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National News in Bengali 
 

E-FAST-ভারতের প্রথম জােীয় বৈদ্যুতেক মালৈাহী প্ল্ুাটফমম যা 

NITI Aayog এবং WRI দ্বারা চালু হতয়তে 

নীতে আতয়াগ এৈং ওয়ার্ল্ম  তরতসাতসমস ইনতিটিউট (WRI), ভারতের প্রথম 

জােীয় বৈদ্যুতেক মালৈাহী প্ল্ুাটফমম  E-FAST টটকসই পতরৈহন-

ভারতের বৈদ্যুতেক মালৈাহী অ্ুাতিলাতরটর) চালু কতরতে । ন্যাশনাল 

ইতলকট্রিক ফ্রেট প্ল্যাটফমম বিশ্ব অথমননবেক ফ্রফারাম, CALSTART, এিং RMI 

ইবিযার সমথমতন বিবভন্ন ফ্রেকত াল্ডারতের একবিে কতর । 
 

আযু়তৈমদ তদৈতস অ্ল ইতিয়া ইনতিটিউট অ্ফ আযু়তৈমদ 6-সপ্তাতহর 

টপ্রাগ্রাম চালু কতরতে  

আয়ুষ মন্ত্রতকর অধীতন অ্ল ইতিয়া ইনতিটিউট অ্ফ আয়ুতৈমদা (AIIA), 

আয়ুতৈমদ তদৈস 2022 টপ্রাগ্রাম চালু কতরতে। AIIA এই িছর আয়ুতিমে 

বেিতসর জন্য আয়ুষ মন্ত্রতকর ম্যাতিট চালাতনার জন্য ফ্রনাডাল এতজবি ব সাতি 

ফ্রিতছ ফ্রনওযা  তযতছ ।  
 

2013-14 সাল টথতক স্বাস্থ্ুতসৈার জন্য মাথাতপেু সরকাতর ব্যয় 74% 

ৈৃতি টপতয়তে 

2013-14 সাল টথতক স্বাস্থ্ুতসৈার জন্য মাথাতপেু সরকারী ব্যয় 74 শোংশ 

ৈৃতি টপতয়তে । ন্যাশনাল টহলথ অ্ুাকাউন্টস এতিতমট ইতিয়া 2018-19 

অ্নুযায়ী, 2013-14 সাতল মাথাবিছ়ু  সরকাবর খরচ বছল এক  াজার বিযাবিশ 

টাকা, যা ফ্রিত়ে োাঁ ব়েতযতছ এক  াজার আটতশা িতনর ো টাকা। এতে িলা  য, 

ফ্রেতশ স্বাস্থ্য খাতে সামবিক ব্যতয সরকাতরর অংশ ক্রমাগে িা়েতছ। ৈেম মান 

স্বাস্থ্ু ব্যতয় সরকাতরর অ্ংশ 2013-14 সাতলর 23.2 শোংশ টথতক 2018-

19 সাতল 34.5 শোংতশ উন্নীে হতয়তে। 
 

রাষ্ট্রপতে টরৌপদী মুমুম গুলাম আলীতক J&K টথতক রাজুসভায় 

মতনানীে কতরতেন 

জম্ম়ু ও কাশ্মীতরর একজন গুজম ার ম়ুসবলম গুলাম আলীতক ফ্রকন্দ্রীয সরকাতরর 

স়ুিাবরতশ রাষ্ট্রপতে টরৌপদী মুমুম রাজুসভায় মতনানীে কতরতছন । বিজ্ঞবিতে, 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (MHA), “ভারতের সংবিধাতনর 80 অন়ুতেতের ধারা (I) এর উি-

ধারা (a) প্রেত্ত ক্ষমো প্রতযাতগ, ফ্রসই অন়ুতেতের ধারা (3) এ  অধীনে মতনানীে 

সেস্যতের একজতনর অিসর ফ্রনওযার ফলস্বরূপ রে শূন্যিে তৈ ী হয় ৈো িূরতের 

জন্য রাষ্ট্রিবে শ্রী গুলাম আলীতক রাতজযর কাউবিতল মতনানীে করতে ফ্রিতর 

খ়ুবশ।" 

এই প্রথম এই অঞ্চতলর একজন গুজম র ম়ুসবলমতক মতনানীে সেস্য ব তসতি 

রাজযসভায িাঠাতনা  ল। এটি একটি উতিখতযাগ্য িেতক্ষি অন়ুমান কতর ফ্রয, 370 

অন়ুতেে িাবেল করার আতগ, সম্প্রোযটি আক্ষবরক অতথম স্বীকৃে বছল না এিং 

োতের সমস্ত সামাবজক স়ুবিধাগুবল অস্বীকার করা  তযবছল।" ফ্রমাবে সরকার 2019 

সাতলর আগতে 370 ধারা িাবেল কতর এিং িূিমিেী রাজযটিতক দুটি ফ্রকন্দ্রশাবসে 

অঞ্চতল বিভক্ত কতর - জম্ম়ু ও কাশ্মীর এিং লাোখ। অন়ুতেেটি জম্ম়ু ও কাশ্মীরতক 

একটি বিতশষ মযমাো প্রদোে কন নে | 
 

International News in Bengali 
 

চীনা অ্থমনীতে একটি প্রকৃত সমস্যার সমু্মখীন হয়েয়ে 

 োশিয়ো-ইউতক্রন য়ুতের কারতে উচ্চ ম়ুদ্রাস্ফীবের ফতল ববশ্বব্যাপী  প্রধান 

অ্থমনীতেগুবির িৃবে মন্থর  ওযায, অতনক অথমনীবেবিে আশা করতছন ফ্রয চীন 

আিারও শিনে  উোতর আসতি । েতি এটি 2008 নয, যখন চীতনর েৎকালীন 

দ্রুে প্রসাবরে অথমনীবে এিং ফ্রিইবজং সরকার কেৃম ক প্রকাবশে একটি বিশাল 

উদ্দীিনা িবিমা ফ্রেশগুবলতক আবথমক সংকট ফ্রথতক দ্রুে ি়ুনরুোর করতে 

সা ায্য কতরবছল। শকন্তু এই সময, চীতনর অ্থমনীবত একটি গভীর সমস্যার মধ্য 

বিয়ে চয়িয়ে । সরকার এই িছতরর 5.5 % তজতিতপ ৈৃতির লক্ষ্ুমাত্রা টেত়ে 

বেতযতছ এিং বপ্রবমযার বল ফ্রকবকযাং গে মাতস সেকম  কতর বেতযবছতলন ফ্রয আরও 

সম্প্রসারেমূলক নীবেবনধমারতের জন্য এই ম়ু ূতেম  খ়ুি একটো সুনেোগ রেই |  
 

তচপ সরৈরাতহর উন্নতের সাতথ সাতথ যানৈাহতনর টপ্ররণ 21% ৈৃতি 

পপয়েয়ে 

ফ্রসাসাইটি অফ ইবিযান অতটাতমািাইল ম্যান়ুফযাকচারাসম অন়ুসাতর, 

টসতমকিাক্টরগুতলর উন্নে সরৈরাহ এৈং চাতহদার উির ভর কতর ভারতে 

যাত্রীৈাহী গাত়ের পাইকাতর তৈক্রয় আগি মাতস 21 শোংশ ৈাতষমক ৈৃতি 

টপতয়তে ৷ ইিাতি সংস্থ্া টসাসাইটি অ্ফ ইতিয়ান অ্তটাতমাৈাইল 

ম্যানুফুাকচারাসম (তসয়াম) দ্বারা প্রকাবশে সিমতশষ েথ্য অন়ুসাতর, গে মাতস 

বডলারতের কাতছ যািীিা ী যান (PV) ফ্রপ্ররে 2,81,210 ইউবনতট োাঁ ব়েতযতছ, যা 

2021 সাতলর আগতে 2,32,224 ইউবনট বছল । যািীিা ী গাব়ের িাইকাবর বিবক্র 

23 িৈোাংি ফ্রিত়েতছ, েো গে মাতস 1,33,477 ইউবনট বছল, যা এক িছতরর 

আতগর সমতযর ে়ু লনায 1,08,508 ইউবনট বছল, SIAM জাবনতযতছ। 
 

লিম স মাকম  ইনু্স্ুতরন্স্ IRDAI দ্বারা সরাসতর ৈীমা টরাকাতরর 

লাইতসন্স্ পপয়েয়ে 

ভারতের িীমা বনযন্ত্রক ও উন্নযন কেৃম িক্ষ(IRDAI) লডম স মাকম  ইি়ুযতরি 

ফ্ররাকাতরজ প্রাইতভট বলবমতটড, লডম স মাকম  ইিাবিতজর িীমা বিভাগ, জীিন এিং 

সাধারে িীমা িণ্য িাজারজাে করার জন্য একটি সরাসবর িীমা ফ্ররাবকং লাইতসি 

বেতযতছ । এই সরাসবর ফ্ররাবকং লাইতসতির মাধ্যতম, লডম স মাকম  ইি়ুযতরি 

ইিাবিজ িীমা খাতে প্রতিতশর বভবত্ত তেবর কতররে । 
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বকং চালমস উইতলয়াম এৈং টকট-টক তপ্রন্স্ ও তপ্রতন্স্স অ্ফ ওতয়লস 

বহসায়ব বনযুক্ত করা হয়েয়ে 

তরতটতনর রাজা চালমস োর ফ্রজযষ্ঠ ি়ুি উইতলয়াম এিং ি়ুিিধূ টকটতক তপ্রন্স্ 

এৈং তপ্রতন্স্স অ্ফ ওতয়লতসর উিাবধ প্রোন কতরতছন | চালমস 1958 সাতল 

বপ্রি অফ ওতযলস শহসোনি শেেুক্ত  তযবছতলন |  

োর মা রানী এবলজাতিতথর মৃে়ু যর ির জাবের উনেনে োর প্রথম িকৃ্তো 

ফ্রেওযার সময, চালমস িতলবছতলন ফ্রয বেবন োর উত্তরাবধকারী উইবলযামতক বপ্রি 

অফ ওতযলস শহসোনি শেেুক্ত করতে ফ্রিতর গবিমে, চালমস 1958 সাল ফ্রথতক একটি 

উিাবধ ফ্রিতযবছতলন। 
 

প্রধানমন্ত্রী টমাদী সমরকতে, রাষ্ট্রপতে তশর সাতথ টদখা করতৈন 

প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র টমাতদ সাংহাই টকা-অ্পাতরশন অ্গমানাইতজশন (SCO) 

শীষম সতেলতন ফ্রযাগ বেতে এখাতন ফ্রি াঁতছতছন, যাখোনে আঞ্চবলক বনরািত্তা 

চযাতলঞ্জ, িাবেজয ও জ্বালাবন সরিরা  প্রভৃশৈ িৃবে বিষতয আতলাচনা করতে ক নি 

। SCO দুই িছর ির উজতৈতকস্তাতনর সমরকতে প্রথম ব্যবক্তগে শীষম সতম্মলন 

আনয়োজে ক নৈ চনলনে । এই সতম্মলতন রাতশয়ার টপ্রতসতিন্ট ভ্লাতদতমর 

পুতেন এৈং চীতনর টপ্রতসতিন্ট তশ তজনতপংও অ্ংশগ্রহণ করয়বন |  
 

মাবকি ন যুক্তরাষ্ট্র 9/11 ভোবহ ঘটনার 21 তম বাবষিকী স্মরণ কয়রয়ে 

আনেশ কোে ো আনেশ কো  েোটিনৈ ভয়োিহ সন্ত্রোসী হোেলো  21 িে  প  

শেহৈনদ  েোে, রস্বচ্ছোনসিক কোজ এিাং অন্যোন্য শ্রদ্ধো  পোনে  সোনে 11 ই 

রসনেম্ব  9/11-এ  কেো স্ম ণ কন নে। শেউইয়নকে   গ্রোউন্ড শজন োনৈ একটি 

রটোশলাং রিল এিাং এক েুহুনৈে   েী িৈো শুরু হনয়শেল, রেখোনে 11 রসনেম্ব , 

2001-এ  হোইজযোক-নেে হোেলোয় ওয়োর্ল্ে  রেড রসন্টোন   টুইে টোওয়ো  ধ্বাংস 

হনয়শেল। শভকটিেনদ  আত্মীয়স্বজে এিাং গণ্যেোন্য ব্যশক্ত ো অন্য দুটি আক্রেনণ  

স্থোে, রপন্টোগে এিাং রপেশসলনভশেয়ো  একটি রেত্র রৈ সেনিৈ হনয়শেল। 
 

পুবতন ও বি এর সয়ে SCO ববঠয়ক পযাগ পিয়বন প্রধানমন্ত্রী পমাবি 

প্রধোেেন্ত্রী েন ন্দ্র রেোশদ 15 এিাং 16 রসনেম্ব  সোাংহোই রকো-অপোন িে 

অগেোেোইনজিে এ  িীর্ে সনেলনে  জন্য উজনিশকস্তোনে  সে কনে েোওয়ো  

জন্য প্রস্তুৈ। শক শগজস্তোনে  শিিনকনক SCO িীর্ে সনেলে অেুশিৈ হওয়ো  প  

এটিই হনি 2019 সোনল  জুনে  প  প্রেে ব্যশক্তগৈ িীর্ে সনেলে। সূত্র জোেোয়, 

িৈে েোে সফ সূশচ অেুেোয়ী প্রধোেেন্ত্রী 14 রসনেম্ব  সে কে রপ ৌঁেোনিে এিাং 16 

রসনেম্ব  শফ নিে। 

িীর্ে সনেলেটিনৈ ভো নৈ  উপশস্থশৈ গুরুত্বপূণে কো ণ এটি সে কে িীর্ে 

সনেলনে  রিনর্ SCO  আিৈে েেূলক সভোপশৈত্ব গ্রহণ ক নি। শদল্লী 2023 

সোনল  রসনেম্ব  পেেন্ত এক িেন   জন্য এই গ্রুনপ  সভোপশৈনত্ব েোকনি৷ ৈোই, 

পন   িে , ভো ৈ SCO িীর্ে সনেলনে  আনয়োজে ক নি রেখোনে অন্যোন্যনদ  

েনে চীে,  োশিয়ো, পোশকস্তোনে  রেৈো ো অাংি রেনিে৷ 

চীনে  রপ্রশসনডন্ট শি শজেশপাং,  োশিয়ো  রপ্রশসনডন্ট ভ্লোশদশে  পুশৈে, পোশকস্তোনে  

প্রধোেেন্ত্রী রিহিোজ িশ ফ এিাং ই োনে  রপ্রশসনডন্ট ইব্রোশহে  োইশস িীর্ে সনেলনে 

প্রৈযোশিৈ রেৈোনদ  েনে  নয়নেে। 

সোাংহোই রকো-অপোন িে অগেোেোইনজিে(SCO) হল একটি স্থোয়ী আন্তঃস কো ী 

আন্তজে োশৈক সাংস্থো, েো 15 জুে 2001 সোনল সোাংহোই (চীে) এ তৈশ  হয়।  
 

প্রবতষ্ঠাতা সিস্যরা হয়িন: 

1.কোজোখস্তোে প্রজোৈন্ত্র 2. গণপ্রজোৈন্ত্রী চীে 3.শক শগজ প্রজোৈন্ত্র 4.  োশিয়োে 

রফডোন িে 5.ৈোশজশকস্তোে প্রজোৈন্ত্র 6.উজনিশকস্তোে প্রজোৈন্ত্র। 

SCO এর বতি মান সিস্যরা: 

1.ভো ৈীয় প্রজোৈন্ত্র 2.কোজোখস্তোে প্রজোৈন্ত্র 3. গণপ্রজোৈন্ত্রী চীে 4.শক শগজ 

প্রজোৈন্ত্র 5. ইসলোেী প্রজোৈন্ত্র পোশকস্তোে 6.  োশিয়োে রফডোন িে 7.ৈোশজশকস্তোে 

প্রজোৈন্ত্র 8. উজনিশকস্তোে প্রজোৈন্ত্র 
 

উত্তর পকাবরো প্রবতরক্ষা বহসায়ব পারমাণববক হামিার অনুয়মািন 

বিয়ে আইন পাস কয়রয়ে 

উত্ত  রকোশ য়ো পো েোণশিক হোেলো সাংক্রোন্ত আইে পোস কন নে: উত্ত  রকোশ য়ো 

একটি আইে অেুনেোদে কন নে েো এটিনক আনগ রেনকই পো েোণশিক হোেলো 

চোলোনেো  েেৈো রদয়। সম্প্রশৈ পোস হওয়ো আইনে  ফনল পো েোণশিক অস্ত্রধো ী 

 োষ্ট্র শহনসনি উত্ত  রকোশ য়ো  অিস্থোে অপশ িৈে েীয় হনয় উনেনে। উত্ত  রকোশ য়ো, 

এই িে  একটি আন্তঃেহোনদিীয় ব্যোশলশিক রেপণোস্ত্র সহ র কডে  সাংখ্যক অস্ত্র 

প ীেো কন নে | 
 

আতমমতনয়া-আজারৈাইজান সীমাতে আৈারও সংঘষম 

আতমমতনয়া এৈং আজারৈাইজাতনর মতধ্য নে়ু ন সংঘষম শুরু  তযতছ | প্রবেটি 

িক্ষ  ো ে  ওযার বরতিাটম  করতছ এিং সব ংসোর জন্য অিরতক োযী করতছ 

। আতমমবনযা িতলতছ ফ্রয, আজারিাইজানীয িাব নী সীমাতের কাতছ ফ্রিশ কতযকটি 

িতযতে আক্রমে কতরতছ, 49 আতমমনীয় বসন্যতক হেুা কতরতে । 

আজারিাইজান িতলতছ ফ্রয, আতমমবনযান িাব নী োতের উির গুবল চালায, 

অবনবেম ষ্ট সংখ্যক  ো তের ঘটনা ঘতট । নাতগাতনমা-কারাৈাখ অ্ঞ্চল বনতয দুই 

ফ্রেতশর মতধ্য কতযক েশক ধতর সংঘাে  তযতছ | 

2020 সাতল একটি েয় সপ্তাতহর যুতি 6,600 জতনরও টৈতশ টলাক তনহে 

হতয়তেল এিং আজারিাইজান এই অঞ্চতল ও এর আতশিাতশর অঞ্চল ি়ুনরুোর 

ক ো  রচষ্টো কন শেল | মাতকম ন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্ুান্টতন তিতেন উভয় পক্ষ্তক 

"তযতকাতনা সামতরক শত্রুো অ্তৈলতে টশষ করার" আহ্বান জাবনতযতছন । 

রাতশয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও আতমমবনযা ও আজারিাইজানতক রাজননবেক ও 

কূটননবেক উিাতয সংঘাতের সমাধান করার আহ্বান জাবনতযতছ। 
 

Qimingxing-50: চীতনর প্রথম সমূ্পণম টসৌর-চাতলে এতরয়াল 

টভতহকুাল (UAV) 

চীন সফলভাতি োর প্রথম সমূ্পণম টসৌর-চাতলে মনুষ্যতৈহীন এতরয়াল 

টভতহকল (UAV) িরীক্ষা কতরতছ, যা কতযক মাস ধতর উ়েতে িাতর এিং 

প্রতযাজতন উিি  ব তসতিও কাজ করতে িাতর। Qimingxing-50 এর প্রথম 

ফ্লাইটটি লঞ্চ করা  তযতছ, এ ফনল এটি শুধ়ুমাি ফ্রস র শবক্ত দ্বারা চাবলে প্রথম 

ি়ে আকাতরর UAV হনয়নে| একজন চীনা সরকারী কমমকেম া একটি ট়ু ইতট এটি 

জাবনতযতছন। 
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নরওতয়তজয়ান টকন্দ্রীয় ব্যাংক Ethereum ব্যৈহার কতর জােীয় 

তিতজটাল মুরা তৈকাশ কতরপে 

নরওতযর ফ্রকন্দ্রীয ব্যাংক Norges Bank, Ethereum প্রয়ুবক্তর উির বভবত্ত কতর 

ফ্রেতশর ফ্রকন্দ্রীয ব্যাংক বডবজটাল ম়ুদ্রা (CBDC) স্যািিতের জন্য ওতিন ফ্রসাসম 

ফ্রকাড প্রকাশ কতর একটি বডবজটাল ম়ুদ্রা বিকাতশর প্রতচষ্টায একটি উতিখতযাগ্য 

অিগবে কতরতছ । বক্রতটািাবফক প্রয়ুবক্তর চলমান মূলধারা ি তের মাধ্যতম এই 

উন্নযন সম্ভি  তযতছ। 

 

State News in Bengali 
 

েতিশগত়ের মুখ্যমন্ত্রী রাতজু 2টি নেুন টজলার উতদ্বাধন কতরতেন, 

এরফয়ি টমাট পেিার সংখ্যা হয়েয়ে 33 টি হয়েয়ে 

েতিশগত়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূতপশ ৈাতঘল রাতজযর 32েম এৈং 33েম টজলার 

উতদ্বাধন কতরতছন । মাতনন্দ্রগ়ে-তচরতমতর-ভরেপুর এিং শতিতক 

ছবত্তশগত়ের 32েম এিং 33েম ফ্রজলা ব সাতি ফ্রঘাষো করা  তযবছল। শতি 

জাঞ্জতগর - চম্পা ফ্রথতক আলোদো করা  তযতছ , এিং মতনন্দ্রগ়ে -তচরতমতর-

ভরেপুর টকাতরয়া টজলা ফ্রথতক পৃেক করা  তযতছ । 

ছবত্তশগত়ের ম়ুখ্যমন্ত্রী িতলতছন ফ্রয, মান়ুষ অতনক বেন ধতরই মাতনন্দ্রগ়ে ফ্রজলাটি 

তেবরর োবি জাবনতয আসতছ এিং মাতনন্দ্রগ়েতক একটি ফ্রজলা ব সাতি গত়ে 

ফ্রোলার জন্য েীঘমতমযােী সংিাম চলতছ । ম়ুখ্যমন্ত্রী ছবত্তশগত়ে বেনটি নে়ু ন ফ্রজলার 

উতদ্বাধন কতরতছন। ফ্রমা লা-মনি়ুর-আম্বাগ়ে ফ্রচ বক, সারানগ়ে-বিলাইগ়ে এিং 

খযরাগ়ে-চ়ু ইখাোন-গান্দাই স  ছবত্তশগত়ে এখন 33টি টজলা রতয়তে। 
 

ছবত্তশগত়ের ফ্রজলাগুবল 

1. ৈলদ 

2. ৈাতলাদা ৈাজার 

3. ৈলরামপুর 

4. ৈস্তার 

5. টৈতমটারা 

6. তৈজাপুর 

7. তৈলাসপুর 

8. দাতেওয়া়ো 

9. ধামেতর 

10. দ্যগম 

11. গত়েয়াৈে 

12. টগৌতরল্লা-টপন্দ্র-মারওয়াতহ 

13. জাঞ্জগীর-চাাঁ পা 

14. যশপুর 

15. কতৈরধাম 

16. কাতের 

17. টকািাগাাঁ ও 

18. খয়রাগ়ে-চুইখাদান-গাোই 

19. টকারৈা 

20. টকাতরয়া 

21. মহাসমুে 

22. মাতনন্দ্রগ়ে-তচরতমতর-ভরেপুর 

23. মহলা-মনপুর-আমৈাগ়ে 

24. মুতেতল 

25. নারায়ণপুর 

26. রায়গ়ে 

27. রায়পুর 

28. রাজনেগাাঁ ও 

29. সারানগ়ে-তৈলাইগ়ে 

30. শতি 

31. সুকমা 

32. সুরাজপুর 

33. সুরগুজা 
 

হতরয়ানার রাতখগত়েতে হরপ্পা সংসৃ্কতের তৈতশ্বর সৈতচতয় ৈ়ে 

বমউবেোম বেতর হতে 

হতরয়ানার রাতখগ়েীতে হরপ্পা সংসৃ্কতের তৈতশ্বর িৃ ত্তম শেউশজয়োেটি প্রায 

5,000 িছতরর ি়ুরাতনা বসন্ধ়ু  উিেযকার বনেশমনগুবল প্রেশমন করতে চনলনে । 

রাতখগ়েী গ্রামটি 2600-1900 তিিপূৈমাব্দ পযমে তসনু্ধ সভুোর অংশ বছল । 

 বরযানা  োজয  রপ্পা সভযোর জন্য বনতিবেে বিতশ্বর িৃ ত্তম শেউশজয়োে ফ্র াে 

করতে চতলতছ । রাবখগব়ে  বরযানার ব সার ফ্রজলার একটি িাম, েো বেবি ফ্রথতক 

প্রায 150 বকতলাবমটার দূতর অিশস্থৈ । িসবেটি বসন্ধ়ু  সভযোর সময ফ্রথতক একটি 

স়ুিবরবচে প্রত্নোবিক স্থ্ান শহসোনি শচশহহৈ হনয় আসনে ।  
 

ঝা়েখণ্ড SC, ST, এৈং অ্ন্যান্যতদর জন্য সংরক্ষ্ণ 77% এ উন্নীে 

কতরতে 

ঝা়েখণ্ড সরকার  SC, ST, অনিসর ফ্রেেী, OBC এিং অথমননবেকভাতি দুিমল 

রশ্রণীগুবলর জন্য  োনজয  সরকাবর চাকবরতে 77 শোংশ সংরক্ষ্তণর প্রস্তাতি 

সম্মে  তযতছ । ঝা়েখতণ্ডর মুখ্যমন্ত্রী টহমে টসাতরন OBC সংরক্ষে 27 

শোংতশ উন্নীে কতরতছন যা আতগ বছল 14 শোংশ । ঝা়েখণ্ড সরকার স্থ্ানীয 

িাবসন্দাতের বনধমারে করতে 1932 সাতলর জবমর ফ্ররকডম  ব্যি ার করার প্রস্তািও 

ি ে কতররে। 
 

তসতকম সরকার নূুনেম মজুতর 67% ৈাত়েতয়তে 

তসতকম সরকার অেক্ষ েবমকতের নূযনেম মজ়ু বর 67 শোংশ ৈাত়েতয় 500 

টাকা কতরতে। অেক্ষ েবমকতের তেবনক মজ়ু বর বছল 300 টাকা, যা এখন 11ই 

জ়ু লাই 2022 ফ্রথতক 500 টাকায উন্নীে ক ো  তযতছ । আধা-েক্ষ েবমকতের 

তেবনক মজ়ু বর বছল 320 টাকা ফ্রথতক ফ্রিত়ে 520 টাকা  তযতছ । দক্ষ্ েবমকরা 

এখন িাতিন 535 টাকা, যা আতগ বছল 335 টাকা। উচ্চ দক্ষ্ শ্রমকটক প্রতেতদন 

365 টাকার িবরিতেম  565 টাকা ফ্রেওযা  তি । 
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ইতোর ‘Smart Addresses’ সহ টদতশর প্রথম ‘Smart City’ হয়ত 

চয়িয়ে  

ইতোর একটি সমূ্পণম তিতজটাল অ্ুাতেতসং তসতিম প্রতযাগ কতর ইবে াস 

তেবর ক নৈ চনলনে, এটি ভারতের প্রথম শ র রেটি এটি ক নি ৷ এই উনেনে 

পাটা টনতভতগশনস ফাতমমর সাতথ একটি সমতঝাো স্মারক স্বাক্ষবরে হনয়নে । 

সমতঝাো স্মারকটি িাটা ফ্রনবভতগশতনর স -প্রবেষ্ঠাো রজে তজন এিং ইতন্দার 

স্মাটম  বসটির বসইও বরশাভ গুিা (IAS) দ্বারা স্বাক্ষবরে  তযতছ৷ 
 

তৈহাতরর মুখ্যমন্ত্রী ফাল্গু নদীর উপর ভারতের দীঘমেম রাৈার িুাম 

এর উতদ্বাধন করতলন  

বি াতরর ম়ুখ্যমন্ত্রী, নীেীশ কুমার গয়াতে ফাল্গু নদীর উির ভারতের েীঘমেম 

রািার ডযাম 'গয়াতজ ৈাাঁ ধ' এর উতদ্বাধন কতরতেন । আন়ুমাবনক 324 টকাটি 

টাকা ব্যতয় ৈাাঁ ধটি তনতমমে হতয়তে । IIT (রুরবক)-এর বিতশষজ্ঞরা এই প্রকতের 

সতে য়ুক্ত বছতলন। েীথমযািীতের স়ুবিধাতথম সারা িছরই িাাঁ তধ িযমাি জল থাকতি। 

এটি বনমমাতের ফতল, এখন বিিোন করতে আসা ভক্ততের জন্য সারা িছর 

বিষ্ণ়ু িে ঘাতটর কাতছ ফাল্গু নেীতে কমিতক্ষ দুই ফ়ু ট জল িাওযা যাতি। 
 

ওত়েশা সরকার ‘CHHATA’ নাতম টরইন ওয়াটার হাতভম তিং তস্কম 

চালু কতরতে 

ওত়েশা সরকার ‘Community Harnessing and Harvesting 

Rainwater Artificially from Terrace to Aquifer (CHHATA)’ 

নাতম একটি িৃবষ্টর জল সংিত র প্রকে চাল়ু কতরতছ । নে়ু ন এই প্রকেটি গে মাতস 

মবন্ত্রসভা অন়ুতমােন কতরতছ। এটি িাাঁ চ িছতরর জন্য কাযমকর করা  তি। 
 

টমঘালতয়র মুখ্যমন্ত্রী 'তরতসতিন্টস টসফটি অ্ুাি তসতকউতরটি' 

টপাটম াল চালু কতরতেন 

ফ্রমঘালতযর ম়ুখ্যমন্ত্রী কনরাি টক সাংমা তশলং-এ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টলখতমন তরেুই 

এিং অন্যান্য বিবশষ্ট আবধকাবরকতের উিবস্থ্বেতে Meghalaya Residents 

Safety and Security Act (MRSSA) নায়ম একটি অনলাইন ফ্রিাটম াল চাল়ু 

কতরতছন । অনলাইন ফ্রিাটম ালটি িাবসন্দাতের রসফটি ও শসশকউশ টি বনবিে করতে 

একটি বডবজটাল প্ল্যাটফমম প্রোন করতি এিং কেৃম িতক্ষর জন্য একটি শবক্তশালী 

ফ্রগাতযন্দা েথ্য সংি  ব্যিস্থ্া ব তসতি কাজ করতি। 
 

গুজরাতটর মুখ্যমন্ত্রী ভূতপন্দ্র প্যাতটল প্রথমৈাতরর মতো তসতনমাটিক 

পযমটন নীতে 2022-2027 টঘাষণা কতরতেন 

গুজরাতটর ম়ুখ্যমন্ত্রী, ভূতপন্দ্র প্যাতটল অ্তভতনো অ্জয় টদৈগন এিং রাজয 

সরকাতরর মন্ত্রী শ্রী িূতেমশ ফ্রমােী এিং শ্রী অরবিন্দ রাযাবনস  বিবশষ্ট ব্যবক্ততের 

উিবস্থ্বেতে গুজরাতটর প্রথম 'তসতনমাটিক টুুতরজম নীতে' ফ্রঘাষো কতরতছন 

। এই নে়ু ন নীবে গুজরাতট চলবচ্চি বনমমাতের জন্য কাযমকর স়ুতযাগ তেবর করতি 

এিং স্থ্ানীয েোেুর্নদ  কমমসংস্থ্াতনর স়ুতযাগও ফ্রেতি। গুজরাতট এমন অতনক 

জাযগা আতছ ফ্রযমন কতের সাদা মরুভূতম, তশৈরাজপুর তৈচ ফ্রযখাতন শুটিং 

স্পট  ওযার যতথষ্ট স়ুতযাগ রতযতছ। 
 

উিরপ্রতদশ সরকার কৃষকতদর একটি অ্নন্য ফামম আইতি প্রদান 

করতৈ 

উিরপ্রতদশ সরকার কৃষকতদর একটি অ্নন্য ফামম আইতি প্রদান করতি, যা 

োতের সরকাবর প্রকতের সমস্ত স়ুবিধা প্রোতনর জন্য আধাতরর সাতথ সংয়ুক্ত করা 

 তি। ইউবনক ফামম আইবড  তি আধার কাতডম র মতো । সরকার কৃষকতের জন্য 

অনন্য ফামম আইবড কাডম  প্রকে িাস্তিাযতনর জন্য আধার যাচাইকরণ ব্যৈহার 

করার পতরকল্পনা করতে । 
 

উিরপ্রতদশ ভারতে শীতষম, তমশন অ্মৃে সতরাৈতরর অ্ধীতন 8462টি 

হ্রদ বেতর হতয়তে 

উিরপ্রতদশ ভারতের প্রথম রাজয শহসোনি ভারতে 8,642টি অ্মৃে সতরাৈর 

(তলক) তনমমাণ কতরতে । অমৃে সতরাির  ল একটি বমশন, যা প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র 

টমাদীর উতযাতগ চািু করা হয়েবেি, যার লক্ষয ভবিষ্যতের জন্য জল সংরক্ষে 

করা । তদ্বেীয় স্থ্াতন রতযতছ মধ্যপ্রতদশ, েৃেীয স্থ্াতন জেু ও কাশ্মীর , চে়ু থম 

স্থ্াতন রাজস্থ্ান এৈং িঞ্চম স্থ্াতন রতযতছ োতমলনা়েু । 

উত্তরপ্রতেতশর লবখমি়ুর ফ্রখবর 256টি অমৃে সতরাির বনমমাে কতর রাতজযর মতধ্য 

প্রথম স্থ্ান অবধকার কতরতছ । 245টি হ্রদ বনমমাে কতর ফ্রগারখি়ুর বদ্বেীয স্থ্ান 

অবধকার কতরতছ , এিং প্রোিগ়ে 231টি হ্রে বনমমাে কতর েৃেীয স্থ্ান অবধকার 

কতরতছ। 

 

Economy News in Bengali 
 

ভারতের চাল রপ্তাতন ৈন্ধ এতশয়া ৈাতণজুতক অ্চল কতর বিয়েয়ে 

চাল রপ্তাতনতে ভারতের তৈতধতনতষধ এবশযায িাবেজযতক অচল কতর বেতযতছ, 

ফ্রক্রোরা তভতয়েনাম, থাইল্যাি এৈং মায়ানমার টথতক তৈকল্প সরৈরাতহর 

জন্য খুাঁজতেন ফ্রযখাতন বিতক্রোরা োম িা়োর সাতথ সাতথ চ়ু বক্ত িন্ধ কতর বেতে 

| ভারে, বিতশ্বর িৃ ত্তম শস্য রিাবনকারক, ভাো চাতলর চালান বনবষে কতরতছ 

এিং অন্যান্য বিবভন্ন ধরতের রপ্তাতনর উপর 20% শুল্ক আতরাপ কতরতছ কারে 

ফ্রেশটি িষমাকাতল কম িৃবষ্টিাতের ফনল সরিরা  কেোনেো এিং োম িোড়োনেো  

শসদ্ধোন্ত শেনয়নে | 
 

FITCH FY23-এর জন্য ভারতের অ্থমননতেক প্রৈৃতির পূৈমাভাস 7.8% 

এর পূৈমৈেী অ্নুমান টথতক কম কয়র 7% কতরতে 

FITCH টরটিং FY23-এর জন্য ভারতের বজবডবি িৃবের অন়ুমানতক কবমতয 7 

শোংশ কন নে এিাং এটি িলো হনয়নে ফ্রয বিশ্ব অথমনীবে, উচ্চ মূল্যস্ফীবে এিং 

উচ্চ-স়ুতের  াতরর িটভূবমতে অথমনীবে ধীর  তি িতল আশা করা  তে । জ়ু ন 

মাতস, এটি ভারতের জন্য 7.8 শোংশ িৃবের িূিমাভাস কন নে । সরকারী বজবডবি 

অন়ুমান অন়ুসাতর, ভারেীয় অ্থমনীতে জুন বত্রমাতসতক 13.5 শোংশ প্রসাতরে 

হতয়তে , যা জান়ুযাবর-মাচম  মাতস 4.10 শোংশ িৃবের ফ্রচতযও ফ্রিবশ ৷ RBI 

অেুেোে করতছ রে চলবে অথমিছতর অ্থমনীতে 7.2 শোংশ ৈৃতি পাতৈ । 
 

পরিওয়ের রােস্ব 38% পবয়়ে 95,486.58 পকাটি টাকা হয়েয়ে  

আগি’22-এ  রিনর্ ভো ৈীয় র নল  সোেশগ্রক আয় দোৌঁ শড়নয়নে 95,486.58 

রকোটি টোকো, েো গৈ িেন   একই সেনয়  ৈুলেোয় 26271.29 রকোটি(38%) 

টোকো  িৃশদ্ধ রদখোয়।ন লপে েন্ত্রক কৈৃে ক প্রকোশিৈ অশফশসয়োল রেোট েুভোসে 

অেুসোন , েোত্রী েোশফক রেনক  োজস্ব শেল 25,276.54 রকোটি টোকো েো গৈ িেন   

একই সেনয়  ৈুলেোয় 13,574.44 রকোটি(116%) টোকো িৃশদ্ধ রপনয়নে। 
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Rankings & Reports News in Bengali 
 

ফরচুন ইতিয়া তরচ তলি 2022: টগৌেম আদাতন ভারতের সৈতচতয় ধনী 

ব্যতি 

ফরচ়ু ন ইবিযার 2022 সাতলর জন্য 'ভারতের সৈতচতয় ধনী' োতলকা 

অ্নুসাতর, ভারতে অ্ৈতস্থ্ে 142 তৈতলয়তনয়াতরর সম্পতের সমবষ্টগে মূল্য 

USD 832 তৈতলয়ন (66.36 ট্রিতলয়ন টাকা) হয়েয়ে। সম্পে ব্যিস্থ্ািনা ফামম, 

ওযাটারবফল্ড অযাডভাইজাতরর স তযাবগোয তেবর প্রথম োবলকাটি 

প্রাথবমকভাতি োবলকাভ়ু ক্ত সংস্থ্ার উতযাক্তাতের সম্পতের উির বভবত্ত কতর 

তেবর করা  তযতছ। 
 

ফরচুন ইতিয়া তরচ তলি 2022: মূল পতয়ন্ট 

• ফ্রফািমতসর বরতযল টাইম বিবলযতনযারতের োবলকা অন়ুযাযী, এবশযার 

সিতচতয ধনী ব্যবক্ত টগৌেম আদাতন অযামাজতনর প্রবেষ্ঠাো টজফ 

টৈতজাসতক টপেতন ফ্রফতল বিতশ্বর েৃেীয ধনী ব্যবক্ত  তযতছন। বেবন 

129.16 বিবলযন মাবকম ন ডলার (10.29 ট্রিবলযন রুবি) সম্পতের সাতথ 

ভারতের সিতচতয ধনী ব্যবক্ত  তযতছন 

• ইবেমতধ্য, বরলাতযি ইিাবিতজর ফ্রচযারম্যান মুতকশ আোতনর ফ্রমাট 

সম্পে 94 বিবলযন মাবকম ন ডলাতর োাঁ ব়েতযতছ, যা  ফনল শৈশে বিতশ্বর 8েম 

ধনী এিং ভারতে 2য ধনী ব্যশক্ত  তয উতঠতছে। 
 

ফরচুন ইতিয়া ধনীর োতলকা 2022: 2022 সাতল ভারতের দশটি ধনী 
 

পদমযমাদা নাম তৈতলয়ন িলার 

1 ফ্রগ েম আোবন 129.16 

2 ম়ুতকশ আম্বাবন 94.57 

3 শাি়ুর বমবি এিং সাইরাস বমবি িবরিার 32.35 

4 রাধাকৃষ্ণ োমাবন 27.53 

5 আবজম ফ্রপ্রমবজ 21.94 

6 সাইরাস এস ি়ুনাওযালা 20.42 

7 বশি নাোর 19.73 

8 কুমার মেলম বি়েলা 19.25 

9 আবে ফ্রগােতরজ িবরিার 17.60 

10 ফ্রশখর িাজাজ, নীরজ িাজাজ, রাজীি 

িাজাজ এিং সঞ্জীি িাজাজ 

15.21 

 

 

অ্ন্ধ্রপ্রতদশ, ওত়েশা 2022 সাতল সৈমাতধক তশল্প তৈতনতয়াগ আকষমণ 

কতরপে 

অ্ন্ধ্রপ্রতদশ 2022 সাতলর প্রথম সাে মাতস বশে বিবনতযাগ আকৃষ্ট করার ফ্রক্ষতি 

রাতজযর োবলকায প্রথম স্থ্ান অবধকার কতরতছ ৷ তশল্প ও অ্ভুেরীণ ৈাতণতজুর 

প্রচার তৈভাতগর (DPIIT) মতে, অন্ধ্রপ্রতেশ 40,361 ফ্রকাটি টাকা বিবনতযাগ 

কতরতছ ৷ জান়ুযারী ফ্রথতক জ়ু লাই 2022 িযমে সমি ফ্রেতশর ফ্রমাট বিবনতযাতগর 

45 শোংতশ অন্ধ্রপ্রতেশ হনয়নে ৷ DPIIT ফ্রডটা অন়ুসাতর জ়ু লাইতযর ফ্রশষ নাগাে 

ভারে ফ্রমাট 1,71,285 টকাটি টাকা তৈতনতয়াগ কয়রয়ে | 

অন্ধ্রপ্রতেশ োর নে়ু ন 'তশল্প উন্নয়ন নীতে 2022-2023' চালু কতরতে যা িৃবে, 

িবরকাঠাতমা উন্নযন এিং সম্পে সৃবষ্টর একটি ফ্রটকসই উন্নযন মতডতলর উির দৃবষ্ট 

বনিে কতর। বশে উন্নযন নীবে 2020-2023 এর লক্ষয  ল ব্যিসা করার স জো 

উন্নে করা এিং উচ্চ-মূতল্যর অবেবরক্ত বশে বিবনতযাগতক উৎসাব ে করা। জুলাই 

2022 -এ, কেমাটক 3712 ফ্রকাটি রুবি বিবনতযাগ কতরতছ, গুজরাট 2969 ফ্রকাটি 

টাকা বিবনতযাগ কতরতছ এিং ওবডশা 1493 ফ্রকাটি টাকা বিবনতযাগ কতরতছ। 
 

কাোর রুািতজি ইতিয়া: TCS এখন ভারতের সৈতচতয় মূল্যৈান 

রুাি 

আইটি িবরতষিা সংস্থ্া টাটা কনসালতটতন্স্ সাতভম তসস 2022 সাতল ভারতের 

সৈতচতয় মূল্যৈান রুাি হতয় উতেতে | ৈাজাতরর েথ্য এৈং তৈতেষণী সংস্থ্া 

কাোতরর একটি প্রবেতিেন অন়ুসাতর, TCS েীঘম সমতযর শীষমস্থ্ানীয HDFC 

ব্যােতক স্থ্ানচুুে কতরতে ৷ 2022 সাতল $45.5 বিবলযন রযাি ভযাল়ু স  TCS 

িীনর্ে  নয়নে |  
 

Kantar BrandZ শীষম 10 সৈতচতয় মূল্যৈান ভারেীয় রুাি 2022: 

পদমযমাদা রুাি টশ্রণী 

রুাি ভুালু 

2022 (USD 

তমল) 

1 
টাটা কনসালতটবি 

সাবভম তসস 

ব্যিসা সমাধান এিং 

প্রয়ুবক্ত প্রোনকারী 
45,519 

2 HDFC ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক 32,747 

3 ইনতফাবসস 
ব্যিসা সমাধান এিং 

প্রয়ুবক্ত প্রোনকারী 
29,223 

4 এযারতটল 
ফ্রটবলকম 

প্রোনকারী 
17,448 

5 এবশযান ফ্রিইেস ফ্রিইেস 15,350 

6 
ফ্রেট ব্যাঙ্ক অফ 

ইবিযা 
ব্যাঙ্ক 13,631 

7 LIC িীমা 12,387 

8 
ফ্রকাটাক মাব ন্দ্রা 

ব্যাঙ্ক 
ব্যাঙ্ক 11,905 

9 
আইবসআইবসআই 

ব্যাঙ্ক 
ব্যাঙ্ক 11,006 

10 বজও 
ফ্রটবলকম 

প্রোনকারী 
10,707 
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Business News in Bengali 
 

গুগল 5.4 তৈতলয়ন িলাতরর বববনময়ে সাইৈার-তসতকউতরটি টকাম্পাতন 

ম্যাতিতয়ন্টতক অ্তধগ্রহণ করয়ত চয়িয়ে 

গুগল 5.4 বিবলযন ডলাতর  শিশেেনয় সাইিারবসবকউবরটি ফ্রকাম্পাবন 

ম্যাতিতয়ন্টপক সমূ্পেমরূতি অবধি ে ক নৈ চনলনে | ফ্রসালারউইিস লঙ্ঘন, যা 

রাবশযার সমথমতন সাইিার সন্ত্রাসিােীতের দ্বারা সম্পাবেে  তযবছল িতল অবভতযাগ 

ক ো হনয়নে | এটি ইতেল, বসসতকা, বভএমওযযার এিং এনবভবডযার মতো 

প্রয়ুবক্তগে টাইটানগুবল স  ফ্রিশ কতযকটি ি়ে ব্যিসাতক প্রভাবিে কতরবছল। 

রাবশযান  যাকাররা আইটি ম্যাতনজতমে ফামম ফ্রসালারউইিস দ্বারা অফার করা 

ওবরযন সফ্টওযযাতর ম্যালওযযার ইনেল কতর একাবধক মাবকম ন সরকারী সংস্থ্া এিং 

একটি বিশ্ববিযালতযর ব্যবক্তগে েতথ্য অযাতেস লাভ কতরতছ। 
 

PhonePe 14 বমবিেন পেববট এবং পেবেট কােি  পটায়কনাইে কয়রয়ে 

PhonePe রটোনকেোইজড রডশিট এিাং রক্রশডট কোডে : PhonePe র োর্ণো কন নে 

রে এটি রডটো শে োপত্তো  জন্য RBI-এ  (শ জোভে  ব্যোঙ্ক অফ ইশন্ডয়ো) শেনদে শিকো 

অেুসোন  ৈো  রেটওয়োনকে  14 শেশলয়ে রক্রশডট এিাং রডশিট কোডে  রটোনকেোইজ 

কন নে। 2021 সোনল  শডনসম্বন  অেুিীলে শুরু হওয়ো  প  রেনক, ওয়োলেোটে -

সেশেেৈ রকোম্পোশে দোশি কন নে রে ৈো ো ৈো  সশক্রয় ব্যিহো কো ীনদ  কোনডে   

80% এ  রিশি রটোনকেোইজ কন নে। 

 

Agreement News in Bengali 
 

টৈদাে এৈং ফিকন গুজরাতট তচপ বেতরর জন্য 1.54 লক্ষ্ টকাটি টাকা 

তৈতনতয়াগ করতৈ 

অবনল আগরওযাতলর ফ্রনেৃতে-টৈদাে তলতমতটি এৈং ফিকন গ্রুপ 

গুজরাতট একটি টসতমকিাক্টর ইতকাতসতিম স্থ্াপতনর জন্য 1.54 লক্ষ্ 

টকাটি টাকার টৈতশ তৈতনতয়াগ করতি ৷ ফ্রিোে বডসতপ্ল্স বলবমতটড 94500 

টকাটি টাকা তৈতনতয়াতগ একটি তিসতপ্ল্ ফুাৈ ইউতনট স্থ্ািন করতি এিং 

ফ্রিোে ফ্রসবমকিাক্টরস বলবমতটড একটি সমবিে টসতমকিাক্টর ফুাৈ ইউতনট 

এৈং OSAT (আউটতসাসমি টসতমকিাক্টর অ্ুাতসেতল অ্ুাি টটি) 

সুতৈধা স্থ্াপন করতৈ।  
 

IBM এৈং IIT Madras ভারতে টকায়ান্টাম কতম্পউটিং প্রচাতরর জন্য 

সহতযাতগো করয়ব 

ইবিযান ইনবেটিউট অফ ফ্রটকতনালবজ, মাদ্রাজ ( IIT-Madras ) এিং 

ইোরন্যাশনাল বিজতনস ফ্রমবশনস ( IBM ) ভারতে ফ্রকাযাোম কবম্পউটিং 

গতিষো এিং প্রবেভা বিকাতশর উন্নবেতে স তযাবগো কতরতছ ৷ আইআইটি 

মাদ্রাজ এই চ়ু বক্তর মাধ্যতম আইবিএম ফ্রকাযাোম ফ্রনটওযাতকম র 180 টিরও ফ্রিবশ 

সংস্থ্ার তিবশ্বক সেস্যিতে ফ্রযাগোন কতররে । IIT Madras এছা়োও "প্রথম 

ভারেীয বিশ্ববিযালয" ব সাতি ফ্রকাযাোম কবম্পউটিং এিং ব্যিসাবযক আতিেতনর 

ফ্রক্ষতি েেে করার জন্য IBM ফ্রকাযাোম প্রয়ুবক্ত ব্যি ার কতর Fortune 500 

কতিমাতরশন, োটম  আি, একাতডবমক প্রবেষ্ঠান এিং গতিষো ল্যািগুবলর তিবশ্বক 

ফ্রনটওযাতকম  ফ্রযাগোন কতর৷ 
 

MeitY িাটম আপ হাৈ এৈং টমটা ভারতে XR প্রযুতির 

িাটম আপগুতলর গতে ৈা়োতে সহতযাতগো করয়ব 

Meta- এর সাতথ ফ্রয থভাতি, MeitY Startup Hub (MSH) ভারতে XR 

প্রয়ুবক্ত উতযাক্তাতের সা ায্য ও গশৈ িোড়োনেো  জন্য একটি ফ্রপ্রািাম চাল়ু করতি । 

ফ্রপ্রািাতমর ফ্রঘাষো 13 ফ্রসতটম্বর, 2022-এর জন্য বনধমাবরে  তযতছ । অন়ুষ্ঠাতন 

ভাইস ফ্রপ্রবসতডে, ফ্রলািাল িবলবস, ফ্রমটা টজাতয়ল কাপলান  এিং মাননীয 

ইতলকট্রবনে ও েথ্য প্রয়ুবক্ত, েক্ষো উন্নযন এিং উতযাক্তা প্রবেমন্ত্রী শ্রী রাজীৈ 

চন্দ্রতশখর উপশস্থৈ থাকতিন। 
 

প্রেুে শহরগুতলতে আতথমক অ্েভুম তির জন্য IPPB-র সাতথ Koo টাই-

আপ কয়রয়ে 

ইবিযা ফ্রিাতের একটি বিভাগ ইতিয়া টপাি টপতমন্টস ব্যাে (IPPB), 

ফ্রেতশর ডাক জাযাে, ভারেীয মাইতক্রাব্লবগং প্ল্যাটফমম Koo-এর সাতথ 

অ্ংশীদাতরত্ব কতরতে। IPPB ফ্রেতশ আবথমক অেভ়ুম বক্ত এিং সাক্ষরো িা়োতে 

Koo-এর সাতথ একটি সমতঝাো স্মারক (MOU) স্বাক্ষর কতরতছ। IPPB এিং 

Koo টিয়ার-2, টায়ার-3, প্রেুে এৈং পতিমাঞ্চতল আবথমক বশক্ষার প্রচাতরর 

জন্য একসাতথ কাজ করতি । Koo  ল একটি িহুভাবষক প্ল্যাটফমম, যা 

ব্যি ারকারীতের 10টি ভাষায ফ্রযাগাতযাগ করতে ফ্রেয, এগুশল হল - ব বন্দ, মারাঠি, 

গুজরাটি, িাঞ্জাবি, কন্ন়ে, োবমল, ফ্রেতলগু, অসমীযা, িাংলা এিং ইংতরবজ। 

 

Appointment News in Bengali 
 

আতমতরকান এিতপ্রস ব্যাতেং কপম ইতিয়া সঞ্জয় খান্নাতক নেুন CEO 

তহসাতৈ মতনানীে কতরতে 

আতমতরকান এিতপ্রস ব্যাতেং কপম ইতিয়া সঞ্জয় খান্নাতক োর প্রধান 

তনৈমাহী কমমকেম া (CEO) এৈং কাতি ম্যাতনজার তহতসতৈ বনয়ুক্ত কতরতছ । 

িেম মাতন, খান্না কাবি এবেবকউটিভ েতলর প্রধান এিং সংগঠতনর ফ্রভাক্তা ও 

িাবেবজযক ব্যিসায িৃবের দোশয়নত্ব আনেে । োর নে়ু ন ভূবমকায, খান্না আতমবরকান 

এেতপ্রতসর জন্য ফ্রিশ কতযকটি ব্যিসাবযক উন্নযন উতযাতগর ফ্রনেৃে ফ্রেতিন, 

ভারতে োর বিবভন্ন ব্যিসা জ়ু ত়ে স তযাবগো িবরচালনা করার সময, ফ্রেতশ 

ফ্রকাম্পাবনর ফ্রক শলগে ফ্রফাকাসতক শবক্তশালী করার জন্য োর অিস্থ্ানটি 

গুরুেিূেম  তি। 
 

প্রািন IAS সঞ্জয় কুমার রাতকশ, CSC ই-গভনমুান্স্ SPV-এর 

ব্যৈস্থ্াপনা পতরচালক বহসায়ব তনযুি হয়েয়েন 

একজন প্রািন IAS অ্তফসার সঞ্জয় কুমার রাতকশ ফ্রকন্দ্রীয সরকার দ্বারা 

িবরচাবলে CSC ই-গভনমুান্স্ ইতিয়া SPV- এর ব্যিস্থ্ািনা িবরচালক বনয়ুক্ত 

 তযতছন৷ এই বনতযাগটি েীতনশ েযাগীর িে ফ্রথতক িেেযাগ করার িতর আনস, 

বযবন 2014 সাতল 60,000 ফ্রথতক CSC-এর সংখ্যা এই ম়ুহুতেম  5 লাতখ উন্নীে 

করার ফ্রক্ষতি গুরুেিূেম ভূবমকা িালন কতরবছতলন। 
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PMLA আবপি ট্রাইবুুনায়ির পচোরম্যান বনযুক্ত হয়িন প্রধান 

ববচারপবত মুবনশ্বর নাথ ভান্ডারী 

েোদ্রোজ হোইনকোনটে   প্রধোে শিচো পশৈ, রকন্দ্র শিচো পশৈ েুেীে  েোে ভোন্ডো ীনক 

েোশে লন্ডোশ াং প্রশৈন োধ আইনে  (PMLA) অধীনে আশপল েোইিুযেোনল  

রচয়ো ম্যোে শেেুক্ত কন নে। শিচো পশৈ ভোন্ডোশ   12 রসনেম্ব  অিস  রেওয়ো  

কেো। অেে েন্ত্রনক  অধীনে  োজস্ব শিভোগ এই আনদি জোশ  কন নে। SAFEMA 

এ  অধীনে সম্পশত্ত িোনজয়োপ্ত ক ো  জন্য েোইিুযেোল এিাং PMLA আশপল 

েোইিুযেোল 2016 সোনল শফেোন্স অযোক্ট, 2016 এ  েোেনে একশত্রৈ হনয়শেল। 

2019 সোনল  রসনেম্ব  রেনক েোইিুযেোনল  রচয়ো পো সনে  পদটি িূন্য শেল। 

ভো নৈ   োষ্ট্রপশৈ েোদ্রোজ হোইনকোটে  এ  প্রধোে শিচো পশৈ েোেেীয় শিচো পশৈ 

েুশেে  েোে ভোন্ডো ী রক, স্মোগলো স অযোন্ড ফন ে এক্সনচঞ্জ ম্যোশেপুনলট  অযোক্ট 

(SAFEMA) এ  অধীনে আশপল েোইিুযেোনল  রচয়ো ম্যোে শহনসনি প্রশৈ েোনস 

2,50,000 টোকো(শেশদে ষ্ট) রিৈনে শেনয়োগ ক নৈ রপন  আেশেৈ। ৈো  এই 

শেনেোগ 04 িেন   জন্য, িো সত্ত  িে  িয়নস রপ েনেো পেেন্ত িো প িৈী আনদি 

েো হওয়ো পেেন্ত, রেটি েোইিুযেোল (পশ নর্িো  িৈে োিলী) শিশধেোলো, 2021 এ  

পশ নপ্রশেনৈ ৈোড়োৈোশড় হয়। 
 

ভলকার েুকম  জাতেসংতঘর পরৈেী মানৈাতধকার প্রধান হতে চয়িয়েন 

জাতেসংপঘর(UN) সাধারণ পতরষদ অ্তিয়ার ভলকার েুকম তক 

জাতেসংতঘর মহাসতচৈ আতোবনও গুতেতরস কেৃম ক বিশ্বব্যািী মানিাবধকার 

প্রধান ব তসতি অন়ুতমােন রদওয়ো হনয়নে । ভলকার ে়ু কম  টভতরাতনকা তমতশল 

ব্যাতচতলট টজতরয়াতক প্রতেস্থ্াপন কতরতেন  । ে়ু কম , িেম মাতন পশলশস  স কারী 

ম াসবচি ব তসতি োবযে িালন করতছন। 
 

তসতনয়র IAS BVR সুরহ্মণ্যমতক পরৈেী CMD, ITPO বহসায়ব 

তনযুি করা হতয়তে 

সুরহ্মণ্যম (lAS) টক ইতিয়া টেি প্রতমাশন অ্গমানাইতজশন (ITPO) -এর 

নে়ু ন ফ্রচযারম্যান ও ব্যিস্থ্ািনা িবরচালক ব তসতি বনয়ুক্ত করা  তযতছ । বেবন 

এলতস গয়াতলর স্থ্লাতভতষি  তিন । মবন্ত্রসভার বনতযাগ কবমটি 15ই ফ্রসতটম্বর 

স়ুরহ্মণ্যতমর বনতযাগ অন়ুতমােন কতররে । স়ুরহ্মণ্যম, ছবত্তশগ়ে কযাডাতরর 

একজন 1987 ব্যাতচর ভারেীয প্রশাসবনক িবরতষিা কমমকেম া, বেবন িেম মাতন 

িাবেজয ও বশে মন্ত্রোলতযর িাবেজয বিভাতগর সবচি ব তসতি কমমরে আনেে । 

বসবনযর IAS স়ুরহ্মণ্যমতক দুই িছতরর জন্য চ়ু বক্তবভবত্তক িতে বনতযাগ করা 

 তযতছ। 
 

এম. দাতমাদরন টভঞ্চার কুাতপটাল এৈং প্রাইতভট ইকুুইটি তৈতনতয়াতগর 

প্যাতনতলর টনেৃত্ব টদতৈন 

13 ফ্রসতটম্বর অথম মন্ত্রতকর জাবর করা একটি সাকুম লার অ্নুসাতর, সরকার 

তভতস/তপই তৈতনতয়াগ ৈা়োতনার উপায়গুতলর পরামশম টদওয়ার জন্য একটি 

তৈতশষজ্ঞ কতমটি গেন কতরতে ৷ েয় সদতস্যর প্যাতনলটির টনেৃতত্ব 

থাকতৈন প্রািন টসতৈ টচয়ারম্যান এম দাতমাদরন৷ বিতশষজ্ঞ কবমটি টভঞ্চার 

কুাতপটাল এৈং প্রাইতভট ইকুুইটি ইনতভিতমতন্টর দ্বারা তৈতনতয়াগ 

িা়োতে সক্ষম করার জন্য বনযন্ত্রক এিং অন্যান্য সমস্যাগুবল ফ্রমাকাতিলা করার 

জন্য উিয়ুক্ত ব্যিস্থ্াগুবল িরীক্ষা করতি এিং িরামশম ফ্রেতি , মন্ত্রোলয জাবনতযতছ। 
 

ভারতের পরৈেী অ্ুাটতনম টজনাতরল হতে চতলতেন তসতনয়র 

অ্ুািতভাতকট মুকুল টরাহােতগ 

টক টক টভনুতগাপাল িেটি েযাগ করার িতর বসবনযর অযাডতভাতকট মুকুল 

টরাহােতগ আিার ভারতের 14 েম অ্ুাটতনম টজনাতরল বহসায়ব বনয়ুক্ত  তে 

চতলতছন৷ জ়ু ন 2014 এিং জ়ু ন 2017-এর মতধ্য োর প্রথম কাযমকাতলর ির 

ফ্ররা ােবগ এবজ ব সাতি এটি বদ্বেীযিার বনয়ুক্ত  তিে । এই িছতরর জ়ু তনর ফ্রশতষ, 

এবজ ফ্রভন়ুতগািাতলর ফ্রমযাে বেন মাস িা "িরিেী আতেশ না  ওযা িযমে" 

িা়োতনা  শসদ্ধোন্ত  তযবছল । এই এেতটনশতনর ফ্রমযাে 30 ফ্রসতটম্বর ফ্রশষ  তে 

চতলতছ৷ 
 

ৈুতজম ল টহাতর্ল্ংস শাহরুখ খানতক রুাি অ্ুাোসাির তনযুি কতরতে 

ৈুতজম ল টহাতর্ল্ংস, ফ্রমনা অঞ্চতলর একটি ফ্রিসরকারী স্বাস্থ্যতসিা িবরতষিা 

প্রোনকারী িবলউড অবভতনো শাহরুখ খানতক োর নে়ু ন রযাি অযাম্বাতসডর 

ব সাতি স্বাক্ষর কতরতছ। সংস্থ্াটির মাবলক হনলে সংয়ুক্ত আরি আবমরাে-বভবত্তক 

ভারেীয উতযাক্তা শামতশর ওয়ায়াতলল । শৈশে এই অঞ্চতল একটি মাবি-

প্ল্যাটফমম বিজ্ঞািন প্রচাতর উিবস্থ্ে  তিন ফ্রযই গ্রুিটি আগামী সিা গুবলতে 

উতমাবচে  তি । এটি অবভতনো শাহরুখ খাপনর প্রথম স্বাস্থ্যতসিা দূতের ভূবমকা 

হনৈ চনলনে । অেীতে, অবভতনো শাহরুখ খান রযাি অযাম্বাতসডর  ওযার 

জন্য দুিাইতযর িযমটন ফ্রিাতডম র সাতথও চ়ু বক্তিে  তযতছন । বকন্তু ফ্রসই অংশীোবরে 

2022 সাতলর প্রথম বেতক ফ্রশষ  য। বেবনই প্রথম ভারেীয ফ্রসবলবরটি বযবন UAE 

ফ্রগাতল্ডন বভসা ফ্রিতযতছন। 

 

Banking News in Bengali 
 

HDFC ব্যাে গুজরাতট 'ব্যাে অ্ন হুইলস' এর উতমাচন কতরতে 

HDFC ব্যাে গুজরাতট অেযাধ়ুবনক 'ব্যাে অ্ন হুইল' ভযান এ  উতমাচন 

কতরতছ । ব্যাঙ্ক ইন হুইল ভযান িবরতষিা ব্যাবঙ্কং িবরতষিাগুবলরক ব্যাঙ্কবি ীন 

িামগুবলতে বনতয যাতি ৷ HDFC ব্যাতঙ্কর নে়ু ন শুরু  ওযা িামীে ব্যাবঙ্কং ব্যিসার 

অধীতন ব্যাংক ইন হুইল ভযাতন আরও আবথমক অেভ়ুম বক্তর জন্য বনকটেম শাখা 

ফ্রথতক 10-25 তকতলাতমটার দূতর অ্ৈতস্থ্ে প্রেুে গ্রামগুতল পতরদশমন করতৈ৷ 
 

HDFC ব্যাে ভারতের প্রথম ইতলকেতনক ব্যাে গ্যারাতন্ট জাতর কতরতে 

ভারতের িৃ ত্তম ফ্রিসরকাবর ব্যাঙ্ক HDFC ব্যাে, ন্যাশনাল ই - গভনমুান্স্ 

সাতভম তসস তলতমতটি (NeSL) - এর সাতথ অংশীোবরতে একটি ইতলকেতনক 

ব্যাে গ্যারাতন্ট (ই-তৈতজ) জাতর করা টদতশর প্রথম ব্যাে হতয় উতেতে ৷ নে়ু ন 

ইতলকট্রবনক ব্যাঙ্ক গ্যারাবে বেতয কাগজ-বভবত্তক, সমযসাতিক্ষ প্রবক্রযাটি িাে 

ফ্রেওযা  তযতছ যা প্রবক্রযাকরে, েযাম্পক ণ, যাচাই করা এিং উন্নে বনরািত্তার 

সাতথ োত্ক্ক্ষবেকভাতি বিেরে করা ফ্রযতে িাতর। এটি একটি রূিােরমূলক 

িবরিেম ন, এিং ব্যাঙ্ক োর সমস্ত িা কতের উিকার করতে ই-বিবজতে স্থ্ানােবরে 

করতি। 
 

ৈিগুতল ব্যাে অ্ফ মহারাষ্ট্রতক $710 তমতলয়ন ৈা়োতে সাহায্য কতর 

সরকারী মাবলকানাধীন ব্যাঙ্ক অফ ম ারাষ্ট্র (BoM) ফাইন্যাি ফ্রকাম্পাবনর 

সম্প্রসারতের জন্য িতির মাধ্যতম 710 ফ্রকাটি টাকা সংি  কতরতছ ৷ ব্যাতঙ্কর একটি 

বিিৃবে অন়ুসাতর, ব্যাতসল III অন়ুগে অবেবরক্ত টাযার 1 (AT1) িতির মাধ্যতম 

8.74 শোংশ কুিন  াতর 710 ফ্রকাটি টাকা (সি়ুজ জ়ু োর বিকতের জন্য 610 

ফ্রকাটি টাকা স ) অথম সংি  করা  তযবছল। 
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HDFC লাইফ ইনু্স্ুতরন্স্ পতলতস সুপার টামম ইনু্স্ুতরতন্স্র জন্য 

Click2Protect শুরু কতরতে 

ভারতের অন্যেম শীষম জীিন িীমাকারী HDFC Life, Click2Protect স়ুিার 

টামম ইি়ুযতরি প্ল্যান চাল়ু কতরতছ, যা আিনার স়ুরক্ষার চাব োর উির বভবত্ত কতর 

কােমাইতজশতনর অন়ুমবে প্রদোে কন  এিং শুধ়ুমাি আিনার ফ্রিতছ ফ্রনওযা 

স়ুবিধা এিং প্ল্যান বিকেগুবলর জন্য আিনাতক চাজম  কতর । Click2Protect  ল 

একটি নন-বলঙ্কড, অ-অংশি েকারী, ব্যবক্তগে, বিশুে ঝ়ুাঁ বক বপ্রবমযাম/সঞ্চয 

জীিন িীমা িবরকেনা। 
 

Axis Bank এৈং Square Yards টকা-রুাতিি টহাম টক্রো 

ইতকাতসতিম চালু কতরতে 

Axis Bank এৈং Square Yards একটি ফ্রকা-রযাতিড ফ্র াম িাযার 

ইতকাবসতেম 'ওতপন টিারস' চাল়ু কতরতছ । ' ওতপন টিারস' প্ল্ুাটফমম 

বনবিে করতি েোনৈ অন়ুসন্ধান ফ্রথতক শুরু কতর বনতজর স্বতের িাব়ে ফ্রকনার 

সমূ্পেম যািা িা কতের জন্য একটি দক্ষ্ এৈং আনেদায়ক অ্তভজ্ঞো হতয় 

ওতে । Axis Bank এিং Square Yards িা কতের যািা স জ করার জন্য 

একটি তিতজটাল-প্রথম সমাধান বেতর কতরতে। এই বডবজটাল প্ল্যাটফমম দুটি 

সংস্থ্ার মতধ্য সাংসৃ্কবেক সাবরিেো প্রবেফবলে কতর।  

 

Science & Technology News in Bengali 
 

Agnikul Cosmos 3D-বপ্রয়েে রয়কট ইবিয়নর েন্য প্রথম পপয়টে 

পপয়েয়ে 

ভো নৈ  প্রোইনভট রেস িোটে আপগুশল  েনে একটি, Agnikul Cosmos, ৈো  

3D-শপ্রনন্টড  নকট ইশঞ্জনে  েকিো এিাং উত্পোদনে  জন্য প্রেে রপনটন্ট 

সু শেৈ কন নে। রপনটন্ট,  রকনন্দ্র  রপনটন্ট ডোটোনিনস  অধীনে রকোম্পোশেনক 

অফো  ক ো হনয়নে। রপনটন্টটি রকোম্পোশেনক ৈো  অশিনলট  নকট ইশঞ্জনে  জন্য 

পু সৃ্কৈ ক ো হনয়নে, েো রকোম্পোশে  অশিিোে  নকটনক িশক্ত রদনি েো এই িেন   

রিনর্  শদনক লঞ্চ হনৈ চনলনে। 
 

 

Schemes and Committees News in Bengali 
 

মাবকি ন যুক্তরায়ষ্ট্র পীযূষ পগাোি SETU পপ্রাগ্রাম প্রবতি ন কয়রন 

SETU রপ্রোগ্রোে: েোশকে ে েুক্ত োষ্ট্র শভশত্তক শিশেনয়োগকো ীনদ  সোনে ভো নৈ  

উনযোক্তোনদ  সাংেুক্ত ক ো  জন্য, িোশণজয ও শিল্প েন্ত্রী পীেূর্ রগোয়োল SETU 

(Supporting Entrepreneurs in Transformation and Upskilling) েোনে 

একটি রপ্রোগ্রোে তৈশ  কন নেে। SETU-এ  সোহোনে, েোশকে ে েুক্ত োনষ্ট্র  

প োেিেদোৈো ো েো ো উনযোক্তোনক সেেেে ক নৈ আগ্রহী ৈো ো ভো ৈীয় 

সাংস্থোগুশল  সোনে সাংনেোগ স্থোপে ক নৈ পোন ে৷ ভো নৈ  িোটে আপ 

ইনকোশসনিনে  সোনে শিনির্ উনেগনক রকন্দ্র কন  একটি আনলোচেো  সেয় এই 

উনযোগটি চোলু ক ো হনয়শেল। 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

সাইৈার ক্রাইম ইনতভতিতগশন এৈং ইতন্টতলতজন্স্ সাতমট 2022 

4থম সাইৈার ক্রাইম ইনতভতিতগশন অ্ুাি ইতন্টতলতজন্স্ সাতমট -2022 

কাযমকরভাতি সাইিার অিরাধ প্রবেতরাধ করার জন্য মধ্যপ্রতদশ পুতলশ দ্বারা 

সাি-ইিতিক্টর এিং বসবনযর েেেকারী অবফসারতের জ্ঞান এিং েক্ষো উন্নে 

করার জন্য আতযাবজে  তে । রাজয সাইিার ি়ুবলশ সের েফেতরর অবেবরক্ত 

ি়ুবলশ ম ািবরচালক ফ্রযাতগশ ফ্রেশম়ুখ, শীষম সতম্মলতনর িেম া-উত্থািন অন়ুষ্ঠাতন 

িতলবছতলন ফ্রয, 6000 জতনরও ফ্রিবশ েোেুর্ অংশি তের জন্য বনিবন্ধে  তযবছল। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

SIIMA পুরষ্কার 2022: তৈজয়ীতদর সমূ্পণম োতলকা টদখুন 

সিতচতয ি়ে ি়ুরস্কার, সাউথ ইতিয়ান ইন্টারন্যাশনাল মুতভ অ্ুাওয়ািম স 

2022 (SIIMA) কেমাটতকর ফ্রিোল়ুরুতে অন়ুবষ্ঠে  তযবছল । আি়ু অজ়ুম ন, 

বসলামিরাসন টিআর, িূজা ফ্র গত়ে, বিজয ফ্রেতিরতকািা, কমল  াসান এিং 

আরও অতনতক স  েবক্ষতের ফ্রিশ কতযকটি ি়ে ব্যবক্ত ি়ুরস্কাতরর রাতে োতের 

উিবস্থ্বে উিতভাগ কতরবছতলন। ফ্রেতলগু ও কন্ন়ে চলবচ্চতির ি়ুরস্কারপ্রািতের 

েোে ফ্রঘাষো করা  য। আি়ু অজ়ুম ন, রেিীর বসং ফ্রথতক যশ, অতনতকই SIIMA-এ 

ি়ে জয ফ্রিতযতছ। 
 

দতক্ষ্ণ ভারেীয় আেজম াতেক চলতচ্চত্র পুরস্কার 2022: এখাতন সমূ্পণম োতলকা 

রতয়তে: 
 

টেতলগু তসতনমার তৈজয়ীরা: 

• ফ্রসরা চলবচ্চি: ি়ুষ্প: য রাইজ 

• প্রধান চবরতি ফ্রসরা অবভতনো: ি়ুষ্প: য রাইতজর জন্য আি়ু অজ়ুম ন 

• প্রধান চবরতি ফ্রসরা অবভতনো (সমাতলাচক): নিীন িবলতশটি জবথ রত্নল়ুর 

জন্য 

• শীষমস্থ্ানীয ভূবমকায ফ্রসরা অবভতনিী: সিমাবধক ফ্রযাগ্য ব্যাতচলতরর জন্য িূজা 

ফ্র গত়ে 

• িাশ্বম চবরতি ফ্রসরা অবভতনো: ি়ুষ্প: য রাইতজর জন্য জগেীশ প্রোি িান্দাবর 

• িাশ্বম চবরতি ফ্রসরা অবভতনিী: ক্রযাতকর জন্য ভারলক্ষ্মী শরথকুমার 

• কতমবডতে ফ্রসরা অবভতনো: এক বমবন কথার জন্য স়ুেশমন 

• ফ্রসরা িবরচালক: ি়ুষ্প: য রাইতজর জন্য স়ুকুমার 
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• ফ্রসরা নিাগে িবরচালকঃ উতপ্পনার জন্য ি়ুবচ িাি়ু সানা 

• ফ্রসরা বচিিা ক: বস. রামপ্রসাে আখতণ্ডর জন্য 

• ফ্রসরা সেীে িবরচালক: ফ্রেিী শ্রী প্রসাে, ি়ুষ্পা: য রাইজ 

• ফ্রসরা নিাগে অবভতনিী: উতপ্পনার জন্য কৃবে ফ্রশঠি 

• ফ্রসরা ফ্রপ্ল্ব্যাক গাবযকা (মব লা): আখতণ্ডর জয িলাযা গাতনর জন্য গীো 

মাধ়ুরী 

• ফ্রসরা ফ্রপ্ল্ব্যাক গাযক (ি়ুরুষ): জাবথ রত্নাল়ু-এর বচট্টি গাতনর জন্য রাম 

বমবরযালা 

• ফ্রসরা গীবেকার: ি়ুষ্প: য রাইজ ফ্রথতক শ্রীিিীর জন্য চন্দ্রতিাস 
 

কন্ন়ে তসতনমার তৈজয়ীরা: 

• প্রধান ভূবমকায ফ্রসরা অবভতনো: য়ুিরথনার জন্য প্রযাে ি়ুনীথ রাজকুমার 

• প্রধান চবরতি ফ্রসরা অবভতনিী: মাধগজা-র জন্য আবশকা রেনাথ 

• শীষমস্থ্ানীয ভূবমকায ফ্রসরা অবভতনিী-সমাতলাচক: িাোভা রাতস্কতলর জন্য 

অমরুো আতযোর 

• িাশ্বম চবরতি ফ্রসরা অবভতনো: রথনান প্রিাঞ্চার জন্য প্রতমাে 

• িাশ্বম চবরতি ফ্রসরা অবভতনিী: দৃবষ্ট 2-এর জন্য অতরাব  নারাযে 

• ফ্রনবেিাচক চবরতি ফ্রসরা অবভতনো: নাযতকর জন্য প্রতমাে ফ্রশঠি 

• কতমবড চবরতি ফ্রসরা অবভতনো: ফ্রিাগারুর জন্য বচক্কান্না 

• ফ্রসরা নিাগে অবভতনো: ইক্কতের জন্য নাগভূষে 

• ফ্রসরা নিাগে অবভতনিী: 1980 সাতলর জন্য শরণ্যা ফ্রশঠি 

• ফ্রসরা িবরচালক: রিাতটম র জন্য থারুন স়ুধীর 

• ফ্রসরা নিাগে িবরচালক: িাোভা রাসতকতলর জন্য শঙ্কর গুরু 

• ফ্রসরা বচিিা ক: রিাতটম র জন্য স়ুধাকর রাজ 

• ফ্রসরা সেীে িবরচালক: রিাতটম র জন্য অজ়ুম ন জন্যা 

• ফ্রসরা ফ্রপ্ল্ব্যাক গাবযকা (মব লা): তচি আচার গাতনর জন্য ফ্রসাজ়ু গাো স়ুন্দর 

মবিতগ। 

• গরু়ে গামনা িৃষভ িা ন 

• ফ্রসরা ফ্রপ্ল্ব্যাক গাযক (ি়ুরুষ): বননাতে আরমান মাবলক এিং থামান এস 
 

োতমল তসতনমার তৈজয়ীতদর োতলকা: 

• প্রধান চবরতি ফ্রসরা অবভতনিী: কেনা রানাউে 

• ফ্রসরা অবভতনিী-সমাতলাচক: ঐশ্ববরযা রাতজশ 

• প্রধান চবরতি ফ্রসরা অবভতনো-সমাতলাচক: আযম 

• প্রধান চবরতি ফ্রসরা অবভতনো: বশিকাবথমতকযন 

• ফ্রসরা অবভতনো: বসলামিরাসন ওরতফ বসম্ব়ু 

• ফ্রেষ্ঠ চলবচ্চি: সিমিাত্তা িরমিারাই 

• ফ্রসরা িবরচালক: ফ্রলাতকশ কানাগরাজ 

• ফ্রসরা নিাগে অবভতনিী: বপ্রযাঙ্কা ফ্রমা ন 

• ফ্রনবেিাচক চবরতি ফ্রসরা অবভতনো: এসতজ সূযম 

• কতমবড চবরতি ফ্রসরা অবভতনো: ফ্ররবডন বকংসতল এিং েীিা শঙ্কর 

• িাশ্বম চবরতি ফ্রসরা অবভতনিী: লক্ষ্মী বপ্রযা চন্দ্রতম বল 

• ফ্রসরা নিাগে িবরচালক: ম্যাতডান অবশ্বন 

• ফ্রসরা সেীে িবরচালক: সতোষ নারাযেন 

• ফ্রসরা ফ্রপ্ল্ব্যাক গাযক: ধী 

• ফ্রসরা ফ্রপ্ল্ব্যাক গাযক (ি়ুরুষ): কবিল কবিলান 

• ফ্রসরা বচিিা ক: ফ্রেযাস কৃষ্ণ 
 

মালায়ালাম তসতনমার তৈজয়ীতদর োতলকা: 

• প্রধান চবরতি ফ্রসরা অবভতনিী-সমাতলাচক: বনবমশা সজাযান 

• প্রধান চবরতি ফ্রসরা অবভতনো-সমাতলাচক: বিজ়ু  ফ্রমনন 

• প্রধান চবরতি ফ্রসরা অবভতনো: ফ্রটাবভতনা থমাস 

• ফ্রসরা চলবচ্চি: বমনাল ম়ুরাবল 

• কতমবডতে ফ্রসরা অবভতনো: নাসতলন ফ্রক গফ়ু র 

• ফ্রেষ্ঠ িবরচালকঃ মত শ নারাযে 

• ফ্রনবেিাচক চবরতি ফ্রসরা অবভতনো: গুরু ফ্রসামস়ুন্দরাম 

• প্রধান চবরতি ফ্রসরা অবভতনিী: ঐশ্ববরযা লক্ষ্মী 

• িাশ্বম চবরতি ফ্রেষ্ঠ অবভতনো: িাি়ুরাজ 

• িাশ্বম চবরতি ফ্রেষ্ঠ অবভতনিী: উবন্নমযা প্রসাে 

• ফ্রসরা নিাগে িবরচালক: কাব্য প্রকাশ 

• ফ্রেষ্ঠ সেীে িবরচালকঃ বিবজিল মাবনতযল 

• ফ্রসরা ফ্রপ্ল্ব্যাক গাবযকা: স়ুজাো ফ্রমা ন 

• ফ্রসরা ফ্রপ্ল্ব্যাক গাযক (ি়ুরুষ): বমঠ়ু ন জযরাজ 

• ফ্রসরা বচিিা ক: বনবমশ রবি 
 

এগুতল ো়োও কতয়কটি তৈতশষ পুরস্কারও টঘাষণা করা হতয়তে। 

• েবক্ষে ভারেীয বসতনমায ফ্রেষ্ঠতের েশক:  ানবসকা ফ্রমােওযাবন 

• িছতরর অসামান্য অবভনয: ফ্রযাগী িাি়ু 

• য়ুি আইকন েবক্ষে (মব লা): িূজা ফ্র গত়ে 

• য়ুি আইকন েবক্ষে (ি়ুরুষ): বিজয ফ্রেতিরতকািা 

• কন্ন়ে বসতনমার ফ্রসনতসশন 2021: ধনঞ্জযা 

• সিতচতয প্রবেশ্রুবেশীল নিাগে (মব লা): শ্রীলীলা 

• সিতচতয প্রবেশ্রুবেশীল নিাগে (ি়ুরুষ): ফ্রেজা সাজ 
 

তসোপুর ভারতের প্রািন টনৌৈাতহনী প্রধান লাোতক 'টমতরতটাতরয়াস 

সাতভম স টমতিল' প্রদান কতরতে 

ভারতের প্রাক্তন ফ্রন িাব নী প্রধান, অ্ুািতমরাল সুনীল লানৈা রাষ্ট্রিবে হাতলমা 

ইয়াকৈ কেৃম ক বসোি়ুতরর মযমাোিূেম সামবরক ি়ুরষ্কার, তপেে জাসা টজতমলাং 

(তেতেরা) ৈা টমতরতটাতরয়াস সাতভম স টমতিল (সামতরক) দ্বারা ভূতষে 

হতয়তেন  । ভারেীয ফ্রন িাব নী এিং বসোি়ুর প্রজােতন্ত্রর ফ্রন িাব নীর মতধ্য 

শবক্তশালী এিং েীঘমস্থ্াযী বদ্বিাবক্ষক প্রবেরক্ষা সম্পকম  িৃবেতে োর অসামান্য 

অিোতনর জন্য অযাডবমরাল লানিাতক এই ি়ুরস্কারটি ফ্রেওযা  তযতছ । 
 

জলশতি মন্ত্রক ‘Water Heroes: Share Your Stories’-এর 

তৈজয়ীতদর নাম টঘাষণা কতরতে 

নেী উন্নয়ন এৈং গো পুনরুজ্জীৈন তৈভাগ, জলশতি মন্ত্রক 'ওয়াটার 

তহতরাস: টশয়ার ইওর টিাতরস' প্রবেতযাবগো চাল়ু কতরতছ । 'Water Heroes: 

Share Your Stories' প্রবেতযাবগোর েৃেীয সংস্করেটি 1 লা তিতসের 2021 

-এ চালু হতয়তেল এৈং এটি MyGov টপাটম াতল 30তশ নতভম্বর 2022-এ ফ্রশষ 

 তি । 
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প্রথম সংস্করণটি 1লা ফ্রসতটম্বর 2019 ফ্রথতক 30 আগে 2020 িযমে চাল়ু 

 তযবছল এিং 'Water Heroes: Share Your Stories' প্রবেতযাবগোর বদ্বেীয 

সংস্করেটি 19 ফ্রসতটম্বর 2020 ফ্রথতক 31 আগে 2021 িযমে চাল়ু  তযবছল। 

আগতের জন্য, 'ওযাটার ব তরাস'-এর ছযজন বিজযী : ফ্রশযার ইওর ফ্রোবরজ 

প্রবেতযাবগোয় একটি 10,000 টোকো  নগে ি়ুরস্কার এিং একটি শংসািি িাতি৷  
 

74েম প্রাইমটাইম এতম অ্ুাওয়ািম স 2022: তৈজয়ীতদর সমূ্পণম োতলকা 

টদখুন 

সাতলর মাঝামাবঝ িযমে বকছ়ু  অসাধারে আতমবরকান ফ্রটবলবভশন িারফরম্যাতির 

জন্য 74েম প্রাইমটাইম এতম অ্ুাওয়ািম  অ্নুতিে হতয়তেল। সামতগ্রকভাতৈ, 

40-এর টৈতশ তৈভাগ রতয়তে, টযখাতন টলখক, অ্তভতনো, পতরচালক এৈং 

সম্পাদকতদর 1 জুন, 2021 টথতক 31 টম, 2022 িযমে োতের অসাধারে 

কাতজর জন্য ি়ুরসৃ্কে করা  তযবছল । লস অযাতঞ্জতলতসর মাইতক্রাসফ্ট বথতযটাতর 

টকনান থম্পসন আতযাবজে 74েম িাবষমক এবম অযাওযাডম  । . 
 

74েম এতম অ্ুাওয়ািম  2022: তৈজয়ীতদর োতলকা 
 

Category Winner 

Outstanding lead 

actress in a comedy 

series 

Jean Smart- Hacks 

Outstanding lead actor 
in a comedy series 

Jason Sudeikis- Ted Lasso 

Outstanding comedy 
series 

Ted Lasso 

Outstanding lead actor 

in a limited or anthology 
series or a movie 

Michael Keaton- Dopesick 

Outstanding lead actress 
in a limited or anthology 
series or a movie 

Amanda Seyfried- The 

Dropout 

Outstanding limited or 

anthology series 
The White Lotus 

Outstanding lead actress 

in a drama series 
Zendaya- Euphoria 

Outstanding lead actor 

in a drama series 
Lee Jung-jae- Squid Game 

Outstanding drama 

series 
Succession 

Supporting actor in a 
comedy series 

Brett Goldstein- Ted Lasso 

Supporting actress in a 
comedy series 

Sheryl Lee Ralph- Abbott 
Elementary 

Guest actor in a drama 

series 
Colman Domingo- Euphoria 

Guest actress in a 
drama series 

Lee You-mi- Squid Game 

Supporting actor in a 
drama series 

Matthew Macfadyen- 
Succession 

Category Winner 

Supporting actress in a 
drama series 

Julia Garner- Ozark 

Supporting actor in a 
limited series or TV 
movie 

Murray Bartlett- The White 
Lotus 

Supporting actress in a 
limited series or TV 
movie 

Jennifer Coolidge- The 
White Lotus 

Television movie 
Chip ‘n’ Dale: Rescue 
Rangers 

Guest actor in a comedy 
series 

Nathan Lane- Only Murders 
in the Building 

Guest actress in a 
comedy series 

Laurie Metcalf- Hacks 

Outstanding writing for 
a comedy series 

Abbott Elementary- Quinta 
Brunson 

Outstanding writing for 
a drama series 

Succession- Jesse 
Armstrong 

Outstanding writing for 
a limited or anthology 
series or movie 

The White Lotus- Mike 
White 

Outstanding writing for 
a variety series 

Last Week Tonight With 
John Oliver 

Outstanding writing for 
a variety special 

Jerrod Carmichael: 
Rothaniel 

Outstanding writing for 
a nonfiction program 

Lucy And Desi 

Outstanding 
competition program 

Lizzo’s Watch Out for the 
Big Grrrls 

Structured reality 
program 

Queer Eye 

Unstructured reality 
program 

Love on the Spectrum 

Host for a reality or 
competition program 

RuPaul- RuPaul’s Drag Race 

Variety sketch show Saturday Night Live 

Variety special (live) 

The Pepsi Super Bowl LVI 
Halftime Show Starring Dr. 
Dre- Snoop Dogg- Mary J. 
Blige- Eminem- Kendrick 
Lamar And 50 Cent 

Variety special (pre-
recorded) 

Adele: One Night Only 

Short form comedy, 
drama or variety series 

Carpool Karaoke: The Series 

Short form nonfiction or 
reality series 

Full Frontal With Samantha 
Bee Presents: Once Upon A 
Time In Late Night 

Documentary or 
nonfiction special 

George Carlin’s American 
Dream 

Documentary or 
nonfiction series 

The Beatles: Get Back 
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Category Winner 

Exceptional merit in 

documentary 

filmmaking 

When Claude Got Shot 

Actor in a short form 

comedy or drama series 

Tim Robinson- I Think You 

Should Leave With Tim 

Robinson 

Actress in a short form 

comedy or drama series 

Patricia Clarkson- State of 

the Union 

Animated program Arcane 

Short-form animated 

program 
Love- Death + Robots 

Character voice-over 

performance 

Chadwick Boseman- What 

If…? 

Narrator 
Barack Obama- Our Great 

National Parks 

Hosted nonfiction series 

or special 

Stanley Tucci: Searching for 

Italy 

Outstanding directing 

for a comedy series 
Ted Lasso- MJ Delaney 

Outstanding directing 

for a drama series 

Squid Game- Hwang Dong-

hyuk 

Outstanding directing 

for a limited or 

anthology series or 

movie 

The White Lotus- Mike 

White 

Outstanding directing 

for a variety series 

A Black Lady Sketch Show- 

Bridget Stokes 

Outstanding directing 

for a variety of special 

Adele: One Night Only- Paul 

Dugdale 

Outstanding Directing 

for a 

documentary/nonfiction 

program 

The Beatles: Get Back- Peter 

Jackson 

Outstanding Directing 

for a reality program 

Lizzo’s Watch Out For The 

Big Grrrls- Nneka Onuorah 
 

 

Important Dates News in Bengali 
 

10 টসতেের তৈশ্ব আত্মহেুা প্রতেতরাধ তদৈস পালন করা হয় 

তৈশ্ব আত্মহেুা প্রতেতরাধ তদৈস (WSPD), প্রতে ৈের 10 টসতেের 

ইন্টারন্যাশনাল অ্ুাতসাতসতয়শন ফর সুইসাইি তপ্রতভনশন (IASP) দ্বারা 

আতযাবজে এিং তৈশ্ব স্বাস্থ্ু সংস্থ্া (WHO) দ্বারা অ্নুতমাতদে  হয় । এই 

বেিতসর সাবিমক লক্ষয  ল বিশ্বব্যািী আত্ম েযা প্রবেতরাধ সম্পতকম  সতচেনো িৃবে 

করা । উতদ্দশ্যগুবলর মতধ্য রতযতছ ফ্রেকত াল্ডারতের স তযাবগোর প্রচার এিং 

প্রবেতরাধমূলক িেতক্ষতির মাধ্যতম আত্ম-ক্ষবে এিং আত্ম েযাতক ফ্রমাকাতিলা 

করার জন্য স্ব-ক্ষমোযন ক ো। 
 

তৈশ্ব আত্মহেুা প্রতেতরাধ তদৈস 2022: তথম 

WSPD 2022-এর বথম, " Creating hope through action," | 
 

Sports News in  Bengali 
 

ম্যাি ভািম াতপন টানা ফমুমলা ওয়ান ইোতলয়ান গ্রুাি তপ্রি তজতেতেন  

ম্যাি ভািম াতপন ফম়ুমলা ওযান ইোবলযান িযাি বপ্রে বজতেতছন । িুাতনতয়ল 

তরকাতিম া েুাক টথতক তেটতক যাওয়ার পতর টসফটি কাতরর সাতথ টশষ 

েয়টি ল্যাপ চালাতনার পর একটি টরস তজতে চালমস ফ্রলক্লার   টচতয় 116 

পতয়ন্ট এতগতয় বেয়িন । 

 

তসতকম প্রথমৈাতরর মতো 3টি রতঞ্জ েতফ ম্যাচ আতয়াজন করতৈ 

বডতসম্বতর প্রথমিাতরর মতো তেনটি রতঞ্জ েতফ ম্যাচ আতযাজন করতি তসতকম । 

রাজয বেনটি উত্তর-িূিম েলতক স্বাগে জানাতি: তমতজারাম, মতণপুর এৈং 

অ্রুণাচল প্রতদশ, রংতিার কাতছ মাইবনং বক্রতকট িাউতি । বসবকমতক োর 

বেনটি রবঞ্জ ম্যাচ ফ্র াতম আতযাজন করার অন়ুমবে ফ্রেওযার বিবসবসআই এ  বসোে 

বসবকতম বক্রতকতটর প্রচাতর একটি ফ্রগম িবরিেম নকারী ব সাতি কাজ করতি। রবঞ্জ 

ট্রবফ ম্যাতচর িাশািাবশ, বসবকম দুটি টকাচতৈহার েতফ ম্যাচ এিং মাইবনংতয 

বেনটি কতনমল বসতক নাইড়ু  ট্রবফ ম্যাচও ফ্রখলতি। 
 

তৈরাট টকাহতলই প্রথম তক্রতকটার যার টুইটাতর 50 তমতলয়ন ফতলায়ার 

রতয়তে 
 

তৈরাট টকাহতল এখন প্রথম বক্রতকটার বযবন টুইটাতর 50 তমতলয়ন ফতলায়ার 

অ্জম ন কতরতছন । টিম ইবিযার োরকা বক্রতকটার এিং প্রাক্তন অবধনাযক বিরাট 

ফ্রকা বল এখন আরও একটি ি়ে কীবেম  অজম ন কতরতছন, েতি এিার ো ফ্রসাশ্যাল 

বমবডযায । ফ্রসাশ্যাল বমবডযার সমস্ত প্ল্যাটফতমম বিরাট ফ্রকা বলর জনবপ্রযো রতযতছ 

যার মতধ্য ইনোিাতম 211 বমবলযন ফতলাযার এিং ফ্রফসি়ুতকও 49 বমবলযন 

ফতলাযার রতযতছ। 

2022 সাতলর প্রথম বেতক, ফ্রকা বল ইনোিাতমও 200 বমবলযন ফতলাযার 

অবেক্রম করা প্রথম ভারেীয  তয ওতঠন। ফ্রকা বল সম্প্রবে 1020 বেতনর মতধ্য 

োর প্রথম আেজম াবেক ফ্রসঞ্চ়ু বর ফ্ররকডম  কতরবছতলন, যখন বেবন দুিাইতে 

আফগাবনস্তাতনর বিরুতে ভারতের চূ়োে স়ুিার 4 সংঘতষমর সময 61 িতল 

অিরাবজে 122 রান কতরবছতলন। 
 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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তক্রতিয়াতনা টরানালতদা (450M) এৈং তলওতনল টমতস (333M) এর িতর 

33 িছর িযসী এই বক্রতকটার বিতশ্বর সিমাবধক অন়ুসরেতযাগ্য বক্রতকটার এিং 

ইনোিাতম েৃেীয সিমাবধক অন়ুসরে করা ক্রী়োবিে ৷ ফ্রকা বলর ফ্রফসি়ুতক 49 

বমবলযতনরও ফ্রিবশ ফতলাযার রতযতছ, যা োর ফ্রসাশ্যাল বমবডযা উিবস্থ্বে 310 

বমবলযতনরও ফ্রিবশ অন়ুসরেকারীতে বনতয যায। 
 

ইউএস ওয়পন 2022 সমাপ্ত হয়েয়ে: ববেেীয়ির সমূ্পণি তাবিকা 

পুরুর্নদ  শিভোনগ, েযোশেি রখনলোয়োড় শস. রুডনক প োশজৈ ক ো  প  শস. 

আলকো োজ গোশসেয়ো ৈো  প্রেে গ্রযোন্ড স্ল্যোে েশফ ৈুনলনেে, েোত্র 19 িে  িয়নস 

শিনে  োং 1-এ রপ ৌঁেোনেো সিেকশেি রখনলোয়োড় হনয়নেে৷ অেুিোেটি অেুশিৈ হয় 

শেউইয়নকে   আেেো  অযোনি রিশডয়োনে। েশহলোনদ  শিভোনগ, ও. জোনিউ  রক 

প োশজৈ কন  2022 US Open েশহলোনদ  একক ফোইেোনল  শিন োপো 

শজনৈনেে রপোল্যোনন্ড  রটশেস রখনলোয়োড় আই. রসোয়োনটক । 

েশহলোনদ  এিাং পুরুর্নদ  এককনদ  জন্য, রেোট পু স্কোন   অেে হল 

$42,628,000, শিজয়ী ো েেোক্রনে $2.6 শেশলয়ে কন  পোনিে । পুরুর্ ও েশহলো 

একক  োেো  আপ প্রনৈযনক $1.3 শেশলয়ে পোনিে। 
 

এখায়ন বববভন্ন ববভায়গ ববেেীয়ির সমূ্পণি তাবিকা রয়েয়ে: 

S. 
No. 

Category Winner Runner Up 

1. Men’s 

Singles 
C. Alcaraz 
Garfia 

C. Ruud 

2. Women’s 

Singles 
I. Świątek O. Jabeur 

3. Men’s 

Doubles 
R. Ram & J. 
Salisbury 

W. Koolhof & N. 
Skupski 

4. Women’s 

Doubles 
K. Siniaková & 
B. Krejčíková 

C. McNally & T. 
Townsend 

5. Mixed 

Doubles 
S. Sanders & J. 
Peers 

K. Flipkens & É. 
Roger-Vasselin 

 

তৈশ্ব কুতস্ত চুাতম্পয়নতশতপ টরাঞ্জ তজতেতেন তভতনশ টফাগাট 

তভতনশ টফাগাট মতহলাতদর 53 টকতজ তৈভাতগ তৈশ্ব কুতস্ত চুাতম্পয়নতশপ 

2022 - এ ফ্ররাঞ্জ বজতেতছন । বভতনশ ফ্রফাগাট প্রথম ভারেীয মব লা কুবস্তগীর 

বযবন বিশ্ব চযাবম্পযনবশতি দুটি িেক বজতেবছতলন। বেবন কমনওতয়লথ এৈং 

এতশয়ান টগমস উভতযই স্বণমপদক জয়ী প্রথম ভারেীয মব লা  তযবছতলন । 

কমনওতযলথ ফ্রগমস 2022-এ, বেবন মব লাতের 53 ফ্রকবজ বেোইল কুবস্ত 

বিভাতগ স্বেমিেক বজতেবছতলন। 
 

রতৈন উথাপ্পা ভারেীয় তক্রতকতটর সৈ ফমিাট টথতক অ্ৈসতরর টঘাষণা 

কয়রয়েন 

ভারেীয় তক্রতকতটর সি ধরতনর বক্রতকট ফ্রথতক অিসতরর ফ্রঘাষো কন নেে 

রতৈন উথাপ্পা । গে ে সুনে  আইবিএতল, উথাপ্পা ফ্রচন্নাই স়ুিার বকংতসর  তয 

12টি ম্যাচ ফ্রখতলন এিং 230 রান কতরন যার সতিমাচ্চ ফ্রস্কার বছল 88 । বেবন ফ্রেতশর 

2004 সাতলর অনূর্ধ্ম -19 বিশ্বকাি েতলর অংশ বছতলন। বেবন দুই িছর ির ভারতে 

অবভতষক কতরন এিং ভারতের  তয 46টি ওবডআই এিং 13টি টি-তটাতযবেতে 

অবভনয কতরন। ওযানতড এিং টি-তটাতযবেতে বেবন 934 এিং 249 রান 

কতরতছন।  
 

টপশাদার টটতনস টথতক অ্ৈসর টঘাষণা করতলন রজার টফতদরার 

41 িছর িযসী রজার ফ্রফতেরার লিতন রলভার কাতির ির অিসতরর শসদ্ধোন্ত 

ফ্রঘাষো কন নেে । 20 িাতরর িযাি স্ল্যাম চযাবম্পযন ফ্রফতেরার, ফ্রসাশ্যাল বমবডযায 

ফ্রঘাষো কতরতছন ফ্রয শৈশে ল্যাভার কারপ ফ্রিশাোরভাতি রির্ ফ্রখলা রখলনিে । 

Laver Cup, রাইডার কাতির অন়ুকরতে তেবর একটি প্রবেতযাবগো, ফ্রফতেরাতরর 

ব্যিস্থ্ািনা ফ্রকাম্পাবন, Team8 দ্বারা প্রবেবষ্ঠে  তযবছল। 
 

ভারে SAFF অ্নূর্ধ্ম -17 চুাতম্পয়নতশতপর ফাইনাতল টনপালতক 4-০ 

টগাতল হাতরতয়তে   

SAFF অ্নূর্ধ্ম -17 চুাতম্পয়নতশতপর তশতরাপায় ভারে ফাইনাতল ফ্রনিালতক 

4-০ টগাতল হাতরতয়তে । SAFF অনূর্ধ্ম -17 চযাবম্পযনবশতির ফাইনাল অন়ুবষ্ঠে 

 য ফ্ররসতকাসম ইোরন্যাশনাল ফ্রেবডযাম, কলতম্বা, শ্রীলঙ্কায। গ্রুি বলতগ, ভারে 

ফ্রনিালতক 3-1 ফ্রগাতল িরাবজে কতর, েতি, ফাইনাতল, ভারে স়ুতযাগটি ি ে 

কতর এিং ফ্রনিালতক িরাবজে কররৈ সেেে হয় । 
 

তসকাোর রাজা এৈং োহতলয়া ম্যাকগ্রাতক 2022 সাতলর আগি মাতসর 

জন্য আইতসতস টপ্ল্য়ার অ্ফ য মাতসর পুরস্কাপরর েন্য তহসাতৈ মতনানীে 

করা হতয়তে 

বজম্বাি়ুতযর অলরাউিার তসকাোর রাজা এিং অতিবলযান অলরাউিার 

োহতলয়া ম্যাকগ্রাতক োতের বনজ বনজ বিভাতগ আগি 2022 সাতলর 

আইতসতস টপ্ল্য়ার অ্ফ য মাতসর পুরস্কাতরর বিজযী ফ্রঘাষো করা  তযতছ । 

রাজা প্রথম বজম্বাি়ুতয আেজম াবেক  তযতছন বযবন এই সম্মান ফ্রিতযতছন এিং এই 

মাতস বজম্বাি়ুতযর গুরুেিূেম রেয়ো  বছতলন । এবেতক, আগতে অতিবলযান েতলর 

যািায ম্যাকিাও গুরুেিূেম ভূবমকা িালন কতরতছন। 
 

আগি মাতসর আইতসতস টপ্ল্য়ার অ্ফ য মাতসর পুরস্কার: তসকাোর রাজা 

22 গতজ োরুে সময কাটিতযতছন রাজা। ফ্র াম ওযানতড বসবরতজ িাংলাতেশ ও 

ভারতের বিিতক্ষ ফ্রসঞ্চ়ু বর কতরতছন এিং কতযকটি উইতকটও বনতযতছন। বেন 

ম্যাতচর বসবরতজ িাংলাতেতশর বিিতক্ষ োর দুই ফ্রসঞ্চ়ু বর বজম্বাি়ুতযতক িাংলা 

টাইগারতের 2-1 ব্যিধাতন িরাবজে করতে সা ায্য কতর। রাজা ভারতের বিিতক্ষ 

বেনটি ওযানতডতে ফ্রসঞ্চ়ু বরও কতরতছন। সাে উইতকটও বনতযতছন বেবন। 
 

আগি মাতসর আইতসতস টপ্ল্য়ার অ্ফ য মাতসর পুরস্কার: োহতলয়া ম্যাকগ্রা 

এবেতক, ো বলযা ম্যাকিারও একটি স্মরেীয মাস রতযতছ কারে বেবন িাবমমং াম 

কমনওতযলথ ফ্রগমতস োর েলতক স্বেমিেক বজেতে সা ায্য কতরবছতলন। ম্যাকিা 

 ল়ুে ধাে়ু র বেতক োর েতলর যািায 128 রান কতরতছন এিং ট়ু নমাতমে চলাকালীন 

আট িাাঁ চ ব্যাটার প্যাবকং কতরতছন। 
 

আইতসতস পুরুষতদর আতগর মাতসর টসরা টখতলায়া়ে: 

• জান়ুযারী 2022: বকগান বিটারতসন (েবক্ষে আবেকা) 

• ফ্রফব্রুযাবর 2022: ফ্রেযাস আইযার (ভারে) 

• মাচম  2022: িাির আজম (িাবকস্তান) 

• এবপ্রল 2022: ফ্রকশি ম ারাজ (েবক্ষে আবেকা) 

• ফ্রম 2022: অযাতঞ্জতলা ম্যাবথউস (শ্রীলঙ্কা) 

• জ়ু ন 2022: জবন ফ্রিযারতো (ইংল্যাি) 

• জ়ু লাই 2022: প্রিাথ জযস়ুবরযা (শ্রীলঙ্কা) 
 

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


Weekly Current Affairs One-Liners | 10 September to 16 September of 2022 

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

আইতসতসর আতগর মাতসর টসরা মতহলা টখতলায়া়ে: 

• জান়ুযারী 2022: ব োর নাইট (ইংল্যাি) 

• ফ্রফব্রুযাবর 2022: অযাতমবলযা ফ্রকর (বনউবজল্যাি) 

• মাচম  2022: রাতচল ফ্র ইনস (অতিবলযা) 

• এবপ্রল 2022: অযাবলসা ব বল (অতিবলযা) 

• ফ্রম 2022: ে়ু িা  াসান (িাবকস্তান) 

• জ়ু ন 2022: মাবরজান কযাি (েবক্ষে আবেকা) 

• জ়ু লাই 2022: এমা ল্যাম্ব (ইংল্যাি) 
 

সমস্ত প্রতেতযাতগোমূলক পরীক্ষ্ার জন্য গুরুত্বপূণম তথ্য: 

• ICC প্রবেবষ্ঠে: 15 জ়ু ন 1909; 

• আইবসবস ফ্রচযারম্যান: ফ্রিগ িাকম তল; 

• আইবসবস বসইও: বজওফ অযালাবডম স; 

• ICC সের েির: দুিাই, সংয়ুক্ত আরি আবমরাে। 
 

আতলতরজা তফতরাজা তসেতফর্ল্ কাপ এৈং গ্রুাি টচস টুুর তজতেতেন 

ইরানী-ফরাবস োিা িযািমাোর, আতলতরজা তফতরাজা ইয়ান 

ফ্রনতিামবনযাবচ্চতক ফ্রপ্ল্-অতফ  াবরতয বসঙ্কবফল্ড কাতির নিম সংস্করে তজতেতেন 

। এই িছতরর িযাি ফ্রচস ট়ু যর ফ্রজোর জন্য বফতরাজজা অবেবরক্ত $100,000 

তজতেতেন । ওতয়সতল টসা এৈং ম্যাতিম ভুাতচয়ার-লগ্রাভ যথাক্রতম বদ্বেীয 

এিং েৃেীয স্থ্ান অজে ে কন নেে । িযাি ফ্রচস ট়ু যতরর িঞ্চম ফ্রলগ, বসঙ্কবফল্ড কাি 

ফ্রসে ল়ুইস, বমতস বর, মাবকম ন য়ুক্তরাতষ্ট্র অন়ুবষ্ঠে  তযবছল। 

 

Obituaries News in Bengali 
 

স্বামী স্বরূপানে সরস্বেী 99 ৈের ৈয়তস প্রোত হয়েয়েন 

দ্বারকা-শারো িীঠ শঙ্করাচাযম স্বামী স্বরূপানে সরস্বেী মধ্যপ্রতেতশর 

নরবসং ি়ুতর ফ্রশষ বনঃশ্বাস েযাগ কতরতছন। েৃৈুযকোনল োর িযস  তযবছল 99 

িছর। নরবসং ি়ুতরর শ্রীধাম ফ্রঘাতটশ্বর আেতম বেবন ফ্রশষ বনঃশ্বাস েযাগ কতরন। 

স্বামী স্বরূিানন্দ মধ্যপ্রতেতশর বসওযাবন ফ্রজলার বেতঘাবর িাতম জমি ে কতরন। 

বেবন 9 িছর িযতস োর িাব়ে ফ্রছত়ে চতল যান। িতর, বেবন উত্তর প্রতেতশর 

কাশীতে যান, ফ্রযখাতন বেবন স্বামী কািমািী ম ারাতজর কাছ ফ্রথতক আধ্যাবত্মক জ্ঞান 

এিং ধমীয জ্ঞান লাভ কতরন | 
 

পাতকস্তাতনর প্রাক্তণ আম্পায়ার আসাদ রউফ প্রোত হয়েয়েন 

িাবকস্তাতনর প্রোক্তণ আম্পাযার আসাদ রউফ হৃেতরাতগ আক্রাে  তয প্রয়োৈ 

হনয়নেে । 66 িছর িযতস বেবন ফ্রশষ বনঃশ্বাস েযাগ কতরন। বেবন বছতলন আবলম 

োতরর মতো িাবকস্তাতনর বকংিেবে আম্পাযারতের একজন । 2006 সাতল, 

রউফতক আইবসবসর আম্পাযারতের এবলট প্যাতনতল অেভ়ুম ক্ত করা  তযবছল, 

োরিতর বেবন 47টি ফ্রটে, 98টি ওযানতড এিং 23টি টি-তটাতযবেতে োবযে 

িালন কতরবছতলন। িারফরম্যাতির িাবষমক িযমাতলাচনার িতর 2013 সাতল 

আম্পাযারতের অবভজাে প্যাতনল ফ্রথতক িাে ি়োর আতগ বেবন সাে িছর শীতষম 

োবযে িালন কতরবছতলন। 
 

ভারয়তর সবয়চয়ে কম পমোয়ির প্রধান ববচারপবত কমি নারােণ বসং 

প্রোত হয়েয়েন 

ভো নৈ  প্রোক্তে প্রধোে শিচো পশৈ কেল েো োয়ণ শসাং 95 িে  িয়নস প্রয়োৈ 

হনয়নেে। শিচো পশৈ েো োইে শসনজআই শহসোনি েোত্র 17 শদনে  রেয়োদ শেল, েো 

ৈোনক সিনচনয় কে রেয়োনদ প্রধোে শিচো পশৈ কন  রৈোনল। শৈশে 22 ৈে প্রধোে 

শিচো পশৈ শেনলে, েো  রেয়োদ শেল 25 েনভম্ব , 1991 রেনক 12 শডনসম্ব , 

1991 পেেন্ত। 

 

Defence News in Bengali 
 

DRDO এৈং ভারেীয় টসনাৈাতহনী ওব়েিা উপকূতল QRSAM-এর 

েয়টি ফ্লাইট-পরীক্ষ্া সফলভাতৈ পতরচালনা কতরতে 

তিতফন্স্ তরসাচম  অ্ুাি টিতভলপতমন্ট অ্গমানাইতজশন (DRDO) এিং 

ভারেীয ফ্রসনািাব নী মূল্যাযন িরীক্ষার অংশ ব সাতি ওত়েশা উপকূতল 

ইবেতিতটড ফ্রটে ফ্ররঞ্জ (ITR), চাাঁ বেি়ুর ফ্রথতক কুইক তরঅ্ুাকশন সারতফস টু 

এয়ার তমসাইল (QRSAM) তসতিতমর েয়টি ফ্লাইট পরীক্ষ্া সম্পন্ন 

কতরতে। 
 

তৈতপন রাওয়াতের নাতম তকতৈথু তমতলটাতর গ্যাতরসন কুাতম্পর নামকরণ 

করা হতয়তে 

বকবিথ়ু গ্যাবরসতনর সামবরক কযাম্প, যা অরুোচল প্রতেতশর Line of Actual 

Control (LAC) এর খুব কায়ে অববিত, এটি ফ্রেতশর প্রথম বচফ অফ 

বডতফি োফ (CDS) এর সম্মাতন 'তজনাতরল তৈতপন রাওয়াে তমতলটাতর 

গ্যাতরসন' তহসাতৈ নামকরণ করা হতয়তে, বযবন গে বডতসম্বতর ফ্র বলকটার 

দুঘমটনায বন ে  ন । একজন েরুে কতনমল ব সাতি, রাওযাে 1999-2000 সাল 

ফ্রথতক বকবিথ়ুতে োর ব্যাটাতলয়ন 5/11 টগাখমা রাইতফলতসর ফ্রনেৃে 

বেতযবছতলন এিং এলাকার বনরািত্তা কাঠাতমাতক শবক্তশালী করতে ব্যািক 

অিোন ফ্ররতখবছতলন। 
 

রাজস্থ্াতনর টকাটায় জােীয় প্রতেরক্ষ্া MSME কনতেভ এৈং প্রদশমনী 

শুরু হতয়তে 

রাজস্থ্াতনর ফ্রকাটায দুই বেতনর ন্যাশনাল বডতফি MSME কনতক্লভ এিং প্রেশমনী 

শুরু  তযতছ। প্রেশমনীতে, T-90 এিং BMP-2 টযাঙ্ক, আটিম লাবর কামান, অসংখ্য 

স্নাইিার এিং ফ্রমবশনগান ও সামবরক ফ্রসে়ু  স  প্রবেরক্ষা বগযার প্রেশমন করা  য । 
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JIMEX 2022: ৈতোপসাগতর ভারে-জাপাতনর টযৌথ টনৌ মহ়ো শুরু 

হতয়তে 

ৈতোপসাগতর ভারেীয ফ্রন িাব নী দ্বারা আতযাবজে জাপান-ভারে টমতরটাইম 

এিারসাইজ 2022 (JIMEX 22) এর ষি সংস্করণ শুরু হতয়তে। জািান 

ফ্রমবরটাইম ফ্রসলফ বডতফি ফ্রফাসম (JMSDF) জা াতজর ফ্রনেৃে বেতেন বরযার 

অযাডবমরাল ব রাো ফ্রোবশউবক, কমািার এসকটম  ফ্রফ্লাটিলা ফ্রফার এিং ভারেীয 

ফ্রন  জা াতজর ফ্রনেৃে বেতেন বরযার অযাডবমরাল সঞ্জয ভািা, ফ্লযাগ অবফসার 

কমাবিং ইোনম বফ্লট। 
 

প্রয়েক্ট 17A ‘তারাবগবর’-এর তৃতীে বিিথ বিয়গট চািু হয়েয়ে 

'ৈো োশগশ ', ভো ৈীয় রে িোশহেী  প্রনজক্ট 17A-এ  ৈৃৈীয় শিলে শিনগট, 

েুম্বোইনৈ চোলু ক ো হনয়শেল, Mazagon Dock Shipbuilders (MDL) 

জোশেনয়নে। এই জোহোজটি একটি সেশিৈ শেেেোণ পদ্ধশৈ ব্যিহো  কন  তৈশ  ক ো 

হনয়নে। 

জোহোজটি  েোেক ণ কন ে চোরু শসাং, রপ্রশসনডন্ট, রেশভ ওয়োইভস ওনয়লনফয়ো  

অযোনসোশসনয়িে (ওনয়িোেে শ শজয়ে), ভোইস অযোডশে োল আনজন্দ্র িোহোদু  শসাং-

এ  স্ত্রী, এফওশস-ইে-শস ওনয়িোেে রেভোল কেোন্ড, শেশে প্রধোে অশৈশে শেনলে। 

10 রসনেম্ব , 2020-এ 'ৈো োশগশ '-এ  কীল স্থোপে ক ো হনয়শেল। জোহোজটি 

2025 সোনল  আগনি  েনে স ি োহ ক ো হনি িনল আিো ক ো হনচ্ছ, শিিৃশৈনৈ 

িলো হনয়নে। আেুেোশেক 3,510 টে লঞ্চ ওজে শেনয় জোহোজটি চোলু ক ো হনচ্ছ। 

শিনগটটি ভো ৈীয় রে িোশহেী  অভযন্ত ীণ েকিো সাংস্থো, িুযন ো অফ রেভোল 

শডজোইে এটি শডজোইে কন নে। 
 

ভারতীে পসনা ও ভারতীে ববমানবাবহনী পযৌথ মহ়ো 'গগন স্ট্রাইক' 

পবরচািনা করয়ে 

ভো ৈীয় রসেোিোশহেী  খড়গো কপেস এিাং ভো ৈীয় শিেোে িোশহেী পোঞ্জোনি একটি 

রে ে েহড়ো 'গগে স্ট্রোইক' পশ চোলেো কন নে। চো  শদে ধন  পশ চোশলৈ এই 

েহড়োয় স্থলিোশহেী  শিল, িত্রু  প্রশৈ েো এিাং গভী  অেুপ্রনিনি  অেুিীলনে  

জন্য স্থল িোশহেী  সেেেনে িোয়িীয় হোৈ শহসোনি আক্রেণকো ী রহশলকেো  

রেোৈোনয়ে অন্তভুে ক্ত শেল। এটি স্থল িোশহেী  েোশন্ত্রক কলোেগুশল  সোনে সেিয় 

কন  আক্রেণকো ী রহশলকেো গুশল  শেভুে ল ফোয়ো  পোওয়ো ও প্রদিেে কন । 

রে ে েহড়ো  রেৈৃনত্ব শেনলে রজেোন ল অশফসো  কেোশন্ডাং, খড়গো কপেস, 

রলফনটন্যোন্ট রজেোন ল প্রৈীক িেেো। এই েহড়োয় পশিেী কেোনন্ড  রজেোন ল 

অশফসো  কেোশন্ডাং ইে শচফ রলফনটন্যোন্ট রজেোন ল েভ রক খোেুশ ও উপশস্থৈ 

শেনলে, শেশে িোশহেীনক এই ধ নে  ধো ণো  শিকোি অব্যোহৈ  োখনৈ এিাং পশিে 

সীেোনন্ত রেনকোেও দুনেেোগ রেোকোনিলোয় প্রস্তুৈ েোকো  আহ্বোে জোশেনয়শেনলে। 
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"ফরতজং টমতটল: নৃতপের রাও অ্ুাি য টপনার টিাতর" নামক পৈন 

তস. লাতলর পিখা একটি ৈই প্রকাবিত হয়েয়ে  

একজন প্রিীে সাংিাবেক পৈন তস লাল একটি নে়ু ন িই বলতখতছন, েো  েোে 

'ফরতজং টমতটল: নৃতপের রাও অ্ুাি য টপনার টিাতর' | িইটি 2022 

সাতলর ফ্রসতটম্বতর প্রকাবশে  তে চতলতছ৷ িইটি হাপমারকতলন্স্ পাৈতলশাসম 

ইতিয়া প্রকাশ করতৈ ৷  

 

তপতস ৈালাসুরমাতনয়াতনর টলখা একটি নেুন ৈই “Rajini’s Mantras” 

প্রকাবিত হয়েয়ে 

উতযািা টলখক, বিবস িালাস়ুরমাবনযান(বিবস িালা) ইংতরবজতে একটি নেুন 

ৈই “রজনীর মন্ত্র: লাইফ ফ্রলসনস েম ইবিযাস ফ্রমাে লভড স়ুিারোর” 

বলতখতছন । এটি জাইতকা পাৈতলতশং হাউস (ভারে) দ্বারা প্রকাতশে 

হতয়তেল। তপতস ৈালার 1ম ৈই তেল রজনীর পঞ্চেন্ত্র এৈং রাজা কৃষ্ণমূতেম , 

যা একটি জােীয় টৈিতসলার হতয় ওতে। গ্রুাি রুাি রজনী এৈং রাম এন 

রামকৃষ্ণান 2022 সাতলর তিতসেতর প্রকাতশে হতয়তেল। 

 

নবয়তে সারনার সবিয়িষ বই বেমসন বরং 2022 সায়ির সাবহয়তুর 

েন্য JCB পুরস্কায়রর েন্য তাবিকাভুক্ত হয়েয়ে  

েভনৈজ সো েো  সিেনির্ িই, শক্রেসে শরাং, সোশহনৈয  জন্য JCB পু স্কোন   

জন্য দী ে ৈোশলকোভুক্ত, 13 এশপ্রল, 1919-এ সাং টিৈ জোশলয়োেওয়োলো িোগ 

হৈযোকোনে  সোনে শুরু হয় এিাং রসই েুগ এিাং  টেো  পন    টেোনক জীিন্ত 

ক ো  জন্য সেনয়  সোনে সোনে শপশেনয় েোয়। সনিেোপশ , রেেে প্রস্তোিেোয় িলো 

হনয়নে, “এগুনলোই ৈখে সৈয। এেেশক একি িে  পন ও,  টেোগুশল শেনজনদ  

পনে কেো িনল। আনগ এিাং পন  শুধুেোত্র ইশৈহোস... েোেুনর্  শক্রয়োকলোপ শদনয় 

তৈশ ..." 

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

ৈতে ভারে 2 হাই-তিি টেতনর নেুন সংস্করণ চালু করতৈ টরলপথ 

ভারেীয ফ্ররলওতয নে়ু ন িতন্দ ভারে এেতপ্রস চাল়ু করতি, যা যািীতের সতিমাত্তম 

স়ুতযাগ-স়ুবিধা ফ্রেওযার চলমান প্রতচষ্টায একটি উচ্চ-গবের ফ্রট্রন। ফ্ররল মন্ত্রতকর 

মতে, ৈতে ভারে 2 মন্ত্রতকর মতে, িতন্দ ভারে 2-এ আরও উন্নবে এিং উন্নযন 

 তি, যার মতধ্য রতযতছ দ্রুে 0 ফ্রথতক 100 বকবম / ঘো এ  শেড অজে ে মাি 52 

ফ্রসতকি সমযরয়  েনে | 
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টলফতটন্যান্ট গভনমর আর টক মাথুর লাদাখ তচত্রনাটুকারতদর টমলার 

উতদ্বাধন কয়রয়েন  

ফ্রল তে, লাোতখর ফ্রলফতটন্যাে গভনমর আর টক মাথুর কাযমকরভাতি িাাঁ চ 

বেতনর লাোখ বচিনাটযকার ফ্রমলার উতদ্বাধন কতরতছন । বমঃ মাথ়ুর োবি কতরতছন 

ফ্রয লাোখ প্রয়ুবক্তবিে এিং বিষযিস্তু প্রোনকারীরা ফ্রমাশন বিকচার ব্যিসার সাতথ 

িবরবচে । বেবন বফল্ম বমবডযাতে লাোখতক বচবিে করার জন্য বফল্ম ইিাবি 

ফ্রিশাোরতের কাছ ফ্রথতক বশখতে এিং োতের িরামশম অন়ুসরে করার জন্য 

উিবস্থ্েতের প্রবে আহ্বান জানান। 
 

লস অ্ুাতঞ্জতলস 17 টসতেেরতক 'সু্কইি টগম' তদৈস তহসাতৈ নামকরণ 

কতরতে 

দতক্ষ্ণ টকাতরয়ার টনটতফ্লি তসতরতজর কৃতেতত্বর স্বীকৃবেস্বরূি লস 

অ্ুাতঞ্জতলস তসটি আন়ুষ্ঠাবনকভাতি 17 টসতেের সু্কইি টগম টি বহসায়ব 

মতনানীে কতরতে। "স্ক়ু ইড ফ্রগম" জ়ু লাই মাতস 14টি এবম ি়ুরষ্কাতরর জন্য 

মতনানীে  তযবছল এিং এটিই প্রথম অ-ইংতরবজ ভাষার বসবরজ যা অসামান্য নাটক 

বসবরতজর জন্য মতনানযন অজম ন কতরতছ৷ এটি বছল প্রথম ফ্রকাবরযান এিং প্রথম 

অ-ইংতরবজ ভাষার বসবরজ ফ্রযটি বিন অযাক্টরস বগল্ড অযাওযাডম  বজতেতছ। 
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