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National News in Bengali 
 

গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক JALDOOT অ্যাপ চালু করেরে 

ককন্দ্রীয় মন্ত্রী সাধ্বী ননেঞ্জন ক্যানি এবং োর্যে পঞ্চারয়নি ো্ কনপল কমারেশ্বে 

পাটিরলে উপনিনিরি JALDOOT অ্যাপ এবং JALDOOT অ্যাপ ই-

করানিওেটি গ্রামীণ উন্নয়ন ও ইস্পাি মন্ত্রী ফাগ্গান নসং কুলরে চালু করেরেন। 

পঞ্চারয়নি ো্ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক JALDOOT অ্যাপ তিনে কেরি 

এরক-অ্পেরক সহর ানিিা করেরে। গ্রাম কো্িাে সহায়ক অ্যাপটি বযবহাে করে 

বেরে দুবাে, বর্ষাে আরি ও পরে কূরপে ্রলে েে পনেমাপ কেরি পােরব। 
 

Hitachi Astemo ভােরি প্রথম কসৌেনবদুযৎ ককন্দ্র িাপন করেরে 

Hitachi Astemo িাে ্লিাাঁ ও উৎপাদন ককরন্দ্র 3 কমিাওয়াট (MW) এে 

ভােরিে প্রথম গ্রাউন্ড-মাউরেড কসালাে পাওয়াে প্ল্যাে িাপন করেরে। 3 

কমিাওয়ারটে কসৌে নবদুযৎ ককন্দ্রটি 43301 বিষনমটাে এলাকা ্ুরে নননমষি হরব। 

গ্রাউন্ড-মাউরেড কসালাে পাওয়াে প্ল্ারে 7128টি গ্রাউন্ড-মাউরেড কসালাে 

পযারনল এবং 10টি ইনভাটষ াে থাকরব। নহটানচ অ্যারেরমা স্বয়ংচানলি এবং 

পনেবহন উপাদানগুনলে নবকাি, উত্পাদন, নবক্রয় এবং পনেরর্বাে ্নয পনেনচি। 

এই কসৌে নবদুযৎ ককন্দ্রটি ভােরি কটকসই িনিে কেরে িাে নিুন  াো শুরু 

কেরব। 
 

স্বোষ্ট্র মন্ত্রক PFI এবং এে সহর ািীরদে পাাঁ চ বেরেে ্নয নননর্দ্ধ করেরে 

পপুলাে ফ্রে অ্ফ ইনন্ডয়া (PFI) এবং এে সহর ািী সংিাগুনলরক ককরন্দ্রে দ্বাো 

পাাঁ চ বেরেে ্নয নননর্দ্ধ কো হরয়রে| স্বোষ্ট্র মন্ত্রক এই ননরর্ধাজ্ঞা কা ষকে কেরি 

কবআইনন কা ষকলাপ (প্রনিরোধ) আইন চালু করেরে| ককন্দ্র সেকাে উরেখ 

করেরে ক , িাো "কদিনবরোধী মরনাভাবরকও প্রচাে করে... অ্সরতার্ সৃনিে 

অ্নভপ্রারয় সমার্ে একটি নবরির্ অ্ংিরক কমৌলবাদী করে কিারল।" 
 

ভােরিে অ্নূধ্বষ -5 মৃিুযে হাে 3 পরয়ে করমরে; উত্তেপ্ররদি এবং 

কণষাটরক সবরচরয় কবনি হ্রাস কপরয়রে 

সযাম্পল কেন্রেিন নসরেম (SRS) পনেসংখযান 2020 নেরপাটষ  অ্নুসারে, 

ভােরিে অ্নূধ্বষ -5 মৃিুযে হাে 2019 সারল প্রনি 1,000 ্ন ্ন্ম হওয়া ্ীনবি 

নিশুে মরধয 35 ্ন কথরক নাটকীয়ভারব হ্রাস কপরয় 1,000 ্ীনবি নিশুে মরধয 

32 ্ন হরয়রে| এই হ্রাস উত্তেপ্ররদি (উত্তেপ্ররদি) এবং কণষাটরক সবরচরয় 

হরয়রে।  
 

ভােি সেকাে "সাইন লানষ" স্মাটষ রফান অ্যাপ চালু করেরে 

ককন্দ্র সেকাে "সাইন লানষ" স্মাটষ রফান অ্যাপ চালু করেরে,  া ভােিীয় সাইন 

লযাঙু্গরয়্(ISL) এে ্নয একটি 10,000-িরেে অ্নভধান। সামান্ক নযায়নবচাে 

ও েমিায়ন প্রনিমন্ত্রী প্রনিমা কভৌনমক অ্যাপটি প্রকাি করেন। 10,000-িরেে 

ভােিীয় সাইন লযাঙু্গরয়্ নেসাচষ  অ্যান্ড কেননং কসোে(ISLRTC) অ্নভধানটি 

সাইন লারনষে নভনত্ত নহরসরব কা্ করে। ISL অ্নভধারনে সমে পদগুনল 

অ্যাপটিরি নহনি বা ইংরেন্ বযবহাে করে অ্নুসন্ধান কো ক রি পারে,  া 

অ্যান্ড্ররয়ড এবং আইওএস সংস্কেরণ অ্যারেসর ািয। 
 

ভােি সেকাে প্রনিটি গ্রারম 4G, 5G সংর ারিে ্নয $30 নবনলয়ন 

নবননরয়াি কেরব 

ভােরিে আইটি মন্ত্রী অ্নশ্বনী তবষ্ণব বরলরেন ক , সেকাে সাো কদরিে প্রনিটি 

গ্রারম 4G এবং 5G কনটওয়াকষ  অ্যারেসর ািযিা নননিি কেরি এবং গ্রামীণ 

এলাকায় একটি িনিিালী নডন্টাল পনেকাঠারমা তিনে কেরি প্রায় $30 নবনলয়ন 

নবননরয়াি কেরি চরলরে। 'কলাবাল নফনরটক কফে 2022'- এ বিৃিা নদরি নিরয় 

মন্ত্রী অ্নশ্বনী তবষ্ণব বরলন, সেকাে এখন প ষত 1.5 লরেেও কবনি গ্রাম 

পঞ্চারয়রিে কারে কপৌাঁেরি সমথষ হরয়রে| 
 

CBI অ্পারেিন কমঘা চরক্রে অ্ধীরন নিশু নন ষািন সামগ্রীে নবরুরদ্ধ 

কদিবযাপী অ্নভ ান চালারে  

CBI 20টি ো্য ও ককন্দ্রিানসি অ্ঞ্চরল নিশুরদে ক ৌন নন ষািরনে নবর্য়বস্তুে 

অ্নলাইন সাকুষ রলিন ককস খু্রি সমগ্র কদিবযাপী একটি অ্নভধান চালারে৷ 

অ্পারেিন কমঘা চরক্রে অ্ংি নহসারব, কসন্ট্রাল বুযরো অ্ফ ইনরভনেরিিন 

(CBI) 20 টি ো্য এবং ককন্দ্রিানসি অ্ঞ্চল ্ুরে 56 টি িারন নিশু ক ৌন 

নন ষািন সামগ্রীে ইোেরনট নবিেরণে কেে অ্নুসন্ধান কেরে। 

 

International News in Bengali 
 

্ন ষ্ য়া কমরলানন ইিানলে প্রথম মনহলা প্রধানমন্ত্রী ননবষানচি হরয়রেন 

ননবষাচরন ্ন ষ্ য়া কমরলানন নব্য়ী একটি েেণিীল ক্ারটে কনিৃত্ব কদওয়াে পে 

নদ্বিীয় নবশ্ব ুরদ্ধে পে কথরক সবরচরয় ডানপন্থী সেকারেে প্রধান নহরসরব ইিানলে 

প্রথম মনহলা প্রধানমন্ত্রী হরি চরলরেন৷ ্ন ষ্ য়া কমরলানন প্রধানমন্ত্রী মানেও ড্রানঘে 

কাে কথরক দানয়ত্ব কনরবন| ইিানলে ডানপন্থী কনিা কমরলাননে দল ননবষাচরন িীরর্ষ 

উরঠ এরসরে। নিনন, পেবিী সেকারেে কনিৃরত্ব সকল ইিালীয়রদে উন্ননিে ্নয 

কা্ কেরবন।  
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ভ্লানদনমে পুনিন এডওয়াডষ  কনারডনরক োনিয়াে নািনেকত্ব প্রদান করেন 

োষ্ট্রপনি ভ্লানদনমে পুনিন প্রািন মানকষ ন কিারয়িা ঠিকাদাে এডওয়াডষ  কনারডনরক 

নযািনাল নসনকউনেটি এর্নি (NSA) দ্বাো কিাপন ন্েদানে অ্নভ ারনে কস্কল 

প্রকাি কোে নয় বেে পে োনিয়াে নািনেকত্ব প্রদান করেরেন| মানকষ ন কিৃষ পে 

বেরেে পে বেে ধরে গুপ্তচেবৃনত্তে অ্নভর ারি কফৌ্দানে নবচারেে মুরখামুনখ 

হওয়াে ্নয িারক মানকষ ন  ুিোরষ্ট্র নফনেরয় নদরি কচরয়নেল। 
 

কসৌনদ আেরবে ক্রাউন নপ্রি কমাহাম্মদ নবন সালমান প্রধানমন্ত্রী নহরসরব 

ননরয়াি কপরয়রেন 

কসৌনদ আেরবে ক্রাউন নপ্রি কমাহাম্মদ নবন সালমানরক এক ো্কীয় নডনক্রে 

মাধযরম প্রধানমন্ত্রী নহরসরব ননরয়াি প্রদান করেরেন। বাদিাহ সালমারনে 

নসংহাসরনে উত্তোনধকােী ক্রাউন নপ্রি ইনিমরধযই বযাপক েমিাে অ্নধকােী এবং 

িারক োর্যে প্রধান কনিা নহসারব কদখা হয়। িারক প্রধানমন্ত্রী নহরসরব ননরয়ারিে 

ো্কীয় নডনক্র কসৌনদ কপ্রস এর্নি বহন করেরে। 
 

বৃটিি পাউন্ড ডলারেে িুলনায় সবরচরয় কম মূলয কেকডষ  করেরে 

50 বেরেে মরধয  ুিোর্যে সবরচরয় বে টযাে হ্রারসে পে বা্ারেে প্রনিনক্রয়াে 

ফরল, পাউন্ড ডলারেে িুলনায় কেকডষ  ননরে কপৌাঁরেরে। োনলষং শুরুে নদরক 

এনিয়ান কেনডংরয় প্রায় $1.03 এ কনরম আরস এবং পরে $1.07 এে কাোকানে 

চরল  ায়। ধাে বৃনদ্ধে প্রিযািায়, চযারিলে ককায়ানস ককায়ারটষ ং িাে কঘানর্ি £45 

নবনলয়ন পনেকল্পনাে উপরে অ্নিনেি কে কমারনাে প্রনিশ্রুনি নদরয়রেন। 
 

নদ্বিীয় নবশ্ব ুরদ্ধে পে কথরক ইিানলরি সেকাে িঠরনে ্নয একটি 

ডানপন্থী দল সেকাে িঠন কেরি চরলরে 

নদ্বিীয় নবশ্ব ুরদ্ধে পে কবননরটা মুরসানলননে ফযানসে পাটিষ ে একটি করঠাে-ডানপন্থী 

ক্াট সেকাে িঠন কেরি চরলরে। দরলে কনিা, ্ন ষ্ য়া কমরলানন, ইিানলে 

প্রথম মনহলা প্রধানমন্ত্রী হরি চরলরেন। িাে ্ য় এমন একটি সমরয় এরসরে  খন 

ফযানসবাদী দলগুনল ইউরোপ ্ুরে লাভ কেরে। 
 

দনেণ এনিয়াে 5টি কদি ননরয় িঠিি হরয়রে পাম অ্রয়ল অ্যালারয়ি 

দনেণ এনিয়াে পাাঁ চটি পাম কিল আমদাননকােক কদি - ভােি, পানকোন, 

শ্রীলঙ্কা, বাংলারদি এবং কনপাল কথরক কভা্য কিল বানণ্য সনমনি এনিয়ান পাম 

অ্রয়ল অ্যালারয়ি (APOA) প্রনিষ্ঠাে কঘার্ণা করেরে। 

"APOA-এে মাধযরম, আমো পাম কিল কভািা কদিগুনলে অ্থষনননিক ও 

বযবসানয়ক স্বাথষ েোে লরেয কা্ কেব এবং সদসয কদিগুনলরি পাম কিরলে 

বযবহাে বাোরনাে নদরক কা্ কেব," কপ্রনসরডে অ্িুল চিুরবষদী, সলরভে 

এেোক্টেস অ্যারসানসরয়িন অ্ফ ইনন্ডয়া (SEA) এটি বরলরেন| 
 

G-4 কদিগুনল UNSC সংস্কারেে পুনবষযি করেরে 

ভােি, ্াপান, ্ামষানন এবং রান্রলে সমন্বরয় িঠিি G4 গ্রুপ ্ানিসংরঘে 

ননোপত্তা পনের্রদে (UNSC) দীঘষরময়াদী সংস্কারেে নবর্রয় "অ্থষপূণষ" অ্গ্র াোে 

অ্ভারবে নবর্রয় িারদে উরদ্বি প্রকাি করেরে এবং এই নবর্রয় "এমাের্নি" 

দানব করেরে। 

G-4 সম্পরকষ : 

 সদসয: ভােি, রান্ল, ্ামষানন এবং ্াপান 

 ্ানিসংরঘে ননোপত্তা পনের্রদ িায়ী আসরনে ্নয সকল সদসয এরক 

অ্পরেে নবড সমথষন করে 

 মরধয িঠিি 2004 

 ্ানিসংরঘে প্রনিষ্ঠাে পে কথরক এই চােটি কদরিে প্রনিটিই কাউনিরলে 

ননবষানচি অ্িায়ী সদসযরদে মরধয িান কপরয়রে। 

 িারদে অ্থষনননিক ও ো্নননিক প্রভাব িি করয়ক দিরক 

উরেখর ািযভারব বৃনদ্ধ কপরয়রে, িায়ী সদসযরদে (P5) সারথ িুলনীয় 

সুর ারি কপৌাঁরেরে। 

 ্ানিসংঘ সংস্কারেে ্নয G4 প্রচাোনভ ান,  াে মরধয উন্নয়নিীল 

কদিগুনলে ্নয, িায়ী এবং অ্িায়ী উভয় নবভারিই, UNSC-কি আেও 

প্রনিনননধত্ব 

 ফ্রাি নিুন িায়ী সদসযরদে কারে কভরটা েমিা বাোরনাে নবর্রয় ককারনা 

আপনত্ত না করে G4 এবং এক্ন আনফ্রকান প্রনিনননধরক িায়ী সদসয 

নহরসরব অ্তভুষ ি কোরক সমথষন করে।  ুিো্য নিুন সদসয নহরসরব G4 

সমথষন করে নকন্তু কভরটা েমিা োোই। 

 G4 এে নবডগুনল প্রায়ই ঐকযমি আরিালন বা কনফ ক্লাব (ইিানলে কনিৃরত্ব 

পানকোন সহ গ্রাউন্ড 12 টি কদি) এবং নবরির্ করে িারদে অ্থষনননিক 

প্রনির ািী বা ো্নননিক প্রনিদ্বন্দ্বী দ্বাো নবরোনধিা কো হয়। 

 

State News in Bengali 
 

উত্তেপ্ররদি সেকাে আয়ুষ্মান উত্তেকৃষ্ণ পুেস্কাে 2022 ন্রিরে 

স্বািয সুনবধা কেন্োরে কবি করয়কটি স্বািযরসবা সুনবধা  ুি কোে ্নয 

উত্তেপ্ররদিরক আয়ষু্মান উত্তেকৃষ্ণ পুেস্কাে 2022 কদওয়া হরয়রে। নযািনাল 

কহলথ ফযানসনলটি কেন্োরে 28728 টি নিুন স্বািযরসবা সুনবধা  ুি কো 

হরয়রে| এেফরল, উত্তেপ্ররদি কদরিে কসো পােফেনমং ো্য হরয় উরঠরে। 2 

ককাটিে কবনি ABHA অ্যাকাউে সহ, ো্যটি আযু়ষ্মান ভােি স্বািয 

অ্যাকাউে(ABHA) তিনেে ্নয নদ্বিীয় কসো ো্য নহসারব আনবভূষ ি হরয়রে।  
 

প্রধানমন্ত্রী কমানদ গু্োট সফরে 29,000 ককাটি টাকাে প্রকরল্পে উরদ্বাধন 

কেরবন  

গু্োরট িাে দুই নদরনে সফরেে সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র কমানদ 29,000 ককাটি 

টাকােও কবনি করয়কটি পনেকাঠারমা ও উন্নয়ন প্রকল্প উত্সিষ কেরবন৷ প্রধানমন্ত্রী 

নরেন্দ্র কমানদে নববৃনি অ্নুসারে, সেকাে আহরমদাবাদ কমরোে প্রথম কফ্ এবং 

সুোরটে ডায়মন্ড নেসাচষ  অ্যান্ড মারকষ োইল (নড্রম) নসটিে কফ্ 1 সহ নবরশ্বে প্রথম 

নসএনন্ (সংকুনচি প্রাকৃনিক িযাস) টানমষনাল উরদ্বাধন কেরব|  
 

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


Weekly Current Affairs One-Liners | 24 September to 30 September of 2022 

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

উত্তেপ্ররদি সেকাে বুরিলখরে প্রথম বাঘ সংেেরণে অ্নুরমাদন নদরয়রে 

বুরিলখে অ্ঞ্চরল প্রথম বযাঘ্র সংেেরণে উন্নয়রন সবু্ সংরকি নদরয়রে 

উত্তেপ্ররদরিে মনন্ত্রসভা। টাইিাে নে্াভষ টি 52,989.863 কহক্টে ্নম ্ুরে 

নবেৃি হরব  াে মরধয 29,958.863 কহক্টে বাফাে এলাকা এবং 23,031.00 

কহক্টে ককাে এলাকা েরয়রে,  া ইনিমরধযই োর্যে নচেকুট ক্লাে োনীপুে 

বনযপ্রাণী অ্ভয়ােণয নহসারব নবজ্ঞানপি হরয়রে। 

উত্তরেে গ্রীষ্মমন্ডলীয় শুষ্ক পণষরমাচী বন দ্বাো আোনদি োনীপুে টাইিাে নে্াভষ  

অ্ঞ্চলটি বাঘ, নচিাবাঘ, ভােুক, হনেণ, সম্ভাে, নচঙ্কো, সেীসৃপ এবং অ্নযানয 

েনযপায়ী প্রাণীে আবাসিল। োনীপুে টাইিাে নে্ারভষ ে প্রনিষ্ঠা বুরিলখরন্ডে 

বনযপ্রাণী সংেেরণে ্নয একটি টাননষং পরয়ে নহসারব প্রমানণি হরব এবং এই 

এলাকাে ইরকা-টুযনে্ম সম্ভাবনাে সূচনা কেরব ও িানীয় ্ নিণরক উপকৃি করে 

প্রচুে কমষসংিারনে সুর াি তিনে কেরব। 
 

উত্তেপ্ররদি নবধানসভা শুধুমাে মনহলারদে ্নয একটি নদন সংেেণ 

করেরে 

উত্তেপ্ররদি নবধানসভা মনহলা নবধায়করদে ্নয একটি নদন সংেনেি োখরি 

চরলরে এবং হাউরস মনহলা-ককনন্দ্রক সমসযাগুনল উত্থাপন কেরি চরলরে। 

উত্তেপ্ররদরিে মুখযমন্ত্রী ক ািী আনদিযনাথ সমে মনহলা নবধানসভারক একটি নচঠি 

নলরখরেন এবং নমিন িনি নস্করমে অ্ধীরন সেকারেে িৃহীি উরদযাি সম্পরকষ  

িারদে ্াননরয়রেন,  া হল একটি ঐনিহানসক মুহূিষ । উত্তেপ্ররদরিে মুখযমন্ত্রী 

ক ািী আনদিযনাথও ্াননরয়রেন ক  কদরিে বৃহত্তম নবধানসভাে অ্নধরবিন 

একটি উদাহেণ তিনে কেরি চরলরে। 
 

উত্তোখে অ্যাডরভঞ্চাে টুযনে্ম এবং প ষটরনে সানবষক উন্নয়রনে ্নয 

পুেসৃ্কি হরয়রে 

নবশ্ব প ষটন নদবস উপলরে, প ষটন মন্ত্ররকে কাে কথরক কসো দুুঃসাহনসক প ষটন 

িতবয এবং প ষটরনে সবষাত্মক উন্নয়রনে ্নয দুটি নবভারি প্রথম পুেস্কাে কপরয়রে 

উত্তোখে সেকাে। োর্যে প ষটন ও সংসৃ্কনি মন্ত্রী সািপাল মহাো্ নয়ানদনেরি 

্ািীয় প ষটন পুেস্কাে 2018-19 উপিাপরনে সময় সহ-োষ্ট্রপনি ্িদীপ 

ধনকরেে কাে কথরক পুেস্কােটি গ্রহণ করেন।  

এনদরক, প ষটনরক উত্সানহি কেরি নবশ্ব প ষটন নদবস উপলরে একটি 

ফরটাগ্রানফ ও নভনডওগ্রানফ প্রনির ানিিাও শুরু হরয়রে। আগ্রহী 

অ্ংিগ্রহণকােীরদে অ্নলাইরন অ্ংিগ্রহরণে ্নয আমন্ত্রণ ্ানারনা হরে। কমাট 

পুেস্কারেে অ্থষ হল 25 লাখ টাকা, এোো পাাঁ চটি নবভারি নব্য়ীরদে ননবষাচন কো 

হরব। 
 

েনত্তিিরেে মুখযমন্ত্রী ভূরপি বারঘল ‘Hamar Beti Hamar Maan' 

প্রচাে শুরু করেরেন 

েনত্তিিে সেকাে ‘Hamar Beti Hamar Maan’ (আমারদে কমরয়, আমারদে 

সম্মান) নিরোনারম মনহলারদে সুেোে ্নয একটি প্রচাে চালারনাে নসদ্ধাত 

ননরয়রে। কযারম্পইরনে কফাকাস হরে সু্কল-করলর্  াওয়া কমরয়রদে মরধয 

ননোপত্তা বযবিা সম্পরকষ  সরচিনিা তিনে কো এবং নােী-সম্পনকষ ি অ্পোরধে 

ননবন্ধন ও িদতরক অ্গ্রানধকাে কদওয়া। মুখযমন্ত্রী ভূরপি বারঘল প্রচারেে সূচনা 

করেনেরলন। 
 

বাথুকাম্মা: কিরলঙ্গানা ো্য ্ুরে উৎসব শুরু হরয়রে, প্রধানমন্ত্রী সবাইরক 

শুরভো ্াননরয়রেন 

কিরলঙ্গানায় বাথুকাম্মা নারম পনেনচি ো্য ফুরলে উত্সব শুরু হরয়রে এবং প্রচুে 

সংখযায় মনহলাো এরি অ্ংি ননরেন। 25 িানেরখ োর্যে নয় নদরনে আনুষ্ঠাননক 

উদ াপন শুরু হরয়রে। বাথুকাম্মাে শুভ বানর্ষকীরি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র কমানদ 

সবাইরক ধনযবাদ ্ াননরয়রেন, নবরির্ করে কিরলঙ্গানাে নােী িনিরক। প্রধানমন্ত্রী 

কমানদ একটি টুইট বািষ ায় িাে ইো প্রকাি করেরেন ক  এই অ্নুষ্ঠানটি প্রকৃনিে 

সারথ আমারদে বন্ধনরক িনিিালী কেরব এবং ফুরলে প্রনি আমারদে আগ্রহ 

বানেরয় িুলরব। 
 

আসাম সেকাে নব্ািরকে মৃিুয বন্ধ কেরি কপারটষ বল নডভাইস 

'SAANS' বযবহাে কেরব  

আসাম সেকাে কবঙ্গালুরু -নভনত্তক একটি োটষ -আপ দ্বাো তিনে একটি বাযু়চাপ 

কমনিন SAANS বযবহাে কোে নসদ্ধাত ননরয়রে। 'SAANS' একটি কপারটষ বল 

নব্ািক কনেননউয়াস পন্টিভ এয়াে কপ্রসাে (CPAP) নসরেম,  া 

হাসপািারলে নিশুরদে এবং ভ্রমরণে সময় নিশুরদে ্ীবন েোকােী শ্বাস-

প্রশ্বারসে সহায়িা প্রদান কেরি পারে। নবরির্ সেঞ্জারমে সাহার য নব্ািরকে 

মৃিুযহাে কমারি একটি পাইলট প্রকরল্পে সাফরলযে পরে এই নসদ্ধাত কনওয়া 

হরয়রে৷ 

 

Economy News in Bengali 
 

FY23-এে ্নয RBI 7% GDP বৃনদ্ধে প্রর্ক্ট করেরে, মুদ্রাস্ফীনি 

6.7% থাকরব 

ভােিীয় নে্াভষ  বযাঙ্ক (RBI) আনথষক বেে 2023 (FY23) এে ্নয 7% GDP 

বৃনদ্ধে অ্নুমান করেরে৷ ভােরি মূলযস্ফীনি 6.7% থাকরব বরল পূবষাভাস কদওয়া 

হরয়রে। ফলস্বরূপ, মূলযস্ফীনি বৃনদ্ধ, তবনশ্বক কহডওয়াইন্ড এবং রুনপে মূলয 

ঐনিহানসক ননরে কনরম  াওয়াে নবর্রয় ক্রমবধষমান উরদ্বরিে প্রনিনক্রয়ায় RBI 

িাে পনলনস কেট 50 কবনসস পরয়ে (bps) বানেরয়রে। 
 

এনপ্রল-্ুন মারস মানকষ ন অ্থষনীনি 0.6% সঙ্কুনচি হরয়রে 

ক্রমবধষমান কভািা মূলয এবং ক্রমবধষমান সুরদে হারেে দ্বাো েনিগ্রে, মানকষ ন 

অ্থষনীনি এনপ্রল কথরক ্ুন প ষত 0.6% বানর্ষক হারে সংকুনচি হরয়রে। এটি 

অ্থষনননিক সংরকাচরনে টানা নদ্বিীয় ককায়াটষ ােরক নচনিি করেরে| 
 

মনন্ত্রসভা ককন্দ্রীয় সেকারেে কমীরদে ্নয DA 4% বৃনদ্ধে অ্নুরমাদন 

নদরয়রে  

ককন্দ্রীয় মনন্ত্রসভা 1 ্ুলাই, 2022 কথরক শুরু হওয়া মহাঘষ ভািা (DA) এবং 

মহাঘষযিা োণ (DR) 4% বৃনদ্ধ করেরে,  াে ফরল 6.97 নমনলয়ন কপনিনরভািী 

এবং 4.18 নমনলয়ন ককন্দ্রীয় সেকানে কমষচােী উপকৃি হরব৷ দীপাবনলে আরি এটি 

কো হরয়নেল। 
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S&P FY23 বৃনদ্ধে পূবষাভাস 7.3% এবং OECD 6.9% ধরে কেরখরে 

ভােিীয় পণয ও পনেরর্বাগুনলে ্নয বানহযক চানহদাে ধীেিনিে মরধয, 

অ্থষনননিক সহর ানিিা ও উন্নয়ন সংিা (OECD) এবং S&P FY23-এে ্নয 

িারদে বৃনদ্ধে পূবষাভাস  থাক্ররম 6.9 িিাংি এবং 7.3 িিাংরি অ্পনেবনিষ ি 

কেরখরে এবং ক্রমবধষমান কননিবাচক ঝুাঁ নকগুনলরক িুরল ধরেরে৷ S&P এনিয়া-

পযানসনফরকে ্ নয িাে সবষরির্ দৃনিভনঙ্গরি বরলরে ক , ভােরি একটি িনিিালী 

প্রিযাবিষ ন কদখা কিরে কােণ পনেরর্বাে বযবহাে পুনরুদ্ধাে অ্বযাহি েরয়রে এবং 

নবননরয়াি অ্সাধােণভারব বৃনদ্ধ কপরয়রে।  
 

এই বেে ভােরিে 100 নবনলয়ন ডলাে FDI হরি চরলরে: বানণ্য 

মন্ত্রণালয় 

ককন্দ্রীয় সেকাে বরলরে ক , ভােি চলনি অ্থষবেরে অ্থষনননিক সংস্কাে এবং 

বযবসা কোে সহ্িাে কােরণ 100 নবনলয়ন মানকষ ন ডলাে তবরদনিক প্রিযে 

নবননরয়াি(FDI) আকৃি কোে পরথ অ্গ্রসে হরয়রে। 2021-22 সারল, ভােি 

83.6 নবনলয়ন মানকষ ন ডলারেে "সরবষাচ্চ" তবরদনিক প্রবাহ কপরয়রে। 
 

ADB এনিয়া-প্রিাত মহাসািেীয় অ্ঞ্চরল খাদয সংকট কমারি 14 নবনলয়ন 

ডলাে প্রদান কেরব 

এনিয়ান কডরভলপরমে বযাঙ্ক বরলরে, এনিয়া-প্রিাত মহাসািেীয় অ্ঞ্চরল 

ক্রমবধষমান খাদয সঙ্কট কমারি সহায়িা কেরি 2025 সারলে মরধয িাো 

কমপরে 14 নবনলয়ন ডলাে বযয় কেরব। এনিয়ান কডরভলপরমে বযাঙ্ক বরলরে 

ক , িাো এই অ্ঞ্চরলে 1.1 নবনলয়ন মানুর্রক সাহা য কোে ্নয একটি নবেৃি 

সহায়িা কমষসূনচে পনেকল্পনা কেরে  াে অ্ধীরন দানেদ্রযিা এবং খারদযে মূলয 

বৃনদ্ধে কােরণ স্বািযকে খাবারেে অ্ভাব েরয়রে। নফনলপাইন নভনত্তক ADB 

িারদে বানর্ষক সভায় এই কঘার্ণা করেরে| 
 

তবরদনিক বানণ্য নীনি 2015-20 6 মারসে ্নয আেও বাোরনা হরয়রে 

বানণ্য মন্ত্রণালয় নবদযমান তবরদনিক বানণ্য নীনিে কময়াদ েয় মাস বাোরনাে 

কঘার্ণা করেরে। এই উন্নয়রনে নপেরন কােণ হল মুদ্রাে অ্নিেিা এবং তবনশ্বক 

অ্ননিয়িা। মন্ত্রণালয় ্াননরয়রে, ভূ-ো্নননিক পনেনিনি দীঘষরময়ানদ 

তবরদনিক বানণ্য নীনিে ্নয উপ ুি নয়।  
 

 

BSE িাে প্ল্যাটফরমষ EGR চালু কোে ্নয SEBI-এে চূোত অ্নুরমাদন 

কপরয়রে 

েক এেরচঞ্জ BSE িাে প্ল্যাটফরমষ ইরলকেননক কিাল্ড েনসদ (EGR) কসিরমে 

প্রবিষ রনে ্নয পুাঁন্বা্াে ননয়ন্ত্রক নসনকউনেটি্ অ্যান্ড এেরচঞ্জ কবাডষ  অ্ফ 

ইনন্ডয়া(SEBI) কথরক চূোত অ্নুরমাদন কপরয়রে। নসনকউনেটি্ অ্যান্ড এেরচঞ্জ 

কবাডষ  অ্ফ ইনন্ডয়া(SEBI) কফব্রুয়ানেরি কসনবে কাে কথরক নীনিিি অ্নুরমাদন 

কপরয়নেল  াে পরে এেরচঞ্জ ইন্আে-এ কেড কোে সুনবধারথষ এেরচঞ্জ 

সদসযরদে ্নয পেীোে পনেরবরি কবি করয়কটি মক কেনডং পনেচালনা করে। 

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

কলাবাল ইরনারভিন ইনরডে 2022: ভােি 40িম িারন উরঠ এরসরে 

নবশ্ব বুনদ্ধবৃনত্তক সম্পনত্ত সংিাে তবনশ্বক উদ্ভাবন সূচরক ভােি 40িম িারন উরঠ 

এরসরে। এটি 7 বেরে 41টি িারনে একটি নবিাল ্াম্প করেরে। 2015 সারলে 

81িম িান কথরক ভােি কলাবাল ইরনারভিন ইনরডে (GII) 2022 -এ 40 িম 

অ্বিারন উরঠ এরসরে। পনেকাঠারমা বারদ প্রায় প্রনিটি উদ্ভাবন েরম্ভ ভােরিে 

উদ্ভাবন কমষেমিা উচ্চ-মধয আরয়ে কিাষ্ঠীে িরেে কচরয় কবনি| মধয ও দনেণ 

এনিয়াে মরধয, ভােি 2021 সারল িাে 46িম অ্বিান কথরক ে যানঙ্কং আেও 

উপরে উরঠ 40িম অ্বিারন েরয়রে| 
 

কলাবাল ইরনারভিন ইনরডে  2022 : এই বেরেে ্নয িীর্ষ  10 সবরচরয় 

উদ্ভাবনী অ্থষনীনিে িানলকা: 

র্যানঙ্কং কদি 

1 সুই্ােলযান্ড 

2  ুিোষ্ট্র 

3 সুইরডন 

4  ুিো্য 

5 কনদােলযান্ডস 

6 দনেণ ককানেয়া 

7 নসঙ্গাপুে 

8 ্ামষানন 

9 নফনলযান্ড 

10 কডনমাকষ  
 

'হুরুন ইনন্ডয়া 40 এবং আন্ডাে স্ব-নননমষি ধনী িানলকা 2022' এে িীরর্ষ 

েরয়রে ক্রোধাে নননখল কামাথ 

Zerodha- এে সহ -প্রনিষ্ঠািা নননখল কামাথ, ' IIFL ওরয়লথ হুরুন ইনন্ডয়া 40 

এবং আন্ডাে কসল্ফ-কমড নেচ নলে 2022'-এ 17,500 ককাটি টাকাে কনট মূরলযে 

সারথ িীরর্ষ েরয়রেন৷ ওলাে প্রনিষ্ঠািা ভনবি আিেওয়াল নদ্বিীয় িারন(11,700 

ককাটি টাকা) এবং নদবযঙ্ক িৃিীয় িারন (11,200 ককাটি টাকা) েরয়রেন। 
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আইআইএফএল ওরয়লথ হুরুন ইনন্ডয়া 40 এবং স্ব-নননমষি ধনী িানলকাে িীর্ষ 10: 

পদম ষাদা নাম সম্পদ 

INR ককাটি 

প্রনিষ্ঠান 

1 নননখল 

কামাথ 

17,500 ন্রোধা 

2 ভাবীি 

আিেওয়াল 

11,700 ওলা ইরলকট্রিক 

3 নদবযঙ্ক 

িুোনখয়া 

11,200 নবননরয়াি 

4 নকুল 

আিেওয়াল 

9,900 রাউ্ােেযাক 

5 নেরিি 

অ্রোো 

9,900 রাউ্ােেযাক 

6 নবনন বানসাল 8,100 নিপকাটষ  

7 নেরিি 

আিেওয়াল 

6,300 OYO 

8 হনর্ষল মাথুে 5,500 কে্ােরপ 

9 িিাঙ্ক কুমাে 5,500 কে্ােরপ 

10 কনহা 

নােরখরে ও 

পনেবাে 

4,700 সঙ্গম 

 

নেলারয়ি ন্ওে কচয়ােমযান আকাি আম্বানন টাইরমে 100 ্ন উদীয়মান 

কনিাে িানলকায় েরয়রে 

নেলারয়ি ন্ওে কচয়ােমযান আকাি আম্বানন, নবনলয়রনয়াে মুরকি আম্বাননে 

কেরল, টাইম মযািান্ন টাইম 100 কনেট িানলকায় নাম কেরখরেন,  া "নিল্প 

এবং নবশ্ব্ুরে উঠনি িােকারদে স্বীকৃনি প্রদান করে৷ উরেখর ািযভারব, নিননই 

একমাে ভােিীয় ন নন এই বেরেে িানলকায় িান কপরয়রেন। িরব, িানলকায় 

আেও এক্ন ভােিীয় বংরিাদ্ভূি আরমনেকান বযবসায়ী কনিা, সাবনিপিন 

কসািযাল প্ল্যাটফমষ OnlyFans'- এে ভােিীয় বংরিাদ্ভূি নসইও আম্রপানল 

েরয়রেন। 
 

ককন্দ্র সেকাে বায়ুে গুণমান বৃনদ্ধ কোে নক্রয়াকলারপে উপে নভনত্ত করে 

131টি িহেরক িান কদরব  

পনেরবি , বন ও ্লবায় ু পনেবিষ ন মন্ত্রক (MoEFCC) নযািনাল নক্লন এয়াে 

কপ্রাগ্রাম 2019 (NCAP ) এে অ্ধীরন 'স্বে বাযু় সারভষ কিান' কপ্রাগ্রাম চালু কেরব, 

ক খারন বাযু়ে গুণমান উন্নি কোে ্নয িারদে নক্রয়াকলারপে নভনত্তরি 

িহেগুনলরক িান কদওয়া হয়। ে যানঙ্কং শুধুমাে নবনভন্ন কডারমরন বাযু়ে গুণমান 

উন্নি কোে ্নয িহেগুনলে িৃহীি পদরেরপে উপে নভনত্ত করে কো হরব| 

 

Business News in Bengali 
 

Ageas ভােিীয় ্ীবন বীমা ককাম্পাননে 74% মানলকানাধীন প্রথম নবরদিী 

বযবসায় পনেণি হরয়রে 

এন্য়াস কফডারেল লাইফ ইিুযরেি (AFLI) কঘার্ণা করেরে ক , কবলন্য়াম-

নভনত্তক এন্য়াস ইিুযরেি ইোেনযািনাল আইনডনবআই বযাঙ্ক কথরক ্ীবন বীমা 

ক ৌথ উরদযারি(ক্নভ) 25% নবননরয়াি সফলভারব অ্ ষ্ ন কোে পরে, এটি 74% 

অ্ংিীদানেত্ব সহ ভােরিে প্রথম ্ীবন বীমা সংিা হরয় উরঠরে। একটি নবরদিী 

অ্ংিীদাে দ্বাো অ্নুনষ্ঠি কমাট 580 ককাটি টাকাে নিদ নবরবচনাে ্নয, Ageas 

কফডারেল লাইফ ইিুযরেরি IDBI বযারঙ্কে অ্নিনেি 25% মানলকানা নকরনরে। 

 

Agreement News in Bengali 
 

েয়যাল কসাসাইটি অ্ফ ককনমনে এবং CSIR ভােিীয় সু্কলগুনলরি 

েসায়রনে ্নয সহর ানিিা করেরে 

সু্কল এবং নবশ্বনবদযালয়গুনলরি োসায়ননক নবজ্ঞারনে প্রচারেে একটি উরদযাি 

নহসারব েয়যাল কসাসাইটি অ্ফ ককনমনে এবং কাউনিল ফে ইন্ডানে অ্যান্ড 

সারয়নেনফক নেসাচষ  ( CSIR ) এে মরধয একটি অ্ংিীদানেত্ব দ্বাো সমনথষি হরে৷ 

30টি CSIR লযাবরেটনেরি RSC-এে কলাবাল করয়ন এেরপনেরমে কহাে 

করেরে,  ারি সাো কদি কথরক প্রায় 2000 োে ্নেি নেল। 
 

এয়াে ইনন্ডয়া নবমান ইনঞ্জরনে ্নয উইনলস নলর্ে সারথ চুনি স্বােে 

করেরে 

Airbus A320 ফযানমনল িীরট ইনেল কো 34 CFM56-5B ইনঞ্জনগুনলে ্নয 

Nasdaq- িানলকাভুি উইনলস নল্ ফাইনযাি করপষারেিরনে সারথ একটি 

নননদষ ি নবক্রয় এবং ই্াো কফেি চুনি স্বােে করেরে৷ ককাম্পাননে নববৃনি 

অ্নুসারে, ইনঞ্জনগুনল উইনলস নলর্ে কনেযাে থ্রারেে আওিায় থাকরব,  া 

একটি ঐনিহযবাহী এমআেও (েেণারবেণ, কমোমি এবং অ্পারেিন) িপ 

নভন্ট কপ্রাগ্রারমে িুলনায় উরেখর ািয ননভষ ের ািযিা এবং খেচ সাশ্রয় কেরব। 

 

Appointment News in Bengali 
 

নব্য় ্াসু্া েযািনফরনে স্বাধীন পনেচালক নহসারব নামকেণ করেরেন 

নলনডং নফনরটক প্ল্যাটফমষ েযািনফন BFSI(বযাংনকং, নফনানিয়াল সানভষ রসস 

এবং ইিুযরেি) নবরির্জ্ঞ এবং SBI কারডষ ে প্রািন MD এবং CEO নব্য় 

্াসু্ারক নন-এনেনকউটিভ ইননডরপনরডে নডরেক্টে নহরসরব নন ুি করেরে। 

নিনন PNB কারডষ ে এক্ন পনেচালক নহসারবও কা্ করেরেন। নিনন নিরল্প 

এক্ন অ্নভজ্ঞ ভােিীয় এবং নবরদিী বা্াে ্ুরে কনিৃরত্বে পরদ BFSI-এে 

40 বেরেেও কবনি অ্নভজ্ঞিা েরয়রে| নিনন SBI-এে ক্নারেল মযারন্াে 

(আইনবন্), মুম্বাই; কানন্ট্র কহড এবং নসইও, মালদ্বীপ এবং আঞ্চনলক প্রধান, সাব-

সাহাোন আনফ্রকা ক্নারেল মযারন্াে, হায়দ্রাবাদ সহ একানধক কনিৃরত্বে পরদ 

অ্নধনষ্ঠি হরয়রেন।  
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নব্য় ্ াসু্া েযািনফরনে স্বাধীন পনেচালক নহসারব নামকেণ কো হরয়রে 

নলনডং নফনরটক প্ল্যাটফমষ েযািনফন BFSI(বযাংনকং, নফনানিয়াল সানভষ রসস 

এবং ইিুযরেি) এে নবরির্জ্ঞ এবং SBI কারডষ ে প্রািন MD ও CEO নব্য় 

্াসু্ারক নন-এনেনকউটিভ ইননডরপনরডে নডরেক্টে নহরসরব নন ুি কো 

হরয়রে। নিনন PNB কারডষ ে এক্ন পনেচালক নহসারবও কা্ করেরেন। ্ াসু্া 

হরলন এক্ন অ্নভজ্ঞ, ভােিীয় নিল্পী এবং নবরদিী বা্াে ্ুরে িাে BFSI-এ 

40 বেরেেও কবনি অ্নভজ্ঞিা েরয়রে| নিনন SBI কারডষ ে MD ও CEO এবং 

PNB কারডষ ে পনেচালক নেরলন৷  
 

ভােরিে নিুন অ্যাটননষ ক্নারেল নহরসরব মরনানীি হরয়রেন নসননয়ে 

অ্যাডরভারকট আে. কভঙ্কটোমানন 

নসননয়ে অ্যাডরভারকট আে. কভঙ্কটোমানন ভােরিে নিুন অ্যাটননষ ক্নারেল 

নহরসরব নন ুি হরয়রেন। োষ্ট্রপনি নমুঃ কভঙ্কটোমাননরক 1লা অ্রক্টাবে কথরক নিন 

বেরেে ্নয নিুন অ্যাটননষ ক্নারেল নহরসরব ননরয়াি নদরয়রেন। অ্যাটননষ 

ক্নারেল নহসারব নমুঃ কভঙ্কটােমনণে ননরয়াি সংক্রাত নবজ্ঞনপ্ত আ্ ককন্দ্রীয় 

আইন ও নবচাে মন্ত্ররকে আইন নবর্য়ক নবভাি দ্বাো ্ানে কো হরয়নেল। নমুঃ 

কভঙ্কটোমানন বিষ মান অ্যাটননষ ক্নারেল কক কক কভনুরিাপারলে িলানভনর্ি 

হরবন  াে কময়াদ 30 কসরেম্বে, 2022-এ কির্ হরব। নমুঃ কভনুরিাপাল বিষ মারন 

িাে িৃিীয় এেরটনিরন েরয়রেন। 
 

বািারু উইলসনবাবু মাদািাস্কারে ভােিীয় োষ্ট্রদূি নহসারব নন ুি হরয়রেন 

নবরদিমন্ত্রক (MEA) কঘার্ণা করেরে ক , IFS অ্নফসাে বািারু উইলসনবাবু, 

ন নন এখন নবরদি মন্ত্ররকে  ুগ্ম সনচব, মাদািাস্কাে প্র্ািরন্ত্র ভােরিে নিুন 

োষ্ট্রদূি নহসারব নামকেণ কো হরয়রে৷ নিনন িীঘ্রই কা ষভাে শুরু কেরবন বরল 

আিা কো হরে। অ্ভয় কুমাে উইলসনবাবুে িলানভনর্ি হরবন, ন নন সম্প্রনি 

ইউরেনিয়া নবভারিে  ুগ্ম সনচব নহরসরব কা্ করেরেন। 
 

GoI নিুন নচফ অ্ফ নডরফি োফ নহসারব কলফরটনযাে ক্নারেল অ্ননল 

কচৌহানরক নন ুি করেরে 

ভােি সেকাে পেবিী নচফ অ্ফ নডরফি োফ (CDS) নহসারব কলফরটনযাে 

ক্নারেল অ্ননল কচৌহান (অ্বসেপ্রাপ্ত) ননরয়ারিে কঘার্ণা করেরে, ন নন ভােি 

সেকারেে সামনেক নবর্য়ক নবভারিে সনচব নহসারবও কা্ কেরবন। এননডএ 

প্রািন োে কসরেম্বে 2019-এ ইোনষ কমারন্ডে ক্নারেল অ্নফসাে কমানন্ডং-

ইন-চীফ হন এবং 31 কম, 2021-এ চাকনে কথরক অ্বসে কনওয়া প ষত দানয়ত্ব 

পালন করেন।  
 

ভােরিে কডটা নসনকউনেটি কাউনিরলে নিুন CEO হরবন নবনায়ক িডরস 

NASSCOM দ্বাো প্রনিনষ্ঠি একটি কনিৃিানীয় নিল্প সংিা কডটা নসনকউনেটি 

কাউনিল অ্ফ ইনন্ডয়া(DSCI) নসননয়ে ভাইস কপ্রনসরডে নবনায়ক িডরসরক 

পরদান্ননি প্রদান কো হয় এবং িারক সংিাে নিুন CEO নহসারব নামকেণ কো 

হয়। নবনায়ক িডরস োমা কবদাশ্রীে িলানভনর্ি হরবন, ন নন প্রায় েয় বেে ধরে 

কডটা নসনকউনেটি কাউনিল অ্ফ ইনন্ডয়াে (DSCI) িত্ত্বাবধান করেনেরলন। 

কবদাশ্রী নবচােপনি নবএন শ্রীকৃষ্ণ কনমটিরিও কা্ করেনেরলন,  ারক কদরিে 

বযনিিি কডটা সুেো নবরলে ্ নয একটি মরডল তিনে কোে ্ নয অ্নভ ুি কো 

হরয়নেল। 
 

কবকানে ফুড ককাম্পানন নরটাননয়া ইন্ডানে্ CEO পরদ ো্নীি 

ককাহনলরক ননরয়াি করেরে 

ভােরিে বৃহত্তম কবকানে ফুডস ককাম্পানন, নরটাননয়া ইন্ডানে্ ে্ননি 

ককাহনলরক 26 কসরেম্বে, 2022 কথরক কা ষকেী পনেচালক এবং প্রধান ননবষাহী 

কমষকিষ া নহসারব ননরয়াি করেরে। নিনন খাদয পনেরর্বা সংিা এনিয়ান কপইেস 

এবং ককাকা-ককালায় িাে 25 বেরেে দীঘষ কমষ্ীবরন অ্সংখয নসননয়ে কনিৃরত্বে 

ভূনমকা পালন করেরেন এবং ক ািদান করেরেন। িাে কনিৃরত্ব, ্ুনবলযাে 

ফুডওয়াকষ স কটকসই লাভ্নক প্রবৃনদ্ধ কডনলভানে করেরে এবং 1600 টিেও 

কবনি কোে সহ কদরিে বৃহত্তম QSR কচইন নহসারব আনবভূষ ি হরয়রে। 
 

ডাুঃ ো্ীব বহলরক ICMR-এে মহাপনেচালক নহসারব নামকেণ কো 

হরয়রে 

ডাুঃ ো্ীব বাহলরক নিন বেরেে ্নয ইনন্ডয়ান কাউনিল অ্ফ কমনডরকল নেসাচষ  

(ICMR) -এে স্বািয িরবর্ণা নবভারিে নিুন মহাপনেচালক নন ুি কো হরয়রে। 

বাহল বিষ মারন ক্রনভায় নবশ্ব স্বািয সংিা (WHO) এে মািৃত্ব, নব্ািক নিশু 

এবং নকরিােী স্বািয এবং বাধষকয নবভারিে মািৃত্ব, নব্ািক নিশু এবং নকরিােী 

স্বািয সহ নব্ািক ইউননরটে িরবর্ণাে প্রধান। 

িাে পূবষসূনে, ডাুঃ বলোম ভািষরবে ICMR-এে মহাপনেচালক এবং স্বািয িরবর্ণা 

নবভারিে সনচব নহসারব বনধষি কময়াদ ্ুলাইরয় কির্ হরয়নেল। ভািষব 16 এনপ্রল, 

2018-এ চাে বেরেে ্নয এই পরদ নন ুি হন।  
 

RAILTEL-এে নিুন কচয়ােমযান ও MD নহরসরব সঞ্জাই কুমােরক 

ননরয়াি কো হরয়রে 

RailTel-এে নিুন কচয়ােমযান ও মযারনন্ং নডরেক্টে নহরসরব সঞ্জাই কুমােরক 

দানয়ত্ব কদওয়া হরয়রে। সঞ্জাই কুমাে পূরবষ RailTel-এ নডরেক্টে (কনটওয়াকষ  

প্ল্যাননং অ্যান্ড মারকষ টিং/NPM) পরদ অ্নধনষ্ঠি নেরলন, কসই সরঙ্গ িাে নডরেক্টে 

(প্রকল্প, অ্পারেিনস অ্যান্ড কমইনরটনযাি/নপওএম) এে অ্নিনেি দানয়ত্বও নেল। 

এলাহাবাদ ইউননভানসষটি সঞ্জাই কুমােরক ইরলকেননক অ্যান্ড 

কটনলকনমউননরকিন ইনঞ্জননয়ানেং-এ বযারচলে অ্ফ কটকরনালন্ এবং গুরুগ্রারমে 

মযারন্রমে কডরভলপরমে ইননেটিউট িারক মযারন্রমরে নািরকাত্তে 

নডরপ্ল্ামা প্রদান করে।  
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প্রািন ভােিীয় অ্নধনায়ক নদলীপ টিনকষ  হনক ইনন্ডয়াে সভাপনি নহসারব 

ননবষানচি হরয়রেন 

প্রািন ভােি অ্নধনায়ক নদলীপ টিনকষ , ন নন হনক ইনন্ডয়াে সভাপনি পরদে ্নয 

সামরনে কদৌরে নেরলন, িীর্ষ পরদে ্নয নবনা প্রনিদ্বনন্দ্বিায় ননবষানচি হরয়রেন। 

উত্তেপ্ররদি হনক প্রধান োরকি কািযাল এবং হনক ঝােখরেে কভালা নাথ নসং, 

 াো োষ্ট্রপনি পরদে ্নয লোইরয় নেরলন, িারদে মরনানয়ন প্রিযাহাে কোে 

পরে নিনন ননবষানচি হন। আত ষ্ ানিক হনক কফডারেিন (FIH) টিনকষ  এবং িাে 

দরলে ননরয়াি অ্নুরমাদন করেরে। কভালা নাথ মহাসনচব পরদ নবনা প্রনিদ্বনন্দ্বিায় 

ননবষানচি হরয়রেন। 
 

ডক্টে এম শ্রীননবাস নদনে AIIMS-এে নিুন নডরেক্টে নহরসরব মরনানীি 

হরয়রেন 

এমপ্ল্নয়্ কেট ইিুযরেি ককাম্পানন (ESIC) হাসপািাল এবং কমনডরকল 

করল্, হায়দোবারদে নডন, ডক্টে এম শ্রীননবাসরক নিুন নদনেে অ্ল ইনন্ডয়া 

ইননেটিউট অ্ফ কমনডরকল সারয়রিস (AIIMS) এে পনেচালক নহসারব নন ুি 

কো হরয়রে| এে আরিে পনেচালরকে কময়ারদে প্রায় েয় মাস পরে ডক্টে েণদীপ 

গুরলনেয়াে আনুষ্ঠাননকভারব কময়াদ কির্ হয়।  

শ্রীননবাস ইএসআইনস হাসপািারল কডপুরটিরন নেরলন এবং AIIMS-এ 

কপনডয়াট্রিক সা ষ্ ানেে অ্ধযাপক নহরসরব কা্ কেরেন। গুরলনেয়া সহ, AIIMS 

এে 1956 সারল প্রনিষ্ঠাে পে কথরক এখন প ষত 15 ্ন পনেচালক েরয়রেন। 

সমে প্রািন পনেচালক িারদে ননরয়ারিে সময় ইননেটিউরটে কমষচােী নেরলন। 
 

আইওএে সংনবধান সংরিাধরনে ্নয এসনস প্রািন নবচােপনি নবচােপনি 

এল নারিশ্বে োওরক ননরয়াি করেরে 

ভােিীয় অ্নলনম্পক অ্যারসানসরয়িন (IOA) এে সংনবধান সংরিাধন এবং 

সনমনিে ননবষাচনী করল্ প্রস্তুি কোে ্নয ভােরিে সুনপ্রম ককাটষ  অ্বসেপ্রাপ্ত 

নবচােপনি নবচােপনি এল. নারিশ্বে োওরক নন ুি করেরেন। নবচােপনি োও 

সংনবধান সংরিাধরনে ্নয একানধক সুপানেি ননরয় আসরবন এবং সংিাটিরক 

15ই নডরসম্বে 2022 এে মরধয ননবষাচন কেরি সহায়িা কেরবন। 

নবচােপনি নডওয়াই চন্দ্রচূরেে কনিৃরত্ব একটি কবঞ্চ বরলরে ক  নবচােপনি োও 

ভােরি অ্নলনম্পরকে ভনবর্যরিে ্নয একটি নযা য এবং উন্নয়ন-নভনত্তক পদ্ধনি 

নননিি কেরবন। 
 

নসননয়ে IAS অ্নফসাে োর্ন্দ্র কুমাে ESIC এে মহাপনেচালক নহসারব 

নন ুি হরয়রেন 

প্রবীণ আমলা োর্ন্দ্র কুমােরক ককন্দ্র সেকাে দ্বাো প্রভানবি একটি নসননয়ে-

েরেে আমলািানন্ত্রক েদবদরলে অ্ংি নহসারব কমষচােীরদে ো্য বীমা 

করপষারেিরনে মহাপনেচালক নহসারব নন ুি কো হরয়রে। কুমাে, িানমলনােু 

কযাডারেে 1992-বযারচে ইনন্ডয়ান অ্যাডনমননরেটিভ সানভষ স (IAS) অ্নফসাে, 

বিষ মারন ইরলকেননে এবং িথয প্র ুনি মন্ত্ররকে অ্নিনেি সনচব। িারক ESIC-

ে নডন্ নহসারব নন ুি কো হরয়রে| 

 

Banking News in Bengali 
 

ইউননয়ন বযাঙ্ক অ্ফ ইনন্ডয়া ইনথকযাল হযানকং লযাব এে উরদ্বাধন করেরে 

ইউননয়ন বযাঙ্ক অ্ফ ইনন্ডয়া হায়দ্রাবারদে সাইবাে নসনকউনেটি কসোে অ্ফ 

এনেরলি (CCoE) এ এনথকযাল হযানকং লযাব এে উরদ্বাধন করেরে। সাইবাে 

প্রনিেো বযবিা সহ লযাবটি সম্ভাবয সাইবাে হুমনকে নবরুরদ্ধ বযাংরকে িথয বযবিা, 

নডন্টাল সম্পদ এবং চযারনলগুনলরক েো কেরব। লযাবটিে উরদ্বাধন করেন 

বযাংরকে বযবিাপনা পনেচালক ও প্রধান ননবষাহী কমষকিষ া এ. মনণরমখলাই। 

ইউননয়ন বযাংক বযাপকভারব নডন্টাল পণয গ্রহণ কেরে। নডন্টাল ফুটনপ্রে 

বাোরনাে ্নয বযাংক নবনভন্ন নিুন উরদযাি ননরয়রে।  

 

Science & Technology News in Bengali 
 

আমা্ন ভােরি প্রথম কসৌে প্রকল্প িাপন কেরি Amp Energy-এে 

সারথ চুনি করেরে 

আমা্ন ভােরি িাে প্রথম কসৌে খামাে িাপন কেরি চরলরে। বৃহত্তম ই-কমাসষ 

ককাম্পানন অ্যামা্ন ো্িারন 420 কমিাওয়াট এে সনম্মনলি েমিা সহ নিনটি 

কসৌে নবদুযৎ ককন্দ্র তিনে কেরব। অ্যাম্প এনান ষ্ ে পািাপানি, আমা্ন  থাক্ররম 

নেননউ পাওয়াে এবং ব্রুকনফল্ড পুননষবীকেণর ািযগুনলে সারথ 210 কমিাওয়াট 

এবং 110 কমিাওয়াট প্রকরল্প চুনিবদ্ধ হরয়রে৷ 
 

ভােিীয় কেল ISRO দ্বাো তিনে RTIS নসরেম ইনেল করেরে 

ইনন্ডয়ান কেলওরয় একটি নেরয়ল-টাইম কেন ইনফেরমিন নসরেম (RTIS) 

ইনেল কেরে,  া ভােিীয় মহাকাি িরবর্ণা সংিা(ISRO) এে সহর ানিিায় 

তিনে কো হরয়রে| কলারকারমাটিভগুনলরি "কেিরন কেন চলাচরলে সময় 

স্বয়ংনক্রয় অ্নধগ্রহরণে ্নয,  াে মরধয আিমন এবং প্রিান বা চালারনাে সময়অ্ 

েরয়রে ". এে সাহার য, কেন করন্ট্রাল এখন RTIS -সেম 

কলারকারমাটিভ/কেনগুনলে অ্বিান এবং িনি আেও ঘননষ্ঠভারব েযাক কেরি 

সেম হরব, ককানও মযানুয়াল হেরেপ োোই৷ 

 

Schemes and Committees News in Bengali 
 

সেকারেে িযািনিপ কপ্রাগ্রাম 'কমক ইন ইনন্ডয়া' 8 বেে পূণষ করেরে 

ভােি সেকারেে িযািনিপ কপ্রাগ্রাম কমক ইন ইনন্ডয়া নবননরয়ািরক সহ্িে 

কেরি, উদ্ভাবনরক উৎসানহি কেরি, দেিাে নবকাি ঘটারি এবং সরবষাত্তম-

কশ্রণীে উত্পাদন পনেকাঠারমা তিনে কেরি 25 কসরেম্বে 2022-এ 8 বেে পূণষ 

করেরে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র কমাদীে অ্ধীরন 2014 সারল, 'কমক ইন ইনন্ডয়া' 

কদিটিরক একটি িীর্ষিানীয় তবনশ্বক উত্পাদন এবং নবননরয়ারিে িতরবয 

রূপাতনেি কেরে। কমক ইন ইনন্ডয়াে 27টি কসক্টরে উরেখর ািয সাফলয েরয়রে৷ 

এে মরধয উত্পাদন এবং পনেরর্বাগুনলে ককৌিলিি খািগুনলও অ্তভুষ ি 

েরয়রে। 
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Summits & Conference News in Bengali 
 

অ্নমি িাহ িযাংটরক কডইনে ককা-অ্পারেটিভ কনরক্লরভে উরদ্বাধন 

কেরবন  

ককন্দ্রীয় স্বোষ্ট্র ও সহর ানিিা মন্ত্রী অ্নমি িাহ 7ই অ্রক্টাবে নসনকরম পূবষ ও উত্তে-

পূবষ অ্ঞ্চরলে এক নদনবযাপী কডইনে ককা-অ্পারেটিভ কনরক্লরভে উরদ্বাধন 

কেরবন। এননসনডএফআই কচয়ােমযান মঙ্গল ন্ি োই বরলরেন, িারহে অ্নফস 

িযাংটরক অ্নুনষ্ঠিবয কনরক্লরভ িাে অ্ংিগ্রহণ নননিি করেরে। অ্নুষ্ঠারন 

সম্মাননি অ্নিনথ থাকরবন নসনকরমে মুখযমন্ত্রী নপএস িামাং। 
 

ককন্দ্রীয় মন্ত্রী ন্ নকর্াণ কেনি প ষটন খািরক উৎসানহি কেরি ভাচুষ য়াল 

কনফারেি 'নসরফান' চালু করেরেন 

ককন্দ্রীয় DoNER, প ষটন ও সংসৃ্কনি মন্ত্রী, ন্ নকর্াণ কেনি দুই নদরনে ভাচুষ য়াল 

কনফারেি 'SymphoNE' চালু করেরেন। নবশ্ব প ষটন নদবস উপলরে উত্তে-পূবষ 

অ্ঞ্চরলে উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বাো 24 এবং 27 কসরেম্বে 2022 িানেরখ ভাচুষ য়াল 

কনফারেি 'নসরফান' আরয়া্ন কো হরে। উত্তে-পূবষ ভােি অ্সাধােণ খাবাে, 

সংসৃ্কনি, অ্িযাি ষ প্রাকৃনিক দৃিয, ঐনিহয এবং িাপিয এবং পৃনথবীে সবরচরয় 

সুিে িানগুনলে মরধয িান কপরয়রে। িরব, এই অ্ঞ্চরল প ষটন খািরক 

উত্সানহি কোে ্নয প্রচুে সুর াি েরয়রে  া পূেণ কো ক রি পারে। 

 

Business News in Bengali 
 

REC নলনমরটড 'মহােত্ন' ককাম্পাননে ম ষাদা পাওয়া 12িম ককাম্পানন হরয় 

উরঠরে 

পাওয়াে কসক্টে-ককনন্দ্রক নন-বযাংনকং ফাইনযাি ককাম্পানন (NBFC) REC 

নলনমরটডরক একটি 'মহােত্ন' ককন্দ্রীয় পাবনলক কসক্টে এোেপ্রাইর্ে ম ষাদা 

নদরয়রে| 'মহােত্ন' ম ষাদা প্রদারনে ফরল আনথষক নসদ্ধাত কনওয়াে সময় 

ককাম্পাননে কবাডষ রক বনধষি েমিা প্রদান কো হরব। REC নলনমরটড হল 12িম 

ককাম্পানন  ারক মহােত্ন ম ষাদা কদওয়া হরয়রে। 

 

Agreement News in Bengali 
 

ESSCI ভােিীয়  ুবকরদে প্রনিেরণে ্নয Samsung India এে সারথ 

অ্ংিীদানেত্ব করেরে 

ইরলক্ট্রননে কসক্টে নস্কল কাউনিল অ্ফ ইনন্ডয়া (ESSCI) সযামসাং ইনন্ডয়াে সারথ 

একটি সমরঝািা স্মােক (MoU) স্বােে করেরে,  ারি  ুবকরদে নিল্প-প্রাসনঙ্গক 

দেিায় েমিানয়ি কো  ায়। এটি সেকারেে 'নস্কল ইনন্ডয়া' উরদযারিে একটি 

অ্ংি হরব  াে লেয হল কৃনেম বুনদ্ধমত্তা, ইোেরনট অ্ফ নথংস, নবি কডটা এবং 

ককানডং ও কপ্রাগ্রানমংরয়ে মরিা উদীয়মান প্র ুনিগুনলরি নিল্প-প্রাসনঙ্গক দেিাে 

সারথ  ুবকরদে েমিায়ন কো।  

Awards & Honours News in Bengali 
 

লিা মরঙ্গিকে পুেস্কাে কপরলন কুমাে সানু, তিরলন্দ্র নসং, আনি-নমনলি 

প্রখযাি কপ্ল্বযাক িায়ক কুমাে সানু এবং তিরলন্দ্র নসং ও সঙ্গীি-সুেকাে ্ুটি 

আনি-নমনলি নবনভন্ন বেরেে ্নয ্ািীয় লিা মরঙ্গিকে পুেস্কারে ভূনর্ি 

হরয়রেন। প্রয়াি নকংবদনত িায়রকে ্ন্মবানর্ষকীরি িাে ্ন্মিান ইরিারে কুমাে 

সানু এবং তিরলন্দ্র নসংরক ম ষাদাপূণষ পুেস্কাে (28 কসরেম্বে) প্রদান কো হরব। 

োর্যে সংসৃ্কনিমন্ত্রী ঊর্া ঠাকুে  থাক্ররম 2019, 2020 এবং 2021 বেরেে ্ নয 

তিরলন্দ্র নসং, আনি-নমনলি এবং কুমাে সানুরক এই পুেস্কারে ভূনর্ি করেরেন। 
 

68িম ্ািীয় চলনচ্চে পুেস্কাে: কিারল্ডন কলাটাস অ্যাওয়াডষ  কটনবল: 

পুেস্কাে নফল্ম ভার্া 

কসো নফচাে নফল্ম সুেেই কপাত্রু িানমল 

কসো নদকননরদষ িনা আয়াপ্পানুম ককানিযু়ম মালায়লাম 

স্বািযকে নবরনাদন 

প্রদানকােী কসো ্ননপ্রয় 

চলনচ্চে 

িানহান্ : দয 

আনসাং ওয়ানেয়ে 

নহনি 

কসো নিশু চলনচ্চে সুনম (চলনচ্চে) মাোঠি 

এক্ন পনেচালরকে কসো 

কডনবউ নফল্ম 

মযারন্ডলা িানমল 

 

68িম ্ািীয় চলনচ্চে পুেস্কাে: অ্নযানয পুেস্কাে: 

 মাোঠি চলনচ্চরেে কসো পুরুর্ কপ্ল্বযাক িায়রকে পুেস্কােটি কদওয়া হরব 

োহুল কদিপারন্ডরক। 

 আয়াপ্পানুরমে ্নয কসো মনহলা কপ্ল্বযাক িায়ক ককানিযু়ম  ারব নানচাম্মাে 

কারে। 

 িারলদািা , একটি কন্নে চলনচ্চে, কসো পনেরবি সংেেণ ও সংেেণ 

চলনচ্চরেে পুেস্কাে ন্িরব৷ 

 বাংলা চলনচ্চে অ্নভ ানেক , সুপ্রনিম এে ্নয কসো নসরনমারটাগ্রানফে 

পুেস্কাে ন্িরব কভাল। 
 

 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/7532/general-competition-maha-pack-bengali-validity-12-months
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ককানচন আত ষ্ ানিক নবমানবিে 'নমিন কসফিানডষ ং'-এে ্নয ASQ 

পুেস্কারে ভূনর্ি হরয়রে 

ককানচন ইোেনযািনাল এয়ােরপাটষ  নলনমরটড (CIAL) এয়ােরপাটষ  কাউনিল 

ইোেনযািনাল (ACI) কিৃষ ক এয়ােরপাটষ  সানভষ স ককায়ানলটি (ASQ) পুেস্কাে 

2022 কপরয়রে। পুেস্কােটিরক নবশ্ববযাপী এনভরয়িন কসক্টরেে সরবষাচ্চ সম্মান 

নহরসরব নবরবচনা কো হয়। CIAL এনিয়া-প্রিাত মহাসািেীয় অ্ঞ্চরল পনেচানলি 

নবমানবিেগুনলে 5-15 নমনলয়ন  ােী নবভারি পুেস্কাে কপরয়রে। পুেষ্কােটি 

মহামােীে পরে 'নমিন কসফিানডষ ং' কমষসূনচে বােবায়রনে ্নয নননবষঘ্ন েযানফক 

নননিি করেরে এবং  ােীরদে সন্তুনি ক্ােদাে করেরে।  
 

ডযাননরয়ল নস্পলমযানরক িনণরি করকথ্রু পুেস্কাে 2023 কদওয়া হরয়রে 

$15 নমনলয়রনে পুেস্কাে সহ "নবজ্ঞারনে অ্স্কাে" বরল পনেনচি পুেস্কােটি 

ডযাননরয়ল নস্পলমযানরক পুেস্কাে পনেদন কো হরয়রে। 2023 করকথ্রু পুেস্কারেে 

নব্য়ীো, কমৌনলক পদাথষনবদযা, ্ীবন নবজ্ঞান এবং িনণরি িারদে কিম-কচনঞ্জং 

আনবষ্কারেে ্নয স্বীকৃি হরয়রেন। ডযাননরয়ল এ. নস্পলমযান িানত্ত্বক কনম্পউটাে 

নবজ্ঞান এবং িনণরিে একানধক আনবষ্কারেে ্নয িনণরি 2023 সারলে করকথ্রু 

পুেস্কারে সম্মাননি হরয়রেন। 
 

সমে 2023 নব্য়ীরদে ্নয সমূ্পণষ উদৃ্ধনি নীরচ পাওয়া  ারব: 

কমৌনলক পদাথষনবজ্ঞারন 2023 করকথ্রু পুেস্কাে: 

 চালষস এইচ কবরনট , আইনবএম টমাস ক্ ওয়াটসন িরবর্ণা ককন্দ্র 

 নিলস রাসাডষ  , ইউননভানসষটি নড মনন্ট্রল 

 কডনভড ডরয়চ , অ্েরফাডষ  নবশ্বনবদযালয় 

 নপটাে ডনিউ কিাে , এমআইটি 

(ককায়াোম িরথযে কেরে কমৌনলক কার্ে ্নয।) 

িনণরি 2023 করকথ্রু পুেস্কাে 

 ডযাননরয়ল এ. নস্পলমযান , ইরয়ল নবশ্বনবদযালয় 

(কনম্পউটাে নবজ্ঞান এবং িনণরিে  ুিাতকােী অ্বদারনে ্নয, বণষালী গ্রাফ 

িত্ত্ব, কযানডসন-নসঙ্গাে সমসযা, সংখযাসূচক তেনখক বী্িনণি, 

অ্নেমাইর্িান এবং ককানডং িত্ত্ব সহ।) 

পদাথষনবজ্ঞান পুেস্কারে 2023 ননউ হোই্নস 

 কডনভড নসমি-ডানফন , কযালরটক 

(িেল-বারেে সমারলাচনামূলক নবিু এবং সুপােিুইড কফ্ োনন্িরনে 

বণষনা সহ কনফমষাল নফল্ড িত্ত্বগুনল অ্ধযয়ন কোে ্নয নবরের্ণাত্মক এবং 

সংখযাসূচক ককৌিলগুনলে নবকারিে ্নয।) 

 আনা গ্রারসনলরনা , ফানমষলাব 

(ননওনবয়াম সুপােকন্ডানক্টং কেনডও-নফ্ররকারয়নি িহ্বেগুনলরি প্রধান 

কা ষেমিা বৃনদ্ধে আনবষ্কারেে ্নয, অ্যানেলারেটে পদাথষনবদযা কথরক 

ককায়াোম নডভাইস প ষত অ্যানপ্ল্রকিন সহ।) 

 হযারনস বাননষরয়ন , নিকারিা নবশ্বনবদযালয় 

 মযানুরয়ল এরন্ড্রস , কযালরটক 

 অ্যাডাম এম. কাউফমযান , JILA, নযািনাল ইননেটিউট অ্ফ েযান্ডাডষ স 

অ্যান্ড কটকরনালন্ এবং করলাোরডা নবশ্বনবদযালয় 

 কাং-কুরয়ন নন , হাভষ াডষ  নবশ্বনবদযালয় 

 হযারনস নপচলাে , ইনসব্রুক নবশ্বনবদযালয় এবং অ্নেয়ান একারডনম অ্ফ 

সারয়রিস 

 ক্ফ থম্পসন , নপ্রিটন নবশ্বনবদযালয় 
 

ভােিীয় কলখক ও কনব মীনা কািাসানম ্ামষান কপন পুেস্কাে ন্রিরেন 

ভােিীয় কলনখকা এবং কনব মীনা কািাসানমরক ্ামষাননে ডামষেযারডে PEN 

কসোে এই বেরেে হােমান ককরেন পুেস্কারেে প্রাপক নহসারব কঘার্ণা করেরে। 

হােমান ককরেন পুেস্কাে কসইসব বযনিত্বরদে সম্মাননি করে  াো, PEN 

অ্যারসানসরয়িরনে সনরদে ্নয, নন ষানিি কলখক এবং সাংবানদকরদে 

অ্নধকারেে ্নয লোই করেরেন| 

PEN কসোে, ্ামষানন, এই বেরেে 15 নরভম্বে ডােমেযারড একটি অ্নুষ্ঠারন 

ভােিীয় কলখকরক পুেস্কাে প্রদান কেরব। নব্য়ী পুেস্কারেে অ্থষ নহরসরব 

€20,000 ($19,996) পনেমাণ পারবন। এই বেে, PEN কসোে "ওরয়টাে 

কশ্রইরবন" (্ামষান এে ্নয "কলখরি থাকুন") ওরয়বসাইটরক উত্সারহে ্নয 

একটি নবরির্ পুেস্কাে নদরয় সম্মাননি কেরে, ননবষানসি কলখকরদে এবং 

সংঘািপূণষ অ্ঞ্চরলে কলখকরদে িারদে নচতাভাবনা প্রকারিে ্নয একটি 

প্ল্যাটফমষ কদওয়াে ্নয। 
 

োষ্ট্রপনি 2020-21 ্ািীয় পনেরর্বা প্রকল্প পুেস্কাে প্রদান করেন 

 ুব নবর্য়ক ও ক্রীো মন্ত্ররকে একটি নেনল্ অ্নুসারে, 24 কসরেম্বে, োষ্ট্রপনি 

ভবরন, োষ্ট্রপনি কদ্রৌপদী মুমুষ 2020-21 নিোবরর্ষে ্নয নযািনাল সানভষ স নস্কম 

NSS পুেষ্কাে কপি করেন। এে অ্ধীরন কমাট 42টি পুেস্কাে কদওয়া হরয়নেল। 

সম্মান প্রাপ্তো হরলন দুটি প্রনিষ্ঠান, দিটি এনএসএস ইউননট, িারদে কপ্রাগ্রাম 

অ্নফসাে এবং নেি্ন এনএসএস কস্বোরসবক। 
 

52িম দাদাসারহব ফালরক পুেস্কারে ভূনর্ি হরবন আিা পারেখ 

প্রবীণ অ্নভরনেী আিা পারেখরক 2020 দাদাসারহব ফালরক পুেস্কারেে প্রাপক 

নহসারব কঘার্ণা কো হরয়রে| িাে নাম কঘার্ণা কেরলন ককন্দ্রীয় িথয ও সম্প্রচাে 

মন্ত্রী অ্নুোি ঠাকুে। নিনন 95টিেও কবনি চলনচ্চরে কা্ করেরেন এবং 1998-

2001 সাল প ষত কসন্ট্রাল কবাডষ  অ্ফ নফল্ম সাটিষ নফরকিরনে কচয়ােপােসন 

নেরলন। নিনন এক্ন পদ্মশ্রী প্রাপক এবং 1992 সারল ভােি সেকাে িারক 

নসরনমাে কসবাে ্নয ভূনর্ি করেনেল। 

 

http://www.careerpower.in/
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Important Dates News in Bengali 
 

্ািীয় নসরনমা নদবস 2022 23কি কসরেম্বে পালন কো হয় 

্ািীয় নসরনমা নদবসটি আরি 16ই কসরেম্বে অ্নুনষ্ঠি হওয়াে কথা নেল, িরব, 

নবনভন্ন কেকরহাল্ডােরদে অ্নুরোরধ এবং সবষানধক অ্ংিগ্রহরণে ্নয, এটি 23 

কসরেম্বে পুনুঃননধষানেি কো হরয়নেল। নদনটি মানিরপ্ল্ে অ্যারসানসরয়িন অ্ফ 

ইনন্ডয়া (MAI) দ্বাো ননধষানেি হরয়রে| 
 

নবশ্ব িভষ ননরোধ নদবস 2022 26 কসরেম্বে পালন কো হয় 

িভষ ননরোধক জ্ঞান এবং পনেবাে পনেকল্পনা সম্পরকষ  সরচিনিা তিনেে লরেয 26 

কসরেম্বে নবশ্ব িভষ ননরোধ নদবস পানলি হয়। িভষ ননরোধক বযবিা সম্পরকষ  িরুণ 

প্র্ন্মরক নিনেি কোে ্নয এই নদনটি পানলি হয়। এই কপ্রাগ্রারম মানুর্রক 

িভষ ধােণ প্রনিরোরধে কথা বলা হয়। এটি একটি নবশ্ববযাপী প্রচাোনভ ান,  া প্র্নন 

স্বারিযে গুরুরত্বে উপে ক্াে নদরয় ্ন্মননয়ন্ত্রণ পদ্ধনিে উপে আরলাকপাি 

কোে ্নয প্রনি বেে অ্নুনষ্ঠি হয়।  
 

পােমাণনবক অ্স্ত্র 2022 সমূ্পণষ ননমূষরলে ্নয আত ষ্ ানিক নদবস 

্ানিসংঘ প্রনি বেে 26 কসরেম্বেরক পােমাণনবক অ্রস্ত্রে সমূ্পণষ ননমূষরলে 

আত ষ্ ানিক নদবস নহরসরব পালন করে। নদবসটিে উরেিয হল পােমাণনবক অ্স্ত্র 

দ্বাো মানবিাে ্নয হুমনক এবং িারদে সমূ্পণষ ননমূষরলে প্ররয়া্নীয়িা সম্পরকষ  

্নসরচিনিা বৃনদ্ধ কো। এটি ্নসাধােণ এবং িারদে কনিারদে এই ধেরনে অ্স্ত্র 

ননমূষল কোে প্রকৃি সুনবধা এবং িারদে িায়ী কোে সামান্ক ও অ্থষনননিক খেচ 

সম্পরকষ  নিনেি কোে একটি সুর াি প্রদান করে। 
 

আত ষ্ ানিক কনযা নদবস 2022: 25 কসরেম্বে 

প্রনি বেে কসরেম্বে মারসে চিুথষ েনববাে আত ষ্ ানিক কনযা নদবস পালন কো 

হয়। এই বেে, নদনটি 25 কসরেম্বে পানলি হরে। এই নদনটি আমারদে কনযারদে 

লালন কোে ্নয উদ ানপি হয়  াো আমারদে ্ীবরন কপ্রম এবং সুখ ননরয় 

আরস। এই নদনটিরক নচনিি কোে ্নয, নবশ্ব্ুরে মানুরর্ো িারদে কমরয়রদে 

সারথ নকেু মানসম্পন্ন সময় বযয় করে এবং িারদে ্নয নবরির্ নকেু করে 

উদ াপন করে। সংিা এবং সেকােগুনলও নলঙ্গ বযবধান বন্ধ কেরি এবং সমা্রক 

সমান সুর াি প্রদান কোে কচিা করে।  
 

নবশ্ব হাটষ  নদবস 2022 29 কসরেম্বে পালন কো হয় 

প্রনি বেে 29কি কসরেম্বে সাো নবরশ্বে মানুর্ নবশ্ব হাটষ  নদবস পালন করে। 

হৃদরোি, কানডষ ওভাসকুলাে অ্সুিিা, হারটষ ে উপে অ্নিনেি বযায়ারমে প্রভাব 

এবং হারটষ ে  ত্ন কীভারব মানুরর্ে কারে অ্িযত গুরুত্বপূণষ কস সম্পরকষ  সরচিনিা 

বাোরি নদবসটি পালন কো হয়। 

নবশ্ব হাটষ  নদবস 2022: নথম 

নবশ্ব হাটষ  নদবস 2022-এে নথম হল ‘USE HEART FOR EVERY 

HEART’. 
 

নবশ্ব প ষটন নদবস 2022 27 কসরেম্বে উদ াপন কো হয় 

নবশ্ব প ষটন নদবস 2022 নবশ্ববযাপী 27 কসরেম্বে পালন কো হয়। নবরশ্বে নবনভন্ন 

প্রারত প ষটরনে প্রসারে কফাকাস কোে ্নয প্রনি বেে এই নদবসটি পানলি হয়। 

এটি ্ানিসংরঘে নবশ্ব প ষটন সংিা (UNWTO) দ্বাো শুরু হরয়নেল। এটি 

প ষটরনে প্রচাে এবং এে গুরুত্ব কবাঝাে ্নয উদ ানপি হয়। নবশ্ব প ষটন নদবরসে 

উরেিয হল মানুর্রক নবশ্ব ঘুরে কদখাে আনি কবাঝারনা। এটি একটি অ্িযত 

গুরুত্বপূণষ ঘটনা। 
 

নবশ্ব নদী নদবস 2022: নথম, িাৎপ ষ এবং ইনিহাস 

্লািয় সম্পরকষ  সরচিনিা বাোরি এবং িারদে সংেেরণে ্ নয নবশ্ব নদী নদবস 

পালন কো হয়। এটি প্রনি বেে কসরেম্বরেে চিুথষ েনববাে পালন কো হয়, এবং 

এই বেে, এটি 25 কসরেম্বে পরেরে। এই নদনটি নদীে মূলযরবাধরক িুরল ধরে 

এবং ্নসরচিনিা বাোরি অ্ নবশ্ব্ুরে নদীগুনলে উন্নি িত্ত্বাবধারন উৎসানহি 

করে। 
 

প্রনি বেে নবশ্ব ্লািঙ্ক নদবস 2022 28 কসরেম্বে পানলি হয় 

নবশ্ব ্লািঙ্ক নদবস প্রনি বেে 28 কসরেম্বে লুই পাস্তুরেে প্রনি শ্রদ্ধা ্ানারনাে 

উরেরিয পানলি হয়, ন নন নবরশ্বে প্রথম ্লািঙ্ক ভযাকনসরনে উদ্ভাবক। ্লািঙ্ক 

কোরিে নবরুরদ্ধ লোইরয়ে প্রচাে, এে প্রনিরোরধ সরচিনিা বৃনদ্ধ এবং এই 

মাোত্মক কোরিে নবরুরদ্ধ নবশ্ব ক  সাফলয অ্ ষ্ ন করেরে িা উদ াপন কোে ্নয 

নদবসটি পালন কো হয়। 
 

নবশ্ব ্লািঙ্ক নদবস 2022: নথম 

নবশ্ব স্বািয সংিাে মরি, নবশ্ব ্লািঙ্ক নদবস 2022-এে নথম ‘Rabies: One 

Health, Zero Deaths.  
 

নবশ্ব সমুদ্র নদবস 2022: নথম, িাৎপ ষ এবং ইনিহাস 

আত ষ্ ানিক কমনেটাইম অ্িষানাইর্িন কসরেম্বরেে কির্ বৃহস্পনিবাে নবশ্ব সমুদ্র 

নদবস পালন করে। এই বেে, এটি 29 কসরেম্বে পালন কো হরব। নদবসটি সামুনদ্রক 

ননোপত্তা এবং সামুনদ্রক পনেরবরিে প্রনি ্নসাধােরণে দৃনি আকর্ষণ কোে উপে 

দৃনি ননবদ্ধ কেরব। নবশ্ব সমুদ্র নদবস 2022 ইরভেটি 12 কথরক 14 অ্রক্টাবে 2022 

প ষত দনেণ আনফ্রকাে ডােবারন অ্নুনষ্ঠি হরব। 
 

আত ষ্ ানিক অ্নুবাদ নদবস 2022: 30কি কসরেম্বে 

প্রনি বেে 30 কসরেম্বে আত ষ্ ানিক অ্নুবাদ নদবস পানলি হয়,  া সমার্ে 

উন্নয়রন গুরুত্বপূণষ ভূনমকা পালন করে। নদবসটি ভার্া কপিাদােরদে কার্ে প্রনি 

শ্রদ্ধা ্ানারনাে একটি সুর াি নহসারব িুরল ধো হরয়রে,  া ্ানিরক একনেি 

কেরি, সংলাপ, কবাঝাপো এবং সহর ানিিাে সুনবধারথষ, উন্নয়রন অ্বদান োখরি 

এবং নবশ্ব িানত ও ননোপত্তা ক্ােদাে কেরি গুরুত্বপূণষ ভূনমকা পালন করে। 
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Defence News in Bengali 
 

নসনকরম ভােরিে প্রথম িুর্ােপাি-ননেীেণ োডাে ইনেল কো হরয়রে 

ভােিীয় কসনাবানহনী এবং নডরফি ন্ওইনফেরমটিে অ্যান্ড নেসাচষ  

এোনিিরমে (নডন্আেই) ক ৌথভারব উত্তে নসনকরম ভােরিে প্রথম ধেরনে 

অ্যাভালযাঞ্চ মননটনেং োডাে িাপন করেরে। িুর্ােপাি িনাি কোে ্নয 

বযবহাে কোে পািাপানি, এই োডােটি ভূনমধস িনাি কেরিও বযবহাে কো 

ক রি পারে। িুর্ােপাি োডােটি প্রনিেো িরবর্ণা ও উন্নয়ন সংিাে িাখা 

নডন্আেই দ্বাো কা ষকে কো হরয়নেল,  া নহমালয় অ্ঞ্চরল ভােিীয় 

কসনাবানহনীে মুরখামুনখ িুর্ােপারিে ঝুাঁ নকে পূবষাভাস এবং প্রিমরনে সারথ 

্নেি।. 

 

Sports News in Bengali 
 

টিম ওয়াল্ডষ  কলভাে কাপ ইনরডাে কটননস টুনষারমে 2022 ন্রিরে 

টিম ওয়াল্ডষ  টিম ইউরোপরক পোন্ি করে প্রথমবারেে মরিা কলভাে কাপ 2022 

ন্রিরে। টিম ওয়াল্ডষ  13-8 কস্কারে টিম ইউরোপরক পোন্ি করে কলভাে কাপ 

ইনরডাে কটননস টুনষারমে ন্রিরে৷ ফ্রারিস টিয়ারফা এবং টিম ওয়ারল্ডষ ে 

কফনলে অ্িাে প্রনির ানিিায় ্য়ী হওয়াে ্নয টিম ইউরোরপে কেফারনাস 

নসটনসপাস এবং কনাভাক ক্ারকানভচরক পোন্ি করেরেন। Laver Cup টিম 

ইউরোপ এবং টিম ওয়ারল্ডষ ে মরধয একটি আত ষ্ ানিক ইনরডাে হাডষ  ককাটষ  

টুনষারমে। ইউরোপ োোও সমে মহারদরিে কখরলায়ােো টিম ওয়ারল্ডষ ে 

প্রনিনননধত্ব করে। 

অ্ংিগ্রহণকােীো: 

দল ইউরোপ টিম ওয়াল্ডষ  

ব্নষ কবািষ (অ্নধনায়ক) ্ন মযারকনরো (কযারেন) 

টমাস এনকনভে (ভাইস কযারেন) পযাট্রিক মযারকনরো (ভাইস 

কযারেন) 

কযাসপাে রুড কটলে নফ্রট্ 

োফারয়ল নাদাল কফনলে অ্িাে-আনলয়ানসম 

কেফারনাস নসটনসপাস নদরয়রিা কিায়াটষ ্মযান 

কনাভাক ক্ারকানভচ ফ্রানিস টিয়ারফা 

ে্াে কফদাোে অ্যারলে নড নমনাউে 

অ্যানন্ড মারে ্ন ইসনাে 

মানত্তও কবরেনত্তনন ্যাক সক 

কযারমেন ননে টনম পল 
 

্ািীয় কিমস 2022: সমে গুরুত্বপূণষ আপরডট, কভনুয, সময়সূচী এবং 

ইনিহাস কদখুন 

36িম ্ািীয় কিমস 2022 আ্ গু্োরটে আহরমদাবারদে নরেন্দ্র কমানদ 

কেনডয়ারম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র কমানদ আনুষ্ঠাননকভারব উরদ্বাধন কেরবন। অ্নুষ্ঠারন 

উপনিি ক্রীোনবদরদে সরঙ্গও কথা বলরবন নিনন। ককন্দ্রীয়  ুব নবর্য়ক ও ক্রীো 

মন্ত্রী অ্নুোি ঠাকুে এবং অ্নযানয নবনিি বযনিো 36িম ্ািীয় কিম 2022 এে 

উরদ্বাধনী অ্নুষ্ঠারন উপনিি থাকরবন। 

36িম ্ািীয় কিমস 2022-এ অ্ংিগ্রহণকােী ো্যগুনলে িানলকা ননেরূপ: 

 আিামান ও ননরকাবে দ্বীপপুঞ্জ 

 অ্ন্ধ্র প্ররদি 

 অ্রুণাচল প্ররদি 

 আসাম 

 নবহাে 

 চেীিে 

 েনত্তিিে 

 দাদো ও নিে হারভনল এবং দমন ও নদউ 

 নদেী 

 কিায়া 

 গু্োট 

 হনেয়ানা 

 নহমাচল প্ররদি 

 ্মু্ম ও কাশ্মীে 

 ঝােখে 

 কণষাটক 

 ককোলা 

 লাদাখ 

 লাোদ্বীপ 

 মধয প্ররদি 

 মহাোষ্ট্র 

 মনণপুে 

 কমঘালয় 

 নমর্াোম 

 নািালযান্ড 

 ওনেিা 

 পুদুরচনে 

 পাঞ্জাব 

 ো্িান 
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 কসবা 

 নসনকম 

 িানমলনাে ু

 কিরলঙ্গানা 

 নেপুো 

 উত্তে প্ররদি 

 উত্তোখে 

 পনিমবঙ্গ 
 

আইনসনস নবশ্ব কটে চযানম্পয়ননিরপে ফাইনাল আরয়া্রনে ্নয "ওভাল 

এবং লডষ স" কক কবরে কনওয়া হরয়রে  

আত ষ্ ানিক নক্ররকট কাউনিল কঘার্ণা করেরে ক , ওয়াল্ডষ  কটে চযানম্পয়ননিপ 

2023 ফাইনালটি 2023 সারলে ্ুরন ওভারল অ্নুনষ্ঠি হরব এবং 2025 সারলে 

ফাইনাল লডষ রস অ্নুনষ্ঠি হরব।  
 

2022 বানলষন মযাোথরন এনলউড নকপরচারি নবশ্ব কেকডষ  কভরেরেন 

ইনলউড নকপরচারি 25 কসরেম্বে বানলষন মযাোথন ্রয়ে ্নয 2:01:09 সময় 

ননরয় িাে ননর্ে নবশ্ব কেকডষ টি কভরে কদন। নদ্বিীয়বারেে ্নয ককননয়াে োনাে 

ইনলউড নকপরচারি ্ামষান ো্ধানীরি কেরস পুরুর্রদে নবশ্ব কেকডষ  িরেরেন। 

2018 সারল 2:01:39 সময় কসট কো একটি অ্নফনসয়াল 42.2 নকনম কেরস 

নকপরচারিে আরিে কসোটি নেল। ইনথওনপয়াে টাইন্ে আসরসফা 2:15:37 

মনহলারদে কেরস ন্রিনেরলন,  া ইনিহারসে িৃিীয় দ্রুিিম সময়। 
 

ঘরোয়া নক্ররকরট পনিমাঞ্চল দনেণ অ্ঞ্চলরক হানেরয় নদলীপ েনফ 2022 

ন্রিরে  

ককারয়ম্বারটারেে এসএনআে করল্ নক্ররকট গ্রাউরন্ড 2022 নদলীপ েনফে কির্ 

নদরন পনিম অ্ঞ্চল দনেণ অ্ঞ্চলরক 294 োরন পোন্ি করে িারদে 19িম 

নিরোপা ন্রিরে। 2022 নদলীপ েনফ নেল নদলীপ েনফে 59 িম আসে। 

সেফো্ খান 178 বরল 127 োরনে একটি অ্সাধােণ ইননংস কখরলন এবং 

পনিমাঞ্চরলে ্য়রদব উনাদকাট নসনের্ে কসো কখরলায়াে ননবষানচি হন। 

পনিম অ্ঞ্চরলে  িস্বী ্য়সওয়াল নদ্বিীয় ইননংরস 265 োন করেন  া পনিম 

অ্ঞ্চলরক ্য় কপরি সাহা য করেনেল এবং ককোলাে ওরপনাে কোহান কুনু্নম্মাল 

দনেণ অ্ঞ্চরলে নদ্বিীয় ইননংরস 93 োন করেনেরলন। 
 

ভােিীয় নকংবদনত ঝুলন কিাস্বামী সব ফেমযাট কথরক অ্বসে ননরয়রেন 

নকংবদনত মনহলা নক্ররকটাে, ঝুলন কিাস্বামী 25 কসরেম্বে একটি মমষস্পিী নবদায়ী 

নববৃনিরি সমে ধেরণে কখলা কথরক িাে অ্বসে কঘার্ণা করেন৷ ঝুলন 24 

িানেরখ লডষ রস িাে কির্ আত ষ্ ানিক কখলা কখরলনেরলন| 

 

Obituaries News in Bengali 
 

প্রািন সাংসদ এবং ্ািীয় মনহলা কনমিরনে প্রথম কচয়ােমযান ্য়তী 

পট্টনায়রকে মৃিুয হরয়রে 

্ািীয় মনহলা কনমিরনে প্রথম কচয়ােমযান এবং প্রািন সংসদ সদসয ্য়তী 

পট্টনারয়ক ওনেিাে ো্ধানী ভুবরনশ্বরে প্রয়াি হরয়রেন। নিনন নেরলন প্রয়াি 

্ানকী বেরভে স্ত্রী। সভাপনি কদ্রৌপদী মুমুষ িাে পনেবাে, বনু্ধবান্ধব এবং 

শুভাকাঙ্ক্ষীরদে কারে িাে সমরবদনা পাঠিরয়রেন, িারক এক্ন দে 

সমা্কমী নহসারব বণষনা করেরেন ন নন িাে কসবা এবং উত্সরিষে মাধযরম 

োর্যে মানুরর্ে হৃদয় ্য় করেরেন। 
 

অ্স্কাে্য়ী অ্নভরনেী লুইস কিচাে প্রয়াি হরয়রেন 

অ্স্কাে নব্য়ী অ্নভরনেী এক্ন লুইস কিচাে 88 বেে বয়রস ফ্রারি প্রয়াি 

হরয়রেন। নিনন 1976 সারল ওয়ান িু ওভাে দয কুকু'স কনে (1975) েনবরি 

নাসষ  ষাচরডে ভূনমকায় অ্স্কারে ভূনর্ি হন। নিনন BAFTA পুেস্কাে এবং একটি 

কিারল্ডন কলাব পুেস্কারেে প্রাপক নেরলন। কটনলনভিন নসনে্ নপরকট কফরিস 

(1996) এবং ক্ায়ান অ্ফ আকষ ানডয়া (2004) এে ভূনমকাে ্নয নিনন দুটি এনম 

পুেস্কারেে ্নয মরনানীি হন। Netflix নসনে্ িালষবস (2017) এ িাে চূোত 

ভূনমকা নেল কোন্ে চনেরে।  
 

প্রবীণ কংরগ্রস কনিা আ ষদান মহম্মদ প্রপ্রয়াি হরয়রেন 

ককোলাে প্রািন মন্ত্রী এবং কংরগ্ররসে নসননয়ে কনিা, আ ষদান মুহাম্মদ 87 বেে 

বয়রস প্রয়াি হরয়রেন। ককোলাে কংরগ্ররসে এক্ন নবনিি মুসনলম কনিা 

মুহাম্মদ, মালাপু্পেরমে নীলামু্বে ননবষাচনী এলাকা কথরক আটবাে ো্য নবধানসভায় 

ননবষানচি হরয়নেরলন। নিনন চােটি কময়ারদ মন্ত্রী নহরসরব দানয়ত্ব পালন করেন। 

2011 কথরক 2016 প ষত কংরগ্রস িাসনকারল নিনন ওরমন চানন্ড সেকারেে 

নবদুযৎমন্ত্রী নেরলন। 

 

Defence News in Bengali 
 

োষ্ট্রপনি মুমুষ HAL Cryogenic Engines Manufacturing Facility 

উরদ্বাধন কেরলন 

ভােরিে োষ্ট্রপনি শ্রীমনি কদ্রৌপদী মুমুষ নহিুোন অ্যারোনটিে নলনমরটড(HAL) 

সমনন্বি ক্রারয়ার্ননক ইনঞ্জন উত্পাদন সুনবধা কবঙ্গালুরুরি উরদ্বাধন করেরেন। 

এই উপলরে, োষ্ট্রপনি কদ্রৌপদী মুমুষ কা ষি দনেণ অ্ঞ্চল ক্ানাল ইননেটিউট 

অ্ফ ভাইরোলন্ে নভনত্তপ্রেে িাপন করেন। 
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Books & Authors News in Bengali 
 

'লিা: সুে-িাথা'-এে ইংরেন্ অ্নুবাদ 2023 সারলে ্ানুয়ানেরি মুনি 

পারব 

পুেষ্কােপ্রাপ্ত বই "লিা: সুে-িাথা" এে ইংরেন্ অ্নুবাদ 2023 সারলে 

্ানুয়ানেরি প্রকানিি হরব৷ "লিা: অ্যা লাইফ ইন নমউন্ক", মূলি কলখক-কনব 

 নিন্দ্র নমশ্র দ্বাো নহনিরি কলখা, প্রখযাি কলখক এবং অ্নুবাদক ইো পারন্ড দ্বাো 

অ্নুবাদ কো হরয়রে।  

সুরেে োনী নহরসরব পনেনচি মরঙ্গিকে পাাঁ চ বেে বয়রস িান িাওয়াে প্রনিেণ 

শুরু করেন। নিনন 1942 সারল এক্ন িায়ক নহসারব িাে কমষ্ীবন শুরু করেন 

এবং নহনি, মাোঠি, িানমল, কন্নে, বাংলা এবং অ্নযানয সহ 36টি ভােিীয় ভার্ায় 

25,000টি িান কিরয়রেন বরল কৃনিত্ব কপরয়রেন| 
 

্িদীপ ধনখে "পনেি দীনদয়াল উপাধযায় - ্ীবন দিষন ও সানমযকিা" 

নিরোনারমে একটি বই প্রকাি করেরেন 

ভাইস কপ্রনসরডে, শ্রী ্িদীপ ধনখে “পনন্ডি” নিরোনারমে একটি বইটি প্রকাি 

করেরেন। দীনদয়াল উপাধযায় – ্ীবন দিষন আে সানমযকিা” (পাাঁ চ খে) নিুন 

নদনেরি এবং এই উপলরে সমসামনয়ক সমরয় পনন্ডি দীনদয়ারলে নচতাে গুরুত্ব 

িুরল ধরেন। প্রনিেো মন্ত্রী ো্নাথ নসং, প্রািন ককন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাুঃ মুেনল মরনাহে 

ক্ািী এবং অ্নযানয নবনিি বযনিো এই অ্নুষ্ঠারন উপনিি নেরলন। 
 

এম কভঙ্কাইয়া নাইডু প্রধানমন্ত্রী কমাদীে ননবষানচি নকেু বিৃিাে উপে একটি 

বই প্রকাি করেরেন 

প্রািন উপোষ্ট্রপনি এম কভঙ্কাইয়া নাইডু নিুন নদনেে আকািবাণী ভবরন 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র কমানদে ননবষানচি বিৃিাে একটি সংগ্রহ প্রকাি করেরেন। িথয 

ও সম্প্রচাে মন্ত্রক আরয়ান্ি একটি অ্নুষ্ঠারন ককোলাে ো্যপাল আনেফ মহম্মদ 

খারনে উপনিনিরি "সবকা সাথ সবকা নবকাি সবকা নবশ্বাস" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 

কমাদী নস্পকস (কম 2019-কম 2020)' নিরোনারমে বইটি প্রকাি কো হরয়নেল। 

বইটি প্রকারিে সময়, প্রািন উপোষ্ট্রপনি এম. কভঙ্কাইয়া নাইডু বরলনেরলন ক , 

বইটি পাঠকরদে ভােরিে ভনবর্যরিে ্নয প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র কমানদে দৃনিভনঙ্গ 

এবং ্ািীয় গুরুরত্বে নবনভন্ন নবর্রয় িাাঁ ে বিৃিাে মাধযরম সামরনে  াোে একটি 

পনেষ্কাে কোডমযারপে আভাস কদয়। 

Miscellaneous News in Bengali 
 

চেীিে নবমানবিরেে নামকেণ কো হরব ভিৎ নসংরয়ে নারম 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র কমানদ কঘার্ণা করেরেন ক  চেীিে নবমানবিরেে নাম পনেবিষ ন 

করে িহীদ ভিৎ নসং -এে নারম োখা হরব| পাঞ্জাব ও হনেয়ানা সেকাে িি মারস 

(আিে 2022) স্বাধীনিা সংগ্রামী িহীদ-ই-আ্ম ভিি নসংরয়ে নারম 

নবমানবিরেে নামকেণ কেরি সম্মি হরয়নেল। 485 ককাটি টাকাে নবমানবিে 

প্রকল্পটি ভােিীয় নবমানবিে কিৃষ পে(AAI) এবং পাঞ্জাব ও হনেয়ানা সেকারেে 

ক ৌথ উরদযাি। 
 

িান্ধীনিে-মুম্বই বরি ভােি এেরপ্রস চালু কেরলন প্রধানমন্ত্রী কমাদী 

িান্ধীনিে-মুম্বাই কসন্ট্রাল বরি ভােি এেরপ্রস কেন 30 কসরেম্বে, 2022-এ, 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র কমাদী িান্ধীনিরে চালু করেরেন। দুনদন গু্োরট েরয়রেন 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র কমাদী। এটি কদরিে িৃিীয় বরি ভােি কেন|  
 

ককোলাে হাসপািারল ভােরিে প্রথম সফল ফুল-আমষ োিপ্ল্াে কো 

হরয়রে 

ককোলা নভনত্তক অ্মৃিা হাসপািারল ভােরিে প্রথম পূণষাঙ্গ হাি প্রনিিাপন কো 

হরয়রে। 20 ্ন সা ষ্ ন, 10 ্ন অ্যারনরিটিে এবং 5টি অ্নুিীলন কসিন 

সঞ্চানলি হরয়নেল,  াে ্নয 18 ঘো অ্রস্ত্রাপচাে কো হরয়নেল। এটি নবরশ্বে 

িৃিীয় প্রথম পূণষাঙ্গ হাি প্রনিিাপন অ্পাোিন| এেআরি শুধুমাে কমনেরকা এবং 

ফ্রারি অ্পারেিনটি হরয়নেল| 
 

ভােরিে প্রথম উনদ্ভদ-নভনত্তক মাংস মানকষ ন  ুিোরষ্ট্র পাঠারনা হরয়রে 

এনগ্রকালচাোল অ্যান্ড প্ররসসড ফুড কপ্রাডাক্টস এেরপাটষ  কডরভলপরমে অ্থনেটি 

(এনপইনডএ) কঘার্ণা করেরে ক , নগ্ররনে,  া একটি িীর্ষ উনদ্ভদ কপ্রাটিন খাদয 

রযান্ড, ভােরিে প্রথম উনদ্ভদ-নভনত্তক মাংস েপ্তানন চালান ভােরিে গু্োট 

কথরক মানকষ ন  ুিোরষ্ট্র পাঠারনা হরয়রে। উনদ্ভদ-নভনত্তক চালানটি 5000 ককন্ে 

এবং এরি নমনন সারমাসা, িেম এবং মিলাদাে নেপস, কমারমাস, নরং কোল, 

নারিটস, নগ্রলড পযাটি এবং অ্নযানয ননোনমর্ পণয েরয়রে। 
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