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National News in Bengali 
 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমমত শাহ মিমিতত “CAPF eAwas” নামক ওত়েব 

প ার্ট ালের উতমাচন করররেন 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমমত শাহ কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বালিনীর জন্য “CAPF eAwas” 

নামক ওযয়ব-যপার্ট ালের উযমাচন েযরযেন। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বালিনীলক 

সবটদাই কদযশর অভ্যন্তরীণ লনরাপত্তার এেটি শক্ত কমরুদণ্ড হিসাবে গণ্য করা িয় 

। স্বাধীনতা লদবস কেযে এখন পর্টন্ত 35 িাজাযরর কবলশ পুলিশ েমটেতট া অভ্যন্তরীণ 

লনরাপত্তা বজায় রাখযত লিযয় প্রয়াত িবয়বেন | 
 

IILM ইউমনভামসটটি: ল সু্কল হল ভারততর 1ম NEP 2020 

কমপ্লাত়েন্ট ল সু্কল 

IILM মবশ্বমবদ্যাল়ে কদযশর প্রেম জাতী়ে মশক্ষা নীমত 2020 (NEP 2020) 

Complaint আইন সু্কল চালু কতরতে । IILM লবশ্বলবদ্যািয় উত্তরপ্রতিশ 

সরকাতরর অনুতমািন এবং বার কাউমিল অফ ইমি়ো (মবমসআই) এর 

স্বীেৃলত কপযয়যে । IILM ি সু্কিটি তার অতযাধুলনে পহরোঠাযমার জন্যও পলরলচত 

। IILM ইউলনভ্ালসটটির আন্তঃলবভ্ািীয় লশক্ষাদান এবং প্রলশক্ষযণর কেৌশিগুলি 

NEP 2020-এর সাযে সঙ্গলতপূণট |  
 

পসনাবামহনী অরুণাচতলর LAC বরাবর পমজর ইনফ্রা ড্রাইভ 

 মরচালনা কতরলে 

অরুনাচে প্রযদযশর তাও়োং পসক্টতর Line of Actual Control (LAC) 

বরাবর ফায়ারপাওয়ার এবং পহরোঠাযমা উযেখযর্াগ্যভ্াযব আপযেড েরার পযর, 

কসনাবালিনী অরুণাচি প্রযদযশর বালে অংযশ সক্ষমতা এবং পহরোঠাযমা 

উন্নয়যনর জন্য এেটি বড় ড্রাইভ্ পহরচােনা কবরবে । এোলধে কসনা েমটেতট ার 

মযত, এইগুহের মযে রযয়যে রাস্তা, কসতু, র্াযনি, বাসস্থান এবং কটাযরজ সুলবধা, 

লবমান চিাচযির সুলবধা এবং কর্ািাযর্াি ও নজরদালরর আপযেড, লবযশষ েযর 

উচ্চ লদবাং উপতযো অঞ্চযি | 
 

 

ভারততর স্বাস্থ্য খাত 2025 সাতলর মতে 50 মবমল়েন ডলাতর প  ৌঁোতব 

ভারততর স্বাস্থ্যতসবা মশল্প 2025 সাতলর মতে 50 মবমল়েন ডলাতর প  ৌঁেতব 

বযি আশা েরা িযে | স্বাস্থযযসবা ব্যবস্থার প্রায় 80% আগামী  াৌঁ চ বেতর 

মডমজর্াল স্বাস্থ্যতসবা সরঞ্জামগুমলতত মবমনত়োগ বাডাতনার লক্ষয রাতখ। 
 

আত্মমনভট রশীল হও়ো: 

মন্ত্রী কর্াি েযরযেন কর্ সরোযরর প্রধান উযেশ্য িি আিামী 10 বেযর আমিামন 

মনভট রতা 80% পেতক কমমত়ে 30% এর মনতচ এবং পমক ইন ইমি়োর 

মােতম স্মার্ট  মাইলতটানগুমলর মােযম কমড-যর্যের কক্ষযে 80% স্বলনভ্ট রতা 

লনলিত েরা । এর লদযে, ভ্ারত সরোর স্বাস্থযযসবা খাতযে শলক্তশািী েরার জন্য 

োঠাযমািত এবং কর্েসই সংস্কার েযরযে এবং FDI বৃদ্ধি করার জন্য সিায়ে 

নীলতরও ক াষণা েযরযে ।  
 

300টি নতুন কাতগটা র্ামমটনাল পরলওত়ের রাজস্ব বাডাতত সাহায্য 

কররব 

পকন্দ্রী়ে মমন্ত্রসভা পরলওত়ের জমম িীর্টতম়োিী মলজ কদওয়ার নীলতর 

পাশাপালশ আগামী  াৌঁ চ বেতর 300টি গমত শমি কাতগটা র্ামমটনাল ততমরর 

প্রস্তাব অনুতমািন কতরতে । বৃিস্পলতবার এেজন লসলনয়র আলধোলরে বযিযেন 

কর্ করিওযয়লত 300টি িলত শলক্ত োযিটা র্ালমটনাি চািু িযি মািবািী পলরযষবা 

কেযে বেতর কম তক্ষ 30,000 পকাটি র্াকার বমধটত রাজস্ব আশা করা যারব 

। 
 

এর সুমবধা: 

কেন্দ্রীয় মলন্ত্রসভ্া দ্বারা পলরেলিত 300টি র্ালমটনািগুলি 30,000 জন প্রতযক্ষ 

এবং 90,000  তরাক্ষ কমটসংস্থ্ান সৃমি করতব বতল আশা করা হতে । 

আলধোলরে বযিযেন, “র্ালমটনািগুলি ততলর িওয়ার সাযে সাযে আমরা 

ক্রমবধটমান মািবািী রাজস্ব কপযত শুরু েরব। এেবার 300টি োযিটা র্ালমটনাি 

সমূ্পণট িযয় কিযি, করিওযয় েমপযক্ষ 30,000 কোটি র্াোর অলতলরক্ত রাজস্ব 

পাযব। “ 
 

মশক্ষা মন্ত্রণাল়ে NEP পক এমগত়ে মনলয যাওয়ার উরেরে মশক্ষা বট 

চালু কতরতে 

লশক্ষেযদর সম্মান জানাযত এবং নতুন জাতী়ে মশক্ষা নীমত (NEP) অগ্রসর 

করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্ন ূণটা পিবী এবং রাজকুমার রঞ্জন মসং দ্বারা 

‘মশক্ষা বট’ চালু করা হরয়রে । লশক্ষা মন্ত্রনািয়, CBSE, AICTE, এবং 

দক্ষতা উন্নয়ন ও উযদ্যাক্তা মন্ত্রযের দ্বারা আযয়ালজত এেটি উযদ্বাধনী 

েযোপেেন লশক্ষা পযবটর সূচনাযে লচলিত েযরযে। 
 

লশক্ষা মন্ত্রনািয় লশক্ষা পবট চািু েযরযে: মূি লবষয়গুলি 

• লশক্ষা প্রলতমন্ত্রী (MoS) অন্ন ূণটা পিবীর মতত, NEP 2020-এর অধীযন, 

লশক্ষেযদর এেটি সমলিত এবং আন্তঃলবভ্ািীয় পদ্ধলতর ধারণা অনুসাযর 

ভ্লবষ্যযতর েমট পলরেিনার উপর োজ েরযত িযব। 

• NEP-এর সাযে সালরবদ্ধভ্াযব লশক্ষােীযদর লবোযশর এবং মূল্য-লভ্লত্তে 

সমাজ িঠযন লশক্ষেরা গুরুত্বপূণট। 
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• লশক্ষযের দৃঢ় সমিয় এবং সিযর্ালিতা োেযদর তাযদর ক্ষমতা এবং চলরে 

লবোযশ সািায্য েরার মূি চালবোঠি। 

• মন্ত্রীরা লসলবএসই-অলধভু্ক্ত সু্কযির 19 জন অেক্ষ এবং লশক্ষেযে 

"লশক্ষাদান এবং সু্কি কনতৃত্ব 2021-22-এ কেষ্ঠযত্বর জন্য লসলবএসই 

সম্মাননা" প্রদান েযরযেন। 

• লশক্ষে, সু্কি কিাে বা উচ্চলশক্ষায় কিাে না কেন, এমওএস রাজকুমার 

রঞ্জন মসং -এর মতত, একটি ভাগ করা মমশন রযয়যে এবং এই সম্মাযনর 

িক্ষয িি অনুেরণীয় অনুশীিন, এোযডলমে কনতৃত্ব এবং প্রলতষ্ঠান 

লনমটাণযে স্বীেৃলত কদওয়া। 
 

অযা -মভমত্তক পর্াতকন-মুি টিমকর্ মসতটম চােু করার জন্য 

ভারততর প্রেম RRTS কমরতডার তৈরী করা হরয়রে  

কদযশর প্রেম আঞ্চলিে দ্রুত ট্রানলজর্ লসযটম (ভ্ারযতর প্রেম RRTS 

েলরযডার), লদলে-লমরার্ RRTS িাইন, এেটি স্বয়ংলক্রয় ভ্াড়া সংেি (AFC) 

লসযটম এবং রাইডারযদর জন্য QR কোড সি টিলের্ অন্তভু্ট ক্ত েরযব । AFC 

লসযটম কেনার জন্য, ন্যাশনাি েযালপর্াি লরলজয়ন ট্রান্সযপার্ট  েযপটাযরশন 

(NCRTC) সম্প্রলত ক াষণা েযরযে কর্ এটি কমাদী প্রশাসযনর "যমে ইন ইলিয়া" 

মান অনুর্ায়ী লবযডর অনুযরাধ েযরযে৷ 
 

CJI নাগমরক  মরতেবার জন্য NALSA পকতন্দ্রর উতদ্বাধন কতরন 

ভ্ারযতর প্রধান লবচারপলত উি়ে উতমশ লমলত ন্যাশনাল মলগ্যাল সামভট তসস 

অেমরটি (NALSA) লকরের উতদ্বাধন কতরন । NALSA অলফস র্া আযি 

জামনগর হাউতস স্থ্া ন করা িযয়লেি 9 নযভ্ম্বর, 2021-এ ভ্ারযতর সুলপ্রম 

কোযর্ট র অলতলরক্ত লবলডং েমযেযে স্থানান্তলরত েরা িযয়লেি । জয়সািযমর 

িাউযসর জায়িাটি NALSA কে কদওয়া িযয়লেি আইনী সিায়তা কেন্দ্র প্রলতষ্ঠার 

জন্য ব্যবিার েরার উবেবে | 
 

মশশুমৃতুযতত পকন্দ্রী়ে সরকামর মমহলা কমীরা 6০ মিতনর 

মাতৃত্বকালীন েুটি  াতবন 

কেন্দ্রীয় সরোলর মলিিা েমীরা 60 লদযনর লবযশষ মাতৃত্বকালীন েুটি  াতবন। 

প্রসযবর আযি বা প্রসযবর সময় এেটি লশশু মারা কিযি বা জযমর পরপরই লশশুটি 

মারা কিযি এই েুটি মঞু্জর েরা িযব । েমী ও প্রলশক্ষণ লবভ্াি কেযে এ সংক্রান্ত 

এেটি লনযদট শনা জালর েরা িযয়যে। েমী, জনঅলভ্যর্াি ও কপনশন মন্ত্রে 

অনুসাযর এই লসদ্ধান্ত কনওয়া িযয়যে। 
 

GoI ‘রাজ ে’ এর নাম  মরবতট ন কতর ‘কতট ব্য  ে’ রাখার কথা 

পর্ােণা কতরতে 

ভ্ারত সরোর রাজ ে এবং পসন্ট্রাল মভস্তা লতনর নাম  মরবতট ন েযর 

‘কতট ব্য  ে’ করার পর্ােণা করররে । রাজ ে এবং পসন্ট্রাল মভস্তা লতনর 

নাম পলরবতট যনর িযক্ষয 7 কসযেম্বর এেটি লবযশষ সভ্ার পযর এই লসদ্ধান্ত কনওয়া 

িযয়লেি । এর আযি কমালদ সরোর করসযোসট করাড কেযে কিােেল্যাণ মািট 

পর্টন্ত কর্ রাস্তার উপর প্রধানমন্ত্রীর বাসভ্বন রযয়যে তার নাম পলরবতট ন েযরলেি। 
 

কতট ব্য  ে সম্পতকট  : 

পনতামজ মূমতট  কেযে রাষ্ট্রপলত ভ্বন পর্টন্ত পুযরা রাস্তা এবং এিাো েতট ব্য পযের 

অন্তভু্ট ক্ত । স্বাধীনতা লদবযস লেবের জনগবের উযেযশ প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমালদর 

ভ্াষণ কদওয়ার পযর এই লসদ্ধান্ত আযস কর্খাযন লতলন ঔপলনযবলশে মানলসেতার 

সাযে সম্পলেট ত প্রতীে এবং লচিগুলির লবিুলির োরণগুলির উপর কজার 

লদযয়লেযিন। 
 

ভারতত প্রেম LNG ট্রাক সুমবধা চালু কতরতে ব্লু এনামজট  পমার্রস 

ব্লু এনামজট  পমার্রস কেযে দী ট পাোর, ভ্ারী-শুল্ক ট্রােগুলি, র্া পলরেন্ন শলক্ত, 

শূন্য লনিটমন র্ানবািন উত্পাদন েযর ভ্ারতীয় ট্রালেং ব্যবসাযে উন্নীত েরযত 

চায়, লসই এোর লেবক LNG কত চিযব৷ এই ব্যবসার উযদ্বাধন েযরন কেন্দ্রীয় 

মন্ত্রী নীলতন িড়েলর । ব্লু এনালজট  কমার্রস-এর সাযে FPT ইিামি়োতলর একটি 

চুমি রত়েতে, ইর্ালিয়ান Iveco গ্রুযপর কলাবাি পাওয়ারযট্রন ব্র্যাি, BS VI 

FPT ইিালিয়াি ইলঞ্জন সি প্রেম LNG ট্রাে চািু েরযত। 
 

ভারতত প্রেম LNG ট্রাক সুমবধা (ব্লু এনামজট  পমার্র): মূল  ত়েন্ট: 

• 5528 4×2 ট্রাক্টযরর প্রবতট ন LNG-জ্বািালনরু্ক্ত ট্রাযের বাজাযর প্রযবযশর 

জন্য প্রেম মযডি লিসাযব োজ েরযব। 

• ব্লু এনালজট  কমার্রস দালব েযর কর্ তার "ট্রােগুলি ভ্ারতীয় পলরবিন লশযির 

দালবেৃত শুল্ক চযক্রর সাযে সম্মলতযত ততলর এবং পরীক্ষা েরা িযয়যে।" 

• উচ্চ-র্েট  এফলপটি ইিালিয়াি ইলঞ্জনরু্ক্ত এই ট্রােগুলি শুধুমাে তাযদর 

ক্লাযসর কসরা TCOই নয়, দী ট পে চিার জন্য অতুিনীয় রাইড আরাম এবং 

ড্রাইভ্াযরর লনরাপত্তা প্রদান েযর। 

• সবযচযয় শলক্তশািী প্রােৃলতে গ্যাস ইলঞ্জন িি FPT ইিালিয়াি ইলঞ্জন, র্া 

CNG, LNG এবং বাযয়ালমযেযনর সাযেও সামঞ্জস্যপূণট। 

• লডযজি ইলঞ্জযনর তুিনায় সযবটাত্তম-কেণীর জ্বািানী খরচ এবং েম শব্দ 

লনলিত েরযত, এটি মালিপযয়ন্ট কটাইলচওযমট্রিে দিন ব্যবিার েযর। 
 

ভারত বাত়োতর্ক দ্বারা তৈরী ভারততর প্রেম ইন্ট্রানাসাল পকামভড 

ভযাকমসন DCGI দ্বারা অনুতমািন প ত়েতে 

ভারৈ বাত়োতর্তকর দ্বারা ভ্ারযতর প্রেম ইন্ট্রানাসাল পকামভড ভযাকমসন 

18 বেযরর কবলশ বয়সী কিাযেযদর ইনযজেশযনর লবরুযদ্ধ প্রােলমে টিো কদওয়ার 

উবেবে ড্রাগ কতন্ট্রালার পজনাতরল অফ ইমি়ো (DCGI) এর োে কেযে 

অনুযমাদন কপযয়যে । কেন্দ্রীয় স্বাস্থয ও পলরবার েল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মািামভ়ো 

এই ভ্যােলসনটিযে COVID-19-এর লবরুযদ্ধ ভ্ারযতর িড়াইযয় এেটি 'মবগ 

বুট' বতল অমভমহত কতরতেন। 

ভারত বাত়োতর্ক ইন্টারন্যাশনাল মলমমতর্ড (মবমবআইএল) , ভ্যােলসন 

উদ্ভাবযন লবশ্বব্যাপী হেডার এবং সংক্রামে করাযির ভ্যােলসযনর লবোশোরী । 

BBIL ক াষণা েযরযে কর্ ইন্ট্রানাসাল পকামভড ভযাকমসন (BBV154) এর 

মবকাশ জরুলর অবস্থায় সীলমত ব্যবিাযরর জন্য অনুযমালদত িযয়যে । 

iNCOVACC িি এেটি লরেলম্বন্যান্ট করলেযেশন- ার্লত অযাযডযনাভ্াইরাস 

পভক্টরযুি ভ্যােলসন র্ার এেটি প্রাে-লফউশন লস্থলতশীি স্পাইে কপ্রাটিন 

রযয়যে।  
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International News in Bengali 
 

প্রেমবাতরর মততা মতগামল়ো সফতর যাতেন রাজনাে মসং 

প্রমতরক্ষামন্ত্রী দুই কদযশর মযে প্রলতরক্ষা সিযর্ালিতা আরও সুসংিত েরযত 

লদ্বপালক্ষে আযিাচনা েরযবন । লতলন 2+2 মন্ত্রী  যটাত়ের সংলাত  জা ানও 

যাতবন। প্রেমত, কেন্দ্রীয় প্রলতরক্ষা মন্ত্রী রাজনাে লসং 5 কেযে 7 কসযেম্বর 

মতগামল়ো সফর করার কো রত়েতে ৷ "আসন্ন সফরটি পকানও ভারতী়ে 

প্রমতরক্ষা মন্ত্রীর মতগামল়ো়ে প্রেম সফর | এই সফরটি উভ্য় লেবের মযে 

প্রলতরক্ষা সিযর্ালিতা এবং কেৌশিিত অংশীদালরত্বযে আরও সুসংিত েরযব 

"প্রলতরক্ষা মন্ত্রণািয় জানাবনা িবয়বে, 2+2 মন্ত্রী পর্টাযয়র সংিাযপ তার জাপান 

সফযররও েো রযয়যে। 
 

সুত়েলা ব্র্যাভারম্যান: ভারতী়ে বংতশাদ্ভূত যুিরাতজযর নতুন স্বরাষ্ট্র 

সমচব 

নতুন লব্র্টিশ প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস, ভ্ারতীয় বংযশাদ্ভূত এেজন আইনজীবী সুত়েলা 

ব্র্যাভারম্যানলক কদযশর নতুন স্বরাষ্ট্র সলচব লিসাযব হনবয়াগ কবরবে ৷ ভ্ারতীয় 

বংযশাদ্ভূত প্রীলত প্যাযর্ি, সুযয়িা ব্র্যাভ্ারম্যাযনর স্থিালভ্লষক্ত িযবন। দলক্ষণ-পূবট 

ইংল্যাযির ফারিাযমর 42 বের বয়সী েনজারযভ্টিভ্ পাটিট র সদস্য সুযয়িা 

ব্র্যাভ্ারম্যান এর আযি অযার্লনট কজনাযরি লিসাযব বলরস জনসন প্রশাসযনর জন্য 

োজ েযরলেযিন। 
 

ভারত আগামী সপ্তাতহ QUAD মসমন়ের আমধকামরকতির তবঠতকর 

আত়োজন করতব 

তাইও়োন প্রণালী লনযয় উযত্তজনার পর এই ধরতনর প্রেম ঊর্ধ্ট তন 

অমফমস়োল মমটিং আিামী সিাযি মালেট ন রু্ক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং অযিলিয়ার 

সাযে কোয়াড গ্রুলপংযয়র এেটি সরোরী-স্তযরর তবঠে নয়া লদলেলত আযয়াজন 

েরা িযব । 5-6 কসযেম্বর লনধটালরত কোয়াড লমটিং সিাযি ভারততর ইতদা-

প্যামসমফক অংশীিারতির সাতে সংগঠিত হতব । কসযেম্বযরর মাঝামালঝ 

সমবয় উজযবলেস্তাযন অনুলষ্ঠত িযত র্াওয়া আসন্ন সাংিাই কো-অপাযরশন 

অিটানাইযজশন (SCO) শীষট সযম্মিযনর জন্য সরোযরর "ভ্ারসাম্য বজায় রাখার" 

পদযক্ষপ লিযসযব এটিযে কদখা িযে৷ 
 

জামতসংর্ শ্রীলঙ্কার মানবামধকার পরকতডট র মনদা কতরতে 

লিউম্যান রাইর্স ওয়াচ বযিযে লে, জামতসংতর্র মানবামধকার কাউমিল 

27লে কম শ্রীিঙ্কার উপর এেটি িভ্ীর ত্রুটিপূণট করযজালিউশন পাস েযরযে, র্া 

সাম্প্রলতে রু্যদ্ধর সময় েলেত অপব্যবিাযরর আন্তজট ালতে তদযন্তর আহ্বানযে 

উযপক্ষা েযরলে, । োউলন্সি 26 এবং 27 কম, 2009 তালরযখ শ্রীলঙ্কার 

মানবামধকার  মরমস্থ্মত মনত়ে একটি মবতশে অমধতবশতনর আত়োজন 

কতরদ্ধেে | 
 

চীন উষ্ণতম আগট মারসর পরকডট  কতরতে  

চীযনর েতৃট পক্ষ পিতশর সবতচত়ে উষ্ণতম আগট মাস পরকডট  কতরতে | 

লেবের লমলডয়া অনুসাযর, এেটি অস্বাভ্ালবে তীব্র্ েীযের তাপপ্রবাযির ফযি 

নদীগুলি শুলেযয় কিযে, ফসি ঝিযস কিযে এবং লবলেন্ন ব্ল্যােআউর্ শুরু 

িযয়যে । চীতনর িমক্ষণাঞ্চল িত মাযস লবপর্টস্ত িযয় পযড়যে র্া লবযশষজ্ঞরা 

বযিলেযিন কর্, এটি হেেব্যাপী ইলতিাযসর সবযচযয় খারাপ তাপপ্রবাি মযে িযত 

পাযর | লসচুয়ান প্রযদযশর লেেু অংযশ এবং চংলেং এর কমিালসটিলত তাপমাো 

েযয়ে লদন ধযর 40 মডমগ্র পসলমস়োস (104 ফাযরনিাইর্) এর উপযর চবে 

হগবয়হেে । 
 

রাজনাে মসংতক পর্াডা 'ততজস' উ হার মিতলন মতগামল়োর 

পপ্রমসতডন্ট উখনামগন খুতরলসুখ 

মযঙ্গালিয়া সফরোরী প্রেম ভ্ারতীয় প্রলতরক্ষামন্ত্রী, রাজনাে মসংতক রাষ্ট্রপলত 

উখনামগন খুতরলসুখ এেটি জাাঁ েজমেপূণট ক াড়া "ততজাস" উ হার 

মিত়েমেতলন । সাত বের পর এযদযশর কনতৃযত্বর োে কেযে ওই এেই রেম 

উপিার কপযিন প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমালদ। 2015 সাযি, প্রধানমন্ত্রী কমালদ এই কদযশ 

তার ঐলতিালসে সফযরর সময় তার তৎোিীন মযঙ্গালিয়ান প্রলতপক্ষ লচযমদ 

সাইখানলবযিযির োে কেযে এেটি লবযশষ উপিার কপযয়লেযিন | ক াড়াটির নাম 

লেি কাৌঁ োক'। 
 

 ামকস্তানতক 450 মমমল়েন ডলাতরর প্যাতকজ পর্ােণা কতরতে 

যুিরাষ্ট্র 

বাইরেন প্রশাসন  ামকস্তানতক 450 মমমল়েন মামকট ন ডলাতরর F-16 

ফাইর্ার পজর্ মির্ পর্কসই পপ্রাগ্রাম অনুযমাদন েযরযে । মালেট ন েংযেযস 

এেটি লবজ্ঞলি অনুোয়ী, কটর্ লডপার্ট যমন্ট 450 লমলিয়ন মালেট ন ডিাযরর 

আনুমালনে খরযচর হেহনমবয় F-16 কেস এবং সম্পলেট ত সরঞ্জামগুলির সম্ভাব্য 

লবযদশী সামলরে লবলক্রর অনুযমাদন কদওয়ার লসদ্ধান্ত লনযয়যে | 
 

2018 সাতল ট্রাম্প  ামকস্তানতক সমস্ত প্রমতরক্ষা এবং মনরা ত্তা সহা়েতা 

বন্ধ করার পর্ােণা করার  তর  ামকস্তানতক এটি প্রেম বড মনরা ত্তা 

সহা়েতা প্রদান করা হরয়রে | 
 

মামকট ন যুিরাষ্ট্র ইউতরাত র জন্য 2 মবমল়েন ডলার সামমরক সহা়েতা 

প্রদান কতরতে 

মামকট ন  ররাষ্ট্রমন্ত্রী অযান্টমন মিতঙ্কন মকত়েতভ এেটি অলনধটালরত সফর 

েযরযেন, োরণ োইবডন প্রশাসন ইউতেন এবং রামশ়োর হুমমকর মুতখ োকা 

অন্যান্য ইউতরা ী়ে পিশগুমলর জন্য $2 মবমল়েতনরও কবলশ মূযল্যর বড় নতুন 

সামলরে সিায়তা প্রোন েযরযে । ঊর্ধ্ট তন ইউযক্রনীয় েমটেতট াযদর সাযে 

তবঠযে, লব্ল্যঙ্কন বযিলেযিন কর্ োইবডন প্রশাসন ইউযক্রন এবং ন্যাযর্া সদস্য 

এবং আঞ্চলিে লনরাপত্তা অংশীদারযদর সাবে তার 18টি প্রলতযবশীযে দী টযময়াদী 

তবযদলশে সামলরে অেটায়যন $2 লবলিয়ন অেথ প্রোন কবরবে 
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State News in Bengali 
 

UP: ভরতত ল হে রাতজযর প্রেম গ্রাম পযখাতন প্রমতটি বামডতত RO 

জলের ব্যবস্থা রত়েতে 

ভরতত ল উত্তরপ্রতিতশর প্রেম োম িযয় উযঠযে লেখাবন প্রলতটি বালড়যত RO 

জল সরবরাি েরার কিৌরব অজট ন েযরযে । ভ্রযতৌি কবযরলির লবলেলর চাইনপুর 

ব্ল্যে অবলস্থত । এই গ্রাবম প্রায় 7,000 জন পলাক রত়েতে এবং প্রলতটি বালড়যত 

পলরষ্কার ও লনরাপদ RO জি সরবরাি েরা িয় । RO জবের ব্যেস্থাটি আদশট োম 

পঞ্চাযয়যতর উযদ্যাযির অধীযন েরা িযয়যে র্া োমযে লবশুদ্ধ পানীয় জযির 

অযাযেস কপযত সক্ষম েযর। 

এখন পর্টন্ত োযম চারটি RO প্লযান্ট স্থাপন েরা িযয়যে এবং আরও দুটি RO-র 

োজ চিযে। এই RO েযান্টগুলি প্রধান সরবরাি র্যাযঙ্কর সাযে সংরু্ক্ত েরা 

িযয়যে র্া প্রলতটি বালড়যত পলরষ্কার জি সরবরাি েরযত সিায়তা েযর। 
 

উত্তরপ্ররদরের ফারুখাবাতি, 'তজল কা খানা' FSSAI দ্বারা 5-টার 

পরটিং প ত়েতে 

উত্তরপ্রতিতশর ফারুখাবাি পজলার ফযতিিড় পকন্দ্রী়ে কারাগার বন্দীযদর 

জন্য খাবাযরর মাযনর জন্য ফুড পসফটি টযািাডট  অেমরটি অফ ইমি়ো 

(FSSAI) কেযে 5-টার করটিং অজট ন েযরযে । এেটি তৃতীয় পযক্ষর অলডর্ 

লকাম্পাহন, FSSAI দ্বারা তালিোভু্ক্ত, োরািাযর 5-টার 'ইর্ রাইর্ সাটিট লফযের্' 

প্রদান েযরলে । এটি খাবাযরর মান এবং স্বাস্থযলবলধর স্বীেৃলত প্রোন কবর |  

কজিা ম্যালজযির্ সঞ্জয় কুমার লসং-এর লমলডয়া লববৃলত অনুসাযর, 1,100জন বলন্দ 

FSSAI-এর “Eat Right” স্বীেৃলত অনুর্ায়ী পলরষ্কার এবং স্বাস্থযের খাবার 

কপযয়যে। 
 

'সংসৃ্কমতর জন্য পসরা গন্তব্য'-এর জন্যদ্ধহসারব  মিমবগলক 

আন্তজট ামতক ভ্রমণ  ুরস্কার 2023 প্রদান করা হরয়রে 

জামতসংতর্র মবশ্ব  যটর্ন সংস্থ্ার (UNWTO) অনুযমালদত সদস্য 

প্যামসমফক এমর়ো ট্রাতভল রাইর্াসট অযাতসামসত়েশন (PATWA) দ্বারা 

সংসৃ্কলতর জন্য কসরা িন্তব্য হিসাবে  মিমবগলক আন্তজট ামতক ভ্রমণ  ুরস্কার 

2023 প্রোন করা িবয়বে । 9 মাচট , 2023-এ জামটালনর বালিটযন ওয়াডট  রু্যলরজম 

অযাি এলভ্যয়শন লিডাসট সালমযর্ পুরস্কারটি উপস্থাপন েরা িযব। র্ানা লদ্বতীয় 

বেযরর জন্য, ওয়াডট  ট্রাযভ্ি অযাওয়াডট স 2022 সাযি েযালরবীয়যদর প্রধান 

সাংসৃ্কলতে িন্তব্য লিযসযব লেউবা প্রজাতন্ত্রযে লনবটালচত েযরযে। 
 

তামমলনাডু সরকার োত্রীতির জন্য " ুধুমাই প ন মস্কম" চালু 

কতরতে 

তালমিনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম পক টামলন লদলের মুখ্যমন্ত্রী অরলবন্দ কেজলরওয়াযির 

উপলস্থলতযত কচন্নাইযত এেটি অনুষ্ঠাযন ' ুধুমাই প ন' প্রেি চািু েযরযেন । লমঃ 

কেজলরওয়াি 26টি সু্কি অফ এলেযিন্স এবং 15টি মযডি সু্কযির উযমাচন 

েযরযেন র্া তালমিনাড় ুসরোর লদলেযত তার এএলপ সরোযরর মযডি অনুেরণ 

েযরযে। 
 

 ুধুমাই প তনর অধীতন: 

• পুধুমাই কপন লস্কম, কমযয় োেীরা, র্ারা রাতজযর সরকামর সু্কতল  ঞ্চম 

পেতক দ্বািশ পেমণ  যটন্ত  ডাশুনা েযরযে তাযদর স্নাতে বা লডযোমা 

কশষ না েরা পর্টন্ত 1,000 র্াকা মালসে সিায়তা কদওয়া িযব । 

• এই প্রেযির িক্ষয প্রলত বের েয় িাখ কমযয়যে উপেৃত েরা এবং এটি 

বাস্তবায়যনর জন্য বাযজযর্ 698 পকাটি র্াকা বরাদ্দ করা হত়েতে। 

• টালিন বযিলেযিন কর্ তার সরোর ক্ষমতায় আসার পর, পলরবতট যনর 

প্রযয়াজযনর েো মাোয় করযখ, মুভ্ািুর রামলমরোম আম্মাইয়ার লববাি 

সিায়তা প্রেিযে মুভ্ািুর রামলমরোম আম্মাইয়ার উচ্চ লশক্ষা আশ্বাস 

প্রেযি রূপান্তলরত েরা িযয়লেি, র্া এখন পুধুমাই কপন প্রেি লিসাযব 

বাস্তবালয়ত িযয়যে, অেটননলতেভ্াযব দুবটি পলরবাযরর সুলবধার জন্য। র্ারা 

আলেটে সীমাবদ্ধতার োরযণ তাযদর কমযয়যদর েযিযজ পাঠাযত পারযেন 

না। 

• টযালিন আরও বযিন , ভ্ারতী মলিিা েযিযজ নতুন কেণীেক্ষ লনমটাণ এবং 

অবোঠাযমািত সুলবধার উন্নয়যনর জন্য 25 পকাটি র্াকা বরাদ্দ করা হতব। 
 

উত্তরাখণ্ড সরকার 'সমেট' ই-গভতনটি প ার্ট াল চালু কতরতে  

উত্তরাখণ্ড মশক্ষা মবভাগ "সমেট" নামক এেটি ই-িভ্যনটন্স কপার্ট াি চালু 

কতরতে। এই প ার্ট ালটি প্রতবমশকা  রীক্ষা, পবতন কাঠাতমা এবং  াৌঁ চটি 

রাজয মবশ্বমবদ্যাল়ে এবং 140টি  াবমলক সু্কল কেযে লনযয়াি সংক্রান্ত তথ্য 

সি সমস্ত প্রশাসলনে এবং লশক্ষািত আপযডর্ সরবরাি েযর । রাযজয লশক্ষা 

ব্যবস্থাযে আরও স্বে েরযত এই উযদ্যাি কনওয়া িযয়যে। 
 

প ার্ট াল সম্পতকট : 

• কপার্ট ািটি 40টি এোযডলমে টালড মলডউযি অযাযেসও প্রদান েযর। 

• ইমি়োন ইনমটটিউর্ অফ সাত়েি, পবগালুরুতত পাঠাযনা িযব, কর্খাযন 

রাজয লবশ্বলবদ্যািযয়র লশক্ষেযদর আইআইএম কামশ ুতর প্রমশক্ষণ 

পিও়ো হতব। 

• এই অলধযবশন কেযে রাযজয নতুন মশক্ষা নীমত (NEP-2020) ও 

বাস্তবালয়ত িযব। 

• এোড়াও, লশক্ষােীযদর মানসম্পন্ন লশক্ষা প্রদাযনর জন্য, এেটি লশক্ষে ভ্াি 

েযর কনওয়ার ফমটযার্ র্া সারা কদযশ এোলধে কবসরোলর ও সরোলর সু্কিযে 

সংরু্ক্ত েরযব শীঘ্রই চািু েরা িযব। 
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পমাহলা-মন ুর-আমবাগ পচ মক েমত্তশগতডর 29তম পজলা়ে  মরণত 

হত়েতে 

েলত্তশিযড়র মুখ্যমন্ত্রী, ভূত শ বাতর্ল রাযজযর 29 =তম কজিা লিসাযব নবিঠিত 

কজিা পমাহলা-মন ুর-আমবাগড পচ মকর উতদ্বাধন কতরতেন । লতলন এই 

অনুষ্ঠাযন কজিার মানলচেও উযমাচন েযরন । নবিঠিত কজিা কমািিা-মনপুর- 

আমবািড় কচৌলে রাজনন্দিাাঁ ও কজিা কেযে কখাদাই েরা িযয়যে এবং এেটি 

নতুন প্রশাসলনে ইউলনর্ লিসাযব ততলর েরা িযয়যে। 

নতুন কজিাটি িযব কমািিা-মনপুর-আম্বািড় কচৌলে দুিট লবভ্াযির অধীযন। 2014 

ব্যাযচর আইএএস অলফসার এস জ়েবধটনতক প্রেম োযিক্টর েরা িযয়যে, আর 

ইত়েদুভামি অক্ষ়ে কুমার নবিঠিত কজিার প্রেম SP িযবন। 
 

পমর্ালত়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড পক সাংমা 'গ্রামীণ ব্যাকই়োডট  ম গামর 

মস্কম' চালু কতরতেন 

পমর্ালত়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড পক সাংমা 'গ্রামীণ ব্যাকই়োডট  ম গামর মস্কম' 

চািু েযরযেন র্াযত েৃষেরা লবলভ্ন্ন িবালদ পশু পািযনর মােযম কর্েসই জীলবো 

অজট ন েযর । মুখ্যমন্ত্রী বযিন কর্, সরোর লবলভ্ন্ন েল্যাণমূিে প্রেযির মােযম 

সফিভ্াযব েৃষেযদর আয় বৃলদ্ধর সুযর্াি এবং অেটননলতে সমৃলদ্ধ প্রদান েরযে। 
 

গ্রামীণ বামডর উতঠান শূকর  ালন প্রকতল্পর অধীতন – প্রেম ধা : 

• এই হিবমর অধীবন সরোর 15.18 কোটি র্াো বরাে েযরযে | 

• কম ািযয়র মুখ্যমন্ত্রী জালনযয়যেন কর্ এই েমটসূলচর লদ্বতীয় পবট চািু েরার 

জন্য অলতলরক্ত 25 কোটি র্াো বরাে েরা িযব। 

• রাজযযে শূেলরর মাংযস স্বয়ংসমূ্পণট েরার জন্য, সরোর এেটি বৃিত্তম শূের 

উন্নয়ন েমটসূলচ বাস্তবায়ন েরযে, োর নাম 'কম ািয় লপিালর লমশন'। 
 

মত্র ুরা ভারততর প্রেম বাত়ো-মভতলজ স্থ্া ন কতরলে 

মত্র ুরা িি ভ্ারযতর প্রেম রাজয কর্খাযন প্রেম  মরবমতট ত তজব-গ্রাম রত়েতে 

। দ্য মত্র ুরার িাস াডা গ্রাম একটি প্রকৃমত মভমত্তক জীবনধারা এবং জীমবকা 

লিসাযব রূপান্তলরত িযয়যে এবং রাসায়লনে সাযরর ব্যবিার েলমযয়যে। দাসাপাড়া 

64টি পলরবাযরর জন্য এেটি বালড় র্া েৃলষ ও মৎস্য চাযষর উপর লনভ্ট রশীি। 

মবতজম  ক্ষমতায় আসার পর এবং প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র পমামির জলবা়েু 

 মরবতট ন প্রশমন প্রতচিা গ্রহণ করার  র মত্র ুরা়ে পয  াৌঁ চটি সফল বাত়ো-

মভতলজ 2.0 ধারণা করা হত়েমেল তার মতে দাসপাড়া িি অন্যতম । 
 

কণটার্ক VentuRISE পলাবাল টার্ট আ  চযাতলঞ্জ চােু কতরতে 

েণটার্ে সরোর লবশ্বব্যাপী টার্ট আপ প্রলতযর্ালিতা VentuRISE পলাবাল 

টার্ট আ  চযাতলঞ্জ এর পর্ােণা কতরতে, র্ার িক্ষয িি উযদ্যাক্তাযদর 

উৎপাদন এবং স্থালয়ত্ব-সম্পলেট ত লশযি সিায়তা েরা । লবশ্বব্যাপী টার্ট আপগুলি 

সারা লবশ্ব কেযে ব্যবসার মালিেযদর তাযদর অতযাধুলনে পণ্য বা সমাধান উপস্থাপন 

েরযত এবং সম্ভাব্য লবলনযয়ািোরীযদর সাযে সংযর্াি স্থাপযনর এেটি মঞ্চ প্রোন 

করবে | 
 

ওমডশা সরকার KALIA প্রকতল্পর অধীতন কৃেকতির জন্য 869 

পকাটি র্াকা মবতরণ কতরতে  

ওমডশা সরকার জীলবো ও আয় বৃলদ্ধর জন্য Krushak Assistance for 

Livelihood and Income Augmentation (KALIA) প্রেযির অধীযন 

রাতজযর কৃেকতির 869 পকাটি টাকা লবতরণ েযরযে এবং রাযজয বন্যার োরযণ 

ফসযির ক্ষলতর জন্য তাযদর অলতলরক্ত সিায়তার আশ্বাস লদযয়যে । KALIA 

মস্কতমর অধীযন 41 লক্ষ কৃেক এবং 85,000 ভূমমহীন কৃেতকর ব্যাঙ্ক 

অযাকাউতন্টর প্রদ্ধৈটিরৈ 2000 টাকা সরাসলর স্থানান্তলরত করা িযয়যে । 
 

রাজস্থ্ান 100 মিতনর শহুতর কমটসংস্থ্ান গ্যারামন্ট প্রকল্প চালু কতরতে 

রাজস্থ্ান সরকার োমীণ েমটসংস্থান গ্যারালন্ট লস্কম MGNREGA- এর অধীরন 

শহুতর এলাকা়ে অভ্াবী পলরবারগুলিযে 100 মিতনর কমটসংস্থ্ান প্রিাতনর 

জন্য এেটি উচ্চালভ্িাষী প্রেি চািু েযরযে । 2.25 িযক্ষরও কবলশ পলরবার 

ইলতমযেই ইলন্দরা িান্ধী আরবান এমেয়যমন্ট লস্কযমর জন্য লনবলন্ধত িযয়যে, র্া 

এই বেযরর রাজয বাযজযর্ মুখ্যমন্ত্রী অযশাে কিিির্ দ্বারা প্রস্তালবত িযয়লেি। 

9ই কসযেম্বর চািু েরা প্রেিটি পলরযবশ সুরক্ষা, জি ও ঐলতিয সংরক্ষণ, বািান 

রক্ষণাযবক্ষণ, এবং দখি, অনবধ সাইন কবাডট , কিালডট ং, ব্যানার ইতযালদ অপসারযণর 

মযতা োজগুলিযে েভ্ার েরযব ৷ স্যালনযর্শন, পলরেন্নতা এবং অন্যান্য এই 

জাতীয় োজগুলিও এই প্রেযির অধীযন আনা িযব৷ . 
 

মস্কম সম্পতকট : 

• রাজয সরোর এই প্রেযির জন্য 800 পকাটি র্াকা বরাদ্দ কতরতে। কজিার 

দালয়ত্বপ্রাি মন্ত্রীরা লনজ লনজ এিাোয় এই প্রেি চািু েরযবন। 

• "সাধারণ প্রেৃলতর" োযজর অনুযমাদন ও সম্পাদযনর জন্য উপাদান ব্যয় 

এবং পালরেলমে ব্যযয়র অনুপাত িযব 25:75, র্খন অনুপাতটি "লবযশষ 

প্রেৃলতর" োযজর জন্য লবপরীত িযব। 

• 15 মিতনর মযে সুলবধাযভ্ািীর ব্যাঙ্ক অযাোউযন্ট অেট প্রদান েরা িযব । 

• অলভ্যর্াযির প্রলতোর এবং এেটি সামালজে অলডর্ পলরচািনার জন্য প্রেযি 

এেটি লবধান েরা িযয়যে। 
 

পযাগ্যতা 

18 পেতক 60 বের ব়েসী কিাযেরা এই প্রেযির জন্য কর্াগ্য েবে হেবেহচত িবে 

। আেিী পলরবার 100 লদযনর েমটসংস্থান পাযব । 9 কসযেম্বর কেযে সমস্ত নির 

স্থানীয় সংস্থাগুলিযত এই প্রেিটি োর্টের েরা িযব। 

 

Economy News in Bengali 
 

2029 সাতলর মতে ভারত মবতশ্বর 3়ে বৃহত্তম অেটনীমত মহসাতব 

আমবভূট ত হতব 

ভ্ারত 2029 সাযির মযে লবযশ্বর তৃতীয় বৃিত্তম অেটনীলতযত পলরণত িযত 

চযিযে৷ কটর্ ব্যাঙ্ক অফ ইলিয়ার এেটি লরযপাযর্ট  বিা িযয়যে কর্ ভ্ারত বতট মান 

বৃলদ্ধর িাযর 2027 সাযি জামটালনযে এবং সম্ভবত 2029 সাযির মযে জাপানযে 

োলড়যয় র্াযব ৷ প্রলতযবদযন বিা িযয়যে কর্ ভারত 2014 সাি কেযে এেটি বড় 

োঠাযমািত পলরবতট যনর মে লদযয় কিযে এবং এখন রু্ক্তরাজযযে োলড়যয় 5ম 

বৃিত্তম অেটনীলতলত পহরেত িবত চবেবে ।  
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ভারত যুিরাজযতক প েতন পফতল মবতশ্বর 5তম বৃহত্তম অেটনীমততত 

 মরণত হত়েতে  

ব্লুমবািট লরযপার্ট  েযরযে, লব্র্যর্নযে োলড়যয় ভ্ারত মবতশ্বর  ঞ্চম বৃহত্তম 

অেটনীমততত  মরণত হত়েতে |  যুিরাজয বৈত মারন েষ্ঠ স্থ্াতন আরে | 

ভ্ারতীয় অেটনীলতর এ বেলর 7 শতাংযশরও কবলশ বৃলদ্ধর পূবটাভ্াস রযয়যে । 

তেমালসযের কশষ লদযন ডিাযরর লবলনময় িার ব্যবিার েযর, মাচট  মাস পর্টন্ত প্রেম 

লকায়ার্থ াবর "স্বাভ্ালবে" নিদ শযতট  ভ্ারতীয় অেটনীলতর আোর লেি USD 845.7 

মবমল়েন । এই এেই লভ্লত্তযত, যুিরাজয মেল 816 মবমল়েন মামকট ন ডলার , 

প্রলতযবদযন বিা িযয়যে। 
 

আন্তজট ামতক মুদ্রা তহমবতলর মযত , লজলডলপর হনহরবখ লবযশ্বর সযবটাচ্চ রয্ালঙ্কং 

কদশ: 

• মামকট ন যুিরাষ্ট্র (মজমডম : 22.49 ট্রিমল়েন) 

• চীন (মজমডম : 16.4 ট্রিমল়েন) 

• জাপান: (লজলডলপ: 5.27 ট্রিলিয়ন) 

• জামটালন: (লজলডলপ: 4.30 ট্রিলিয়ন) 

• ভারত: (মজমডম : 3.21 ট্রিমল়েন) 

• যুিরাজয: (মজমডম : 3.2 ট্রিমল়েন) 

• ফ্রান্স: (লজলডলপ: 2.78 ট্রিলিয়ন) 

• ইতালি: (লজলডলপ: 2.07 ট্রিলিয়ন) 

• ব্র্ালজি: (লজলডলপ: 1.87 ট্রিলিয়ন) 

• োনাডা: (লজলডলপ: 1.71 ট্রিলিয়ন) 
 

মুমড'স ভারততর মজমডম  অনুমান কদ্ধমরয় 7.7 শতাংশ করররে 

মুমড'স ইনযভ্টর সালভ্ট স ভারততর মজমডম  প্রবৃলদ্ধ 1.1 শতাংশ েলমযয় 7.7 

শতাংশ কবরবে | মুমড'স পলাবাল ম্যাতো আউর্লুক 2022-2023 সমীক্ষা 

অনুসাযর, ভ্ারযতর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই বের এেটি hawkish আউর্েুক বজায় 

রাখার এবং ক্রমবধটমান অভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীলতর চাপ কেযে করাধ েরযত 2023 

সাযি এেটি মাঝালর সীমাবদ্ধ নীলতর অবস্থান বজায় রাখলত চবেবে | 
 

Goldman Sachs ভারততর 2022 সাতলর মজমডম  বৃমির  ূবটাভাস 

7.6% পেতক কদ্ধমরয় 7% করররে  

এলপ্রি কেযে জুন মাযসর তেমালসে কমার্ কদশীয় পযণ্যর পলরসংখ্যান বাজাযরর 

প্রতযাশার তুিনায় েম িওয়ার পযর, Goldman Sachs ভ্ারযতর বৃলদ্ধর অনুমান 

েম েযরযে৷ এলপ্রি কেযে জুযনর মযে প্রতযাশার কচযয় েম প্রবৃলদ্ধ বতট মান 

অেটবেযরর প্রবৃলদ্ধর পূবটাভ্াযসর কনলতবাচে ঝুাঁ লেযে 40 কবলসস পযয়ন্ট বালড়যয় 

লদযয়যে।  
 

9. 2022-2023 সাতলর প্রেম লকায়াটত ারর  অল-ইমি়ো হাউস প্রাইস সূচক 

3.5% পবতডতে 

ভ্ারতীয় লরজাভ্ট  ব্যাযঙ্কর দ্বারা প্রোশ েরা তথ্য অনুসাযর, 2022-2023-এর প্রেম 

তেমালসযে, সবট-ভ্ারতীয় বালড়র মূল্য সূচে(HPI) বেযর 3.5% বৃলদ্ধ কপযয়যে | 

HPI জানুয়ালর কেযে মাযচট র মযে 1.8% এবং 2021-22 সাযির এলপ্রি কেযে 

জুযনর মযে 2% বৃলদ্ধ কপযয়যে। 
 

সবটভারতী়ে বামডর মূল্য সূচক: শহরগুতলা 

10টি প্রধান শিযর কিাম করলজযিশন েতৃট পক্ষ: 

• আিযমদাবাদ 

• কবঙ্গািুরু 

• কচন্নাই 

• লদেী 

• জয়পুর 

• োনপুর 

• কোলচ 

• েিোতা 

• িখনউ 

• মুম্বাই 

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

অমভতযাগ মনষ্পমত্ত সূচক 2022: UIDAI আগট 2022-এ শীতেট মেল 

ইউমনক আইতডমন্টমফতকশন অেমরটি অফ ইমি়ো (ইউআইমডএআই) 

রয্ালঙ্কংযয় জনসাধারযণর অলভ্যর্াি সমাধাযনর জন্য সমস্ত মন্ত্রণািয়/লবভ্াযির 

মযে শীযষট রযয়যে। প্রশাসমনক সংস্কার ও জনঅমভতযাগ মবভাগ (DARPG) 

এই প্রলতযবদনটি প্রোশ েযরযে । ইযিেট্রলনে এবং আইটি মন্ত্রযের দ্বারা 

প্রোলশত এেটি লববৃলতযত বিা িযয়যে কর্ UIDAI ভ্ারযতর জনিযণর কসবা 

েরার জন্য আরও প্রলতশ্রুলতবদ্ধ এবং জীবনর্াো ও ব্যবসা উভ্যয়র জন্যই এেটি 

অনু র্ে িযয়যে। 
 

নীমত আত়োগ: মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রতিশ, গুজরার্ প ােণ অমভযান 

প্রকল্প বাস্তবা়েতন শীেট রাজয দ্ধহসারব আদ্ধবভভত ৈ হরয়রে 

এেটি নীলত আযয়াি লরযপার্ট  অনুসাযর, পকতন্দ্রর িযাগমশ  প ােণ অমভযাতনর 

সামলেে বাস্তবায়যনর কক্ষযে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রতিশ এবং গুজরার্ বৃহত্তর 

রাজযগুমলর মতে শীেট মতনটি রাজয লিসাযব স্থান কপযয়যে । পোর্ রাজযগুমলর 

মতে পসরা  ারফরমার মেল মসমকম । ' ভারতত  ুমির অগ্রগমত সংরক্ষণ: 

মহামারী র্াইমতস প ােণ অমভযান ' লশযরানাযমর প্রলতযবদযন আরও বিা 

িযয়যে কর্ 19টি বড় রাযজযর মযে 12টির বাস্তবায়ন কস্কার 70 শতাংযশর কবলশ। 

দাদার এবং নির িাযভ্লি,  দমন ও লদউ কেন্দ্রশালসত অঞ্চিগুলির মযে 

শীষটস্থানীয় (ইউটি),  াঞ্জাব এবং মবহার বৃহত্তর রাজযগুমলর মতে প ােণ 

অমভযাতনর সামমগ্রক বাস্তবা়েতনর পক্ষতত্র সবটমনম্ন  ারফরমার মেল , 

সরোলর লেঙ্ক র্যাযঙ্কর লরযপার্ট  অনুসাযর। 
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উত্তরপ্রতিশ মডমজর্াল ইমি়ো মমশলনর ই-প্রমসমকউশন প ার্ট াল 

ব্যবহাতর শীতেট  ররয়রে 

উত্তরপ্রতিশ, 9.12 মমমল়েন লকরসর সারথ মডমজর্াল ইমি়ো লমশযনর অধীযন 

পলরচালিত ই-প্রমসমকউশন প ার্ট াতলর মােযম মামিা লনষ্পলত্ত এবং প্রযবযশর 

সংখ্যায় শীযষট রযয়যে । আিযটর কশষ পর্টন্ত পলরসংখ্যান অনুসাযর, মেপ্রতিশ 

2.31 লমলিয়ন, লবিার 859,000, গুজরার্ 487,000 এবং েলত্তশিড় 383,000 

মামিা লনযয় েোক্রবম লদ্বতীয়, তৃতীয়, চতুেথ এেং পঞ্চম স্থাযন রযয়যে । এই 

কপার্ট াযি অনিাইন মামিা লনষ্পলত্তর কক্ষযেও ইউলপ শীযষট রযয়যে, োর প্রায় 

470,000টি এলি রযয়যে, তারপযর 170,000গুহে এহির সাবে মধ্য প্রবেে হিতীয় 

এবং 125,000 এর সাবে গুজরার্ তৃতীয় স্থাবন রযয়যে ৷  
 

UNDP-এর মানব উন্ন়েন সূচক অনুযায়ী191টি পিতশর মতে ভারত 

132 তম স্থ্াতন রত়েতে 

2021 মহউম্যান পডতভল তমন্ট ইনতডক্স (HDI) সম্পমকট ত একটি প্রলতযবদন 

জামতসংতর্র উন্ন়েন কমটসূমচ দ্বারা প্রোলশত মানব উন্নয়ন প্রলতযবদন 2021-

2022 এর অংশ । HDI মানব উন্নয়যনর লতনটি কমৌলিে মাো - এেটি দী ট এবং 

স্বাস্থযের জীবন, লশক্ষা এবং এেটি শািীন জীবনর্াোয় এেটি কদযশর িড় অজট ন 

পলরমাপ েযর । এটি চারটি সূচে ব্যবিার েযর িণনা েরা িয় — জযমর সময় 

আয়ু, সু্কযি পড়ার িড় বের, সু্কযি পড়ার প্রতযালশত বের এবং মাোম েু পমার্ 

জাতী়ে আ়ে (GNI)।  
 

ভারতী়ে দৃশ্যকল্প: 

2021 মানব উন্নয়ন সূচযে (HDI) 191টি পিশ ও অঞ্চতলর মযে ভারত 

132তম স্থ্াতন রত়েতে। 2020 লরযপাযর্ট , ভ্ারত 189টি কদশ এবং অঞ্চিগুলির 

মযে 131 তম স্থাযন লেি। পূবটবতী স্তর কেযে কদযশর েমটক্ষমতা হ্রাস আয় ুহ্রাযসর 

োরযণ। 
 

এমশ়োন পিশ: 

ভ্ারযতর প্রলতযবশীযদর মযে, শ্রীলঙ্কা (73তম), চীন (79তম), বাংলাতিশ 

(129তম), এবং ভুর্ান (127তম) ভ্ারযতর উপযর, কর্খাযন  ামকস্তান 

(161তম), পন াল (143তম) এবং মম়োনমার (149তম) রত়েতে। 

প্রলতযবদযন বিা িযয়যে কর্ প্রায় 90 শতাংশ কদশ 2020 বা 2021 সাযি তাযদর 

HDI মান হ্রাস কপযয়যে। 
 

 

2021 মানব উন্ন়েন সূচক: তামলকা়ে শীেট এবং গুরুত্ব ূণট পিশ 

 

HDI র্যাঙ্ক পিশ HDI মান 2021 

1 সুইজারল্যাি 0.962 

2 নরওত়ে 0.961 

3 আইসল্যাি 0.959 

4 িংেং, চীন (SAR) 0.952 

5 অযিলিয়া 0.951 

6 কডনমােট  0.948 

7 সুইযডন 0.947 

8 আয়ারল্যাি 0.945 

9 জামটালন 0.942 

10 কনদারল্যািস 0.941 

18 রু্ক্তরাজয 0.929 

19 জাপান 0.925 

21 যুিরাষ্ট্র 0.921 

79 চীন 0.768 

132 ভারত 0.633 

 

Business News in Bengali 
 

NPPA ব্যবসার সহজতা বাডাতনার জন্য অযা  চালু কতরতে 

ন্যাশনাি ফামটামসউটিকযাল প্রাইমসং অেমরটি (NPPA) 29যশ আিট 

2022-এ রজত জয়ন্তী উদর্াপযনর সময় ফামটালসউটিেযাি পডর্াতবস 

ম্যাতনজতমন্ট মসতটম 2.0 এবং ফামটা সমহ িাম 2.0 অযাপ চািু েযরযে | 

জাতীয় ফামটালসউটিেযাি প্রাইলসং অেলরটি বেযরর পর বের ধযর মানসম্পন্ন পণ্য 

সরবরাি েযরযে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মািামভ়ো NPPA-যে ওষুধ 

ততলর েরার এবং বালণলজযে উযেশ্য ব্যতীত মানুযষর সুস্বাস্থয ও মঙ্গি লনলিত 

েরযত উদ্ভাবনী িযবষণা চািাযনার আহ্বান জালনযয়যেন।  

 

ইমন্টতগ্রতর্ড ফামটামসউটিকযাল ডার্াতবস ম্যাতনজতমন্ট মসতটম 2.0 সম্পতকট  : 

ইমন্টতগ্রতর্ড ফামটামসউটিকযাল ডার্াতবস ম্যাতনজতমন্ট মসতটম 2.0 

(IPDMS) হল একটি ক্লাউড-মভমত্তক অযামপ্লতকশন, যা NPPA দ্বারা 

কসন্টার ফর অযাডভ্ান্স েলম্পউটিং (C-DAC)-এর প্ররু্লক্তিত সিায়তায় ততলর 

েরা িযয়যে। 
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2030 সাতলর মতে মক্লন এনামজট তত 70 মবমল়েন ডলালরর দ্ধবদ্ধনমরয় 

আিামন গ্রু  মগগা কারখানা ততমর করতব 

এলশয়ার সবযচযয় ধনী ব্যলক্ত পগ তম আিামন, এেটি কপার্ট -রু্-পাওয়ার গ্রুপ 

2030 সাতলর মযে লক্লন এনালজট যত USD 70 মবমল়েন মবমনত়োতগর অংশ 

লিযসযব কসািার মলডউি, উইি র্ারবাইন এবং িাইযড্রাযজন ইযিযরািাইজার 

ততলরর জন্য মতনটি মগগা কারখানা ততমর করতব। আদালন গ্রুপ  গ্রীে এনাহজথ  

ভযােু লচইন লিসাযব 2030 সাযির মযে লবযশ্বর শীষট পুননটবীেরণযর্াগ্য শলক্ত 

উৎপাদনোরী িওয়ার িক্ষয লরবখবে | 
 

কৃমে অেটা়েতনর জন্য কৃমেবাজার মকোণ মনরা ি কাডট  চালু কতরতে 

কৃমেবাজার িি এেটি কবসরোলর খাযতর ইযিেট্রলনে এলে মালি, ো 

'এমগ্রবাজার মকোণ মনরা ি কাডট ' চািু করররে । েৃলষবাজার লেষাণ সাফিতা 

োডট  িি এেটি দ্রুত এবং সিজ উপায় র্া েৃষেযদর তাযদর ফসল কার্ার 

আতগ এবং  রবতী খামাতরর প্রত়োজনী়েতা এবং সংমিি খরচ পমর্াতত 

সাহায্য কররব | েৃষেরা অেটায়ন কপযত েৃলষবাজার লেষাণ লনরাপদ োডট  ব্যবিার 

েরযত পাযরন । প্রদত্ত তিলবি শুধুমাে খামার ইনপুর্ এবং প্রযয়াজনীয় হজহনসপত্র 

লেনযত ব্যবিার েরা োবে| 
 

কৃমেবাজার মকোণ মনরা ি কাডট  সম্পমকট ত মূল  ত়েন্ট 

• োডট টিযত 12-মাতসর  মরতশাতধর সম়েকাল রত়েতে, র্া ব্যাযিন্স 

পলরযশাধ েরার জন্য র্যেষ্ট সময় প্রদান েযর। 

• প্রলতটি েৃষযের ফসযির ফিন কাতডট র সীমা, অেটা়েতনর পস্কল এবং 

রক্ষণাতবক্ষতণর খরচ মনধটারণ কতর। 

• োযডট র পলরমাণ প্রালন্তে েৃষেযদর জন্য সামঞ্জস্যযর্াগ্য, র্া ₹10,000 

পেতক ₹50,000  যটন্ত। 

• ফসযির ফিন এবং ঋণ পলরযশাযধর উপর লভ্লত্ত েযর কৃমেবাজার মকোণ 

মনরা ি কাতডট র সযবটাচ্চ সীমা বালষটে বৃলদ্ধ েরা কর্যত পাযর। 

• দুযর্টাযির ফতল ফসযির ক্ষলত িযি ঋণ  মরতশাতধর  মরকল্পনা 

 ুনমনটধটারণ করা পযতত  াতর। 

• ফসি োর্া কশষ িযি েৃষেরা ঋণ  মরতশাধ করতত  ারতবন । 
 

LIC নন- াটিট মসত টিং, ইউমনর্-মলঙ্কড নতুন প নশন প্লাস প্লযান 

867 প্রবতট ন কতরতে 

জীবন বীমা কোম্পালন (LIC) এেটি নতুন েযান চািু েযরযে, োর নাম ‘LIC 

মনউ প নশন প্লাস 867’ । LIC লনউ কপনশন োস 867 িি এেটি অ-

অংশেিণোরী, ইউলনর্-লিঙ্কড বীমা েযান, র্া "গ্যারামন্টযুি অযাদ্ধেেন " সহ 

প্রদান করা হরব ৷ েযানটি লনযদট শ েযর কর্ LIC মনউ প নশন প্লাস 867 বালষটে 

লপ্রলময়াযমর 5% পেতক 15% এর মতে “গ্যারামন্টযুি অযাদ্ধেেন প্রিান” 

করতব। 
 

Agreement News in Bengali 
 

স্কযামনং মসতটম ততমর করতত মস্মেস মডতর্কশতনর সাতে মবইএল 

চুমি করররে 

ভারত ইতলকট্রমনক্স মলমমতর্ড (BEL) ভ্ারযতর বাজাযর উন্নত, উচ্চ-শলক্ত 

সম্পন্ন স্কযালনং লসযটম প্রোন জন্য মস্মেস মডতর্কশন, এবং মনরা ত্তা 

 মরিশটন প্রযুমিতত মবশ্বব্যা ী দ্ধেোররর সাযে এেটি সমযঝাতা স্মারে 

(MOU) স্বাক্ষর েযরযে ।  
 

চুমি অনুযা়েী: 

• BEL বাজাযরর ফ্রন্ট-এি প্রযয়াজনীয়তাগুলি পলরচািনা েরযব, 

প্রেিগুলির স্থানীয়েরণযে সমেটন েরযব র্খন লস্মেস লডযর্েশন প্রেযির 

জন্য উন্নত স্ক্রীলনং প্ররু্লক্ত এবং প্ররু্লক্তিত দক্ষতা প্রদান েরযব। 

• এোড়াও, ব্যবসা েরা সিজতর েরার জন্য এবং লনরাপত্তা বাড়াযনার জন্য, 

কেন্দ্রীয় সরোর বন্দর এবং স্থি সীমান্ত লনরাপত্তায় লবলনযয়াি েরযে। 

• প্রলতরক্ষা ইনটযিশন দ্বারা চালিত িযে , র্ার জন্য কোম্পালনর মযত, বড় 

পলরমাযণ র্ানবািন স্ক্রীন েরযত িযব এবং সংযবদনশীি এিাোয় সীমাবদ্ধ 

প্রযবশ আযরাপ েরযত িযব। 
 

ভারত-বাংলালদে বামণজয এখন CEPA বুতটর জন্য প্রস্তুত 

সফররত প্রধানমন্ত্রী পশখ হামসনার সতগ তবঠতকর পর প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমালদ 

বযিযেন, ভ্ারত ও বাংিাযদশ শীঘ্রই এেটি লদ্বপালক্ষে ব্যা ক অেটননমতক 

অংশীিামরত্ব চুমি (মসইম এ) মনত়ে আতলাচনা শুরু করতব । "আমরা 

উভ্যয়ই লবশ্বাস েলর কর্ কোলভ্ড মিামারী এবং সাম্প্রলতে তবলশ্বে উন্নয়ন কেযে 

লশক্ষা লনযয় আমাযদর অেটনীলতযে আরও শলক্তশািী েরযত িযব," কমালদ 

বযিলেযিন। 
 

Adobe এবং AICTE ভারতত মডমজর্াল সাক্ষরতার প্রচাতর 

সহতযামগতা করতে 

সারাতিতশ মডমজর্াল সৃজনশীলতা সক্ষমতা বাডাতত অি-ইলিয়া োউলন্সি 

ফর কর্েলনেযাি এডুযেশন( AICTE ) Adobe-এর সাযে এেটি অংশীদালরত্ব 

চুলক্ত েযরযে । এেটি লরলিজ অনুসাযর, চুলক্তর শতট াবিীর অধীযন, Adobe 

লশক্ষালবদযদর জন্য প্রলশক্ষণ প্রদান েরযব, কোসট প্রদান েরযব এবং পাঠযক্রযমর 

মযে লডলজর্াি সৃজনশীিতা অন্তভু্ট ক্ত েরযব | 
 

Adobe এবং AICTE সহতযামগতা: মূল  ত়েন্ট 

• 2024 সাযির মযে, কজার্টি 10,000টি উচ্চতর লশক্ষা প্রলতষ্ঠাযন েমটরত 

75,000 টিরও কবলশ লশক্ষালবদযে সমাযিাচনামূিে লডলজর্াি সৃজনশীিতা 

দক্ষতার সাযে সলিত েরার আশা েরযে। 

• কিাপনীয় লবষয় িি লডলজর্াি এবং সৃজনশীি ক্ষমতাযে উৎসালিত েরা র্লদ 

ভ্ারতযে লবযশ্বর দক্ষতার রাজধানী িযত িয়। 

• AICTE-এর সাযে আমাযদর অংশীদালরযত্বর মােযম, Adobe-এর িক্ষয 

িি কদযশর দক্ষতার ইযোলসযটমযে শলক্তশািী েরার পাশাপালশ লশক্ষে 

ও োেযদর আধুলনে দক্ষতার সাযে সলিত েরা র্া তাযদর কপাট-মিামারী, 

লডলজর্াি-প্রেম ভ্লবষ্যযত সফি িওয়ার জন্য প্রযয়াজন। 
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সঞ্জ়ে ভামটা কানাডা়ে ভারততর  রবতী হাইকমমশনার মহতসতব 

মনযুি হত়েতেন 

লসলনয়র কূর্নীলতে সঞ্জ়ে কুমার ভামটা োনাডায় ভ্ারযতর পরবতী িাইেলমশনার 

লিযসযব লনরু্ক্ত িযয়যেন । লতলন ভ্ারপ্রাি িাইেলমশনার আংশুমান পগ তরর 

স্থ্লামভমেি হন । ভ্ামটা ভ্ারতীয় ফযরন সালভ্ট যসর 1988 ব্যাযচর এেজন 

েমটেতট া এবং বতট মাযন লতলন জাপাযন ভ্ারযতর রাষ্ট্রদূত । লতলন শীঘ্রই োনাডা 

অযাসাইনযমন্ট েিণ েরযবন বযি আশা েরা িযে। অন্যান্য কপালটংযয়র মযে, 

ভ্ামটা িংেং, চীন, লভ্যয়তনাম এবং তুরযস্কর ভ্ারতীয় লমশযন োজ েযরযেন। 

লতলন ইতালির লমিাযন ভ্ারযতর েনসাি কজনাযরি লিযসযবও দালয়ত্ব পািন 

েযরযেন। 
 

ইমিতগা এমভত়েশন মশতল্পর অমভজ্ঞ ম র্ার এলবাসটতক নতুন মসইও 

মহতসতব মনত়োগ কতরতে 

রনজ়ে িতত্তর স্থিালভ্লষক্ত লিযসযব ক াষণা েরার লতন মাযসরও কবলশ সময় পযর 

ম র্ার এলবাসট ইমিতগার প্রধান মনবটাহী কমটকতট ার দালয়ত্ব েিণ েযরন । 

KLM রয়যাি ডাচ এয়ারিাইযন্সর প্রাক্তন প্রধান লনবটািী এিবাসটযে 18 কম, 

2022-এ IndiGo দ্বারা পরবতী লসইও লিসাযব নামেরণ েরা িযয়লেি। লতলন 

2014 সাি কেযে KLM-এর কনতৃযত্ব রযয়যেন।  
 

ভারৈীয় FMCG লকাম্পাদ্ধন দ্ধিরটাো সুনীে লেত্রীরক ব্র্যান্ড 

অযাম্বারসের দ্ধহরসরব মরনানীৈ করররে 

ভারতীয় সুপারফুড ব্র্যান্ড হপবটাো, ফাস্টমুহভং কনহজউমার গুডস (FMCG) 

লকাম্পাহন একজন হেখ্যাত ভারতীয় ফুর্েে কযাবেন, সুনীে লেত্রীবক ব্র্যান্ড 

অযাম্বাবসডর হিবসবে ল াষো কবরবে। এই প্রজবের কাবে একটি স্বাস্থযকর 

ভারবতর ধারো প্রচার করার জন্য লকাম্পাহনর সাবে তার ধারাোহিকতা এেং 

হনখুুঁততার অনুরূপ মূল্যবোবধর জন্য তাবক হপবটাোর ব্র্যান্ড অযাম্বাবসডর হিসাবে 

হনেুক্ত করা িবয়হেে। 
 

অমজত কুমার সাতক্সনা MOIL মলমমতর্তড CMD  তির জন্য 

মনবটামচত হত়েতেন 

 াবমলক এন্টারপ্রাইতজর মসতলকশন পবাডট  (PESB) অমজত কুমার 

সাতক্সনাতক "A" মমমনরত্ন কযার্াগমর-I পকাম্পামন, MOIL মলমমতর্তডর 

কচয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পলরচািে পযদ লনবটালচত েযরযে । লতলন বতট মাযন 

RINL-লবশাখাপত্তনম লটি েযাযন্টর পলরচািে (অপাযরশন) লিযসযব েমটরত 

আবেন । লতলন 17 অযক্টাবর, 2019-এ লডযরক্টর (অপাযরশন্স) লিসাযব দালয়ত্ব েিণ 

েযরলেযিন । এই োর্টভ্াযরর আযি, লতলন লচফ কজনাযরি ম্যাযনজার, লমিস, 

আইসযো, বানটপুর, লটি অেলরটি অফ ইলিয়া লিলমযর্ড লিসাযব োজ 

েযরলেযিন। 
 

প্রািন পগালরক্ষক কল্যাণ পচ তব নতুন AIFF প্রধান দ্ধহসারব 

মনবটামচত হত়েতেন 

েিোতার বহুতি কমািনবািান এবং ইটযবঙ্গি ফুর্বি ক্লাবগুলির 

কিািরক্ষলকর োহয়ত্ব পােন করা কল্যাণ পচ তব সবটভারতী়ে ফুর্বল 

পফডাতরশতনর সভা মত দ্ধহসারব মনবটামচত হন। লবলভ্ন্ন রাজয সলমলতর 

প্রলতলনলধযদর সমিযয় 34জন সদযস্যর লনবটাচেমণ্ডিীযত কচৌযব 33টি কভ্ার্ 

কপযয়যেন। তার প্রলতপক্ষ এবং প্রাক্তন ইটযবঙ্গি সতীেট ভাইচুং ভুটি়োলক 

একটি মাত্র কভ্াযর্ সন্তুষ্ট োেযত িযয়লেি। 
 

যমুনা কুমার পচ তবলক NHPC-এর CMD মহসাতব নামকরণ করা 

হত়েতে 

যমুনা কুমার পচ তব 1 কসযেম্বর কেযে শুরু িওয়া লতন মাযসর জন্য NHPC-

এর পচ়োরম্যান ও ম্যাতনমজং মডতরক্টর লিযসযব দালয়ত্ব েিণ েযরন । লতলন 

অভ়ে কুমার মসংত়ের স্থ্লামভমেি হন।  
 

যমুনা কুমার পচ তব সম্পতকট : 

কচৌযব, 59, আইআইটি, খড়িপুর কেযে লসলভ্ি ইলঞ্জলনয়ালরংযয় স্নাতে। লতলন 

1985 সাযি এনএইচলপলস লিলমযর্যড প্রযবশনালর এলেলেউটিভ্ (লসলভ্ি) লিসাযব 

540 কমিাওয়ার্ চাযমরা িাইযড্রা-ইযিেট্রিে প্রেযি কর্ািদান েযরন, এখন 

চাযমরা-1 পাওয়ার কটশন, লিমাচি প্রযদশ। লতলন বুযন্দিখি কসৌর উজট া 

লিলমযর্যডর কবাযডট  কচয়ারম্যান লিযসযবও দালয়ত্ব পািন েরযেন এবং কচনাব 

ভ্যালি পাওয়ার প্রযজক্টস প্রাইযভ্র্ লিলমযর্ড এবং রার্যি িাইযড্রাইযিেট্রিে 

পাওয়ার েযপটাযরশন লিলমযর্যডর কবাযডট  র্োক্রযম 1 অযক্টাবর, 2020 এবং 1 

জুন, 2021 কেযে মযনানীত পলরচািে লিযসযব লনরু্ক্ত িযয়যেন। 
 

সুমপ্রম পকাতর্ট র মবচার মত মডও়োই চন্দ্রচূড NALSA-এর নতুন 

পচ়োরম্যান মহতসতব নাম পলখাতলন  

ন্যাশনাল মলগ্যাল সামভট তসস অেমরটির (NALSA) পরবতী লনবটািী 

কচয়ারপাসটন লিযসযব সুলপ্রম কোযর্ট র লবচারপলত মডও়োই চন্দ্রচূডলক লনযয়াি 

করা িবয়বে । এর আযি এই পযদ লেযিন ভ্ারযতর প্রধান লবচারপলত ইউ ইউ 

লমলত। সভ্াপলত কদ্রৌপদী মুমুট লবচারপলত লড ওয়াই চন্দ্রচূদযে NALSA-এর 

লনবটািী কচয়ারম্যান লিযসযব লনযয়াি কবরবেন । সুলপ্রম কোযর্ট র লবচারে লিসাযব 

উন্নীত িওয়ার আযি, লবচারপলত চন্দ্রচূদ এিািাবাদ িাইযোযর্ট র প্রধান লবচারপলত 

এবং তার আযি কবাযম্ব িাইযোযর্ট র এেজন লবচারপলত লিসাযব দালয়ত্ব পািন 

েযরলেযিন। 
 

তামমলনাি মাতকট ন্টাইল ব্যাঙ্ক নতুন MD এবং CEO মহসাতব কৃষ্ণান 

শঙ্করসুব্র্মমণ়োমতক মনযুি কতরতে 

তুলতযোলরন-লভ্লত্তে তামমলনাি মাতকট ন্টাইল ব্যাঙ্ক (TMB) মলমমতর্ড লতন 

বেযরর জন্য োর্টেরী ব্যবস্থ্া না  মরচালক এবং CEO লিসাযব কৃষ্ণান 

শঙ্করাসুব্র্মামন়োমতক লনযয়াযির ক াষণা কবরবে । 18ই অিাট, 2022 

তালরযখর অনুযমাদযনর লচঠি অনুসাযর তার লনযয়াি ভ্ারতীয় লরজাভ্ট  ব্যাঙ্ক (RBI) 

দ্বারা অনুযমালদত িযয়লেি। 
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টারবাকস ভারতী়ে বংতশাদ্ভূত মনবটাহী লক্ষ্মণ নরমসমহানতক CEO 

মহতসতব দ্ধনযুক্ত করররে 

েলফ জায়ান্ট টারবাকস ভ্ারতীয় বংযশাদ্ভূত প্রধান লনবটািী েমটেতট া লক্ষ্মণ 

নরমসমহানতক CEO দ্ধহসারব মনযুি কতরতে। হাও়োডট  শুল্টতজর 

স্থ্লামভমেি িওয়ার পর লতলন 1 অযক্টাবযর টারবােযস কর্াি কদযবন, লর্লন 

2023 সাযির এলপ্রি পর্টন্ত অন্তবটতী প্রধান লিসাযব োজ েরযবন । 55 বের বয়সী 

ভ্ারতীয়, নরলসমিান, রু্ক্তরাজয লভ্লত্তে করলের্ কবনলেজার গ্রুযপর িাইসি এবং 

এনফালমি কবলব ফমুটিার প্রধান লনবটািী লিসাযব োজ েযরযেন।  
 

পলাকসভার মহাসমচব উৎ ল কুমার মসং সংসি টিমভর িাম়েত্ব 

লিরয়রেন 

রাজযসভ্ার কচয়ারম্যান এবং কিােসভ্ার লস্পোর কর্ৌেভ্াযব লসদ্ধান্ত লনযয়যেন 

কর্, উৎ ল কুমার মসং, বতট মাযন কিােসভ্া মিাসলচব পযদ অলধলষ্ঠত, লতলন 

সংসি টিমভর CEO-এর কাযটভার  মরচালনা করতবন । সংসি টিমভর 

প্রধান মনবটাহী কমটকতট া (CEO) মহসাতব রমব কা ুরতক তার দালয়ত্ব কেযে 

অব্যািলত কদওয়া িযয়যে।  
 

মশম ং কত টাতরশন অফ ইমি়োর নতুন CMD মহসাতব কযাতেন মব 

পক তযাগী নরয়াগ হরয়রেন 

মশম ং কত টাতরশন অফ ইমি়ো মলমমতর্ড (SCI) -এর নতুন কচয়ারম্যান ও 

ব্যবস্থাপনা পলরচািে লিযসযব েযাযেন মবতনশ কুমার তযাগীতক লনযয়াযির 

প্রস্তাযব স্বাক্ষর েযরযে । েমী ও প্রলশক্ষণ লবভ্াি েতৃট ে জালর েরা এেটি অলফস 

আযদশ অনুসাযর, পযদর দালয়ত্ব েিযণর তালরখ কেযে পাাঁ চ বেযরর জন্য, বা তার 

চােলরর বরখাযস্তর তালরখ পর্টন্ত, বা পরবতী আযদশ পর্টন্ত, কর্টি শীঘ্রই কিাে না 

কেন লসই সময় অেহধ হতহন োহয়ত্ব পােন করবেন । 
 

মকো সুিী   ুণ্যতকাটি িতু্ত পযাজনার ব্র্যাি অযাম্বাতসডর মহসাতব 

দ্ধনযুক্ত হত়েতেন 

কণটার্ক সরকার েন্নড় অলভ্যনতা লেো সুদীপযে " ুণ্যতকাটি িতু্ত 

পযাজনা"র এেটি িবালদ পশু দত্তে প্রেযির ব্র্যাি অযাম্বাযসডর লিযসযব লনরু্ক্ত 

েযরযে ৷ এটি ক াষণা েযরযেন পশুপািন মন্ত্রী প্রভু মব চভান । মন্ত্রী আরও 

বযিন কর্, অলভ্যনতা লেো সুদীপ এই প্রেযির অযাম্বাযসডর িওয়ার জন্য চাজট  

না েরার লসদ্ধান্ত লনযয়যেন, র্ার িক্ষয 'যিাশািা' (িরু আেয়যেন্দ্র) িবালদ পশু 

পািযনর উযেযশ্য জনিযণর দ্বারা দত্তে েিযণ উত্সালিত েরা। 
 

মহানগর গ্যাস মলমমতর্ড মতহশ মভ আই়োরতক নতুন পচ়োরম্যান 

দ্ধহসারব মনযুি কতরতে 

রাষ্ট্র পলরচালিত লসটি গ্যাস ইউটিলিটি, মহানগর গ্যাস মলমমতর্ড (এমমজএল), 

মতহশ মবশ্বনােন আই়োরতক কোম্পালনর নতুন কচয়ারম্যান হিসাবে লনরু্ক্ত 

েযরযে । মবশ্বনােন আই়োর িত মাস পর্টন্ত কিইি (ইলিয়া) লিলমযর্যডর 

পলরচািে (ব্যবসা উন্নয়ন) লেযিন । কিইি িবেন MGL-এর েতথ মান প্রবতট ে ।  
 

Banking News in Bengali 
 

IndusInd Bank এবং ADB সরবরাহকারী পচইনগুমলর জন্য 

অেটা়েন উন্নত করতত সহতযামগতা কতর 

IndusInd Bank, এেটি কবসরোলর ঋণদাতা, ভ্ারযত সাোই কচইন ফাইন্যান্স 

(SCF) সমাধানগুলিযে সমেটন ও প্রচার েরযত এলশয়ান কডযভ্িপযমন্ট ব্যাঙ্ক 

(ADB) এর সাযে এেটি অংশীদালরত্ব ক াষণা েযরযে ৷ 560 কোটি র্াোর 

প্রােলমে লবলনযয়াযির সাযে, IndusInd ব্যাঙ্ক দালব েযরযে কর্ এটি ভ্ারযত SCF 

সমাধানগুলিলক এলিযয় কদওয়ার এেমাে উযেশ্য লনযয় এলশয়ান কডযভ্িপযমন্ট 

ব্যাঙ্ক (ADB) এর সাযে এেটি আংলশে গ্যারালন্ট কপ্রাোম স্বাক্ষর েযরযে৷ 
 

PSU ব্যাঙ্কগুমল 2022 সাতলর মডতসম্বতরর মতে ব্যাঙ্কমবহীন 

এলাকা়ে প্রা়ে 300 টি শাখা খুলতত চরেরে 

PSU ব্যাঙ্কগুমল 2022 সাতলর মডতসম্বতরর মতে ব্যাঙ্কমবহীন এলাকা়ে প্রা়ে 

300 টি শাখা খুলতত চরেরে ৷ এই নতুন শাখাগুমল 3,000-এর পবমশ 

জনসংখ্যা সহ সমস্ত ব্যাংকহীন গ্রামগুমলতক কভার করতব ৷ রাজস্থাযন 

সবটামধক 95টি শাখা পখালা হতব এবং মেপ্রযদযশ 54টি শাখা পখালা হতব । 

 াবমলক পসক্টর ব্যাঙ্কগুমল গুজরাতর্ 38টি, মহারাতষ্ট্র 33টি, ঝাডখতণ্ড 32টি 

এবং উত্তর প্রতিতশ 31টি শাখা খুলতব। 

 

HDFC ব্যাঙ্ক তার গ্রাহকতির জন্য নতুন SMS ব্যামঙ্কং সুমবধা চালু 

কতরতে 

কবসরোলর খাযতর ঋণদাতা HDFC ব্যাংক তার গ্রাহকতির জন্য এেটি নতুন 

SMS ব্যামঙ্কং সুমবধা চালু কতরতে। ব্যাঙ্ক এর তরফ লেবক দালব েরা িবয়বে 

কর্ এখন োিেরা কর্খাযনই োকুন না কেন, 24/7 x 365 লবসৃ্তত ব্যালঙ্কং 

পলরযষবাগুলি েরযত পারবেন ৷ নতুন SMS ব্যালঙ্কং সুলবধার মােযম, োিেরা 

এখন অযাোউযন্টর ব্যাযিন্স এবং সারাংশ কচে েরযত, ঋযণর জন্য আযবদন 

েরযত, কক্রলডর্ োডট  পলরচািনা েরযত, কচেবুযের অনুযরাযধর জন্য আযবদন 

েরযত, অযাোউন্ট কটর্যমন্ট ততলর েরযত এবং আরও অযনে লেেু েরযত 

পারযবন।  
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Schemes and Committees News in Bengali 
 

আ়ুেতবটতি উদ্ভাবনী গতবেণাতক সমেটন করার জন্য CCRAS 

‘SPARK’ পপ্রাগ্রাম চােু করা হরয়রে 

োউলন্সি ফর মরসাচট  ইন আ়েুতবটমিক সাত়েতিস (CCRAS) ভ্ারযতর আসন্ন 

উজ্জ্বি মযনর িযবষণা প্রযচষ্টাযে সমেটন েরার জন্য এেটি অনন্য উযদ্যাি 

হনবয়বে। CCRAS স্বীেৃত আয়ুযবটদ েযিজগুলিযত আয়ুযবটদ োেযদর(BAMS) 

জন্য Ayurveda Research Ken (SPARK) এর জন্য টুতডন্টমশ  

পপ্রাগ্রাম চােু কতরতে। 
 

রাষ্ট্র মত পদ্র  িী মুমুট 'টিমব মুি ভারত অমভযান' চালু করতবন 

রাষ্ট্র মত পদ্র  িী মুমুট 9 ই পসতেম্বর 2022-এ প্রধানমন্ত্রী টিমব মুি ভারত 

অমভযান শুরু েরযবন৷ প্রধানমন্ত্রী টিলব মুক্ত ভ্ারত অলভ্র্াযনর িক্ষয 2025 

সাযির মযে ভ্ারত কেযে টিলব লনমূটি েরা ৷ প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমালদ ভ্ারযত টিলব 

কশষ েরার জন্য এেটি লবযশষ আহ্বান জালনযয়যেন৷  

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

দুবাই প্রেম পহামমওপ্যামে আন্তজট ামতক স্বাস্থ্য সতেলন আত়োজন 

কতরলে 

দুবাই আযয়ালজত প্রেম কিালমওপ্যালে ইন্টারন্যাশনাি কিিে সালমযর্র উযেশ্য 

লেি এেটি কিালমওপ্যালেে পদ্ধলত, ওষুধ, এবং অনুশীিনগুলি কশখাযনা এবং 

প্রচার েরা। বাযনটর্ কিালমওপ্যালে প্রাইযভ্র্ লিলমযর্ড িে এেটি কোম্পালন র্া 

কিালমওপ্যালেে ডাইলিউশন, মাদার টিংচার, কিায়ার ট্রিরু্যযরশন র্যাবযির্, ড্রপস, 

লসরাপ, লস্কনযেয়ার, চুযির র্ত্ন এবং অন্যান্য কিালমওপ্যালেে প্রলতোর সি অনন্য 

ওষুযধর সাযে োজ েযর। 
 

দুবাই প্রেম পহামমওপ্যামে ইন্টারন্যাশনাল পহলে সামমর্ আত়োজন কতর: 

মূল  ত়েন্টস 

• পহামমওপ্যামে ি'ি কর্ কোনও অসুস্থতা বা অসুস্থতার লচলেত্সার সবটযেষ্ঠ 

কেৌশিগুলির মযে এেটি োরণ এর কনলতবাচে প্রভ্াব অন্যযদর তুিনায় 

খুব েম। 

• প্রেম কলাবাি কিালমওপ্যালে স্বাস্থয সালমযর্ও ভ্ারত এবং সারা লবশ্ব কেযে 

প্রচুর সংখ্যে শীষট লচলেৎসে উপলস্থত লেযিন। 

• লবশ্বব্যাপী মানুযষর জন্য সবযচযয় বড় স্বাস্থয ঝুাঁ লের এেটি িি জিবাযু় 

পলরবতট ন। 

• 2030 সাযির মযে, এটি ভ্লবষ্যদ্বাণী েরা িযয়যে কর্ জিবাযু় পলরবতট যনর 

োরযণ স্বাস্থয লশিযে বালষটে 200 কেযে 400 কোটি র্াো খরচ েরযত িযব, 

কর্মন প্রেম লবশ্বব্যাপী কিালমওপ্যালে স্বাস্থয সযম্মিযন আযিাচনা েরা 

িযয়লেি। 

• সমস্যাটি দালরদ্রয হ্রাস এবং তবলশ্বে স্বাযস্থযর উন্নলতযত পঞ্চাশ বেযরর 

অেিলতর লবপরীযত এবং কসইসাযে লবলভ্ন্ন সম্প্রদাযয়র মযে এবং ইলতমযে 

লবদ্যমান স্বাস্থয তবষম্যযে আরও বালড়যয় কতািার হুমলে ততলর েযরযে। 

• ভ্ারত সরোরও কিালমওপ্যালেে লচলেৎসা পদ্ধলতযে এলিযয় লনযত উযদ্যাি 

লনযে। 
 

দুবাই প্রেম পহামমওপ্যামে ইন্টারন্যাশনাল পহলে সামমর্ আত়োজন কতর: 

অংশগ্রহণকারীরা 

• অমশ্বনী কুমার পচ তব, পলরযবশ, বন ও জিবাযু় পলরবতট ন প্রলতমন্ত্রী, োর্টত 

সভ্ায় বক্তব্য রাযখন। 

• মতনাজ মতও়োমর, সংসদ সদস্য 

• পমাহােি আজহারউমদ্দন, ভ্ারতীয় লক্রযের্ দযির প্রাক্তন অলধনায়ে 

• শ্রীশান, প্রাক্তন ভ্ারতীয় লক্রযের্ার। 
 

পবগালুরুতত মন্থন সতেলতনর উতদ্বাধন করতবন মনমতন গডকমড 

কেন্দ্রীয় সড়ে, পলরবিন ও মিাসড়ে মন্ত্রী শ্রী মনমতন গডকমর কবঙ্গািুরুযত 

'মন্থন'  এর উযদ্বাধন েরযবন । তার সাযে োেযবন কেন্দ্রীয় RT&H এবং 

কবসামলরে লবমান চিাচযির প্রলতমন্ত্রী কজনাযরি ডক্টর লভ্ কে লসং এবং 

েণটার্লকর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বাসভ্রাজ কবামাই ।'মন্থন'  এর িক্ষয িে রাস্তা, পলরবিন 

এবং িলজলটে কসক্টযর এোলধে সমস্যা এবং সুযর্াি লনযয় আযিাচনা েরা | 
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প্রািন মামকট ন পপ্রমসতডন্ট বারাক ওবামা পনর্মিক্স ডকুতমন্টামরতত 

তার বণটনার জন্য এমম  ুরস্কার মজতততেন 

মালেট ন রু্ক্তরাযষ্ট্রর প্রাক্তন রাষ্ট্রপলত বারাক ওবামা পনর্মিক্স ডকুতমন্টামর 

"আও়োর পগ্রর্ ন্যাশনাল  াকট স" -এ তার বণটনার জন্য এমম  ুরস্কার 

লজযতযেন । ওবামার ইলতমযেই দুটি েযালম পুরিার রযয়যে  | "িায়ার োউি" 

কপ্রাডােশন, বারাে এবং লমযশি ওবামার প্রযর্াজনা সংস্থা দ্বারা লনলমটত পাাঁ চ-

অংযশর কনর্লিে ডকুযমন্টালর, সারা লবযশ্বর জাতীয় উদ্যানগুলিযে তুযি ধযরযে 

৷ বারাে ওবামা এর আযি তার সৃ্মলতেো "দ্য অযডলসটি অফ কিাপ" এবং "এ 

প্রলমজড ল্যাি" এর অলডওবুে পড়ার জন্য েযালম পুরস্কার কপযয়যেন । লমযশি 

ওবামা তার অলডওবুে পড়ার জন্য 2020 সাযি তার লনযজর েযালম কপযয়লেযিন। 

েলরম আবদুি-জব্বার, কডলভ্ড অযাযর্নবযরা এবং িুলপতা লনয়ং' এর মবধ্য 

কসলিলব্র্টি মযনানীতযদর মযে ওবামা লেযিন সবযচযয় বড় নাম। 
 

তামনতকিা ভারামন পলাক না়েক ফাউতিশন সামহতয  ুরস্কার 

প ত়েতেন  

কতযিগু কিখে এবং অলভ্যনতা, তালনযেো ভ্ারালনযে অন্ধ্রপ্রযদযশর 

লবশাখাপত্তনযমর কালভারতী অলডযর্ালরয়াযম অনুলষ্ঠত এেটি পুরস্কার অনুষ্ঠাযন 

কিােনায়ে ফাউযিশযনর বালষটে সামহতয  ুরস্কার (18তম পলাকনা়েক 

ফাউতিশন  ুরস্কার) প্রিান করা হ়ে । প্রধান অলতলে লিসাযব অংশেিণ করা 

লমযজারাযমর িভ্নটর কম্ভম মত হমরবাবু অলভ্যনতা মাঞু্চ কমািন বাবু এবং 

অন্যান্যযদর সাযে তালনযেো ভ্ারালনয়ািংযে পুরষ্কার প্রদান েযরন । অনুষ্ঠাবন 

উপলস্থত লেযিন সুলপ্রম কোযর্ট র অবসরপ্রাি লবচারপলত জালট কচিাযমশ্বরও। 
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রাষ্ট্র মত পদ্র  িী মুমুট মবমশি মশক্ষকতির জাতী়ে  ুরস্কার প্রিান 

কতরন 

লশক্ষে লদবস উপিযক্ষ রাষ্ট্র মত পদ্র  িী মুমুট মবজ্ঞান ভবন ন়োমিমিতত 

সারাযদশ কেযে 45 জন লনবটালচত লশক্ষেযে জাতীয় পুরস্কাযর সম্মালনত েযরযেন 

। ভ্ারত 50তম জাতীয় লশক্ষে লদবস উদর্াপন েরযে । লদনটি প্রলত বের 5 

কসযেম্বর পালিত িয় র্া ভ্ারযতর লদ্বতীয় রাষ্ট্রপলত ডঃ সবট িী রাধাকৃষ্ণতনর 

জমবালষটেী , লর্লন এেজন পলণ্ডত, দাশটলনে এবং ভ্ারতরত্ন পুরস্কারপ্রািও 

লেযিন। 

2022 সাযির জন্য মশক্ষকতির জাতী়ে  ুরস্কার (NAT) প্রিাতনর জন্য 

জাতীয় স্তযর এেটি জুলর িঠন করা িবয়হেে  ।  
 

 ুরসৃ্কত মশক্ষকতির মতে: 

• রু্ধবীর , বীযরন্দ্র কুমার এবং অলমত কুমার (লিমাচি প্রযদশ); িরপ্রীত লসং, 

অরুণ কুমার িিট এবং বন্দনা শালি (পাঞ্জাব); শশীোন্ত সম্ভালজরাও কুিযে , 

কসামনাে ওয়ামন ওয়াযে এবং েলবতা সং লভ্ (মিারাষ্ট্র); োন্দািা 

রামাইয়া, টিএন শ্রীধর এবং সুলনো রাও (কতযিঙ্গানা) 

• প্রদীপ কনলি এবং কেৌস্তুভ্ চন্দ্র কজাশী (উত্তরাখণ্ড), সুলনতা এবং দুিটা রাম 

মুয়াি (রাজস্থান), নীরজ সাযেনা এবং ওম প্রোশ পাটিদার (মেপ্রযদশ), 

কসৌরভ্ সুমন এবং লনলশ কুমারী (লবিার), লজ কপানসাঙ্কালর এবং উযমশ টিলপ 

(েনটার্ে), মািা লজিদাি। দলজট  এবং লসদ্ধােট ইযয়ানযজান (লসলেম) লনবটালচত 

লশক্ষেযদর মযে রযয়যেন। 

• অন্যান্য পুরস্কারপ্রািযদর মযে রযয়যেন অঞু্জ দালিয়া (িলরয়ানা), রজনী শমটা 

(লদলে), সীমা রানী (চণ্ডীিড়), মালরয়া মুযরনা লমরািা (কিায়া), উযমশ 

ভ্রতভ্াই। ভ্ািা (গুজরার্), মমতা আির (েলত্তশিড়), ঈশ্বর চন্দ্র নায়ে ( 

ওলডশা ), বুদ্ধযদব দত্ত (পলিমবঙ্গ), লমলম ইযয়ালশ (নািাল্যাি), নংমাইযেম 

কিৌতম লসং (মলণপুর), রঞ্জন কুমার লবশ্বাস (আন্দামান ও লনযোবর)। 
 

মশক্ষকতির জাতী়ে  ুরস্কার সম্পতকট : 

লশক্ষেযদর জাতীয় পুরষ্কারগুলি সারা কদশ কেযে লনবটালচত লেেু কসরা লশক্ষেযদর 

অনন্য উযদ্যাি এবং অবদানযে উদর্াপন েরার জন্য। এই লশক্ষেরা তাযদর 

প্রলতশ্রুলতর মােযম শুধুমাে লবদ্যািযয়র লশক্ষার মান উন্নত েযরলন বরং তাযদর 

লশক্ষােীযদর জীবনযেও সমৃদ্ধ েযরযে। লশক্ষা মন্ত্রণািযয়র সু্কি লশক্ষা ও সাক্ষরতা 

লবভ্াি এই অনুষ্ঠাযনর আযয়াজন েযর। 
 

মহমদ পলখক ডঃ আসগর ও়োজাহাত 31তম ব্যাস সোতন ভূমেত 

হরয়রেন 

নয়ালদলেযত এেটি অনুষ্ঠাযন সুপলরলচত লিলন্দ কিখে ডঃ আসগর 

ও়োজাহাততক 31তম ব্যাস সোন প্রিান করা হরয়রে । মহাবালী নার্যের 

জন্য তাবক এই সম্মানজনে পুরস্কাযরর জন্য লনবটালচত করা িবয়বে । ডক্টর 

ওয়াজািাত তার মহাবালী নার্যে মু ি সম্রার্ আেবর এবং েলব তুিসীদাযসর 

উপর আযিােপাত েযরযেন। এই নার্যের মােযম লতলন উত্তর কদওয়ার কচষ্টা 

েযরন লে কে প্রেৃত মিাবিী, েলব না সম্রার্। 
 

ব্যাস সোন সম্পতকট : 

• পক পক মবডলা ফাউতিশন িত 10 বেযর প্রোলশত এেজন ভ্ারতীয় 

নািলরে দ্বারা রলচত লিলন্দযত অসামান্য সালিতযেযমটর জন্য ব্যাস সম্মান প্রদান 

েযর । 

• এেটি প্রশংসাপে এবং এেটি ফিে সি 4 লক্ষ র্াকা পুরস্কার বিন েযর । 

এটি 1991 সাযি শুরু িযয়লেি। 

• রাম মবলাস শমটা 1991 সাযি 'ভ্ারত কে প্রযচন ভ্াষা পলরবার ও লিলন্দ' 

োযজর জন্য উযদ্বাধনী ব্যাস সম্মান কপযয়লেযিন। 

• অো ক শরি  াগাতর 'পার্লিপুে লে সম্রািী' উপন্যাযসর জন্য 30তম 

ব্যাস সম্মাযন ভূ্লষত িযয়যেন। 
 

64তম রামন ম্যাগতসতস  ুরস্কার 2022 এর পর্ােণা করা হত়েতে 

Ramon Magsaysay Awards Foundation (RMAF), পযটিতক 

"এমশ়োর পনাতবল শামন্ত  ুরস্কার" লিযসযব িণ্য েরা িয়, সম্প্রলত এেটি 

লবশ্বব্যাপী অনুষ্ঠাযন এই বেযরর পুরস্কারপ্রািযদর নাম ক াষণা করা িয় ৷ 2022 

রামন ম্যািযসযস পুরস্কারপ্রািরা িযিন পসাতেরা মেম (কতম্বামড়ো), বানটাতডর্ 

মামদ্রি (মফমল াইন), তািামশ হাতটামর (জা ান) এবং গ্যামর পবনতচমগব 

(ইতদাতনমশ়ো)। 
 

রামন ম্যাগতসতস  ুরস্কার 2022 প্রা কতির সম্পতকট : 

i.  পসাতেরা মেম-মতমন েযম্বালডয়ার এেজন মানলসে স্বাস্থয আইনজীবী। লতলন 

েযম্বালডয়ান ট্রমা লসযরাযমর এেটি কনতৃস্থানীয় েণ্ঠস্বর । লতলন "তাাঁ র মানুবষর 

িভ্ীর ট্রমা োটিযয় তার োহি হফহরবয় আনার" জন্য স্বীেৃত িযেন।  

ii.  Tadashi Hattori-মতমন জাপাযনর এেজন দৃলষ্ট রক্ষাোরী মানবতাবাদী । 

লতলন এেজন ব্যলক্ত এবং কপশাদার লিসাযব তার সরি মানবতা এবং 

অসাধারণ উদারতার জন্য স্বীেৃত িযেন। লতলন 15 বের বয়যস এেজন 

ডাক্তার িওয়ার লসদ্ধান্ত লনযয়লেযিন র্খন লতলন এেটি িাসপাতাযি তার 

েযান্সার-পীলড়ত বাবালক ডাক্তার িারা করা অভ্দ্র আচরণ কদযখলেযিন।  

iii. বানটাতডর্ পজ. মামদ্রি-মতমন লফলিপাইযনর এেজন লশশু অলধোর 

কু্রযসডার। লতলন "উচ্চার্ট এবং দালবদার ওোিলতর প্রলত তার লনরিংোর এবং 

অলবচি প্রলতশ্রুলতর জন্য স্বীেৃত িযেন৷ 1997 সাি কেযে, লতলন ম্যালনিার 

লফলিপাইন কজনাযরি িাসপাতাযি কদযশর প্রেম লশশু সুরক্ষা কেযন্দ্রর 

কনতৃত্ব লদযয়যেন। এটি িত বেযরর লিসাযব 27,000 এরও কবলশ লশশুযদর 

পলরযবশন েযরযে।  

iv.  গ্যামর পবনতচমগব-মতমন ইযন্দাযনলশয়ার এেজন োলটে দূষণ লবযরাধী 

কর্াদ্ধা। লতলন "সামুলদ্রে োলটে দূষযণর লবরুযদ্ধ তাাঁ র অনুযপ্ররণামূিে 

িড়াইযয়র জন্য জরুলর কনতৃযত্বর জন্য স্বীেৃত িযেন৷ 
 

রামন ম্যািযসযস পুরস্কার সম্পযেট : 

1957 সাযি প্রলতলষ্ঠত রামন ম্যািযসযস পুরস্কার এলশয়ার সবটযেষ্ঠ সম্মান | 

পুরস্কারটি RMAF দ্বারা পলরচালিত িয়। এটি লফলিপাইযনর তৃতীয় রাষ্ট্রপলত রামন 

ম্যািযসযসযয়র নাযম নামেরণ েরা িযয়যে। পুরস্কারটিযে লবশ্বজুযড় ''এলশয়ার 

কনাযবি পুরস্কার'' লিযসযব িণ্য েরা িয়।  
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হরিী  এস.  ুমর স্মার্ট  সমলউশনস চযাতলঞ্জ এবং ইনকু্লমসভ মসটিস 

অযাও়োডট  2022 এর উ স্থ্া ন কতরতেন 

আবাসন ও নির লবষয়ে এবং কপযট্রালিয়াম ও প্রােৃলতে গ্যাস মন্ত্রী, হরিী  মসং 

 ুমর স্মার্ট  সমলউশন চযাতলঞ্জ এবং অন্তভুট মিমূলক শহর  ুরস্কার 2022 

উপস্থাপন েযরযেন । এই পুরস্কারগুলি ভ্ারযতর ন্যাশনাি ইনলটটিউর্ অফ 

আরবান অযাযফয়াসট(NIUA) এবং জালতসংয র (UN) হমহেত উযদ্যাি । প্রলতবন্ধী 

ব্যলক্ত (PWD), মলিিা ও কমযয়রা এবং বয়স্কযদর দ্বারা সমু্মখীন িওয়া শির-স্তযরর 

অযাযেসযর্াগ্যতা এবং অন্তভু্ট লক্তমূেক চযাযিঞ্জগুলি কমাোযবিা েরযত এই 

উবযাগটি লনওয়া িয় । 
 

শীেট 10টি প্রযুমি-মভমত্তক সমাধানতক অন্তভুট মিমূলক শহর  ুরষ্কার 2022 

প্রিান করা হত়েতে: 

 

মবভাগ 1: প্রােমমক  যটাত়ের উদ্ভাবন 

• কলাযভ্ট্রিে প্রাইযভ্র্ লিলমযর্যডর পঞ্চম কসন্স। লিলমযর্ড 

• ওিা কমালবলিটি ইনলটটিউযর্র লডলজর্াি কমালবলিটি ভ্তুট লে 

• AxcesAable লডজাইনস LLP দ্বারা AxcesAable স্থান 
 

মবভাগ 2: বাজার-প্রস্তুত সমাধান 

• Dextroware লডভ্াইস দ্বারা মাউসওয়যার 

• Signer.AI by Incluistic Pvt. লিলমযর্ড / অন্তভু্ট লক্তর জন্য বনু্ধ 

• লবোশ উপাোয়, লরসাচট  স্কিার, আইআইটি লদলের ইনকু্লম্যাপ 
 

মবভাগ 3: বাস্তবাম়েত সমাধান 

• বহুমালেে অন্তভু্ট লক্ত: কবিািালভ্ স্মার্ট  লসটি লিলমযর্ড দ্বারা লশক্ষা এবং 

সাক্ষরতার জন্য উন্নত প্ররু্লক্ত ব্যবিার েরা। 

• MyUDAAN by Tekra Solutions Pvt. লিলমযর্ড 

• 'মুলভ্ং উইে প্রাইড' (কমা বাস এবং কমা ই-রাইড) েযালপর্াি লরলজয়ন 

আরবান ট্রান্সযপার্ট  (CRUT), ওলড়শা দ্বারা 

• সাির স্মার্ট  লসটি লিলমযর্যডর লনভ্ট য়া অযাপ। 
 

 

Important Dates News in Bengali 
 

জাতী়ে মশক্ষক মিবস 2022: উিযা ন, মেম, তাৎ যট  এবং ইমতহাস 

মশক্ষক মিবস বা মশক্ষা মিবস কদযশর প্রেম উপরাষ্ট্রপলত(1952-1962) লর্লন 

ভ্ারযতর লদ্বতীয় রাষ্ট্রপলত (1962-1967), এেজন পলণ্ডত, দাশটলনে, ভ্ারতরত্ন 

পুরস্কারপ্রাি, ডঃ সবট িী রাধাকৃষ্ণতনর জমমিনতক মচমিত কতর । লতলন 

1888 সাতলর 5 পসতেম্বর জমগ্রহণ কতরন। 1962 সাতল জমগ্রহণ করা ডঃ 

সবট িী রাধাকৃষ্ণতনর এই বের 77ৈম  প্রেম লশক্ষে লদবস পালিত িয় । 
 

জাতী়ে মশক্ষক মিবস 2022: মেম 

এবাযরর লশক্ষে লদবযসর হেম িযে ‘Leading in crisis, reimaging the 

future.’ 
 

মবশ্ব ইমভ মিবস 2022: ইমতহাস এবং তাৎ যট  

9ই কসযেম্বর মবশ্ব ইমভ মিবস 2022  ামলত হ়ে। ই-তমামবমলটির গুরুযত্বর 

ওপর কজার লদযত লবশ্ব ইলভ্ লদবস পািন েরা িয় । লবশ্ব ইলভ্ লদবস মানুযষর োযে 

পর্কসই  মরবহন সুমবধা সম্পযেট  সযচতনতা েলড়যয় লদযত সািায্য েযর । বাযু় 

দূষণ প্রধানত পলরবিন দ্বারা সৃষ্ট িয়, এবং EVs বাযু় দূষণ হ্রাস েরার প্রধান 

লবেিগুলির মযে এেটি। 
 

মবশ্ব ইমভ মিবস 2022: তাৎ যট  

লবশ্ব ইলভ্ লদবযসর িক্ষয মানুষযে ইমভতত সুযইচ করার সুমবধা সম্পতকট  

সতচতন করা । তবদুযলতে র্ানবািন ব্যবিার েযর লবশ্বযে উন্নত েরযত পাযর এবং 

পলরযবযশর পাশাপালশ শলক্তও বাাঁ চাযত পাযর। 

 

Sports News in  Bengali 
 

লািাতখর পলহ প্রেমবাতরর জন্য মাউতন্টন বাইসাইতকল মবশ্বকা  

আত়োজন কররৈ চরেরে 

ভারততর পলহলৈ প্রেমবাযরর মযতা মাউযন্টন বাইসাইযেি 'ইউমসআই 

এমটিমব এমলমমতনর্র মবশ্বকা ' আত়োদ্ধজৈ হরৈ চরেরে । এমটিলব, 

লবশ্বোপ- পকন্দ্রশামসত অঞ্চল লািাখ প্রশাসন এবং ভারততর সাইমক্লং 

অযাতসামসত়েশতনর সিযর্ালিতায় 'UCI MTB এলিলমযনর্র লবশ্বোপ' 

আযয়াজন েরা িযব|  
 

অত ক্ষা ফানটাতদস WJS চযামম্প়েনমশত র ফাইনাতল প  ৌঁোতনা 

প্রেম ভারতী়ে মমহলা হত়েতেন 

অযাত ক্ষা ফানটাতদস প্রেম ভ্ারতীয় মলিিা লর্লন জুমন়ের ও়োর্ল্ট  ফাইনাতল 

অষ্টম স্থান অজট ন েযরলেযিন। Apeksha Fernandes 2:18.18 সমযয়র 

করেযডট র সাযে এেটি নতুন জাতীয় করেডট  িযড়যেন । লতলন FINA ও়োর্ল্ট  

জুমন়ের সুইমমং চযামম্প়েনমশ  2022 -এ মমহলাতির 200 মমর্ার বার্ারিাই 

এর ফাইনাতল 2:19.14 সমবয় সমূ্পেথ কবর অষ্টম স্থান অজট ন েযরলেযিন । 

পূবটবতী জাতীয় করেডট টি 2022 সাযির জুযন 2:18.39 এ কসর্ েরা িযয়লেি র্া 

অযাযপক্ষা ফানটাযন্দস দ্বারা কসর্ েরা িযয়লেি। তার 0.65 কসযেযির দ্রুততম 

প্রলতলক্রয়ার সময়গুলির মযে এেটি রযয়যে। 
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Max Verstappen ডাচ F1 গ্রযাি মপ্রক্স 2022 মজতততেন 

করড বুযির চািে ম্যাক্স ভাটট যাত ন ডাচ ফমুটলা 1 গ্রযাি মপ্রক্স 2022 

লজযতযেন। মালসটলডযজর জজট  রাতসল এবং কফরালরর চালটস পলক্লাকট  র্োক্রযম 

2য় এবং 3য় অবস্থাযন লেষ কবরন । ভ্াটট াযপন এখন এই মরসুবমর 15টি করযসর 

মযে 10টি লরস লজযতযেন। এটি লেি তার 72 তম পলডয়াম লফলনশ এবং লতলন এই 

করস কেযে 26 পযয়ন্ট সংেি েযরলেযিন। Verstappen 2021 সাযিও ডাচ 

লজলপ লজযতযেন। লতলন এখন কমার্ 30টি করস লজযতযেন। 
 

সাম্প্রমতক 2022 গ্রযাি মপ্রক্স মবজ়েী: 

• এলমলিয়া-করামাগ্না েযাি লপ্রে 2022: ম্যাে ভ্াটট াযপন (কনদারল্যািস) 

• কসৌলদ আরব েযাি লপ্রে 2022: ম্যাে ভ্াটট াযপন (কনদারল্যািস) 

• আজারবাইজান েযাি লপ্রে 2022: ম্যাে ভ্াটট াযপন (কনদারল্যািস) 

• োনালডয়ান েযাি লপ্রে 2022: ম্যাে ভ্াটট াযপন (কনদারল্যািস) 

• আজারবাইজান েযাি লপ্রে 2022: ম্যাে ভ্াটট াযপন (কনদারল্যািস) 

• লময়ালম েযাি লপ্রে 2022: ম্যাে ভ্াটট াযপন (কনদারল্যািস) 

• কফ্রঞ্চ েযাি লপ্রে 2022: ম্যাে ভ্াটট াযপন (কনদারল্যািস) 

• িাযঙ্গলরয়ান েযাি লপ্রে 2022: ম্যাে ভ্াটট াযপন (কনদারল্যািস) 

• কবিলজয়ান েযাি লপ্রে 2022: ম্যাে ভ্াটট াযপন (কনদারল্যািস) 

• কমানাযো েযাি লপ্রে কমানাযো 2022: সালজট ও কপযরজ (কমলেযো) 

• অযিলিয়ান েযাি লপ্রে। 2022: চািটস কিক্লােট  (কমানাযো) 

• বািরাইন েযাি লপ্রে 2022: চািটস কিক্লােট  (কমানাযো) 

• অলিয়ান েযাি লপ্রে 2022: চািটস কিক্লারে (কমানাযো) 
 

ভারতী়ে মজএম অরমবদ মচতাম্বরম দুবাই ওত ন িাবা রু্নটাতমন্ট 

মজতততেন 

গ্রযািমাটার অরমবদ মচতাম্বরম 7.5 পযয়ন্ট লনযয় 22তম দুবাই ওত ন িাবা 

রু্নটাতমন্ট মজতততেন । কর্খাযন সাতজন ভ্ারতীয় হজএম শীষট 10-এ কশষ 

েযরযেন, আর. প্রজ্ঞানান্ধা অন্য পাাঁ চজযনর সাযে লদ্বতীয় স্থাযন লেযিন ।  
 

ভারতী়ে মজএম অরমবদ মচতাম্বরতমর সাতে সম্পমকট ত মূল  ত়েন্টগুমল 

লতলন এেজন প্রাক্তন ভারতী়ে জাতী়ে চযামম্প়েন এবং 13 তম বাোই করা 

হজএম । ন়ে রাউতি লতলন অপরালজত লেযিন, েয়টি লজযতযেন এবং লতনটি ম্যাচ 

ড্র েযরযেন।  

আর প্রজ্ঞানন্দ লর্লন সম্প্রলত মম়োমমর FTX মেতো কাত  লবশ্ব নম্বর 1 

ম্যাগনাস কালটতসনতক  রামজত কতরতেন , লতলন সরাসলর চারটি কিম 

লজযতযেন এবং লজএম লরনাযতর োযে পরালজত িযয়যেন োজাখস্তান কেযে 

জুমাবাযয়ভ্ । 
 

তামনতকিা ভারামন পলাক না়েক ফাউতিশন সামহতয  ুরস্কার 

প ত়েতেন  

কতযিগু কিখে এবং অলভ্যনতা, তালনযেো ভ্ারালনযে অন্ধ্রপ্রযদযশর 

লবশাখাপত্তনযমর কালভারতী অলডযর্ালরয়াযম অনুলষ্ঠত এেটি পুরস্কার অনুষ্ঠাযন 

কিােনায়ে ফাউযিশযনর বালষটে সামহতয  ুরস্কার (18তম পলাকনা়েক 

ফাউতিশন  ুরস্কার) প্রিান করা হ়ে । প্রধান অলতলে লিসাযব অংশেিণ করা 

লমযজারাযমর িভ্নটর কম্ভম মত হমরবাবু অলভ্যনতা মাঞু্চ কমািন বাবু এবং 

অন্যান্যযদর সাযে তালনযেো ভ্ারালনয়ািংযে পুরষ্কার প্রদান েযরন । অনুষ্ঠাবন 

উপলস্থত লেযিন সুলপ্রম কোযর্ট র অবসরপ্রাি লবচারপলত জালট কচিাযমশ্বরও। 
 

ডা়েমি মলগ 2022 ফাইনাল: নীরজ পচা ডা 88.44 মমর্ার পরা এর 

সারথ  জয়ী হরয়রেন 

নীরজ কচাপড়া জুলরযখ ডায়মি লিযির ফাইনাি লজযত এেটি অনন্য েৃলতত্ব অজট ন 

েযরলেযিন। নীরজ পচা ডা এখন ডায়মি লিি ট্রলফ লজযতযেন, এটি েরার 

লেবত্র লতলন প্রেম ভ্ারতীয় িযয়যেন ।  
 

টি-তর্াত়েমন্ট আন্তজট ামতক মেতকর্ পেতক অবসতরর পর্ােণা 

করররেন মুশমফকুর রমহম 

টি কর্াযয়লন্ট আন্তজট ালতে লক্রযের্ পেতক অবসতরর পর্ােণা করররেন 

মুশলফকুর রলিম । 4 পসতেম্বর অবসযরর পর্ােণা কররন বাংলাতিতশর 

উইতকর্রক্ষক মুশমফকুর রমহম । শ্রীলঙ্কার মব তক্ষ এমশ়ো কা  2022-এর 

ম্যাতচ বাংিাযদশ পরাজযয়র  র দ্ধৈদ্ধন এই মসিান্ত লনন । মতমন সংমক্ষপ্ত 

ফরম্যাতর্র পখলা পেতক অবসতরর পর্ােণা কররন এবং দ্ধকন্তু মতমন 

একমিতনর আন্তজট ামতক ও পর্ট মেতকর্ পখলা চামলত়ে যাতবন । 

 

Obituaries News in Bengali 
 

র্ার্া সতির প্রািন পচ়োরম্যান সাইরাস মমমি প্রয়াৈ হরয়রেন 

র্ার্া সযন্সর প্রাক্তন কচয়ারম্যান সাইরাস মমমি আিযমদাবাদ কেযে মুম্বাই 

র্াওয়ার পযে সড়ে দু টর্নায় প্রয়াত িবয়বেন । মৃতুকাবে লমলস্ত্রর বয়স হেে 54 

বের। লতলন জািাঙ্গীর লদনশ প্যাযিাি, অনালিতা প্যাযিাি এবং দালরয়াস 

প্যাযিাযির সাযে ভ্রমণ েরলেযিন।  

সাইরাস মমমি পক মেতলন? 

সাইরাস পাযিানলজ লমলস্ত্র লেযিন এেজন ভ্ারতীয় বংযশাদ্ভূত আইলরশ ব্যবসায়ী। 

লমলস্ত্র, লর্লন র্ার্া সযন্সর ষষ্ঠ কচয়ারম্যান লেযিন, অযক্টাবর 2016-এ পদ কেযে 

অপসালরত িযয়লেযিন। রতন র্ার্া তাাঁ র অবসর ক াষণা েরার পর লতলন লডযসম্বর 

2012-এ কচয়ারম্যাযনর দালয়ত্ব েিণ েযরলেযিন। এন চন্দ্রযশখরন পযর র্ার্া 

সযন্সর লনবটািী কচয়ারম্যাযনর দালয়ত্ব কনন। 

কম মাযস সুলপ্রম কোর্ট  সাপুরলজ পাযিানলজ (এসলপ) কিাষ্ঠীর 2021 সাযির রাযয়র 

পুনলবটযবচনার আযবদন খালরজ েযরলেি র্া র্ার্া সযন্সর লনবটািী কচয়ারম্যান লিসাযব 

সাইরাস লমলস্ত্রযে অপসারযণর র্ার্া কিাষ্ঠীর লসদ্ধান্তযে বিাি করযখলেি। 
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ভারতী়ে বক্সার মবরজু সাহ প্রয়াৈ হরয়রেন 

এমশ়োন এবং কমনওত়েলে পগমস উভত়েই  িক জ়েী প্রেম ভারতী়ে 

বক্সার মবরজু সাহ সম্প্রলত প্রয়াত িবয়কেন । মৃৈুযকারে তার বয়স লেি 48 েের 

। লতলন 1994 সাযি েমনওযয়িে এবং এলশয়ান কিমস উভ্যয়ই কব্র্াঞ্জ পদে 

লজযতলেযিন। সাযির প্রেম উযেখযর্াগ্য আন্তজট ালতে সাফল্য 19 বের বয়যস 

োইল্যাযির ব্যাংেযে 1993 এলশয়ান জুলনয়র চযালম্পয়নলশযপ এযসলেি । লতলন 

িাইর্ িাইওযয়র্ (45-48 কেলজ) লবভ্াযি কব্র্াঞ্জ লজযতযেন |  
 

রানী মদ্বতী়ে এমলজাতবে প্রয়াৈ হরয়রেন 

রালন লদ্বতীয় এলিজাযবে, লর্লন 70 বের ধযর রু্ক্তরাযজযর রাজত্ব েযরলেযিন, 96 

বের বয়যস বািযমারাযি প্রয়াত িন । তার স্বাস্থয লনযয় উযদ্বি োড়ার তার পলরবার 

স্কটিশ এযটযর্ জযড়া িযয়লেি । রানী লদ্বতীয় এলিজাযবে 1952 সাযি লসংিাসন 

আযরািযণর পর উযেখযর্াগ্য সামালজে পলরবতট ন লেখা হগবয়হেে  ।  
 

প্র়োত হতলন  দ্মশ্রী  ুরস্কারপ্রাপ্ত মশল্পী রাম চন্দ্র মামঞ্জ 

পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাি রামচন্দ্র মামঞ্জ, লর্লন আর্ দশে ধযর কভ্াজপুলর কিােনৃতয 

'নাচ'-এ অলভ্নয় েযরলেযিন, লতলন সম্প্রহত প্রয়াত িবয়কেন। লতলন 'িাউিা নাচ'-

এর এেজন লবখ্যাত অলভ্নয়লশিী লেযিন | হতহন সগীত নার্ক একালেমম 

 ুরস্কার (2017) এবং  দ্মশ্রী (2021) সহ মবমভন্ন িুরস্কার দ্ধজরৈরেন | 
 

কণটার্ক কণ্ঠমশল্পী টিমভ শঙ্করনারা়েণ প্রয়াৈ হরয়রেন 

প্রখ্যাত েনটাটিে সঙ্গীতজ্ঞ, টিমভ শঙ্করনারা়েণ মারা কিযেপ্রয়াত িবয়বেন । 

মৃতুযকাবে লতলন 77 বের বয়সী লেযিন । লতলন েণটাটিে সঙ্গীযতর মাদুরাই মলণ 

আইয়ার তশিীর মশািবািে লেযিন। লতলন মাদুরাই মলণ আইয়াযরর সাযে কবশ 

েযয়েটি পর্টায় ভ্াি েযরলেযিন। লতলন 2003 সাতল মাদ্রাজ মমউমজক 

অযাকাতডমমর সগীতা কালামনমধ  ুরস্কার মজততমেতলন এবং 2003 সাযি 

 দ্মভূেতণ ভূমেত হন । লতলন লেযিন সঙ্গীতজ্ঞ লতরুভ্ািাঙ্গি কভ্মু্ব আইয়ার এবং 

কিামলত আম্মযির পুে। 
 

প্রখ্যাত ইমতহাসমবি মব পশখ আলী সম্প্রমত প্রয়াৈ হরয়রেন 

প্রখ্যাত ইলতিাসলবদ এবং ম্যাঙ্গাযিার ও কিায়া লবশ্বলবদ্যািযয়র প্রেম উপাচার্ট 

অোপে মব. পশখ আলী প্রয়াৈ হরয়রেন । লতলন 1986 সাযি ভ্ারতীয় ইলতিাস 

েংযেযসর 47তম অলধযবশযন সাধারণ সভ্াপলত এবং 1985 সাযি দলক্ষণ ভ্ারত 

ইলতিাস েংযেযসর প্রলতষ্ঠাতা সভ্াপলত লেযিন । লতলন রাতজযাৎসব  ুরস্কাতরর 

প্রা ক এবং ইংযরলজযত কমার্ 23টি বই লিযখযেন।  
 

 ুরস্কার এবং সোননা: 

লতলন মানলবে ও সামালজে লবজ্ঞাযন িযবষণার জন্য মিীশূর লবশ্বলবদ্যািযয়র 

মর্টাদাপূণট পগাতর্ল্ন জুমবমল  ুরস্কার, লবলশষ্ট লশক্ষালবদযদর জন্য রাজযজযাৎসব 

পুরস্কার, লবলশষ্ট ইলতিাসলবদযদর জন্য লমলেে কসাসাইটি অফ ইলিয়া পুরস্কার এবং 

2003 সাযি মাওিানা জওির পুরস্কাযরর প্রাপে লেযিন। সুিতান শিীদ 

এডুযেশনাি ট্রাট, মাইসুরু, কর্টি মাইসুরুযত দ্বীলনয়ত মাদ্রাসা এবং আরও এে 

ডজন প্রলতষ্ঠান প্রলতষ্ঠা েযরযে। 
 

Defence News in Bengali 
 

ভারতী়ে পসনাপ্রধান মতনাজ  াতি পন াল পসনা পজনাতরতলর 

সোনসূচক  তি ভূমেত হত়েতেন 

পন াতলর রাষ্ট্র মত মবদ্যা পিবী ভািামর ভ্ারতীয় কসনাপ্রধান পজনাতরল 

মতনাজ  াতিতক কনপালি কসনাবালিনীর অনারালর কজনাযরি উপালধযত ভূ্লষত 

েযরযেন । কনপাযির রাজধানী শিযর রাষ্ট্রপলতর সরোলর বাসভ্বন 'শীতি লনবাস'-

এ এে লবযশষ অনুষ্ঠাযন কজনাযরি পাযিযে সম্মালনত েরা িয়। অনুষ্ঠাযন লতলন 

এেটি তযিায়ার ও কস্ক্রািও উপস্থাপন েযরযেন। 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

পস ম্য সাতক্সনার পলখা 'মডতভাসট অযাি পডতমাতেমস: এ মহমি অফ 

 াতসটানাল ল ইন প াট-ইমিত নতডি ইমি়ো' মশতরানাতমর একটি 

বই প্রকাদ্ধেৈ হরয়রে 

ইলিয়া ইন্টারন্যাশনাি কসন্টাযর ঔপলনযবলশে রু্যির পরেতী সমবয়র 

লববািলবযেযদর আইন এবং লবলভ্ন্ন ধযমটর উপর এেটি নতুন বই প্রোলশত িযয়যে 

। 'মডতভাসট অযাি পডতমাতেমস: এ মহমি অফ  াতসটানাল ল ইন প াট-

ইমিত তিি ইমি়ো' বইটি ভ্ারযতর পালরবালরে আইন, ধমট এবং লিঙ্গ সম্পযেট  

তুবে ধরা িবয়বে । বইটি লিযখযেন কেমলব্র্জ লবশ্বলবদ্যািযয়র ইলতিাস অনুষযদর 

এেজন লব্র্টিশ এোযডমী কফযিা পস ম্য সাতক্সনা | 

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

লািাতখ পিতশর প্রেম “Night Sky Sanctuary” স্থ্া ন কররৈ 

চরেরে 

কেন্দ্রীয় লবজ্ঞান ও প্ররু্লক্ত মন্ত্রী মজততন্দ্র মসং লািাতখর হযানতলতত আিামী লতন 

মাযসর মযে ভ্ারযতর প্রেম "“Night Sky Sanctuary” স্থ্া ন করা হতব। এটি 

ভ্ারত সরোযরর এেটি অনন্য উযদ্যাি। কেন্দ্রীয় লবজ্ঞান ও প্ররু্লক্ত মন্ত্রযের 

প্রোলশত এেটি লববৃলত অনুসাযর প্রস্তালবত অন্ধোর আোযশর এই লরজাভ্ট টি 

িাদাযখর িযানযিযত অবলস্থত িযব এবং এটি ভ্ারযত কজযালতর্-পর্টর্নযে 

উত্সালিত েরযব। 
 

কানাডার মারহাম মসটিলৈ মমউমজক কতম্পাজার এ. আর. রহমাতনর 

নাতম একটি রাস্তার নামকরণ করা হরয়রে  

অস্কার লবজয়ী লমউলজে আইেন, এ আর রহমালনর নাম সম্প্রলত কানাডার 

মারখাম শহতরর রাস্তার নামকরণ করা হরয়রে | লতলন লবযশ্বর সবযচযয় লপ্রয় 

সঙ্গীতলশিীযদর এেজন । 'মাদ্রাযজর কমাজার্ট ' নাযম পলরলচত, রিমান কবশ লেেু 

লির্ িান এবং েযম্পালজশন লদযয়যেন র্া লচরোি মযন োেযব । লতলন মমণ 

রত্নতমর পরাজা মিত়ে তার পকমর়োর শুরু কতরমেতলন এবং তখন কেযেই 

লতলন দুদট ান্ত অলভ্নয় েযরযেন । তার লেেু লির্ এবং পুরস্কার লবজয়ী 

েযম্পালজশযনর মযে রযয়যে মিল পস, জ়ে পহা, এক পহা পগ হাম অর তুম, 

রং পি বাসমন্ত, এবং অযা়ে হযা়েরাতত। 
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মলজ ট্রাস: যুিরাতজযর তৃতী়ে মমহলা প্রধানমন্ত্রী 

কমলর এলিজাযবে ট্রাস, এেজন লব্র্টিশ রাজনীলতলবদ লর্লন 26 জুিাই, 1975 সাযি 

জমেিণ েযরলেযিন, এখন লতলন কনজারতভটিভ  াটিট র পনতা এবং 6 

কসযেম্বর, 2022-এ লতলন রু্ক্তরাযজযর প্রধানমন্ত্রী িযত চযিযেন। 

• 2021 সাি কেযে, লতলন নারী ও সমতা লবষয়ে মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র, 

েমনওযয়িে এবং উন্নয়ন লবষয়ে মন্ত্রীর পযদ অলধলষ্ঠত িযয়যেন। 

• লিজ ট্রাস এেজন েনজারযভ্টিভ্ পাটিট র সদস্য এবং 2010 সাি কেযে 

দলক্ষণ পলিম নরযফাযের এমলপ লিযসযব দালয়ত্ব পািন েরযেন। 

• প্রধানমন্ত্রী কেযরসা কম, বলরস জনসন এবং কডলভ্ড েযাযমরযনর অধীযন, 

লতলন কবশ েযয়েটি মলন্ত্রসভ্া পযদ অলধলষ্ঠত লেযিন। 
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