটাক্ষলাং ক্ষসবস্টবমর ক্ষেক্ষভন্ন ক্ষদে সম্পবেি  ক্ষেক্ষভন্ন ক্ষশে 

ক্ষেবশষজ্ঞ এোং কস্টেবহাডারবদর োে কথবে ইনপুট এোং পরামশি িাওয়া। 
এোোও, এই েমিশালা GNSS প্রেুক্ষির উপর ক্ষভক্ষত্ত েবর ভারবত ক্ষে কলা 

করাক্ষলাং ক্ষসবস্টবমর েনয কেৌশলগুক্ষল এোং ভক্ষেষযবতর করার্মযাপ ক্ষর্োইবন 

সহায়তা েরার েনয এেটি োইর্ ক্ষহসাবে োে েরবে। 
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