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National News in Bengali 
 

কেন্দ্র সরোর টিবি হস্তক্ষেপ প্রেক্ষের জন্য 75টি উপজাতীয় কজলা কিক্ষে 

বন্ক্ষয়ক্ষে 

গত েয় মাক্ষস উপজাতীয় জন্ক্ষগাষ্ঠীর মক্ষযয যক্ষ্মা (টিবি) এর ঘটন্া শন্াক্ত েরার 

জন্য এেটি সবিয় কেস-ফাইবডিং অবিযান্ চালাক্ষন্ার পর উপজাবত বিষয়ে মন্ত্রে 

এিিং স্বাস্থ্য ও পবরিার েলযাণ মন্ত্রক্ষের কেন্দ্রীয় যক্ষ্মা বিিাগ এখন্ 75 উপজাতীয় 

কজলাক্ষে কিক্ষে বন্ক্ষয়ক্ষে। আশািাসন্ েযাক্ষেইক্ষন্র অযীক্ষন্ 174টি আবিিাসী 

কজলা জুক্ষ়ে যক্ষ্মা করাগ শন্াক্ত েরার প্রচারাবিযান্ এই জানু্য়াবরক্ষত শুরু 

হক্ষয়বেল, যার অযীক্ষন্ 68,000টিরও কিবশ গ্রাক্ষম ঘক্ষর ঘক্ষর স্ক্রীবন্িং েরা হক্ষয়বেল। 

সরোরী তক্ষযয কিখা কগক্ষে কয, এই গ্রাক্ষম 1.03 কোটিরও কিবশ কলাক্ষের কমৌবখে 

স্ক্রীবন্িংক্ষয়র পক্ষর 3,82,811 জন্ক্ষে অনু্মান্মূলে টিবি-র জন্য বচবিত েরা 

হক্ষয়বেল। 
 

কেন্দ্রীয়িাক্ষি িবেণ বিবির আন্ািং তাল সাইটক্ষে সুরবেত েরা হক্ষি 

সম্প্রবত, িবেণ বিবির আন্ািং তাল হ্রিক্ষে সিংসৃ্কবত মন্ত্রক্ষের এেটি কগক্ষজট 

বিজ্ঞবির মাযযক্ষম জাতীয় গুরুক্ষের এেটি সৃ্মবতস্তম্ভ বহসাক্ষি কঘাষণা েরা হক্ষয়ক্ষে। 

িবেণ বিবির আন্ািং তাল হ্রিটি হাজার িের আক্ষগ বন্বমিত িক্ষল যারণা েরা হয়।  

Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 

1958 এর অযীক্ষন্ এই স্থ্ান্টিক্ষে জাতীয় গুরুে বহসাক্ষি কঘাষণা েরার অবিপ্রাক্ষয়র 

জন্য িারক্ষতর প্রত্নতাবিে জবরপ সিংস্থ্া এেটি দুই মাক্ষসর কন্াটিশ বিক্ষয়ক্ষে। 

বিজ্ঞবি অনু্সাক্ষর, সাইক্ষটর কমাট এলাো বেল 10.599 এের। কযটি মূলত বিবি 

সরোক্ষরর মাবলোন্াযীন্ বেল। কুতুি বমন্ার েমক্ষেক্স এিিং সঞ্জয় িযাক্ষন্র োক্ষে 

অিবস্থ্ত এই সিংরবেত এলাোটি 42,894 িগি বমটার জায়গা জুক্ষ়ে বিসৃ্তত।  
 

িারক্ষতর প্রযম 3D বপ্রক্ষেড কপাস্ট অবফস শীঘ্রই েণিাটক্ষে ততবর েরা হক্ষি 

িারক্ষতর প্রযম 3D-বপ্রক্ষেড কপাস্ট অবফসটি েণিাটক্ষের কিঙ্গালুরুক্ষত ততবর হক্ষত 

চক্ষলক্ষে এিিং এেটি ঐবতহযিাহী বিবডিংক্ষয় িযয় েরা আবযিে পবরমাক্ষণর প্রায় এে-

চতুযিািংশ এক্ষত খরচ হক্ষি৷ কিঙ্গালুরুর হালাসুরুক্ষত কেমবিজ কলআউক্ষট ন্তুন্ 

কপাস্ট অবফস বিবডিংটি 3D বপ্রবেিং িযিহার েক্ষর বন্বমিত হক্ষি এিিং আগামী মাক্ষসর 

মক্ষযয এটি সেন্ন হওয়ার সম্ভািন্া রক্ষয়ক্ষে। কপাস্ট অবফস িিন্টি লারক্ষসন্ অযাড 

টুক্ষিা দ্বারা বন্বমিত হক্ষে, যা িতি মাক্ষন্ িারক্ষত এেমাত্র কোোবন্ যা বন্মিাক্ষণর জন্য 

3D বপ্রবেিং প্রযুবক্ত িযিহার েরক্ষে। 
 

ন্ীবত আক্ষয়াগ হবরদ্বারক্ষে িারক্ষতর কসরা উচ্চাোঙ্ক্ষী কজলা বহসাক্ষি কঘাষণা 

েক্ষরক্ষে 

ন্ীবত আক্ষয়াগ উত্তরাখক্ষের পবিত্র শহর হবরদ্বারক্ষে পাাঁ চটি পযারাবমটাক্ষর কসরা 

উচ্চাোঙ্ক্ষী কজলা বহসাক্ষি কঘাষণা েক্ষরক্ষে। উত্তরাখক্ষের মুখয সবচি এসএস সানু্ধ 

এিিং হবরদ্বাক্ষরর কজলা োক্ষলক্টরক্ষে NITI Aayog-এর উচ্চাোঙ্খী কজলা 

কপ্রাগ্রাক্ষমর পবরচালে রাক্ষেশ রঞ্জক্ষন্র বচঠিক্ষত উক্ষিখ েরা হক্ষয়ক্ষে কয, কজলাটি 

কমৌবলে পবরোঠাক্ষমা বযক্ষম প্রযম স্থ্ান্ অজি ন্ েক্ষরক্ষে এিিং অবতবরক্ত 3 কোটি 

টাো িরাদ্দ পাওয়ার অবযোরী হক্ষয়ক্ষে। 
 

প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবি িারক্ষতর প্রযম িূবমেে স্মারে উৎসগি েরক্ষলন্  

প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবি গুজরাক্ষটর িুক্ষজ 'সৃ্মবত িযান্' ন্ামে িারক্ষতর প্রযম 

িূবমেে স্মারে উৎসগি েক্ষরক্ষেন্। ‘সৃ্মবত িযান্’ হল এেটি অন্ন্য স্মারে কযখাক্ষন্ 

12 হাজাক্ষররও কিবশ মানু্ক্ষষর ন্াম রক্ষয়ক্ষে, যারা এখাক্ষন্ 2001 সাক্ষলর 

জানু্য়াবরক্ষত আঘাত হান্া বিধ্বিংসী িূবমেক্ষে প্রাণ হাবরক্ষয়বেল। িূবমেে 

বসমুক্ষলটর িশিেক্ষির িূবমেক্ষের েেক্ষন্র অবিজ্ঞতার মক্ষতা িাস্তি অবিজ্ঞতা 

প্রিান্ েরক্ষি। অনু্ষ্ঠাক্ষন্ উপবস্থ্ত বেক্ষলন্ গুজরাক্ষটর মুখযমন্ত্রী িূক্ষপন্দ্র পযাক্ষটল 

এিিং রাজয বিক্ষজবপ সিাপবত বসআর পাটিল।  
 

বিশ্ববিিযালয় মঞু্জবর েবমশন্ অবিক্ষযাক্ষগর সমাযাক্ষন্র জন্য ‘ই-সমাযান্’ 

কপাটি াল চালু েরক্ষি 

বিশ্ববিিযালয় মঞু্জবর েবমশন্ (ইউবজবস) এখন্ 'ই-সমাযান্' ন্ামে এেটি কেন্দ্রীিূত 

কপাটি াক্ষলর মাযযক্ষম বিশ্ববিিযালয়গুবলক্ষত োত্র এিিং েমীক্ষির সমস্ত অবিক্ষযাগ 

বন্রীেণ ও সমাযান্ েরক্ষি। ইউবজবস অনু্সাক্ষর, এই েযাটফমিটি স্বেতা বন্বিত 

েক্ষর, উচ্চ বশো প্রবতষ্ঠাক্ষন্ অন্যাযয চচি া প্রবতক্ষরায েক্ষর এিিং অবিক্ষযাক্ষগর 

প্রবতোক্ষরর জন্য এেটি সময়িদ্ধ িযিস্থ্া প্রিান্ েক্ষর। েবমশন্ অযাবে-র যাবগিং 

কহেলাইন্ িযতীত বিিযমান্ কপাটি াল এিিং কহেলাইন্গুবলক্ষে এেীিূত েক্ষরক্ষে 

এিিং ন্তুন্ কপাটি াল ততবর েক্ষরক্ষে। 
 

িারতীয় করল মুম্বাই কস্টশক্ষন্ 'কমঘদূত' স্থ্াপন্ েক্ষরক্ষে 

িারতীয় করলওক্ষয় িািার, যাক্ষন্ এিিং মুম্বাই বিিাক্ষগর অন্যান্য কস্টশক্ষন্ 'কমঘদূত' 

ন্ামে এেটি কমবশন্ স্থ্াপন্ েক্ষরক্ষে। অন্ন্য 'কমঘদূত' কমবশন্গুবল িাতাক্ষসর জলীয় 

িাষ্পক্ষে পান্ীয় জক্ষল রূপান্তর েরক্ষত উদ্ভািন্ী প্রযুবক্ত িযিহার েক্ষর। NINFRIS 

পবলবসর অযীক্ষন্ 5 িেক্ষরর জন্য কসন্ট্রাল করলওক্ষয়র মুম্বাই বডবিশক্ষন্ 17টি 

'কমঘদূত', িাযু়মেলীয় জল কজন্াক্ষরটর বেয়স্ক স্থ্াপক্ষন্র চুবক্ত Maithri 

Aquatech Pvt Ltd- কে প্রিান্ েরা হক্ষয়ক্ষে৷ 
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পবিমিক্ষঙ্গর ন্িীয়ায় প্রবতবষ্ঠত হক্ষি বিক্ষশ্বর সিক্ষচক্ষয় ি়ে মবির 

বিক্ষশ্বর িৃহত্তম যমীয় সৃ্মবতস্তক্ষম্ভর জন্য $100 বমবলয়ন্ অযি খরচ েরা হক্ষি এিিং 

এটি েক্ষম্বাবডয়ার 400 এের স্থ্ান্ জুক্ষ়ে অিবস্থ্ত আক্ষকার ওয়াট মবির 

েমক্ষেক্সক্ষে বপেক্ষন্ কফক্ষল বিক্ষশ্বর সিক্ষচক্ষয় ি়ে মবির হক্ষি িক্ষল আশা েরা হক্ষে। 

বিক্ষশ্বর িৃহত্তম যমীয় সৃ্মবতস্তম্ভ হওয়ার পাশাপাবশ, পবিমিক্ষঙ্গর তিবিে 

েযাক্ষন্ক্ষটাবরয়াক্ষমর মবির, যা ইোরন্যাশন্াল কসাসাইটি অফ েৃষ্ণ 

েন্সায়ক্ষন্স(ইসেন্) এর সির িফতর বহসাক্ষি োজ েরক্ষি|  
 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবমত শাহ বিবিক্ষত “CAPF eAwas” ন্ামে ওক্ষয়ি কপাটি াক্ষলর 

উক্ষমাচন্ েক্ষরক্ষেন্ 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবমত শাহ কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুবলশ িাবহন্ীর জন্য “CAPF eAwas” 

ন্ামে ওক্ষয়ি-কপাটি াক্ষলর উক্ষমাচন্ েক্ষরক্ষেন্। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুবলশ িাবহন্ীক্ষে 

সিিিাই কিক্ষশর অিযন্তরীণ বন্রাপত্তার এেটি শক্ত কমরুিে বহসাক্ষি গণয েরা হয়। 

স্বাযীন্তা বিিস কযক্ষে এখন্ পযিন্ত 35 হাজাক্ষরর কিবশ পুবলশ েমিেতি া অিযন্তরীণ 

বন্রাপত্তা িজায় রাখক্ষত বগক্ষয় প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্| 
 

IILM ইউবন্িাবসিটি: ল সু্কল হল িারক্ষতর 1ম NEP 2020 েমোক্ষয়ে ল 

সু্কল 

IILM বিশ্ববিিযালয় কিক্ষশর প্রযম জাতীয় বশো ন্ীবত 2020 (NEP 2020) 

Complaint আইন্ সু্কল চালু েক্ষরক্ষে। IILM বিশ্ববিিযালয় উত্তরপ্রক্ষিশ 

সরোক্ষরর অনু্ক্ষমািন্ এিিং িার োউবিল অফ ইবডয়া (বিবসআই) এর স্বীেৃবত 

কপক্ষয়ক্ষে। IILM ল সু্কলটি তার অতযাযুবন্ে পবরোঠাক্ষমার জন্যও পবরবচত। IILM 

ইউবন্িাবসিটির আন্তঃবিিাগীয় বশোিান্ এিিং প্রবশেক্ষণর কেৌশলগুবল NEP 

2020-এর সাক্ষয সঙ্গবতপূণি|  
 

কসন্ািাবহন্ী অরুণাচক্ষলর LAC িরাির কমজর ইন্ফ্রা ড্রাইি পবরচালন্া 

েক্ষরক্ষে 

অরুন্াচল প্রক্ষিক্ষশর তাওয়ািং কসক্টক্ষর Line of Actual Control (LAC) িরাির 

ফায়ারপাওয়ার এিিং পবরোঠাক্ষমা উক্ষিখক্ষযাগযিাক্ষি আপক্ষগ্রড েরার পক্ষর, 

কসন্ািাবহন্ী অরুণাচল প্রক্ষিক্ষশর িাবে অিংক্ষশ সেমতা এিিং পবরোঠাক্ষমা 

উন্নয়ক্ষন্র জন্য এেটি ি়ে ড্রাইি পবরচালন্া েক্ষরক্ষে। এোবযে কসন্া েমিেতি ার 

মক্ষত, এইগুবলর মক্ষযয রক্ষয়ক্ষে রাস্তা, কসতু, টাক্ষন্ল, িাসস্থ্ান্ এিিং কস্টাক্ষরজ সুবিযা, 

বিমান্ চলাচক্ষলর সুবিযা এিিং কযাগাক্ষযাগ ও ন্জরিাবরর আপক্ষগ্রড, বিক্ষশষ েক্ষর 

উচ্চ বিিািং উপতযো অঞ্চক্ষল| 
 

িারক্ষতর স্বাস্থ্য খাত 2025 সাক্ষলর মক্ষযয 50 বিবলয়ন্ ডলাক্ষর কপৌাঁোক্ষি 

িারক্ষতর স্বাস্থ্যক্ষসিা বশে 2025 সাক্ষলর মক্ষযয 50 বিবলয়ন্ ডলাক্ষর কপৌাঁেক্ষি িক্ষল 

আশা েরা হক্ষে| স্বাস্থ্যক্ষসিা িযিস্থ্ার প্রায় 80% আগামী পাাঁ চ িেক্ষর বডবজটাল 

স্বাস্থ্যক্ষসিা সরঞ্জামগুবলক্ষত বিবন্ক্ষয়াগ িা়োক্ষন্ার লেয রাক্ষখ। 

মন্ত্রী কযাগ েক্ষরক্ষেন্ কয সরোক্ষরর প্রযান্ উক্ষদ্দশয হল আগামী 10 িেক্ষর আমিাবন্ 

বন্িি রতা 80% কযক্ষে েবমক্ষয় 30% এর বন্ক্ষচ এিিং কমে ইন্ ইবডয়ার মাযযক্ষম 

স্মাটি  মাইলক্ষস্টান্গুবলর মাযযক্ষম কমড-কটক্ষের কেক্ষত্র 80% স্ববন্িি রতা বন্বিত 

েরা। এর বিক্ষে, িারত সরোর স্বাস্থ্যক্ষসিা খাতক্ষে শবক্তশালী েরার জন্য 

োঠাক্ষমাগত এিিং কটেসই সিংস্কার েক্ষরক্ষে এিিং FDI িৃবদ্ধ েরার জন্য সহায়ে 

ন্ীবতরও কঘাষণা েক্ষরক্ষে।  
 

300টি ন্তুন্ োক্ষগিা টাবমিন্াল করলওক্ষয়র রাজস্ব িা়োক্ষত সাহাযয েরক্ষি 

কেন্দ্রীয় মবন্ত্রসিা করলওক্ষয়র জবম িীঘিক্ষময়ািী বলজ কিওয়ার ন্ীবতর পাশাপাবশ 

আগামী পাাঁ চ িেক্ষর 300টি গবত শবক্ত োক্ষগিা টাবমিন্াল ততবরর প্রস্তাি অনু্ক্ষমািন্ 

েক্ষরক্ষে। িৃহস্পবতিার এেজন্ বসবন্য়র আবযোবরে িক্ষলক্ষেন্ কয করলওক্ষয়ক্ষত 

300টি গবত শবক্ত োক্ষগিা টাবমিন্াল চালু হক্ষল মালিাহী পবরক্ষষিা কযক্ষে িেক্ষর 

েমপক্ষে 30,000 কোটি টাোর িবযিত রাজস্ব আশা েরা যাক্ষি। 
 

বশো মন্ত্রণালয় NEP কে এবগক্ষয় বন্ক্ষয যাওয়ার উক্ষদ্দক্ষশয বশোপিি চালু 

েক্ষরক্ষে 

বশেেক্ষির সম্মান্ জান্াক্ষত এিিং ন্তুন্ জাতীয় বশো ন্ীবত (NEP) অগ্রসর েরার 

জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূণিা কিিী এিিং রাজকুমার রঞ্জন্ বসিং দ্বারা ‘বশোপিি’ চালু 

েরা হক্ষয়ক্ষে। বশো মন্ত্রন্ালয়, CBSE, AICTE, এিিং িেতা উন্নয়ন্ ও 

উক্ষিযাক্তা মন্ত্রক্ষের দ্বারা আক্ষয়াবজত এেটি উক্ষদ্বাযন্ী েক্ষযাপেযন্ বশো পক্ষিির 

সূচন্াক্ষে বচবিত েক্ষরক্ষে। 
 

অযাপ-বিবত্তে কটাক্ষেন্-মুক্ত টিবেট বসক্ষস্টম চালু েরার জন্য িারক্ষতর 

প্রযম RRTS েবরক্ষডার ততরী েরা হক্ষয়ক্ষে  

কিক্ষশর প্রযম আঞ্চবলে দ্রুত ট্রান্বজট বসক্ষস্টম (িারক্ষতর প্রযম RRTS 

েবরক্ষডার), বিবি-বমরাট RRTS লাইন্, এেটি স্বয়িংবিয় িা়ো সিংগ্রহ (AFC) 

বসক্ষস্টম এিিং রাইডারক্ষির জন্য QR কোড সহ টিবেট অন্তিুি ক্ত েরক্ষি। AFC 

বসক্ষস্টম কেন্ার জন্য, ন্যাশন্াল েযাবপটাল বরবজয়ন্ ট্রািক্ষপাটি  েক্ষপিাক্ষরশন্ 

(NCRTC) সম্প্রবত কঘাষণা েক্ষরক্ষে কয এটি কমািী প্রশাসক্ষন্র "কমে ইন্ ইবডয়া" 

মান্ অনু্যায়ী বিক্ষডর অনু্ক্ষরায েক্ষরক্ষে৷ 
 

CJI ন্াগবরে পবরক্ষষিার জন্য NALSA কেক্ষন্দ্রর উক্ষদ্বাযন্ েক্ষরন্ 

িারক্ষতর প্রযান্ বিচারপবত উিয় উক্ষমশ লবলত ন্যাশন্াল বলগযাল সাবিি ক্ষসস 

অযবরটি (NALSA) কেক্ষন্দ্রর উক্ষদ্বাযন্ েক্ষরন্। NALSA অবফস যা আক্ষগ 

জামন্গর হাউক্ষস স্থ্াপন্ েরা হক্ষয়বেল 9 ন্ক্ষিম্বর, 2021-এ িারক্ষতর সুবপ্রম 

কোক্ষটি র অবতবরক্ত বিবডিং েমক্ষেক্ষক্স স্থ্ান্ান্তবরত েরা হক্ষয়বেল। জয়সালক্ষমর 

হাউক্ষসর জায়গাটি NALSA কে কিওয়া হক্ষয়বেল আইন্ী সহায়তা কেন্দ্র প্রবতষ্ঠার 

জন্য িযিহার েরার উক্ষদ্দক্ষশয| 
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বশশুমৃতুযক্ষত কেন্দ্রীয় সরোবর মবহলা েমীরা 60 বিক্ষন্র মাতৃেোলীন্ েুটি 

পাক্ষিন্ 

কেন্দ্রীয় সরোবর মবহলা েমীরা 60 বিক্ষন্র বিক্ষশষ মাতৃেোলীন্ েুটি পাক্ষিন্। 

প্রসক্ষির আক্ষগ িা প্রসক্ষির সময় এেটি বশশু মারা কগক্ষল িা জক্ষমর পরপরই বশশুটি 

মারা কগক্ষল এই েুটি মঞু্জর েরা হক্ষি। েমী ও প্রবশেণ বিিাগ কযক্ষে এ সিংিান্ত 

এেটি বন্ক্ষিি শন্া জাবর েরা হক্ষয়ক্ষে। েমী, জন্অবিক্ষযাগ ও কপন্শন্ মন্ত্রে 

অনু্সাক্ষর এই বসদ্ধান্ত কন্ওয়া হক্ষয়ক্ষে। 
 

GoI ‘রাজপয’ এর ন্াম পবরিতি ন্ েক্ষর ‘েতি িয পয’ রাখার েযা কঘাষণা 

েক্ষরক্ষে 

িারত সরোর রাজপয এিিং কসন্ট্রাল বিস্তা লক্ষন্র ন্াম পবরিতি ন্ েক্ষর ‘েতি িয 

পয’ েরার কঘাষণা েক্ষরক্ষে। রাজপয এিিং কসন্ট্রাল বিস্তা লক্ষন্র ন্াম পবরিতি ক্ষন্র 

লক্ষেয 7 কসক্ষেম্বর এেটি বিক্ষশষ সিার পক্ষর এই বসদ্ধান্ত কন্ওয়া হক্ষয়বেল। এর 

আক্ষগ কমাবি সরোর করসক্ষোসি করাড কযক্ষে কলােেলযাণ মাগি পযিন্ত কয রাস্তার 

উপর প্রযান্মন্ত্রীর িাসিিন্ রক্ষয়ক্ষে তার ন্াম পবরিতি ন্ েক্ষরবেল। 
 

ব্লু এন্াবজি  কমাটরস িারক্ষত প্রযম LNG ট্রাে সুবিযা চালু েক্ষরক্ষে  

ব্লু এন্াবজি  কমাটরস কযক্ষে িীঘি পািার, িারী-শুল্ক ট্রােগুবল, যা পবরেন্ন শবক্ত, 

শূন্য বন্গিমন্ যান্িাহন্ উত্পািন্ েক্ষর িারতীয় ট্রাবেিং িযিসাক্ষে উন্নীত েরক্ষত 

চায়, কসই এিার কযক্ষে LNG কত চলক্ষি৷ এই িযিসার উক্ষদ্বাযন্ েক্ষরন্ কেন্দ্রীয় 

মন্ত্রী ন্ীবতন্ গ়েেবর। ব্লু এন্াবজি  কমাটরস-এর সাক্ষয FPT ইডাবিয়াক্ষলর এেটি 

চুবক্ত রক্ষয়ক্ষে, ইটাবলয়ান্ Iveco গ্রুক্ষপর কলািাল পাওয়ারক্ষট্রন্ িযাড, BS VI 

FPT ইডাবিয়াল ইবঞ্জন্ সহ প্রযম LNG ট্রাে চালু েরক্ষত। 
 

িারত িাক্ষয়াক্ষটে দ্বারা ততরী িারক্ষতর প্রযম ইন্ট্রান্াসাল কোবিড িযােবসন্ 

DCGI দ্বারা অনু্ক্ষমািন্ কপক্ষয়ক্ষে 

িারত িাক্ষয়াক্ষটক্ষের দ্বারা িারক্ষতর প্রযম ইন্ট্রান্াসাল কোবিড িযােবসন্ 18 

িেক্ষরর কিবশ িয়সী কলাক্ষেক্ষির ইন্ক্ষজেশক্ষন্র বিরুক্ষদ্ধ প্রাযবমে টিো কিওয়ার 

উক্ষদ্দক্ষশয ড্রাগ েক্ষন্ট্রালার কজন্াক্ষরল অফ ইবডয়া (DCGI) এর োে কযক্ষে 

অনু্ক্ষমািন্ কপক্ষয়ক্ষে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পবরিার েলযাণ মন্ত্রী মন্সুখ মাডাবিয়া এই 

িযােবসন্টিক্ষে COVID-19-এর বিরুক্ষদ্ধ িারক্ষতর ল়োইক্ষয় এেটি 'বিগ িুস্ট' 

িক্ষল অবিবহত েক্ষরক্ষেন্। 

িারত িাক্ষয়াক্ষটে ইোরন্যাশন্াল বলবমক্ষটড (বিবিআইএল) , িযােবসন্ উদ্ভািক্ষন্ 

বিশ্বিযাপী বলডার এিিং সিংিামে করাক্ষগর িযােবসক্ষন্র বিোশোরী। BBIL কঘাষণা 

েক্ষরক্ষে কয ইন্ট্রান্াসাল কোবিড িযােবসন্ (BBV154) এর বিোশ জরুবর 

অিস্থ্ায় সীবমত িযিহাক্ষরর জন্য অনু্ক্ষমাবিত হক্ষয়ক্ষে। iNCOVACC হল এেটি 

বরেবম্বন্যাে করবেক্ষেশন্-ঘাটবত অযাক্ষডক্ষন্ািাইরাস কিক্টরযুক্ত িযােবসন্ যার 

এেটি প্রাে-বফউশন্ বস্থ্বতশীল স্পাইে কপ্রাটিন্ রক্ষয়ক্ষে।  
 

E-FAST-িারক্ষতর প্রযম জাতীয় তিদুযবতে মালিাহী েযাটফমি যা NITI 

Aayog এিিং WRI দ্বারা চালু হক্ষয়ক্ষে 

ন্ীবত আক্ষয়াগ এিিং ওয়াডি  বরক্ষসাক্ষসিস ইন্বস্টটিউট (WRI), িারক্ষতর প্রযম 

জাতীয় তিদুযবতে মালিাহী েযাটফমি E-FAST কটেসই পবরিহন্-িারক্ষতর 

তিদুযবতে মালিাহী অযাবক্সলাক্ষরটর) চালু েক্ষরক্ষে। ন্যাশন্াল ইক্ষলেট্রিে কফ্রট 

েযাটফমি বিশ্ব অযিনন্বতে কফারাম, CALSTART, এিিং RMI ইবডয়ার সমযিক্ষন্ 

বিবিন্ন কস্টেক্ষহাডারক্ষির এেবত্রত েক্ষর। 
 

আয়কু্ষিিি বিিক্ষস অল ইবডয়া ইন্বস্টটিউট অফ আয়কু্ষিিি 6-সিাক্ষহর 

কপ্রাগ্রাম চালু েক্ষরক্ষে  

আযু়ষ মন্ত্রক্ষের অযীক্ষন্ অল ইবডয়া ইন্বস্টটিউট অফ আয়কু্ষিিিা (AIIA), 

আয়কু্ষিিি বিিস 2022 কপ্রাগ্রাম চালু েক্ষরক্ষে। AIIA এই িের আযু়ক্ষিিি বিিক্ষসর 

জন্য আযু়ষ মন্ত্রক্ষের মযাক্ষডট চালাক্ষন্ার জন্য কন্াডাল এক্ষজবি বহসাক্ষি কিক্ষে 

কন্ওয়া হক্ষয়ক্ষে।  
 

2013-14 সাল কযক্ষে স্বাস্থ্যক্ষসিার জন্য মাযাবপেু সরোবর িযয় 74% িৃবদ্ধ 

কপক্ষয়ক্ষে 

2013-14 সাল কযক্ষে স্বাস্থ্যক্ষসিার জন্য মাযাবপেু সরোরী িযয় 74 শতািংশ িৃবদ্ধ 

কপক্ষয়ক্ষে। ন্যাশন্াল কহলয অযাোউেস এবস্টক্ষমট ইবডয়া 2018-19 অনু্যায়ী, 

2013-14 সাক্ষল মাযাবপেু সরোবর খরচ বেল এে হাজার বিয়াবিশ টাো, যা কিক্ষ়ে 

িাাঁ ব়েক্ষয়ক্ষে এে হাজার আটক্ষশা পক্ষন্ক্ষরা টাো। এক্ষত িলা হয়, কিক্ষশ স্বাস্থ্য খাক্ষত 

সামবগ্রে িযক্ষয় সরোক্ষরর অিংশ িমাগত িা়েক্ষে। িতি মান্ স্বাস্থ্য িযক্ষয় সরোক্ষরর 

অিংশ 2013-14 সাক্ষলর 23.2 শতািংশ কযক্ষে 2018-19 সাক্ষল 34.5 শতািংক্ষশ 

উন্নীত হক্ষয়ক্ষে। 
 

রাষ্ট্রপবত করৌপিী মুমুি গুলাম আলীক্ষে J&K কযক্ষে রাজযসিায় মক্ষন্ান্ীত 

েক্ষরক্ষেন্ 

জমু্ম ও োশ্মীক্ষরর এেজন্ গুজি ার মুসবলম গুলাম আলীক্ষে কেন্দ্রীয় সরোক্ষরর 

সুপাবরক্ষশ রাষ্ট্রপবত করৌপিী মুমুি রাজযসিায় মক্ষন্ান্ীত েক্ষরক্ষেন্। বিজ্ঞবিক্ষত, স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রে (MHA), “িারক্ষতর সিংবিযাক্ষন্র 80 অনু্ক্ষেক্ষির যারা (I) এর উপ-যারা 

(a) প্রিত্ত েমতা প্রক্ষয়াক্ষগ, কসই অনু্ক্ষেক্ষির যারা (3) এর অযীক্ষন্ মক্ষন্ান্ীত 

সিসযক্ষির এেজক্ষন্র অিসর কন্ওয়ার ফলস্বরূপ কয শূন্যপি ততরী হয় তা পূরক্ষণর 

জন্য রাষ্ট্রপবত শ্রী গুলাম আলীক্ষে রাক্ষজযর োউবিক্ষল মক্ষন্ান্ীত েরক্ষত কপক্ষর 

খুবশ।" 

এই প্রযম এই অঞ্চক্ষলর এেজন্ গুজি র মুসবলমক্ষে মক্ষন্ান্ীত সিসয বহক্ষসক্ষি 

রাজযসিায় পাঠাক্ষন্া হল। এটি এেটি উক্ষিখক্ষযাগয পিক্ষেপ অনু্মান্ েক্ষর কয, 

370 অনু্ক্ষেি িাবতল েরার আক্ষগ, সম্প্রিায়টি আেবরে অক্ষযি স্বীেৃত বেল ন্া 

এিিং তাক্ষির সমস্ত সামাবজে সুবিযাগুবল অস্বীোর েরা হক্ষয়বেল।" কমাবি সরোর 

2019 সাক্ষলর আগক্ষস্ট 370 যারা িাবতল েক্ষর এিিং পূিিিতী রাজযটিক্ষে দুটি 

কেন্দ্রশাবসত অঞ্চক্ষল বিিক্ত েক্ষর - জমু্ম ও োশ্মীর এিিং লািাখ। অনু্ক্ষেিটি জমু্ম 

ও োশ্মীরক্ষে এেটি বিক্ষশষ মযিািা প্রিান্ েক্ষরক্ষে| 
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িারক্ষতর প্রযম িন্ বিশ্ববিিযালয় কতলঙ্গান্ায় প্রবতবষ্ঠত হক্ষত চক্ষলক্ষে 

িারক্ষত প্রযম ফক্ষরস্ট ইউবন্িাবসিটি কতক্ষলঙ্গান্া রাক্ষজয প্রবতবষ্ঠত হক্ষত চক্ষলক্ষে। 

এটি ফক্ষরবি ইউবন্িাবসিটি অযাক্ট (UoF) 2022 কতক্ষলঙ্গান্া বিযান্সিা দ্বারা 

অনু্ক্ষমাবিত হক্ষয়ক্ষে। বিশ্বিযাপী, এটি রাবশয়া এিিং চীক্ষন্র পক্ষর িন্বিিযার তৃতীয় 

ইউবন্িাবসিটি হক্ষি। কতক্ষলঙ্গান্া সরোর হায়িরািাক্ষি ফক্ষরবি েক্ষলজ অযাড বরসাচি  

ইন্বস্টটিউট (FCRI) সম্প্রসারক্ষণর বসদ্ধান্ত বন্ক্ষয়ক্ষে। FCRI এেটি পূণিাঙ্গ 

বিশ্ববিিযালক্ষয় পবরণত হক্ষি।  
 

70 িের পক্ষর িারত বচতাক্ষির িাসস্থ্ান্ হক্ষত চক্ষলক্ষে  

17ই কসক্ষেম্বর, প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবির জমবিক্ষন্ আটটি আবফ্রোন্ বচতা 

ন্াবমবিয়া কযক্ষে তাক্ষির ন্তুন্ আিাসস্থ্ক্ষল মযযপ্রক্ষিক্ষশর কুক্ষন্া ন্যাশন্াল পাক্ষেি  

পাঠাক্ষন্া হক্ষয়ক্ষে। প্রযান্মন্ত্রী কিক্ষশর িন্যপ্রাণী এিিং আিাসস্থ্লক্ষে পুন্রুজ্জীবিত ও 

তিবচত্রযময় েরার প্রক্ষচষ্টার অিংশ বহসাক্ষি শুিিার পাক্ষেি র কোয়াক্ষরোইন্ কঘক্ষর 

পাাঁ চটি মবহলা এিিং বতন্টি পুরুষ বচতা কেক্ষ়ে বিক্ষয়ক্ষেন্| 
 

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ মন্সুখ মাডাবিয়া রক্তিান্ অমৃত মক্ষহাৎসক্ষির সূচন্া েরক্ষলন্  

প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবির জমবিন্ উপলক্ষে 15 বিক্ষন্র রক্তিান্ অবিযান্ শুরু 

েক্ষরক্ষেন্ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মন্সুখ মাডাবিয়া। রক্তিান্ অবিযান্টি 'রক্তিান্ 

অমৃত মক্ষহাৎসি' ন্াক্ষম পবরবচত, যা 1লা অক্ষক্টাির 2022 পযিন্ত চলক্ষি, যা জাতীয় 

কস্বোয় রক্তিান্ বিিস। 

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মন্সুখ মাডাবিয়া মানু্ষক্ষে রক্তিান্ অবিযাক্ষন্ অিংশ বন্ক্ষত এিিং জীিন্ 

িাাঁ চাক্ষত রক্তিাক্ষন্র আহ্বান্ জাবন্ক্ষয়ক্ষেন্। ন্াগবরেরা 'রক্তিান্ অমৃত মক্ষহাৎসি'-

এর অিংশ বহক্ষসক্ষি রক্তিাক্ষন্র জন্য আক্ষরাগয কসতু অযাপ িা ই-রক্তক্ষোষ কপাটি াক্ষল 

বন্ক্ষজক্ষির বন্িন্ধন্ েরক্ষত পাক্ষরন্। 
 

িারক্ষতর বন্িিাচন্ েবমশন্ ‘BLO ই-পবত্রো’ চালু েক্ষরক্ষে 

িারক্ষতর বন্িিাচন্ েবমশন্ িারক্ষতর রাজয জুক্ষ়ে BLO কির সাক্ষয অনু্বষ্ঠত এেটি 

ইোক্ষরবক্টি অবযক্ষিশক্ষন্ এেটি ন্তুন্ বডবজটাল প্রোশন্া 'BLO ই-পবত্রো' প্রোশ 

েক্ষরক্ষে। রাজয / কেন্দ্রশাবসত অঞ্চলগুবলক্ষত, রাজস্থ্ান্, উত্তর প্রক্ষিশ এিিং বিবির 

োোোবে রাজযগুবলর 50 জন্ BLO ন্তুন্ বিবিক্ষত ইবডয়া হযাবিটযাট কসোক্ষর 

শারীবরেিাক্ষি ইক্ষিক্ষে কযাগ বিক্ষয়বেক্ষলন্। মুখয বন্িিাচন্ী আবযোবরেক্ষির (CEO) 

অবফস কযক্ষে বিবডও-েন্ফাক্ষরবিিংক্ষয়র মাযযক্ষম 350 জক্ষন্রও কিবশ BLO 

বমটিিংক্ষয় কযাগ বিক্ষয়বেক্ষলন্। 
 

িারক্ষতর AIBD কপ্রবসক্ষডবির কময়াি আরও এে িেক্ষরর জন্য িা়োক্ষন্া 

হক্ষয়ক্ষে 

এবশয়া-পযাবসবফে ইন্বস্টটিউট অফ িডোবস্টিং কডক্ষিলপক্ষমে (AIBD) এ 

িারক্ষতর কপ্রবসক্ষডবি আরও এে িেক্ষরর জন্য িা়োক্ষন্া হক্ষয়ক্ষে। প্রসার িারতীর 

প্রযান্ বন্িিাহী েমিেতি া এিিং দূরিশিক্ষন্র মহাপবরচালে মায়াক কুমার অগ্রিাল 

AIBD- এর সিাপবত। 

ন্য়াবিবিক্ষত অনু্বষ্ঠত AIBD-এর দুই বিক্ষন্র সাযারণ সক্ষম্মলক্ষন্ AIBD-এর 

কময়াি িা়োক্ষন্ার বসদ্ধান্ত কন্ওয়া হয়। সক্ষম্মলক্ষন্র উক্ষদ্বাযন্ েক্ষরন্ কেন্দ্রীয় তযয 

ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনু্রাগ ঠাকুর। 
 

রাষ্ট্রপবত করৌপিী মুমুি েতৃি ে 8টি আইআইটি-কত পবরচালে বন্ক্ষয়াগ েরা 

হক্ষি 

আটটি িারতীয় প্রযুবক্ত ইন্বস্টটিউক্ষটর পবরচালেক্ষির বন্ক্ষয়াগ রাষ্ট্রপবত করৌপিী 

মুমুি (আইআইটি) দ্বারা অনু্ক্ষমাবিত হক্ষি৷ আইআইটি মারাক্ষজর অযযাপে কশশাবর 

কসখর আইআইটি পালাক্কাক্ষডর ন্তুন্ বডক্ষরক্টর মক্ষন্ান্ীত হক্ষয়ক্ষেন্, আইআইটি 

মারাক্ষজর অযযাপে শ্রীপি োরমালোর আইআইটি িুিক্ষন্শ্বক্ষরর ন্তুন্ পবরচালে 

বহক্ষসক্ষি িাবয়ে কন্ক্ষিন্৷ 
 

বপএম কেয়ার ফাড: সরোর বশেপবত রতন্ টাটাক্ষে ট্রাবস্ট বহসাক্ষি বন্ক্ষয়াগ 

েক্ষরক্ষে 

প্রযান্মন্ত্রীর োযিালয় অনু্সাক্ষর, প্রিীণ বশেপবত রতন্ টাটা, প্রাক্তন্ সুবপ্রম কোক্ষটি র 

বিচারপবত কেটি যমাস এিিং প্রাক্তন্ কডপুটি কলােসিা বস্পোর োবরয়া মুডাক্ষে 

বপএম কেয়ার ফাক্ষডর ট্রাবস্ট বহসাক্ষি মক্ষন্ান্ীত েরা হক্ষয়ক্ষে। প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র 

কমাবি বপএম কেয়ার ফাক্ষডর ট্রাবস্ট কিাক্ষডি র এেটি সিায় সিাপবতে েক্ষরন্, 

কযখাক্ষন্ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবমত শাহ এিিং কেন্দ্রীয় অযিমন্ত্রী বন্মিলা সীতারমন্ 

উপবস্থ্ত বেক্ষলন্। 

শাহ এিিং সীতারামন্ দুজক্ষন্ই বপএম কেয়ার ফাক্ষডর ট্রাবস্ট। তিঠক্ষে, রতন্ টাটা, 

কচয়ারমযান্ এক্ষমবরটাস, টাটা সি; বিচারপবত কে টি যমাস, প্রাক্তন্ SC বিচারে, 

এিিং োবরয়া মুডা, প্রাক্তন্ কডপুটি বস্পোর বপএম কেয়ার ফাক্ষডর ন্তুন্ মক্ষন্ান্ীত 

ট্রাবস্ট বহসাক্ষি বন্যুক্ত হক্ষয়ক্ষেন্। 
 

2023 সাক্ষল িারক্ষতর প্রযম MotoGP ন্য়ডার িুদ্ধ সাবেি ক্ষট অনু্বষ্ঠত হক্ষি 

2023 সাক্ষল কগ্রটার ন্য়ডার িুদ্ধ ইোরন্যাশন্াল সাবেি ক্ষট িারত তার প্রযম 

MotoGP ওয়াডি  চযাবেয়ন্বশপ করক্ষসর আক্ষয়াজন্ েরক্ষত চক্ষলক্ষে৷ MotoGP 

িাবণবজযে অবযোক্ষরর মাবলে ডন্িা এিিং ন্য়ডা-বিবত্তে করস প্রিতি ে কফয়ারবিট 

কস্পাটি স আগামী সাত িেক্ষরর জন্য িারক্ষত এই বপ্রবময়ার টু-হুইল করস ইক্ষিেটি 

কহাস্ট েরার জন্য এেটি সমক্ষ াতা স্মারে (MoU) স্বাের েক্ষরক্ষে৷ 19টিরও 

কিবশ কিক্ষশর রাইডাররা এই ইক্ষিক্ষে অিংশগ্রহণ েরক্ষি, যা েমিসিংস্থ্ান্ সৃবষ্টর 

পাশাপাবশ কিক্ষশ িাবণজয ও পযিটক্ষন্র প্রচার েরক্ষি। 
 

প্রযান্মন্ত্রী কমাবি কিইক্ষলক্ষত অসমীয়া অবিযান্ কহমক্ষোক্ষশর এেটি েবপ 

কপক্ষয়ক্ষেন্  

ন্য়াবিবিক্ষত জয়ন্ত ি়েুয়া প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমািীক্ষে কিইক্ষলক্ষত অসমীয়া অবিযান্ 

কহমক্ষোক্ষশর এেটি অনু্বলবপ বিক্ষয়ক্ষেন্। জয়ন্ত ি়েুয়া এিিং তার সহেমীরা তাক্ষির 

প্রক্ষচষ্টার জন্য প্রযান্মন্ত্রী কমািীর োে কযক্ষে প্রশিংসা কপক্ষয়ক্ষেন্। অসমীয়া 

অবিযান্ কহমক্ষোশ ঊন্বিিংশ শতাব্দীক্ষত প্রোবশত হওয়া অসমীয়া অবিযান্গুবলর 

মক্ষযয এেটি। সিিান্ি িির, কন্ৌপবরিহন্ ও জলপয মন্ত্রী সক্ষন্ায়াল সহ অন্যান্য 

আবযোবরেরা এই অনু্ষ্ঠাক্ষন্ উপবস্থ্ত বেক্ষলন্। 
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গ্রামীণ উন্নয়ন্ মন্ত্রে JALDOOT অযাপ চালু েক্ষরক্ষে 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাধ্বী বন্রঞ্জন্ কজযাবত এিিং রাক্ষজযর পঞ্চাক্ষয়বত রাজ েবপল কমাক্ষরশ্বর 

পাটিক্ষলর উপবস্থ্বতক্ষত JALDOOT অযাপ এিিং JALDOOT অযাপ ই-

কিাবশওরটি গ্রামীণ উন্নয়ন্ ও ইস্পাত মন্ত্রী ফাগ্গান্ বসিং কুলক্ষস্ত চালু েক্ষরক্ষেন্। 

পঞ্চাক্ষয়বত রাজ এিিং গ্রামীণ উন্নয়ন্ মন্ত্রে JALDOOT অযাপ ততবর েরক্ষত 

এক্ষে-অপরক্ষে সহক্ষযাবগতা েক্ষরক্ষে। গ্রাম করাজগার সহায়ে অযাপটি িযিহার েক্ষর 

িেক্ষর দুিার, িষিার আক্ষগ ও পক্ষর কূক্ষপর জক্ষলর স্তর পবরমাপ েরক্ষত পারক্ষি। 
 

Hitachi Astemo িারক্ষত প্রযম কসৌরবিদুযৎ কেন্দ্র স্থ্াপন্ েক্ষরক্ষে 

Hitachi Astemo তার জলগাাঁ ও উৎপািন্ কেক্ষন্দ্র 3 কমগাওয়াট (MW) এর 

িারক্ষতর প্রযম গ্রাউড-মাউক্ষেড কসালার পাওয়ার েযাে স্থ্াপন্ েক্ষরক্ষে। 3 

কমগাওয়াক্ষটর কসৌর বিদুযৎ কেন্দ্রটি 43301 িগিবমটার এলাো জুক্ষ়ে বন্বমিত হক্ষি। 

গ্রাউড-মাউক্ষেড কসালার পাওয়ার োক্ষে 7128টি গ্রাউড-মাউক্ষেড কসালার 

পযাক্ষন্ল এিিং 10টি ইন্িাটি ার যােক্ষি। বহটাবচ অযাক্ষস্টক্ষমা স্বয়িংচাবলত এিিং 

পবরিহন্ উপািান্গুবলর বিোশ, উত্পািন্, বিিয় এিিং পবরক্ষষিার জন্য পবরবচত। 

এই কসৌর বিদুযৎ কেন্দ্রটি িারক্ষত কটেসই শবক্তর কেক্ষত্র তার ন্তুন্ যাত্রা শুরু 

েরক্ষি। 
 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রে PFI এিিং এর সহক্ষযাগীক্ষির পাাঁ চ িেক্ষরর জন্য বন্বষদ্ধ েক্ষরক্ষে 

পপুলার ফ্রে অফ ইবডয়া (PFI) এিিং এর সহক্ষযাগী সিংস্থ্াগুবলক্ষে কেক্ষন্দ্রর দ্বারা 

পাাঁ চ িেক্ষরর জন্য বন্বষদ্ধ েরা হক্ষয়ক্ষে| স্বরাষ্ট্র মন্ত্রে এই বন্ক্ষষযাজ্ঞা োযিের েরক্ষত 

কিআইবন্ োযিেলাপ (প্রবতক্ষরায) আইন্ চালু েক্ষরক্ষে| কেন্দ্র সরোর উক্ষিখ 

েক্ষরক্ষে কয, তারা "কিশবিক্ষরাযী মক্ষন্ািািক্ষেও প্রচার েক্ষর... অসক্ষন্তাষ সৃবষ্টর 

অবিপ্রাক্ষয় সমাক্ষজর এেটি বিক্ষশষ অিংশক্ষে কমৌলিািী েক্ষর কতাক্ষল।" 
 

িারক্ষতর অনূ্ধ্বি -5 মৃতুযর হার 3 পক্ষয়ে েক্ষমক্ষে; উত্তরপ্রক্ষিশ এিিং 

েণিাটক্ষে সিক্ষচক্ষয় কিবশ হ্রাস কপক্ষয়ক্ষে 

সযােল করবজক্ষিশন্ বসক্ষস্টম (SRS) পবরসিংখযান্ 2020 বরক্ষপাটি  অনু্সাক্ষর, 

িারক্ষতর অনূ্ধ্বি -5 মৃতুযর হার 2019 সাক্ষল প্রবত 1,000 জন্ জম হওয়া জীবিত 

বশশুর মক্ষযয 35 জন্ কযক্ষে ন্াটেীয়িাক্ষি হ্রাস কপক্ষয় 1,000 জীবিত বশশুর মক্ষযয 

32 জন্ হক্ষয়ক্ষে| এই হ্রাস উত্তরপ্রক্ষিশ (উত্তরপ্রক্ষিশ) এিিং েণিাটক্ষে সিক্ষচক্ষয় 

হক্ষয়ক্ষে।  
 

িারত সরোর "সাইন্ লান্ি" স্মাটি ক্ষফান্ অযাপ চালু েক্ষরক্ষে 

কেন্দ্র সরোর "সাইন্ লান্ি" স্মাটি ক্ষফান্ অযাপ চালু েক্ষরক্ষে, যা িারতীয় সাইন্ 

লযাঙু্গক্ষয়জ(ISL) এর জন্য এেটি 10,000-শক্ষব্দর অবিযান্। সামাবজে ন্যায়বিচার 

ও েমতায়ন্ প্রবতমন্ত্রী প্রবতমা কিৌবমে অযাপটি প্রোশ েক্ষরন্। 10,000-শক্ষব্দর 

িারতীয় সাইন্ লযাঙু্গক্ষয়জ বরসাচি  অযাড কট্রবন্িং কসোর(ISLRTC) অবিযান্টি 

সাইন্ লাক্ষন্ির বিবত্ত বহক্ষসক্ষি োজ েক্ষর। ISL অবিযাক্ষন্র সমস্ত পিগুবল 

অযাপটিক্ষত বহবি িা ইিংক্ষরবজ িযিহার েক্ষর অনু্সন্ধান্ েরা কযক্ষত পাক্ষর, যা 

অযান্ড্রক্ষয়ড এিিং আইওএস সিংস্করক্ষণ অযাক্ষক্সসক্ষযাগয। 
 

িারত সরোর প্রবতটি গ্রাক্ষম 4G, 5G সিংক্ষযাক্ষগর জন্য $30 বিবলয়ন্ 

বিবন্ক্ষয়াগ েরক্ষি 

িারক্ষতর আইটি মন্ত্রী অবশ্বন্ী তিষ্ণি িক্ষলক্ষেন্ কয, সরোর সারা কিক্ষশর প্রবতটি 

গ্রাক্ষম 4G এিিং 5G কন্টওয়ােি  অযাক্ষক্সসক্ষযাগযতা বন্বিত েরক্ষত এিিং গ্রামীণ 

এলাোয় এেটি শবক্তশালী বডবজটাল পবরোঠাক্ষমা ততবর েরক্ষত প্রায় $30 বিবলয়ন্ 

বিবন্ক্ষয়াগ েরক্ষত চক্ষলক্ষে। 'কলািাল বফন্ক্ষটে কফস্ট 2022'- এ িকৃ্ততা বিক্ষত বগক্ষয় 

মন্ত্রী অবশ্বন্ী তিষ্ণি িক্ষলন্, সরোর এখন্ পযিন্ত 1.5 লক্ষেরও কিবশ গ্রাম 

পঞ্চাক্ষয়ক্ষতর োক্ষে কপৌাঁেক্ষত সমযি হক্ষয়ক্ষে| 
 

CBI অপাক্ষরশন্ কমঘা চক্ষির অযীক্ষন্ বশশু বন্যিাতন্ সামগ্রীর বিরুক্ষদ্ধ 

কিশিযাপী অবিযান্ চালাক্ষে  

CBI 20টি রাজয ও কেন্দ্রশাবসত অঞ্চক্ষল বশশুক্ষির কযৌন্ বন্যিাতক্ষন্র বিষয়িস্তুর 

অন্লাইন্ সাকুি ক্ষলশন্ কেস খুজক্ষত সমগ্র কিশিযাপী এেটি অবিযান্ চালাক্ষে৷ 

অপাক্ষরশন্ কমঘা চক্ষির অিংশ বহসাক্ষি, কসন্ট্রাল িুযক্ষরা অফ ইন্ক্ষিবস্টক্ষগশন্ 

(CBI) 20 টি রাজয এিিং কেন্দ্রশাবসত অঞ্চল জুক্ষ়ে 56 টি স্থ্াক্ষন্ বশশু কযৌন্ 

বন্যিাতন্ সামগ্রীর ইোরক্ষন্ট বিতরক্ষণর কেত্র অনু্সন্ধান্ েরক্ষে। 

 

International News in Bengali 
 

সক্ষলামন্ দ্বীপপুঞ্জ সমস্ত বিক্ষিশী কন্ৌিাবহন্ীর জাহাজ অিরুদ্ধ েক্ষরক্ষে 

মাবেি ন্ এিিং যুক্তরাক্ষজযর জাহাজগুবল তার িিক্ষর প্রক্ষিশ েরক্ষত অস্বীোর েরার 

পক্ষর , সক্ষলামন্ দ্বীপপুঞ্জ এখন্ অস্থ্ায়ীিাক্ষি সমস্ত কন্ৌ পবরিশিন্ িন্ধ েক্ষর বিক্ষয়ক্ষে। 

অক্ষিবলয়ার েযান্ক্ষিরায় মাবেি ন্ দূতািাক্ষসর েক্ষয়ে ঘণ্টা পর প্রশান্ত মহাসাগরীয় 

দ্বীক্ষপর এই কিশটির প্রযান্মন্ত্রী মান্ক্ষসহ কসাগািাক্ষর কঘাষণা েক্ষরক্ষেন্ কয মাবেি ন্ 

কন্ৌিাবহন্ীর জাহাজগুবলক্ষে কিক্ষশর িিক্ষর ডে েরা কযক্ষে বিরত রাখা হক্ষি|  
 

IMF শ্রীলকাক্ষে 2.9 বিবলয়ন্ ডলাক্ষরর সাহাক্ষযযর হাত িাব়েক্ষয় বিক্ষয়ক্ষে 

শ্রীলকা আন্তজি াবতে মুরা তহবিক্ষলর আক্ষলাচেক্ষির সাক্ষয শতি সাক্ষপক্ষে $2.9 

বিবলয়ন্ কিলআউক্ষট সম্মত হক্ষয়ক্ষে, োরণ কিশটি এেটি িযাপে অযিনন্বতে সকট 

কযক্ষে ঘুক্ষর িা়োক্ষন্ার কচষ্টা েরক্ষে। েক্ষয়ে মাস যক্ষর খািয, জ্বালাবন্ ও ওষুক্ষযর 

ঘাটবত প্রিৃবত কিশটিক্ষে জজি বরত েক্ষরক্ষে| 
 

প্রযমিাক্ষরর মক্ষতা মক্ষঙ্গাবলয়া সফক্ষর যাক্ষেন্ রাজন্ায বসিং 

প্রবতরোমন্ত্রী দুই কিক্ষশর মক্ষযয প্রবতরো সহক্ষযাবগতা আরও সুসিংহত েরক্ষত 

বদ্বপাবেে আক্ষলাচন্া েরক্ষিন্। বতবন্ 2+2 মন্ত্রী পযিাক্ষয়র সিংলাক্ষপ জাপান্ও যাক্ষিন্। 

প্রযমত, কেন্দ্রীয় প্রবতরো মন্ত্রী রাজন্ায বসিং 5 কযক্ষে 7 কসক্ষেম্বর মক্ষঙ্গাবলয়া 

সফর েরার েযা রক্ষয়ক্ষে৷ "আসন্ন সফরটি কোন্ও িারতীয় প্রবতরো মন্ত্রীর 

মক্ষঙ্গাবলয়ায় প্রযম সফর| এই সফরটি উিয় কিক্ষশর মক্ষযয প্রবতরো সহক্ষযাবগতা 

এিিং কেৌশলগত অিংশীিাবরেক্ষে আরও সুসিংহত েরক্ষি "প্রবতরো মন্ত্রণালয় 

জান্াক্ষন্া হক্ষয়ক্ষে, 2+2 মন্ত্রী পযিাক্ষয়র সিংলাক্ষপ তার জাপান্ সফক্ষররও েযা 

রক্ষয়ক্ষে। 
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সুক্ষয়লা িযািারমযান্: িারতীয় িিংক্ষশাদ্ভূত যুক্তরাক্ষজযর ন্তুন্ স্বরাষ্ট্র সবচি 

ন্তুন্ বিটিশ প্রযান্মন্ত্রী বলজ ট্রাস, িারতীয় িিংক্ষশাদ্ভূত এেজন্ আইন্জীিী সুক্ষয়লা 

িযািারমযান্ক্ষে কিক্ষশর ন্তুন্ স্বরাষ্ট্র সবচি বহসাক্ষি বন্ক্ষয়াগ েক্ষরক্ষে৷ িারতীয় 

িিংক্ষশাদ্ভূত প্রীবত পযাক্ষটল, সুক্ষয়লা িযািারমযাক্ষন্র স্থ্লাবিবষক্ত হক্ষিন্। িবেণ-পূিি 

ইিংলযাক্ষডর ফারহাক্ষমর 42 িের িয়সী েন্জারক্ষিটিি পাটিি র সিসয সুক্ষয়লা 

িযািারমযান্ এর আক্ষগ অযাটবন্ি কজন্াক্ষরল বহসাক্ষি িবরস জন্সন্ প্রশাসক্ষন্র জন্য 

োজ েক্ষরবেক্ষলন্। 
 

িারত আগামী সিাক্ষহ QUAD বসবন্য়র আবযোবরেক্ষির তিঠক্ষের 

আক্ষয়াজন্ েরক্ষি 

তাইওয়ান্ প্রণালী বন্ক্ষয় উক্ষত্তজন্ার পর এই যরক্ষন্র প্রযম ঊধ্বি তন্ অবফবসয়াল 

বমটিিং আগামী সিাক্ষহ মাবেি ন্ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান্ এিিং অক্ষিবলয়ার সাক্ষয কোয়াড 

গ্রুবপিংক্ষয়র এেটি সরোরী-স্তক্ষরর তিঠে ন্য়া বিবিক্ষত আক্ষয়াজন্ েরা হক্ষি। 5-6 

কসক্ষেম্বর বন্যিাবরত কোয়াড বমটিিং সিাক্ষহ িারক্ষতর ইক্ষিা-পযাবসবফে 

অিংশীিারক্ষির সাক্ষয সিংগঠিত হক্ষি। কসক্ষেম্বক্ষরর মা ামাব  সমক্ষয় উজক্ষিবেস্তাক্ষন্ 

অনু্বষ্ঠত হক্ষত যাওয়া আসন্ন সািংহাই কো-অপাক্ষরশন্ অগিান্াইক্ষজশন্ (SCO) 

শীষি সক্ষম্মলক্ষন্র জন্য সরোক্ষরর "িারসাময িজায় রাখার" পিক্ষেপ বহক্ষসক্ষি 

এটিক্ষে কিখা হক্ষে৷ 
 

জাবতসিংঘ শ্রীলকার মান্িাবযোর করেক্ষডি র বন্িা েক্ষরক্ষে 

বহউমযান্ রাইটস ওয়াচ িক্ষলক্ষে কয, জাবতসিংক্ষঘর মান্িাবযোর োউবিল 27কশ 

কম শ্রীলকার উপর এেটি গিীর ত্রুটিপূণি করক্ষজাবলউশন্ পাস েক্ষরক্ষে, যা 

সাম্প্রবতে যুক্ষদ্ধর সময় েবযত অপিযিহাক্ষরর আন্তজি াবতে তিক্ষন্তর আহ্বান্ক্ষে 

উক্ষপো েক্ষরক্ষে,। োউবিল 26 এিিং 27 কম, 2009 তাবরক্ষখ শ্রীলকার 

মান্িাবযোর পবরবস্থ্বত বন্ক্ষয় এেটি বিক্ষশষ অবযক্ষিশক্ষন্র আক্ষয়াজন্ েক্ষরবেল| 
 

চীন্ উষ্ণতম আগস্ট মাক্ষসর করেডি  েক্ষরক্ষে  

চীক্ষন্র েতৃি পে কিক্ষশর সিক্ষচক্ষয় উষ্ণতম আগস্ট মাস করেডি  েক্ষরক্ষে| কিক্ষশর 

বমবডয়া অনু্সাক্ষর, এেটি অস্বািাবিে তীি গ্রীক্ষের তাপপ্রিাক্ষহর ফক্ষল ন্িীগুবল 

শুবেক্ষয় কগক্ষে, ফসল  লক্ষস কগক্ষে এিিং বিবেন্ন ব্ল্যােআউট শুরু হক্ষয়ক্ষে। চীক্ষন্র 

িবেণাঞ্চল গত মাক্ষস বিপযিস্ত হক্ষয় পক্ষ়েক্ষে যা বিক্ষশষজ্ঞরা িক্ষলবেক্ষলন্ কয, এটি 

বিশযিযাপী ইবতহাক্ষসর সিক্ষচক্ষয় খারাপ তাপপ্রিাহ মক্ষযয হক্ষত পাক্ষর| বসচুয়ান্ 

প্রক্ষিক্ষশর বেেু অিংক্ষশ এিিং চিংবেিং এর কমগাবসটিক্ষত তাপমাত্রা েক্ষয়ে বিন্ যক্ষর 

40 বডবগ্র কসলবসয়াস (104 ফাক্ষরন্হাইট) এর উপক্ষর চক্ষল বগক্ষয়বেল। 
 

রাজন্ায বসিংক্ষে কঘা়ো 'কতজস' উপহার বিক্ষলন্ মক্ষঙ্গাবলয়ার কপ্রবসক্ষডে 

উখন্াবগন্ খুক্ষরলসুখ 

মক্ষঙ্গাবলয়া সফরোরী প্রযম িারতীয় প্রবতরোমন্ত্রী, রাজন্ায বসিংক্ষে রাষ্ট্রপবত 

উখন্াবগন্ খুক্ষরলসুখ এেটি জাাঁ েজমেপূণি কঘা়ো "কতজাস" উপহার বিক্ষয়বেক্ষলন্। 

সাত িের পর এক্ষিক্ষশর কন্তৃক্ষের োে কযক্ষে ওই এেই রেম উপহার কপক্ষলন্ 

প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবি। 2015 সাক্ষল, প্রযান্মন্ত্রী কমাবি এই কিক্ষশ তার 

ঐবতহাবসে সফক্ষরর সময় তার তৎোলীন্ মক্ষঙ্গাবলয়ান্ প্রবতপে বচক্ষমি 

সাইখান্বিক্ষলক্ষগর োে কযক্ষে এেটি বিক্ষশষ উপহার কপক্ষয়বেক্ষলন্| কঘা়োটির ন্াম 

বেল োাঁ যাে'। 
 

পাবেস্তান্ক্ষে 450 বমবলয়ন্ ডলাক্ষরর পযাক্ষেজ কঘাষণা েক্ষরক্ষে যুক্তরাষ্ট্র 

িাইক্ষডন্ প্রশাসন্ পাবেস্তান্ক্ষে 450 বমবলয়ন্ মাবেি ন্ ডলাক্ষরর F-16 ফাইটার কজট 

বিট কটেসই কপ্রাগ্রাম অনু্ক্ষমািন্ েক্ষরক্ষে। মাবেি ন্ েিংক্ষগ্রক্ষস এেটি বিজ্ঞবি 

অনু্যায়ী, কস্টট বডপাটি ক্ষমে 450 বমবলয়ন্ মাবেি ন্ ডলাক্ষরর আনু্মাবন্ে খরক্ষচর 

বিবন্মক্ষয় F-16 কেস এিিং সেবেি ত সরঞ্জামগুবলর সম্ভািয বিক্ষিশী সামবরে বিবির 

অনু্ক্ষমািন্ কিওয়ার বসদ্ধান্ত বন্ক্ষয়ক্ষে| 

2018 সাক্ষল ট্রাে পাবেস্তান্ক্ষে সমস্ত প্রবতরো এিিং বন্রাপত্তা সহায়তা িন্ধ 

েরার কঘাষণা েরার পক্ষর পাবেস্তান্ক্ষে এটি প্রযম ি়ে বন্রাপত্তা সহায়তা প্রিান্ 

েরা হক্ষয়ক্ষে| 
 

মাবেি ন্ যুক্তরাষ্ট্র ইউক্ষরাক্ষপর জন্য 2 বিবলয়ন্ ডলার সামবরে সহায়তা প্রিান্ 

েক্ষরক্ষে 

মাবেি ন্ পররাষ্ট্রমন্ত্রী অযােবন্ বব্ল্ক্ষকন্ বেক্ষয়ক্ষি এেটি অবন্যিাবরত সফর েক্ষরক্ষেন্, 

োরণ িাইক্ষডন্ প্রশাসন্ ইউক্ষিন্ এিিং রাবশয়ার হুমবের মুক্ষখ যাো অন্যান্য 

ইউক্ষরাপীয় কিশগুবলর জন্য $2 বিবলয়ক্ষন্রও কিবশ মূক্ষলযর ি়ে ন্তুন্ সামবরে 

সহায়তা প্রিান্ েক্ষরক্ষে। ঊধ্বি তন্ ইউক্ষিন্ীয় েমিেতি াক্ষির সাক্ষয তিঠক্ষে, বব্ল্ক্ষকন্ 

িক্ষলবেক্ষলন্ কয িাইক্ষডন্ প্রশাসন্ ইউক্ষিন্ এিিং ন্যাক্ষটা সিসয এিিং আঞ্চবলে 

বন্রাপত্তা অিংশীিারক্ষির সাক্ষয তার 18টি প্রবতক্ষিশীক্ষে িীঘিক্ষময়ািী তিক্ষিবশে 

সামবরে অযিায়ক্ষন্ $2 বিবলয়ন্ অযি প্রিান্ েক্ষরক্ষে| 
 

চীন্া অযিন্ীবত এেটি প্রেৃত সমসযার সমু্মখীন্ হক্ষয়ক্ষে 

রাবশয়া-ইউক্ষিন্ যুক্ষদ্ধর োরক্ষণ উচ্চ মুরাস্ফীবতর ফক্ষল বিশ্বিযাপী প্রযান্ 

অযিন্ীবতগুবলর িৃবদ্ধ মন্থর হওয়ায়, অক্ষন্ে অযিন্ীবতবিি আশা েরক্ষেন্ কয চীন্ 

আিারও বিক্ষশ্বর উদ্ধাক্ষর আসক্ষি। তক্ষি এটি 2008 ন্য়, যখন্ চীক্ষন্র তৎোলীন্ দ্রুত 

প্রসাবরত অযিন্ীবত এিিং কিইবজিং সরোর েতৃি ে প্রোবশত এেটি বিশাল উদ্দীপন্া 

পবিমা কিশগুবলক্ষে আবযিে সিংেট কযক্ষে দ্রুত পুন্রুদ্ধার েরক্ষত সাহাযয 

েক্ষরবেল। বেন্তু এই সময়, চীক্ষন্র অযিন্ীবত এেটি গিীর সমসযার মযয বিক্ষয় 

চক্ষলক্ষে। সরোর এই িেক্ষরর 5.5 % বজবডবপ িৃবদ্ধর লেযমাত্রা কেক্ষ়ে বিক্ষয়ক্ষে এিিং 

বপ্রবময়ার বল কেবেয়ািং গত মাক্ষস সতেি  েক্ষর বিক্ষয়বেক্ষলন্ কয আরও 

সম্প্রসারণমূলে ন্ীবতবন্যিারক্ষণর জন্য এই মুহূক্ষতি  খুি এেটা সুক্ষযাগ কন্ই|  
 

বচপ সরিরাক্ষহর উন্নবতর সাক্ষয সাক্ষয যান্িাহক্ষন্র কপ্ররণ 21% িৃবদ্ধ কপক্ষয়ক্ষে 

কসাসাইটি অফ ইবডয়ান্ অক্ষটাক্ষমািাইল মযানু্ফযােচারাসি অনু্সাক্ষর, 

কসবমেডাক্টরগুবলর উন্নত সরিরাহ এিিং চাবহিার উপর ির েক্ষর িারক্ষত 

যাত্রীিাহী গাব়ের পাইোবর বিিয় আগস্ট মাক্ষস 21 শতািংশ িাবষিে িৃবদ্ধ কপক্ষয়ক্ষে৷ 

ইডাবি সিংস্থ্া কসাসাইটি অফ ইবডয়ান্ অক্ষটাক্ষমািাইল মযানু্ফযােচারাসি (বসয়াম) 

দ্বারা প্রোবশত সিিক্ষশষ তযয অনু্সাক্ষর, গত মাক্ষস বডলারক্ষির োক্ষে যাত্রীিাহী যান্ 

(PV) কপ্ররণ 2,81,210 ইউবন্ক্ষট িাাঁ ব়েক্ষয়ক্ষে, যা 2021 সাক্ষলর আগক্ষস্ট 

2,32,224 ইউবন্ট বেল। যাত্রীিাহী গাব়ের পাইোবর বিবি 23 শতািংশ কিক্ষ়েক্ষে, 

যা গত মাক্ষস 1,33,477 ইউবন্ট বেল, যা এে িেক্ষরর আক্ষগর সমক্ষয়র তুলন্ায় 

1,08,508 ইউবন্ট বেল, SIAM জাবন্ক্ষয়ক্ষে। 
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লডি স মােি  ইিুযক্ষরি IRDAI দ্বারা সরাসবর িীমা কিাোক্ষরর লাইক্ষসি 

কপক্ষয়ক্ষে 

িারক্ষতর িীমা বন্য়ন্ত্রে ও উন্নয়ন্ েতৃি পে(IRDAI) লডি স মােি  ইিুযক্ষরি 

কিাোক্ষরজ প্রাইক্ষিট বলবমক্ষটড, লডি স মােি  ইডাবিক্ষজর িীমা বিিাগ, জীিন্ এিিং 

সাযারণ িীমা পণয িাজারজাত েরার জন্য এেটি সরাসবর িীমা কিাবেিং লাইক্ষসি 

বিক্ষয়ক্ষে। এই সরাসবর কিাবেিং লাইক্ষসক্ষির মাযযক্ষম, লডি স মােি  ইিুযক্ষরি 

ইডাবিজ িীমা খাক্ষত প্রক্ষিক্ষশর বিবত্ত ততবর েক্ষরক্ষে। 
 

বেিং চালিস উইবলয়াম এিিং কেট-ক্ষে বপ্রি ও বপ্রক্ষিস অফ ওক্ষয়লস বহসাক্ষি 

বন্যুক্ত েরা হক্ষয়ক্ষে 

বিক্ষটক্ষন্র রাজা চালিস তার কজযষ্ঠ পুত্র উইবলয়াম এিিং পুত্রিযূ কেটক্ষে বপ্রি এিিং 

বপ্রক্ষিস অফ ওক্ষয়লক্ষসর উপাবয প্রিান্ েক্ষরক্ষেন্| চালিস 1958 সাক্ষল বপ্রি অফ 

ওক্ষয়লস বহসাক্ষি বন্যুক্ত হক্ষয়বেক্ষলন্|  

তার মা রান্ী এবলজাক্ষিক্ষযর মৃতুযর পর জাবতর উক্ষদ্দক্ষশয তার প্রযম িকৃ্ততা 

কিওয়ার সময়, চালিস িক্ষলবেক্ষলন্ কয বতবন্ তার উত্তরাবযোরী উইবলয়ামক্ষে বপ্রি 

অফ ওক্ষয়লস বহসাক্ষি বন্যুক্ত েরক্ষত কপক্ষর গবিিত, চালিস 1958 সাল কযক্ষে এেটি 

উপাবয কপক্ষয়বেক্ষলন্। 
 

প্রযান্মন্ত্রী কমািী সমরেক্ষি, রাষ্ট্রপবত বশর সাক্ষয কিখা েরক্ষিন্ 

প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবি সািংহাই কো-অপাক্ষরশন্ অগিান্াইক্ষজশন্ (SCO) শীষি 

সক্ষম্মলক্ষন্ কযাগ বিক্ষত এখাক্ষন্ কপৌাঁক্ষেক্ষেন্, যাখাক্ষন্ আঞ্চবলে বন্রাপত্তা চযাক্ষলঞ্জ, 

িাবণজয ও জ্বালাবন্ সরিরাহ প্রিৃবত িৃবদ্ধ বিষক্ষয় আক্ষলাচন্া েরক্ষত েরক্ষি। SCO 

দুই িের পর উজক্ষিবেস্তাক্ষন্র সমরেক্ষি প্রযম িযবক্তগত শীষি সক্ষম্মলন্ আক্ষয়াজন্ 

েরক্ষত চক্ষলক্ষে। এই সক্ষম্মলক্ষন্ রাবশয়ার কপ্রবসক্ষডে ভ্লাবিবমর পুবতন্ এিিং চীক্ষন্র 

কপ্রবসক্ষডে বশ বজন্বপিংও অিংশগ্রহণ েরক্ষিন্|  
 

উত্তর কোবরয়া প্রবতরো বহসাক্ষি পারমাণবিে হামলার অনু্ক্ষমািন্ বিক্ষয় 

আইন্ পাস েক্ষরক্ষে 

উত্তর কোবরয়া পারমাণবিে হামলা সিংিান্ত আইন্ পাস েক্ষরক্ষে: উত্তর কোবরয়া 

এেটি আইন্ অনু্ক্ষমািন্ েক্ষরক্ষে যা এটিক্ষে আক্ষগ কযক্ষেই পারমাণবিে হামলা 

চালাক্ষন্ার েমতা কিয়। সম্প্রবত পাস হওয়া আইক্ষন্র ফক্ষল পারমাণবিে অস্ত্রযারী 

রাষ্ট্র বহক্ষসক্ষি উত্তর কোবরয়ার অিস্থ্ান্ অপবরিতি ন্ীয় হক্ষয় উক্ষঠক্ষে। উত্তর কোবরয়া, 

এই িের এেটি আন্তঃমহাক্ষিশীয় িযাবলবস্টে কেপণাস্ত্র সহ করেডি  সিংখযে অস্ত্র 

পরীো েক্ষরক্ষে| 
 

 

আক্ষমিবন্য়া-আজারিাইজান্ সীমাক্ষন্ত আিার সিংঘষি 

আক্ষমিবন্য়া এিিং আজারিাইজাক্ষন্র মক্ষযয ন্তুন্ সিংঘষি শুরু হক্ষয়ক্ষে| প্রবতটি পে 

হতাহত হওয়ার বরক্ষপাটি  েরক্ষে এিিং সবহিংসতার জন্য অপরক্ষে িায়ী েরক্ষে। 

আক্ষমিবন্য়া িক্ষলক্ষে কয, আজারিাইজান্ীয় িাবহন্ী সীমাক্ষন্তর োক্ষে কিশ েক্ষয়েটি 

পক্ষয়ক্ষে আিমণ েক্ষরক্ষে, 49 আক্ষমিন্ীয় তসন্যক্ষে হতযা েক্ষরক্ষে। আজারিাইজান্ 

িক্ষলক্ষে কয, আক্ষমিবন্য়ান্ িাবহন্ী তাক্ষির উপর গুবল চালায়, অবন্বিি ষ্ট সিংখযে 

হতাহক্ষতর ঘটন্া ঘক্ষট। ন্াক্ষগাক্ষন্িা-োরািাখ অঞ্চল বন্ক্ষয় দুই কিক্ষশর মক্ষযয েক্ষয়ে 

িশে যক্ষর সিংঘাত হক্ষয়ক্ষে| 

2020 সাক্ষল এেটি েয় সিাক্ষহর যুক্ষদ্ধ 6,600 জক্ষন্রও কিবশ কলাে বন্হত 

হক্ষয়বেল এিিং আজারিাইজান্ এই অঞ্চক্ষল ও এর আক্ষশপাক্ষশর অঞ্চল পুন্রুদ্ধার 

েরার কচষ্টা েক্ষরবেল| মাবেি ন্ পররাষ্ট্রমন্ত্রী অযােবন্ বব্ল্ক্ষকন্ উিয় পেক্ষে 

"কযক্ষোক্ষন্া সামবরে শত্রুতা অবিলক্ষম্ব কশষ েরার" আহ্বান্ জাবন্ক্ষয়ক্ষেন্। রাবশয়ার 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও আক্ষমিবন্য়া ও আজারিাইজান্ক্ষে রাজনন্বতে ও কূটনন্বতে 

উপাক্ষয় সিংঘাক্ষতর সমাযান্ েরার আহ্বান্ জাবন্ক্ষয়ক্ষে। 
 

Qimingxing-50: চীক্ষন্র প্রযম সেূণি কসৌর-চাবলত এবরয়াল কিবহেযাল 

(UAV) 

চীন্ সফলিাক্ষি তার প্রযম সেূণি কসৌর-চাবলত মনু্ষযবিহীন্ এবরয়াল কিবহেল 

(UAV) পরীো েক্ষরক্ষে, যা েক্ষয়ে মাস যক্ষর উ়েক্ষত পাক্ষর এিিং প্রক্ষয়াজক্ষন্ 

উপগ্রহ বহক্ষসক্ষিও োজ েরক্ষত পাক্ষর। Qimingxing-50 এর প্রযম িাইটটি লঞ্চ 

েরা হক্ষয়ক্ষে, এরফক্ষল এটি শুযুমাত্র কসৌর শবক্ত দ্বারা চাবলত প্রযম ি়ে আোক্ষরর 

UAV হক্ষয়ক্ষে| এেজন্ চীন্া সরোরী েমিেতি া এেটি টুইক্ষট এটি জাবন্ক্ষয়ক্ষেন্। 
 

ন্রওক্ষয়বজয়ান্ কেন্দ্রীয় িযািংে Ethereum িযিহার েক্ষর জাতীয় বডবজটাল 

মুরা বিোশ েক্ষরক্ষে 

ন্রওক্ষয়র কেন্দ্রীয় িযািংে Norges Bank, Ethereum প্রযুবক্তর উপর বিবত্ত েক্ষর 

কিক্ষশর কেন্দ্রীয় িযািংে বডবজটাল মুরা (CBDC) সযাডিক্ষক্সর জন্য ওক্ষপন্ কসাসি 

কোড প্রোশ েক্ষর এেটি বডবজটাল মুরা বিোক্ষশর প্রক্ষচষ্টায় এেটি উক্ষিখক্ষযাগয 

অগ্রগবত েক্ষরক্ষে। বিক্ষোগ্রাবফে প্রযুবক্তর চলমান্ মূলযারা গ্রহক্ষণর মাযযক্ষম এই 

উন্নয়ন্ সম্ভি হক্ষয়ক্ষে। 
 

তাবজবেস্তাক্ষন্র সাক্ষয বেরবগজস্তাক্ষন্র প্রিল যুদ্ধ শুরু হক্ষয়ক্ষে 

মযয এবশয়ার প্রবতক্ষিশী কিশ তাবজবেস্তাক্ষন্র সাক্ষয "তীি যুক্ষদ্ধর" খির প্রোক্ষশয 

এক্ষসক্ষে এিিং এরফক্ষল 24 জন্ বন্হত হক্ষয়ক্ষে। উিয় কোট িবরর িূবমক্ষিবষ্টত 

কিশগুবল এক্ষে অপক্ষরর বিরুক্ষদ্ধ যুদ্ধবিরবত চুবক্ত সক্ষিও এেটি বিতবেি ত এলাোয় 

পুন্রায় যুদ্ধ শুরু েরার অবিক্ষযাগ েক্ষরক্ষে। এে বিিৃবতক্ষত বেরবগজ সীমান্ত সাবিি স 

িক্ষলক্ষে কয তাক্ষির িাবহন্ী তাবজে হামলা প্রবতহত েরক্ষত অিযাহত রক্ষয়ক্ষে। 
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25 িের িয়সী জলিায় ুেমী কিক্ষন্সা ন্াোক্ষত ইউবন্ক্ষসক্ষফর শুক্ষিো দূত 

বহসাক্ষি বন্যুক্ত হক্ষয়ক্ষেন্ 

জাবতসিংক্ষঘর আন্তজি াবতে বশশু জরুরী তহবিল (UNICEF) উগাডার 25 িের 

িয়সী জলিাযু় েমী িযাক্ষন্সা ন্াোক্ষতক্ষে জাবতসিংঘ বশশু তহবিক্ষলর (UNICEF) 

শুক্ষিো দূত বহক্ষসক্ষি বন্ক্ষয়াগ েক্ষরক্ষে। সিংস্থ্ার সাক্ষয তার সহক্ষযাবগতা এিিং 

িতি মান্ ও িবিষযত প্রজক্ষমর জন্য জলিাযু় ন্যায়বিচাক্ষরর জন্য তার অসামান্য 

বিশ্বিযাপী ওোলবতক্ষে স্বীেৃবত কিওয়া হক্ষয়ক্ষে| 
 

জাপাক্ষন্ িয়কর টাইফুন্ ন্ান্মাডল, ে়োক্ষন্া হক্ষয়ক্ষে সতেি  িাতি া 

টাইফুন্ ন্ান্মাডল জাপাক্ষন্র বিবিন্ন স্থ্াক্ষন্ প্রচে িাতাস ও িৃবষ্টপাক্ষতর করেডি  

েক্ষরক্ষে। টাইফুন্ ন্ান্মাডল েক্ষয়ে িেক্ষরর মক্ষযয জাপাক্ষন্ আঘাত হান্া সিক্ষচক্ষয় 

িয়কর  ়েগুবলর মক্ষযয এেটি। প্রযান্মন্ত্রী ফুবমও বেবশিা বন্উইয়ক্ষেি  তার প্রস্থ্ান্ 

বিলবম্বত েক্ষরক্ষেন্, কযখাক্ষন্ বতবন্ জাবতসিংক্ষঘর সাযারণ পবরষক্ষি িকৃ্ততা কিক্ষিন্। 

জাপাক্ষন্র আিহাওয়া সিংস্থ্া (JMA) , িারী িৃবষ্ট, উচ্চ কেউ এিিং  ক্ষ়ের জন্য 

জন্গণক্ষে সতেি  এিিং প্রস্তুত যাোর পরামশি বিক্ষয়ক্ষে। 

ন্ান্মাডল সেবেি ত মূল পক্ষয়ে: 

 টাইফুন্ ন্ান্মাক্ষডাল জাপাক্ষন্র 14তম টাইফুন্। 

 টাইফুন্ ন্ান্মাডল োক্ষগাবশমা শহক্ষরর োক্ষে লযাডফল েক্ষরক্ষে এিিং পক্ষর 

টাইফুন্টি পবিমাঞ্চলীয় বেউশু দ্বীপ এিিং কহান্শু প্রযান্ দ্বীক্ষপ আঘাত 

কহক্ষন্ক্ষে| 

 এরফক্ষল এখক্ষন্া অিবয এেজক্ষন্র মৃতুয করেডি  েরা হক্ষয়ক্ষে এিিং 69 জন্ 

আহত হক্ষয়ক্ষে। 

 টাইফুক্ষন্র সময় প্রায় 3,40,000টি পবরিার বিদুযৎবিহীন্ বেল। 

 বেউশু করলওক্ষয় কোোবন্ বেউশুক্ষত োযিিম িন্ধ েক্ষর বিক্ষয়ক্ষে। 

 জাপান্ এয়ারলাইি কোোবন্ বলবমক্ষটড এিিং এএন্এ কহাবডিংস প্রায় 800টি 

িাইট িাবতল েক্ষরক্ষে। 
 

চীন্ ও সিংযুক্ত আরি আবমরাত চাাঁ ক্ষির করািার বমশক্ষন্ এেসাক্ষয োজ 

েরক্ষত চক্ষলক্ষে 

চীন্ এিিং সিংযুক্ত আরি আবমরাত (ইউএই) মহাোশ উচ্চাোঙ্ক্ষাক্ষে আরও 

এবগক্ষয় বন্ক্ষত সাহাযয েরার জন্য এক্ষে অপক্ষরর সাক্ষয হাত কমলাক্ষত সম্মত 

হক্ষয়ক্ষে। সিংযুক্ত আরি আবমরাক্ষতর মহম্মি বিন্ রবশি কস্পস কসোর 

(এমবিআরএসবস) এিিং চায়ন্া ন্যাশন্াল কস্পস এক্ষজবি (বসএন্এসএ) সিংযুক্ত 

আরি আবমরাক্ষতর চাাঁ ি বমশক্ষন্ এেসাক্ষয োজ েরার জন্য এেটি সমক্ষ াতা স্মারে 

(MoU) স্বাের েক্ষরক্ষে। চুবক্তটি দুই কিক্ষশর মক্ষযয প্রযম কযৌয মহাোশ প্রেে 

বচবিত েক্ষরক্ষে। 
 

রাজন্ায বসিং দুই বিক্ষন্র বমশর সফক্ষর যাক্ষিন্  

প্রবতরো মন্ত্রী রাজন্ায বসিং বদ্বপাবেে প্রবতরো সেেি  কজারিার েরার জন্য 

ন্তুন্ উক্ষিযাগগুবল অক্ষেষণ েরক্ষত 18/09/22 কযক্ষে বমশক্ষর 2 বিক্ষন্র সফর 

েরক্ষিন্৷ প্রবতরো মন্ত্রে িক্ষলক্ষে কয, িারত ও বমশক্ষরর মক্ষযয প্রবতরো 

সহক্ষযাবগতা িা়োক্ষন্ার জন্য এেটি সমক্ষ াতা স্মারেও রাজন্ায বসিং এর সফক্ষরর 

সময় স্বােবরত হক্ষি। 

বফন্বমন্ বিশ্বিযািংেক্ষে িারক্ষত ঋণ প্রিাক্ষন্র জন্য আহ্বান্ জাবন্ক্ষয়ক্ষে 

বিশ্বিযািংে COVID-19 মহামারী দ্বারা মারাত্মেিাক্ষি প্রিাবিত িবরর এিিং দুিিল 

পবরিারগুবলক্ষে সামাবজে সহায়তা প্রিাক্ষন্র জন্য িারক্ষতর প্রক্ষচষ্টাক্ষে সমযিন্ 

েরার উক্ষদ্দক্ষশয USD 1 বিবলয়ন্ ঋণ অনু্ক্ষমািন্ েক্ষরক্ষে। “ িারক্ষতর কোবিড-

19 কসাশযাল কপ্রাক্ষটেশন্ করসপি কপ্রাগ্রামক্ষে েরাবেত েরা” রাক্ষজযর সীমান্া 

জুক্ষ়ে গ্রামীণ এিিং শহুক্ষর উিয় জন্ক্ষগাষ্ঠীর জন্য অযাক্ষক্সসক্ষযাগয আরও এেবত্রত 

কডবলিাবর েযাটফক্ষমির বিক্ষে সরোক্ষরর প্রক্ষচষ্টাক্ষে সমযিন্ েরক্ষি। 
 

বিহার সরোর সু্কক্ষল 'কন্া-িযাগ কড' চালু েরক্ষত চক্ষলক্ষে 

বিহার সরোর সু্কলগুবলক্ষত এেটি "কন্া-িযাগ কড" বন্য়ম চালু েরক্ষত চক্ষলক্ষে এিিং 

বশোযীক্ষির উপর কিা া েমাক্ষত সিাক্ষহ অন্তত এেিার এেটি িাযযতামূলে 

কখলার আক্ষয়াজন্ েরক্ষি৷ সািাবহে “কন্া-িযাগ কড”-কত টাস্ক-বিবত্তে িযিহাবরে 

ক্লাস যােক্ষি। সিাক্ষহ অন্তত এেিার, বশোযীরা শুযুমাত্র তাক্ষির লাঞ্চ িক্স বন্ক্ষয় 

সু্কক্ষল আসক্ষি। তাক্ষির িই িহন্ েরার িরোর কন্ই। বিন্টি িযিহাবরে এিিং 

অবিজ্ঞতামূলে বশোর জন্য উত্সগীেৃত হক্ষি। এই যরক্ষন্র ন্ীবতর উক্ষদ্দশয হল 

বশোযীক্ষির বিবিন্ন বিয়ােলাক্ষপ জব়েত েরা, যা তাক্ষির জীিক্ষন্ ইবতিাচে প্রিাি 

কফলক্ষত পাক্ষর। 
 

গাবজয়ািাক্ষি ইসরাক্ষয়বল দূতািাস দ্বারা ঋতুস্রাক্ষির স্বাক্ষস্থ্যর জন্য " সরাস " 

প্রেে চালু েরা হক্ষয়ক্ষে 

সাশ্রয়ী মূক্ষলযর এিিং পবরক্ষিশ িান্ধি সযাবন্টাবর ন্যাপবেন্, "সরাস" ততরী েরার 

ফক্ষল গ্রাক্ষমর মবহলারা গাবজয়ািাক্ষির 27 িের িয়সী উজমা োজবমক্ষে সম্মান্ 

জাবন্ক্ষয়ক্ষে৷ NGO ‘খুবশর’ সাক্ষয চুবক্ত েক্ষর িারক্ষত ইসরাক্ষয়বল দূতািাক্ষসর 

উক্ষিযাগ "সরাস" প্রেক্ষের অিংশ বহসাক্ষি এটি চালু েক্ষরক্ষে, যার লেয হল 

ঋতুস্রাক্ষির স্বাস্থ্য এিিং পবরষ্কার-পবরেন্নতা সেক্ষেি  সক্ষচতন্তা িৃবদ্ধ েরা এিিং 

মবহলাক্ষির িেতা ও সেমতা উন্নত েরা| 
 

জবজি য়া কমক্ষলাবন্ ইতাবলর প্রযম মবহলা প্রযান্মন্ত্রী বন্িিাবচত হক্ষয়ক্ষেন্ 

বন্িিাচক্ষন্ জবজি য়া কমক্ষলাবন্ বিজয়ী এেটি রেণশীল কজাক্ষটর কন্তৃে কিওয়ার পর 

বদ্বতীয় বিশ্বযুক্ষদ্ধর পর কযক্ষে সিক্ষচক্ষয় ডান্পন্থী সরোক্ষরর প্রযান্ বহক্ষসক্ষি ইতাবলর 

প্রযম মবহলা প্রযান্মন্ত্রী হক্ষত চক্ষলক্ষেন্৷ জবজি য়া কমক্ষলাবন্ প্রযান্মন্ত্রী মাবরও ড্রাবঘর 

োে কযক্ষে িাবয়ে কন্ক্ষিন্| ইতাবলর ডান্পন্থী কন্তা কমক্ষলাবন্র িল বন্িিাচক্ষন্ শীক্ষষি 

উক্ষঠ এক্ষসক্ষে। বতবন্, পরিতী সরোক্ষরর কন্তৃক্ষে সেল ইতালীয়ক্ষির উন্নবতর জন্য 

োজ েরক্ষিন্।  
 

ভ্লাবিবমর পুবতন্ এডওয়াডি  কনাক্ষডন্ক্ষে রাবশয়ার ন্াগবরেে প্রিান্ েক্ষরন্ 

রাষ্ট্রপবত ভ্লাবিবমর পুবতন্ প্রাক্তন্ মাবেি ন্ কগাক্ষয়িা ঠিোিার এডওয়াডি  কনাক্ষডন্ক্ষে 

ন্যাশন্াল বসবেউবরটি এক্ষজবি (NSA) দ্বারা কগাপন্ ন্জরিাবর অবিযাক্ষন্র কস্কল 

প্রোশ েরার ন্য় িের পর রাবশয়ার ন্াগবরেে প্রিান্ েক্ষরক্ষেন্| মাবেি ন্ েতৃি পে 

িেক্ষরর পর িের যক্ষর গুিচরিৃবত্তর অবিক্ষযাক্ষগ কফৌজিাবর বিচাক্ষরর মুক্ষখামুবখ 

হওয়ার জন্য তাক্ষে মাবেি ন্ যুক্তরাক্ষষ্ট্র বফবরক্ষয় বিক্ষত কচক্ষয়বেল। 
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কসৌবি আরক্ষির িাউন্ বপ্রি কমাহাম্মি বিন্ সালমান্ প্রযান্মন্ত্রী বহক্ষসক্ষি 

বন্ক্ষয়াগ কপক্ষয়ক্ষেন্ 

কসৌবি আরক্ষির িাউন্ বপ্রি কমাহাম্মি বিন্ সালমান্ক্ষে এে রাজেীয় বডবির 

মাযযক্ষম প্রযান্মন্ত্রী বহক্ষসক্ষি বন্ক্ষয়াগ প্রিান্ েক্ষরক্ষেন্। িািশাহ সালমাক্ষন্র 

বসিংহাসক্ষন্র উত্তরাবযোরী িাউন্ বপ্রি ইবতমক্ষযযই িযাপে েমতার অবযোরী এিিং 

তাক্ষে রাক্ষজযর প্রযান্ কন্তা বহসাক্ষি কিখা হয়। তাক্ষে প্রযান্মন্ত্রী বহক্ষসক্ষি বন্ক্ষয়াক্ষগর 

রাজেীয় বডবি কসৌবি কপ্রস এক্ষজবি িহন্ েক্ষরক্ষে। 
 

িৃটিশ পাউড ডলাক্ষরর তুলন্ায় সিক্ষচক্ষয় েম মূলয করেডি  েক্ষরক্ষে 

50 িেক্ষরর মক্ষযয যুক্তরাক্ষজযর সিক্ষচক্ষয় ি়ে টযাক্স হ্রাক্ষসর পর িাজাক্ষরর প্রবতবিয়ার 

ফক্ষল, পাউড ডলাক্ষরর তুলন্ায় করেডি  বন্ক্ষে কপৌাঁক্ষেক্ষে। স্টাবলিিং শুরুর বিক্ষে 

এবশয়ান্ কট্রবডিংক্ষয় প্রায় $1.03 এ কন্ক্ষম আক্ষস এিিং পক্ষর $1.07 এর োোোবে 

চক্ষল যায়। যার িৃবদ্ধর প্রতযাশায়, চযাক্ষিলর কোয়াবস কোয়াক্ষটি িং তার কঘাবষত £45 

বিবলয়ন্ পবরেেন্ার উপক্ষর অবতবরক্ত ের েমাক্ষন্ার প্রবতশ্রুবত বিক্ষয়ক্ষেন্। 
 

বদ্বতীয় বিশ্বযুক্ষদ্ধর পর কযক্ষে এই প্রযম ইতাবলক্ষত এেটি ডান্পন্থী িল 

সরোর গঠন্ েরক্ষত চক্ষলক্ষে 

বদ্বতীয় বিশ্বযুক্ষদ্ধর পর কিবন্ক্ষটা মুক্ষসাবলবন্র ফযাবসস্ট পাটিি র এেটি েক্ষঠার-ডান্পন্থী 

কজাট সরোর গঠন্ েরক্ষত চক্ষলক্ষে। িক্ষলর কন্তা, জবজি য়া কমক্ষলাবন্, ইতাবলর 

প্রযম মবহলা প্রযান্মন্ত্রী হক্ষত চক্ষলক্ষেন্। তার জয় এমন্ এেটি সমক্ষয় এক্ষসক্ষে যখন্ 

ফযাবসিািী িলগুবল ইউক্ষরাপ জুক্ষ়ে লাি েরক্ষে। 
 

িবেণ এবশয়ার 5টি কিশ বন্ক্ষয় গঠিত হক্ষয়ক্ষে পাম অক্ষয়ল অযালাক্ষয়ি 

িবেণ এবশয়ার পাাঁ চটি পাম কতল আমিাবন্োরে কিশ - িারত, পাবেস্তান্, 

শ্রীলকা, িািংলাক্ষিশ এিিং কন্পাল কযক্ষে কিাজয কতল িাবণজয সবমবত এবশয়ান্ পাম 

অক্ষয়ল অযালাক্ষয়ি (APOA) প্রবতষ্ঠার কঘাষণা েক্ষরক্ষে। 

"APOA-এর মাযযক্ষম, আমরা পাম কতল কিাক্তা কিশগুবলর অযিনন্বতে ও 

িযিসাবয়ে স্বাযি রোর লক্ষেয োজ েরি এিিং সিসয কিশগুবলক্ষত পাম কতক্ষলর 

িযিহার িা়োক্ষন্ার বিক্ষে োজ েরি," কপ্রবসক্ষডে অতুল চতুক্ষিিিী, সলক্ষিে 

এক্সট্রাক্টরস অযাক্ষসাবসক্ষয়শন্ অফ ইবডয়া (SEA) এটি িক্ষলক্ষেন্| 
 

G-4 কিশগুবল UNSC সিংস্কাক্ষরর পুন্িিযক্ত েক্ষরক্ষে 

িারত, জাপান্, জামিাবন্ এিিং িাবজক্ষলর সমেক্ষয় গঠিত G4 গ্রুপ জাবতসিংক্ষঘর 

বন্রাপত্তা পবরষক্ষির (UNSC) িীঘিক্ষময়ািী সিংস্কাক্ষরর বিষক্ষয় "অযিপূণি" অগ্রযাত্রার 

অিাক্ষির বিষক্ষয় তাক্ষির উক্ষদ্বগ প্রোশ েক্ষরক্ষে এিিং এই বিষক্ষয় "এমারক্ষজবি" 

িাবি েক্ষরক্ষে। 
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সমাবজে অবযোরী বশবির প্রিীণ ন্াগবরে এিিং বিিযাঙ্গজক্ষন্র জন্য উক্ষদ্বাযন্ 

েরা হক্ষয়ক্ষে 

ALIMCO, ন্াগপুর বমউবন্বসপযাল েক্ষপিাক্ষরশন্ (NMC) এিিং ন্াগপুর কজলা 

প্রশাসক্ষন্র সহক্ষযাবগতায় SJ&E বিিাগ দ্বারা 'সামাবজে অবযোরী বশবির' 

আক্ষয়াবজত েক্ষরক্ষে। 'সামাবজে অবযোরী বশবির' িারত সরোক্ষরর সামাবজে ন্যায় 

ও েমতায়ন্ মন্ত্রক্ষের ADIP প্রেক্ষের অযীক্ষন্ 'রাষ্ট্রীয় িাক্ষয়াশ্রী কযাজন্া' (RVY 

বস্কম) এিিং ' বিিযাঙ্গজন্' -এর অযীক্ষন্ প্রিীণ ন্াগবরেক্ষির সাহাযয ও সহায়তা 

বডিাইস বিতরক্ষণর আক্ষয়াজন্ েক্ষরবেল। 

উক্ষদ্বাযন্ী অনু্ষ্ঠাক্ষন্ প্রযান্ অবতবয বেক্ষলন্ কেন্দ্রীয় স়েে পবরিহন্ ও মহাস়েে 

মন্ত্রী শ্রী বন্বতন্ গ়েেব়ে এিিং কেন্দ্রীয় সামাবজে ন্যায়বিচার ও েমতায়ন্ মন্ত্রী ড. 

িীক্ষরন্দ্র কুমার। বতবন্ প্রচারাবিযাক্ষন্র উক্ষদ্বাযন্ েক্ষরন্ এিিং বিিযাঙ্গজন্ ও প্রিীণ 

ন্াগবরেক্ষির বিবিন্ন যরক্ষণর সাহাযয এিিং সহায়তা বডিাইস বিতরণ েক্ষরন্। 
 

ন্াগালযাড-এ 119 িেক্ষর বদ্বতীয় করলওক্ষয় কস্টশন্ চালু হক্ষয়ক্ষে 

উত্তর-পূিি রাজয, ন্াগালযাড কশাখবিক্ষত এেটি ন্তুন্ সুবিযা চালু েরার সাক্ষয 119 

িেক্ষররও কিবশ সময় পক্ষর রাজযটিক্ষত বদ্বতীয় করলওক্ষয় কস্টশন্ চালু েরা হক্ষয়ক্ষে। 

রাক্ষজযর িাবণবজযে কেক্ষন্দ্রর কেন্দ্রস্থ্ক্ষল বডমাপুর করলওক্ষয় কস্টশন্, 1903 সাক্ষল 

উক্ষদ্বাযন্ েরা হক্ষয়বেল। মুখযমন্ত্রী কন্বফউ বরও বিক্ষন্র কিলা কশাখুবি করলওক্ষয় 

কস্টশন্ কযক্ষে কডাবন্ কপাক্ষলা এক্সক্ষপ্রসক্ষে পতাো বিক্ষয় চালু েক্ষরন্। 
 

কতক্ষলঙ্গান্া মুরাস্ফীবতর তাবলোয় 8.32% এর সাক্ষয শীক্ষষি রক্ষয়ক্ষে 

কতক্ষলঙ্গান্া, পবিমিঙ্গ (8.06%) এিিং বসবেম (8.01%) কিক্ষশর মুরাস্ফীবতর 

তাবলোয় অিবস্থ্ত শীক্ষষির বতন্টি রাজয বহসাক্ষি স্থ্ান্ েক্ষর বন্ক্ষয়ক্ষে৷ িারক্ষতর খুচরা 

মূলযস্ফীবত অযিনন্বতে িযিস্থ্ার জন্য এেটি িাগবিয়ার হক্ষয়ক্ষে োরণ এটি 

জানু্য়াবরক্ষত আক্ষগর 6% কিক্ষ়েক্ষে, তক্ষি কিশ জুক্ষ়ে গ্রাহেক্ষির দ্বারা িে িৃবদ্ধর 

গবতর মক্ষযয বিশাল তিষময রক্ষয়ক্ষে| এে ডজন্ রাক্ষজযর 6-এর কযক্ষে েম গ়ে 

মুরাস্ফীবত রক্ষয়ক্ষে।  

জাতীয় গ়ে কযক্ষে েম রাজয: 

কেরালা (4.8%) , তাবমলন্া়ে ু(5.01%) , পাঞ্জাি (5.35%) , বিবি (5.56%) , 

এিিং েণিাটে (5.84%) এর মক্ষতা রাজযগুবলক্ষত খুচরা খরচ 6%-এর েম হাক্ষর 

িা়েক্ষে৷ মবণপুর, কগায়া এিিং কমঘালক্ষয়র মক্ষতা কোট রাজযগুবলক্ষত এই যুক্ষগর 

মযযোর মুরাস্ফীবত 4%-এর েম, যযািক্ষম 1.07%, 3.66% এিিং 3.84%। 

পূিিিতী জমু্ম ও োশ্মীর রাজয সহ 14টি রাক্ষজয 2022 সাক্ষলর মক্ষযয কিশিযাপী 7% 

এরও কিবশ মূলযস্ফীবত িৃবদ্ধ কপক্ষয়ক্ষে। কতক্ষলঙ্গান্া, পবিমিঙ্গ এিিং বসবেক্ষমর 

কিতারা খরক্ষচর সক্ষিিাচ্চ িৃবদ্ধর মুক্ষখামুবখ হক্ষয়ক্ষে, গ্রামীণ এিিং েিংবিট এলাোর 

জন্য তাক্ষির বমশ্র খুচরা মূলযস্ফীবত যযািক্ষম 8.32%, 8.06% এিিং 8.01%। 
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50 তম মবণপুর শুমািং লীলা উত্সি 2021-2022 শুরু হক্ষয়ক্ষে 

50 তম মবণপুর শুমািং লীলা উত্সি 2021-2022 ইম্ফক্ষলর পযাক্ষলস েোউক্ষড 

ইক্ষিায়াইমা শুমািং লীলা শািংক্ষলক্ষন্ শুরু হক্ষয়ক্ষে। উক্ষদ্বাযন্ী অনু্ষ্ঠাক্ষন্ উপবস্থ্ত 

বেক্ষলন্ মবণপুক্ষরর গিন্ির লা গক্ষণশন্ এিিং মুখযমন্ত্রী এন্. িীক্ষরন্ বসিং। শুমািং লীলা 

হল মবণপুক্ষরর বযক্ষয়টাক্ষরর এেটি ঐবতহযিাহী রূপ এিিং মবহলা বশেীক্ষির িূবমো 

সিই পুরুষ অবিক্ষন্তাক্ষির দ্বারা এিিং পুরুষ চবরত্রগুবল মবহলা বশেীরা অবিন্য় 

েক্ষর। প্রাযবমে পযিাক্ষয়র শুমািং লীলা িল তাক্ষির অবিন্ক্ষয়র মাযযক্ষম মান্িতািাি, 

সহন্শীলতা, আত্মবিশ্বাস, িবক্ত, সতয এিিং ন্যায়বিচার সিংরেণ ও প্রচার েরার 

কচষ্টা েক্ষরবেল। 
 

রাজস্থ্াক্ষন্ গ্রামীণ অবলবেে কগমস শুরু েরক্ষলন্ মুখযমন্ত্রী অক্ষশাে কগহলট 

রাজস্থ্াক্ষন্র মুখযমন্ত্রী অক্ষশাে কগহলট কযাযপুক্ষর এে মাস িযাপী রাজীি গান্ধী 

গ্রামীণ অবলবেে কগমক্ষসর উক্ষদ্বাযন্ েক্ষরক্ষেন্। গ্রামীণ অবলবেক্ষে রাজস্থ্ান্ জুক্ষ়ে 

44,000টি গ্রাম অিংশগ্রহণ েরক্ষি| বিবিন্ন িয়ক্ষসর প্রায় 30 লে মানু্ষ ইবতমক্ষযয 

কগমগুবলর জন্য বন্ক্ষজক্ষির বন্িন্ধন্ েক্ষরক্ষে৷ 30 লাখ অিংশগ্রহণোরীর মক্ষযয 

রক্ষয়ক্ষে 9 লাখ মবহলা। 
 

জমু্ম ও োশ্মীর পুবলশ অন্লাইন্ কমািাইল অযাপ ‘JK Ecop’ চালু েক্ষরক্ষে 

জমু্ম ও োশ্মীর পুবলশ এেটি অন্লাইন্ কমািাইল অযাবেক্ষেশন্ ‘JK Ecop’চালু 

েক্ষরক্ষে। অযাপটি সাযারণ ন্াগবরেক্ষির অবিক্ষযাগ ন্বযিুক্ত েরা কযক্ষে শুরু েক্ষর 

এফআইআর-এর এেটি েবপ ডাউন্ক্ষলাড েরা পযিন্ত অক্ষন্ে পবরক্ষষিা িযিহার 

েরক্ষত সেম েক্ষর। এেজন্ ন্াগবরে এই অযাক্ষপর মাযযক্ষম এেটি চবরক্ষত্রর 

শিংসাপত্র, েমিচারী যাচাইেরণ িা িা়োক্ষট যাচাইেরক্ষণর মক্ষতা অনু্ক্ষরাযও েরক্ষত 

পাক্ষরন্। বন্ক্ষখাাঁ জ িযবক্ত এিিং অজ্ঞাত মৃতক্ষিহ ইতযাবি সেক্ষেি  বিশি বিিরণও এই 

কপাটি াক্ষলর মাযযক্ষম পাওয়া যাক্ষি। 

ট্রাবফে পুবলশ সিংিান্ত অন্যান্য কসিাও এই অযাক্ষপর মাযযক্ষম ন্াগবরেক্ষির জন্য 

উপলব্ধ যােক্ষি। এই পবরক্ষষিাগুবলর মক্ষযয ট্রাবফে লঙ্ঘক্ষন্র বরক্ষপাটি  েরা কযক্ষে 

শুরু েক্ষর দুঘিটন্ার বরক্ষপাটি  েরা পযিন্ত িযিস্থ্া রক্ষয়ক্ষে। অযাক্ষপ হাইওক্ষয় স্টযাটাস 

সেক্ষেি  তযয ন্াগবরেক্ষির তাক্ষির ভ্রমক্ষণর পবরেেন্া েরক্ষত সাহাযয েরক্ষি। এই 

অযাক্ষপর মাযযক্ষম অন্লাইক্ষন্ এেটি চালান্ পবরক্ষশায েরা ন্াগবরেক্ষিরই সাহাযয 

েরক্ষি ন্া িরিং বিিাক্ষগর কিা াও লাঘি েরক্ষি| 
 

UP: িরক্ষতৌল হল রাক্ষজযর প্রযম গ্রাম কযখাক্ষন্ প্রবতটি িাব়েক্ষত RO জক্ষলর 

িযিস্থ্া রক্ষয়ক্ষে 

িরক্ষতৌল উত্তরপ্রক্ষিক্ষশর প্রযম গ্রাম হক্ষয় উক্ষঠক্ষে কযখাক্ষন্ প্রবতটি িাব়েক্ষত RO 

জল সরিরাহ েরার কগৌরি অজি ন্ েক্ষরক্ষে। িরক্ষতৌল কিক্ষরবলর বিবযবর চাইন্পুর 

ব্ল্ক্ষে অিবস্থ্ত। এই গ্রাক্ষম প্রায় 7,000 জন্ কলাে রক্ষয়ক্ষে এিিং প্রবতটি িাব়েক্ষত 

পবরষ্কার ও বন্রাপি RO জল সরিরাহ েরা হয়। RO জক্ষলর িযিস্থ্াটি আিশি গ্রাম 

পঞ্চাক্ষয়ক্ষতর উক্ষিযাক্ষগর অযীক্ষন্ েরা হক্ষয়ক্ষে যা গ্রামক্ষে বিশুদ্ধ পান্ীয় জক্ষলর 

অযাক্ষক্সস কপক্ষত সেম েক্ষর। 

এখন্ পযিন্ত গ্রাক্ষম চারটি RO েযাে স্থ্াপন্ েরা হক্ষয়ক্ষে এিিং আরও দুটি RO-র 

োজ চলক্ষে। এই RO েযােগুবল প্রযান্ সরিরাহ টযাক্ষকর সাক্ষয সিংযুক্ত েরা 

হক্ষয়ক্ষে যা প্রবতটি িাব়েক্ষত পবরষ্কার জল সরিরাহ েরক্ষত সহায়তা েক্ষর। 
 

উত্তরপ্রক্ষিক্ষশর ফারুখািাক্ষি, 'কজল ো খান্া' FSSAI দ্বারা 5-স্টার করটিিং 

কপক্ষয়ক্ষে 

উত্তরপ্রক্ষিক্ষশর ফারুখািাি কজলার ফক্ষতহগ়ে কেন্দ্রীয় োরাগার িিীক্ষির জন্য 

খািাক্ষরর মাক্ষন্র জন্য ফুড কসফটি স্টযাডাডি  অযবরটি অফ ইবডয়া (FSSAI) 

কযক্ষে 5-স্টার করটিিং অজি ন্ েক্ষরক্ষে। এেটি তৃতীয় পক্ষের অবডট কোোবন্, 

FSSAI দ্বারা তাবলোিুক্ত, োরাগাক্ষর 5-স্টার 'ইট রাইট সাটিি বফক্ষেট' প্রিান্ 

েক্ষরক্ষে। এটি খািাক্ষরর মান্ এিিং স্বাস্থ্যবিবযর স্বীেৃবত প্রিান্ েক্ষর|  

কজলা মযাবজক্ষিট সঞ্জয় কুমার বসিং-এর বমবডয়া বিিৃবত অনু্সাক্ষর, 1,100জন্ িবি 

FSSAI-এর “Eat Right” স্বীেৃবত অনু্যায়ী পবরষ্কার এিিং স্বাস্থ্যের খািার 

কপক্ষয়ক্ষে। 
 

'সিংসৃ্কবতর জন্য কসরা গন্তিয'- বহসাক্ষি পবিমিঙ্গক্ষে আন্তজি াবতে ভ্রমণ 

পুরস্কার 2023 প্রিান্ েরা হক্ষয়ক্ষে 

জাবতসিংক্ষঘর বিশ্ব পযিটন্ সিংস্থ্ার (UNWTO) অনু্ক্ষমাবিত সিসয পযাবসবফে 

এবরয়া ট্রাক্ষিল রাইটাসি অযাক্ষসাবসক্ষয়শন্ (PATWA) দ্বারা সিংসৃ্কবতর জন্য কসরা 

গন্তিয বহসাক্ষি পবিমিঙ্গক্ষে আন্তজি াবতে ভ্রমণ পুরস্কার 2023 প্রিান্ েরা হক্ষয়ক্ষে। 

9 মাচি , 2023-এ জামিাবন্র িাবলিক্ষন্ ওয়াডি  টুযবরজম অযাড এবিক্ষয়শন্ বলডাসি 

সাবমক্ষট পুরস্কারটি উপস্থ্াপন্ েরা হক্ষি। টান্া বদ্বতীয় িেক্ষরর জন্য, ওয়াডি  ট্রাক্ষিল 

অযাওয়াডি স 2022 সাক্ষল েযাবরিীয়ক্ষির প্রযান্ সািংসৃ্কবতে গন্তিয বহক্ষসক্ষি বেউিা 

প্রজাতন্ত্রক্ষে বন্িিাবচত েক্ষরক্ষে। 
 

তাবমলন্া়েু সরোর োত্রীক্ষির জন্য "পুযুমাই কপন্ বস্কম" চালু েক্ষরক্ষে 

তাবমলন্া়েুর মুখযমন্ত্রী এম কে স্টাবলন্ বিবির মুখযমন্ত্রী অরবিি কেজবরওয়াক্ষলর 

উপবস্থ্বতক্ষত কচন্নাইক্ষত এেটি অনু্ষ্ঠাক্ষন্ 'পুযুমাই কপন্' প্রেে চালু েক্ষরক্ষেন্। বমঃ 

কেজবরওয়াল 26টি সু্কল অফ এবক্সক্ষলি এিিং 15টি মক্ষডল সু্কক্ষলর উক্ষমাচন্ 

েক্ষরক্ষেন্ যা তাবমলন্া়েু সরোর বিবিক্ষত তার এএবপ সরোক্ষরর মক্ষডল অনু্েরণ 

েক্ষরক্ষে। 
 

উত্তরাখে সরোর 'সমযি' ই-গিক্ষন্িি কপাটি াল চালু েক্ষরক্ষে  

উত্তরাখে বশো বিিাগ "সমযি" ন্ামে এেটি ই-গিক্ষন্িি কপাটি াল চালু েক্ষরক্ষে। 

এই কপাটি ালটি প্রক্ষিবশো পরীো, কিতন্ োঠাক্ষমা এিিং পাাঁ চটি রাজয বিশ্ববিিযালয় 

এিিং 140টি পািবলে সু্কল কযক্ষে বন্ক্ষয়াগ সিংিান্ত তযয সহ সমস্ত প্রশাসবন্ে এিিং 

বশোগত আপক্ষডট সরিরাহ েক্ষর। রাক্ষজয বশো িযিস্থ্াক্ষে আরও স্বে েরক্ষত এই 

উক্ষিযাগ কন্ওয়া হক্ষয়ক্ষে। 
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কমাহলা-মন্পুর-আমিাগ কচৌবে েবত্তশগক্ষ়ের 29তম কজলায় পবরণত 

হক্ষয়ক্ষে 

েবত্তশগক্ষ়ের মুখযমন্ত্রী, িূক্ষপশ িাক্ষঘল রাক্ষজযর 29 =তম কজলা বহসাক্ষি ন্িগঠিত 

কজলা কমাহলা-মন্পুর-আমিাগ়ে কচৌবের উক্ষদ্বাযন্ েক্ষরক্ষেন্। বতবন্ এই অনু্ষ্ঠাক্ষন্ 

কজলার মান্বচত্রও উক্ষমাচন্ েক্ষরন্। ন্িগঠিত কজলা কমাহলা-মন্পুর- আমিাগ়ে 

কচৌবে রাজন্িগাাঁ ও কজলা কযক্ষে কখািাই েরা হক্ষয়ক্ষে এিিং এেটি ন্তুন্ 

প্রশাসবন্ে ইউবন্ট বহসাক্ষি ততবর েরা হক্ষয়ক্ষে। 

ন্তুন্ কজলাটি হক্ষি কমাহলা-মন্পুর-আম্বাগ়ে কচৌবে দুগি বিিাক্ষগর অযীক্ষন্। 2014 

িযাক্ষচর আইএএস অবফসার এস জয়িযিন্ক্ষে প্রযম োক্ষলক্টর েরা হক্ষয়ক্ষে, আর 

ইক্ষয়দুিাবি অেয় কুমার ন্িগঠিত কজলার প্রযম SP হক্ষিন্। 
 

কমঘালক্ষয়র মুখযমন্ত্রী েন্রাড কে সািংমা 'গ্রামীণ িযােইয়াডি  বপগাবর বস্কম' 

চালু েক্ষরক্ষেন্ 

কমঘালক্ষয়র মুখযমন্ত্রী েন্রাড কে সািংমা 'গ্রামীণ িযােইয়াডি  বপগাবর বস্কম' চালু 

েক্ষরক্ষেন্ যাক্ষত েৃষেরা বিবিন্ন গিাবি পশু পালক্ষন্র মাযযক্ষম কটেসই জীবিো 

অজি ন্ েক্ষর। মুখযমন্ত্রী িক্ষলন্ কয, সরোর বিবিন্ন েলযাণমূলে প্রেক্ষের মাযযক্ষম 

সফলিাক্ষি েৃষেক্ষির আয় িৃবদ্ধর সুক্ষযাগ এিিং অযিনন্বতে সমৃবদ্ধ প্রিান্ েরক্ষে। 
 

বত্রপুরা িারক্ষতর প্রযম িাক্ষয়া-বিক্ষলজ স্থ্াপন্ েক্ষরক্ষে 

বত্রপুরা হল িারক্ষতর প্রযম রাজয কযখাক্ষন্ প্রযম পবরিবতি ত তজি-গ্রাম রক্ষয়ক্ষে। িয 

বত্রপুরার িাসপা়ো গ্রাম এেটি প্রেৃবত বিবত্তে জীিন্যারা এিিং জীবিো বহসাক্ষি 

রূপান্তবরত হক্ষয়ক্ষে এিিং রাসায়বন্ে সাক্ষরর িযিহার েবমক্ষয়ক্ষে। িাসাপা়ো 64টি 

পবরিাক্ষরর জন্য এেটি িাব়ে যা েৃবষ ও মৎসয চাক্ষষর উপর বন্িি রশীল। বিক্ষজবপ 

েমতায় আসার পর এিিং প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবির জলিায়ু পবরিতি ন্ প্রশমন্ 

প্রক্ষচষ্টা গ্রহণ েরার পর বত্রপুরায় কয পাাঁ চটি সফল িাক্ষয়া-বিক্ষলজ 2.0 যারণা েরা 

হক্ষয়বেল তার মক্ষযয িাসপা়ো হল অন্যতম। 
 

েণিাটে VentuRISE কলািাল স্টাটি আপ চযাক্ষলঞ্জ চালু েক্ষরক্ষে 

েণিাটে সরোর বিশ্বিযাপী স্টাটি আপ প্রবতক্ষযাবগতা VentuRISE কলািাল 

স্টাটি আপ চযাক্ষলঞ্জ এর কঘাষণা েক্ষরক্ষে, যার লেয হল উক্ষিযাক্তাক্ষির উৎপািন্ 

এিিং স্থ্াবয়ে-সেবেি ত বশক্ষে সহায়তা েরা। বিশ্বিযাপী স্টাটি আপগুবল সারা বিশ্ব 

কযক্ষে িযিসার মাবলেক্ষির তাক্ষির অতযাযুবন্ে পণয িা সমাযান্ উপস্থ্াপন্ েরক্ষত 

এিিং সম্ভািয বিবন্ক্ষয়াগোরীক্ষির সাক্ষয সিংক্ষযাগ স্থ্াপক্ষন্র এেটি মঞ্চ প্রিান্ েরক্ষি| 
 

ওবডশা সরোর KALIA প্রেক্ষের অযীক্ষন্ েৃষেক্ষির জন্য 869 কোটি টাো 

বিতরণ েক্ষরক্ষে  

ওব়েশা সরোর জীবিো ও আয় িৃবদ্ধর জন্য Krushak Assistance for 

Livelihood and Income Augmentation (KALIA) প্রেক্ষের অযীক্ষন্ 

রাক্ষজযর েৃষেক্ষির 869 কোটি টাো বিতরণ েক্ষরক্ষে এিিং রাক্ষজয িন্যার োরক্ষণ 

ফসক্ষলর েবতর জন্য তাক্ষির অবতবরক্ত সহায়তার আশ্বাস বিক্ষয়ক্ষে। KALIA 

বস্কক্ষমর অযীক্ষন্ 41 লে েৃষে এিিং 85,000 িূবমহীন্ েৃষক্ষের িযাক অযাোউক্ষের 

প্রবতটিক্ষত 2000 টাো সরাসবর স্থ্ান্ান্তবরত েরা হক্ষয়ক্ষে। 
 

রাজস্থ্ান্ 100 বিক্ষন্র শহুক্ষর েমিসিংস্থ্ান্ গযারাবে প্রেে চালু েক্ষরক্ষে 

রাজস্থ্ান্ সরোর গ্রামীণ েমিসিংস্থ্ান্ গযারাবে বস্কম MGNREGA- এর অযীক্ষন্ 

শহুক্ষর এলাোয় অিািী পবরিারগুবলক্ষে 100 বিক্ষন্র েমিসিংস্থ্ান্ প্রিাক্ষন্র জন্য 

এেটি উচ্চাবিলাষী প্রেে চালু েক্ষরক্ষে। 2.25 লক্ষেরও কিবশ পবরিার ইবতমক্ষযযই 

ইবিরা গান্ধী আরিান্ এমেয়ক্ষমে বস্কক্ষমর জন্য বন্িবন্ধত হক্ষয়ক্ষে, যা এই িেক্ষরর 

রাজয িাক্ষজক্ষট মুখযমন্ত্রী অক্ষশাে কগহলট দ্বারা প্রস্তাবিত হক্ষয়বেল। 

9ই কসক্ষেম্বর চালু েরা প্রেেটি পবরক্ষিশ সুরো, জল ও ঐবতহয সিংরেণ, িাগান্ 

রেণাক্ষিেণ, এিিং িখল, অনিয সাইন্ কিাডি , কহাবডি িং, িযান্ার ইতযাবি 

অপসারক্ষণর মক্ষতা োজগুবলক্ষে েিার েরক্ষি৷ সযাবন্ক্ষটশন্, পবরেন্নতা এিিং 

অন্যান্য এই জাতীয় োজগুবলও এই প্রেক্ষের অযীক্ষন্ আন্া হক্ষি৷  
 

েবত্তশগক্ষ়ের মুখযমন্ত্রী রাক্ষজয 2টি ন্তুন্ কজলার উক্ষদ্বাযন্ েক্ষরক্ষেন্, 

এরফক্ষল কমাট কজলার সিংখযা হক্ষয়ক্ষে 33 টি হক্ষয়ক্ষে 

েবত্তশগক্ষ়ের মুখযমন্ত্রী িূক্ষপশ িাক্ষঘল রাক্ষজযর 32তম এিিং 33তম কজলার 

উক্ষদ্বাযন্ েক্ষরক্ষেন্। মাক্ষন্ন্দ্রগ়ে-বচরবমবর-িরতপুর এিিং শবক্তক্ষে েবত্তশগক্ষ়ের 

32তম এিিং 33তম কজলা বহসাক্ষি কঘাষণা েরা হক্ষয়বেল। শবক্ত জাঞ্জবগর - চো 

কযক্ষে আলািা েরা হক্ষয়ক্ষে , এিিং মক্ষন্ন্দ্রগ়ে -বচরবমবর-িরতপুর কোবরয়া কজলা 

কযক্ষে পৃযে েরা হক্ষয়ক্ষে। 

েবত্তশগক্ষ়ের মুখযমন্ত্রী িক্ষলক্ষেন্ কয, মানু্ষ অক্ষন্ে বিন্ যক্ষরই মাক্ষন্ন্দ্রগ়ে কজলাটি 

ততবরর িাবি জাবন্ক্ষয় আসক্ষে এিিং মাক্ষন্ন্দ্রগ়েক্ষে এেটি কজলা বহসাক্ষি গক্ষ়ে 

কতালার জন্য িীঘিক্ষময়ািী সিংগ্রাম চলক্ষে। মুখযমন্ত্রী েবত্তশগক্ষ়ে বতন্টি ন্তুন্ কজলার 

উক্ষদ্বাযন্ েক্ষরক্ষেন্। কমাহলা-মন্পুর-আম্বাগ়ে কচৌবে, সারান্গ়ে-বিলাইগ়ে এিিং 

খয়রাগ়ে-চুইখািান্-গািাই সহ েবত্তশগক্ষ়ে এখন্ 33টি কজলা রক্ষয়ক্ষে। 

েবত্তশগক্ষ়ের কজলাগুবল 

1. িলি 

2. িাক্ষলািা িাজার 

3. িলরামপুর 

4. িস্তার 

5. কিক্ষমটারা 

6. বিজাপুর 

7. বিলাসপুর 

8. িাক্ষন্তওয়া়ো 

9. যামতবর 

10. দুগি 

11. গব়েয়ািি 

12. কগৌক্ষরিা-কপন্দ্র-মারওয়াবহ 

13. জাঞ্জগীর-চাাঁ পা 

14. যশপুর 

15. েবিরযাম 

16. োক্ষকর 
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17. কোডাগাাঁ ও 

18. খয়রাগ়ে-চুইখািান্-গািাই 

19. কোরিা 

20. কোবরয়া 

21. মহাসমুি 

22. মাক্ষন্ন্দ্রগ়ে-বচরবমবর-িরতপুর 

23. মহলা-মন্পুর-আমিাগ়ে 

24. মুক্ষঙ্গবল 

25. ন্ারায়ণপুর 

26. রায়গ়ে 

27. রায়পুর 

28. রাজন্িগাাঁ ও 

29. সারান্গ়ে-বিলাইগ়ে 

30. শবক্ত 

31. সুেমা 

32. সুরাজপুর 

33. সুরগুজা 
 

হবরয়ান্ার রাবখগব়েক্ষত হরপ্পা সিংসৃ্কবতর বিক্ষশ্বর সিক্ষচক্ষয় ি়ে বমউবজয়াম 

ততবর হক্ষে 

হবরয়ান্ার রাবখগ়েীক্ষত হরপ্পা সিংসৃ্কবতর বিক্ষশ্বর িৃহত্তম বমউবজয়ামটি প্রায় 5,000 

িেক্ষরর পুরাক্ষন্া বসনু্ধ উপতযোর বন্িশিন্গুবল প্রিশিন্ েরক্ষত চক্ষলক্ষে। রাবখগ়েী 

গ্রামটি 2600-1900 বিস্টপূিিাব্দ পযিন্ত বসনু্ধ সিযতার অিংশ বেল। হবরয়ান্া রাজয 

হরপ্পা সিযতার জন্য বন্ক্ষিবিত বিক্ষশ্বর িৃহত্তম বমউবজয়াম কহাস্ট েরক্ষত চক্ষলক্ষে। 

রাবখগব়ে হবরয়ান্ার বহসার কজলার এেটি গ্রাম, যা বিবি কযক্ষে প্রায় 150 

বেক্ষলাবমটার দূক্ষর অিবস্থ্ত। িসবতটি বসনু্ধ সিযতার সময় কযক্ষে এেটি সুপবরবচত 

প্রত্নতাবিে স্থ্ান্ বহসাক্ষি বচবহহত হক্ষয় আসক্ষে।  
 

 া়েখে SC, ST, এিিং অন্যান্যক্ষির জন্য সিংরেণ 77% এ উন্নীত েক্ষরক্ষে 

 া়েখে সরোর SC, ST, অন্গ্রসর কশ্রণী, OBC এিিং অযিনন্বতেিাক্ষি দুিিল 

কশ্রণীগুবলর জন্য রাক্ষজযর সরোবর চােবরক্ষত 77 শতািংশ সিংরেক্ষণর প্রস্তাক্ষি 

সম্মত হক্ষয়ক্ষে।  া়েখক্ষের মুখযমন্ত্রী কহমন্ত কসাক্ষরন্ OBC সিংরেণ 27 শতািংক্ষশ 

উন্নীত েক্ষরক্ষেন্ যা আক্ষগ বেল 14 শতািংশ।  া়েখে সরোর স্থ্ান্ীয় িাবসিাক্ষির 

বন্যিারণ েরক্ষত 1932 সাক্ষলর জবমর করেডি  িযিহার েরার প্রস্তািও গ্রহণ েক্ষরক্ষে। 
 

বসবেম সরোর নূ্যন্তম মজুবর 67% িাব়েক্ষয়ক্ষে 

বসবেম সরোর অিে শ্রবমেক্ষির নূ্যন্তম মজুবর 67 শতািংশ িাব়েক্ষয় 500 টাো 

েক্ষরক্ষে। অিে শ্রবমেক্ষির তিবন্ে মজুবর বেল 300 টাো, যা এখন্ 11ই জুলাই 

2022 কযক্ষে 500 টাোয় উন্নীত েরা হক্ষয়ক্ষে। আযা-িে শ্রবমেক্ষির তিবন্ে 

মজুবর বেল 320 টাো কযক্ষে কিক্ষ়ে 520 টাো হক্ষয়ক্ষে। িে শ্রবমেরা এখন্ পাক্ষিন্ 

535 টাো, যা আক্ষগ বেল 335 টাো। উচ্চ িে শ্রমেক্ষে প্রবতবিন্ 365 টাোর 

পবরিক্ষতি  565 টাো কিওয়া হক্ষি। 
 

ইক্ষিার ‘Smart Addresses’ সহ কিক্ষশর প্রযম ‘Smart City’ হক্ষত 

চক্ষলক্ষে  

ইক্ষিার এেটি সেূণি বডবজটাল অযাক্ষড্রবসিং বসক্ষস্টম প্রক্ষয়াগ েক্ষর ইবতহাস ততবর 

েরক্ষত চক্ষলক্ষে, এটি িারক্ষতর প্রযম শহর কযটি এটি েরক্ষি৷ এই উক্ষদ্দক্ষশয পাটা 

কন্বিক্ষগশন্স ফাক্ষমির সাক্ষয এেটি সমক্ষ াতা স্মারে স্বােবরত হক্ষয়ক্ষে। সমক্ষ াতা 

স্মারেটি পাটা কন্বিক্ষগশক্ষন্র সহ-প্রবতষ্ঠাতা রজত তজন্ এিিং ইক্ষিার স্মাটি  বসটির 

বসইও বরশাি গুিা (IAS) দ্বারা স্বােবরত হক্ষয়ক্ষে৷ 
 

বিহাক্ষরর মুখযমন্ত্রী ফাল্গু ন্িীর উপর িারক্ষতর িীঘিতম রািার ডযাম এর 

উক্ষদ্বাযন্ েরক্ষলন্  

বিহাক্ষরর মুখযমন্ত্রী, ন্ীতীশ কুমার গয়াক্ষত ফাল্গু ন্িীর উপর িারক্ষতর িীঘিতম রািার 

ডযাম 'গয়াবজ িাাঁ য' এর উক্ষদ্বাযন্ েক্ষরক্ষেন্। আনু্মাবন্ে 324 কোটি টাো িযক্ষয় 

িাাঁ যটি বন্বমিত হক্ষয়ক্ষে। IIT (রুরবে)-এর বিক্ষশষজ্ঞরা এই প্রেক্ষের সক্ষঙ্গ যুক্ত 

বেক্ষলন্। তীযিযাত্রীক্ষির সুবিযাক্ষযি সারা িেরই িাাঁ ক্ষয পযিাি জল যােক্ষি। এটি 

বন্মিাক্ষণর ফক্ষল, এখন্ বপডিান্ েরক্ষত আসা িক্তক্ষির জন্য সারা িের বিষু্ণপি 

ঘাক্ষটর োক্ষে ফাল্গু ন্িীক্ষত েমপক্ষে দুই ফুট জল পাওয়া যাক্ষি। 
 

ওব়েশা সরোর ‘CHHATA’ ন্াক্ষম করইন্ ওয়াটার হাক্ষিি বস্টিং বস্কম চালু 

েক্ষরক্ষে 

ওব়েশা সরোর ‘Community Harnessing and Harvesting Rainwater 

Artificially from Terrace to Aquifer (CHHATA)’ ন্াক্ষম এেটি িৃবষ্টর 

জল সিংগ্রক্ষহর প্রেে চালু েক্ষরক্ষে। ন্তুন্ এই প্রেেটি গত মাক্ষস মবন্ত্রসিা 

অনু্ক্ষমািন্ েক্ষরক্ষে। এটি পাাঁ চ িেক্ষরর জন্য োযিের েরা হক্ষি। 
 

কমঘালক্ষয়র মুখযমন্ত্রী 'করবসক্ষডেস কসফটি অযাড বসবেউবরটি' কপাটি াল চালু 

েক্ষরক্ষেন্ 

কমঘালক্ষয়র মুখযমন্ত্রী েন্রাড কে সািংমা বশলিং-এ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কলখক্ষমন্ বরমু্বই এিিং 

অন্যান্য বিবশষ্ট আবযোবরেক্ষির উপবস্থ্বতক্ষত Meghalaya Residents Safety 

and Security Act (MRSSA) ন্াক্ষম এেটি অন্লাইন্ কপাটি াল চালু েক্ষরক্ষেন্। 

অন্লাইন্ কপাটি ালটি িাবসিাক্ষির কসফটি ও বসবেউবরটি বন্বিত েরক্ষত এেটি 

বডবজটাল েযাটফমি প্রিান্ েরক্ষি এিিং েতৃি পক্ষের জন্য এেটি শবক্তশালী কগাক্ষয়িা 

তযয সিংগ্রহ িযিস্থ্া বহক্ষসক্ষি োজ েরক্ষি। 
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গুজরাক্ষটর মুখযমন্ত্রী িূক্ষপন্দ্র পযাক্ষটল প্রযমিাক্ষরর মক্ষতা বসক্ষন্মাটিে পযিটন্ 

ন্ীবত 2022-2027 কঘাষণা েক্ষরক্ষেন্ 

গুজরাক্ষটর মুখযমন্ত্রী, িূক্ষপন্দ্র পযাক্ষটল অবিক্ষন্তা অজয় কিিগন্ এিিং রাজয 

সরোক্ষরর মন্ত্রী শ্রী পূক্ষণিশ কমািী এিিং শ্রী অরবিি রায়াবন্সহ বিবশষ্ট িযবক্তক্ষির 

উপবস্থ্বতক্ষত গুজরাক্ষটর প্রযম 'বসক্ষন্মাটিে টুযবরজম ন্ীবত' কঘাষণা েক্ষরক্ষেন্। এই 

ন্তুন্ ন্ীবত গুজরাক্ষট চলবচ্চত্র বন্মিাক্ষণর জন্য োযিের সুক্ষযাগ ততবর েরক্ষি এিিং 

স্থ্ান্ীয় মানু্ষক্ষির েমিসিংস্থ্াক্ষন্র সুক্ষযাগও কিক্ষি। গুজরাক্ষট এমন্ অক্ষন্ে জায়গা 

আক্ষে কযমন্ েক্ষের সািা মরুিূবম, বশিরাজপুর বিচ কযখাক্ষন্ শুটিিং স্পট হওয়ার 

যক্ষযষ্ট সুক্ষযাগ রক্ষয়ক্ষে। 
 

উত্তরপ্রক্ষিশ সরোর েৃষেক্ষির এেটি অন্ন্য ফামি আইবড প্রিান্ েরক্ষি 

উত্তরপ্রক্ষিশ সরোর েৃষেক্ষির এেটি অন্ন্য ফামি আইবড প্রিান্ েরক্ষি, যা তাক্ষির 

সরোবর প্রেক্ষের সমস্ত সুবিযা প্রিাক্ষন্র জন্য আযাক্ষরর সাক্ষয সিংযুক্ত েরা হক্ষি। 

ইউবন্ে ফামি আইবড হক্ষি আযার োক্ষডি র মক্ষতা। সরোর েৃষেক্ষির জন্য অন্ন্য 

ফামি আইবড োডি  প্রেে িাস্তিায়ক্ষন্র জন্য আযার যাচাইেরণ িযিহার েরার 

পবরেেন্া েরক্ষে। 
 

উত্তরপ্রক্ষিশ িারক্ষত শীক্ষষি, বমশন্ অমৃত সক্ষরািক্ষরর অযীক্ষন্ 8462টি হ্রি 

ততবর হক্ষয়ক্ষে 

উত্তরপ্রক্ষিশ িারক্ষতর প্রযম রাজয বহসাক্ষি িারক্ষত 8,642টি অমৃত সক্ষরাির 

(কলে) বন্মিাণ েক্ষরক্ষে। অমৃত সক্ষরাির হল এেটি বমশন্, যা প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র 

কমািীর উক্ষিযাক্ষগ চালু েরা হক্ষয়বেল, যার লেয িবিষযক্ষতর জন্য জল সিংরেণ 

েরা। বদ্বতীয় স্থ্াক্ষন্ রক্ষয়ক্ষে মযযপ্রক্ষিশ, তৃতীয় স্থ্াক্ষন্ জমু্ম ও োশ্মীর , চতুযি স্থ্াক্ষন্ 

রাজস্থ্ান্ এিিং পঞ্চম স্থ্াক্ষন্ রক্ষয়ক্ষে তাবমলন্া়ে।ু 

উত্তরপ্রক্ষিক্ষশর লবখমপুর কখবর 256টি অমৃত সক্ষরাির বন্মিাণ েক্ষর রাক্ষজযর মক্ষযয 

প্রযম স্থ্ান্ অবযোর েক্ষরক্ষে। 245টি হ্রি বন্মিাণ েক্ষর কগারখপুর বদ্বতীয় স্থ্ান্ 

অবযোর েক্ষরক্ষে , এিিং প্রতাপগ়ে 231টি হ্রি বন্মিাণ েক্ষর তৃতীয় স্থ্ান্ অবযোর 

েক্ষরক্ষে। 
 

 া়েখে হল তৃতীয় রাজয কযখাক্ষন্ খািয বন্রাপত্তা অযাটলাস রক্ষয়ক্ষে 

 া়েখড পূিি িারক্ষতর বিহার এিিং ওব়েশার পক্ষর তৃতীয় রাজয হক্ষয় উক্ষঠক্ষে 

কযখাক্ষন্ গ্রামীণ এলাোর জন্য খািয বন্রাপত্তা অযাটলাস রক্ষয়ক্ষে। ওব়েশা এিিং 

বিহার তাক্ষির অযাটলাস 2018 সাক্ষল চালু েক্ষরক্ষে। গ্রামীণ  া়েখক্ষের খািয 

বন্রাপত্তা অযাটলাস 2022' রাাঁ বচক্ষত চালু হক্ষয়ক্ষে।  া়েখক্ষের অযিমন্ত্রী ডঃ রাক্ষমশ্বর 

ওরাওাঁ আশ্বাস বিক্ষয়ক্ষেন্ কয  া়েখক্ষের খািয অবন্রাপি কজলাগুবলক্ষত কোটা এিিং 

বগ্রন্ োডি  কিওয়ার জন্য সরোর প্রক্ষচষ্টা চালাক্ষি। 
 

মবণপুক্ষরর মুখযমন্ত্রী এন্. িীক্ষরন্ বসিং 'বসএম িা হাইবস ' ওক্ষয়ি কপাটি াল চালু 

েরক্ষলন্ 

ইম্ফক্ষলর মবণপুক্ষরর মুখযমন্ত্রী এন্. িীক্ষরন্ বসিং সাযারণ মানু্ক্ষষর োে কযক্ষে 

অবিক্ষযাগ এিিং উক্ষদ্বগ সিংগ্রক্ষহর জন্য এেটি ওক্ষয়ি কপাটি াল চালু েক্ষরক্ষেন্৷ ওক্ষয়ি 

কপাটি ালটিক্ষে " CM Da Haisi " িলা হয়, যার অনু্িাি "মুখযমন্ত্রীক্ষে জান্াক্ষন্া"| 

জন্সাযারণ www.cmdahaisi.mn.gov.in-এ বগক্ষয় তাক্ষির অবিক্ষযাগ 

মুখযমন্ত্রীক্ষে জান্াক্ষত পারক্ষি৷ অবিক্ষযাক্ষগর অিস্থ্াও অবিক্ষযাগোরীক্ষির দ্বারা 

পরীো েরা কযক্ষত পাক্ষর।  

অন্ধ্রপ্রক্ষিক্ষশ িারক্ষতর প্রযম বলবযয়াম-আয়ন্ কসল ফযাক্টবরর উক্ষদ্বাযন্ েরা 

হক্ষয়ক্ষে 

ইক্ষলেট্রবন্ক্স এিিং তযয প্রযুবক্ত প্রবতমন্ত্রী রাজীি চন্দ্রক্ষশখর অন্ধ্র প্রক্ষিক্ষশর 

বতরুপবতক্ষত িারক্ষতর প্রযম বলবযয়াম-আয়ন্ কসল উত্পািন্ সুবিযার প্রাে-

কপ্রাডােশন্ রান্ চালু েক্ষরক্ষেন্। এই অতযাযুবন্ে সুবিযাটি কচন্নাই-বিবত্তে মুক্ষন্ায 

ইডাবিজ বলবমক্ষটড দ্বারা 165 কোটি টাো িযক্ষয় স্থ্াপন্ েরা হক্ষয়ক্ষে। 
 

ন্াগালযাড কজল বিিাগ কমািাইল হাবজরা অযাবেক্ষেশন্ চালু েক্ষরক্ষে 

োরাগাক্ষরর েমীক্ষির জন্য কমািাইল উপবস্থ্বত অযাবেক্ষেশন্ চালু েরার মযয বিক্ষয় 

ন্াগালযাড কজল বিিাগ বডবজটাল হক্ষয়ক্ষে। োরাগার, মুরণ ও কস্টশন্াবর বিষয়ে 

উপক্ষিষ্টা এইচ হাইবয়িং কজলা োরাগার কোবহমায় বপ্রজন্ স্টাফ অযাক্ষটন্ক্ষডি 

অযাপ চালু েক্ষরক্ষে। কমািাইল অযাপটি এক্ষক্সলবজক্স কটেক্ষন্ালবজ সবলউশন্ 

প্রাইক্ষিট বলবমক্ষটক্ষডর সহক্ষযাবগতায় রাজয োরা বিিাগ দ্বারা চালু েরা হক্ষয়বেল। 
 

তাবমলন্া়েকু্ষত কিক্ষশর প্রযম ডুগিং সিংরেণ বরজািি  ততরী হক্ষয়ক্ষে 

তাবমলন্া়ে ু রাজয 448 িগি বেক্ষলাবমটার এলাো বন্ক্ষয় গঠিত যাঞ্জািুর এিিং 

পুদুক্ষোট্টাই কজলার উপকূলীয় জলক্ষে েিার েক্ষর ‘পল্ক কি’ - কত কিক্ষশর প্রযম 

'ডুগিং েন্জারক্ষিশন্ বরজািি ' কঘাষণা েক্ষরক্ষে। 2021 সাক্ষলর কসক্ষেম্বক্ষর 

তাবমলন্া়েু সরোর ( GoTN ) বিপন্ন ডুগিং প্রজাবত এিিং এর সামুবরে 

আিাসস্থ্লগুবলক্ষে রো েরার জন্য পাল্ক কি অঞ্চক্ষল 'ডুগিং সিংরেণ বরজািি ' 

প্রবতষ্ঠার যারণা শুরু েক্ষরবেল। িতি মাক্ষন্, িারক্ষত প্রায় 240 টি ডুগিং রক্ষয়ক্ষে এিিং 

তাক্ষির কিবশরিাগই তাবমলন্া়েু উপকূক্ষল (পাে কি অঞ্চল) পাওয়া যায়| 
 

উত্তরপ্রক্ষিশ সরোর আয়ুোন্ উত্তরেৃষ্ণ পুরস্কার 2022 বজক্ষতক্ষে 

স্বাস্থ্য সুবিযা করবজস্টাক্ষর কিশ েক্ষয়েটি স্বাস্থ্যক্ষসিা সুবিযা যুক্ত েরার জন্য 

উত্তরপ্রক্ষিশক্ষে আয়েুান্ উত্তরেৃষ্ণ পুরস্কার 2022 কিওয়া হক্ষয়ক্ষে। ন্যাশন্াল 

কহলয ফযাবসবলটি করবজস্টাক্ষর 28728 টি ন্তুন্ স্বাস্থ্যক্ষসিা সুবিযা যুক্ত েরা 

হক্ষয়ক্ষে| এরফক্ষল, উত্তরপ্রক্ষিশ কিক্ষশর কসরা পারফরবমিং রাজয হক্ষয় উক্ষঠক্ষে। 2 

কোটির কিবশ ABHA অযাোউে সহ, রাজযটি আযু়োন্ িারত স্বাস্থ্য 

অযাোউে(ABHA) ততবরর জন্য বদ্বতীয় কসরা রাজয বহসাক্ষি আবিিূি ত হক্ষয়ক্ষে।  
 

প্রযান্মন্ত্রী কমাবি গুজরাট সফক্ষর 29,000 কোটি টাোর প্রেক্ষের উক্ষদ্বাযন্ 

েরক্ষিন্  

গুজরাক্ষট তার দুই বিক্ষন্র সফক্ষরর সময়, প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবি 29,000 কোটি 

টাোরও কিবশ েক্ষয়েটি পবরোঠাক্ষমা ও উন্নয়ন্ প্রেে উত্সগি েরক্ষিন্৷ প্রযান্মন্ত্রী 

ন্ক্ষরন্দ্র কমাবির বিিৃবত অনু্সাক্ষর, সরোর আহক্ষমিািাি কমক্ষট্রার প্রযম কফজ এিিং 

সুরাক্ষটর ডায়মড বরসাচি  অযাড মাক্ষেি োইল (বড্রম) বসটির কফজ 1 সহ বিক্ষশ্বর প্রযম 

বসএন্বজ (সিংকুবচত প্রােৃবতে গযাস) টাবমিন্াল উক্ষদ্বাযন্ েরক্ষি|  
 

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


Monthly Current Affairs One-Liners | September 2022 

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

উত্তরপ্রক্ষিশ সরোর িুক্ষিলখক্ষে প্রযম িাঘ সিংরেক্ষণর অনু্ক্ষমািন্ বিক্ষয়ক্ষে 

িুক্ষিলখে অঞ্চক্ষল প্রযম িযাঘ্র সিংরেক্ষণর উন্নয়ক্ষন্ সিুজ সিংক্ষেত বিক্ষয়ক্ষে 

উত্তরপ্রক্ষিক্ষশর মবন্ত্রসিা। টাইগার বরজািি টি 52,989.863 কহক্টর জবম জুক্ষ়ে 

বিসৃ্তত হক্ষি যার মক্ষযয 29,958.863 কহক্টর িাফার এলাো এিিং 23,031.00 

কহক্টর কোর এলাো রক্ষয়ক্ষে, যা ইবতমক্ষযযই রাক্ষজযর বচত্রকুট কজলার রান্ীপুর 

িন্যপ্রাণী অিয়ারণয বহসাক্ষি বিজ্ঞাবপত হক্ষয়ক্ষে। 

উত্তক্ষরর গ্রীেমডলীয় শুষ্ক পণিক্ষমাচী িন্ দ্বারা আোবিত রান্ীপুর টাইগার বরজািি  

অঞ্চলটি িাঘ, বচতািাঘ, িািুে, হবরণ, সম্ভার, বচকরা, সরীসৃপ এিিং অন্যান্য 

স্তন্যপায়ী প্রাণীর আিাসস্থ্ল। রান্ীপুর টাইগার বরজাক্ষিি র প্রবতষ্ঠা িুক্ষিলখক্ষডর 

িন্যপ্রাণী সিংরেক্ষণর জন্য এেটি টাবন্িিং পক্ষয়ে বহসাক্ষি প্রমাবণত হক্ষি এিিং এই 

এলাোর ইক্ষো-টুযবরজম সম্ভািন্ার সূচন্া েরক্ষি ও স্থ্ান্ীয় জন্গণক্ষে উপেৃত েক্ষর 

প্রচুর েমিসিংস্থ্াক্ষন্র সুক্ষযাগ ততবর েরক্ষি। 
 

উত্তরপ্রক্ষিশ বিযান্সিা শুযুমাত্র মবহলাক্ষির জন্য এেটি বিন্ সিংরেণ 

েক্ষরক্ষে 

উত্তরপ্রক্ষিশ বিযান্সিা মবহলা বিযায়েক্ষির জন্য এেটি বিন্ সিংরবেত রাখক্ষত 

চক্ষলক্ষে এিিং হাউক্ষস মবহলা-কেবন্দ্রে সমসযাগুবল উত্থাপন্ েরক্ষত চক্ষলক্ষে। 

উত্তরপ্রক্ষিক্ষশর মুখযমন্ত্রী কযাগী আবিতযন্ায সমস্ত মবহলা বিযান্সিাক্ষে এেটি বচঠি 

বলক্ষখক্ষেন্ এিিং বমশন্ শবক্ত বস্কক্ষমর অযীক্ষন্ সরোক্ষরর গৃহীত উক্ষিযাগ সেক্ষেি  

তাক্ষির জাবন্ক্ষয়ক্ষেন্, যা হল এেটি ঐবতহাবসে মুহূতি । উত্তরপ্রক্ষিক্ষশর মুখযমন্ত্রী 

কযাগী আবিতযন্াযও জাবন্ক্ষয়ক্ষেন্ কয কিক্ষশর িৃহত্তম বিযান্সিার অবযক্ষিশন্ 

এেটি উিাহরণ ততবর েরক্ষত চক্ষলক্ষে। 
 

উত্তরাখে অযাডক্ষিঞ্চার টুযবরজম এিিং পযিটক্ষন্র সাবিিে উন্নয়ক্ষন্র জন্য 

পুরসৃ্কত হক্ষয়ক্ষে 

বিশ্ব পযিটন্ বিিস উপলক্ষে, পযিটন্ মন্ত্রক্ষের োে কযক্ষে কসরা দুঃসাহবসে পযিটন্ 

গন্তিয এিিং পযিটক্ষন্র সিিাত্মে উন্নয়ক্ষন্র জন্য দুটি বিিাক্ষগ প্রযম পুরস্কার কপক্ষয়ক্ষে 

উত্তরাখে সরোর। রাক্ষজযর পযিটন্ ও সিংসৃ্কবত মন্ত্রী সাতপাল মহারাজ ন্য়াবিবিক্ষত 

জাতীয় পযিটন্ পুরস্কার 2018-19 উপস্থ্াপক্ষন্র সময় সহ-রাষ্ট্রপবত জগিীপ 

যন্েক্ষরর োে কযক্ষে পুরস্কারটি গ্রহণ েক্ষরন্।  

এবিক্ষে, পযিটন্ক্ষে উত্সাবহত েরক্ষত বিশ্ব পযিটন্ বিিস উপলক্ষে এেটি 

ফক্ষটাগ্রাবফ ও বিবডওগ্রাবফ প্রবতক্ষযাবগতাও শুরু হক্ষয়ক্ষে। আগ্রহী 

অিংশগ্রহণোরীক্ষির অন্লাইক্ষন্ অিংশগ্রহক্ষণর জন্য আমন্ত্রণ জান্াক্ষন্া হক্ষে। কমাট 

পুরস্কাক্ষরর অযি হল 25 লাখ টাো, এো়ো পাাঁ চটি বিিাক্ষগ বিজয়ীক্ষির বন্িিাচন্ েরা 

হক্ষি। 
 

েবত্তশগক্ষ়ের মুখযমন্ত্রী িূক্ষপশ িাক্ষঘল ‘Hamar Beti Hamar Maan' 

প্রচার শুরু েক্ষরক্ষেন্ 

েবত্তশগ়ে সরোর ‘Hamar Beti Hamar Maan’ (আমাক্ষির কমক্ষয়, আমাক্ষির 

সম্মান্) বশক্ষরান্াক্ষম মবহলাক্ষির সুরোর জন্য এেটি প্রচার চালাক্ষন্ার বসদ্ধান্ত 

বন্ক্ষয়ক্ষে। েযাক্ষেইক্ষন্র কফাোস হক্ষে সু্কল-েক্ষলক্ষজ যাওয়া কমক্ষয়ক্ষির মক্ষযয 

বন্রাপত্তা িযিস্থ্া সেক্ষেি  সক্ষচতন্তা ততবর েরা এিিং ন্ারী-সেবেি ত অপরাক্ষযর 

বন্িন্ধন্ ও তিন্তক্ষে অগ্রাবযোর কিওয়া। মুখযমন্ত্রী িূক্ষপশ িাক্ষঘল প্রচাক্ষরর সূচন্া 

েক্ষরবেক্ষলন্। 
 

িাযুোম্মা: কতক্ষলঙ্গান্া রাজয জুক্ষ়ে উৎসি শুরু হক্ষয়ক্ষে, প্রযান্মন্ত্রী সিাইক্ষে 

শুক্ষিো জাবন্ক্ষয়ক্ষেন্ 

কতক্ষলঙ্গান্ায় িাযুোম্মা ন্াক্ষম পবরবচত রাজয ফুক্ষলর উত্সি শুরু হক্ষয়ক্ষে এিিং প্রচুর 

সিংখযায় মবহলারা এক্ষত অিংশ বন্ক্ষেন্। 25 তাবরক্ষখ রাক্ষজযর ন্য় বিক্ষন্র আনু্ষ্ঠাবন্ে 

উিযাপন্ শুরু হক্ষয়ক্ষে। িাযুোম্মার শুি িাবষিেীক্ষত, প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবি 

সিাইক্ষে যন্যিাি জাবন্ক্ষয়ক্ষেন্, বিক্ষশষ েক্ষর কতক্ষলঙ্গান্ার ন্ারী শবক্তক্ষে। প্রযান্মন্ত্রী 

কমাবি এেটি টুইট িাতি ায় তার ইো প্রোশ েক্ষরক্ষেন্ কয এই অনু্ষ্ঠান্টি প্রেৃবতর 

সাক্ষয আমাক্ষির িন্ধন্ক্ষে শবক্তশালী েরক্ষি এিিং ফুক্ষলর প্রবত আমাক্ষির আগ্রহ 

িাব়েক্ষয় তুলক্ষি। 
 

আসাম সরোর ন্িজাতক্ষের মৃতুয িন্ধ েরক্ষত কপাক্ষটি িল বডিাইস 

'SAANS' িযিহার েরক্ষি  

আসাম সরোর কিঙ্গালুরু -বিবত্তে এেটি স্টাটি -আপ দ্বারা ততবর এেটি িাযু়চাপ 

কমবশন্ SAANS িযিহার েরার বসদ্ধান্ত বন্ক্ষয়ক্ষে। 'SAANS' এেটি কপাক্ষটি িল 

ন্িজাতে েবেবন্উয়াস পবজটিি এয়ার কপ্রসার (CPAP) বসক্ষস্টম, যা 

হাসপাতাক্ষলর বশশুক্ষির এিিং ভ্রমক্ষণর সময় বশশুক্ষির জীিন্ রোোরী শ্বাস-

প্রশ্বাক্ষসর সহায়তা প্রিান্ েরক্ষত পাক্ষর। বিক্ষশষ সরঞ্জাক্ষমর সাহাক্ষযয ন্িজাতক্ষের 

মৃতুযহার েমাক্ষত এেটি পাইলট প্রেক্ষের সাফক্ষলযর পক্ষর এই বসদ্ধান্ত কন্ওয়া 

হক্ষয়ক্ষে৷ 

 

Economy News in Bengali 
 

ফক্ষরক্স বরজািি  $564 বিবলয়ন্ সহ 2 িেক্ষরর সিিবন্ে স্থ্াক্ষন্ রক্ষয়ক্ষে  

বরজািি  িযাক অফ ইবডয়া (RBI) দ্বারা প্রোবশত সিিক্ষশষ তযয অনু্যায়ী, 19 

আগস্ট কশষ হওয়া সিাক্ষহ কিক্ষশর তিক্ষিবশে মুরার বরজািি  $6.69 বিবলয়ন্ েক্ষম 

$564 বিবলয়ন্ হক্ষয়ক্ষে। 2020 সাক্ষলর অক্ষক্টাির কযক্ষে বরজািি  সিিবন্ে পযিাক্ষয় 

রক্ষয়ক্ষে। গত দুই সিাক্ষহ তিক্ষিবশে মুরার বরজািি  প্রায় 9 বিবলয়ন্ েক্ষমক্ষে।  

সাম্প্রবতে উন্নয়ন্: 

তিক্ষিবশে মুরার বরজািি  3 কসক্ষেম্বর, 2021-এ কশষ হওয়া সিাক্ষহ সিিোক্ষলর 

সক্ষিিাচ্চ েুাঁ ক্ষয়ক্ষে যখন্ এটি $642 বিবলয়ন্ েুাঁ ক্ষয়বেল, যা 2021-22 এর জন্য 

অনু্মান্ েরা 14 মাক্ষসরও কিবশ আমিাবন্ েিার েরার সমতুলয। প্রায় এে িেক্ষর, 

বরজািি  $ 78 বিবলয়ন্ েক্ষমক্ষে।  
 

এই অযিিেক্ষর িারক্ষতর Q1 GDP িৃবদ্ধ 13.5% হক্ষয়ক্ষে 

চলবত অযিিেক্ষরর প্রযম তত্রমাবসক্ষে(2022-23) GDP কিক্ষ়ে 13.5 শতািংক্ষশ 

কপৌাঁক্ষেক্ষে, যা 2021-22-এর চূ়োন্ত তত্রমাবসক্ষে করেডি  েরা 4.1 শতািংশ িৃবদ্ধর 

কযক্ষে অক্ষন্েটাই কিবশ।  
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অযি মন্ত্রে: GST সিংগ্রহ আগক্ষস্ট 28% কিক্ষ়ে 1.43 ট্রিবলয়ন্ টাো হক্ষয়ক্ষে 

অগাস্ট মাক্ষস টান্া ষষ্ঠ মাক্ষস কিক্ষশর অযিন্ীবত 1.4-ট্রিবলয়ন্ টাোর উপক্ষর রক্ষয়ক্ষে 

এিিং আসন্ন উত্সি মরসুম এই অিস্থ্াটিক্ষে অিযাহত রাখক্ষত সহায়তা েরক্ষি। 

2022 সাক্ষলর আগক্ষস্ট সিংগৃহীত কমাট GST রাজস্ব হল 1.43 ট্রিবলয়ন্ টাো, যার 

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

হল 77,782 কোটি টাো (পণয আমিাবন্ক্ষত সিংগৃহীত 42,067 কোটি টাো সহ)| 

2022 সাক্ষলর আগস্ট মাক্ষসর রাজস্ব 2021 সাক্ষলর আগস্ট মাক্ষস সিংগৃহীত 

1,12,020 কোটি টাোর GST রাজক্ষস্বর তুলন্ায় 28 শতািংশ কিবশ৷ আগক্ষস্টর 

সিংগ্রহ যবিও, জুলাই মাক্ষস সিংগৃহীত 1.49 ট্রিবলয়ন্ টাো কযক্ষে েম৷ এবপ্রল মাক্ষস 

1.67 ট্রিবলয়ন্ টাোর করেডি  সক্ষিিাচ্চ বেল। 

2022 সাক্ষল আক্ষগর মাক্ষসর GST সিংগ্রহ 

 জানু্য়াবর: 1,40,986 কোটি 

 কফব্রুয়াবর: 1,33,026 কোটি 

 মাচি : 1,42,095 কোটি 

 এবপ্রল: 1,67,540 কোটি 

 কম: 1,40,885 কোটি 

 জুন্: 1,44,616 কোটি 

 জুলাই: 1,48,995 কোটি 
 

কিোরক্ষের হার 1 িেক্ষরর সক্ষিিাচ্চ 8.3% হক্ষয়ক্ষে 

কসোর ফর মবন্টবরিং ইবডয়ান্ ইক্ষোন্বম (বসএমআইই) এর তযয অনু্সাক্ষর, 

িারক্ষতর কিোরক্ষের হার আগক্ষস্ট এে িেক্ষরর সক্ষিিাচ্চ 8.3 শতািংক্ষশ কপৌাঁক্ষেক্ষে 

োরণ েমিসিংস্থ্ান্ িমানু্সাক্ষর 2 বমবলয়ন্ েক্ষম 394.6 বমবলয়ক্ষন্ িাাঁ ব়েক্ষয়ক্ষে। 

জুলাই মাক্ষস, কিোরক্ষের হার বেল 6.8 শতািংশ এিিং েমিসিংস্থ্ান্ বেল 397 

বমবলয়ন্, CMIE কডটা কযাগ েক্ষরক্ষে। 
 

বশক্ষের মান্ লঙ্ঘক্ষন্র জন্য SEBI দ্বারা আযার কিঞ্চারক্ষে জবরমান্া েরা 

হক্ষয়ক্ষে 

Aadhaar Ventures India Ltd. (AVIL) এিিং এর পবরচালেক্ষির তাবলোর 

প্রক্ষয়াজন্ীয়তা এিিং অিযন্তরীণ িাবণজয আইন্ িঙ্গ েরার জন্য পুাঁবজিাজার বন্য়ন্ত্রে 

SEBI দ্বারা কমাট 25 লে টাো জবরমান্া েরা হক্ষয়ক্ষে৷ Aadhaar Ventures 

India Ltd. (AVIL) এর বডক্ষরক্টর বজলস রাইচাাঁ ি মিন্, কসামািাই সুিরিাই 

মীন্া, এিিং কজযাবত মুন্িার প্রক্ষতযক্ষে 10 লে টাো জবরমান্া বহসাক্ষি কপক্ষয়ক্ষেন্।  
 

2029 সাক্ষলর মক্ষযয িারত বিক্ষশ্বর 3য় িৃহত্তম অযিন্ীবত বহসাক্ষি আবিিূি ত 

হক্ষি 

িারত 2029 সাক্ষলর মক্ষযয বিক্ষশ্বর তৃতীয় িৃহত্তম অযিন্ীবতক্ষত পবরণত হক্ষত 

চক্ষলক্ষে৷ কস্টট িযাক অফ ইবডয়ার এেটি বরক্ষপাক্ষটি  িলা হক্ষয়ক্ষে কয িারত িতি মান্ 

িৃবদ্ধর হাক্ষর 2027 সাক্ষল জামিাবন্ক্ষে এিিং সম্ভিত 2029 সাক্ষলর মক্ষযয জাপান্ক্ষে 

োব়েক্ষয় যাক্ষি৷ প্রবতক্ষিিক্ষন্ িলা হক্ষয়ক্ষে কয িারত 2014 সাল কযক্ষে এেটি ি়ে 

োঠাক্ষমাগত পবরিতি ক্ষন্র মযয বিক্ষয় কগক্ষে এিিং এখন্ যুক্তরাজযক্ষে োব়েক্ষয় 5ম 

িৃহত্তম অযিন্ীবতক্ষত পবরণত হক্ষত চক্ষলক্ষে।  
 

িারত যুক্তরাজযক্ষে কপেক্ষন্ কফক্ষল বিক্ষশ্বর 5তম িৃহত্তম অযিন্ীবতক্ষত 

পবরণত হক্ষয়ক্ষে  

ব্লুমিাগি বরক্ষপাটি  েক্ষরক্ষে, বিক্ষটন্ক্ষে োব়েক্ষয় িারত বিক্ষশ্বর পঞ্চম িৃহত্তম 

অযিন্ীবতক্ষত পবরণত হক্ষয়ক্ষে| যুক্তরাজয িতি মাক্ষন্ ষষ্ঠ স্থ্াক্ষন্ আক্ষে| িারতীয় 

অযিন্ীবতর এ িেক্ষর 7 শতািংক্ষশরও কিবশ িৃবদ্ধর পূিিািাস রক্ষয়ক্ষে। তত্রমাবসক্ষের 

কশষ বিক্ষন্ ডলাক্ষরর বিবন্ময় হার িযিহার েক্ষর, মাচি  মাস পযিন্ত প্রযম কোয়াটি াক্ষর 

"স্বািাবিে" ন্গি শক্ষতি  িারতীয় অযিন্ীবতর আোর বেল USD 845.7 বিবলয়ন্। 

এই এেই বিবত্তক্ষত, যুক্তরাজয বেল 816 বিবলয়ন্ মাবেি ন্ ডলার , প্রবতক্ষিিক্ষন্ িলা 

হক্ষয়ক্ষে। 

আন্তজি াবতে মুরা তহবিক্ষলর মক্ষত , বজবডবপর বন্বরক্ষখ বিক্ষশ্বর সক্ষিিাচ্চ র যাবকিং কিশ: 

 মাবেি ন্ যুক্তরাষ্ট্র (বজবডবপ: 22.49 ট্রিবলয়ন্) 

 চীন্ (বজবডবপ: 16.4 ট্রিবলয়ন্) 

 জাপান্: (বজবডবপ: 5.27 ট্রিবলয়ন্) 

 জামিাবন্: (বজবডবপ: 4.30 ট্রিবলয়ন্) 

 িারত: (বজবডবপ: 3.21 ট্রিবলয়ন্) 

 যুক্তরাজয: (বজবডবপ: 3.2 ট্রিবলয়ন্) 

 ফ্রাি: (বজবডবপ: 2.78 ট্রিবলয়ন্) 

 ইতাবল: (বজবডবপ: 2.07 ট্রিবলয়ন্) 

 িাবজল: (বজবডবপ: 1.87 ট্রিবলয়ন্) 

 োন্াডা: (বজবডবপ: 1.71 ট্রিবলয়ন্) 
 

মুবড'স িারক্ষতর বজবডবপ অনু্মান্ েবমক্ষয় 7.7 শতািংশ েক্ষরক্ষে 

মুবড'স ইন্ক্ষিস্টর সাবিি স িারক্ষতর বজবডবপ প্রিৃবদ্ধ 1.1 শতািংশ েবমক্ষয় 7.7 

শতািংশ েক্ষরক্ষে| মুবড'স কলািাল মযাক্ষিা আউটলুে 2022-2023 সমীো 

অনু্সাক্ষর, িারক্ষতর কেন্দ্রীয় িযাক এই িের এেটি hawkish আউটলুে িজায় 

রাখার এিিং িমিযিমান্ অিযন্তরীণ মুরাস্ফীবতর চাপ কযক্ষে করায েরক্ষত 2023 

সাক্ষল এেটি মা াবর সীমািদ্ধ ন্ীবতর অিস্থ্ান্ িজায় রাখক্ষত চক্ষলক্ষে | 
 

Goldman Sachs িারক্ষতর 2022 সাক্ষলর বজবডবপ িৃবদ্ধর পূিিািাস 7.6% 

কযক্ষে েবমক্ষয় 7% েক্ষরক্ষে  

এবপ্রল কযক্ষে জুন্ মাক্ষসর তত্রমাবসে কমাট কিশীয় পক্ষণযর পবরসিংখযান্ িাজাক্ষরর 

প্রতযাশার তুলন্ায় েম হওয়ার পক্ষর, Goldman Sachs িারক্ষতর িৃবদ্ধর অনু্মান্ 

েম েক্ষরক্ষে৷ এবপ্রল কযক্ষে জুক্ষন্র মক্ষযয প্রতযাশার কচক্ষয় েম প্রিৃবদ্ধ িতি মান্ 

অযিিেক্ষরর প্রিৃবদ্ধর পূিিািাক্ষসর কন্বতিাচে  ুাঁ বেক্ষে 40 কিবসস পক্ষয়ে িাব়েক্ষয় 

বিক্ষয়ক্ষে।  
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9. 2022-2023 সাক্ষলর প্রযম কোয়াটি াক্ষর অল-ইবডয়া হাউস প্রাইস সূচে 

3.5% কিক্ষ়েক্ষে 

িারতীয় বরজািি  িযাক্ষকর দ্বারা প্রোশ েরা তযয অনু্সাক্ষর, 2022-2023-এর প্রযম 

তত্রমাবসক্ষে, সিি-িারতীয় িাব়ের মূলয সূচে(HPI) িেক্ষর 3.5% িৃবদ্ধ কপক্ষয়ক্ষে| 

HPI জানু্য়াবর কযক্ষে মাক্ষচি র মক্ষযয 1.8% এিিং 2021-22 সাক্ষলর এবপ্রল কযক্ষে 

জুক্ষন্র মক্ষযয 2% িৃবদ্ধ কপক্ষয়ক্ষে। 

সিিিারতীয় িাব়ের মূলয সূচে: শহরগুক্ষলা 

10টি প্রযান্ শহক্ষর কহাম করবজক্ষিশন্ েতৃি পে: 

 আহক্ষমিািাি 

 কিঙ্গালুরু 

 কচন্নাই 

 বিিী 

 জয়পুর 

 োন্পুর 

 কোবচ 

 েলোতা 

 লখন্উ 

 মুম্বাই 
 

িারক্ষতর চাল রিাবন্ িন্ধ এবশয়া িাবণজযক্ষে অচল েক্ষর বিক্ষয়ক্ষে 

চাল রিাবন্ক্ষত িারক্ষতর বিবযবন্ক্ষষয এবশয়ায় িাবণজযক্ষে অচল েক্ষর বিক্ষয়ক্ষে, 

কিতারা বিক্ষয়তন্াম, যাইলযাড এিিং মায়ান্মার কযক্ষে বিেে সরিরাক্ষহর জন্য 

খুাঁজক্ষেন্ কযখাক্ষন্ বিক্ষিতারা িাম িা়োর সাক্ষয সাক্ষয চুবক্ত িন্ধ েক্ষর বিক্ষে| িারত, 

বিক্ষশ্বর িৃহত্তম শসয রিাবন্োরে, িাঙ্গা চাক্ষলর চালান্ বন্বষদ্ধ েক্ষরক্ষে এিিং 

অন্যান্য বিবিন্ন যরক্ষণর রিাবন্র উপর 20% শুল্ক আক্ষরাপ েক্ষরক্ষে োরণ কিশটি 

িষিাোক্ষল েম িৃবষ্টপাক্ষতর ফক্ষল সরিরাহ েমাক্ষন্া এিিং িাম িা়োক্ষন্ার বসদ্ধান্ত 

বন্ক্ষয়ক্ষে| 
 

FITCH FY23-এর জন্য িারক্ষতর অযিনন্বতে প্রিৃবদ্ধর পূিিািাস 7.8% 

এর পূিিিতী অনু্মান্ কযক্ষে েম েক্ষর 7% েক্ষরক্ষে 

FITCH করটিিং FY23-এর জন্য িারক্ষতর বজবডবপ িৃবদ্ধর অনু্মান্ক্ষে েবমক্ষয় 7 

শতািংশ েক্ষরক্ষে এিিং এটি িলা হক্ষয়ক্ষে কয বিশ্ব অযিন্ীবত, উচ্চ মূলযস্ফীবত এিিং 

উচ্চ-সুক্ষির হাক্ষরর পটিূবমক্ষত অযিন্ীবত যীর হক্ষি িক্ষল আশা েরা হক্ষে। জুন্ 

মাক্ষস, এটি িারক্ষতর জন্য 7.8 শতািংশ িৃবদ্ধর পূিিািাস েক্ষরক্ষে। সরোরী বজবডবপ 

অনু্মান্ অনু্সাক্ষর, িারতীয় অযিন্ীবত জুন্ তত্রমাবসক্ষে 13.5 শতািংশ প্রসাবরত 

হক্ষয়ক্ষে , যা জানু্য়াবর-মাচি  মাক্ষস 4.10 শতািংশ িৃবদ্ধর কচক্ষয়ও কিবশ৷ RBI অনু্মান্ 

েরক্ষে কয চলবত অযিিেক্ষর অযিন্ীবত 7.2 শতািংশ িৃবদ্ধ পাক্ষি। 
 

করলওক্ষয়র রাজস্ব 38% কিক্ষ়ে 95,486.58 কোটি টাো হক্ষয়ক্ষে  

আগস্ট’22-এর কশক্ষষ িারতীয় করক্ষলর সামবগ্রে আয় িাাঁ ব়েক্ষয়ক্ষে 95,486.58 

কোটি টাো, যা গত িেক্ষরর এেই সমক্ষয়র তুলন্ায় 26271.29 কোটি(38%) 

টাোর িৃবদ্ধ কিখায়।ক্ষরলপয মন্ত্রে েতৃি ে প্রোবশত অবফবসয়াল কন্াট মুিাসি 

অনু্সাক্ষর, যাত্রী ট্রাবফে কযক্ষে রাজস্ব বেল 25,276.54 কোটি টাো যা গত িেক্ষরর 

এেই সমক্ষয়র তুলন্ায় 13,574.44 কোটি(116%) টাো িৃবদ্ধ কপক্ষয়ক্ষে। 
 

ইবডয়া করটিিং FY23 বজবডবপ িৃবদ্ধর পূিিািাস 6.9% েম েক্ষরক্ষে 

ইবডয়া করটিিং তার FY23 এর কমাট কিশীয় পক্ষণযর পূিিািাসটি 7 শতািংশ কযক্ষে 

েবমক্ষয় 6.9 শতািংশ েক্ষরক্ষে| “ প্রাইক্ষিট ফাইন্াল েন্জােশন্ এক্সক্ষপবডশন্ 

(PFCE) এিিং গ্রস বফক্সড েযাবপটাল ফরক্ষমশন্ (GFCF ) প্রিৃবদ্ধ সক্ষিও Q1 এ 

আমাক্ষির প্রতযাশার কচক্ষয় িাল, এক্ষজবি আশা েক্ষর কয সরোবর চূ়োন্ত খরক্ষচর 

(GFCE ) িৃবদ্ধর মন্থরতা এিিং বন্ট রিাবন্ আরও খারাপ হক্ষি” ইবডয়া করটিিং 

এেটি বিিৃবতক্ষত িক্ষলক্ষে। 
 

2022-23 সাক্ষল কমাট প্রতযে ের সিংগ্রক্ষহর বন্িবন্ধত িৃবদ্ধ 30% হক্ষয়ক্ষে 

কসন্ট্রাল কিাডি  অফ ডাইক্ষরক্ট টযাক্ষক্সস (বসবিবডটি) এেটি বিিৃবতক্ষত িক্ষলক্ষে কয, 

এই আবযিে িেক্ষর এখন্ও পযিন্ত কন্ট প্রতযে ের সিংগ্রহ 700,669 কোটিক্ষত 

টাো হক্ষয়ক্ষে, যা সিংবিষ্ট আবযিে িেক্ষরর এই এেই সমক্ষয়র মক্ষযয ₹ 568,147 

কোটির তুলন্ায় 23% কিবশ। কমাট 368,484 কোটি টাোর েক্ষপিাক্ষরশন্ ের এিিং 

330,490 কোটি টাো মূক্ষলযর িযবক্তগত আয়ের (বসবেউবরটিজ কলন্ক্ষিন্ টযাক্স 

সহ) অন্তিুি ক্ত আক্ষে। 
 

এবশয়ান্ কডক্ষিলপক্ষমে িযাক 2022-23 সাক্ষলর জন্য িারক্ষতর জন্য 

বজবডবপ িৃবদ্ধর পূিিািাস 7% েক্ষরক্ষে 

এবশয়ান্ কডক্ষিলপক্ষমে িযাক (ADB) িারক্ষতর অযিন্ীবতর জন্য 2022-23 

সাক্ষলর এবপ্রক্ষল প্রিৃবদ্ধর অনু্মান্ক্ষে 7.5% কযক্ষে েবমক্ষয় 7% েক্ষরক্ষে| িযাকটি 

এই িেক্ষরর জন্য িারক্ষতর মূলযস্ফীবতর পূিিািাস িাব়েক্ষয় 6.7% এ উন্নীত 

েক্ষরক্ষে, অন্যবিক্ষে োক্ষরে অযাোউে ঘাটবত (CAD) অনু্মান্ বজবডবপর 3.8% 

এ প্রসাবরত েক্ষরক্ষে। 
 

FY23-এর জন্য RBI 7% GDP িৃবদ্ধর প্রক্ষজক্ট েক্ষরক্ষে, মুরাস্ফীবত 

6.7% যােক্ষি 

িারতীয় বরজািি  িযাক (RBI) আবযিে িের 2023 (FY23) এর জন্য 7% GDP 

িৃবদ্ধর অনু্মান্ েক্ষরক্ষে৷ িারক্ষত মূলযস্ফীবত 6.7% যােক্ষি িক্ষল পূিিািাস কিওয়া 

হক্ষয়ক্ষে। ফলস্বরূপ, মূলযস্ফীবত িৃবদ্ধ, তিবশ্বে কহডওয়াইড এিিং রুবপর মূলয 

ঐবতহাবসে বন্ক্ষে কন্ক্ষম যাওয়ার বিষক্ষয় িমিযিমান্ উক্ষদ্বক্ষগর প্রবতবিয়ায় RBI 

তার পবলবস করট 50 কিবসস পক্ষয়ে (bps) িাব়েক্ষয়ক্ষে। 
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এবপ্রল-জুন্ মাক্ষস মাবেি ন্ অযিন্ীবত 0.6% সঙ্কুবচত হক্ষয়ক্ষে 

িমিযিমান্ কিাক্তা মূলয এিিং িমিযিমান্ সুক্ষির হাক্ষরর দ্বারা েবতগ্রস্ত, মাবেি ন্ 

অযিন্ীবত এবপ্রল কযক্ষে জুন্ পযিন্ত 0.6% িাবষিে হাক্ষর সিংকুবচত হক্ষয়ক্ষে। এটি 

অযিনন্বতে সিংক্ষোচক্ষন্র টান্া বদ্বতীয় কোয়াটি ারক্ষে বচবিত েক্ষরক্ষে| 
 

মবন্ত্রসিা কেন্দ্রীয় সরোক্ষরর েমীক্ষির জন্য DA 4% িৃবদ্ধর অনু্ক্ষমািন্ 

বিক্ষয়ক্ষে  

কেন্দ্রীয় মবন্ত্রসিা 1 জুলাই, 2022 কযক্ষে শুরু হওয়া মহাঘি িাতা (DA) এিিং 

মহাঘিযতা ত্রাণ (DR) 4% িৃবদ্ধ েক্ষরক্ষে, যার ফক্ষল 6.97 বমবলয়ন্ কপন্শন্ক্ষিাগী 

এিিং 4.18 বমবলয়ন্ কেন্দ্রীয় সরোবর েমিচারী উপেৃত হক্ষি৷ িীপািবলর আক্ষগ এটি 

েরা হক্ষয়বেল। 
 

S&P FY23 িৃবদ্ধর পূিিািাস 7.3% এিিং OECD 6.9% যক্ষর করক্ষখক্ষে 

িারতীয় পণয ও পবরক্ষষিাগুবলর জন্য িাবহযে চাবহিার যীরগবতর মক্ষযয, 

অযিনন্বতে সহক্ষযাবগতা ও উন্নয়ন্ সিংস্থ্া (OECD) এিিং S&P FY23-এর জন্য 

তাক্ষির িৃবদ্ধর পূিিািাস যযািক্ষম 6.9 শতািংশ এিিং 7.3 শতািংক্ষশ অপবরিবতি ত 

করক্ষখক্ষে এিিং িমিযিমান্ কন্বতিাচে  ুাঁ বেগুবলক্ষে তুক্ষল যক্ষরক্ষে৷ S&P এবশয়া-

পযাবসবফক্ষের জন্য তার সিিক্ষশষ দৃবষ্টিবঙ্গক্ষত িক্ষলক্ষে কয, িারক্ষত এেটি শবক্তশালী 

প্রতযািতি ন্ কিখা কগক্ষে োরণ পবরক্ষষিার িযিহার পুন্রুদ্ধার অিযাহত রক্ষয়ক্ষে এিিং 

বিবন্ক্ষয়াগ অসাযারণিাক্ষি িৃবদ্ধ কপক্ষয়ক্ষে।  
 

এই িের িারক্ষতর 100 বিবলয়ন্ ডলার FDI হক্ষত চক্ষলক্ষে: িাবণজয 

মন্ত্রণালয় 

কেন্দ্রীয় সরোর িক্ষলক্ষে কয, িারত চলবত অযিিেক্ষর অযিনন্বতে সিংস্কার এিিং 

িযিসা েরার সহজতার োরক্ষণ 100 বিবলয়ন্ মাবেি ন্ ডলার তিক্ষিবশে প্রতযে 

বিবন্ক্ষয়াগ(FDI) আেৃষ্ট েরার পক্ষয অগ্রসর হক্ষয়ক্ষে। 2021-22 সাক্ষল, িারত 

83.6 বিবলয়ন্ মাবেি ন্ ডলাক্ষরর "সক্ষিিাচ্চ" তিক্ষিবশে প্রিাহ কপক্ষয়ক্ষে। 
 

ADB এবশয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চক্ষল খািয সিংেট েমাক্ষত 14 বিবলয়ন্ 

ডলার প্রিান্ েরক্ষি 

এবশয়ান্ কডক্ষিলপক্ষমে িযাক িক্ষলক্ষে, এবশয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চক্ষল 

িমিযিমান্ খািয সকট েমাক্ষত সহায়তা েরক্ষত 2025 সাক্ষলর মক্ষযয তারা 

েমপক্ষে 14 বিবলয়ন্ ডলার িযয় েরক্ষি। এবশয়ান্ কডক্ষিলপক্ষমে িযাক িক্ষলক্ষে 

কয, তারা এই অঞ্চক্ষলর 1.1 বিবলয়ন্ মানু্ষক্ষে সাহাযয েরার জন্য এেটি বিসৃ্তত 

সহায়তা েমিসূবচর পবরেেন্া েরক্ষে যার অযীক্ষন্ িাবররযতা এিিং খাক্ষিযর মূলয 

িৃবদ্ধর োরক্ষণ স্বাস্থ্যের খািাক্ষরর অিাি রক্ষয়ক্ষে। বফবলপাইন্ বিবত্তে ADB 

তাক্ষির িাবষিে সিায় এই কঘাষণা েক্ষরক্ষে| 

তিক্ষিবশে িাবণজয ন্ীবত 2015-20 6 মাক্ষসর জন্য আরও িা়োক্ষন্া হক্ষয়ক্ষে 

িাবণজয মন্ত্রণালয় বিিযমান্ তিক্ষিবশে িাবণজয ন্ীবতর কময়াি েয় মাস িা়োক্ষন্ার 

কঘাষণা েক্ষরক্ষে। এই উন্নয়ক্ষন্র বপেক্ষন্ োরণ হল মুরার অবস্থ্রতা এিিং তিবশ্বে 

অবন্িয়তা। মন্ত্রণালয় জাবন্ক্ষয়ক্ষে, িূ-রাজনন্বতে পবরবস্থ্বত িীঘিক্ষময়াবি 

তিক্ষিবশে িাবণজয ন্ীবতর জন্য উপযুক্ত ন্য়।  
 

BSE তার েযাটফক্ষমি EGR চালু েরার জন্য SEBI-এর চূ়োন্ত অনু্ক্ষমািন্ 

কপক্ষয়ক্ষে 

স্টে এক্সক্ষচঞ্জ BSE তার েযাটফক্ষমি ইক্ষলেট্রবন্ে কগাড রবসি (EGR) কসগক্ষমে 

প্রিতি ক্ষন্র জন্য পুাঁবজিাজার বন্য়ন্ত্রে বসবেউবরটিজ অযাড এক্সক্ষচঞ্জ কিাডি  অফ 

ইবডয়া(SEBI) কযক্ষে চূ়োন্ত অনু্ক্ষমািন্ কপক্ষয়ক্ষে। বসবেউবরটিজ অযাড এক্সক্ষচঞ্জ 

কিাডি  অফ ইবডয়া(SEBI) কফব্রুয়াবরক্ষত কসবির োে কযক্ষে ন্ীবতগত অনু্ক্ষমািন্ 

কপক্ষয়বেল যার পক্ষর এক্সক্ষচঞ্জ ইবজআর-এ কট্রড েরার সুবিযাক্ষযি এক্সক্ষচঞ্জ 

সিসযক্ষির জন্য পরীোর পবরক্ষিক্ষশ কিশ েক্ষয়েটি মে কট্রবডিং পবরচালন্া েক্ষর। 
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কটে হািগুবলর এবশয়া-পযাবসবফক্ষের তাবলোয় কিইবজিং প্রযম, কিঙ্গালুরু 

2য় স্থ্ান্ িখল েক্ষরক্ষে 

কুশমযান্ এিিং ওক্ষয়েবফক্ষডর এেটি প্রবতক্ষিিন্ অনু্সাক্ষর, কিঙ্গালুরু এবশয়া 

পযাবসবফে অঞ্চক্ষল শীষি প্রযুবক্ত কেন্দ্রগুবলর তাবলোয় বদ্বতীয় স্থ্াক্ষন্ রক্ষয়ক্ষে এিিং 

কেিল চীক্ষন্র কিইবজিংক্ষয়র বপেক্ষন্ রক্ষয়ক্ষে। 'কটে বসটিস: িয কলািাল 

ইোরক্ষসেশন্ অফ টযাক্ষলে অযাড বরক্ষয়ল এক্ষস্টট' ন্াক্ষমর এই প্রবতক্ষিিক্ষন্ সারা 

বিক্ষশ্বর 115টি বিন্ন 'কটে বসটি' বন্ক্ষয় গক্ষিষণা েরা হক্ষয়ক্ষে। কিইবজিং এিিং 

কিঙ্গালুরুর পক্ষর, তাবলোয় রক্ষয়ক্ষে আরও বতন্টি িারতীয় শহর, কচন্নাই, বিবি এিিং 

হায়রািাি। APAC কযক্ষে 14টি শহক্ষরর তাবলোয় অষ্টম এিিং ন্িম স্থ্াক্ষন্র সাক্ষয 

মুম্বাই এিিং পুক্ষন্ও শীষি-10 তাবলোয় জায়গা েক্ষর বন্ক্ষয়ক্ষে। 
 

িারত চীন্ এিিং যুক্তরাজযক্ষে কপেক্ষন্ কফক্ষল বিক্ষশ্বর 10তম িৃহত্তম জীিন্ 

িীমাোরী হক্ষয় উক্ষঠক্ষে 

োস্টম বরসাচি  এিিং অযান্াবলটিক্স সবলউশক্ষন্র এেটি অতযাযুবন্ে প্রিান্োরী 

কিক্ষন্াবর ন্ক্ষলজ-এর দ্বারা বশক্ষের েমিেমতা ট্রযাে েরা সাম্প্রবতেতম প্রবতক্ষিিন্, 

2017-2022 সাল কযক্ষে 11% CAGR-এ জীিন্ িীমা খাক্ষতর প্রিৃবদ্ধ হাইলাইট 

েক্ষরক্ষে এিিং পরিতী পাাঁ চ িেক্ষর CAGR-এ 9% িৃবদ্ধ পাক্ষি িক্ষল অনু্মান্ েরা 

হক্ষয়ক্ষে৷  
 

িারত এখন্ 10 তম িৃহত্তম জীিন্ িীমাোরী: LIC তৃতীয় শবক্তশালী িীমা 

িযাড 

িারত এখন্ চীন্ এিিং যুক্তরাজযক্ষে কপেক্ষন্ কফক্ষল বিক্ষশ্বর 10তম িৃহত্তম জীিন্ 

িীমাোরী হক্ষয় উক্ষঠক্ষে। িযাড ফাইন্যাি ইিুযক্ষরি 100 2021-এর এেটি সমীো 

অনু্সাক্ষর, লডন্-বিবত্তে িযাড মূলযায়ন্ পরামশিিাতা সিংস্থ্া, লাইফ ইিুযক্ষরি 

েক্ষপিাক্ষরশন্ (LIC), এেটি রাষ্ট্রীয় মাবলোন্াযীন্ িীমা বিমা এিিং জীিন্ িীমাোরী 

বিশ্বিযাপী তৃতীয় শবক্তশালী এিিং িশম সিক্ষচক্ষয় মূলযিান্ িীমা িযাড বহসাক্ষি 

আবিিূি ত হক্ষয়ক্ষে। প্রবতক্ষিিক্ষন্ িলা হক্ষয়ক্ষে কয বিক্ষশ্বর শীষি 100টি িীমা িযাক্ষডর 

সবম্মবলত মূলয 2020 সাক্ষলর 462.4 বিবলয়ন্ ডলার কযক্ষে 2021 সাক্ষল 6% েক্ষম 

$433.0 বিবলয়ন্ হক্ষয়ক্ষে। 
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ব্লুমিাগি বিবলয়ক্ষন্য়াসি ইন্ক্ষডক্স: কগৌতম আিাবন্ বিক্ষশ্বর তৃতীয় যন্ী িযবক্ত 

বহসাক্ষি আবিিূি ত হক্ষয়ক্ষেন্ 

িারক্ষতর কগৌতম আিাবন্ এখন্ বিক্ষশ্বর তৃতীয় যন্ী িযবক্ত বহসাক্ষি আবিিূি ত 

হক্ষয়ক্ষেন্। ব্লুমিাগি বিবলয়ক্ষন্য়াসি ইন্ক্ষডক্ষক্সর র যাবকিং অনু্যায়ী আিাবন্ গ্রুক্ষপর 

কচয়ারমযান্ কগৌতম আিাবন্ লুই বিটক্ষন্র কচয়ারমযান্ িান্িাডি  আন্িল্টক্ষে কপেক্ষন্ 

কফক্ষলক্ষেন্ এই যাবন্ত িখল েক্ষরক্ষেন্। 137.4 বিবলয়ন্ মাবেি ন্ ডলাক্ষরর কমাট 

সেক্ষির সাক্ষয, 60 িের িয়সী আিাবন্ এখন্ র যাবকিংক্ষয় িযিসাবয়ে মযাগক্ষন্ট ইলন্ 

মাস্ক এিিং কজফ কিক্ষজাক্ষসর বপেক্ষন্ রক্ষয়ক্ষে৷ এই প্রযম কোক্ষন্া এবশয়ান্ িযবক্ত 

ব্লুমিাগি বিবলয়ক্ষন্য়াসি ইন্ক্ষডক্ষক্সর শীষি বতক্ষন্ উঠক্ষলন্। 
 

2019 সাল কযক্ষে মবহলাক্ষির বিরুক্ষদ্ধ সাইিার অপরায 28% কিক্ষ়েক্ষে 

সাইিার অপরাক্ষযর সিংখযা 18.4 শতািংক্ষশ উন্নীত হক্ষয়ক্ষে এিিং ন্যাশন্াল িাইম 

করেডি স িুযক্ষরা প্রোবশত প্রবতক্ষিিক্ষন্ মবহলাক্ষির বিরুক্ষদ্ধ এই যরক্ষন্র মামলার 28 

শতািংশ িৃবদ্ধ কপক্ষয়ক্ষে। মবহলাক্ষির বিরুক্ষদ্ধ সাইিার অপরাক্ষযর মক্ষযয রক্ষয়ক্ষে 

সাইিার-হুমবে কিওয়া এিিং ব্ল্যােক্ষমইবলিং, সাইিার পক্ষন্িাগ্রাবফ, অিীল সামগ্রী 

কপাস্ট েরা, স্টাবেিং, মান্হাবন্, মারবফিং, ইতযাবি। শীষি পাাঁ চটি রাজয যা মবহলাক্ষির 

বিরুক্ষদ্ধ সাইিার অপরাক্ষযর 61 শতািংক্ষশর জন্য িায়ী তার মক্ষযয েণিাটে 2,243টি 

মামলা বন্ক্ষয় এে ন্ম্বক্ষর রক্ষয়ক্ষে। 2021 সাক্ষল মহারাক্ষষ্ট্র 1,687টি মামলা এিিং 

উত্তর প্রক্ষিক্ষশ 958টি মামলা েরা হক্ষয়ক্ষে।  
 

কফািিস এবশয়া 100 টু ওয়াচ 2022: তাবলোয় িারতীয় স্টাটি -আপ তিবশষ্টয 

রক্ষয়ক্ষে 

কফািিস এবশয়া 'কফািিস এবশয়া-100 টু ওয়াচ 2022' বশক্ষরান্াক্ষমর তাবলোর 2য় 

সিংস্করণ প্রোশ েক্ষরক্ষে। তাবলোটি এবশয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল জুক্ষ়ে কোট 

কোোবন্ এিিং স্টাটি আপগুবলক্ষে তুক্ষল যক্ষর। 2022-এর তাবলোয় িারক্ষতর 11টি 

স্টাটি -আপ কোোবন্র সাক্ষয বসঙ্গাপুক্ষরর 19টি কোোবন্, তারপক্ষর হিংেিং কযক্ষে 

16টি, িবেণ কোবরয়ার 15টি এিিং চীক্ষন্র 13টি স্টাটি -আপ রক্ষয়ক্ষে৷ কফািিক্ষসর 

মক্ষত, 15টি কিশ ও অঞ্চল 11টি বিিাক্ষগ প্রবতবন্বযে েক্ষর যার মক্ষযয রক্ষয়ক্ষে 

তজিপ্রযুবক্ত এিিং স্বাস্থ্যক্ষসিা, ই-েমাসি এিিং খুচরা এিিং অযি। 
 

 

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

Company CEO 
Founded 

Year 
Category 

TartanSense Jaisimha Rao 2015 Agriculture 

Gramheet 
Pankaj 

Prakash 
2020 Agriculture 

Bijak 
Nakul 

Upadhye 
2019 Agriculture 

Animall Neetu Yadav 2019 Agriculture 

Agrostar Shardul Sheth 2013 Agriculture 

Pocket FM Rohan Nayak 2018 
Entertainment 

& Media 

Euler 

Motors 
Saurav Kumar 2018 

Logistics & 

Transportation 

Park+ Amit Lakhotia 2019 
Logistics & 

Transportation 

FRND 

Bhanu Pratap 

Singh 

Tanwar 

2018 
Consumer 

Technology 

Bijnis Siddharth Vij 2015 

E-commerce 

& 

Retail 

GoKwik Chirag Taneja 2020 

E-commerce 

& 

Retail 
 

LIC শীষি 10 মূলযিান্ িারতীয় কোোবন্র তাবলোর িাইক্ষর চক্ষল কগক্ষে  

লাইফ ইিুযক্ষরি কোোবন্ (LIC) িাজার মূলযক্ষন্র বিে কযক্ষে শীষি 10টি 

কোোবন্র িাইক্ষর চক্ষল কগক্ষে োরণ এটি িাজাজ ফাইন্যাি এিিং আিাবন্ 

ট্রািবমশন্ দ্বারা প্রবতস্থ্াবপত হক্ষয়ক্ষে। তাবলোয় LIC 11তম স্থ্াক্ষন্ কন্ক্ষম কগক্ষে , 

িাজাজ ফাইন্যাি 10 তম এিিং আিাবন্ ট্রািবমশন্ 9 তম স্থ্াক্ষন্ রক্ষয়ক্ষে৷ আিাবন্ 

ট্রািবমশন্ BSE-কত ₹4.43 লে কোটির িাজার মূলয সহ শীষি 10 তাবলোয় 

প্রক্ষিশ েক্ষরক্ষে, যা িাজাজ ফাইন্যাক্ষির কমাট ₹4.42 লে কোটি টাো এিিং 

LIC-এর ₹4.26 লে কোটির কচক্ষয় কিবশ।  
 

অবিক্ষযাগ বন্ষ্পবত্ত সূচে 2022: UIDAI আগস্ট 2022-এ শীক্ষষি বেল 

ইউবন্ে আইক্ষডবেবফক্ষেশন্ অযবরটি অফ ইবডয়া (ইউআইবডএআই) র যাবকিংক্ষয় 

জন্সাযারক্ষণর অবিক্ষযাগ সমাযাক্ষন্র জন্য সমস্ত মন্ত্রণালয়/বিিাক্ষগর মক্ষযয শীক্ষষি 

রক্ষয়ক্ষে। প্রশাসবন্ে সিংস্কার ও জন্অবিক্ষযাগ বিিাগ (DARPG) এই প্রবতক্ষিিন্টি 

প্রোশ েক্ষরক্ষে। ইক্ষলেট্রবন্ক্স এিিং আইটি মন্ত্রক্ষের দ্বারা প্রোবশত এেটি বিিৃবতক্ষত 

িলা হক্ষয়ক্ষে কয UIDAI িারক্ষতর জন্গক্ষণর কসিা েরার জন্য আরও 

প্রবতশ্রুবতিদ্ধ এিিং জীিন্যাত্রা ও িযিসা উিক্ষয়র জন্যই এেটি অনু্ঘটে হক্ষয়ক্ষে। 
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ন্ীবত আক্ষয়াগ: মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রক্ষিশ, গুজরাট কপাষণ অবিযান্ প্রেে 

িাস্তিায়ক্ষন্ শীষি রাজয বহসাক্ষি আবিিূি ত হক্ষয়ক্ষে 

এেটি ন্ীবত আক্ষয়াগ বরক্ষপাটি  অনু্সাক্ষর, কেক্ষন্দ্রর িযাগবশপ কপাষণ অবিযাক্ষন্র 

সামবগ্রে িাস্তিায়ক্ষন্র কেক্ষত্র মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রক্ষিশ এিিং গুজরাট িৃহত্তর 

রাজযগুবলর মক্ষযয শীষি বতন্টি রাজয বহসাক্ষি স্থ্ান্ কপক্ষয়ক্ষে। কোট রাজযগুবলর মক্ষযয 

কসরা পারফরমার বেল বসবেম। ' িারক্ষত পুবষ্টর অগ্রগবত সিংরেণ: মহামারী 

টাইমক্ষস কপাষণ অবিযান্ ' বশক্ষরান্াক্ষমর প্রবতক্ষিিক্ষন্ আরও িলা হক্ষয়ক্ষে কয 19টি 

ি়ে রাক্ষজযর মক্ষযয 12টির িাস্তিায়ন্ কস্কার 70 শতািংক্ষশর কিবশ। িািার এিিং ন্গর 

হাক্ষিবল, িমন্ ও বিউ কেন্দ্রশাবসত অঞ্চলগুবলর মক্ষযয শীষিস্থ্ান্ীয় (ইউটি), পাঞ্জাি 

এিিং বিহার িৃহত্তর রাজযগুবলর মক্ষযয কপাষণ অবিযাক্ষন্র সামবগ্রে িাস্তিায়ক্ষন্র 

কেক্ষত্র সিিবন্ে পারফরমার বেল , সরোবর বযক টযাক্ষকর বরক্ষপাটি  অনু্সাক্ষর। 
 

উত্তরপ্রক্ষিশ বডবজটাল ইবডয়া বমশক্ষন্র ই-প্রবসবেউশন্ কপাটি াল িযিহাক্ষর 

শীক্ষষি রক্ষয়ক্ষে 

উত্তরপ্রক্ষিশ, 9.12 বমবলয়ন্ কেক্ষসর সাক্ষয বডবজটাল ইবডয়া বমশক্ষন্র অযীক্ষন্ 

পবরচাবলত ই-প্রবসবেউশন্ কপাটি াক্ষলর মাযযক্ষম মামলা বন্ষ্পবত্ত এিিং প্রক্ষিক্ষশর 

সিংখযায় শীক্ষষি রক্ষয়ক্ষে। আগক্ষস্টর কশষ পযিন্ত পবরসিংখযান্ অনু্সাক্ষর, মযযপ্রক্ষিশ 

2.31 বমবলয়ন্, বিহার 859,000, গুজরাট 487,000 এিিং েবত্তশগ়ে 383,000 

মামলা বন্ক্ষয় যযািক্ষম বদ্বতীয়, তৃতীয়, চতুযি এিিং পঞ্চম স্থ্াক্ষন্ রক্ষয়ক্ষে। এই 

কপাটি াক্ষল অন্লাইন্ মামলা বন্ষ্পবত্তর কেক্ষত্রও ইউবপ শীক্ষষি রক্ষয়ক্ষে, যার প্রায় 

470,000টি এবন্ট্র রক্ষয়ক্ষে, তারপক্ষর 170,000গুবল এবন্ট্রর সাক্ষয মযয প্রক্ষিশ 

বদ্বতীয় এিিং 125,000 এর সাক্ষয গুজরাট তৃতীয় স্থ্াক্ষন্ রক্ষয়ক্ষে৷  
 

UNDP-এর মান্ি উন্নয়ন্ সূচে অনু্যায়ী191টি কিক্ষশর মক্ষযয িারত 132 

তম স্থ্াক্ষন্ রক্ষয়ক্ষে 

2021 বহউমযান্ কডক্ষিলপক্ষমে ইন্ক্ষডক্স (HDI) সেবেি ত এেটি প্রবতক্ষিিন্ 

জাবতসিংক্ষঘর উন্নয়ন্ েমিসূবচ দ্বারা প্রোবশত মান্ি উন্নয়ন্ প্রবতক্ষিিন্ 2021-2022 

এর অিংশ। HDI মান্ি উন্নয়ক্ষন্র বতন্টি কমৌবলে মাত্রা - এেটি িীঘি এিিং স্বাস্থ্যের 

জীিন্, বশো এিিং এেটি শালীন্ জীিন্যাত্রায় এেটি কিক্ষশর গ়ে অজি ন্ পবরমাপ 

েক্ষর। এটি চারটি সূচে িযিহার েক্ষর গণন্া েরা হয় — জক্ষমর সময় আযু়, সু্কক্ষল 

প়োর গ়ে িের, সু্কক্ষল প়োর প্রতযাবশত িের এিিং মাযাবপেু কমাট জাতীয় আয় 

(GNI)।  

িারতীয় দৃশযেে: 

2021 মান্ি উন্নয়ন্ সূচক্ষে (HDI) 191টি কিশ ও অঞ্চক্ষলর মক্ষযয িারত 132তম 

স্থ্াক্ষন্ রক্ষয়ক্ষে। 2020 বরক্ষপাক্ষটি , িারত 189টি কিশ এিিং অঞ্চলগুবলর মক্ষযয 131 

তম স্থ্াক্ষন্ বেল। পূিিিতী স্তর কযক্ষে কিক্ষশর েমিেমতা হ্রাস আযু় হ্রাক্ষসর োরক্ষণ। 

এবশয়ান্ কিশ: 

িারক্ষতর প্রবতক্ষিশীক্ষির মক্ষযয, শ্রীলকা (73তম), চীন্ (79তম), িািংলাক্ষিশ 

(129তম), এিিং িুটান্ (127তম) িারক্ষতর উপক্ষর, কযখাক্ষন্ পাবেস্তান্ 

(161তম), কন্পাল (143তম) এিিং বময়ান্মার (149তম) রক্ষয়ক্ষে। প্রবতক্ষিিক্ষন্ 

িলা হক্ষয়ক্ষে কয প্রায় 90 শতািংশ কিশ 2020 িা 2021 সাক্ষল তাক্ষির HDI মান্ 

হ্রাস কপক্ষয়ক্ষে। 

2021 মান্ি উন্নয়ন্ সূচে: তাবলোয় শীষি এিিং গুরুেপূণি কিশ: 

HDI র্যাক কিশ HDI মান্ 2021 

1 সুইজারলযাড 0.962 

2 ন্রওক্ষয় 0.961 

3 আইসলযাড 0.959 

4 হিংেিং, চীন্ (SAR) 0.952 

5 অক্ষিবলয়া 0.951 

6 কডন্মােি  0.948 

7 সুইক্ষডন্ 0.947 

8 আয়ারলযাড 0.945 

9 জামিাবন্ 0.942 

10 কন্িারলযাডস 0.941 

18 যুক্তরাজয 0.929 

19 জাপান্ 0.925 

21 যুক্তরাষ্ট্র 0.921 

79 চীন্ 0.768 

132 িারত 0.633 
 

ফরচুন্ ইবডয়া বরচ বলস্ট 2022: কগৌতম আিাবন্ িারক্ষতর সিক্ষচক্ষয় যন্ী 

িযবক্ত 

ফরচুন্ ইবডয়ার 2022 সাক্ষলর জন্য 'িারক্ষতর সিক্ষচক্ষয় যন্ী' তাবলো অনু্সাক্ষর, 

িারক্ষত অিবস্থ্ত 142 বিবলয়ক্ষন্য়াক্ষরর সেক্ষির সমবষ্টগত মূলয USD 832 

বিবলয়ন্ (66.36 ট্রিবলয়ন্ টাো) হক্ষয়ক্ষে। সেি িযিস্থ্াপন্া ফামি, ওয়াটারবফড 

অযাডিাইজাক্ষরর সহক্ষযাবগতায় ততবর প্রযম তাবলোটি প্রাযবমেিাক্ষি 

তাবলোিুক্ত সিংস্থ্ার উক্ষিযাক্তাক্ষির সেক্ষির উপর বিবত্ত েক্ষর ততবর েরা 

হক্ষয়ক্ষে। 

ফরচুন্ ইবডয়া বরচ বলস্ট 2022: মূল পক্ষয়ে 

কফািিক্ষসর বরক্ষয়ল টাইম বিবলয়ক্ষন্য়ারক্ষির তাবলো অনু্যায়ী, এবশয়ার সিক্ষচক্ষয় যন্ী 

িযবক্ত কগৌতম আিাবন্ অযামাজক্ষন্র প্রবতষ্ঠাতা কজফ কিক্ষজাসক্ষে কপেক্ষন্ কফক্ষল 

বিক্ষশ্বর তৃতীয় যন্ী িযবক্ত হক্ষয়ক্ষেন্। বতবন্ 129.16 বিবলয়ন্ মাবেি ন্ ডলার (10.29 

ট্রিবলয়ন্ রুবপ) সেক্ষির সাক্ষয িারক্ষতর সিক্ষচক্ষয় যন্ী িযবক্ত হক্ষয়ক্ষেন্ 

ইবতমক্ষযয, বরলাক্ষয়ি ইডাবিক্ষজর কচয়ারমযান্ মুক্ষেশ আম্বাবন্র কমাট সেি 94 

বিবলয়ন্ মাবেি ন্ ডলাক্ষর িাাঁ ব়েক্ষয়ক্ষে, যার ফক্ষল বতবন্ বিক্ষশ্বর 8তম যন্ী এিিং িারক্ষত 

2য় যন্ী িযবক্ত হক্ষয় উক্ষঠক্ষেন্। 
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ফরচুন্ ইবডয়া যন্ীর তাবলো 2022: 2022 সাক্ষল িারক্ষতর িশটি যন্ী: 

পিমযিািা ন্াম বিবলয়ন্ ডলার 

1 কগৌতম আিাবন্ 129.16 

2 মুক্ষেশ আম্বাবন্ 94.57 

3 শাপুর বমবস্ত্র এিিং সাইরাস বমবস্ত্র পবরিার 32.35 

4 রাযােৃষ্ণ িামাবন্ 27.53 

5 আবজম কপ্রমবজ 21.94 

6 সাইরাস এস পুন্াওয়ালা 20.42 

7 বশি ন্ািার 19.73 

8 কুমার মঙ্গলম বি়েলা 19.25 

9 আবি কগািক্ষরজ পবরিার 17.60 

10 

কশখর িাজাজ, ন্ীরজ িাজাজ, রাজীি 

িাজাজ এিিং সঞ্জীি িাজাজ 15.21 
 

অন্ধ্রপ্রক্ষিশ, ওব়েশা 2022 সাক্ষল সিিাবযে বশে বিবন্ক্ষয়াগ আেষিণ েক্ষরক্ষে 

অন্ধ্রপ্রক্ষিশ 2022 সাক্ষলর প্রযম সাত মাক্ষস বশে বিবন্ক্ষয়াগ আেৃষ্ট েরার কেক্ষত্র 

রাক্ষজযর তাবলোয় প্রযম স্থ্ান্ অবযোর েক্ষরক্ষে৷ বশে ও অিযন্তরীণ িাবণক্ষজযর 

প্রচার বিিাক্ষগর (DPIIT) মক্ষত, অন্ধ্রপ্রক্ষিশ 40,361 কোটি টাো বিবন্ক্ষয়াগ 

েক্ষরক্ষে৷ জানু্য়ারী কযক্ষে জুলাই 2022 পযিন্ত সমগ্র কিক্ষশর কমাট বিবন্ক্ষয়াক্ষগর 45 

শতািংক্ষশ অন্ধ্রপ্রক্ষিশ হক্ষয়ক্ষে৷ DPIIT কডটা অনু্সাক্ষর জুলাইক্ষয়র কশষ ন্াগাি 

িারত কমাট 1,71,285 কোটি টাো বিবন্ক্ষয়াগ েক্ষরক্ষে| 

অন্ধ্রপ্রক্ষিশ তার ন্তুন্ 'বশে উন্নয়ন্ ন্ীবত 2022-2023' চালু েক্ষরক্ষে যা িৃবদ্ধ, 

পবরোঠাক্ষমা উন্নয়ন্ এিিং সেি সৃবষ্টর এেটি কটেসই উন্নয়ন্ মক্ষডক্ষলর উপর দৃবষ্ট 

বন্িদ্ধ েক্ষর। বশে উন্নয়ন্ ন্ীবত 2020-2023 এর লেয হল িযিসা েরার সহজতা 

উন্নত েরা এিিং উচ্চ-মূক্ষলযর অবতবরক্ত বশে বিবন্ক্ষয়াগক্ষে উৎসাবহত েরা। জুলাই 

2022 -এ , েণিাটে 3712 কোটি রুবপ বিবন্ক্ষয়াগ েক্ষরক্ষে, গুজরাট 2969 কোটি 

টাো বিবন্ক্ষয়াগ েক্ষরক্ষে এিিং ওবডশা 1493 কোটি টাো বিবন্ক্ষয়াগ েক্ষরক্ষে। 

 

োন্তার িযাডক্ষজড ইবডয়া: TCS এখন্ িারক্ষতর সিক্ষচক্ষয় মূলযিান্ িযাড 

আইটি পবরক্ষষিা সিংস্থ্া টাটা েন্সালক্ষটবি সাবিি ক্ষসস 2022 সাক্ষল িারক্ষতর 

সিক্ষচক্ষয় মূলযিান্ িযাড হক্ষয় উক্ষঠক্ষে| িাজাক্ষরর তযয এিিং বিক্ষিষণী সিংস্থ্া 

োন্তাক্ষরর এেটি প্রবতক্ষিিন্ অনু্সাক্ষর, TCS িীঘি সমক্ষয়র শীষিস্থ্ান্ীয় HDFC 

িযাকক্ষে স্থ্ান্চুযত েক্ষরক্ষে৷ 2022 সাক্ষল $45.5 বিবলয়ন্ িযাড িযালু সহ TCS 

শীক্ষষি রক্ষয়ক্ষে|  

Kantar BrandZ শীষি 10 সিক্ষচক্ষয় মূলযিান্ িারতীয় িযাড 2022: 

পিমযিািা িযাড কশ্রণী 

িযাড িযালু 

2022 (USD 

বমল) 

1 
টাটা েন্সালক্ষটবি 

সাবিি ক্ষসস 

িযিসা সমাযান্ এিিং 

প্রযুবক্ত প্রিান্োরী 
45,519 

2 HDFC িযাক িযাক 32,747 

3 ইন্ক্ষফাবসস 
িযিসা সমাযান্ এিিং 

প্রযুবক্ত প্রিান্োরী 
29,223 

4 এয়ারক্ষটল কটবলেম প্রিান্োরী 17,448 

5 এবশয়ান্ কপইেস কপইেস 15,350 

6 
কস্টট িযাক অফ 

ইবডয়া 
িযাক 13,631 

7 LIC িীমা 12,387 

8 
কোটাে মাবহন্দ্রা 

িযাক 
িযাক 11,905 

9 
আইবসআইবসআই 

িযাক 
িযাক 11,006 

10 বজও কটবলেম প্রিান্োরী 10,707 
 

িাবজি বলিংক্ষয়র পদ্মজা ন্াইডু বহমালয়ান্ জুলবজেযাল পােি  কসরা বচব়েয়াখান্া 

বহক্ষসক্ষি স্বীেৃত লাি েক্ষরক্ষে 

পবিমিক্ষঙ্গর িাবজি বলিং-এর পদ্মজা ন্াইডু বহমালয়ান্ জুলবজেযাল পােি  

(PNHZP) কিক্ষশর কসরা বচব়েয়াখান্া বহসাক্ষি বন্িিাবচত হক্ষয়ক্ষে, কযখাক্ষন্ 

েলোতার আবলপুর জুলবজেযাল গাক্ষডি ন্ চতুযি স্থ্ান্ অবযোর েক্ষরক্ষে। সারা কিক্ষশ 

প্রায় 150টি বচব়েয়াখান্া রক্ষয়ক্ষে। তাবলো অনু্সাক্ষর, কচন্নাইক্ষয়র আবরগন্ার আন্না 

জুলবজেযাল পােি  বদ্বতীয় স্থ্ান্ অবযোর েক্ষরক্ষে, তারপক্ষর েণিাটক্ষের মহীশূক্ষরর 

শ্রী চামরাক্ষজন্দ্র জুলবজেযাল গাক্ষডি ন্ রক্ষয়ক্ষে। 

কনা বচতািাঘ এিিং করড পাডা সহ পূিি বহমালক্ষয়র বিপন্ন প্রাণী প্রজাবতর প্রজন্ন্ ও 

সিংরেণ েমিসূবচর জন্য জুলবজেযাল পােি  আন্তজি াবতেিাক্ষি স্বীেৃত লাি 

েক্ষরক্ষে। বহমালয়ান্ ব্ল্যাে বিয়ার, কনা কলপাডি , কগারাল এিিং বহমালয়ান্ যাক্ষরর 

মক্ষতা অন্যান্যক্ষির পাশাপাবশ করড পাডা PNHZP-র অন্যতম শীষি আেষিণ। 
 

কলািাল বিক্ষো অযাডপশন্ ইন্ক্ষডক্স 2022- অনু্যায়ী িারত চতুযি স্থ্াক্ষন্ 

রক্ষয়ক্ষে 

বিক্ষিষণ েযাটফমি কচইন্যালাইবসস 2022 সাক্ষলর জন্য তার বিশ্বিযাপী বিক্ষো 

গ্রহক্ষণর সূচে প্রোশ েক্ষরক্ষে কযখাক্ষন্ সক্ষিিাচ্চ বিক্ষোোক্ষরবি গ্রহক্ষণর হার 

রক্ষয়ক্ষে এিিং িারত তাবলোয় চতুযি স্থ্াক্ষন্ রক্ষয়ক্ষে, যা গত িেক্ষরর কযক্ষে দুই স্থ্ান্ 

বন্ক্ষচ রক্ষয়ক্ষে। কচইন্যালাইবসস বরক্ষপাক্ষটি  উক্ষিখ েরা হক্ষয়ক্ষে কয, উিীয়মান্ 

িাজারগুবল এই িের কলািাল বিক্ষো অযাডপশন্ ইন্ক্ষডক্ষক্স প্রাযান্য কপক্ষয়ক্ষে। 
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কফডাক্ষরল িযািংে 2022 এবশয়ার কসরা েমিক্ষেক্ষত্রর তাবলোয় 63তম স্থ্াক্ষন্ 

রক্ষয়ক্ষে 

কফডাক্ষরল িযাক 2022 সাক্ষলর এবশয়ার কসরা েমিক্ষেক্ষত্রর তাবলোয় 63তম স্থ্াক্ষন্ 

আক্ষে এিিং এটি িারক্ষতর এেমাত্র িযাক হক্ষয় উক্ষঠক্ষে যা েমিক্ষেক্ষত্রর সিংসৃ্কবতর 

উপর বিশ্বিযাপী েতৃি পে কগ্রট কেস টু ওয়ােি  দ্বারা তাবলোিুক্ত হক্ষয়ক্ষে। 

তাবলোটি এবশয়া এিিং পবিম এবশয়া জুক্ষ়ে এে বমবলয়ক্ষন্রও কিবশ জবরপ 

প্রবতবিয়ার উপর বিবত্ত েক্ষর ততবর েরা হক্ষয়ক্ষে, যা এই অঞ্চক্ষলর 4.7 

বমবলয়ক্ষন্রও কিবশ েমিচারীর অবিজ্ঞতার প্রবতবন্বযে েক্ষর। 
 

কলািাল ইক্ষন্াক্ষিশন্ ইন্ক্ষডক্স 2022: িারত 40তম স্থ্াক্ষন্ উক্ষঠ এক্ষসক্ষে 

বিশ্ব িুবদ্ধিৃবত্তে সেবত্ত সিংস্থ্ার তিবশ্বে উদ্ভািন্ সূচক্ষে িারত 40তম স্থ্াক্ষন্ উক্ষঠ 

এক্ষসক্ষে। এটি 7 িেক্ষর 41টি স্থ্াক্ষন্র এেটি বিশাল জাে েক্ষরক্ষে । 2015 সাক্ষলর 

81তম স্থ্ান্ কযক্ষে িারত কলািাল ইক্ষন্াক্ষিশন্ ইন্ক্ষডক্স (GII) 2022 -এ 40 তম 

অিস্থ্াক্ষন্ উক্ষঠ এক্ষসক্ষে। পবরোঠাক্ষমা িাক্ষি প্রায় প্রবতটি উদ্ভািন্ স্তক্ষম্ভ িারক্ষতর 

উদ্ভািন্ েমিেমতা উচ্চ-মযয আক্ষয়র কগাষ্ঠীর গক্ষ়ের কচক্ষয় কিবশ| মযয ও িবেণ 

এবশয়ার মক্ষযয, িারত 2021 সাক্ষল তার 46তম অিস্থ্ান্ কযক্ষে র যাবকিং আরও 

উপক্ষর উক্ষঠ 40তম অিস্থ্াক্ষন্ রক্ষয়ক্ষে| 
 

কলািাল ইক্ষন্াক্ষিশন্ ইন্ক্ষডক্স 2022: এই িেক্ষরর জন্য শীষি 10 সিক্ষচক্ষয় উদ্ভািন্ী 

অযিন্ীবতর তাবলো: 

র্যাবকিং কিশ 

1 সুইজারলযাড 

2 যুক্তরাষ্ট্র 

3 সুইক্ষডন্ 

4 যুক্তরাজয 

5 কন্িারলযাডস 

6 িবেণ কোবরয়া 

7 বসঙ্গাপুর 

8 জামিাবন্ 

9 বফন্লযাড 

10 কডন্মােি  
 

'হুরুন্ ইবডয়া 40 এিিং আডার স্ব-বন্বমিত যন্ী তাবলো 2022' এর শীক্ষষি 

রক্ষয়ক্ষে কজক্ষরাযার বন্বখল োমায 

Zerodha- এর সহ -প্রবতষ্ঠাতা বন্বখল োমায, ' IIFL ওক্ষয়লয হুরুন্ ইবডয়া 40 

এিিং আডার কসল্ফ-কমড বরচ বলস্ট 2022'-এ 17,500 কোটি টাোর কন্ট মূক্ষলযর 

সাক্ষয শীক্ষষি রক্ষয়ক্ষেন্৷ ওলার প্রবতষ্ঠাতা িবিশ আগরওয়াল বদ্বতীয় স্থ্াক্ষন্(11,700 

কোটি টাো) এিিং বিিযক তৃতীয় স্থ্াক্ষন্ (11,200 কোটি টাো) রক্ষয়ক্ষেন্। 
 

আইআইএফএল ওক্ষয়লয হুরুন্ ইবডয়া 40 এিিং স্ব-বন্বমিত যন্ী তাবলোর শীষি 10: 

পিমযিািা ন্াম 
সেি 

INR কোটি 
প্রবতষ্ঠান্ 

1 বন্বখল োমায 17,500 বজক্ষরাযা 

2 িািীশ আগরওয়াল 11,700 ওলা ইক্ষলেট্রিে 

3 বিিযক তুরাবখয়া 11,200 বিবন্ক্ষয়াগ 

4 ন্কুল আগরওয়াল 9,900 িাউজারস্টযাে 

5 বরক্ষতশ অক্ষরারা 9,900 িাউজারস্টযাে 

6 বিবন্ িান্সাল 8,100 বিপোটি  

7 বরক্ষতশ আগরওয়াল 6,300 OYO 

8 হবষিল মাযুর 5,500 করজারক্ষপ 

9 শশাক কুমার 5,500 করজারক্ষপ 

10 
কন্হা ন্ারক্ষখক্ষ়ে ও 

পবরিার 
4,700 সঙ্গম 

 

বরলাক্ষয়ি বজওর কচয়ারমযান্ আোশ আম্বাবন্ টাইক্ষমর 100 জন্ উিীয়মান্ 

কন্তার তাবলোয় রক্ষয়ক্ষে 

বরলাক্ষয়ি বজওর কচয়ারমযান্ আোশ আম্বাবন্, বিবলয়ক্ষন্য়ার মুক্ষেশ আম্বাবন্র 

কেক্ষল, টাইম মযাগাবজন্ টাইম 100 কন্ক্সট তাবলোয় ন্াম করক্ষখক্ষেন্, যা "বশে 

এিিং বিশ্বজুক্ষ়ে উঠবত তারোক্ষির স্বীেৃবত প্রিান্ েক্ষর৷ উক্ষিখক্ষযাগযিাক্ষি, বতবন্ই 

এেমাত্র িারতীয় বযবন্ এই িেক্ষরর তাবলোয় স্থ্ান্ কপক্ষয়ক্ষেন্। তক্ষি, তাবলোয় 

আরও এেজন্ িারতীয় িিংক্ষশাদ্ভূত আক্ষমবরোন্ িযিসায়ী কন্তা, সািবস্ক্রপশন্ 

কসাশযাল েযাটফমি OnlyFans'- এর িারতীয় িিংক্ষশাদ্ভূত বসইও আম্রপাবল 

রক্ষয়ক্ষেন্। 
 

কেন্দ্র সরোর িায়ুর গুণমান্ িৃবদ্ধ েরার বিয়ােলাক্ষপর উপর বিবত্ত েক্ষর 

131টি শহরক্ষে স্থ্ান্ কিক্ষি  

পবরক্ষিশ, িন্ ও জলিায়ু পবরিতি ন্ মন্ত্রে (MoEFCC) ন্যাশন্াল বক্লন্ এয়ার 

কপ্রাগ্রাম 2019 (NCAP) এর অযীক্ষন্ 'স্বে িাযু় সাক্ষিি েশান্' কপ্রাগ্রাম চালু েরক্ষি, 

কযখাক্ষন্ িাযু়র গুণমান্ উন্নত েরার জন্য তাক্ষির বিয়ােলাক্ষপর বিবত্তক্ষত 

শহরগুবলক্ষে স্থ্ান্ কিওয়া হয়। র যাবকিং শুযুমাত্র বিবিন্ন কডাক্ষমক্ষন্ িাযু়র গুণমান্ 

উন্নত েরার জন্য শহরগুবলর গৃহীত পিক্ষেক্ষপর উপর বিবত্ত েক্ষর েরা হক্ষি| 
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Business News in Bengali 
 

বরলাক্ষয়ি ইডাবিজ 3.5 লে কোটি টাো বিবন্ক্ষয়াগ েরার পবরেেন্া 

েক্ষরক্ষে 

বরলাক্ষয়ি ইডাবিজ বলবমক্ষটক্ষডর(আরআইএল) কচয়ারমযান্ ও িযিস্থ্াপন্া 

পবরচালে মুক্ষেশ আম্বাবন্ কসামিার কোোবন্র 45তম িাবষিে সাযারণ সিায় 3.5 

লে কোটি টাোর বিবন্ক্ষয়াক্ষগর পবরেেন্া কঘাষণা েক্ষরক্ষেন্। িকৃ্ততায়, আম্বাবন্ 

িক্ষলবেক্ষলন্ কয বিবন্ক্ষয়াক্ষগর পবরেেন্ার মক্ষযয রক্ষয়ক্ষে 5G এর দ্রুত করালআউক্ষট 

2,00,000 কোটি টাো, মূলয শৃঙ্খল জুক্ষ়ে O2C েযাপাবসটি িা়োক্ষন্ার জন্য 

75,000 কোটি টাো এিিং ন্তুন্ শবক্ত িযিসায় 75,000 কোটি টাো, যা গত িের 

কঘাষণা েরা হক্ষয়বেল |  
 

বরলাক্ষয়ি ইডাবিজ বিক্ষশ্বর িৃহত্তম োিিন্ ফাইিার েযাে ততবর েরক্ষি  

বরলাক্ষয়ি ইডাবিক্ষজর কচয়ারমযান্ মুক্ষেশ আম্বাবন্ গুজরাক্ষটর হাবজরাক্ষত 

িারক্ষতর প্রযম এিিং বিক্ষশ্বর িৃহত্তম োিিন্ ফাইিার েযাে বন্মিাক্ষণর কঘাষণা 

বিক্ষয়ক্ষেন্। অযাবিক্ষলাবন্ট্রিল বফডস্টক্ষের উপর বিবত্ত েক্ষর েযােগুবলর 20,000 

MTPA েমতা যােক্ষি৷ সামবগ্রেিাক্ষি, কতল কযক্ষে রাসায়বন্ে বিিাক্ষগ (O2C), 

মুক্ষেশ আম্বাবন্ বিিযমান্ এিিং ন্তুন্ িযালু কচইক্ষন্ সেমতা িা়োক্ষন্ার জন্য আগামী 

পাাঁ চ িেক্ষর 75,000 কোটি টাো বিবন্ক্ষয়াক্ষগর কঘাষণা েক্ষরক্ষেন্। এই মান্ িযালু 

কচইন্গুবল হল - পবলক্ষয়স্টার মান্ কচইন্, বিন্াইল কচইন্ এিিং ন্তুন্ উপািান্। 

2025 সাক্ষল েযাক্ষের প্রযম যাক্ষপর োজ কশষ হক্ষি। 
 

REC বলবমক্ষটড 'মহারত্ন' কোোবন্র মযিািা পাওয়া 12তম কোোবন্ হক্ষয় 

উক্ষঠক্ষে 

পাওয়ার কসক্টর-কেবন্দ্রে ন্ন্-িযািংবেিং ফাইন্যাি কোোবন্ (NBFC) REC 

বলবমক্ষটডক্ষে এেটি 'মহারত্ন' কেন্দ্রীয় পািবলে কসক্টর এোরপ্রাইক্ষজর মযিািা 

বিক্ষয়ক্ষে| 'মহারত্ন' মযিািা প্রিাক্ষন্র ফক্ষল আবযিে বসদ্ধান্ত কন্ওয়ার সময় 

কোোবন্র কিাডি ক্ষে িবযিত েমতা প্রিান্ েরা হক্ষি। REC বলবমক্ষটড হল 12তম 

কোোবন্ যাক্ষে মহারত্ন মযিািা কিওয়া হক্ষয়ক্ষে। 
 

কিাবয়িং অনু্যায়ী, 2040 সাল পযিন্ত িারতীয় বিমান্ চলাচল 7% হাক্ষর িৃবদ্ধ 

কপক্ষত পাক্ষর 

উক্ষ়োজাহাজ বন্মিাতা কিাবয়িং আশা েরক্ষে 2040 সাল পযিন্ত িারক্ষতর এয়ার 

ট্রাবফে িাবষিে প্রায় 7 শতািংশ িৃবদ্ধ পাক্ষি এিিং এটি এয়ার োক্ষগিা কস্পক্ষস "িযাপে 

সম্ভািন্ার" উপর আশািািী। কিাবয়িং মযাক্ষন্বজিং বডক্ষরক্টর (মাক্ষেি টিিং) কডবিড শুল্ট 

িক্ষলক্ষেন্ কয, শবক্তশালী এই পুন্রুদ্ধার িারতীয় বিমান্ চালন্ায় আরও গবত পাক্ষে 

এিিং এটি দ্রুত িযিন্শীল িাজারগুবলর মক্ষযয এেটি বহসাক্ষি আবিিূি ত হক্ষয়ক্ষে। 
 

NPPA িযিসার সহজতা িা়োক্ষন্ার জন্য অযাপ চালু েক্ষরক্ষে 

ন্যাশন্াল ফামিাবসউটিেযাল প্রাইবসিং অযবরটি (NPPA) 29কশ আগস্ট 2022-এ 

রজত জয়ন্তী উিযাপক্ষন্র সময় ফামিাবসউটিেযাল কডটাক্ষিস মযাক্ষন্জক্ষমে 

বসক্ষস্টম 2.0 এিিং ফামিা সবহ িাম 2.0 অযাপ চালু েক্ষরক্ষে| জাতীয় 

ফামিাবসউটিেযাল প্রাইবসিং অযবরটি িেক্ষরর পর িের যক্ষর মান্সেন্ন পণয সরিরাহ 

েক্ষরক্ষে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মন্সুখ মাডাবিয়া NPPA-কে ওষুয ততবর েরার এিিং 

িাবণবজযে উক্ষদ্দশয িযতীত মানু্ক্ষষর সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল বন্বিত েরক্ষত উদ্ভািন্ী 

গক্ষিষণা চালাক্ষন্ার আহ্বান্ জাবন্ক্ষয়ক্ষেন্।  
 

2030 সাক্ষলর মক্ষযয বক্লন্ এন্াবজি ক্ষত 70 বিবলয়ন্ ডলাক্ষরর বিবন্মক্ষয় আিাবন্ 

গ্রুপ বগগা োরখান্া ততবর েরক্ষি 

এবশয়ার সিক্ষচক্ষয় যন্ী িযবক্ত কগৌতম আিাবন্, এেটি কপাটি -টু-পাওয়ার গ্রুপ 2030 

সাক্ষলর মক্ষযয বক্লন্ এন্াবজি ক্ষত USD 70 বিবলয়ন্ বিবন্ক্ষয়াক্ষগর অিংশ বহক্ষসক্ষি 

কসালার মবডউল, উইড টারিাইন্ এিিং হাইক্ষড্রাক্ষজন্ ইক্ষলক্ষরালাইজার ততবরর 

জন্য বতন্টি বগগা োরখান্া ততবর েরক্ষি। আিাবন্ গ্রুপ গ্রীণ এন্াবজি  িযালু কচইন্ 

বহসাক্ষি 2030 সাক্ষলর মক্ষযয বিক্ষশ্বর শীষি পুন্ন্িিীেরণক্ষযাগয শবক্ত উৎপািন্োরী 

হওয়ার লেয করক্ষখক্ষে| 
 

েৃবষ অযিায়ক্ষন্র জন্য েৃবষিাজার বেষাণ বন্রাপি োডি  চালু েক্ষরক্ষে 

েৃবষিাজার হল এেটি কিসরোবর খাক্ষতর ইক্ষলেট্রবন্ে এবগ্র মাবড, যা 'এবগ্রিাজার 

বেষাণ বন্রাপি োডি ' চালু েক্ষরক্ষে। েৃবষিাজার বেষাণ সাফলতা োডি  হল এেটি 

দ্রুত এিিং সহজ উপায় যা েৃষেক্ষির তাক্ষির ফসল োটার আক্ষগ এিিং পরিতী 

খামাক্ষরর প্রক্ষয়াজন্ীয়তা এিিং সিংবিষ্ট খরচ কমটাক্ষত সাহাযয েরক্ষি| েৃষেরা 

অযিায়ন্ কপক্ষত েৃবষিাজার বেষাণ বন্রাপি োডি  িযিহার েরক্ষত পাক্ষরন্। প্রিত্ত 

তহবিল শুযুমাত্র খামার ইন্পুট এিিং প্রক্ষয়াজন্ীয় বজবন্সপত্র বেন্ক্ষত িযিহার েরা 

যাক্ষি| 

েৃবষিাজার বেষাণ বন্রাপি োডি  সেবেি ত মূল পক্ষয়ে: 

 োডি টিক্ষত 12-মাক্ষসর পবরক্ষশাক্ষযর সময়োল রক্ষয়ক্ষে, যা িযাক্ষলি পবরক্ষশায 

েরার জন্য যক্ষযষ্ট সময় প্রিান্ েক্ষর। 

 প্রবতটি েৃষক্ষের ফসক্ষলর ফলন্ োক্ষডি র সীমা, অযিায়ক্ষন্র কস্কল এিিং 

রেণাক্ষিেক্ষণর খরচ বন্যিারণ েক্ষর। 

 োক্ষডি র পবরমাণ প্রাবন্তে েৃষেক্ষির জন্য সামঞ্জসযক্ষযাগয, যা ₹10,000 কযক্ষে 

₹50,000 পযিন্ত। 

 ফসক্ষলর ফলন্ এিিং ঋণ পবরক্ষশাক্ষযর উপর বিবত্ত েক্ষর েৃবষিাজার বেষাণ 

বন্রাপি োক্ষডি র সক্ষিিাচ্চ সীমা িাবষিে িৃবদ্ধ েরা কযক্ষত পাক্ষর। 

 দুক্ষযিাক্ষগর ফক্ষল ফসক্ষলর েবত হক্ষল ঋণ পবরক্ষশাক্ষযর পবরেেন্া পুন্বন্িযিারণ 

েরা কযক্ষত পাক্ষর। 

 ফসল োটা কশষ হক্ষল েৃষেরা ঋণ পবরক্ষশায েরক্ষত পারক্ষিন্। 
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LIC ন্ন্-পাটিি বসক্ষপটিিং, ইউবন্ট-বলকড ন্তুন্ কপন্শন্ োস েযান্ 867 

প্রিতি ন্ েক্ষরক্ষে 

জীিন্ িীমা কোোবন্ (LIC) এেটি ন্তুন্ েযান্ চালু েক্ষরক্ষে, যার ন্াম ‘LIC বন্উ 

কপন্শন্ োস 867’। LIC বন্উ কপন্শন্ োস 867 হল এেটি অ-অিংশগ্রহণোরী, 

ইউবন্ট-বলকড িীমা েযান্, যা "গযারাবেযুক্ত অযাবডশন্ " সহ প্রিান্ েরা হক্ষি৷ 

েযান্টি বন্ক্ষিি শ েক্ষর কয LIC বন্উ কপন্শন্ োস 867 িাবষিে বপ্রবময়াক্ষমর 5% 

কযক্ষে 15% এর মক্ষযয “গযারাবেযুক্ত অযাবডশন্ প্রিান্” েরক্ষি। 
 

গুগল 5.4 বিবলয়ন্ ডলাক্ষরর বিবন্মক্ষয় সাইিার-বসবেউবরটি কোোবন্ 

মযাবডক্ষয়েক্ষে অবযগ্রহণ েরক্ষত চক্ষলক্ষে 

গুগল 5.4 বিবলয়ন্ ডলাক্ষরর বিবন্মক্ষয় সাইিারবসবেউবরটি কোোবন্ 

মযাবডক্ষয়েক্ষে সেূণিরূক্ষপ অবযগ্রহণ েরক্ষত চক্ষলক্ষে| কসালারউইডস লঙ্ঘন্, যা 

রাবশয়ার সমযিক্ষন্ সাইিার সন্ত্রাসিািীক্ষির দ্বারা সোবিত হক্ষয়বেল িক্ষল অবিক্ষযাগ 

েরা হক্ষয়ক্ষে| এটি ইক্ষেল, বসসক্ষো, বিএমওয়যার এিিং এন্বিবডয়ার মক্ষতা 

প্রযুবক্তগত টাইটান্গুবল সহ কিশ েক্ষয়েটি ি়ে িযিসাক্ষে প্রিাবিত েক্ষরবেল। 

রাবশয়ান্ হযাোররা আইটি মযাক্ষন্জক্ষমে ফামি কসালারউইডস দ্বারা অফার েরা 

ওবরয়ন্ সফ্টওয়যাক্ষর মযালওয়যার ইন্স্টল েক্ষর এোবযে মাবেি ন্ সরোরী সিংস্থ্া 

এিিং এেটি বিশ্ববিিযালক্ষয়র িযবক্তগত তক্ষযয অযাক্ষক্সস লাি েক্ষরক্ষে। 
 

PhonePe 14 বমবলয়ন্ কডবিট এিিং কিবডট োডি  কটাক্ষেন্াইজ েক্ষরক্ষে 

PhonePe কটাক্ষেন্াইজড কডবিট এিিং কিবডট োডি : PhonePe কঘাষণা েক্ষরক্ষে 

কয এটি কডটা বন্রাপত্তার জন্য RBI-এর (বরজািি  িযাক অফ ইবডয়া) বন্ক্ষিি বশো 

অনু্সাক্ষর তার কন্টওয়াক্ষেি  14 বমবলয়ন্ কিবডট এিিং কডবিট োডি  কটাক্ষেন্াইজ 

েক্ষরক্ষে। 2021 সাক্ষলর বডক্ষসম্বক্ষর অনু্শীলন্ শুরু হওয়ার পর কযক্ষে, ওয়ালমাটি -

সমবযিত কোোবন্ িাবি েক্ষরক্ষে কয তারা তার সবিয় িযিহারোরীক্ষির োক্ষডি র 

80% এর কিবশ কটাক্ষেন্াইজ েক্ষরক্ষে। 
 

এয়ার ইবডয়া রূপান্তর পবরেেন্া Vihaan.AI উক্ষমাচন্ েক্ষরক্ষে  

টাটা কগাষ্ঠীর মাবলোন্াযীন্ এয়ারলাইন্ এয়ার ইবডয়া, িারতীয় িিংক্ষশাদ্ভূত এেটি 

বিশ্বমাক্ষন্র কলািাল এয়ারলাইন্ বহসাক্ষি বন্ক্ষজক্ষে প্রবতবষ্ঠত েরক্ষত এেটি িযাপে 

Vihaan.AI উক্ষমাচন্ েক্ষরক্ষে। এই পবরেেন্ার লেয হল এর কন্টওয়ােি  এিিং 

বিট উিক্ষয়র িৃবদ্ধ েরা| 
 

Ageas িারতীয় জীিন্ িীমা কোোবন্র 74% মাবলোন্াযীন্ প্রযম বিক্ষিশী 

িযিসায় পবরণত হক্ষয়ক্ষে 

এবজয়াস কফডাক্ষরল লাইফ ইিুযক্ষরি (AFLI) কঘাষণা েক্ষরক্ষে কয, কিলবজয়াম-

বিবত্তে এবজয়াস ইিুযক্ষরি ইোরন্যাশন্াল আইবডবিআই িযাক কযক্ষে জীিন্ িীমা 

কযৌয উক্ষিযাক্ষগ(কজবি) 25% বিবন্ক্ষয়াগ সফলিাক্ষি অজি ন্ েরার পক্ষর, এটি 74% 

অিংশীিাবরে সহ িারক্ষতর প্রযম জীিন্ িীমা সিংস্থ্া হক্ষয় উক্ষঠক্ষে। এেটি বিক্ষিশী 

অিংশীিার দ্বারা অনু্বষ্ঠত কমাট 580 কোটি টাোর ন্গি বিক্ষিচন্ার জন্য, Ageas 

কফডাক্ষরল লাইফ ইিুযক্ষরক্ষি IDBI িযাক্ষকর অবতবরক্ত 25% মাবলোন্া বেক্ষন্ক্ষে। 

 

Agreement News in Bengali 
 

AAI এিিং সুইক্ষডন্ বিমান্ চলাচল প্রযুবক্তর জন্য এেটি সমক্ষ াতা স্মারে 

স্বাের েক্ষরক্ষে 

ন্য়াবিবিক্ষত এএআই েক্ষপিাক্ষরট সির িফতক্ষর, সুইক্ষডক্ষন্র এলএফবি এয়ার 

কন্বিক্ষগশন্ সাবিি ক্ষসস এিিং এয়ারক্ষপাটি  অযবরটি অফ ইবডয়া (এএআই) এেটি 

সমক্ষ াতা স্মারে স্বাের েক্ষরক্ষে। স্মাটি  এবিক্ষয়শন্ সবলউশন্ অনু্সন্ধান্ েরার 

জন্য, সুইক্ষডন্ এিিং এয়ারক্ষপাটি  অযবরটি অফ ইবডয়া (AAI) এর মক্ষযয চুবক্তটি দুটি 

এয়ার কন্বিক্ষগশন্ পবরক্ষষিা প্রিান্োরী, িারত এিিং সুইক্ষডন্ক্ষে এেবত্রত েক্ষর, 

যাক্ষির পবরক্ষিশ িান্ধি এবিক্ষয়শন্ প্রযুবক্তর ন্তুন্ প্রজক্ষমর বিোশ ও িাস্তিায়ক্ষন্র 

ট্রযাে করেডি  রক্ষয়ক্ষে। 
 

অন্ধ্রপ্রক্ষিশ Parley-এর সাক্ষয সমক্ষ াতা স্মারে স্বাের েক্ষরক্ষে 

অন্ধ্র প্রক্ষিশ সরোর 'পাবলি ফর িয ওক্ষশন্স'- এর সাক্ষয এেটি সমক্ষ াতা স্মারে 

স্বাের েক্ষরক্ষে| এটি হল এেটি মাবেি ন্ বিবত্তে সিংস্থ্া যা োবস্টে-িজি য িযিস্থ্াপন্ার 

জন্য োজ েক্ষর৷  
 

স্কযাবন্িং বসক্ষস্টম ততবর েরক্ষত বস্মযস বডক্ষটেশক্ষন্র সাক্ষয বিইএল চুবক্ত 

েক্ষরক্ষে 

িারত ইক্ষলেট্রবন্ক্স বলবমক্ষটড (BEL) িারক্ষতর িাজাক্ষর উন্নত, উচ্চ-শবক্ত সেন্ন 

স্কযাবন্িং বসক্ষস্টম প্রিান্ জন্য বস্মযস বডক্ষটেশন্, এিিং বন্রাপত্তা পবরিশিন্ 

প্রযুবক্তক্ষত বিশ্বিযাপী বলডাক্ষরর সাক্ষয এেটি সমক্ষ াতা স্মারে (MOU) স্বাের 

েক্ষরক্ষে।  
 

িারত-িািংলাক্ষিশ িাবণজয এখন্ CEPA িুক্ষস্টর জন্য প্রস্তুত 

সফররত প্রযান্মন্ত্রী কশখ হাবসন্ার সক্ষঙ্গ তিঠক্ষের পর প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবি 

িক্ষলক্ষেন্, িারত ও িািংলাক্ষিশ শীঘ্রই এেটি বদ্বপাবেে িযাপে অযিনন্বতে 

অিংশীিাবরে চুবক্ত (বসইবপএ) বন্ক্ষয় আক্ষলাচন্া শুরু েরক্ষি। "আমরা উিক্ষয়ই 

বিশ্বাস েবর কয কোবিড মহামারী এিিং সাম্প্রবতে তিবশ্বে উন্নয়ন্ কযক্ষে বশো 

বন্ক্ষয় আমাক্ষির অযিন্ীবতক্ষে আরও শবক্তশালী েরক্ষত হক্ষি," কমাবি িক্ষলবেক্ষলন্। 
 

Adobe এিিং AICTE িারক্ষত বডবজটাল সােরতার প্রচাক্ষর সহক্ষযাবগতা 

েরক্ষে 

সারাক্ষিক্ষশ বডবজটাল সৃজন্শীলতা সেমতা িা়োক্ষত অল-ইবডয়া োউবিল ফর 

কটেবন্েযাল এডুক্ষেশন্( AICTE ) Adobe-এর সাক্ষয এেটি অিংশীিাবরে চুবক্ত 

েক্ষরক্ষে। এেটি বরবলজ অনু্সাক্ষর, চুবক্তর শতি ািলীর অযীক্ষন্, Adobe বশোবিিক্ষির 

জন্য প্রবশেণ প্রিান্ েরক্ষি, কোসি প্রিান্ েরক্ষি এিিং পাঠযিক্ষমর মক্ষযয বডবজটাল 

সৃজন্শীলতা অন্তিুি ক্ত েরক্ষি| 
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কিিান্ত এিিং ফক্সেন্ গুজরাক্ষট বচপ ততবরর জন্য 1.54 লে কোটি টাো 

বিবন্ক্ষয়াগ েরক্ষি 

অবন্ল আগরওয়াক্ষলর কন্তৃক্ষে-কিিান্ত বলবমক্ষটড এিিং ফক্সেন্ গ্রুপ গুজরাক্ষট 

এেটি কসবমেডাক্টর ইক্ষোবসক্ষস্টম স্থ্াপক্ষন্র জন্য 1.54 লে কোটি টাোর কিবশ 

বিবন্ক্ষয়াগ েরক্ষি৷ কিিান্ত বডসক্ষেস বলবমক্ষটড 94500 কোটি টাো বিবন্ক্ষয়াক্ষগ 

এেটি বডসক্ষে ফযাি ইউবন্ট স্থ্াপন্ েরক্ষি এিিং কিিান্ত কসবমেডাক্টরস বলবমক্ষটড 

এেটি সমবেত কসবমেডাক্টর ফযাি ইউবন্ট এিিং OSAT (আউটক্ষসাসিড 

কসবমেডাক্টর অযাক্ষসম্ববল অযাড কটস্ট) সুবিযা স্থ্াপন্ েরক্ষি।  
 

ESSCI িারতীয় যুিেক্ষির প্রবশেক্ষণর জন্য Samsung India এর সাক্ষয 

অিংশীিাবরে েক্ষরক্ষে 

ইক্ষলরবন্ক্স কসক্টর বস্কল োউবিল অফ ইবডয়া (ESSCI) সযামসািং ইবডয়ার সাক্ষয 

এেটি সমক্ষ াতা স্মারে (MoU) স্বাের েক্ষরক্ষে, যাক্ষত যুিেক্ষির বশে-প্রাসবঙ্গে 

িেতায় েমতাবয়ত েরা যায়। এটি সরোক্ষরর 'বস্কল ইবডয়া' উক্ষিযাক্ষগর এেটি 

অিংশ হক্ষি যার লেয হল েৃবত্রম িুবদ্ধমত্তা, ইোরক্ষন্ট অফ বযিংস, বিগ কডটা এিিং 

কোবডিং ও কপ্রাগ্রাবমিংক্ষয়র মক্ষতা উিীয়মান্ প্রযুবক্তগুবলক্ষত বশে-প্রাসবঙ্গে িেতার 

সাক্ষয যুিেক্ষির েমতায়ন্ েরা।  
 

IBM এিিং IIT Madras িারক্ষত কোয়াোম েবেউটিিং প্রচাক্ষরর জন্য 

সহক্ষযাবগতা েরক্ষি 

ইবডয়ান্ ইন্বস্টটিউট অফ কটেক্ষন্ালবজ, মারাজ ( IIT-Madras ) এিিং 

ইোরন্যাশন্াল বিজক্ষন্স কমবশন্স ( IBM ) িারক্ষত কোয়াোম েবেউটিিং 

গক্ষিষণা এিিং প্রবতিা বিোক্ষশর উন্নবতক্ষত সহক্ষযাবগতা েক্ষরক্ষে৷ আইআইটি 

মারাজ এই চুবক্তর মাযযক্ষম আইবিএম কোয়াোম কন্টওয়াক্ষেি র 180 টিরও কিবশ 

সিংস্থ্ার তিবশ্বে সিসযপক্ষি কযাগিান্ েক্ষরক্ষে। IIT Madras এো়োও "প্রযম 

িারতীয় বিশ্ববিিযালয়" বহসাক্ষি কোয়াোম েবেউটিিং এিিং িযিসাবয়ে 

আক্ষিিক্ষন্র কেক্ষত্র তিন্ত েরার জন্য IBM কোয়াোম প্রযুবক্ত িযিহার েক্ষর 

Fortune 500 েক্ষপিাক্ষরশন্, স্টাটি  আপ, এোক্ষডবমে প্রবতষ্ঠান্ এিিং গক্ষিষণা 

লযািগুবলর তিবশ্বে কন্টওয়াক্ষেি  কযাগিান্ েক্ষর৷ 
 

MeitY স্টাটি আপ হাি এিিং কমটা িারক্ষত XR প্রযুবক্তর স্টাটি আপগুবলর 

গবত িা়োক্ষত সহক্ষযাবগতা েরক্ষি 

Meta- এর সাক্ষয কযৌযিাক্ষি, MeitY Startup Hub (MSH) িারক্ষত XR 

প্রযুবক্ত উক্ষিযাক্তাক্ষির সাহাযয ও গবত িা়োক্ষন্ার জন্য এেটি কপ্রাগ্রাম চালু েরক্ষি। 

কপ্রাগ্রাক্ষমর কঘাষণা 13 কসক্ষেম্বর, 2022-এর জন্য বন্যিাবরত হক্ষয়ক্ষে। অনু্ষ্ঠাক্ষন্ 

িাইস কপ্রবসক্ষডে, কলািাল পবলবস, কমটা কজাক্ষয়ল োপলান্ এিিং মান্ন্ীয় 

ইক্ষলেট্রবন্ক্স ও তযয প্রযুবক্ত, িেতা উন্নয়ন্ এিিং উক্ষিযাক্তা প্রবতমন্ত্রী শ্রী রাজীি 

চন্দ্রক্ষশখর উপবস্থ্ত যােক্ষিন্। 
 

প্রতযন্ত শহরগুবলক্ষত আবযিে অন্তিুি বক্তর জন্য IPPB-র সাক্ষয Koo টাই-

আপ েক্ষরক্ষে 

ইবডয়া কপাক্ষস্টর এেটি বিিাগ ইবডয়া কপাস্ট কপক্ষমেস িযাক (IPPB), কিক্ষশর 

ডাে জায়াে, িারতীয় মাইক্ষিাব্ল্বগিং েযাটফমি Koo-এর সাক্ষয অিংশীিাবরে 

েক্ষরক্ষে। IPPB কিক্ষশ আবযিে অন্তিুি বক্ত এিিং সােরতা িা়োক্ষত Koo-এর সাক্ষয 

এেটি সমক্ষ াতা স্মারে (MOU) স্বাের েক্ষরক্ষে। IPPB এিিং Koo টিয়ার-2, 

টায়ার-3, প্রতযন্ত এিিং পবিমাঞ্চক্ষল আবযিে বশোর প্রচাক্ষরর জন্য এেসাক্ষয োজ 

েরক্ষি। Koo হল এেটি িহুিাবষে েযাটফমি, যা িযিহারোরীক্ষির 10টি িাষায় 

কযাগাক্ষযাগ েরক্ষত কিয়, এগুবল হল - বহবি, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, েন্ন়ে, 

তাবমল, কতক্ষলগু, অসমীয়া, িািংলা এিিং ইিংক্ষরবজ। 
 

িারত, বমশর পারস্পবরে স্বাক্ষযির জন্য প্রবতরো সহক্ষযাবগতা কজারিার 

েরক্ষত সমক্ষ াতা স্মারে স্বাের েক্ষরক্ষে 

িারত ও বমশর প্রবতরো সহক্ষযাবগতা কজারিার েরার জন্য এেটি সমক্ষ াতা 

স্মারে স্বাের েক্ষরক্ষে এিিং কযৌয সামবরে অনু্শীলন্, প্রবশেণ, সহ-উৎপািন্ এিিং 

সরঞ্জাক্ষমর রেণাক্ষিেণ িা়োক্ষন্ার বসদ্ধান্ত বন্ক্ষয়ক্ষে। োয়ক্ষরাক্ষত এে তিঠক্ষে 

িারক্ষতর প্রবতরো মন্ত্রে রাজন্ায বসিং এিিং বমশর কযক্ষে কজন্াক্ষরল মহম্মি জাবে 

এই সমক্ষ াতা স্মারক্ষে স্বাের েক্ষরন্। 
 

ইবি চাবজি িং পবরোঠাক্ষমা স্থ্াপক্ষন্র জন্য বহক্ষরা মক্ষটােপি HPCL-এর সাক্ষয 

চুবক্তিদ্ধ হক্ষয়ক্ষে 

Hero MotoCorp কিক্ষশ তিদুযবতে দুই চাোর জন্য চাবজি িং পবরোঠাক্ষমা স্থ্াপন্ 

েরক্ষত বহিুস্তান্ কপক্ষট্রাবলয়াম েক্ষপিাক্ষরশন্ বলবমক্ষটক্ষডর সাক্ষয হাত বমবলক্ষয়ক্ষে। 

উক্ষিযাক্ষগর এেটি অিংশ বহসাক্ষি, দুটি কোোবন্ প্রযক্ষম বহিুস্তান্ কপক্ষট্রাবলয়াম 

েক্ষপিাক্ষরশক্ষন্র(HPCL) বিিযমান্ কন্টওয়াক্ষেি র কস্টশন্গুবলক্ষত চাবজি িং 

পবরোঠাক্ষমা স্থ্াপন্ েরক্ষি এিিং পরিতীোক্ষল সেূরে িযিসার সুক্ষযাক্ষগর জন্য 

সহক্ষযাবগতাক্ষে প্রসাবরত েরক্ষি| 
 

প্রবতরো মন্ত্রে BoB এিিং HDFC এর সাক্ষয এেটি সমক্ষ াতা স্মারে 

স্বাের েক্ষরক্ষে 

কিশিযাপী 17 লে প্রবতরো কপন্শন্ক্ষিাগীক্ষির োক্ষে কপৌাঁোক্ষন্ার জন্য, প্রবতরো 

মন্ত্রে কপন্শন্ প্রশাসক্ষন্র উক্ষদ্দক্ষশয SPARSH-বসক্ষস্টম এর অিংশ বহসাক্ষি িযাক 

অফ িক্ষরািা ( BoB ) এিিং HDFC িযাক্ষকর সাক্ষয এেটি সমক্ষ াতা স্মারে স্বাের 

েক্ষরক্ষে৷ প্রবতরো সবচি ডক্টর অজয় কুমার িক্ষলক্ষেন্ কয, এই মাক্ষসর কশষ 

ন্াগাি, িবত্রশ লে প্রবতরো কপন্শন্ক্ষিাগীক্ষির মক্ষযয 17 লেক্ষে যুক্ত েরা হক্ষি৷ 
 

রয়যাল কসাসাইটি অফ কেবমবি এিিং CSIR িারতীয় সু্কলগুবলক্ষত 

রসায়ক্ষন্র জন্য সহক্ষযাবগতা েক্ষরক্ষে 

সু্কল এিিং বিশ্ববিিযালয়গুবলক্ষত রাসায়বন্ে বিজ্ঞাক্ষন্র প্রচাক্ষরর এেটি উক্ষিযাগ 

বহসাক্ষি রয়যাল কসাসাইটি অফ কেবমবি এিিং োউবিল ফর ইডাবি অযাড 

সাক্ষয়বেবফে বরসাচি  ( CSIR ) এর মক্ষযয এেটি অিংশীিাবরে দ্বারা সমবযিত হক্ষে৷ 

30টি CSIR লযািক্ষরটবরক্ষত RSC-এর কলািাল েক্ষয়ন্ এক্সক্ষপবরক্ষমে কহাস্ট 

েক্ষরক্ষে, যাক্ষত সারা কিশ কযক্ষে প্রায় 2000 োত্র জব়েত বেল। 
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এয়ার ইবডয়া বিমান্ ইবঞ্জক্ষন্র জন্য উইবলস বলক্ষজর সাক্ষয চুবক্ত স্বাের 

েক্ষরক্ষে 

Airbus A320 ফযাবমবল িীক্ষট ইন্স্টল েরা 34 CFM56-5B ইবঞ্জন্গুবলর জন্য 

Nasdaq- তাবলোিুক্ত উইবলস বলজ ফাইন্যাি েক্ষপিাক্ষরশক্ষন্র সাক্ষয এেটি 

বন্বিি ষ্ট বিিয় এিিং ইজারা কফরত চুবক্ত স্বাের েক্ষরক্ষে৷ কোোবন্র বিিৃবত 

অনু্সাক্ষর, ইবঞ্জন্গুবল উইবলস বলক্ষজর েন্স্টযাে থ্রাক্ষস্টর আওতায় যােক্ষি, যা 

এেটি ঐবতহযিাহী এমআরও (রেণাক্ষিেণ, কমরামত এিিং অপাক্ষরশন্) শপ 

বিবজট কপ্রাগ্রাক্ষমর তুলন্ায় উক্ষিখক্ষযাগয বন্িি রক্ষযাগযতা এিিং খরচ সাশ্রয় েরক্ষি। 

 

Appointment News in Bengali 
 

IDFC মক্ষহন্দ্র শাহক্ষে এমবড এিিং বসইও বহক্ষসক্ষি ন্ামেরণ েক্ষরক্ষে  

IDFC বলবমক্ষটড কিাডি  কশয়ারক্ষহাডারক্ষির অনু্ক্ষমািন্ সাক্ষপক্ষে 1 অক্ষক্টাির, 

2022 কযক্ষে 30 কসক্ষেম্বর, 2023 পযিন্ত কোোবন্র িযিস্থ্াপন্া পবরচালে 

বহসাক্ষি মক্ষহন্দ্র এন্ শাহক্ষে বন্ক্ষয়াক্ষগর অনু্ক্ষমািন্ বিক্ষয়ক্ষে। কোোবন্র মযাক্ষন্বজিং 

বডক্ষরক্টর এিিং বসইও বহসাক্ষি সুন্ীল োোক্ষরর কময়াি 30 কসক্ষেম্বর 2022-এ কশষ 

হক্ষি। মক্ষহন্দ্র এন্ শাহ আইবডএফবস ফাস্টি  িযাক্ষকর গ্রুপ কোোবন্ কসক্ষিটাবর এিিং 

গ্রুপ বচফ েমোক্ষয়ি অবফসার বেক্ষলন্ এিিং বতবন্ গিক্ষন্িি, েমোক্ষয়ি এিিং 

কসক্ষিটাবর এিিং গ্রুক্ষপর প্রযান্ বেক্ষলন্| বতবন্ এে িশক্ষেরও কিবশ সময় যক্ষর 

IDFC-কত টযাক্ষক্সশক্ষন্র বসবন্য়র উপক্ষিষ্টা বেক্ষলন্। 
 

কসৌরি গাঙু্গবলক্ষে বড্রমক্ষসটক্ষগা এর প্রযম িযাড অযাম্বাক্ষসডর বহসাক্ষি বন্যুক্ত 

েরা হক্ষয়ক্ষে 

DreamSetGo, এেটি িী়ো অবিজ্ঞতা এিিং ভ্রমণ েযাটফমি, কসৌরি গাঙু্গবলক্ষে 

তার প্রযম িযাড অযাম্বাক্ষসডর বহসাক্ষি কঘাষণা েক্ষরক্ষে। DreamSetGo-এর 

"সুপারেযাক্ষেন্" বহসাক্ষি, কসৌরি গাঙু্গলী মযান্ক্ষচস্টার বসটি, কচলবস এফবস, 

আইবসবস ট্রাক্ষিল অযাড টুযরস, এও ট্রযাক্ষিল, F1® অবিজ্ঞতা এিিং আরও 

অক্ষন্ে বেেুর সাক্ষয তার মূল অিংশীিাবরক্ষের মাযযক্ষম অফার েরা DSG- এর 

বেউক্ষরক্ষটড অবিজ্ঞতার প্রচাক্ষর মুখয িূবমো পালন্ েরক্ষিন্। 

স্টাটি আপটি িারক্ষতর িী়ো অনু্রাগীক্ষির জন্য বন্বিিঘ্ন, এড-টু-এড, বিশ্ব-মাক্ষন্র 

িযবক্তগত অবিজ্ঞতা প্রিাক্ষন্র উপর দৃবষ্ট বন্িদ্ধ েক্ষর, তাক্ষির কখলাযুলায় 

সেূণিরূক্ষপ বন্মগ্ন হওয়ার সুক্ষযাগ কিয়। কোোবন্র "সুপার েযাক্ষেন্" বহসাক্ষি, 

বতবন্ মযান্ক্ষচস্টার বসটি, কচলবস এফবস, ইতযাবির সাক্ষয এর মূল অিংশীিাবরক্ষের 

মাযযক্ষম প্রস্তাবিত বেউক্ষরক্ষটড অবিজ্ঞতার প্রচার েরক্ষিন্। 

সম্প্রবত বন্যুক্ত িযাড অযাম্বাক্ষসডর: 

 ঋষি পান্ত: বডশ টিবি ইবডয়া 

  ুলন্ কগাস্বামী: সমস্ত মবহলা মযাচ অবফবসয়াল িল 

 ঋষি পন্ত: উত্তরাখক্ষের িযাড অযাম্বাক্ষসডর 

 জাসবপ্রত িুমরাহ: ইউবন্ক্স 

 রিীন্দ্র জাক্ষিজা: বেন্ারা েযাবপটাল 

 সৃ্মবত মন্ধন্া: আইআইটি মারাজ ইন্বেউক্ষিক্ষটড স্টাটি আপ, বজইউবিআই 

 কসৌরি গাঙু্গবল: কসঞু্চবর এলইবড 

 রাহুল রাবি়ে: কেক্ষটা 

 িাণী োপুর: ন্ক্ষয়জ এক্স-বফট 2 স্মাটি ওয়াচ 

 রবি শাস্ত্রী: ফযান্ক্ষোড 

 মক্ষহন্দ্র বসিং কযাবন্: গরু়ে অযাক্ষরাক্ষস্পস 

 রবিন্ উযাপ্পা: েণিাটে কিন্ কহলয ইবন্বশক্ষয়টিি (ো-বিএইচআই) 

 শুিমান্ বগল এিিং রুতুরাজ গায়েওয়া়ে: মাই 11 সাক্ষেি ল 
 

বিচারপবত উিয় উক্ষমশ লবলত িারক্ষতর 49তম প্রযান্ বিচারপবত বহক্ষসক্ষি 

শপয বন্ক্ষলন্ 

বিচারপবত উিয় উক্ষমশ লবলত িারক্ষতর 49তম প্রযান্ বিচারপবত বহক্ষসক্ষি শপয 

বন্ক্ষয়ক্ষেন্। িারক্ষতর ন্িবন্িিাবচত রাষ্ট্রপবত শ্রীমবত করৌপিী মুমুি রাষ্ট্রপবত িিক্ষন্ 

আক্ষয়াবজত এে অনু্ষ্ঠাক্ষন্ শপযিােয পাঠ েরান্। অনু্ষ্ঠাক্ষন্ উপরাষ্ট্রপবত জগিীপ 

যন্খর, প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবি এিিং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা উপবস্থ্ত বেক্ষলন্। বিচারপবত 

লবলক্ষতর পূিিসূবর বিচারপবত এন্বি রমন্াও শপয অনু্ষ্ঠাক্ষন্ উপবস্থ্ত বেক্ষলন্। 
 

সক্ষন্তাষ আইয়ার 2023 সাক্ষলর জানু্য়াবরক্ষত মাবসিবডজ-কিঞ্জ ইবডয়ার এমবড 

এিিং বসইও বহসাক্ষি োজ েরক্ষিন্ 

সক্ষন্তাষ আইয়ার 1 জানু্য়ারী, 2023 তাবরক্ষখ মাবসিবডজ-কিঞ্জ (জামিান্ বিলাসিহুল 

অক্ষটাক্ষমোর) িারক্ষতর বিয়ােলাপগুবলর িযিস্থ্াপন্া পবরচালে এিিং প্রযান্ 

বন্িিাহী েমিেতি া বহসাক্ষি িাবয়ে গ্রহণ েরক্ষিন্। মাটিি ন্ কশাক্ষয়ক মাবসিবডজ-কিঞ্জ 

যাইলযাক্ষডর রাষ্ট্রপবত এিিং প্রযান্ বন্িিাহী েমিেতি া বহসাক্ষি িাবয়ে গ্রহণ েরক্ষিন্। 

সক্ষন্তাষ আইয়ার 2016 সাক্ষল গ্রাহে পবরক্ষষিা এিিং খুচরা প্রবশেক্ষণর জন্য ফাক্ষমির 

িাইস কপ্রবসক্ষডে বহসাক্ষি বন্যুক্ত হন্। 
 

ন্ীবত আক্ষয়াগ হবরদ্বারক্ষে িারক্ষতর কসরা উচ্চাোঙ্ক্ষী কজলা বহসাক্ষি কঘাষণা 

েক্ষরক্ষে 

ন্ীবত আক্ষয়াগ উত্তরাখক্ষের পবিত্র শহর হবরদ্বারক্ষে পাাঁ চটি পযারাবমটাক্ষর কসরা 

উচ্চাোঙ্ক্ষী কজলা বহসাক্ষি কঘাষণা েক্ষরক্ষে। উত্তরাখক্ষের মুখয সবচি এসএস সানু্ধ 

এিিং হবরদ্বাক্ষরর কজলা োক্ষলক্টরক্ষে NITI Aayog-এর উচ্চাোঙ্খী কজলা 

কপ্রাগ্রাক্ষমর পবরচালে রাক্ষেশ রঞ্জক্ষন্র বচঠিক্ষত উক্ষিখ েরা হক্ষয়ক্ষে কয, কজলাটি 

কমৌবলে পবরোঠাক্ষমা বযক্ষম প্রযম স্থ্ান্ অজি ন্ েক্ষরক্ষে এিিং অবতবরক্ত 3 কোটি 

টাো িরাদ্দ পাওয়ার অবযোরী হক্ষয়ক্ষে। 

মূলযায়ক্ষন্র জন্য পযারাবমটার: 

NITI Aayog দ্বারা চালু েরা উচ্চাোঙ্খী কজলা কপ্রাগ্রামটি পাাঁ চটি মূল 

পযারাবমটাক্ষরর বিবত্তক্ষত কজলার েমিেমতা মূলযায়ন্ েক্ষর। এই পযারাবমটারগুবল 

ব্ল্ক্ষের আযি-সামাবজে উন্নয়ন্ পবরমাপ েক্ষর। 

 স্বাস্থ্য ও পুবষ্ট (30%) 

 বশো (30%) 

 েৃবষ ও জল সেি (20%) 

 আবযিে অন্তিুি বক্ত এিিং িেতা উন্নয়ন্ (10%) 

 পবরোঠাক্ষমা (10%) 
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 াাঁ বসর বিক্ষজবপ সািংসি অনু্রাগ শমিা ওয়াডি  িবড বসবপএ কোষাযযে-এ 

বন্িিাবচত হক্ষয়ক্ষেন্ 

 াাঁ বস-লবলতপুর সিংসিীয় আসক্ষন্র সিংসি সিসয, অনু্রাগ শমিা োন্াডার 

হযাবলফযাক্ষক্স 65তম েমন্ওক্ষয়লয পালিাক্ষমোবর অযাক্ষসাবসক্ষয়শন্ সক্ষম্মলক্ষন্ 

পালিাক্ষমোবর অযাক্ষসাবসক্ষয়শন্ েন্ফাক্ষরি (বসবপএ) এর আন্তজি াবতে কোষাযযে-

এ বন্িিাবচত হক্ষয়ক্ষেন্। বতবন্ এখন্ প্রযান্ বন্িিাহী পবরষক্ষি েমিরত যােক্ষিন্। শমিার 

বন্িিাচন্ তাক্ষে বিক্ষশ্বর িৃহত্তম এিিং প্রাচীন্তম আন্তজি াবতে পালিাক্ষমোবর 

অযাক্ষসাবসক্ষয়শক্ষন্র বদ্বতীয় িারতীয় পিাবযোরী েক্ষর তুক্ষলক্ষে| 
 

IFS ন্াক্ষগশ বসিংক্ষে যাইলযাক্ষড িারক্ষতর রাষ্ট্রদূত বহক্ষসক্ষি বন্ক্ষয়াগ েরা 

হক্ষয়ক্ষে 

1995 িযাক্ষচর এেজন্ িারতীয় ফক্ষরন্ সাবিি স অবফসার, ন্াক্ষগশ বসিংক্ষে 

যাইলযাক্ষড িারক্ষতর পরিতী রাষ্ট্রদূত বহক্ষসক্ষি বন্যুক্ত েরা হক্ষয়ক্ষে। বতবন্ িতি মান্ 

রাষ্ট্রদূত সুবচত্রা দুরাইক্ষয়র স্থ্লাবিবষক্ত হক্ষিন্। 2021 সাল কযক্ষে িারত ও 

যাইলযাক্ষডর মক্ষযয বদ্বপাবেে সেেি  িমশই কজারিার হক্ষত যাক্ষে| 
 

জসবপ্রত িুমরাহ ইক্ষো-কফ্রডবল লাক্ষগজ িযাড " Uppercase " িযাড 

আম্বাক্ষসডর বহসাক্ষি বন্যুক্ত হক্ষয়ক্ষেন্ 

জসবপ্রত িুমরাহক্ষে লাক্ষগজ িযাড "Uppercase" এর িযাড অযাম্বাক্ষসডর বহক্ষসক্ষি 

বন্যুক্ত েরা হক্ষয়ক্ষে। জাসবপ্রত িুমরাহক্ষে RISE ওয়াডি ওয়াইড দ্বারা পবরচাবলত 

েরা হয় এিিং িারক্ষতর িৃহত্তম কস্পাটি স, এিিং বিক্ষন্ািন্ কোোবন্ D2C িযাক্ষডর 

'কন্িার অবডি ন্াবর' প্রচারাবিযাক্ষন্র কন্তৃে কিক্ষি।  
 

রাক্ষজশ কুমার শ্রীিাস্তি, ONGC-এর অন্তিিতীোলীন্ ন্তুন্ কচয়ারমযান্ 

বহসাক্ষি বন্যুক্ত হক্ষয়ক্ষেন্ 

রাক্ষজশ কুমার শ্রীিাস্তি কেন্দ্রীয় সরোর েতৃি ে রাষ্ট্র পবরচাবলত কতল ও প্রােৃবতে 

গযাস েক্ষপিাক্ষরশন্ বলবমক্ষটড (ONGC) -এর অন্তিিতীোলীন্ ন্তুন্ কচয়ারমযান্ 

এিিং িযিস্থ্াপন্া পবরচালে (CMD)বহসাক্ষি বন্যুক্ত হক্ষয়ক্ষেন্। রাক্ষজশ কুমার 

শ্রীিাস্তি হক্ষলন্ তৃতীয় অন্তিিতীোলীন্ প্রযান্ বযবন্ বন্যুক্ত হক্ষয়ক্ষেন্, োরণ সরোর 

17 মাক্ষস এখন্ও কোন্ও পূণিোলীন্ বন্ক্ষয়াগ েক্ষরবন্। 

অক্ষয়ল অযাড ন্যাচারাল গযাস েক্ষপিাক্ষরশন্ বলবমক্ষটড িা ওএন্বজবস হল এেটি 

িারতীয় কতল ও গযাস অনু্সন্ধান্োরী এিিং প্রক্ষযাজে। ONGC 14ই আগস্ট 

1956 সাক্ষল িারত সরোর দ্বারা প্রবতবষ্ঠত হক্ষয়বেল। এটি কপক্ষট্রাবলয়াম এিিং 

প্রােৃবতে গযাস মন্ত্রে দ্বারা তিািযান্ েরা হয়। এটি িারক্ষতর িৃহত্তম সরোরী 

মাবলোন্াযীন্ কতল ও গযাস অনু্সন্ধান্ এিিং উৎপািন্ েক্ষপিাক্ষরশন্। 
 

িাসুযা গুিা AIR-এর বন্উজ সাবিি স বডবিশক্ষন্র বডবজ বহসাক্ষি বন্যুক্ত 

হক্ষয়ক্ষেন্  

ইবডয়ান্ ইন্ফরক্ষমশন্ সাবিি স অবফসার, িাসুযা গুিাক্ষে অল ইবডয়া করবডওর 

বন্উজ সাবিি স বডবিশক্ষন্র বডক্ষরক্টর কজন্াক্ষরল বহসাক্ষি বন্যুক্ত েরা হক্ষয়বেল। 

গুিা, বযবন্ কপ্রস ইন্ফরক্ষমশন্ িুযক্ষরার মহাপবরচালে বেক্ষলন্, অবিলক্ষম্ব তার ন্তুন্ 

পক্ষির িাবয়ে গ্রহণ েক্ষরন্। অল ইবডয়া করবডওর মহাপবরচালে এন্ কিনু্যর 

করবি পিতযাগ েক্ষরক্ষেন্। 

গুিা COVID-19 মহামারী চলাোলীন্ সরোক্ষরর কযাগাক্ষযাক্ষগর কেৌশলগুবল 

িাস্তিায়ক্ষন্ গুরুেপূণি িূবমো পালন্ েক্ষরবেক্ষলন্ এিিং িাইরাল প্রাদুিি াি সেক্ষেি  

িুল তযয করায েরক্ষত ফযাক্ট-কচবেিং ইউবন্টক্ষেও সাহাযয েক্ষরবেক্ষলন্। 
 

সঞ্জয় িামিা োন্াডায় িারক্ষতর পরিতী হাইেবমশন্ার বহক্ষসক্ষি বন্যুক্ত 

হক্ষয়ক্ষেন্ 

বসবন্য়র কূটন্ীবতে সঞ্জয় কুমার িামিা োন্াডায় িারক্ষতর পরিতী হাইেবমশন্ার 

বহক্ষসক্ষি বন্যুক্ত হক্ষয়ক্ষেন্। বতবন্ িারপ্রাি হাইেবমশন্ার আিংশুমান্ কগৌক্ষরর 

স্থ্লাবিবষক্ত হন্। িামিা িারতীয় ফক্ষরন্ সাবিি ক্ষসর 1988 িযাক্ষচর এেজন্ েমিেতি া 

এিিং িতি মাক্ষন্ বতবন্ জাপাক্ষন্ িারক্ষতর রাষ্ট্রদূত। বতবন্ শীঘ্রই োন্াডা অযাসাইন্ক্ষমে 

গ্রহণ েরক্ষিন্ িক্ষল আশা েরা হক্ষে। অন্যান্য কপাবস্টিংক্ষয়র মক্ষযয, িামিা হিংেিং, 

চীন্, বিক্ষয়তন্াম এিিং তুরক্ষস্কর িারতীয় বমশক্ষন্ োজ েক্ষরক্ষেন্। বতবন্ ইতাবলর 

বমলাক্ষন্ িারক্ষতর েন্সাল কজন্াক্ষরল বহক্ষসক্ষিও িাবয়ে পালন্ েক্ষরক্ষেন্। 
 

ইবডক্ষগা এবিক্ষয়শন্ বশক্ষের অবিজ্ঞ বপটার এলিাসিক্ষে ন্তুন্ বসইও বহক্ষসক্ষি 

বন্ক্ষয়াগ েক্ষরক্ষে 

রন্জয় িক্ষত্তর স্থ্লাবিবষক্ত বহক্ষসক্ষি কঘাষণা েরার বতন্ মাক্ষসরও কিবশ সময় পক্ষর 

বপটার এলিাসি ইবডক্ষগার প্রযান্ বন্িিাহী েমিেতি ার িাবয়ে গ্রহণ েক্ষরন্। KLM 

রয়যাল ডাচ এয়ারলাইক্ষির প্রাক্তন্ প্রযান্ বন্িিাহী এলিাসিক্ষে 18 কম, 2022-এ 

IndiGo দ্বারা পরিতী বসইও বহসাক্ষি ন্ামেরণ েরা হক্ষয়বেল। বতবন্ 2014 সাল 

কযক্ষে KLM-এর কন্তৃক্ষে রক্ষয়ক্ষেন্।  
 

িারতীয় FMCG কোোবন্ বপক্ষোলা সুন্ীল কেত্রীক্ষে িযাড অযাম্বাক্ষসডর 

বহক্ষসক্ষি মক্ষন্ান্ীত েক্ষরক্ষে 

িারতীয় সুপারফুড িযাড বপক্ষোলা, ফাস্টমুবিিং েন্বজউমার গুডস (FMCG) 

কোোবন্ এেজন্ বিখযাত িারতীয় ফুটিল েযাক্ষেন্, সুন্ীল কেত্রীক্ষে িযাড 

অযাম্বাক্ষসডর বহক্ষসক্ষি কঘাষণা েক্ষরক্ষে। এই প্রজক্ষমর োক্ষে এেটি স্বাস্থ্যের 

িারক্ষতর যারণা প্রচার েরার জন্য কোোবন্র সাক্ষয তার যারািাবহেতা এিিং 

বন্খুাঁততার অনু্রূপ মূলযক্ষিাক্ষযর জন্য তাক্ষে বপক্ষোলার িযাড অযাম্বাক্ষসডর বহসাক্ষি 

বন্যুক্ত েরা হক্ষয়বেল। 
 

অবজত কুমার সাক্ষক্সন্া MOIL বলবমক্ষটক্ষড CMD পক্ষির জন্য বন্িিাবচত 

হক্ষয়ক্ষেন্ 

পািবলে এোরপ্রাইক্ষজর বসক্ষলেশন্ কিাডি  (PESB) অবজত কুমার সাক্ষক্সন্াক্ষে 

"A" বমবন্রত্ন েযাটাগবর-I কোোবন্, MOIL বলবমক্ষটক্ষডর কচয়ারমযান্ ও 

িযিস্থ্াপন্া পবরচালে পক্ষি বন্িিাবচত েক্ষরক্ষে। বতবন্ িতি মাক্ষন্ RINL-

বিশাখাপত্তন্ম বস্টল েযাক্ষের পবরচালে (অপাক্ষরশন্) বহক্ষসক্ষি েমিরত আক্ষেন্। 

বতবন্ 17 অক্ষক্টাির, 2019-এ বডক্ষরক্টর (অপাক্ষরশি) বহসাক্ষি িাবয়ে গ্রহণ 

েক্ষরবেক্ষলন্। এই োযিিাক্ষরর আক্ষগ, বতবন্ বচফ কজন্াক্ষরল মযাক্ষন্জার, বমলস, 

আইসক্ষো, িান্িপুর, বস্টল অযবরটি অফ ইবডয়া বলবমক্ষটড বহসাক্ষি োজ 

েক্ষরবেক্ষলন্। 
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প্রাক্তন্ কগালরেে েলযাণ কচৌক্ষি ন্তুন্ AIFF প্রযান্ বহসাক্ষি বন্িিাবচত 

হক্ষয়ক্ষেন্ 

েলোতার িহুতল কমাহন্িাগান্ এিিং ইস্টক্ষিঙ্গল ফুটিল ক্লািগুবলর 

কগালরেক্ষের িাবয়ে পালন্ েরা েলযাণ কচৌক্ষি সিিিারতীয় ফুটিল 

কফডাক্ষরশক্ষন্র সিাপবত বহসাক্ষি বন্িিাবচত হন্। বিবিন্ন রাজয সবমবতর প্রবতবন্বযক্ষির 

সমেক্ষয় 34জন্ সিক্ষসযর বন্িিাচেমেলীক্ষত কচৌক্ষি 33টি কিাট কপক্ষয়ক্ষেন্। তার 

প্রবতপে এিিং প্রাক্তন্ ইস্টক্ষিঙ্গল সতীযি িাইচুিং িুটিয়াক্ষে এেটি মাত্র কিাক্ষট 

সন্তুষ্ট যােক্ষত হক্ষয়বেল। 
 

যমুন্া কুমার কচৌক্ষিক্ষে NHPC-এর CMD বহসাক্ষি ন্ামেরণ েরা হক্ষয়ক্ষে 

যমুন্া কুমার কচৌক্ষি 1 কসক্ষেম্বর কযক্ষে শুরু হওয়া বতন্ মাক্ষসর জন্য NHPC-এর 

কচয়ারমযান্ ও মযাক্ষন্বজিং বডক্ষরক্টর বহক্ষসক্ষি িাবয়ে গ্রহণ েক্ষরন্। বতবন্ অিয় কুমার 

বসিংক্ষয়র স্থ্লাবিবষক্ত হন্।  
 

সুবপ্রম কোক্ষটি র বিচারপবত বডওয়াই চন্দ্রচূ়ে NALSA-এর ন্তুন্ 

কচয়ারমযান্ বহক্ষসক্ষি ন্াম কলখাক্ষলন্  

ন্যাশন্াল বলগযাল সাবিি ক্ষসস অযবরটির (NALSA) পরিতী বন্িিাহী কচয়ারপাসিন্ 

বহক্ষসক্ষি সুবপ্রম কোক্ষটি র বিচারপবত বডওয়াই চন্দ্রচূ়েক্ষে বন্ক্ষয়াগ েরা হক্ষয়ক্ষে। এর 

আক্ষগ এই পক্ষি বেক্ষলন্ িারক্ষতর প্রযান্ বিচারপবত ইউ ইউ লবলত। সিাপবত 

করৌপিী মুমুি বিচারপবত বড ওয়াই চন্দ্রচূিক্ষে NALSA-এর বন্িিাহী কচয়ারমযান্ 

বহক্ষসক্ষি বন্ক্ষয়াগ েক্ষরক্ষেন্। সুবপ্রম কোক্ষটি র বিচারে বহসাক্ষি উন্নীত হওয়ার আক্ষগ, 

বিচারপবত চন্দ্রচূি এলাহািাি হাইক্ষোক্ষটি র প্রযান্ বিচারপবত এিিং তার আক্ষগ কিাক্ষম্ব 

হাইক্ষোক্ষটি র এেজন্ বিচারপবত বহসাক্ষি িাবয়ে পালন্ েক্ষরবেক্ষলন্। 
 

তাবমলন্াি মাক্ষেি োইল িযাক ন্তুন্ MD এিিং CEO বহসাক্ষি েৃষ্ণান্ 

শকরসুিমবণয়ামক্ষে বন্যুক্ত েক্ষরক্ষে 

তুবতক্ষোবরন্-বিবত্তে তাবমলন্াি মাক্ষেি োইল িযাক (TMB) বলবমক্ষটড বতন্ 

িেক্ষরর জন্য োযিেরী িযিস্থ্াপন্া পবরচালে এিিং CEO বহসাক্ষি েৃষ্ণান্ 

শকরাসুিমাবন্য়ামক্ষে বন্ক্ষয়াক্ষগর কঘাষণা েক্ষরক্ষে। 18ই অগাস্ট, 2022 তাবরক্ষখর 

অনু্ক্ষমািক্ষন্র বচঠি অনু্সাক্ষর তার বন্ক্ষয়াগ িারতীয় বরজািি  িযাক (RBI) দ্বারা 

অনু্ক্ষমাবিত হক্ষয়বেল। 
 

 

স্টারিােস িারতীয় িিংক্ষশাদ্ভূত বন্িিাহী লক্ষ্মণ ন্রবসমহান্ক্ষে CEO বহক্ষসক্ষি 

বন্যুক্ত েক্ষরক্ষে 

েবফ জায়াে স্টারিােস িারতীয় িিংক্ষশাদ্ভূত প্রযান্ বন্িিাহী েমিেতি া লক্ষ্মণ 

ন্রবসমহান্ক্ষে CEO বহসাক্ষি বন্যুক্ত েক্ষরক্ষে। হাওয়াডি  শুল্টক্ষজর স্থ্লাবিবষক্ত 

হওয়ার পর বতবন্ 1 অক্ষক্টািক্ষর স্টারিােক্ষস কযাগ কিক্ষিন্, বযবন্ 2023 সাক্ষলর 

এবপ্রল পযিন্ত অন্তিিতী প্রযান্ বহসাক্ষি োজ েরক্ষিন্। 55 িের িয়সী িারতীয়, 

ন্রবসমহান্, যুক্তরাজয বিবত্তে করবেট কিন্বেজার গ্রুক্ষপর লাইসল এিিং এন্ফাবমল 

কিবি ফমুিলার প্রযান্ বন্িিাহী বহসাক্ষি োজ েক্ষরক্ষেন্।  
 

কলােসিার মহাসবচি উৎপল কুমার বসিং সিংসি টিবির িাবয়ে কপক্ষয়ক্ষেন্ 

রাজযসিার কচয়ারমযান্ এিিং কলােসিার বস্পোর কযৌযিাক্ষি বসদ্ধান্ত বন্ক্ষয়ক্ষেন্ 

কয, উৎপল কুমার বসিং, িতি মাক্ষন্ কলােসিা মহাসবচি পক্ষি অবযবষ্ঠত, বতবন্ সিংসি 

টিবির CEO-এর োযিিার পবরচালন্া েরক্ষিন্। সিংসি টিবির প্রযান্ বন্িিাহী 

েমিেতি া (CEO) বহসাক্ষি রবি োপুরক্ষে তার িাবয়ে কযক্ষে অিযাহবত কিওয়া 

হক্ষয়ক্ষে।  
 

বশবপিং েক্ষপিাক্ষরশন্ অফ ইবডয়ার ন্তুন্ CMD বহসাক্ষি েযাক্ষেন্ বি কে 

তযাগী ন্ক্ষয়াগ হক্ষয়ক্ষেন্ 

বশবপিং েক্ষপিাক্ষরশন্ অফ ইবডয়া বলবমক্ষটড (SCI) -এর ন্তুন্ কচয়ারমযান্ ও 

িযিস্থ্াপন্া পবরচালে বহক্ষসক্ষি েযাক্ষেন্ বিক্ষন্শ কুমার তযাগীক্ষে বন্ক্ষয়াক্ষগর প্রস্তাক্ষি 

স্বাের েক্ষরক্ষে। েমী ও প্রবশেণ বিিাগ েতৃি ে জাবর েরা এেটি অবফস আক্ষিশ 

অনু্সাক্ষর, পক্ষির িাবয়ে গ্রহক্ষণর তাবরখ কযক্ষে পাাঁ চ িেক্ষরর জন্য, িা তার চােবরর 

িরখাক্ষস্তর তাবরখ পযিন্ত, িা পরিতী আক্ষিশ পযিন্ত, কযটি শীঘ্রই কহাে ন্া কেন্ কসই 

সময় অিবয বতবন্ িাবয়ে পালন্ েরক্ষিন্। 
 

বেো সুিীপ পুণযক্ষোটি িতু্ত কযাজন্ার িযাড অযাম্বাক্ষসডর বহসাক্ষি বন্যুক্ত 

হক্ষয়ক্ষেন্ 

েণিাটে সরোর েন্ন়ে অবিক্ষন্তা বেো সুিীপক্ষে "পুণযক্ষোটি িতু্ত কযাজন্া"র 

এেটি গিাবি পশু িত্তে প্রেক্ষের িযাড অযাম্বাক্ষসডর বহক্ষসক্ষি বন্যুক্ত েক্ষরক্ষে৷ এটি 

কঘাষণা েক্ষরক্ষেন্ পশুপালন্ মন্ত্রী প্রিু বি চিান্। মন্ত্রী আরও িক্ষলন্ কয, অবিক্ষন্তা 

বেো সুিীপ এই প্রেক্ষের অযাম্বাক্ষসডর হওয়ার জন্য চাজি  ন্া েরার বসদ্ধান্ত 

বন্ক্ষয়ক্ষেন্, যার লেয 'কগাশালা' (গরু আশ্রয়ক্ষেন্দ্র) গিাবি পশু পালক্ষন্র উক্ষদ্দক্ষশয 

জন্গক্ষণর দ্বারা িত্তে গ্রহক্ষণ উত্সাবহত েরা। 
 

মহান্গর গযাস বলবমক্ষটড মক্ষহশ বি আইয়ারক্ষে ন্তুন্ কচয়ারমযান্ বহসাক্ষি 

বন্যুক্ত েক্ষরক্ষে 

রাষ্ট্র পবরচাবলত বসটি গযাস ইউটিবলটি, মহান্গর গযাস বলবমক্ষটড (এমবজএল), 

মক্ষহশ বিশ্বন্াযন্ আইয়ারক্ষে কোোবন্র ন্তুন্ কচয়ারমযান্ বহসাক্ষি বন্যুক্ত 

েক্ষরক্ষে। বিশ্বন্াযন্ আইয়ার গত মাস পযিন্ত কগইল (ইবডয়া) বলবমক্ষটক্ষডর 

পবরচালে (িযিসা উন্নয়ন্) বেক্ষলন্। কগইল হক্ষলন্ MGL-এর িতি মান্ প্রিতি ে।  
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আক্ষমবরোন্ এক্সক্ষপ্রস িযাবকিং েপি ইবডয়া সঞ্জয় খান্নাক্ষে ন্তুন্ CEO 

বহসাক্ষি মক্ষন্ান্ীত েক্ষরক্ষে 

আক্ষমবরোন্ এক্সক্ষপ্রস িযাবকিং েপি ইবডয়া সঞ্জয় খান্নাক্ষে তার প্রযান্ বন্িিাহী 

েমিেতি া (CEO) এিিং োবন্ট্র মযাক্ষন্জার বহক্ষসক্ষি বন্যুক্ত েক্ষরক্ষে। িতি মাক্ষন্, খান্না 

োবন্ট্র এবক্সবেউটিি িক্ষলর প্রযান্ এিিং সিংগঠক্ষন্র কিাক্তা ও িাবণবজযে িযিসায় 

িৃবদ্ধর িাবয়ক্ষে আক্ষেন্। তার ন্তুন্ িূবমোয়, খান্না আক্ষমবরোন্ এক্সক্ষপ্রক্ষসর জন্য 

কিশ েক্ষয়েটি িযিসাবয়ে উন্নয়ন্ উক্ষিযাক্ষগর কন্তৃে কিক্ষিন্, িারক্ষত তার বিবিন্ন 

িযিসা জুক্ষ়ে সহক্ষযাবগতা পবরচালন্া েরার সময়, কিক্ষশ কোোবন্র কেৌশলগত 

কফাোসক্ষে শবক্তশালী েরার জন্য তার অিস্থ্ান্টি গুরুেপূণি হক্ষি। 
 

প্রাক্তন্ IAS সঞ্জয় কুমার রাক্ষেশ, CSC ই-গিন্িযাি SPV-এর িযিস্থ্াপন্া 

পবরচালে বহসাক্ষি বন্যুক্ত হক্ষয়ক্ষেন্ 

এেজন্ প্রাক্তন্ IAS অবফসার সঞ্জয় কুমার রাক্ষেশ কেন্দ্রীয় সরোর দ্বারা 

পবরচাবলত CSC ই-গিন্িযাি ইবডয়া SPV- এর িযিস্থ্াপন্া পবরচালে বন্যুক্ত 

হক্ষয়ক্ষেন্৷ এই বন্ক্ষয়াগটি িীক্ষন্শ তযাগীর পি কযক্ষে পিতযাগ েরার পক্ষর আক্ষস, 

বযবন্ 2014 সাক্ষল 60,000 কযক্ষে CSC-এর সিংখযা এই মুহুক্ষতি  5 লাক্ষখ উন্নীত 

েরার কেক্ষত্র গুরুেপূণি িূবমো পালন্ েক্ষরবেক্ষলন্। 
 

PMLA আবপল ট্রাইিুযন্াক্ষলর কচয়ারমযান্ বন্যুক্ত হক্ষলন্ প্রযান্ বিচারপবত 

মুবন্শ্বর ন্ায িাডারী 

মারাজ হাইক্ষোক্ষটি র প্রযান্ বিচারপবত, কেন্দ্র বিচারপবত মুন্ীশ্বর ন্ায িাডারীক্ষে 

মাবন্ লডাবরিং প্রবতক্ষরায আইক্ষন্র (PMLA) অযীক্ষন্ আবপল ট্রাইিুযন্াক্ষলর 

কচয়ারমযান্ বন্যুক্ত েক্ষরক্ষে। বিচারপবত িাডাবরর 12 কসক্ষেম্বর অিসর কন্ওয়ার 

েযা। অযি মন্ত্রক্ষের অযীক্ষন্ রাজস্ব বিিাগ এই আক্ষিশ জাবর েক্ষরক্ষে। SAFEMA 

এর অযীক্ষন্ সেবত্ত িাক্ষজয়াি েরার জন্য ট্রাইিুযন্াল এিিং PMLA আবপল 

ট্রাইিুযন্াল 2016 সাক্ষল বফন্াি অযাক্ট, 2016 এর মাযযক্ষম এেবত্রত হক্ষয়বেল। 

2019 সাক্ষলর কসক্ষেম্বর কযক্ষে ট্রাইিুযন্াক্ষলর কচয়ারপারসক্ষন্র পিটি শূন্য বেল। 

িারক্ষতর রাষ্ট্রপবত মারাজ হাইক্ষোটি  এর প্রযান্ বিচারপবত মান্ন্ীয় বিচারপবত 

মুবন্শ্বর ন্ায িাডারী কে, স্মাগলারস অযাড ফক্ষরন্ এক্সক্ষচঞ্জ মযাবন্পুক্ষলটর অযাক্ট 

(SAFEMA) এর অযীক্ষন্ আবপল ট্রাইিুযন্াক্ষলর কচয়ারমযান্ বহক্ষসক্ষি প্রবত মাক্ষস 

2,50,000 টাো(বন্বিি ষ্ট) কিতক্ষন্ বন্ক্ষয়াগ েরক্ষত কপক্ষর আন্বিত। তার এই 

বন্ক্ষযাগ 04 িেক্ষরর জন্য, িা সত্তর িের িয়ক্ষস কপৌেক্ষন্া পযিন্ত িা পরিতী আক্ষিশ 

ন্া হওয়া পযিন্ত, কযটি ট্রাইিুযন্াল (পবরক্ষষিার শতি ািলী) বিবযমালা, 2021 এর 

পবরক্ষপ্রবেক্ষত তা়োতাব়ে হয়। 
 

িলোর তুেি  জাবতসিংক্ষঘর পরিতী মান্িাবযোর প্রযান্ হক্ষত চক্ষলক্ষেন্ 

জাবতসিংক্ষঘর(UN) সাযারণ পবরষি অবিয়ার িলোর তুেি ক্ষে জাবতসিংক্ষঘর 

মহাসবচি আক্ষন্তাবন্ও গুক্ষতক্ষরস েতৃি ে বিশ্বিযাপী মান্িাবযোর প্রযান্ বহক্ষসক্ষি 

অনু্ক্ষমািন্ কিওয়া হক্ষয়ক্ষে। িলোর তুেি  কিক্ষরাবন্ো বমক্ষশল িযাক্ষচক্ষলট 

কজবরয়াক্ষে প্রবতস্থ্াপন্ েক্ষরক্ষেন্ । তুেি , িতি মাক্ষন্ পবলবসর সহোরী মহাসবচি 

বহক্ষসক্ষি িাবয়ে পালন্ েরক্ষেন্। 
 

বসবন্য়র IAS BVR সুিহ্মণযমক্ষে পরিতী CMD, ITPO বহসাক্ষি বন্যুক্ত 

েরা হক্ষয়ক্ষে 

সুিহ্মণযম (lAS) কে ইবডয়া কট্রড প্রক্ষমাশন্ অগিান্াইক্ষজশন্ (ITPO) -এর ন্তুন্ 

কচয়ারমযান্ ও িযিস্থ্াপন্া পবরচালে বহক্ষসক্ষি বন্যুক্ত েরা হক্ষয়ক্ষে। বতবন্ এলবস 

গয়াক্ষলর স্থ্লাবিবষক্ত হক্ষিন্। মবন্ত্রসিার বন্ক্ষয়াগ েবমটি 15ই কসক্ষেম্বর 

সুিহ্মণযক্ষমর বন্ক্ষয়াগ অনু্ক্ষমািন্ েক্ষরক্ষে। সুিহ্মণযম, েবত্তশগ়ে েযাডাক্ষরর এেজন্ 

1987 িযাক্ষচর িারতীয় প্রশাসবন্ে পবরক্ষষিা েমিেতি া, বতবন্ িতি মাক্ষন্ িাবণজয ও 

বশে মন্ত্রণালক্ষয়র িাবণজয বিিাক্ষগর সবচি বহক্ষসক্ষি েমিরত আক্ষেন্। বসবন্য়র IAS 

সুিহ্মণযমক্ষে দুই িেক্ষরর জন্য চুবক্তবিবত্তে পক্ষি বন্ক্ষয়াগ েরা হক্ষয়ক্ষে। 
 

এম. িাক্ষমািরন্ কিঞ্চার েযাবপটাল এিিং প্রাইক্ষিট ইকুযইটি বিবন্ক্ষয়াক্ষগর 

পযাক্ষন্ক্ষলর কন্তৃে কিক্ষিন্ 

13 কসক্ষেম্বর অযি মন্ত্রক্ষের জাবর েরা এেটি সাকুি লার অনু্সাক্ষর, সরোর 

বিবস/বপই বিবন্ক্ষয়াগ িা়োক্ষন্ার উপায়গুবলর পরামশি কিওয়ার জন্য এেটি 

বিক্ষশষজ্ঞ েবমটি গঠন্ েক্ষরক্ষে৷ েয় সিক্ষসযর পযাক্ষন্লটির কন্তৃক্ষে যােক্ষিন্ প্রাক্তন্ 

কসবি কচয়ারমযান্ এম িাক্ষমািরন্৷ বিক্ষশষজ্ঞ েবমটি কিঞ্চার েযাবপটাল এিিং 

প্রাইক্ষিট ইকুযইটি ইন্ক্ষিস্টক্ষমক্ষের দ্বারা বিবন্ক্ষয়াগ িা়োক্ষত সেম েরার জন্য 

বন্য়ন্ত্রে এিিং অন্যান্য সমসযাগুবল কমাোক্ষিলা েরার জন্য উপযুক্ত িযিস্থ্াগুবল 

পরীো েরক্ষি এিিং পরামশি কিক্ষি , মন্ত্রণালয় জাবন্ক্ষয়ক্ষে। 
 

িারক্ষতর পরিতী অযাটবন্ি কজন্াক্ষরল হক্ষত চক্ষলক্ষেন্ বসবন্য়র অযাডক্ষিাক্ষেট 

মুকুল করাহাতবগ 

কে কে কিনু্ক্ষগাপাল পিটি তযাগ েরার পক্ষর বসবন্য়র অযাডক্ষিাক্ষেট মুকুল 

করাহাতবগ আিার িারক্ষতর 14 তম অযাটবন্ি কজন্াক্ষরল বহসাক্ষি বন্যুক্ত হক্ষত 

চক্ষলক্ষেন্৷ জুন্ 2014 এিিং জুন্ 2017-এর মক্ষযয তার প্রযম োযিোক্ষলর পর 

করাহাতবগ এবজ বহসাক্ষি এটি বদ্বতীয়িার বন্যুক্ত হক্ষিন্। এই িেক্ষরর জুক্ষন্র কশক্ষষ, 

এবজ কিনু্ক্ষগাপাক্ষলর কময়াি বতন্ মাস িা "পরিতী আক্ষিশ ন্া হওয়া পযিন্ত" 

িা়োক্ষন্ার বসদ্ধান্ত হক্ষয়বেল। এই এক্সক্ষটন্শক্ষন্র কময়াি 30 কসক্ষেম্বর কশষ হক্ষত 

চক্ষলক্ষে৷ 
 

িুবজি ল কহাবডিংস শাহরুখ খান্ক্ষে িযাড অযাম্বাসাডর বন্যুক্ত েক্ষরক্ষে 

িুবজি ল কহাবডিংস, কমন্া অঞ্চক্ষলর এেটি কিসরোরী স্বাস্থ্যক্ষসিা পবরক্ষষিা প্রিান্োরী 

িবলউড অবিক্ষন্তা শাহরুখ খান্ক্ষে তার ন্তুন্ িযাড অযাম্বাক্ষসডর বহসাক্ষি স্বাের 

েক্ষরক্ষে। সিংস্থ্াটির মাবলে হক্ষলন্ সিংযুক্ত আরি আবমরাত-বিবত্তে িারতীয় 

উক্ষিযাক্তা শামবশর ওয়ায়াবলল। বতবন্ এই অঞ্চক্ষল এেটি মাবল্ট-েযাটফমি বিজ্ঞাপন্ 

প্রচাক্ষর উপবস্থ্ত হক্ষিন্ কযই গ্রুপটি আগামী সিাহগুবলক্ষত উক্ষমাবচত হক্ষি। এটি 

অবিক্ষন্তা শাহরুখ খাক্ষন্র প্রযম স্বাস্থ্যক্ষসিা দূক্ষতর িূবমো হক্ষত চক্ষলক্ষে। 

অতীক্ষত, অবিক্ষন্তা শাহরুখ খান্ িযাড অযাম্বাক্ষসডর হওয়ার জন্য দুিাইক্ষয়র 

পযিটন্ কিাক্ষডি র সাক্ষযও চুবক্তিদ্ধ হক্ষয়ক্ষেন্। বেন্তু কসই অিংশীিাবরে 2022 সাক্ষলর 

প্রযম বিক্ষে কশষ হয়। বতবন্ই প্রযম িারতীয় কসবলবিটি বযবন্ UAE কগাক্ষডন্ বিসা 

কপক্ষয়ক্ষেন্। 
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NHRC প্রযান্ এবশয়া পযাবসবফে কফারাক্ষমর গিক্ষন্িি েবমটির সিসয 

বহসাক্ষি বন্িিাবচত হক্ষয়ক্ষেন্ 

িারক্ষতর জাতীয় মান্িাবযোর েবমশক্ষন্র কচয়ারপারসন্ বিচারপবত অরুণ কুমার 

বমশ্র এবশয়া পযাবসবফে কফারাক্ষমর (APF) গিক্ষন্িি েবমটির সিসয বহসাক্ষি 

বন্িিাবচত হক্ষয়ক্ষেন্। APF-এর 27তম িাবষিে সাযারণ সিায় বতবন্ কলািাল 

অযালাক্ষয়ি অফ ন্যাশন্াল বহউমযান্ রাইটস ইন্বস্টটিউশন্স (GANHRI) 

িুযক্ষরার সিসয বহক্ষসক্ষিও বন্িিাবচত হক্ষয়ক্ষেন্। 

APF-এর গিক্ষন্িি েবমটি APF োউবিলরক্ষির দ্বারা বন্িিাবচত হয়, যারা এবশয়া 

পযাবসবফে অঞ্চক্ষল 'A স্টযাটাস' জাতীয় মান্িাবযোর সিংস্থ্াগুবলর প্রবতবন্বযে 

েক্ষর। পাাঁ চ সিক্ষসযর APF গিক্ষন্িি েবমটির িূবমো হল মান্িাবযোক্ষরর প্রচার ও 

সুরোর জন্য বিবিন্ন বিষক্ষয় APF সাযারণ পবরষক্ষির োক্ষে বিক্ষিচন্া েরা এিিং 

সুপাবরশ েরা। 
 

GoI িরত লালক্ষে ন্যাশন্াল কসোর ফর গুড গিক্ষন্িক্ষির ন্তুন্ বডবজ 

বহক্ষসক্ষি ন্ামেরণ েক্ষরক্ষে  

গুজরাট েযাডাক্ষরর অিসরপ্রাি েমিেতি া, িরত লালক্ষে ন্যাশন্াল কসোর ফর 

গুড গিন্িযাি (NCGG)-এর মহাপবরচালে বহক্ষসক্ষি বন্ক্ষয়াগ েরা হক্ষয়ক্ষে। িরত 

লাল, গুজরাট েযাডাক্ষরর 1988-িযাক্ষচর িারতীয় িন্ েমিেতি া, বিবিক্ষত গুজরাট 

সরোক্ষরর আিাবসে েবমশন্ার বহসাক্ষি বতবন্ োজ েক্ষরবেক্ষলন্ এিিং রাক্ষজযর 

তৎোলীন্ মুখযমন্ত্রী প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবির ঘবন্ষ্ঠ িক্ষল পবরবচত। এর আক্ষগ, 

2021 সাক্ষলর বডক্ষসম্বক্ষর, লালক্ষে কলােপাক্ষলর সবচি বহসাক্ষি বন্যুক্ত েরা 

হক্ষয়বেল। 
 

মযাক্স লাইফ ইিুযক্ষরি বিক্ষেটার করাবহত শমিা এিিং বরবতো সাজক্ষিহক্ষে 

িযাড অযাম্বাক্ষসডর বহসাক্ষি মক্ষন্ান্ীত েক্ষরক্ষে 

মযাক্স লাইফ ইিুযক্ষরি কোোবন্ বলবমক্ষটড কস্পাটি স আইেন্ এিিং পুরুষক্ষির 

িারতীয় বিক্ষেট িক্ষলর অবযন্ায়ে করাবহত শমিা এিিং তার স্ত্রী বরবতো সাজক্ষিহক্ষে 

িযাড অযাম্বাক্ষসডর বহক্ষসক্ষি কঘাষণা েক্ষরক্ষে। মযাক্স লাইফ বিক্ষেট তারো এিিং 

তার স্ত্রীর সাক্ষয দুই িেক্ষরর অিংশীিাবরক্ষে স্বাের েক্ষরক্ষে, যারা এেসক্ষঙ্গ পিি ায় 

আত্মপ্রোশ েরক্ষে। 

এই সহক্ষযাবগতা তরুণ প্রজক্ষমর মক্ষযয জীিন্ িীমা সেক্ষেি  সক্ষচতন্তা িা়োক্ষি 

এিিং কোোবন্ক্ষে আরও এবগক্ষয় কযক্ষত সাহাযয েরক্ষি। 
 

বিজয় জাসুজা স্টযাশবফক্ষন্র স্বাযীন্ পবরচালে বহসাক্ষি ন্ামেরণ েক্ষরক্ষেন্ 

বলবডিং বফন্ক্ষটে েযাটফমি স্টযাশবফন্ BFSI(িযািংবেিং, বফন্াবিয়াল সাবিি ক্ষসস 

এিিং ইিুযক্ষরি) বিক্ষশষজ্ঞ এিিং SBI োক্ষডি র প্রাক্তন্ MD এিিং CEO বিজয় 

জাসুজাক্ষে ন্ন্-এবক্সবেউটিি ইন্বডক্ষপন্ক্ষডে বডক্ষরক্টর বহক্ষসক্ষি বন্যুক্ত েক্ষরক্ষে। 

বতবন্ PNB োক্ষডি র এেজন্ পবরচালে বহসাক্ষিও োজ েক্ষরক্ষেন্। বতবন্ বশক্ষে 

এেজন্ অবিজ্ঞ িারতীয় এিিং বিক্ষিশী িাজার জুক্ষ়ে কন্তৃক্ষের পক্ষি BFSI-এর 

40 িেক্ষররও কিবশ অবিজ্ঞতা রক্ষয়ক্ষে | বতবন্ SBI-এর কজন্াক্ষরল মযাক্ষন্জার 

(আইবিবজ), মুম্বাই; োবন্ট্র কহড এিিং বসইও, মালদ্বীপ এিিং আঞ্চবলে প্রযান্, সাি-

সাহারান্ আবফ্রো কজন্াক্ষরল মযাক্ষন্জার, হায়রািাি সহ এোবযে কন্তৃক্ষের পক্ষি 

অবযবষ্ঠত হক্ষয়ক্ষেন্।  
 

বিজয় জাসুজা স্টযাশবফক্ষন্র স্বাযীন্ পবরচালে বহসাক্ষি ন্ামেরণ েরা হক্ষয়ক্ষে 

বলবডিং বফন্ক্ষটে েযাটফমি স্টযাশবফন্ BFSI(িযািংবেিং, বফন্াবিয়াল সাবিি ক্ষসস 

এিিং ইিুযক্ষরি) এর বিক্ষশষজ্ঞ এিিং SBI োক্ষডি র প্রাক্তন্ MD ও CEO বিজয় 

জাসুজাক্ষে ন্ন্-এবক্সবেউটিি ইন্বডক্ষপন্ক্ষডে বডক্ষরক্টর বহক্ষসক্ষি বন্যুক্ত েরা 

হক্ষয়ক্ষে। বতবন্ PNB োক্ষডি র এেজন্ পবরচালে বহসাক্ষিও োজ েক্ষরক্ষেন্। জাসুজা 

হক্ষলন্ এেজন্ অবিজ্ঞ, িারতীয় বশেী এিিং বিক্ষিশী িাজার জুক্ষ়ে তার BFSI-এ 

40 িেক্ষররও কিবশ অবিজ্ঞতা রক্ষয়ক্ষে| বতবন্ SBI োক্ষডি র MD ও CEO এিিং 

PNB োক্ষডি র পবরচালে বেক্ষলন্৷  
 

িারক্ষতর ন্তুন্ অযাটবন্ি কজন্াক্ষরল বহক্ষসক্ষি মক্ষন্ান্ীত হক্ষয়ক্ষেন্ বসবন্য়র 

অযাডক্ষিাক্ষেট আর. কিকটরামাবন্ 

বসবন্য়র অযাডক্ষিাক্ষেট আর. কিকটরামাবন্ িারক্ষতর ন্তুন্ অযাটবন্ি কজন্াক্ষরল 

বহক্ষসক্ষি বন্যুক্ত হক্ষয়ক্ষেন্। রাষ্ট্রপবত বমঃ কিকটরামাবন্ক্ষে 1লা অক্ষক্টাির কযক্ষে বতন্ 

িেক্ষরর জন্য ন্তুন্ অযাটবন্ি কজন্াক্ষরল বহক্ষসক্ষি বন্ক্ষয়াগ বিক্ষয়ক্ষেন্। অযাটবন্ি 

কজন্াক্ষরল বহসাক্ষি বমঃ কিকটারমবণর বন্ক্ষয়াগ সিংিান্ত বিজ্ঞবি আজ কেন্দ্রীয় 

আইন্ ও বিচার মন্ত্রক্ষের আইন্ বিষয়ে বিিাগ দ্বারা জাবর েরা হক্ষয়বেল। বমঃ 

কিকটরামাবন্ িতি মান্ অযাটবন্ি কজন্াক্ষরল কে কে কিনু্ক্ষগাপাক্ষলর স্থ্লাবিবষক্ত 

হক্ষিন্ যার কময়াি 30 কসক্ষেম্বর, 2022-এ কশষ হক্ষি। বমঃ কিনু্ক্ষগাপাল িতি মাক্ষন্ 

তার তৃতীয় এক্সক্ষটন্শক্ষন্ রক্ষয়ক্ষেন্। 
 

িািারু উইলসন্িািু মািাগাস্কাক্ষর িারতীয় রাষ্ট্রদূত বহসাক্ষি বন্যুক্ত হক্ষয়ক্ষেন্ 

বিক্ষিশমন্ত্রে (MEA) কঘাষণা েক্ষরক্ষে কয, IFS অবফসার িািারু উইলসন্িািু, 

বযবন্ এখন্ বিক্ষিশ মন্ত্রক্ষের যুগ্ম সবচি, মািাগাস্কার প্রজাতক্ষন্ত্র িারক্ষতর ন্তুন্ 

রাষ্ট্রদূত বহসাক্ষি ন্ামেরণ েরা হক্ষয়ক্ষে৷ বতবন্ শীঘ্রই োযিিার শুরু েরক্ষিন্ িক্ষল 

আশা েরা হক্ষে। অিয় কুমার উইলসন্িািুর স্থ্লাবিবষক্ত হক্ষিন্, বযবন্ সম্প্রবত 

ইউক্ষরবশয়া বিিাক্ষগর যুগ্ম সবচি বহক্ষসক্ষি োজ েক্ষরক্ষেন্। 
 

GoI ন্তুন্ বচফ অফ বডক্ষফি স্টাফ বহসাক্ষি কলফক্ষটন্যাে কজন্াক্ষরল অবন্ল 

কচৌহান্ক্ষে বন্যুক্ত েক্ষরক্ষে 

িারত সরোর পরিতী বচফ অফ বডক্ষফি স্টাফ (CDS) বহসাক্ষি কলফক্ষটন্যাে 

কজন্াক্ষরল অবন্ল কচৌহান্ (অিসরপ্রাি) বন্ক্ষয়াক্ষগর কঘাষণা েক্ষরক্ষে, বযবন্ িারত 

সরোক্ষরর সামবরে বিষয়ে বিিাক্ষগর সবচি বহসাক্ষিও োজ েরক্ষিন্। এন্বডএ 

প্রাক্তন্ োত্র কসক্ষেম্বর 2019-এ ইস্টান্ি েমাক্ষডর কজন্াক্ষরল অবফসার েমাবডিং-

ইন্-চীফ হন্ এিিং 31 কম, 2021-এ চােবর কযক্ষে অিসর কন্ওয়া পযিন্ত িাবয়ে 

পালন্ েক্ষরন্।  
 

িারক্ষতর কডটা বসবেউবরটি োউবিক্ষলর ন্তুন্ CEO হক্ষিন্ বিন্ায়ে গডক্ষস 

NASSCOM দ্বারা প্রবতবষ্ঠত এেটি কন্তৃস্থ্ান্ীয় বশে সিংস্থ্া কডটা বসবেউবরটি 

োউবিল অফ ইবডয়া(DSCI) বসবন্য়র িাইস কপ্রবসক্ষডে বিন্ায়ে গডক্ষসক্ষে 

পক্ষিান্নবত প্রিান্ েরা হয় এিিং তাক্ষে সিংস্থ্ার ন্তুন্ CEO বহসাক্ষি ন্ামেরণ েরা 

হয়। বিন্ায়ে গডক্ষস রামা কিিাশ্রীর স্থ্লাবিবষক্ত হক্ষিন্, বযবন্ প্রায় েয় িের যক্ষর 

কডটা বসবেউবরটি োউবিল অফ ইবডয়ার (DSCI) তিািযান্ েক্ষরবেক্ষলন্। 

কিিাশ্রী বিচারপবত বিএন্ শ্রীেৃষ্ণ েবমটিক্ষতও োজ েক্ষরবেক্ষলন্, যাক্ষে কিক্ষশর 

িযবক্তগত কডটা সুরো বিক্ষলর জন্য এেটি মক্ষডল ততবর েরার জন্য অবিযুক্ত েরা 

হক্ষয়বেল। 
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কিোবর ফুড কোোবন্ বিটাবন্য়া ইডাবিজ CEO পক্ষি রাজন্ীত 

কোহবলক্ষে বন্ক্ষয়াগ েক্ষরক্ষে 

িারক্ষতর িৃহত্তম কিোবর ফুডস কোোবন্, বিটাবন্য়া ইডাবিজ রজবন্ত 

কোহবলক্ষে 26 কসক্ষেম্বর, 2022 কযক্ষে োযিেরী পবরচালে এিিং প্রযান্ বন্িিাহী 

েমিেতি া বহসাক্ষি বন্ক্ষয়াগ েক্ষরক্ষে। বতবন্ খািয পবরক্ষষিা সিংস্থ্া এবশয়ান্ কপইেস 

এিিং কোো-কোলায় তার 25 িেক্ষরর িীঘি েমিজীিক্ষন্ অসিংখয বসবন্য়র কন্তৃক্ষের 

িূবমো পালন্ েক্ষরক্ষেন্ এিিং কযাগিান্ েক্ষরক্ষেন্। তার কন্তৃক্ষে, জুবিলযাে 

ফুডওয়ােি স কটেসই লািজন্ে প্রিৃবদ্ধ কডবলিাবর েক্ষরক্ষে এিিং 1600 টিরও 

কিবশ কস্টার সহ কিক্ষশর িৃহত্তম QSR কচইন্ বহসাক্ষি আবিিূি ত হক্ষয়ক্ষে। 
 

ডাঃ রাজীি িহলক্ষে ICMR-এর মহাপবরচালে বহসাক্ষি ন্ামেরণ েরা 

হক্ষয়ক্ষে 

ডাঃ রাজীি িাহলক্ষে বতন্ িেক্ষরর জন্য ইবডয়ান্ োউবিল অফ কমবডক্ষেল বরসাচি  

(ICMR) -এর স্বাস্থ্য গক্ষিষণা বিিাক্ষগর ন্তুন্ মহাপবরচালে বন্যুক্ত েরা হক্ষয়ক্ষে। 

িাহল িতি মাক্ষন্ কজক্ষন্িায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্া (WHO) এর মাতৃে, ন্িজাতে বশশু 

এিিং বেক্ষশারী স্বাস্থ্য এিিং িাযিেয বিিাক্ষগর মাতৃে, ন্িজাতে বশশু এিিং বেক্ষশারী 

স্বাস্থ্য সহ ন্িজাতে ইউবন্ক্ষটর গক্ষিষণার প্রযান্। 

তার পূিিসূবর, ডাঃ িলরাম িাগিক্ষির ICMR-এর মহাপবরচালে এিিং স্বাস্থ্য গক্ষিষণা 

বিিাক্ষগর সবচি বহসাক্ষি িবযিত কময়াি জুলাইক্ষয় কশষ হক্ষয়বেল। িাগিি 16 এবপ্রল, 

2018-এ চার িেক্ষরর জন্য এই পক্ষি বন্যুক্ত হন্।  
 

RAILTEL-এর ন্তুন্ কচয়ারমযান্ ও MD বহক্ষসক্ষি সঞ্জাই কুমারক্ষে 

বন্ক্ষয়াগ েরা হক্ষয়ক্ষে 

RailTel-এর ন্তুন্ কচয়ারমযান্ ও মযাক্ষন্বজিং বডক্ষরক্টর বহক্ষসক্ষি সঞ্জাই কুমারক্ষে 

িাবয়ে কিওয়া হক্ষয়ক্ষে। সঞ্জাই কুমার পূক্ষিি RailTel-এ বডক্ষরক্টর (কন্টওয়ােি  

েযাবন্িং অযাড মাক্ষেি টিিং/NPM) পক্ষি অবযবষ্ঠত বেক্ষলন্, কসই সক্ষঙ্গ তার বডক্ষরক্টর 

(প্রেে, অপাক্ষরশন্স অযাড কমইন্ক্ষটন্যাি/বপওএম) এর অবতবরক্ত িাবয়েও বেল। 

এলাহািাি ইউবন্িাবসিটি সঞ্জাই কুমারক্ষে ইক্ষলেট্রবন্ে অযাড 

কটবলেবমউবন্ক্ষেশন্ ইবঞ্জবন্য়াবরিং-এ িযাক্ষচলর অফ কটেক্ষন্ালবজ এিিং গুরুগ্রাক্ষমর 

মযাক্ষন্জক্ষমে কডক্ষিলপক্ষমে ইন্বস্টটিউট তাক্ষে মযাক্ষন্জক্ষমক্ষে নাতক্ষোত্তর 

বডক্ষোমা প্রিান্ েক্ষর।  
 

প্রাক্তন্ িারতীয় অবযন্ায়ে বিলীপ টিবেি  হবে ইবডয়ার সিাপবত বহসাক্ষি 

বন্িিাবচত হক্ষয়ক্ষেন্ 

প্রাক্তন্ িারত অবযন্ায়ে বিলীপ টিবেি , বযবন্ হবে ইবডয়ার সিাপবত পক্ষির জন্য 

সামক্ষন্র কিৌক্ষ়ে বেক্ষলন্, শীষি পক্ষির জন্য বিন্া প্রবতদ্ববিতায় বন্িিাবচত হক্ষয়ক্ষেন্। 

উত্তরপ্রক্ষিশ হবে প্রযান্ রাক্ষেশ োতযাল এিিং হবে  া়েখক্ষের কিালা ন্ায বসিং, 

যারা রাষ্ট্রপবত পক্ষির জন্য ল়োইক্ষয় বেক্ষলন্, তাক্ষির মক্ষন্ান্য়ন্ প্রতযাহার েরার 

পক্ষর বতবন্ বন্িিাবচত হন্। আন্তজি াবতে হবে কফডাক্ষরশন্ (FIH) টিবেি  এিিং তার 

িক্ষলর বন্ক্ষয়াগ অনু্ক্ষমািন্ েক্ষরক্ষে। কিালা ন্ায মহাসবচি পক্ষি বিন্া প্রবতদ্ববিতায় 

বন্িিাবচত হক্ষয়ক্ষেন্। 
 

ডক্টর এম শ্রীবন্িাস বিবি AIIMS-এর ন্তুন্ বডক্ষরক্টর বহক্ষসক্ষি মক্ষন্ান্ীত 

হক্ষয়ক্ষেন্ 

এমেবয়জ কস্টট ইিুযক্ষরি কোোবন্ (ESIC) হাসপাতাল এিিং কমবডক্ষেল 

েক্ষলজ, হায়িরািাক্ষির বডন্, ডক্টর এম শ্রীবন্িাসক্ষে ন্তুন্ বিবির অল ইবডয়া 

ইন্বস্টটিউট অফ কমবডক্ষেল সাক্ষয়ক্ষিস (AIIMS) এর পবরচালে বহসাক্ষি বন্যুক্ত 

েরা হক্ষয়ক্ষে| এর আক্ষগর পবরচালক্ষের কময়াক্ষির প্রায় েয় মাস পক্ষর ডক্টর রণিীপ 

গুক্ষলবরয়ার আনু্ষ্ঠাবন্েিাক্ষি কময়াি কশষ হয়।  

শ্রীবন্িাস ইএসআইবস হাসপাতাক্ষল কডপুক্ষটশক্ষন্ বেক্ষলন্ এিিং AIIMS-এ 

কপবডয়াট্রিে সাজি াবরর অযযাপে বহক্ষসক্ষি োজ েরক্ষেন্। গুক্ষলবরয়া সহ, AIIMS 

এর 1956 সাক্ষল প্রবতষ্ঠার পর কযক্ষে এখন্ পযিন্ত 15 জন্ পবরচালে রক্ষয়ক্ষেন্। 

সমস্ত প্রাক্তন্ পবরচালে তাক্ষির বন্ক্ষয়াক্ষগর সময় ইন্বস্টটিউক্ষটর েমিচারী বেক্ষলন্। 
 

আইওএর সিংবিযান্ সিংক্ষশাযক্ষন্র জন্য এসবস প্রাক্তন্ বিচারপবত বিচারপবত 

এল ন্াক্ষগশ্বর রাওক্ষে বন্ক্ষয়াগ েক্ষরক্ষে 

িারতীয় অবলবেে অযাক্ষসাবসক্ষয়শন্ (IOA) এর সিংবিযান্ সিংক্ষশাযন্ এিিং 

সবমবতর বন্িিাচন্ী েক্ষলজ প্রস্তুত েরার জন্য িারক্ষতর সুবপ্রম কোটি  অিসরপ্রাি 

বিচারপবত বিচারপবত এল. ন্াক্ষগশ্বর রাওক্ষে বন্যুক্ত েক্ষরক্ষেন্। বিচারপবত রাও 

সিংবিযান্ সিংক্ষশাযক্ষন্র জন্য এোবযে সুপাবরশ বন্ক্ষয় আসক্ষিন্ এিিং সিংস্থ্াটিক্ষে 

15ই বডক্ষসম্বর 2022 এর মক্ষযয বন্িিাচন্ েরক্ষত সহায়তা েরক্ষিন্। 

বিচারপবত বডওয়াই চন্দ্রচূক্ষ়ের কন্তৃক্ষে এেটি কিঞ্চ িক্ষলক্ষে কয বিচারপবত রাও 

িারক্ষত অবলবেক্ষের িবিষযক্ষতর জন্য এেটি ন্যাযয এিিং উন্নয়ন্-বিবত্তে পদ্ধবত 

বন্বিত েরক্ষিন্। 
 

বসবন্য়র IAS অবফসার রাক্ষজন্দ্র কুমার ESIC এর মহাপবরচালে বহসাক্ষি 

বন্যুক্ত হক্ষয়ক্ষেন্ 

প্রিীণ আমলা রাক্ষজন্দ্র কুমারক্ষে কেন্দ্র সরোর দ্বারা প্রিাবিত এেটি বসবন্য়র-

স্তক্ষরর আমলাতাবন্ত্রে রিিিক্ষলর অিংশ বহসাক্ষি েমিচারীক্ষির রাজয িীমা 

েক্ষপিাক্ষরশক্ষন্র মহাপবরচালে বহসাক্ষি বন্যুক্ত েরা হক্ষয়ক্ষে। কুমার, তাবমলন্া়েু 

েযাডাক্ষরর 1992-িযাক্ষচর ইবডয়ান্ অযাডবমবন্ক্ষিটিি সাবিি স (IAS) অবফসার, 

িতি মাক্ষন্ ইক্ষলেট্রবন্ক্স এিিং তযয প্রযুবক্ত মন্ত্রক্ষের অবতবরক্ত সবচি। তাক্ষে ESIC-

র বডবজ বহসাক্ষি বন্যুক্ত েরা হক্ষয়ক্ষে| 

 

Banking News in Bengali 
 

রুবপ, কফড বরজািি  হবেশ কটাক্ষন্ কসন্ক্ষসক্স স্লাইড হক্ষয়ক্ষে 

সিিোক্ষলর সিিবন্ে অিস্থ্াক্ষন্ যাওয়ার পর, রুবপ তার বেেু েবত পুন্রুদ্ধার েক্ষর 

মাবেি ন্ ডলাক্ষরর বিপরীক্ষত 10 পয়সা েক্ষম 79.94 (অস্থ্ায়ী) এ বস্থ্র হক্ষয়ক্ষে। 

আন্তঃিযািংে তিক্ষিবশে মুরার িাজাক্ষর, স্থ্ান্ীয় মুরা 80.10 এ শুরু হয় এিিং 

আন্তঃবিক্ষন্র িাবণক্ষজয মাবেি ন্ ডলাক্ষরর বিপরীক্ষত সিিোক্ষলর সিিবন্ে 80.15-এ 

কন্ক্ষম আক্ষস। স্থ্ান্ীয় ইউবন্ট কশষ পযিন্ত 79.94 ডলাক্ষর বস্থ্র হক্ষয়ক্ষে, যা তার 

আক্ষগর 79.84 এর তুলন্ায় 10 পয়সা েক্ষমক্ষে। 20 জুলাই তাবরক্ষখ রুবপ 

প্রযমিাক্ষরর মক্ষতা আক্ষমবরোন্ মুরার বিপরীক্ষত 80.05-এ 80-মাক্ষেি র ন্ীক্ষচ িন্ধ 

হয়। 
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SBI োডি  িারক্ষত 'েযাশিযাে SBI োডি ' চালু েক্ষরক্ষে 

িারতীয় কিবডট োডি  প্রিান্োরী SBI োডি  িারক্ষত 'েযাশিযাে SBI োডি ' চালু 

েরার কঘাষণা েক্ষরক্ষে। কোোবন্র িাবি অনু্যায়ী, CASHBACK SBI োডি  হল 

বশক্ষের প্রযম েযাশিযাে-কেবন্দ্রে কিবডট োডি , যা োডি যারেক্ষির কোক্ষন্া মাক্ষচি ে 

সীমািদ্ধতা ো়োই সমস্ত অন্লাইন্ খরক্ষচ 5 শতািংশ েযাশিযাে উপাজি ন্ েরক্ষত 

সেম েক্ষর৷  
 

RBI স্কযামারক্ষির বিিরণ সহ "জাবলয়াবত করবজবি" ব্ল্যাে বলস্ট প্রোশ 

েরক্ষি  

িারিার অপরাযীক্ষির িযাবকিং িযিস্থ্া কযক্ষে দুক্ষর রাখার জন্য িারতীয় বরজািি  িযাক 

(RBI) এেটি জাবলয়াবত করবজবি ব্ল্যাে বলস্ট ততবর েরক্ষে৷ এবক্সবেউটিি 

বডক্ষরক্টর অবন্ল কুমার শমিার মক্ষত, জাবলয়াবত করবজবি আইবপ (ইোরক্ষন্ট 

কপ্রাক্ষটােল) ঠিোন্া এিিং প্রায়শই জাবলয়াবত েরক্ষত িযিহৃত কফান্ ন্ম্বক্ষরর মক্ষতা 

কডটা করেডি  েরক্ষি। িযাকগুবল এই বিিরণগুবল বরজািি  িযাক অফ ইবডয়াক্ষে 

(RBI) বরক্ষপাটি  েরক্ষি| 
 

NPCI এিিং ICICI িযাক RuPay কিবডট োডি  অফার েরক্ষত সহক্ষযাবগতা 

েরক্ষে 

কিশীয় কপক্ষমে কন্টওয়ােি  RuPay-এ বিবিন্ন যরক্ষন্র কিবডট োডি  চালু েরার 

জন্য, ICICI িযাক ন্যাশন্াল কপক্ষমে েক্ষপিাক্ষরশন্ অফ ইবডয়া (NPCI) এর 

সাক্ষয এেটি অিংশীিাবরে প্রবতষ্ঠা েক্ষরক্ষে। " ICICI িযাক কোরাল RuPay 

কিবডট োডি  " ন্াক্ষম পবরবচত েেযাক্টক্ষলস োডি টি বিবিন্ন যরক্ষন্র সুক্ষযাগ-সুবিযা 

প্রিান্ েরক্ষি| 
 

NPCI - ICICI িযাক সহক্ষযাবগতায় RuPay কিবডট োডি  অফার েক্ষর: 

ICICI িযাক কোরাল RuPay কিবডট োক্ষডি র সুবিযাগুবল 

ICICI িযাক কোরাল RuPay কিবডট োক্ষডি র সুবিযা এিিং সুক্ষযাগ-সুবিযাগুবলর 

মক্ষযয রক্ষয়ক্ষে: 

 কিাোন্ এিিং করক্ষস্তারাাঁ য় বন্য়বমত কেন্াোটা েরার জন্য পুরস্কার পক্ষয়ে 

 ইউটিবলটি বিল কপক্ষমে 

 বিন্ামূক্ষলয গাহি স্থ্য বিমান্িির এিিং কট্রন্ লাউঞ্জ অযাক্ষক্সস 

 জ্বালাবন্ সারচাজি  মওকুফ 

 ডাইবন্িং এিিং বসক্ষন্মার টিবেক্ষট বডসোউে 

উপরন্তু, ICICI িযাক কোরাল RuPay কিবডট োডি  িযিহারোরীক্ষে RuPay 

কন্টওয়াক্ষেি র এেক্ষচটিয়া সুবিযা কযমন্ দুঘিটন্া িীমা েিাক্ষরজ এিিং বিক্ষশষ 

িযবক্তগত দ্বারস্থ্ পবরক্ষষিা প্রিান্ েক্ষর। 
 

IndusInd Bank এিিং ADB সরিরাহোরী কচইন্গুবলর জন্য অযিায়ন্ 

উন্নত েরক্ষত সহক্ষযাবগতা েক্ষর 

IndusInd Bank, এেটি কিসরোবর ঋণিাতা, িারক্ষত সাোই কচইন্ ফাইন্যাি 

(SCF) সমাযান্গুবলক্ষে সমযিন্ ও প্রচার েরক্ষত এবশয়ান্ কডক্ষিলপক্ষমে িযাক 

(ADB) এর সাক্ষয এেটি অিংশীিাবরে কঘাষণা েক্ষরক্ষে৷ 560 কোটি টাোর 

প্রাযবমে বিবন্ক্ষয়াক্ষগর সাক্ষয, IndusInd িযাক িাবি েক্ষরক্ষে কয এটি িারক্ষত SCF 

সমাযান্গুবলক্ষে এবগক্ষয় কিওয়ার এেমাত্র উক্ষদ্দশয বন্ক্ষয় এবশয়ান্ কডক্ষিলপক্ষমে 

িযাক (ADB) এর সাক্ষয এেটি আিংবশে গযারাবে কপ্রাগ্রাম স্বাের েক্ষরক্ষে৷ 
 

PSU িযাকগুবল 2022 সাক্ষলর বডক্ষসম্বক্ষরর মক্ষযয িযাকবিহীন্ এলাোয় প্রায় 

300 টি শাখা খুলক্ষত চক্ষলক্ষে 

PSU িযাকগুবল 2022 সাক্ষলর বডক্ষসম্বক্ষরর মক্ষযয িযাকবিহীন্ এলাোয় প্রায় 300 টি 

শাখা খুলক্ষত চক্ষলক্ষে৷ এই ন্তুন্ শাখাগুবল 3,000-এর কিবশ জন্সিংখযা সহ সমস্ত 

িযািংেহীন্ গ্রামগুবলক্ষে েিার েরক্ষি৷ রাজস্থ্াক্ষন্ সিিাবযে 95টি শাখা কখালা হক্ষি 

এিিং মযযপ্রক্ষিক্ষশ 54টি শাখা কখালা হক্ষি। পািবলে কসক্টর িযাকগুবল গুজরাক্ষট 

38টি, মহারাক্ষষ্ট্র 33টি,  া়েখক্ষে 32টি এিিং উত্তর প্রক্ষিক্ষশ 31টি শাখা খুলক্ষি। 
 

HDFC িযাক তার গ্রাহেক্ষির জন্য ন্তুন্ SMS িযাবকিং সুবিযা চালু েক্ষরক্ষে 

কিসরোবর খাক্ষতর ঋণিাতা HDFC িযািংে তার গ্রাহেক্ষির জন্য এেটি ন্তুন্ 

SMS িযাবকিং সুবিযা চালু েক্ষরক্ষে। িযাক এর তরফ কযক্ষে িাবি েরা হক্ষয়ক্ষে কয 

এখন্ গ্রাহেরা কযখাক্ষন্ই যাকুন্ ন্া কেন্, 24/7 x 365 বিসৃ্তত িযাবকিং 

পবরক্ষষিাগুবল েরক্ষত পারক্ষিন্৷ ন্তুন্ SMS িযাবকিং সুবিযার মাযযক্ষম, গ্রাহেরা 

এখন্ অযাোউক্ষের িযাক্ষলি এিিং সারািংশ কচে েরক্ষত, ঋক্ষণর জন্য আক্ষিিন্ 

েরক্ষত, কিবডট োডি  পবরচালন্া েরক্ষত, কচেিুক্ষের অনু্ক্ষরাক্ষযর জন্য আক্ষিিন্ 

েরক্ষত, অযাোউে কস্টটক্ষমে ততবর েরক্ষত এিিং আরও অক্ষন্ে বেেু েরক্ষত 

পারক্ষিন্।  
 

HDFC িযাক গুজরাক্ষট 'িযাক অন্ হুইলস' এর উক্ষমাচন্ েক্ষরক্ষে 

HDFC িযাক গুজরাক্ষট অতযাযুবন্ে 'িযাক অন্ হুইল' িযান্ এর উক্ষমাচন্ েক্ষরক্ষে। 

িযাক ইন্ হুইল িযান্ পবরক্ষষিা িযাবকিং পবরক্ষষিাগুবলক্ষে িযাকবিহীন্ গ্রামগুবলক্ষত 

বন্ক্ষয় যাক্ষি৷ HDFC িযাক্ষকর ন্তুন্ শুরু হওয়া গ্রামীণ িযাবকিং িযিসার অযীক্ষন্ 

িযািংে ইন্ হুইল িযাক্ষন্ আরও আবযিে অন্তিুি বক্তর জন্য বন্েটতম শাখা কযক্ষে 

10-25 বেক্ষলাবমটার দূক্ষর অিবস্থ্ত প্রতযন্ত গ্রামগুবল পবরিশিন্ েরক্ষি৷ 
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HDFC িযাক িারক্ষতর প্রযম ইক্ষলেট্রবন্ে িযাক গযারাবে জাবর েক্ষরক্ষে 

িারক্ষতর িৃহত্তম কিসরোবর িযাক HDFC িযাক, ন্যাশন্াল ই - গিন্িযাি 

সাবিি ক্ষসস বলবমক্ষটড (NeSL) - এর সাক্ষয অিংশীিাবরক্ষে এেটি ইক্ষলেট্রবন্ে িযাক 

গযারাবে (ই-বিবজ) জাবর েরা কিক্ষশর প্রযম িযাক হক্ষয় উক্ষঠক্ষে৷ ন্তুন্ 

ইক্ষলেট্রবন্ে িযাক গযারাবে বিক্ষয় োগজ-বিবত্তে, সময়সাক্ষপে প্রবিয়াটি িাি 

কিওয়া হক্ষয়ক্ষে যা প্রবিয়ােরণ, স্টযােেরণ, যাচাই েরা এিিং উন্নত বন্রাপত্তার 

সাক্ষয তাত্েবণেিাক্ষি বিতরণ েরা কযক্ষত পাক্ষর। এটি এেটি রূপান্তরমূলে 

পবরিতি ন্, এিিং িযাক তার সমস্ত গ্রাহেক্ষির উপোর েরক্ষত ই-বিবজক্ষত স্থ্ান্ান্তবরত 

েরক্ষি। 
 

HDFC লাইফ ইিুযক্ষরি পবলবস সুপার টামি ইিুযক্ষরক্ষির জন্য 

Click2Protect শুরু েক্ষরক্ষে 

িারক্ষতর অন্যতম শীষি জীিন্ িীমাোরী HDFC Life, Click2Protect সুপার 

টামি ইিুযক্ষরি েযান্ চালু েক্ষরক্ষে, যা আপন্ার সুরোর চাবহিার উপর বিবত্ত েক্ষর 

োস্টমাইক্ষজশক্ষন্র অনু্মবত প্রিান্ েক্ষর এিিং শুযুমাত্র আপন্ার কিক্ষে কন্ওয়া 

সুবিযা এিিং েযান্ বিেেগুবলর জন্য আপন্াক্ষে চাজি  েক্ষর। Click2Protect হল 

এেটি ন্ন্-বলকড, অ-অিংশগ্রহণোরী, িযবক্তগত, বিশুদ্ধ  ুাঁ বে বপ্রবময়াম/সঞ্চয় 

জীিন্ িীমা পবরেেন্া। 
 

Axis Bank এিিং Square Yards কো-িযাক্ষডড কহাম কিতা 

ইক্ষোবসক্ষস্টম চালু েক্ষরক্ষে 

Axis Bank এিিং Square Yards এেটি কো-িযাক্ষডড কহাম িায়ার 

ইক্ষোবসক্ষস্টম 'ওক্ষপন্ কডারস' চালু েক্ষরক্ষে। ' ওক্ষপন্ কডারস' েযাটফমি বন্বিত 

েরক্ষি যাক্ষত অনু্সন্ধান্ কযক্ষে শুরু েক্ষর বন্ক্ষজর স্বক্ষের িাব়ে কেন্ার সেূণি যাত্রা 

গ্রাহেক্ষির জন্য এেটি িে এিিং আন্িিায়ে অবিজ্ঞতা হক্ষয় ওক্ষঠ। Axis Bank 

এিিং Square Yards গ্রাহেক্ষির যাত্রা সহজ েরার জন্য এেটি বডবজটাল-প্রযম 

সমাযান্ ততবর েক্ষরক্ষে। এই বডবজটাল েযাটফমি দুটি সিংস্থ্ার মক্ষযয সািংসৃ্কবতে 

সাবরিদ্ধতা প্রবতফবলত েক্ষর।  
 

RBI PCA কফ্রমওয়ােি  কযক্ষে কেন্দ্রীয় িযাক অফ ইবডয়াক্ষে সবরক্ষয় 

বিক্ষয়ক্ষে 

ঋণিাতা িারতীয় বরজািি  িযাক (RBI) নূ্যন্তম বন্য়ন্ত্রে মূলযন্ এিিং কন্ট ন্ন্-

পারফবমিিং অযাক্ষসট (NNPAs) সহ বিবিন্ন আবযিে অনু্পাক্ষতর উন্নবত কিখাক্ষন্ার 

পক্ষর কসন্ট্রাল িযাক অফ ইবডয়াক্ষে তার প্রেট োক্ষরেটিি অযােশন্ কফ্রমওয়ােি  

(PCAF) কযক্ষে সরাক্ষন্ার বসদ্ধান্ত বন্ক্ষয়ক্ষে। RBI তার উচ্চ কন্ট NPA এিিং 

সেক্ষির ঋণাত্মে বরটান্ি (RoA) এর োরক্ষণ জুন্ 2017 সাক্ষল িযাক্ষকর উপর 

PCA বন্য়মগুবল আক্ষরাপ েক্ষরবেল। কসন্ট্রাল িযাক অফ ইবডয়ার োযিোবরতা 

পযিাক্ষলাচন্া েরার পক্ষর, RBI িযাক্ষকর উপর কযক্ষে বন্ক্ষষযাজ্ঞাগুবল সরাক্ষন্ার 

বসদ্ধান্ত বন্ক্ষয়ক্ষে।  
 

বসঙ্গাপুর কসন্ট্রাল িযাক, িারক্ষতর IFSCA বফন্ক্ষটে উদ্ভািন্গুবল অনু্সরণ 

েরক্ষি 

মবন্টাবর অযবরটি অফ বসঙ্গাপুর (MAS) এিিং ইোরন্যাশন্াল বফন্াবিয়াল 

সাবিি ক্ষসস কসোর অযবরটি (IFSCA) FinTech প্রযুবক্তক্ষত বন্য়ন্ত্রে সহক্ষযাবগতা 

এিিং অিংশীিাবরক্ষের সুবিযাক্ষযি এেটি FinTech সহক্ষযাবগতা চুবক্ত স্বাের েক্ষরক্ষে৷ 

চুবক্তটি প্রযুবক্ত উদ্ভািক্ষন্র পরীোক্ষে সমযিন্ েরার জন্য তাক্ষির বন্জ বন্জ 

এখবতয়াক্ষর বিিযমান্ বন্য়ন্ত্রে সযাডিক্সগুবলক্ষে বলিাক্ষরজ েরক্ষি িক্ষল আশা েরা 

হক্ষে। 
 

RBI গিন্ির কলািাল বফন্ক্ষটে কফস্ট 2022-এ 3টি মূল বডবজটাল কপক্ষমে 

উক্ষিযাগ চালু েক্ষরক্ষেন্ 

বরজািি  িযাক অফ ইবডয়ার (RBI) গিন্ির শবক্তোন্ত িাস, কলািাল বফন্ক্ষটে 

কফস্ট 2022-এ বতন্টি মূল বডবজটাল কপক্ষমে উক্ষিযাগ চালু েক্ষরক্ষেন্৷ RBI দ্বারা 

চালু েরা বতন্টি বডবজটাল কপক্ষমে উক্ষিযাগ হল RuPay কিবডট োডি  অন্ 

ইউবন্ফাইড কপক্ষমে ইোরক্ষফস (UPI), UPI লাইট এিিং িারত বিলক্ষপ িস-

িডি ার বিল কপক্ষমে। 
 

ইউবন্য়ন্ িযাক অফ ইবডয়া ইবযেযাল হযাবেিং লযাি এর উক্ষদ্বাযন্ েক্ষরক্ষে 

ইউবন্য়ন্ িযাক অফ ইবডয়া হায়রািাক্ষির সাইিার বসবেউবরটি কসোর অফ 

এবক্সক্ষলি (CCoE) এ এবযেযাল হযাবেিং লযাি এর উক্ষদ্বাযন্ েক্ষরক্ষে। সাইিার 

প্রবতরো িযিস্থ্া সহ লযািটি সম্ভািয সাইিার হুমবের বিরুক্ষদ্ধ িযািংক্ষের তযয িযিস্থ্া, 

বডবজটাল সেি এিিং চযাক্ষন্লগুবলক্ষে রো েরক্ষি। লযািটির উক্ষদ্বাযন্ েক্ষরন্ 

িযািংক্ষের িযিস্থ্াপন্া পবরচালে ও প্রযান্ বন্িিাহী েমিেতি া এ. মবণক্ষমখলাই। 

ইউবন্য়ন্ িযািংে িযাপেিাক্ষি বডবজটাল পণয গ্রহণ েরক্ষে। বডবজটাল ফুটবপ্রে 

িা়োক্ষন্ার জন্য িযািংে বিবিন্ন ন্তুন্ উক্ষিযাগ বন্ক্ষয়ক্ষে।  

 

Science & Technology News in Bengali 
 

গুগল িারক্ষত 100,000 জন্ কডক্ষিলপারক্ষির জন্য এেটি কপ্রাগ্রাম চালু 

েক্ষরক্ষে 

আইটি জায়াে, গুগল সাইিার বন্রাপত্তায় 100,000 িারতীয় কডক্ষিলপার এিিং 

গক্ষিষেক্ষির উন্নত েরার জন্য এেটি কপ্রাগ্রাম উক্ষমাচন্ েক্ষরক্ষে। েযাক্ষেইন্টি 

কোোবন্র সাইিার বসবেউবরটি করাডক্ষশার অিংশ হক্ষি, যা সারা িারত জুক্ষ়ে 

এোবযে শহরক্ষে েিার েরক্ষি এিিং উপক্ষিাক্তা অযাপ, কসইসাক্ষয এোরপ্রাইজ 

কপ্রাগ্রাম ততবরর জন্য বন্রাপত্তা অনু্শীলক্ষন্র উক্ষদ্দক্ষশয টুল, টিউক্ষটাবরয়াল এিিং 

পরামশি প্রিান্ েরক্ষি। 
 

AirAsia ইবডয়া CAE এর AI কট্রবন্িং বসক্ষস্টম িযিহার েরার কেক্ষত্র প্রযম 

এয়ারলাইন্ হক্ষয় উক্ষঠক্ষে 

AirAsia ইবডয়া হল প্রযম এয়ারলাইন্ যারা এয়ারলাইক্ষির পাইলটক্ষির 

প্রবশেক্ষণর জন্য CAE এর েৃবত্রম িুবদ্ধমত্তা- চাবলত প্রবশেণ িযিস্থ্া িযিহার েক্ষর। 

CAE হল পাইলট প্রবশেণ সমাযান্গুবলর কন্তৃস্থ্ান্ীয় প্রিান্োরী যা যুগপত 

প্রযুবক্তর উপর বিবত্ত েক্ষর। CAE এর সির িির োন্াডায়। AirAsia দ্বারা গৃহীত 
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প্রবশেণ িযিস্থ্াক্ষে িলা হয় CAE রাইজ, যা পাইলট প্রবশেণ কসশক্ষন্র সময় 

বরক্ষয়ল-টাইম কডটা প্রিান্ েক্ষর এিিং উচ্চ মাক্ষন্র প্রবশেণ প্রিাক্ষন্র জন্য তাক্ষির 

বিক্ষিষণ েক্ষর।  
 

আয়কু্ষিিক্ষি উদ্ভািন্ী গক্ষিষণাক্ষে সমযিন্ েরার জন্য CCRAS ‘SPARK’ 

কপ্রাগ্রাম চালু েরা হক্ষয়ক্ষে 

োউবিল ফর বরসাচি  ইন্ আয়কু্ষিিবিে সাক্ষয়ক্ষিস (CCRAS) িারক্ষতর আসন্ন 

উজ্জ্বল মক্ষন্র গক্ষিষণা প্রক্ষচষ্টাক্ষে সমযিন্ েরার জন্য এেটি অন্ন্য উক্ষিযাগ 

বন্ক্ষয়ক্ষে। CCRAS স্বীেৃত আযু়ক্ষিিি েক্ষলজগুবলক্ষত আযু়ক্ষিিি োত্রক্ষির(BAMS) 

জন্য Ayurveda Research Ken (SPARK) এর জন্য সু্টক্ষডেবশপ কপ্রাগ্রাম 

চালু েক্ষরক্ষে। 
 

রাষ্ট্রপবত করৌপিী মুমুি 'টিবি মুক্ত িারত অবিযান্' চালু েরক্ষিন্ 

রাষ্ট্রপবত করৌপিী মুমুি 9 ই কসক্ষেম্বর 2022-এ প্রযান্মন্ত্রী টিবি মুক্ত িারত অবিযান্ 

শুরু েরক্ষিন্৷ প্রযান্মন্ত্রী টিবি মুক্ত িারত অবিযাক্ষন্র লেয 2025 সাক্ষলর মক্ষযয 

িারত কযক্ষে টিবি বন্মূিল েরা৷ প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবি িারক্ষত টিবি কশষ েরার 

জন্য এেটি বিক্ষশষ আহ্বান্ জাবন্ক্ষয়ক্ষেন্৷  
 

আবযিে অন্তিুি বক্ত েমিসূবচ PM জন্ যন্ কযাজন্া 8 িের পূণি হক্ষয়ক্ষে 

প্রযান্মন্ত্রী জন্ যন্ কযাজন্া 8 িের পূণি েক্ষরক্ষে এিিং এই সমক্ষয়র মক্ষযয কিক্ষশ 

প্রযান্মন্ত্রী জন্ যন্ কযাজন্ার অযীক্ষন্ প্রযান্ লেযগুবল অজি ন্ হক্ষয়ক্ষে। প্রযান্মন্ত্রী 

জন্ যন্ কযাজন্া হল এেটি িযাগবশপ আবযিে অন্তিুি বক্ত েমিসূবচ, যা প্রযান্মন্ত্রী 

ন্ক্ষরন্দ্র কমাবি শুরু েক্ষরবেক্ষলন্ এিিং 28কশ আগস্ট 2014 -এ এটি চালু হক্ষয়বেল৷ 

2014 সাক্ষলর বন্িিাচক্ষন্র পর প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমািী তার প্রযম স্বাযীন্তা বিিক্ষসর 

িকৃ্ততায় জন্ যন্ কযাজন্া কঘাষণা েক্ষরবেক্ষলন্। আট িেক্ষর, প্রযান্মন্ত্রী জন্ যন্ 

কযাজন্া(PMJDY) 462.5 বমবলয়ক্ষন্র বচি স্পশি েক্ষরক্ষে| 
 

L&T প্রযুবক্ত ইন্ক্ষফাক্ষটইন্ক্ষমে কসক্টক্ষর BMW গ্রুক্ষপর সাক্ষয 5 িেক্ষরর 

চুবক্ত েক্ষরক্ষে 

হাই-এড ইবঞ্জবন্য়াবরিং পবরক্ষষিাগুবলর এেটি প্রিান্োরী, L&T কটেক্ষন্ালবজ 

সাবিি ক্ষসস সম্প্রবত কঘাষণা েক্ষরক্ষে কয, ইউক্ষরাপীয় বিলাসিহুল অক্ষটাক্ষমোর 

BMW গ্রুপ এটিক্ষে তার ইন্ক্ষফাক্ষটইন্ক্ষমে েন্ক্ষসাক্ষলর সুযক্ষটর জন্য উচ্চ-

সেি প্রক্ষেৌশল পবরক্ষষিা সরিরাহ েরার জন্য পাাঁ চ িেক্ষরর, িহু-বমবলয়ন্ ডলাক্ষরর 

চুবক্ত প্রিান্ েক্ষরক্ষে। ফাক্ষমির এেটি বিিৃবত অনু্সাক্ষর, LTTS টিক্ষমর প্রক্ষেৌশলীরা 

সফ্টওয়যার বিড এিিং ইবেক্ষগ্রশন্, ইন্ক্ষফাক্ষটইন্ক্ষমে তিযতা এিিং ত্রুটি 

িযিস্থ্াপন্ার কেক্ষত্র পবরক্ষষিাগুবল অফার েরক্ষি। 
 

CERT-In সাইিার বসবেউবরটি এক্সারসাইজ "বসন্াবজি " এক্সারসাইজ 

পবরচালন্া েক্ষরক্ষে 

ইক্ষলেট্রবন্ক্স এিিং আইটি মন্ত্রক্ষের অযীক্ষন্ ইবডয়ান্ েবেউটার ইমাক্ষজি বি 

করসপি টিম (CERT-In), বসঙ্গাপুক্ষরর সাইিার বসবেউবরটি এক্ষজবির সাক্ষয 

সহক্ষযাবগতায়, 13টি কিক্ষশর জন্য সাইিার বসবেউবরটি এক্সারসাইজ "বসন্াবজি " 

সফলিাক্ষি বডজাইন্ ও পবরচালন্া েক্ষরক্ষে। ন্যাশন্াল বসবেউবরটি োউবিল 

কসক্ষিটাবরক্ষয়ক্ষটর কন্তৃক্ষে িারত এই গ্রুপটির কন্তৃে বিক্ষে। 
 

Agnikul Cosmos 3D-বপ্রক্ষেড রক্ষেট ইবঞ্জক্ষন্র জন্য প্রযম কপক্ষটে 

কপক্ষয়ক্ষে 

িারক্ষতর প্রাইক্ষিট কস্পস স্টাটি আপগুবলর মক্ষযয এেটি, Agnikul Cosmos, 

তার 3D-বপ্রক্ষেড রক্ষেট ইবঞ্জক্ষন্র ন্েশা এিিং উত্পািক্ষন্র জন্য প্রযম কপক্ষটে 

সুরবেত েক্ষরক্ষে। কপক্ষটে, কেক্ষন্দ্রর কপক্ষটে ডাটাক্ষিক্ষসর অযীক্ষন্ কোোবন্ক্ষে 

অফার েরা হক্ষয়ক্ষে। কপক্ষটেটি কোোবন্ক্ষে তার অবগ্নক্ষলট রক্ষেট ইবঞ্জক্ষন্র জন্য 

পুরসৃ্কত েরা হক্ষয়ক্ষে, যা কোোবন্র অবগ্নিান্ রক্ষেটক্ষে শবক্ত কিক্ষি যা এই িেক্ষরর 

কশক্ষষর বিক্ষে লঞ্চ হক্ষত চক্ষলক্ষে। 
 

এবন্ট্র-কলক্ষিল ক্লাউড োক্ষজর জন্য িে োত্রক্ষির সাক্ষয Google ক্লাউড 

এিিং Nasscom টাই-আপ েক্ষরক্ষে 

Google ক্লাউড কঘাষণা েক্ষরক্ষে কয, কোোবন্টি আইটি মন্ত্রণালয় 

FutureSkills Prime এিিং Nasscom বডবজটাল িেতা উক্ষিযাক্ষগর 

সহক্ষযাবগতায় Kubernetes কোক্ষসির সাক্ষয েবেউটিিং ফাউক্ষডশক্ষন্র প্রযম িল 

চালু েক্ষরক্ষে। এই কোক্ষসির লেয হল অিংশগ্রহণোরীক্ষির ক্লাউড েবেউটিিং, 

ক্লাউড কিবসে, বিগ কডটা এিিং কমবশন্ লাবন্িিং (এমএল) অবিজ্ঞতার সুক্ষযাগ প্রিান্ 

েরা। Google ক্লাউড সাটিি বফক্ষেশন্ িযবক্তক্ষির তাক্ষির ক্লাউড িেতা যাচাই 

েরক্ষত, তাক্ষির েযাবরয়ার উন্নত েরক্ষত এিিং ক্লাউড প্রযুবক্তর মাযযক্ষম িযিসায় 

রূপান্তর েরক্ষত সাহাযয েরক্ষি। 
 

ISRO সফলিাক্ষি হাইবিড কমাটর পরীো েক্ষর ন্তুন্ রক্ষেট প্রপালশন্ 

প্রযুবক্ত বিোক্ষশর পবরেেন্া েক্ষরক্ষে 

িারতীয় মহাোশ গক্ষিষণা সিংস্থ্া (ISRO) সফলিাক্ষি এেটি হাইবিড কমাটর 

পরীো েক্ষরক্ষে৷ এটি পরিতী লঞ্চ যান্িাহক্ষন্র জন্য এেটি ন্তুন্ প্রপালশন্ 

বসক্ষস্টক্ষমর বিোক্ষশর বিক্ষে বন্ক্ষয় কযক্ষত পাক্ষর। কিঙ্গালুরু-বিবত্তে মহাোশ সিংস্থ্া 

িাবি েক্ষরক্ষে কয তাবমলন্া়েুর মক্ষহন্দ্রবগবরক্ষত ISRO কপ্রাপালশন্ েমক্ষেক্ষক্স 

(IPRC) পরীো েরা 30 kN হাইবিড কমাটর স্টযােক্ষযাগয এিিং মাপক্ষযাগয। 
 

26 কসক্ষেম্বর, ন্াসার ডাটি  বমশন্ এেটি গ্রহাণুর সাক্ষয সিংঘষি েরক্ষি 

পৃবযিীর বিক্ষে যাবিত গ্রহাণুগুবলক্ষে সরাক্ষত িযিহার েরা কযক্ষত পাক্ষর এমন্ এেটি 

গুরুেপূণি প্রযুবক্ত পরীো েরার জন্য, ডািল অযাক্ষস্টরক্ষয়ড বরডাইক্ষরেশন্ কটস্ট 

(DART) বমশন্, যা তার জীিক্ষন্র কশক্ষষর োোোবে, এেটি গ্রহাণুক্ষত বগক্ষয় যাক্কা 

খাক্ষি। গ্রহাণু মহাোশযান্টি িৃহস্পবতর তিািযাক্ষন্ এেটি পয যক্ষর ভ্রমণ েক্ষরক্ষে, 

যা কসৌরজগক্ষতর িৃহত্তম গ্রহ। 26কশ কসক্ষেম্বর, মহাোশযান্টি ঘোয় 24,000 

বেক্ষলাবমটার গবতক্ষত ভ্রমণ েরক্ষি োরণ এটি বডডাইক্ষমাস িাইন্াবর গ্রহাণু 

বসক্ষস্টক্ষমর সাক্ষয সিংঘষি েরক্ষি, মৃদুিাক্ষি তার েেপযক্ষে বিচুযত েরক্ষি এিিং 

পবরিতি ন্ েরক্ষি। 
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আমাজন্ িারক্ষত প্রযম কসৌর প্রেে স্থ্াপন্ েরক্ষত Amp Energy-এর 

সাক্ষয চুবক্ত েক্ষরক্ষে 

আমাজন্ িারক্ষত তার প্রযম কসৌর খামার স্থ্াপন্ েরক্ষত চক্ষলক্ষে। িৃহত্তম ই-েমাসি 

কোোবন্ অযামাজন্ রাজস্থ্াক্ষন্ 420 কমগাওয়াট এর সবম্মবলত েমতা সহ বতন্টি 

কসৌর বিদুযৎ কেন্দ্র ততবর েরক্ষি। অযাে এন্াবজি র পাশাপাবশ, আমাজন্ যযািক্ষম 

বরবন্উ পাওয়ার এিিং ব্রুেবফড পুন্ন্িিীেরণক্ষযাগযগুবলর সাক্ষয 210 কমগাওয়াট 

এিিং 110 কমগাওয়াট প্রেক্ষে চুবক্তিদ্ধ হক্ষয়ক্ষে৷ 
 

িারতীয় করল ISRO দ্বারা ততবর RTIS বসক্ষস্টম ইন্স্টল েক্ষরক্ষে 

ইবডয়ান্ করলওক্ষয় এেটি বরক্ষয়ল-টাইম কট্রন্ ইন্ফরক্ষমশন্ বসক্ষস্টম (RTIS) 

ইন্স্টল েরক্ষে, যা িারতীয় মহাোশ গক্ষিষণা সিংস্থ্া(ISRO) এর সহক্ষযাবগতায় 

ততবর েরা হক্ষয়ক্ষে| কলাক্ষোক্ষমাটিিগুবলক্ষত "কস্টশক্ষন্ কট্রন্ চলাচক্ষলর সময় 

স্বয়িংবিয় অবযগ্রহক্ষণর জন্য, যার মক্ষযয আগমন্ এিিং প্রস্থ্ান্ িা চালাক্ষন্ার সময়অ 

রক্ষয়ক্ষে ". এর সাহাক্ষযয, কট্রন্ েক্ষন্ট্রাল এখন্ RTIS -সেম 

কলাক্ষোক্ষমাটিি/কট্রন্গুবলর অিস্থ্ান্ এিিং গবত আরও ঘবন্ষ্ঠিাক্ষি ট্রযাে েরক্ষত 

সেম হক্ষি, কোন্ও মযানু্য়াল হস্তক্ষেপ ো়োই৷ 

 

Schemes and Committees News in Bengali 
 

িারত সরোর "One Nation One Fertilizer " েমিসূবচ চালু েক্ষরক্ষে 

সরোর এেটি আক্ষিশ জাবর েক্ষর সারা কিক্ষশ সাক্ষরর িযাডগুবলক্ষে মান্সম্মত 

েরার জন্য ‘One Nation One Fertilizer’ েমিসূবচ চালু েক্ষরক্ষে। ওয়ান্ কন্শন্ 

ওয়ান্ ফাটিি লাইজাক্ষরর আক্ষিশ অনু্সাক্ষর, কয কোোবন্ এটি ততবর েক্ষর তা 

সরোরী িা কিসরোরী খাক্ষত, সমস্ত সাক্ষরর িযাগ, ইউবরয়া, ডাই-অযাক্ষমাবন্য়াম 

ফসক্ষফট (বডএবপ), বমউবরক্ষয়ট অফ ওটাশক্ষে(এমওবপ) "িারত ইউবরয়া," 

"িারত বডএবপ," "িারত এমওবপ," এিিং "িারত এন্বপক্ষে" িযাড ন্াম রাখা হক্ষি| 
 

NITI Aayog J&K-এ 500টি অটল টিকাবরিং লযাি স্থ্াপন্ েরক্ষি 

অটল ইক্ষন্াক্ষিশন্ বমশন্(AIM) এিিং NITI Aayog হাই সু্কক্ষলর বশোযীক্ষির 

মক্ষযয এেটি উদ্ভািন্ী মান্বসেতা ততরী েরার জন্য জমু্ম ও োশ্মীক্ষর 500 টিরও 

কিবশ অটল টিকাবরিং লযাি(ATL) প্রবতষ্ঠা েরক্ষত চক্ষলক্ষে। ATL হল িারত জুক্ষ়ে 

উচ্চ বিিযালক্ষয়র বশোযীক্ষির মক্ষযয এেটি উদ্ভািন্ী মান্বসেতা ততরী েরার জন্য 

দ্বারা চালু েরা AIM-এর এেটি িযাগবশপ উক্ষিযাগ। 
 

5তম রাষ্ট্রীয় কপাষণ মাহ 2022 1 কসক্ষেম্বর কযক্ষে 30 কসক্ষেম্বর পযিন্ত 

উিযাপন্ েরা হয় 

মবহলা ও বশশু উন্নয়ন্ মন্ত্রে 1 লা কসক্ষেম্বর কযক্ষে 30কশ কসক্ষেম্বর পযিন্ত কিশ 

জুক্ষ়ে 5 তম রাষ্ট্রীয় কপাষণ মাহ 2022 উিযাপন্ েরক্ষে। রাষ্ট্রীয় কপাষণ মাহ পুবষ্ট 

এিিং সুস্বাক্ষস্থ্যর আক্ষলাচন্ায় কফাোস আন্ক্ষত এেটি েযাটফমি বহসাক্ষি োজ েক্ষর। 

মাহ পুবষ্ট এিিং সুস্বাক্ষস্থ্যর আক্ষলাচন্ায় কফাোস আন্ক্ষত এেটি েযাটফমি বহসাক্ষি 

োজ েক্ষর। 5তম রাষ্ট্রীয় কপাষণ মাহ-এ, এেটি সুক্ষপাবষত িারত সেক্ষেি  

প্রযান্মন্ত্রীর স্বে পূরক্ষণর জন্য জন্ আক্ষিালন্ক্ষে জন্ িাবগিাবরক্ষত রূপান্তর েরাই 

লেয। কপাষান্ মাহ 2022-এর কেন্দ্রীয় বযম হল "মবহলা ও স্বাস্থ্য" এিিং "িাচা ও 

বশো"। 
 

মাবেি ন্ যুক্তরাক্ষষ্ট্র পীযূষ কগায়াল SETU কপ্রাগ্রাম প্রিতি ন্ েক্ষরন্ 

SETU কপ্রাগ্রাম: মাবেি ন্ যুক্তরাষ্ট্র বিবত্তে বিবন্ক্ষয়াগোরীক্ষির সাক্ষয িারক্ষতর 

উক্ষিযাক্তাক্ষির সিংযুক্ত েরার জন্য, িাবণজয ও বশে মন্ত্রী পীযূষ কগায়াল SETU 

(Supporting Entrepreneurs in Transformation and Upskilling) ন্াক্ষম 

এেটি কপ্রাগ্রাম ততবর েক্ষরক্ষেন্। SETU-এর সাহাক্ষযয, মাবেি ন্ যুক্তরাক্ষষ্ট্রর 

পরামশিিাতারা যারা উক্ষিযাক্তাক্ষে সমযিন্ েরক্ষত আগ্রহী তারা িারতীয় 

সিংস্থ্াগুবলর সাক্ষয সিংক্ষযাগ স্থ্াপন্ েরক্ষত পাক্ষরন্৷ িারক্ষতর স্টাটি আপ 

ইক্ষোবসক্ষস্টক্ষমর সাক্ষয বিক্ষশষ উক্ষদ্বগক্ষে কেন্দ্র েক্ষর এেটি আক্ষলাচন্ার সময় এই 

উক্ষিযাগটি চালু েরা হক্ষয়বেল। 
 

বিক্ষশ্বর প্রযম বচতা পুন্িিাসন্ প্রেে চালু েরক্ষলন্ প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবি 

প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবি কুক্ষন্া জাতীয় উিযাক্ষন্ িন্য বচতা অিমুক্ত েক্ষরক্ষেন্ এিিং 

বিক্ষশ্বর প্রযম বচতা পুন্িিাসন্ প্রেে চালু েক্ষরক্ষেন্। ন্াবমবিয়া কযক্ষে আন্া বচতাগুবল 

িারক্ষত প্রক্ষজক্ট বচতা-এর অযীক্ষন্ চালু েরা হক্ষে, যা বিক্ষশ্বর প্রযম আন্ত-

মহাক্ষিশীয় িৃহৎ িন্য মািংসাশী স্থ্ান্ান্তর প্রেে। প্রযান্মন্ত্রী েতৃি ে িন্য বচতাক্ষির 

মুবক্ত িারক্ষতর িন্যপ্রাণী এিিং এর আিাসস্থ্লক্ষে পুন্রুজ্জীবিত ও তিবচত্রযময় েরার 

প্রক্ষচষ্টার অিংশ। 

আটটি বচতার মক্ষযয পাাঁ চটি মবহলা এিিং বতন্টি পুরুষ। প্রযান্মন্ত্রী কমাবি কুক্ষন্া 

ন্যাশন্াল পাক্ষেি র দুটি বরবলজ পক্ষয়ক্ষে বচতা কেক্ষ়ে কিন্। অনু্ষ্ঠাক্ষন্ বতবন্ বচতা 

পুন্িিাসন্ িযিস্থ্াপন্া গ্রুপ এিিং বশোযীক্ষির সাক্ষয মতবিবন্ময় েক্ষরন্। 
 

বিবির কলফক্ষটন্যাে কজন্াক্ষরল বি কে সাক্ষক্সন্া 'উই কেয়ার' েবমউবন্টি 

পুবলবশিং উক্ষিযাগ চালু েক্ষরক্ষেন্ 

কলফক্ষটন্যাে কজন্াক্ষরল বি কে সাক্ষক্সন্া এখাক্ষন্ 'উই কেয়ার' এেটি েবমউবন্টি 

পুবলবশিং উক্ষিযাক্ষগর উক্ষদ্বাযন্ েক্ষরন্ যার উক্ষদ্দশয বেল বিবি পুবলক্ষশর বিবিন্ন 

পবরেেন্া সেক্ষেি  সক্ষচতন্তা েব়েক্ষয় কিওয়া। প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবির 72তম 

জমবিন্ উপলক্ষে পাবলত 'কসিা বিিস' উপলক্ষে ইবডয়া কগক্ষট েতি িয পক্ষয 

আক্ষয়াবজত এেটি অনু্ষ্ঠাক্ষন্ এই উক্ষিযাক্ষগর উক্ষদ্বাযন্ েরা হক্ষয়ক্ষে। এই উক্ষিযাক্ষগর 

উক্ষদ্দশয হল সমেয় িজায় রাখক্ষত এিিং পুবলশ-পািবলে ইোরক্ষফস প্রবতষ্ঠার জন্য 

বিবি পুবলক্ষশর বিবিন্ন পবরেেন্া সেক্ষেি  মানু্ক্ষষর মক্ষযয সক্ষচতন্তা েব়েক্ষয় 

কিওয়া। 
 

সরোক্ষরর িযাগবশপ কপ্রাগ্রাম 'কমে ইন্ ইবডয়া' 8 িের পূণি েক্ষরক্ষে 

িারত সরোক্ষরর িযাগবশপ কপ্রাগ্রাম কমে ইন্ ইবডয়া বিবন্ক্ষয়াগক্ষে সহজতর 

েরক্ষত, উদ্ভািন্ক্ষে উৎসাবহত েরক্ষত, িেতার বিোশ ঘটাক্ষত এিিং সক্ষিিাত্তম-

কশ্রণীর উত্পািন্ পবরোঠাক্ষমা ততবর েরক্ষত 25 কসক্ষেম্বর 2022-এ 8 িের পূণি 

েক্ষরক্ষে। প্রযান্মন্ত্রী শ্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমািীর অযীক্ষন্ 2014 সাক্ষল, 'কমে ইন্ ইবডয়া' 

কিশটিক্ষে এেটি শীষিস্থ্ান্ীয় তিবশ্বে উত্পািন্ এিিং বিবন্ক্ষয়াক্ষগর গন্তক্ষিয 

রূপান্তবরত েরক্ষে। কমে ইন্ ইবডয়ার 27টি কসক্টক্ষর উক্ষিখক্ষযাগয সাফলয রক্ষয়ক্ষে৷ 

এর মক্ষযয উত্পািন্ এিিং পবরক্ষষিাগুবলর কেৌশলগত খাতগুবলও অন্তিুি ক্ত 

রক্ষয়ক্ষে। 
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কলফক্ষটন্যাে গিন্ির বসন্হা 8 তম ইবডয়া ইোরন্যাশন্াল MSME স্টাটি -

আপ এক্সক্ষপা এিিং সাবমট 2022 চালু েক্ষরক্ষেন্  

8তম ইবডয়া ইোরন্যাশন্াল MSME স্টাটি -আপ এক্সক্ষপা এিিং সাবমট 2022 

আনু্ষ্ঠাবন্েিাক্ষি ন্তুন্ বিবিক্ষত কলফক্ষটন্যাে গিন্ির মক্ষন্াজ বসন্হা উক্ষদ্বাযন্ 

েক্ষরবেক্ষলন্। 8ম ইবডয়া ইোরন্যাশন্াল এমএসএমই স্টাটি -আপ এক্সক্ষপা এিিং 

সাবমট 2022 এসএমই, স্টাটি আপ, িযিসা, বশে এিিং পবরক্ষষিা প্রিান্োরীক্ষির 

ন্তুন্ সম্ভািন্া তুক্ষল যরক্ষত, কিতা এিিং বিক্ষিতাক্ষির সাক্ষয সিংক্ষযাগ স্থ্াপন্ েরক্ষত 

এিিং কফডাক্ষরল, রাজয এিিং স্থ্ান্ীয় সেক্ষেি  তযয বিবন্ময় েরার জন্য এেটি 

অতযন্ত প্রক্ষয়াজন্ীয় েযাটফমি প্রিান্ েক্ষর| 
 

দুিাই প্রযম কহাবমওপযাবয আন্তজি াবতে স্বাস্থ্য সক্ষম্মলন্ আক্ষয়াজন্ েক্ষরক্ষে 

দুিাই আক্ষয়াবজত প্রযম কহাবমওপযাবয ইোরন্যাশন্াল কহলয সাবমক্ষটর উক্ষদ্দশয 

বেল এেটি কহাবমওপযাবযে পদ্ধবত, ওষুয, এিিং অনু্শীলন্গুবল কশখাক্ষন্া এিিং 

প্রচার েরা। িাক্ষন্িট কহাবমওপযাবয প্রাইক্ষিট বলবমক্ষটড হল এেটি কোোবন্ যা 

কহাবমওপযাবযে ডাইবলউশন্, মািার টিিংচার, কলায়ার ট্রিটুযক্ষরশন্ টযািক্ষলট, ড্রপস, 

বসরাপ, বস্কন্ক্ষেয়ার, চুক্ষলর যত্ন এিিং অন্যান্য কহাবমওপযাবযে প্রবতোর সহ অন্ন্য 

ওষুক্ষযর সাক্ষয োজ েক্ষর। 
 

দুিাই প্রযম কহাবমওপযাবয ইোরন্যাশন্াল কহলয সাবমট আক্ষয়াজন্ েক্ষর: 

অিংশগ্রহণোরীরা 

 অবশ্বন্ী কুমার কচৌক্ষি, পবরক্ষিশ, িন্ ও জলিাযু় পবরিতি ন্ প্রবতমন্ত্রী, োযিত 

সিায় িক্তিয রাক্ষখন্। 

 মক্ষন্াজ বতওয়াবর, সিংসি সিসয 

 কমাহাম্মি আজহারউবদ্দন্, িারতীয় বিক্ষেট িক্ষলর প্রাক্তন্ অবযন্ায়ে 

 শ্রীশান্, প্রাক্তন্ িারতীয় বিক্ষেটার। 
 

কিঙ্গালুরুক্ষত মন্থন্ সক্ষম্মলক্ষন্র উক্ষদ্বাযন্ েরক্ষিন্ বন্বতন্ গ়েেব়ে 

কেন্দ্রীয় স়েে, পবরিহন্ ও মহাস়েে মন্ত্রী শ্রী বন্বতন্ গ়েেবর কিঙ্গালুরুক্ষত 'মন্থন্' 

এর উক্ষদ্বাযন্ েরক্ষিন্। তার সাক্ষয যােক্ষিন্ কেন্দ্রীয় RT&H এিিং কিসামবরে 

বিমান্ চলাচক্ষলর প্রবতমন্ত্রী কজন্াক্ষরল ডক্টর বি কে বসিং এিিং েণিাটক্ষের মুখযমন্ত্রী 

শ্রী িাসিরাজ কিামাই।'মন্থন্' এর লেয হল রাস্তা, পবরিহন্ এিিং লবজবস্টে কসক্টক্ষর 

এোবযে সমসযা এিিং সুক্ষযাগ বন্ক্ষয় আক্ষলাচন্া েরা| 
 

বশো মন্ত্রে স্মাটি  ইবডয়া হযাোযন্-2022 আক্ষয়াজন্ েক্ষরক্ষে 

বশো মন্ত্রে স্মাটি  ইবডয়া হযাোযলন্-2022 এর আক্ষয়াজন্ েক্ষরক্ষে। স্মাটি  ইবডয়া 

হযাোযন্-2022(SIH 2022) এর দুিি ান্ত সমাবির সময়, প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমািী 

উপবস্থ্ত যাো িযবক্তগণক্ষির সাক্ষয আলাপচাবরতা েক্ষরন্| প্রযান্মন্ত্রী বিবডও 

েন্ফাক্ষরক্ষির মাযযক্ষম উপবস্থ্ত বশোযীক্ষির সক্ষঙ্গ েযা িক্ষলন্। স্মাটি  ইবডয়া 

হযাোযন্ 2022 এর দুটি সিংস্করণ হল স্মাটি  ইবডয়া হযাোযন্ (SIH) হাডি ওয়যার 

এিিং স্মাটি  ইবডয়া হযাোযন্ (SIH) সফ্টওয়যার। হাডি ওয়যার এিিং সফ্টওয়যার গ্রযাড 

ফাইন্াল যযািক্ষম 25-29 আগস্ট এিিং 25-26 আগক্ষস্টর জন্য বন্যিাবরত বেল। 
 

সাইিার িাইম ইন্ক্ষিবস্টক্ষগশন্ এিিং ইক্ষেবলক্ষজি সাবমট 2022 

4যি সাইিার িাইম ইন্ক্ষিবস্টক্ষগশন্ অযাড ইক্ষেবলক্ষজি সাবমট -2022 

োযিেরিাক্ষি সাইিার অপরায প্রবতক্ষরায েরার জন্য মযযপ্রক্ষিশ পুবলশ দ্বারা সাি-

ইিক্ষপক্টর এিিং বসবন্য়র তিন্তোরী অবফসারক্ষির জ্ঞান্ এিিং িেতা উন্নত েরার 

জন্য আক্ষয়াবজত হক্ষে। রাজয সাইিার পুবলশ সির িফতক্ষরর অবতবরক্ত পুবলশ 

মহাপবরচালে কযাক্ষগশ কিশমুখ, শীষি সক্ষম্মলক্ষন্র পিি া-উত্থাপন্ অনু্ষ্ঠাক্ষন্ 

িক্ষলবেক্ষলন্ কয, 6000 জক্ষন্রও কিবশ মানু্ষ অিংশগ্রহক্ষণর জন্য বন্িবন্ধত হক্ষয়বেল। 
 

িারাণসী 2022-2023-এর জন্য প্রযম SCO পযিটন্ ও সািংসৃ্কবতে রাজযান্ী 

বহসাক্ষি মক্ষন্ান্ীত হক্ষয়ক্ষে 
সমরেক্ষি SCO োউবিক্ষলর 22তম সিায় 2022-2023 সময়োক্ষল িারাণসী 

শহরক্ষে প্রযম সািংসৃ্কবতে ও পযিটন্ রাজযান্ী বহসাক্ষি মক্ষন্ান্ীত েরা হক্ষয়ক্ষে। 

সমরেক্ষি SCO োউবিক্ষলর 22তম তিঠক্ষে প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবিও উপবস্থ্ত 

বেক্ষলন্। সািংহাই কো-অপাক্ষরশন্ অগিান্াইক্ষজশন্ 2022 কোবিড -19 মহামারীর 

পক্ষর আঞ্চবলে কগাষ্ঠীর প্রযম িযবক্তগত তিঠে, কযখাক্ষন্ প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবি 

উপবস্থ্ত বেক্ষলন্। 
 

অবমত শাহ গযািংটক্ষে কডইবর কো-অপাক্ষরটিি েন্ক্ষক্লক্ষির উক্ষদ্বাযন্ 

েরক্ষিন্  
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহক্ষযাবগতা মন্ত্রী অবমত শাহ 7ই অক্ষক্টাির বসবেক্ষম পূিি ও উত্তর-

পূিি অঞ্চক্ষলর এে বিন্িযাপী কডইবর কো-অপাক্ষরটিি েন্ক্ষক্লক্ষির উক্ষদ্বাযন্ 

েরক্ষিন্। এন্বসবডএফআই কচয়ারমযান্ মঙ্গল বজত রাই িক্ষলক্ষেন্, শাক্ষহর অবফস 

গযািংটক্ষে অনু্বষ্ঠতিয েন্ক্ষক্লক্ষি তার অিংশগ্রহণ বন্বিত েক্ষরক্ষে। অনু্ষ্ঠাক্ষন্ 

সম্মাবন্ত অবতবয যােক্ষিন্ বসবেক্ষমর মুখযমন্ত্রী বপএস তামািং। 
 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বজ বেষাণ করবি পযিটন্ খাতক্ষে উৎসাবহত েরক্ষত িাচুি য়াল 

েন্ফাক্ষরি 'বসক্ষম্ফান্' চালু েক্ষরক্ষেন্ 
কেন্দ্রীয় DoNER, পযিটন্ ও সিংসৃ্কবত মন্ত্রী, বজ বেষাণ করবি দুই বিক্ষন্র িাচুি য়াল 

েন্ফাক্ষরি 'SymphoNE' চালু েক্ষরক্ষেন্। বিশ্ব পযিটন্ বিিস উপলক্ষে উত্তর-পূিি 

অঞ্চক্ষলর উন্নয়ন্ মন্ত্রে দ্বারা 24 এিিং 27 কসক্ষেম্বর 2022 তাবরক্ষখ িাচুি য়াল 

েন্ফাক্ষরি 'বসক্ষম্ফান্' আক্ষয়াজন্ েরা হক্ষে। উত্তর-পূিি িারত অসাযারণ খািার, 

সিংসৃ্কবত, অতযািযি প্রােৃবতে দৃশয, ঐবতহয এিিং স্থ্াপতয এিিং পৃবযিীর সিক্ষচক্ষয় 

সুির স্থ্ান্গুবলর মক্ষযয স্থ্ান্ কপক্ষয়ক্ষে। তক্ষি, এই অঞ্চক্ষল পযিটন্ খাতক্ষে 

উত্সাবহত েরার জন্য প্রচুর সুক্ষযাগ রক্ষয়ক্ষে যা পূরণ েরা কযক্ষত পাক্ষর। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

উক্ষয়ফা পুরস্কার: েবরম কিন্ক্ষজমা, অযাক্ষলবক্সয়া পুক্ষটলাস উক্ষয়ফা কসরা 

কখক্ষলায়াক্ষ়ের পুরস্কার বজক্ষতক্ষেন্ 
েবরম কিন্ক্ষজমা এিিং আক্ষলবক্সয়া পুক্ষটলাস তুরক্ষস্কর ইস্তামু্বক্ষল এেটি অনু্ষ্ঠাক্ষন্ 

উক্ষয়ফা িষিক্ষসরা পুরুষ ও মবহলা কখক্ষলায়াক্ষ়ের পুরস্কার বজক্ষত অসামান্য মরসুক্ষমর 

জন্য পুরসৃ্কত হক্ষয়ক্ষেন্। ফ্রাক্ষির িাইোর কিন্ক্ষজমা চযাবেয়ি বলক্ষগর ফাইন্াক্ষল 

বলিারপুক্ষলর বিপক্ষে বরয়াল মাবরিক্ষে জয়লাি েরক্ষত সাহাযয েক্ষরন্ এিিং বতবন্ 

প্রবতক্ষযাবগতায় 15টি কগাল েক্ষরন্, কযখাক্ষন্ পুক্ষটলাস মবহলা চযাবেয়ি বলক্ষগ 

সক্ষিিাচ্চ কগালিাতা বেক্ষলন্, যা িাক্ষসিক্ষলান্াক্ষে ফাইন্াক্ষল কপৌাঁোক্ষত সাহাযয 

েক্ষরবেল| 
 

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


Monthly Current Affairs One-Liners | September 2022 

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

বমস বডিা ইউবন্িাসি 2022: েণিাটক্ষের বিবিতা রাই এই িের মুকুট 

পরক্ষলন্ 

23-িের-িয়সী বিবিতা রাই বমস বডিা ইউবন্িাসি 2022 -এর মযিািাপূণি কখতাি 

বজক্ষতক্ষেন্৷ এই প্রবতক্ষযাবগতার 10তম িাবষিেী উিযাপক্ষন্র সময় এেটি 

জমোক্ষলা অনু্ষ্ঠাক্ষন্ তাক্ষে বমস ইউবন্িাসি 2021, হারন্াজ সানু্ধ এই মুকুটটি 

পবরক্ষয় কিন্৷ 71তম বমস ইউবন্িাসি প্রবতক্ষযাবগতায়, বিবিতা রাই িারক্ষতর 

প্রবতবন্বযে েরক্ষিন্, কযখাক্ষন্ হারন্াজ সানু্ধ গত িের বিজয়ী হক্ষয়বেক্ষলন্। 

কতক্ষলঙ্গান্ার প্রজ্ঞা আয়াগবরক্ষে বমস বডিা সুপারন্যাশন্াল 2022 কঘাষণা েরা 

হক্ষয়ক্ষে।  
 

67তম বফল্মক্ষফয়ার অযাওয়াডি স 2022: বিজয়ীক্ষির সেূণি তাবলো কিখুন্ 

টাইমস গ্রুপ দ্বারা উপস্থ্াবপত 67তম বফল্মক্ষফয়ার অযাওয়াডি  অনু্ষ্ঠান্, 2021 

সাক্ষলর কসরা িারতীয় বহবি িাষার চলবচ্চত্রগুবলক্ষে সম্মাবন্ত েক্ষরক্ষে৷ Jio ওয়াডি  

কসোক্ষর অনু্বষ্ঠত, 67তম বফল্মক্ষফয়ার অযাওয়াডি স 2021 সাক্ষল মুবক্তপ্রাি 

চলবচ্চত্রগুবলক্ষে সম্মাবন্ত েক্ষর৷ বফল্মক্ষফয়ার সোিে দ্বারা পবরচাবলত এেটি 

সিংিাি সক্ষম্মলক্ষন্ বজক্ষতশ বপিাই টাইক্ষটল স্পির বহসাক্ষি Wolf777news 

প্রোশ েক্ষরক্ষে। িবলউড অবিক্ষন্তা রণিীর বসিং এিিং অজুি ন্ োপুরক্ষে সহ-কহাস্ট 

বহসাক্ষি কঘাষণা েরা হক্ষয়বেল। 
 

িবলউড কসবলবিটিক্ষির সেূণি তাবলো কিখুন্, যারা 67 তম বফল্মক্ষফয়ার অযাওয়াডি স 

2022- বজক্ষতক্ষেন্: 

জন্বপ্রয় পুরস্কার 

 কশ্রষ্ঠ চলবচ্চত্র: কশরশাহ (যমিা কপ্রাডােশন্) 

 কশ্রষ্ঠ পবরচালেঃ বিষু্ণিযিন্ (কশরশাহ) 

 কসরা অবিক্ষন্তা: রণিীর বসিং (83) েবপল কিক্ষির চবরক্ষত্র 

 কসরা অবিক্ষন্ত্রী: েৃবত সযান্ন্, বমবম চবরক্ষত্র বমবম রাক্ষঠার 

 কসরা পাশ্বি অবিক্ষন্তা: পকজ বত্রপাঠি (বমবম) 

 কসরা সহ-অবিক্ষন্ত্রী: সাই তামহাকর (বমবম) 

 

 

আত্মপ্রোশ পুরস্কার 

 কসরা পুরুষ আত্মপ্রোশ: এহান্ িাট – কজ চবরক্ষত্র 99টি গান্ 

 কসরা মবহলা অবিক্ষষে: শিিরী ওয়াঘ - িাবে অর িািবল 2 কসাবন্য়া রাওয়াত / 

কজসবমন্ "জযাজ" বহসাক্ষি 

 কসরা অবিক্ষষে পবরচালে: সীমা পাহওয়া-রামপ্রসাি বে কতহরবি 

কলখার পুরস্কার 

 কসরা গে: অবিক্ষষে োপুর, সুপ্রতীে কসন্ এিিং তুষার পরাঞ্জক্ষপ (চবডগ়ে 

োক্ষর আবশবে) 

 কসরা বচত্রন্াটয: শুক্ষিিু িট্টাচাযি এিিং বরক্ষতশ শাহ (সিি ার উযম) 

 কসরা সিংলাপ: বিিাের িযান্াবজি  এিিং িরুণ কগ্রািার (সিীপ অর বপবক ফারার) 

সঙ্গীত পুরস্কার 

 কসরা সঙ্গীত পবরচালে: তাবন্স্ক িাগচী, বি প্রাে, জাবন্, জসবলন্ রক্ষয়ল, 

জাক্ষিি-কমাহবসন্ এিিং বিিম মন্ক্ষট্রাজ (কশরশাহ) 

 কসরা গীবতোর: োউসার মুবন্র - "কলহরা কিা" (83) 

 কসরা কেিযাে গায়ে (পুরুষ): বি প্রাে - "মন্ িযি" (কশরশাহ) 

 কসরা কেিযাে গাবয়ো (মবহলা): আবসস কেৌর - "রাতান্ লাবম্বয়া" (কশরশাহ) 

সমাক্ষলাচেক্ষির পুরস্কার 

 কশ্রষ্ঠ চলবচ্চত্র (কসরা পবরচালে): সুবজত সরোর (সরিার উযম) 

 কসরা অবিক্ষন্তা: বিবে কেৌশল - উযম বসিং চবরক্ষত্র সরিার উযম 

 কসরা অবিক্ষন্ত্রী: বিিযা িালান্- বিিযা বিন্ক্ষসে চবরক্ষত্র কশরবন্ 

বিক্ষশষ পুরস্কার 

 বফল্মক্ষফয়ার লাইফটাইম অযাবচিক্ষমে অযাওয়াডি : সুিাষ ঘাই 

প্রযুবক্তগত পুরস্কার 

 কসরা সোিন্া: এ. শ্রীের প্রসাি (কশরশাহ) 

 কসরা কপ্রাডােশন্ বডজাইন্: মান্সী ধ্রুি কমহতা এিিং বিবমবত্র মাবলচ (সিি ার 

উযম) 

 কসরা কোবরওগ্রাবফ: বিজয় গাঙু্গবল - "চাো চে" (আতরবঙ্গ কর) 

 কসরা বসক্ষন্মাক্ষটাগ্রাবফ: অবিে মুক্ষখাপাযযায় (সিি ার উযম) 

 কসরা সাউড বডজাইন্: িীপকর চাবে, ন্ীহার রঞ্জন্ সামল (সরিার উযম) 

 কসরা িযােগ্রাউড কস্কার: শান্তনু্ তমত্র (সিি ার উযম) 

 কসরা েবস্টউম বডজাইন্: বিরা োপুর ইই (সিি ার উযম) 

 কসরা অযােশন্: কস্টফান্ বরখটার, সুন্ীল রবড্রগস (কশরশাহ) 

 কসরা বিক্ষশষ প্রিাি: বিএফএক্সওয়ালা, এবডট এফএক্স সু্টবডওস (সিি ার 

উযম) 
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প্রাক্তন্ মাবেি ন্ কপ্রবসক্ষডে িারাে ওিামা কন্টবিক্স ডকুক্ষমোবরক্ষত তার 

িণিন্ার জন্য এবম পুরস্কার বজক্ষতক্ষেন্ 

মাবেি ন্ যুক্তরাক্ষষ্ট্রর প্রাক্তন্ রাষ্ট্রপবত িারাে ওিামা কন্টবিক্স ডকুক্ষমোবর "আওয়ার 

কগ্রট ন্যাশন্াল পােি স" -এ তার িণিন্ার জন্য এবম পুরস্কার বজক্ষতক্ষেন্। ওিামার 

ইবতমক্ষযযই দুটি গ্রযাবম পুরস্কার রক্ষয়ক্ষে | "হায়ার গ্রাউড" কপ্রাডােশন্, িারাে এিিং 

বমক্ষশল ওিামার প্রক্ষযাজন্া সিংস্থ্া দ্বারা বন্বমিত পাাঁ চ-অিংক্ষশর কন্টবিক্স ডকুক্ষমোবর, 

সারা বিক্ষশ্বর জাতীয় উিযান্গুবলক্ষে তুক্ষল যক্ষরক্ষে৷ িারাে ওিামা এর আক্ষগ তার 

সৃ্মবতেযা "িয অক্ষডবসটি অফ কহাপ" এিিং "এ প্রবমজড লযাড" এর অবডওিুে 

প়োর জন্য গ্রযাবম পুরস্কার কপক্ষয়ক্ষেন্। বমক্ষশল ওিামা তার অবডওিুে প়োর জন্য 

2020 সাক্ষল তার বন্ক্ষজর গ্রযাবম কপক্ষয়বেক্ষলন্। েবরম আিদুল-জব্বার, কডবিড 

অযাক্ষটন্িক্ষরা এিিং লুবপতা বন্য়িং' এর মক্ষযয কসবলবিটি মক্ষন্ান্ীতক্ষির মক্ষযয ওিামা 

বেক্ষলন্ সিক্ষচক্ষয় ি়ে ন্াম। 
 

তাবন্ক্ষেিা িারাবন্ কলাে ন্ায়ে ফাউক্ষডশন্ সাবহতয পুরস্কার কপক্ষয়ক্ষেন্  

কতক্ষলগু কলখে এিিং অবিক্ষন্তা, তাবন্ক্ষেিা িারাবন্ক্ষে অন্ধ্রপ্রক্ষিক্ষশর 

বিশাখাপত্তন্ক্ষমর োলিারতী অবডক্ষটাবরয়াক্ষম অনু্বষ্ঠত এেটি পুরস্কার অনু্ষ্ঠাক্ষন্ 

কলােন্ায়ে ফাউক্ষডশক্ষন্র িাবষিে সাবহতয পুরস্কার (18তম কলােন্ায়ে 

ফাউক্ষডশন্ পুরস্কার) প্রিান্ েরা হয়। প্রযান্ অবতবয বহসাক্ষি অিংশগ্রহণ েরা 

বমক্ষজারাক্ষমর গিন্ির েম্ভমপবত হবরিািু অবিক্ষন্তা মাঞু্চ কমাহন্ িািু এিিং 

অন্যান্যক্ষির সাক্ষয তাবন্ক্ষেিা িারাবন্য়ালিংক্ষে পুরষ্কার প্রিান্ েক্ষরন্। অনু্ষ্ঠাক্ষন্ 

উপবস্থ্ত বেক্ষলন্ সুবপ্রম কোক্ষটি র অিসরপ্রাি বিচারপবত জাবস্ট কচলাক্ষমশ্বরও। 
 

রাষ্ট্রপবত করৌপিী মুমুি বিবশষ্ট বশেেক্ষির জাতীয় পুরস্কার প্রিান্ েক্ষরন্ 

বশেে বিিস উপলক্ষে রাষ্ট্রপবত করৌপিী মুমুি বিজ্ঞান্ িিন্ ন্য়াবিবিক্ষত সারাক্ষিশ 

কযক্ষে 45 জন্ বন্িিাবচত বশেেক্ষে জাতীয় পুরস্কাক্ষর সম্মাবন্ত েক্ষরক্ষেন্। িারত 

50তম জাতীয় বশেে বিিস উিযাপন্ েরক্ষে। বিন্টি প্রবত িের 5 কসক্ষেম্বর 

পাবলত হয় যা িারক্ষতর বদ্বতীয় রাষ্ট্রপবত ডঃ সিিপিী রাযােৃষ্ণক্ষন্র জমিাবষিেী , 

বযবন্ এেজন্ পবেত, িাশিবন্ে এিিং িারতরত্ন পুরস্কারপ্রািও বেক্ষলন্। 

2022 সাক্ষলর জন্য বশেেক্ষির জাতীয় পুরস্কার (NAT) প্রিাক্ষন্র জন্য জাতীয় 

স্তক্ষর এেটি জুবর গঠন্ েরা হক্ষয়বেল ।  
 

বহবি কলখে ডঃ আসগর ওয়াজাহাত 31তম িযাস সম্মাক্ষন্ িূবষত হক্ষয়ক্ষেন্ 

ন্য়াবিবিক্ষত এেটি অনু্ষ্ঠাক্ষন্ সুপবরবচত বহবি কলখে ডঃ আসগর ওয়াজাহাতক্ষে 

31তম িযাস সম্মান্ প্রিান্ েরা হক্ষয়ক্ষে। মহািালী ন্াটক্ষের জন্য তাক্ষে এই 

সম্মান্জন্ে পুরস্কাক্ষরর জন্য বন্িিাবচত েরা হক্ষয়ক্ষে। ডক্টর ওয়াজাহাত তার 

মহািালী ন্াটক্ষে মুঘল সম্রাট আেির এিিং েবি তুলসীিাক্ষসর উপর আক্ষলােপাত 

েক্ষরক্ষেন্। এই ন্াটক্ষের মাযযক্ষম বতবন্ উত্তর কিওয়ার কচষ্টা েক্ষরন্ কয কে প্রেৃত 

মহািলী, েবি ন্া সম্রাট। 
 

64তম রামন্ মযাগক্ষসক্ষস পুরস্কার 2022 এর কঘাষণা েরা হক্ষয়ক্ষে 

Ramon Magsaysay Awards Foundation (RMAF), কযটিক্ষে "এবশয়ার 

কন্াক্ষিল শাবন্ত পুরস্কার" বহক্ষসক্ষি গণয েরা হয়, সম্প্রবত এেটি বিশ্বিযাপী অনু্ষ্ঠাক্ষন্ 

এই িেক্ষরর পুরস্কারপ্রািক্ষির ন্াম কঘাষণা েরা হয়৷ 2022 রামন্ মযাগক্ষসক্ষস 

পুরস্কারপ্রািরা হক্ষলন্ কসাক্ষযরা বেম (েক্ষম্বাবডয়া), িান্িাক্ষডট মাবরি (বফবলপাইন্), 

তািাবশ হাক্ষট্টাবর (জাপান্) এিিং গযাবর কিন্ক্ষচবগি (ইক্ষিাক্ষন্বশয়া)। 
 

হরিীপ এস. পুবর স্মাটি  সবলউশন্স চযাক্ষলঞ্জ এিিং ইন্কু্লবসি বসটিস অযাওয়াডি  2022 

এর উপস্থ্াপন্ েক্ষরক্ষেন্ 

আিাসন্ ও ন্গর বিষয়ে এিিং কপক্ষট্রাবলয়াম ও প্রােৃবতে গযাস মন্ত্রী, হরিীপ বসিং 

পুবর স্মাটি  সবলউশন্ চযাক্ষলঞ্জ এিিং অন্তিুি বক্তমূলে শহর পুরস্কার 2022 উপস্থ্াপন্ 

েক্ষরক্ষেন্। এই পুরস্কারগুবল িারক্ষতর ন্যাশন্াল ইন্বস্টটিউট অফ আরিান্ 

অযাক্ষফয়াসি(NIUA) এিিং জাবতসিংক্ষঘর (UN) বমবলত উক্ষিযাগ। প্রবতিন্ধী িযবক্ত 

(PWD), মবহলা ও কমক্ষয়রা এিিং িয়স্কক্ষির দ্বারা সমু্মখীন্ হওয়া শহর-স্তক্ষরর 

অযাক্ষক্সসক্ষযাগযতা এিিং অন্তিুি বক্তমূলে চযাক্ষলঞ্জগুবল কমাোক্ষিলা েরক্ষত এই 

উক্ষিযাগটি কন্ওয়া হয়। 
 

SIIMA পুরষ্কার 2022: বিজয়ীক্ষির সেূণি তাবলো কিখুন্ 

সিক্ষচক্ষয় ি়ে পুরস্কার, সাউয ইবডয়ান্ ইোরন্যাশন্াল মুবি অযাওয়াডি স 2022 

(SIIMA) েণিাটক্ষের কিঙ্গালুরুক্ষত অনু্বষ্ঠত হক্ষয়বেল। আিু অজুি ন্, বসলামিরাসন্ 

টিআর, পূজা কহগক্ষ়ে, বিজয় কিক্ষিরক্ষোডা, েমল হাসান্ এিিং আরও অক্ষন্ক্ষে 

সহ িবেক্ষণর কিশ েক্ষয়েটি ি়ে িযবক্ত পুরস্কাক্ষরর রাক্ষত তাক্ষির উপবস্থ্বত 

উপক্ষিাগ েক্ষরবেক্ষলন্। কতক্ষলগু ও েন্ন়ে চলবচ্চক্ষত্রর পুরস্কারপ্রািক্ষির ন্াম 

কঘাষণা েরা হয়। আিু অজুি ন্, রণিীর বসিং কযক্ষে যশ, অক্ষন্ক্ষেই SIIMA-এ ি়ে 

জয় কপক্ষয়ক্ষে। 

িবেণ িারতীয় আন্তজি াবতে চলবচ্চত্র পুরস্কার 2022: এখাক্ষন্ সেূণি তাবলো 

রক্ষয়ক্ষে: 

কতক্ষলগু বসক্ষন্মার বিজয়ীরা: 

 কসরা চলবচ্চত্র: পুষ্প: িয রাইজ 

 প্রযান্ চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্তা: পুষ্প: িয রাইক্ষজর জন্য আিু অজুি ন্ 

 প্রযান্ চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্তা (সমাক্ষলাচে): ন্িীন্ পবলক্ষশটি জবয রত্নলুর 

জন্য 

 শীষিস্থ্ান্ীয় িূবমোয় কসরা অবিক্ষন্ত্রী: সিিাবযে কযাগয িযাক্ষচলক্ষরর জন্য পূজা 

কহগক্ষ়ে 

 পাশ্বি চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্তা: পুষ্প: িয রাইক্ষজর জন্য জগিীশ প্রতাপ িািাবর 

 পাশ্বি চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্ত্রী: িযাক্ষের জন্য িারলক্ষ্মী শরযকুমার 

 েক্ষমবডক্ষত কসরা অবিক্ষন্তা: এে বমবন্ েযার জন্য সুিশিন্ 

 কসরা পবরচালে: পুষ্প: িয রাইক্ষজর জন্য সুকুমার 

 কসরা ন্িাগত পবরচালেঃ উক্ষপ্পন্ার জন্য িুবচ িািু সান্া 

 কসরা বচত্রগ্রাহে: বস. রামপ্রসাি আখক্ষের জন্য 
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 কসরা সঙ্গীত পবরচালে: কিিী শ্রী প্রসাি, পুষ্পা: িয রাইজ 

 কসরা ন্িাগত অবিক্ষন্ত্রী: উক্ষপ্পন্ার জন্য েৃবত কশঠি 

 কসরা কেিযাে গাবয়ো (মবহলা): আখক্ষের জয় িলায়া গাক্ষন্র জন্য গীতা মাযুরী 

 কসরা কেিযাে গায়ে (পুরুষ): জাবয রত্নালু-এর বচট্টি গাক্ষন্র জন্য রাম বমবরয়ালা 

 কসরা গীবতোর: পুষ্প: িয রাইজ কযক্ষে শ্রীিিীর জন্য চন্দ্রক্ষিাস 

েন্ন়ে বসক্ষন্মার বিজয়ীরা: 

 প্রযান্ িূবমোয় কসরা অবিক্ষন্তা: যুিরযন্ার জন্য প্রয়াত পুন্ীয রাজকুমার 

 প্রযান্ চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্ত্রী: মাযগজা-র জন্য আবশো রঙ্গন্ায 

 শীষিস্থ্ান্ীয় িূবমোয় কসরা অবিক্ষন্ত্রী-সমাক্ষলাচে: িািািা রাক্ষস্কক্ষলর জন্য 

অমরুতা আক্ষয়ঙ্গার 

 পাশ্বি চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্তা: রযন্ান্ প্রপাঞ্চার জন্য প্রক্ষমাি 

 পাশ্বি চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্ত্রী: দৃবষ্ট 2-এর জন্য অক্ষরাবহ ন্ারায়ণ 

 কন্বতিাচে চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্তা: ন্ায়ক্ষের জন্য প্রক্ষমাি কশঠি 

 েক্ষমবড চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্তা: কপাগারুর জন্য বচক্কান্না 

 কসরা ন্িাগত অবিক্ষন্তা: ইক্কক্ষতর জন্য ন্াগিূষণ 

 কসরা ন্িাগত অবিক্ষন্ত্রী: 1980 সাক্ষলর জন্য শরণযা কশঠি 

 কসরা পবরচালে: রিাক্ষটি র জন্য যারুন্ সুযীর 

 কসরা ন্িাগত পবরচালে: িািািা রাসক্ষেক্ষলর জন্য শকর গুরু 

 কসরা বচত্রগ্রাহে: রিাক্ষটি র জন্য সুযাের রাজ 

 কসরা সঙ্গীত পবরচালে: রিাক্ষটি র জন্য অজুি ন্ জন্যা 

 কসরা কেিযাে গাবয়ো (মবহলা): তচত্র আচার গাক্ষন্র জন্য কসাজুগািা সুির 

মবিক্ষগ। 

 গরু়ে গামন্া িৃষি িাহন্ 

 কসরা কেিযাে গায়ে (পুরুষ): বন্ন্াক্ষি আরমান্ মাবলে এিিং যামান্ এস 

তাবমল বসক্ষন্মার বিজয়ীক্ষির তাবলো: 

 প্রযান্ চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্ত্রী: েঙ্গন্া রান্াউত 

 কসরা অবিক্ষন্ত্রী-সমাক্ষলাচে: ঐশ্ববরয়া রাক্ষজশ 

 প্রযান্ চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্তা-সমাক্ষলাচে: আযি 

 প্রযান্ চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্তা: বশিোবযিক্ষেয়ন্ 

 কসরা অবিক্ষন্তা: বসলামিরাসন্ ওরক্ষফ বসমু্ব 

 কশ্রষ্ঠ চলবচ্চত্র: সিিপাত্তা পরমিারাই 

 কসরা পবরচালে: কলাক্ষেশ োন্াগরাজ 

 কসরা ন্িাগত অবিক্ষন্ত্রী: বপ্রয়াকা কমাহন্ 

 কন্বতিাচে চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্তা: এসক্ষজ সূযি 

 েক্ষমবড চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্তা: করবডন্ বেিংসক্ষল এিিং িীপা শকর 

 পাশ্বি চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্ত্রী: লক্ষ্মী বপ্রয়া চন্দ্রক্ষমৌবল 

 কসরা ন্িাগত পবরচালে: মযাক্ষডান্ অবশ্বন্ 

 কসরা সঙ্গীত পবরচালে: সক্ষন্তাষ ন্ারায়ণন্ 

 কসরা কেিযাে গায়ে: যী 

 কসরা কেিযাে গায়ে (পুরুষ): েবপল েবপলান্ 

 কসরা বচত্রগ্রাহে: কশ্রয়াস েৃষ্ণ 

মালায়ালাম বসক্ষন্মার বিজয়ীক্ষির তাবলো: 

 প্রযান্ চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্ত্রী-সমাক্ষলাচে: বন্বমশা সজায়ান্ 

 প্রযান্ চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্তা-সমাক্ষলাচে: বিজু কমন্ন্ 

 প্রযান্ চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্তা: কটাবিক্ষন্া যমাস 

 কসরা চলবচ্চত্র: বমন্াল মুরাবল 

 েক্ষমবডক্ষত কসরা অবিক্ষন্তা: ন্াসক্ষলন্ কে গফুর 

 কশ্রষ্ঠ পবরচালেঃ মক্ষহশ ন্ারায়ণ 

 কন্বতিাচে চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্তা: গুরু কসামসুিরাম 

 প্রযান্ চবরক্ষত্র কসরা অবিক্ষন্ত্রী: ঐশ্ববরয়া লক্ষ্মী 

 পাশ্বি চবরক্ষত্র কশ্রষ্ঠ অবিক্ষন্তা: িািুরাজ 

 পাশ্বি চবরক্ষত্র কশ্রষ্ঠ অবিক্ষন্ত্রী: উবন্নময়া প্রসাি 

 কসরা ন্িাগত পবরচালে: োিয প্রোশ 

 কশ্রষ্ঠ সঙ্গীত পবরচালেঃ বিবজিল মাবন্ক্ষয়ল 

 কসরা কেিযাে গাবয়ো: সুজাতা কমাহন্ 

 কসরা কেিযাে গায়ে (পুরুষ): বমঠুন্ জয়রাজ 

 কসরা বচত্রগ্রাহে: বন্বমশ রবি 

এগুবল ো়োও েক্ষয়েটি বিক্ষশষ পুরস্কারও কঘাষণা েরা হক্ষয়ক্ষে। 

 িবেণ িারতীয় বসক্ষন্মায় কশ্রষ্ঠক্ষের িশে: হান্বসো কমাতওয়াবন্ 

 িেক্ষরর অসামান্য অবিন্য়: কযাগী িািু 

 যুি আইেন্ িবেণ (মবহলা): পূজা কহগক্ষ়ে 

 যুি আইেন্ িবেণ (পুরুষ): বিজয় কিক্ষিরক্ষোডা 

 েন্ন়ে বসক্ষন্মার কসন্ক্ষসশন্ 2021: যন্ঞ্জয়া 

 সিক্ষচক্ষয় প্রবতশ্রুবতশীল ন্িাগত (মবহলা): শ্রীলীলা 

 সিক্ষচক্ষয় প্রবতশ্রুবতশীল ন্িাগত (পুরুষ): কতজা সাজ 
 

বসঙ্গাপুর িারক্ষতর প্রাক্তন্ কন্ৌিাবহন্ী প্রযান্ লাম্বাক্ষে 'কমবরক্ষটাবরয়াস সাবিি স 

কমক্ষডল' প্রিান্ েক্ষরক্ষে 

িারক্ষতর প্রাক্তন্ কন্ৌিাবহন্ী প্রযান্, অযাডবমরাল সুন্ীল লান্িা রাষ্ট্রপবত হাবলমা 

ইয়ােি েতৃি ে বসঙ্গাপুক্ষরর মযিািাপূণি সামবরে পুরষ্কার, বপঙ্গত জাসা কজবমলািং 

(কতক্ষন্তরা) িা কমবরক্ষটাবরয়াস সাবিি স কমক্ষডল (সামবরে) দ্বারা িূবষত হক্ষয়ক্ষেন্ । 

িারতীয় কন্ৌিাবহন্ী এিিং বসঙ্গাপুর প্রজাতক্ষন্ত্রর কন্ৌিাবহন্ীর মক্ষযয শবক্তশালী এিিং 

িীঘিস্থ্ায়ী বদ্বপাবেে প্রবতরো সেেি  িৃবদ্ধক্ষত তার অসামান্য অিিাক্ষন্র জন্য 

অযাডবমরাল লান্িাক্ষে এই পুরস্কারটি কিওয়া হক্ষয়ক্ষে। 
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জলশবক্ত মন্ত্রে ‘Water Heroes: Share Your Stories’-এর 

বিজয়ীক্ষির ন্াম কঘাষণা েক্ষরক্ষে 

ন্িী উন্নয়ন্ এিিং গঙ্গা পুন্রুজ্জীিন্ বিিাগ, জলশবক্ত মন্ত্রে 'ওয়াটার বহক্ষরাস: 

কশয়ার ইওর কস্টাবরস' প্রবতক্ষযাবগতা চালু েক্ষরক্ষে। 'Water Heroes: Share 

Your Stories' প্রবতক্ষযাবগতার তৃতীয় সিংস্করণটি 1 লা বডক্ষসম্বর 2021 -এ চালু 

হক্ষয়বেল এিিং এটি MyGov কপাটি াক্ষল 30কশ ন্ক্ষিম্বর 2022-এ কশষ হক্ষি। 

প্রযম সিংস্করণটি 1লা কসক্ষেম্বর 2019 কযক্ষে 30 আগস্ট 2020 পযিন্ত চালু 

হক্ষয়বেল এিিং 'Water Heroes: Share Your Stories' প্রবতক্ষযাবগতার বদ্বতীয় 

সিংস্করণটি 19 কসক্ষেম্বর 2020 কযক্ষে 31 আগস্ট 2021 পযিন্ত চালু হক্ষয়বেল। 

আগক্ষস্টর জন্য, 'ওয়াটার বহক্ষরাস'-এর েয়জন্ বিজয়ী : কশয়ার ইওর কস্টাবরজ 

প্রবতক্ষযাবগতায় এেটি 10,000 টাোর ন্গি পুরস্কার এিিং এেটি শিংসাপত্র পাক্ষি৷  
 

74তম প্রাইমটাইম এবম অযাওয়াডি স 2022: বিজয়ীক্ষির সেূণি তাবলো 

কিখুন্ 

সাক্ষলর মা ামাব  পযিন্ত বেেু অসাযারণ আক্ষমবরোন্ কটবলবিশন্ পারফরমযাক্ষির 

জন্য 74তম প্রাইমটাইম এবম অযাওয়াডি  অনু্বষ্ঠত হক্ষয়বেল। সামবগ্রেিাক্ষি, 40-

এর কিবশ বিিাগ রক্ষয়ক্ষে, কযখাক্ষন্ কলখে, অবিক্ষন্তা, পবরচালে এিিং 

সোিেক্ষির 1 জুন্, 2021 কযক্ষে 31 কম, 2022 পযিন্ত তাক্ষির অসাযারণ োক্ষজর 

জন্য পুরসৃ্কত েরা হক্ষয়বেল। লস অযাক্ষঞ্জক্ষলক্ষসর মাইক্ষিাসফ্ট বযক্ষয়টাক্ষর কেন্ান্ 

যেসন্ আক্ষয়াবজত 74তম িাবষিে এবম অযাওয়াডি । . 
 

74তম এবম অযাওয়াডি  2022: বিজয়ীক্ষির তাবলো 

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 

Category Winner 

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 

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 
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Category Winner 

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 

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 

Category Winner 

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 

 

স্বাতী বপরামল শীষি কফ্রঞ্চ সম্মাক্ষন্ িূবষত হক্ষয়ক্ষেন্  

বপরামল গ্রুক্ষপর িাইস কচয়ারপারসন্ স্বাতী বপরামলক্ষে কশিাবলয়ার কি লা 

বলবজয়ন্ বড'অন্ার ( ন্াইট অফ িয বলবজয়ন্ অফ অন্ার ) প্রিান্ েরা হক্ষয়ক্ষে। 

সক্ষিিাচ্চ ফরাবস কিসামবরে পুরস্কারটির মাযযক্ষম বপরামক্ষলর অসামান্য েৃবতে তুক্ষল 

যরা হয়। রাষ্ট্রপবত ইমানু্ক্ষয়ল মযাক্ষিাাঁ র পক্ষে ফ্রাক্ষির পররাষ্ট্র বিষয়ে মন্ত্রী এইচই 

েযাযবরন্ কোক্ষলান্া তাক্ষে এই পুরস্কারটি প্রিান্ েক্ষরন্। 
 

গুজরাটি েবি ‘Chhello Show’ অস্কার 2023-এর জন্য িারক্ষতর 

অবফবসয়াল এবন্ট্র কপক্ষয়ক্ষে 

গুজরাটি বফল্ম ‘Chhello Show’ কসৌরাক্ষষ্ট্রর এেটি গ্রাক্ষম বসক্ষন্মার সাক্ষয এেটি 

অে িয়স্ক কেক্ষলর কপ্রক্ষমর সেক্ষেি র এেটি ন্াটে 95তম এোক্ষডবম পুরস্কার িা 

অস্কার পুরস্কাক্ষরর জন্য িারক্ষতর আনু্ষ্ঠাবন্ে প্রক্ষিশ, বফল্ম কফডাক্ষরশন্ অফ 

ইবডয়া (এফএফআই) কঘাষণা েক্ষরক্ষে . ইিংক্ষরবজক্ষত "লাস্ট বফল্ম কশা" বশক্ষরান্াম 

, পযান্ ন্বলক্ষন্র পবরচালন্ায় 14ই অক্ষক্টাির কিশিযাপী কপ্রোগৃক্ষহ মুবক্ত পাক্ষি। 

95তম এোক্ষডবম পুরস্কার 12ই মাচি , 2023 তাবরক্ষখ লস অযাক্ষঞ্জক্ষলক্ষস অনু্বষ্ঠত 

হক্ষি। 
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বিল এিিং কমবলডা কগটস ফাউক্ষডশন্ 2022 কগালেীপাসি কলািাল কগাল 

অযাওয়াডি  প্রিান্ েক্ষর চার কন্তাক্ষে সম্মাবন্ত েক্ষরক্ষে 

বিল এিিং কমবলডা কগটস ফাউক্ষডশন্ তার িাবষিে কগালেীপাসি প্রচারণার অিংশ 

বহসাক্ষি 2022 কগালেীপাসি কলািাল কগালস অযাওয়াডি  বিক্ষয় 4 জন্ক্ষে সম্মাবন্ত 

েক্ষরক্ষে। পুরষ্কারটি তাক্ষির বিশ্বজুক্ষ়ে জাবতসিংঘ (UN) কটেসই উন্নয়ন্ লেয 

(SDGs) এর বিক্ষে অগ্রগবতর উক্ষদ্দক্ষশয তাক্ষির প্রক্ষচষ্টাক্ষে স্বীেৃবত প্রিান্ েরক্ষি। 

বিল এিিং কমবলডা কগটস ফাউক্ষডশক্ষন্র ষষ্ঠ িাবষিে কগালেীপাসি বরক্ষপাক্ষটি , “The 

Future of Progress” প্রোবশত হক্ষয়ক্ষে।  
 

2022 কগালবেপার কলািাল কগাল অযাওয়াক্ষডি র বিজয়ীরা: 

পুরস্কাক্ষরর ন্াম পবরক্ষিশন্ েরক্ষেন্ পুরস্কারপ্রাি কিশ 

2022 কলািাল 

কগালবেপাসি 

পুরস্কার 

বিল কগটস এিিং 

কমবলডা 

কফ্রঞ্চক্ষগটস 

উরসুলা িন্ 

কডর 

কলইন্ 

জামিাবন্ 

2022 

প্রচারাবিযান্ 

পুরস্কার 

মালালা ইউসুফজাই কিক্ষন্সা 

ন্াোক্ষত 

উগাডা 

2022 

কচঞ্জক্ষমোর 

অযাওয়াডি  

অযাক্ষঞ্জবলন্া কজাবল জাহরা জয়া আফগাবন্স্তান্ 

2022 অগ্রগবত 

পুরস্কার 

বলবল বসিং ডাঃ রাবযো 

িাত্রা 

িারত 

 

ইবডয়া হাইপারক্ষটন্শন্ েক্ষন্ট্রাল ইবন্বশক্ষয়টিি হাইপারক্ষটন্শন্ বন্য়ন্ত্রণ ও 

প্রবতক্ষরাক্ষয জাবতসিংক্ষঘর পুরস্কার বজক্ষতক্ষে 

িারত 'ইবডয়া হাইপারক্ষটন্শন্ েক্ষন্ট্রাল ইবন্বশক্ষয়টিি (IHCI)' -এর জন্য 

জাবতসিংঘ (UN) পুরস্কার বজক্ষতক্ষে| এটি জাতীয় স্বাস্থ্য বমশক্ষন্র (NHM) অযীক্ষন্ 

এেটি িৃহৎ মাত্রার উচ্চ রক্তচাপ হস্তক্ষেপ, যা 3.4 বমবলয়ন্ উচ্চ রক্তচাপজবন্ত 

িযবক্তক্ষে শন্াক্ত েক্ষরক্ষে এিিং বিবিন্ন সরোক্ষরর োক্ষে বচবেত্সা েরা হক্ষয়ক্ষে।  

 

লতা মক্ষঙ্গশের পুরস্কার কপক্ষলন্ কুমার সানু্, তশক্ষলন্দ্র বসিং, আন্ি-বমবলি 

প্রখযাত কেিযাে গায়ে কুমার সানু্ এিিং তশক্ষলন্দ্র বসিং ও সঙ্গীত-সুরোর জুটি 

আন্ি-বমবলি বিবিন্ন িেক্ষরর জন্য জাতীয় লতা মক্ষঙ্গশের পুরস্কাক্ষর িূবষত 

হক্ষয়ক্ষেন্। প্রয়াত বেিংিিবন্ত গায়ক্ষের জমিাবষিেীক্ষত তার জমস্থ্ান্ ইক্ষিাক্ষর কুমার 

সানু্ এিিং তশক্ষলন্দ্র বসিংক্ষে মযিািাপূণি পুরস্কার (28 কসক্ষেম্বর) প্রিান্ েরা হক্ষি। 

রাক্ষজযর সিংসৃ্কবতমন্ত্রী ঊষা ঠাকুর যযািক্ষম 2019, 2020 এিিং 2021 িেক্ষরর জন্য 

তশক্ষলন্দ্র বসিং, আন্ি-বমবলি এিিং কুমার সানু্ক্ষে এই পুরস্কাক্ষর িূবষত েক্ষরক্ষেন্। 

 

68তম জাতীয় চলবচ্চত্র পুরস্কার: কগাক্ষডন্ কলাটাস অযাওয়াডি  কটবিল: 

পুরস্কার বফল্ম িাষা 

কসরা বফচার বফল্ম সুররই কপাত্রু তাবমল 

কসরা বিেবন্ক্ষিি শন্া আয়াপ্পানু্ম কোবশযু়ম মালায়লাম 

স্বাস্থ্যের বিক্ষন্ািন্ প্রিান্োরী 

কসরা জন্বপ্রয় চলবচ্চত্র 

তান্হাবজ : িয আন্সািং 

ওয়াবরয়র 

বহবি 

কসরা বশশু চলবচ্চত্র সুবম (চলবচ্চত্র) মারাঠি 

এেজন্ পবরচালক্ষের কসরা 

কডবিউ বফল্ম 

মযাক্ষডলা তাবমল 

 

কোবচন্ আন্তজি াবতে বিমান্িির 'বমশন্ কসফগাবডি িং'-এর জন্য ASQ 

পুরস্কাক্ষর িূবষত হক্ষয়ক্ষে 

কোবচন্ ইোরন্যাশন্াল এয়ারক্ষপাটি  বলবমক্ষটড (CIAL) এয়ারক্ষপাটি  োউবিল 

ইোরন্যাশন্াল (ACI) েতৃি ে এয়ারক্ষপাটি  সাবিি স কোয়াবলটি (ASQ) পুরস্কার 

2022 কপক্ষয়ক্ষে। পুরস্কারটিক্ষে বিশ্বিযাপী এবিক্ষয়শন্ কসক্টক্ষরর সক্ষিিাচ্চ সম্মান্ 

বহক্ষসক্ষি বিক্ষিচন্া েরা হয়। CIAL এবশয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চক্ষল পবরচাবলত 

বিমান্িিরগুবলর 5-15 বমবলয়ন্ যাত্রী বিিাক্ষগ পুরস্কার কপক্ষয়ক্ষে। পুরষ্কারটি 

মহামারীর পক্ষর 'বমশন্ কসফগাবডি িং' েমিসূবচর িাস্তিায়ক্ষন্র জন্য বন্বিিঘ্ন ট্রযাবফে 

বন্বিত েক্ষরক্ষে এিিং যাত্রীক্ষির সন্তুবষ্ট কজারিার েক্ষরক্ষে।  
 

িারতীয় কলখে ও েবি মীন্া োিাসাবম জামিান্ কপন্ পুরস্কার বজক্ষতক্ষেন্ 

িারতীয় কলবখো এিিং েবি মীন্া োিাসাবমক্ষে জামিাবন্র ডামিস্টযাক্ষডর PEN 

কসোর এই িেক্ষরর হারমান্ কেক্ষস্টন্ পুরস্কাক্ষরর প্রাপে বহসাক্ষি কঘাষণা েক্ষরক্ষে। 

হারমান্ কেক্ষস্টন্ পুরস্কার কসইসি িযবক্তেক্ষির সম্মাবন্ত েক্ষর যারা, PEN 

অযাক্ষসাবসক্ষয়শক্ষন্র সন্ক্ষির জন্য, বন্যিাবতত কলখে এিিং সািংিাবিেক্ষির 

অবযোক্ষরর জন্য ল়োই েক্ষরক্ষেন্| 

PEN কসোর, জামিাবন্, এই িেক্ষরর 15 ন্ক্ষিম্বর ডারমস্টযাক্ষড এেটি অনু্ষ্ঠাক্ষন্ 

িারতীয় কলখেক্ষে পুরস্কার প্রিান্ েরক্ষি। বিজয়ী পুরস্কাক্ষরর অযি বহক্ষসক্ষি 

€20,000 ($19,996) পবরমাণ পাক্ষিন্। এই িের, PEN কসোর "ওক্ষয়টার 

কশ্রইক্ষিন্" (জামিান্ এর জন্য "কলখক্ষত যাকুন্") ওক্ষয়িসাইটক্ষে উত্সাক্ষহর জন্য 

এেটি বিক্ষশষ পুরস্কার বিক্ষয় সম্মাবন্ত েরক্ষে, বন্িিাবসত কলখেক্ষির এিিং 

সিংঘাতপূণি অঞ্চক্ষলর কলখেক্ষির তাক্ষির বচন্তািািন্া প্রোক্ষশর জন্য এেটি 

েযাটফমি কিওয়ার জন্য। 
 

রাষ্ট্রপবত 2020-21 জাতীয় পবরক্ষষিা প্রেে পুরস্কার প্রিান্ েক্ষরন্ 

যুি বিষয়ে ও িী়ো মন্ত্রক্ষের এেটি বরবলজ অনু্সাক্ষর, 24 কসক্ষেম্বর, রাষ্ট্রপবত 

িিক্ষন্, রাষ্ট্রপবত করৌপিী মুমুি 2020-21 বশোিক্ষষির জন্য ন্যাশন্াল সাবিি স বস্কম 

NSS পুরষ্কার কপশ েক্ষরন্। এর অযীক্ষন্ কমাট 42টি পুরস্কার কিওয়া হক্ষয়বেল। 

সম্মান্ প্রািরা হক্ষলন্ দুটি প্রবতষ্ঠান্, িশটি এন্এসএস ইউবন্ট, তাক্ষির কপ্রাগ্রাম 

অবফসার এিিং বত্রশজন্ এন্এসএস কস্বোক্ষসিে। 
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52তম িািাসাক্ষহি ফালক্ষে পুরস্কাক্ষর িূবষত হক্ষিন্ আশা পাক্ষরখ 

প্রিীণ অবিক্ষন্ত্রী আশা পাক্ষরখক্ষে 2020 িািাসাক্ষহি ফালক্ষে পুরস্কাক্ষরর প্রাপে 

বহসাক্ষি কঘাষণা েরা হক্ষয়ক্ষে| তার ন্াম কঘাষণা েরক্ষলন্ কেন্দ্রীয় তযয ও সম্প্রচার 

মন্ত্রী অনু্রাগ ঠাকুর। বতবন্ 95টিরও কিবশ চলবচ্চক্ষত্র োজ েক্ষরক্ষেন্ এিিং 1998-

2001 সাল পযিন্ত কসন্ট্রাল কিাডি  অফ বফল্ম সাটিি বফক্ষেশক্ষন্র কচয়ারপারসন্ 

বেক্ষলন্। বতবন্ এেজন্ পদ্মশ্রী প্রাপে এিিং 1992 সাক্ষল িারত সরোর তাক্ষে 

বসক্ষন্মার কসিার জন্য িূবষত েক্ষরবেল। 

 

Important Dates News in Bengali 
 

জাতীয় িী়ো বিিস িা রাষ্ট্রীয় কখলা বিিস 2022: 29কশ আগস্ট 

1905 সাক্ষলর 29 আগস্ট তাবরক্ষখ জমগ্রহণোরী হবে বেিংিিবন্ত কমজর 

যযান্চাাঁ ক্ষির প্রবত শ্রদ্ধা জান্াক্ষন্ার উক্ষদ্দক্ষশয িারক্ষত এই তাবরক্ষখ জাতীয় িী়ো 

বিিস িা রাষ্ট্রীয় কখলা বিিস উিযাবপত হয় । 2012 সাক্ষল বিন্টিক্ষে প্রযম িারক্ষতর 

জাতীয় িী়ো বিিস বহসাক্ষি মক্ষন্ান্ীত েরা হক্ষয়বেল এিিং পাবলত হক্ষয়বেল। 

রাষ্ট্রপবত এই অনু্ষ্ঠাক্ষন্ কমজর যযান্চাাঁ ি কখল রত্ন পুরস্কার, অজুি ন্ পুরস্কার, 

করাণাচাযি পুরস্কার এিিং যযান্চাাঁ ি পুরস্কাক্ষরর মক্ষতা িী়ো পুরস্কার প্রিান্ েক্ষরন্। 

উক্ষিখক্ষযাগয: সম্প্রবত প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবি কঘাষণা েক্ষরক্ষেন্ কয রাজীি গান্ধী 

কখল রত্ন পুরস্কাক্ষরর ন্াম পবরিতি ন্ েক্ষর কমজর যযান্চাাঁ ি কখল রত্ন পুরস্কার রাখা 

হক্ষি। 
 

পারমাণবিে পরীোর বিরুক্ষদ্ধ আন্তজি াবতে বিিস 2022: 29 আগস্ট 

পারমাণবিে অস্ত্র পরীোর বিধ্বিংসী প্রিাি সেক্ষেি  সক্ষচতন্তা িা়োক্ষত 29কশ 

আগস্ট পারমাণবিে পরীোর বিরুক্ষদ্ধ আন্তজি াবতে বিিস পালন্ েরা হয়। এই িের 

এই ইক্ষিক্ষের ত্রক্ষয়ািশ িাবষিেী বচবিত েক্ষর। এই বিক্ষন্, জাবতসিংঘ এেটি 

ইক্ষিক্ষের আক্ষয়াজন্ েক্ষর, যা পারমাণবিে অস্ত্র পরীো এিিং বিক্ষস্ফারক্ষণর প্রিাি 

সেক্ষেি  জন্সক্ষচতন্তা ততবর েক্ষর এিিং এই জাতীয় পারমাণবিে পরীো িন্ধ 

েরার প্রক্ষয়াজন্ীয়তাক্ষে আরও হাইলাইট েক্ষর। 
 

30কশ আগস্ট জাতীয় েুর বশে বিিস উিযাপন্ েরা হয় 

িারক্ষত, জাতীয় েুর বশে বিিস প্রবত িের 30 আগস্ট পাবলত হয়| েুর 

বশেগুবলক্ষে তাক্ষির সামবগ্রে িৃবদ্ধর সম্ভািন্া এিিং িেক্ষর তাক্ষির উন্নয়ক্ষন্র জন্য 

প্রাি সুক্ষযাগগুবলর জন্য সমযিন্ ও প্রচার েরার জন্য উক্ষদ্দক্ষশয এই বিন্টি পাবলত 

হয়। বিিসটি কিক্ষশর িৃবদ্ধক্ষত েুর বশক্ষের অিিান্ক্ষে স্বীেৃবত কিয়।  
 

আবফ্রোন্ িিংক্ষশাদ্ভূত মানু্ক্ষষর জন্য আন্তজি াবতে বিিস 31কশ আগস্ট 

পালন্ েরা হয় 

আবফ্রোন্ িিংক্ষশাদ্ভূত মানু্ক্ষষর জন্য আন্তজি াবতে বিিস 31 আগস্ট বিশ্বিযাপী 

পাবলত হয়। বিিসটি 2021 সাক্ষল প্রযম উিযাবপত হক্ষয়বেল| এই বিিসটির মাযযক্ষম 

স্বীেৃবত, ন্যায়বিচার এিিং উন্নয়ক্ষন্র জন্য রাষ্ট্র এিিং আন্তজি াবতে সম্প্রিাক্ষয়র 

অন্যান্য সিসযক্ষির পে কযক্ষে দৃঢ় পিক্ষেক্ষপর আহ্বান্ জান্াক্ষন্া হয়। জাবতসিংক্ষঘর 

লেয সারা বিক্ষশ্ব আবফ্রোন্ প্রিাসীক্ষির অসাযারণ অিিাক্ষন্র প্রচার েরা এিিং 

আবফ্রোন্ িিংক্ষশাদ্ভূত মানু্ক্ষষর বিরুক্ষদ্ধ সি যরক্ষন্র তিষময দূর েরা। 
 

জাতীয় পুবষ্ট সিাহ 2022: 1লা কযক্ষে 7ই কসক্ষেম্বর 

িারক্ষত প্রবত িের কসক্ষেম্বক্ষরর প্রযম সিাহ জাতীয় পুবষ্ট সিাহ বহক্ষসক্ষি পাবলত 

হয়। সিাহটি প্রবত িের 1-7 কসক্ষেম্বর পযিন্ত পালন্ েরা হয়। এই সিাক্ষহ এই 

বিন্টি পালক্ষন্র উক্ষদ্দশয হল স্বাস্থ্যের খািযািযাস এিিং স্বাস্থ্যের জীিন্যারা িজায় 

রাখার জন্য সঠিে পুবষ্টর মূলয সেক্ষেি  সাযারণ জন্গক্ষণর মক্ষযয সক্ষচতন্তা িৃবদ্ধ 

েরা।  
 

জাতীয় বশেে বিিস 2022: উিযাপন্, বযম, তাৎপযি এিিং ইবতহাস 

বশেে বিিস িা বশো বিিস কিক্ষশর প্রযম উপরাষ্ট্রপবত(1952-1962) বযবন্ 

িারক্ষতর বদ্বতীয় রাষ্ট্রপবত (1962-1967), এেজন্ পবেত, িাশিবন্ে, িারতরত্ন 

পুরস্কারপ্রাি, ডঃ সিিপিী রাযােৃষ্ণক্ষন্র জমবিন্ক্ষে বচবিত েক্ষর। বতবন্ 1888 

সাক্ষলর 5 কসক্ষেম্বর জমগ্রহণ েক্ষরন্। 1962 সাক্ষল জমগ্রহণ েরা ডঃ সিিপিী 

রাযােৃষ্ণক্ষন্র এই িের 77তম প্রযম বশেে বিিস পাবলত হয়। 

জাতীয় বশেে বিিস 2022: বযম 

এিাক্ষরর বশেে বিিক্ষসর বযম হক্ষে ‘Leading in crisis, reimaging the 

future.’ 

বিশ্ব ইবি বিিস 2022: ইবতহাস এিিং তাৎপযি 

9ই কসক্ষেম্বর বিশ্ব ইবি বিিস 2022 পাবলত হয়। ই-কমাবিবলটির গুরুক্ষের ওপর 

কজার বিক্ষত বিশ্ব ইবি বিিস পালন্ েরা হয়। বিশ্ব ইবি বিিস মানু্ক্ষষর োক্ষে 

কটেসই পবরিহন্ সুবিযা সেক্ষেি  সক্ষচতন্তা েব়েক্ষয় বিক্ষত সাহাযয েক্ষর। িাযু় দূষণ 

প্রযান্ত পবরিহন্ দ্বারা সৃষ্ট হয়, এিিং EVs িাযু় দূষণ হ্রাস েরার প্রযান্ বিেেগুবলর 

মক্ষযয এেটি। 

বিশ্ব ইবি বিিস 2022: তাৎপযি 

বিশ্ব ইবি বিিক্ষসর লেয মানু্ষক্ষে ইবিক্ষত সুযইচ েরার সুবিযা সেক্ষেি  সক্ষচতন্ 

েরা। তিদুযবতে যান্িাহন্ িযিহার েক্ষর বিশ্বক্ষে উন্নত েরক্ষত পাক্ষর এিিং 

পবরক্ষিক্ষশর পাশাপাবশ শবক্তও িাাঁ চাক্ষত পাক্ষর। 
 

10 কসক্ষেম্বর বিশ্ব আত্মহতযা প্রবতক্ষরায বিিস পালন্ েরা হয় 

বিশ্ব আত্মহতযা প্রবতক্ষরায বিিস (WSPD), প্রবত িের 10 কসক্ষেম্বর 

ইোরন্যাশন্াল অযাক্ষসাবসক্ষয়শন্ ফর সুইসাইড বপ্রক্ষিন্শন্ (IASP) দ্বারা 

আক্ষয়াবজত এিিং বিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্া (WHO) দ্বারা অনু্ক্ষমাবিত হয়। এই বিিক্ষসর 

সাবিিে লেয হল বিশ্বিযাপী আত্মহতযা প্রবতক্ষরায সেক্ষেি  সক্ষচতন্তা িৃবদ্ধ েরা। 

উক্ষদ্দশযগুবলর মক্ষযয রক্ষয়ক্ষে কস্টেক্ষহাডারক্ষির সহক্ষযাবগতার প্রচার এিিং 

প্রবতক্ষরাযমূলে পিক্ষেক্ষপর মাযযক্ষম আত্ম-েবত এিিং আত্মহতযাক্ষে কমাোক্ষিলা 

েরার জন্য স্ব-েমতায়ন্ েরা। 

বিশ্ব আত্মহতযা প্রবতক্ষরায বিিস 2022: বযম 

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

17 কসক্ষেম্বর বিশ্ব করাগী বন্রাপত্তা বিিস পালন্ েরা হয় 

প্রবত িের 17 কসক্ষেম্বর বিশ্ব করাগী বন্রাপত্তা বিিস পালন্ েরা হয়, যা করাগীর 

বন্রাপত্তা বন্বিত েরার জন্য কন্ওয়া উবচত এমন্ বিবিন্ন সুরো িযিস্থ্া সেক্ষেি  

সক্ষচতন্তা ততবর েরার জন্য পাবলত হয়। বিিসটি করাগীক্ষির মুক্ষখামুবখ হওয়া  ুাঁ বে, 

ত্রুটি এিিং েবত প্রবতক্ষরায ও হ্রাস েরার উপর দৃবষ্ট বন্িদ্ধ েক্ষর  
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বিশ্ব করাগী সুরো বিিক্ষসর মূল উক্ষদ্দশয হল জন্সক্ষচতন্তা িৃবদ্ধ েরা, বিশ্বিযাপী 

কিা াপ়ো িা়োক্ষন্া এিিং করাগীর বন্রাপত্তা িৃবদ্ধ এিিং করাগীর েবত েমাক্ষত সেল 

কিশ ও আন্তজি াবতে অিংশীিারক্ষির সিংহবত ও ঐেযিদ্ধ পিক্ষেক্ষপর আহ্বান্ 

জান্াক্ষন্া। 
 

িবযর িযবক্তক্ষির জন্য আন্তজি াবতে সিাহ 2022: 19 কযক্ষে 25 কসক্ষেম্বর 

2022 

প্রবত িের, কসক্ষেম্বক্ষরর কশষ রবিিাক্ষর কশষ হওয়া পূণি সিাহটিক্ষে আন্তজি াবতে 

িবযর সিাহ (IWD) বহসাক্ষি পালন্ েরা হয়। 2022 সাক্ষল, IWD 19 কসক্ষেম্বর 

কযক্ষে 25 কসক্ষেম্বর 2022 পযিন্ত পাবলত হক্ষে। 2022 সাক্ষলর আন্তজি াবতে িবযর 

সিাক্ষহর বযম হল " Building Inclusive Communities for All "।  
 

21কশ কসক্ষেম্বর আন্তজি াবতে শাবন্ত বিিস উিযাপন্ েরা হয় 

21কশ কসক্ষেম্বর বিশ্বিযাপী আন্তজি াবতে শাবন্ত বিিস পাবলত হয়। জাবতসিংক্ষঘর 

সাযারণ পবরষি 24 ঘোর জন্য অবহিংসা ও যুদ্ধবিরবত পালন্ েক্ষর জাবত ও 

জন্গক্ষণর মক্ষযয শাবন্তর আিশি প্রচার েক্ষর বিিসটিক্ষে বচবিত েক্ষর। এিাক্ষরর বযম 

হক্ষে “End racism. Build peace.” 
 

বিশ্ব আলক্ষজইমার বিিস 2022 21কশ কসক্ষেম্বর পালন্ েরা হয় 

নায়বিে িযাবয সেক্ষেি  সক্ষচতন্তা িা়োক্ষত প্রবত িের 21কশ কসক্ষেম্বর বিশ্ব 

আলক্ষজইমার বিিস পালন্ েরা হয়। আলক্ষজইমার করাগ হল বডক্ষমন্বশয়ার সিক্ষচক্ষয় 

োরণ এিিং এটি িযবক্তর সৃ্মবতশবক্ত, মান্বসে েমতা এিিং সাযারণ োজগুবল 

সোিন্ েরার েমতাক্ষে প্রিাবিত েক্ষর। বিশ্ব আক্ষ্হহইমার বিিক্ষস, স্বাস্থ্যক্ষসিা 

সিংস্থ্াগুবল আলক্ষজইমাক্ষরর পিচারণাক্ষে সমযিন্ েক্ষর| আলক্ষজইমাক্ষরর সেক্ষেি  

সক্ষচতন্তা িা়োক্ষত বিশ্বিযাপী জন্গন্ক্ষির বন্ক্ষয় কসবমন্ার এিিং জন্সাযারক্ষণর 

োযিিম অনু্বষ্ঠত হয়।  

বিশ্ব আলক্ষ ইমার বিিস 2022: বযম  

বিশ্ব আক্ষ্হহইমার মাক্ষসর এ িেক্ষরর বযম ‘Know Dementia, know 

Alzheimer’s’| 
 

বিশ্ব গডার বিিস 2022 22 কসক্ষেম্বর পালন্ েরা হয় 

22কশ কসক্ষেম্বর বিবিন্ন গডাক্ষরর প্রজাবত এিিং তারা কয বিপক্ষির সমু্মখীন্ হয় কস 

সেক্ষেি  সক্ষচতন্তা েব়েক্ষয় বিক্ষত বিশ্ব গডার বিিস পালন্ েরা হয়। এই বিিসটির 

লেয হল এই প্রাণীক্ষির সুরোর গুরুে েব়েক্ষয় কিওয়া, োরণ িহু িের যক্ষর 

চলমান্ কচারাচালান্ এিিং িাসস্থ্াক্ষন্র েবতর োরক্ষণ গডারগুবল িন্য অঞ্চক্ষল 

মারাত্মেিাক্ষি বিপন্ন হক্ষয় পক্ষ়েক্ষে। 

বিশ্ব গডার বিিস 2022: বযম 

এিাক্ষরর বিশ্ব গডার বিিস পাবলত হক্ষি “Five Rhino Species Forever”. 
 

23 কসক্ষেম্বর আন্তজি াবতে সাইন্ লযাঙু্গক্ষয়জ বিিস পালন্ েরা হয় 

সািংক্ষেবতে িাষার আন্তজি াবতে বিিস (IDSL) প্রবত িের 23 কসক্ষেম্বর সারা 

বিক্ষশ্ব পাবলত হয়। বিন্টি সমস্ত িবযর মানু্ষ এিিং অন্যান্য ইশারা িাষা 

িযিহারোরীক্ষির িাষাগত পবরচয় এিিং সািংসৃ্কবতে তিবচত্রযক্ষে সমযিন্ ও রো 

েরার এেটি অন্ন্য সুক্ষযাগ।  

আন্তজি াবতে সাইন্ লযাঙু্গক্ষয়জ বিিস: বযম 

2022 সাক্ষলর আন্তজি াবতে সাইন্ লযাঙু্গক্ষয়জ বিিক্ষসর বযম হল “Sign 

Languages Unite Us!” 
 

জাতীয় বসক্ষন্মা বিিস 2022 23কশ কসক্ষেম্বর পালন্ েরা হয় 

জাতীয় বসক্ষন্মা বিিসটি আক্ষগ 16ই কসক্ষেম্বর অনু্বষ্ঠত হওয়ার েযা বেল, তক্ষি, 

বিবিন্ন কস্টেক্ষহাডারক্ষির অনু্ক্ষরাক্ষয এিিং সিিাবযে অিংশগ্রহক্ষণর জন্য, এটি 23 

কসক্ষেম্বর পুন্ঃবন্যিাবরত েরা হক্ষয়বেল। বিন্টি মাবল্টক্ষেক্স অযাক্ষসাবসক্ষয়শন্ অফ 

ইবডয়া (MAI) দ্বারা বন্যিাবরত হক্ষয়ক্ষে| 
 

বিশ্ব গিি বন্ক্ষরায বিিস 2022 26 কসক্ষেম্বর পালন্ েরা হয় 

গিি বন্ক্ষরাযে জ্ঞান্ এিিং পবরিার পবরেেন্া সেক্ষেি  সক্ষচতন্তা ততবরর লক্ষেয 26 

কসক্ষেম্বর বিশ্ব গিি বন্ক্ষরায বিিস পাবলত হয়। গিি বন্ক্ষরাযে িযিস্থ্া সেক্ষেি  তরুণ 

প্রজমক্ষে বশবেত েরার জন্য এই বিন্টি পাবলত হয়। এই কপ্রাগ্রাক্ষম মানু্ষক্ষে 

গিি যারণ প্রবতক্ষরাক্ষযর েযা িলা হয়। এটি এেটি বিশ্বিযাপী প্রচারাবিযান্, যা প্রজন্ন্ 

স্বাক্ষস্থ্যর গুরুক্ষের উপর কজার বিক্ষয় জমবন্য়ন্ত্রণ পদ্ধবতর উপর আক্ষলােপাত 

েরার জন্য প্রবত িের অনু্বষ্ঠত হয়।  
 

পারমাণবিে অস্ত্র 2022 সেূণি বন্মূিক্ষলর জন্য আন্তজি াবতে বিিস 

জাবতসিংঘ প্রবত িের 26 কসক্ষেম্বরক্ষে পারমাণবিে অক্ষস্ত্রর সেূণি বন্মূিক্ষলর 

আন্তজি াবতে বিিস বহক্ষসক্ষি পালন্ েক্ষর। বিিসটির উক্ষদ্দশয হল পারমাণবিে অস্ত্র 

দ্বারা মান্িতার জন্য হুমবে এিিং তাক্ষির সেূণি বন্মূিক্ষলর প্রক্ষয়াজন্ীয়তা সেক্ষেি  

জন্সক্ষচতন্তা িৃবদ্ধ েরা। এটি জন্সাযারণ এিিং তাক্ষির কন্তাক্ষির এই যরক্ষন্র অস্ত্র 

বন্মূিল েরার প্রেৃত সুবিযা এিিং তাক্ষির স্থ্ায়ী েরার সামাবজে ও অযিনন্বতে খরচ 

সেক্ষেি  বশবেত েরার এেটি সুক্ষযাগ প্রিান্ েক্ষর। 
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বিশ্ব হাটি  বিিস 2022 29 কসক্ষেম্বর পালন্ েরা হয় 

প্রবত িের 29কশ কসক্ষেম্বর সারা বিক্ষশ্বর মানু্ষ বিশ্ব হাটি  বিিস পালন্ েক্ষর। 

হৃিক্ষরাগ, োবডি ওিাসকুলার অসুস্থ্তা, হাক্ষটি র উপর অবতবরক্ত িযায়াক্ষমর প্রিাি 

এিিং হাক্ষটি র যত্ন েীিাক্ষি মানু্ক্ষষর োক্ষে অতযন্ত গুরুেপূণি কস সেক্ষেি  সক্ষচতন্তা 

িা়োক্ষত বিিসটি পালন্ েরা হয়। 

বিশ্ব হাটি  বিিস 2022: বযম 

বিশ্ব হাটি  বিিস 2022-এর বযম হল ‘USE HEART FOR EVERY 

HEART’. 
 

বিশ্ব পযিটন্ বিিস 2022 27 কসক্ষেম্বর উিযাপন্ েরা হয় 

বিশ্ব পযিটন্ বিিস 2022 বিশ্বিযাপী 27 কসক্ষেম্বর পালন্ েরা হয়। বিক্ষশ্বর বিবিন্ন 

প্রাক্ষন্ত পযিটক্ষন্র প্রসাক্ষর কফাোস েরার জন্য প্রবত িের এই বিিসটি পাবলত হয়। 

এটি জাবতসিংক্ষঘর বিশ্ব পযিটন্ সিংস্থ্া (UNWTO) দ্বারা শুরু হক্ষয়বেল। এটি 

পযিটক্ষন্র প্রচার এিিং এর গুরুে কিা ার জন্য উিযাবপত হয়। বিশ্ব পযিটন্ বিিক্ষসর 

উক্ষদ্দশয হল মানু্ষক্ষে বিশ্ব ঘুক্ষর কিখার আন্ি কিা াক্ষন্া। এটি এেটি অতযন্ত 

গুরুেপূণি ঘটন্া। 
 

প্রবত িের বিশ্ব জলাতক বিিস 2022 28 কসক্ষেম্বর পাবলত হয় 

বিশ্ব জলাতক বিিস প্রবত িের 28 কসক্ষেম্বর লুই পাস্তুক্ষরর প্রবত শ্রদ্ধা জান্াক্ষন্ার 

উক্ষদ্দক্ষশয পাবলত হয়, বযবন্ বিক্ষশ্বর প্রযম জলাতক িযােবসক্ষন্র উদ্ভািে। জলাতক 

করাক্ষগর বিরুক্ষদ্ধ ল়োইক্ষয়র প্রচার, এর প্রবতক্ষরাক্ষয সক্ষচতন্তা িৃবদ্ধ এিিং এই 

মারাত্মে করাক্ষগর বিরুক্ষদ্ধ বিশ্ব কয সাফলয অজি ন্ েক্ষরক্ষে তা উিযাপন্ েরার জন্য 

বিিসটি পালন্ েরা হয়। 

বিশ্ব জলাতক বিিস 2022: বযম 

বিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার মক্ষত, বিশ্ব জলাতক বিিস 2022-এর বযম ‘Rabies: One 

Health, Zero Deaths.  
 

বিশ্ব সমুর বিিস 2022: বযম, তাৎপযি এিিং ইবতহাস 

আন্তজি াবতে কমবরটাইম অগিান্াইক্ষজশন্ কসক্ষেম্বক্ষরর কশষ িৃহস্পবতিার বিশ্ব সমুর 

বিিস পালন্ েক্ষর। এই িের, এটি 29 কসক্ষেম্বর পালন্ েরা হক্ষি। বিিসটি সামুবরে 

বন্রাপত্তা এিিং সামুবরে পবরক্ষিক্ষশর প্রবত জন্সাযারক্ষণর দৃবষ্ট আেষিণ েরার উপর 

দৃবষ্ট বন্িদ্ধ েরক্ষি। বিশ্ব সমুর বিিস 2022 ইক্ষিেটি 12 কযক্ষে 14 অক্ষক্টাির 2022 

পযিন্ত িবেণ আবফ্রোর ডারিাক্ষন্ অনু্বষ্ঠত হক্ষি। 
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ন্ীরজ কচাপ়ো 89.08 বমটার কথ্রাক্ষয়র িরুণ লুসান্ ডায়মড বলগ বজক্ষতক্ষেন্ 

অবলবেে চযাবেয়ন্ এিিং জযািবলন্ বন্ক্ষেপোরী, ন্ীরজ কচাপ়ো ইবতহাস রচন্া 

েক্ষরক্ষেন্ োরণ বতবন্ প্রযম িারতীয় বহক্ষসক্ষি লসান্ ডায়মড বলগ জয় েক্ষরক্ষেন্। 

তার প্রযম প্রক্ষচষ্টায়, বতবন্ 89.08 বমটার বন্ক্ষেপ েক্ষরন্। তার 89.08 বমটার কথ্রা 

বেল তার েযাবরয়াক্ষরর তৃতীয় কসরা প্রক্ষচষ্টা, তারপক্ষর বদ্বতীয় কথ্রা 85.18 বমটাক্ষরর। 

এবিক্ষে, কটাবেও অবলবেক্ষের করৌপযপিে জয়ী জযাকুি িািক্ষলজ 85.88 

বমটাক্ষরর কসরা কথ্রা বন্ক্ষয় বদ্বতীয় স্থ্ান্ অবযোর েক্ষরক্ষেন্, তারপক্ষর মাবেি ন্ 

যুক্তরাক্ষষ্ট্রর োটিি স যেসন্ 83.72 বমটাক্ষরর কথ্রাক্ষয়র সাক্ষয তৃতীয় স্থ্ান্ অবযোর 

েক্ষরন্| 
 

বফফা োউবিল িারতীয় ফুটিক্ষলর উপর কযক্ষে বন্ক্ষষযাজ্ঞা তুক্ষল বন্ক্ষয়ক্ষে 

বফফা োউবিক্ষলর িুযক্ষরা অল ইবডয়া ফুটিল কফডাক্ষরশক্ষন্র (AIFF) উপর 

অযাবচত তৃতীয় পক্ষের প্রিাক্ষির োরক্ষণ কয স্থ্বগতাক্ষিশ জাবর েরা হক্ষয়বেল তা 

তুক্ষল কন্ওয়ার বসদ্ধান্ত বন্ক্ষয়ক্ষে। AIFF োযিবন্িিাহী েবমটির েমতা গ্রহক্ষণর জন্য 

গঠিত প্রশাসে েবমটির মযাক্ষডট িাবতল েরা হক্ষয়ক্ষে এিিং AIFF প্রশাসন্ AIFF-

এর তিন্বিন্ বিষয়গুবলর সেূণি বন্য়ন্ত্রণ পুন্রুদ্ধার েক্ষরক্ষে িক্ষল বফফা এই 

বসদ্ধান্তটি বন্ক্ষয়ক্ষে| 
 

জাতীয় িী়ো বিিক্ষস িী়ো মন্ত্রণালয় " Meet the Champion project 

" আক্ষয়াজন্  েরক্ষত চক্ষলক্ষে  

জাতীয় িী়ো বিিক্ষস, যুি বিষয়ে ও িী়ো মন্ত্রণালয় সারা কিক্ষশর 26টি " Meet 

the Champion project " আক্ষয়াজন্ েরক্ষত চক্ষলক্ষে। েমন্ওক্ষয়লয কগমস এিিং 

বিশ্ব চযাবেয়ন্বশক্ষপ স্বণিপিে জয়ী বন্খাত জাবরন্, পযারাবলবেক্ষে পিে জয়ী 

িাবিন্া পযাক্ষটল এিিং কটাবেও অবলবেক্ষে পিে জয়ী মন্প্রীত বসিং ন্ামেরা 

িী়োবিিক্ষির মক্ষযয মাত্র েক্ষয়েজন্ বমট িয চযাবেয়ন্ প্রেক্ষে অিংশ কন্ক্ষিন্।  
 

অল ইবডয়া করলওক্ষয় চযাবেয়ন্শীক্ষপর 100 বমটার করক্ষস জাতীয় করেডি  

কিক্ষেক্ষেন্ অম্লান্ কিারক্ষগাহাইন্ 

অম্লান্ কিারক্ষগাহাইন্, বযবন্ 200 বমটার জাতীয় করেক্ষডি র অবযোরী, এখন্ 100 

বমটার করেডি টি বন্ক্ষজর ন্াক্ষম যুক্ত েক্ষরক্ষেন্। আসাক্ষমর 24 িের িয়সী এই যুিে 

87তম সিিিারতীয় আন্তঃ-করলওক্ষয় অযাযক্ষলটিক্স চযাবেয়ন্বশক্ষপ অবময় কুমার 

মবিক্ষের (10.26 কসক্ষেড) েয় িেক্ষরর পুরক্ষন্া জাতীয় করেডি টি িােক্ষত 10.25 

কসক্ষেড সময় কন্ন্| 
 

প্রাক্তন্ কলগ বস্পন্ার রাহুল শমিা অিসক্ষরর কঘাষণা েক্ষরক্ষেন্  

আন্তজি াবতে ও ঘক্ষরায়া বিক্ষেট কযক্ষে অিসক্ষরর কঘাষণা েক্ষরক্ষেন্ িারতীয় 

বস্পন্ার রাহুল শমিা। 2011 সাক্ষল, এই কলগ-বস্পন্ার লাইমলাইক্ষট এক্ষসবেক্ষলন্ 

কযখাক্ষন্ বতবন্ আইবপএক্ষল পুক্ষন্ ওয়াবরয়ক্ষসির প্রবতবন্বযে েক্ষরবেক্ষলন্। রাহুল শমিার 

2011 সাক্ষল ওক্ষয়স্ট ইবডক্ষজর বিরুক্ষদ্ধ িীক্ষরন্দ্র কশিাক্ষগর অবযন্ায়েক্ষে তার 

ওবডআই অবিক্ষষে হক্ষয়বেল। 2012 সাক্ষল এমএস কযাবন্র অবযন্ায়েক্ষে 

অক্ষিবলয়ার বিরুক্ষদ্ধ তার টি-কটাক্ষয়বে অবিক্ষষে হয়। কসই িেক্ষরর কশক্ষষর বিক্ষে, 

বতবন্ শ্রীলকা সফক্ষর তার কশষ বসবরজ কখক্ষলন্। সি যরক্ষন্র বিক্ষেট কযক্ষে অিসর 

বন্ক্ষয় আক্ষিগঘন্ কপাস্ট বলক্ষখক্ষেন্ প্রাক্তণ এই বিক্ষেটার। 
 

FIFA U-17 মবহলা বিশ্বোপ: VAR প্রযুবক্ত িারক্ষত আত্মপ্রোশ েরক্ষি 

িারক্ষত আসন্ন অনূ্ধ্বি -17 মবহলা বিশ্বোপ 2022-এ বিবডও অযাবসস্টযাে করফাবর 

(বিএআর) প্রযুবক্ত িয়স-কগাষ্ঠী কশাবপক্ষস আত্মপ্রোশ েরক্ষত চক্ষলক্ষে, বিশ্ব 

ফুটিক্ষলর বন্য়ন্ত্রে সিংস্থ্া বফফা এটি কঘাষণা েক্ষরক্ষে। অল ইবডয়া ফুটিল 

কফডাক্ষরশন্ (এআইএফএফ) এর 11 বিক্ষন্র স্থ্বগতাক্ষিশ তুক্ষল কন্ওয়ার পক্ষর 

FIFA দ্বারা আক্ষয়াবজত মযিািাপূণি এই টুন্িাক্ষমেটি িুিক্ষন্শ্বর (েবলঙ্গা কস্টবডয়াম), 

মারগাও (কজএলএন্ কস্টবডয়াম) এিিং ন্বি মুম্বাইক্ষত (বডওয়াই পাবতল 

কস্টবডয়াম) 11-30 অক্ষক্টাির পযিন্ত অনু্বষ্ঠত হক্ষি। 
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আন্তজি াবতে বিক্ষেট কযক্ষে অিসর বন্ক্ষলন্ বন্উবজলযাক্ষডর েবলন্ বড 

গ্রযাডক্ষহাম 

আন্তজি াবতে বিক্ষেট কযক্ষে অিসক্ষরর কঘাষণা েক্ষরক্ষেন্ বন্উবজলযাক্ষডর 

অলরাউডার েবলন্ বড গ্রযাডক্ষহাম। 36 িের িয়সী এই বিক্ষেটার কিক্ষশর বিক্ষেট 

কিাক্ষডি র সাক্ষয আক্ষলাচন্ার পক্ষর তার এই বসদ্ধান্ত বন্ক্ষয়ক্ষেন্| 2019 আইবসবস 

বিক্ষেট বিশ্বোক্ষপ, বতবন্ িবেণ আবফ্রোর বিরুক্ষদ্ধ এেটি অসাযারণ কখলায় 47 

িক্ষল 60 রাক্ষন্র সাক্ষয ইবন্িংস কখক্ষলবেক্ষলন্| 
 

আবিক্ষল সুমাবরওয়ালা িারতীয় অবলবেে অযাক্ষসাবসক্ষয়শক্ষন্র অন্তিিতী 

সিাপবতর িাবয়ে গ্রহণ েক্ষরক্ষেন্ 

িারতীয় অবলবেে অযাক্ষসাবসক্ষয়শন্ ন্তুন্ বন্িিাচন্ ন্া হওয়া পযিন্ত 

অযাক্ষসাবসক্ষয়শক্ষন্র সিাপবত বহসাক্ষি আবিল সুমাবরওয়ালাক্ষে বন্ক্ষয়াগ েক্ষরক্ষে৷ 

IOA-এর প্রাক্তন্ সিাপবত, ডঃ ন্বরির ধ্রুি িাত্রা, িযবক্তগত োরক্ষণ 18 জুলাই 

IOA-এর সিাপবতর পি কযক্ষে পিতযাগ েক্ষরবেক্ষলন্। তারপক্ষর, IOA 

সিংবিযাক্ষন্র 11.1.5 যারা অনু্সাক্ষর 31 টির মক্ষযয 18 জন্ োযিবন্িিাহী সিসয শূন্যপি 

পূরক্ষণর জন্য বন্েস্বােরোরীক্ষে সহ-বন্িিাচন্ েক্ষরবেক্ষলন্। 
 

বিরাট কোহবল প্রযম িারতীয় বহক্ষসক্ষি প্রবতটি ফমিযাক্ষট 100 মযাচ কখক্ষলন্ 

বিক্ষেট বেিংিিবন্ত বিরাট কোহবল প্রযম িারতীয় এিিং আন্তজি াবতে বিক্ষেট 

ইবতহাক্ষস সামবগ্রেিাক্ষি বদ্বতীয় কখক্ষলায়া়ে বযবন্ কখলার বতন্টি ফরমযাক্ষট 

প্রবতটিক্ষত 100টি মযাচ কখক্ষলক্ষেন্। পাবেস্তাক্ষন্র সাক্ষয অতযন্ত প্রতযাবশত এবশয়া 

োপ 2022-এর মযাক্ষচর জন্য িারক্ষতর কেবয়িং এোিক্ষশ কখলার ফক্ষল বতবন্ তার 

ন্াক্ষম আক্ষরেটি মাইলফলে কযাগ েক্ষরন্। 

আগস্ট 2008 সাক্ষল তার আন্তজি াবতে অবিক্ষষে হওয়ার পর কযক্ষে কোহবল 

এখন্ও পযিন্ত 102টি কটস্ট এিিং 262টি ওয়ান্ক্ষড ো়োও 100 টি -কটাক্ষয়বে মযাচ 

কখক্ষলন্| এই ফরমযাক্ষট িারক্ষতর হক্ষয় তার কসরা িযবক্তগত কস্কার হল 94 এিিং 

বতবন্ এই ফরমযাক্ষট 30টি হাফ কসঞু্চবর েক্ষরক্ষেন্। টি-কটাক্ষয়বে বিক্ষেক্ষট কোহবলর 

অবিশ্বাসয করেডি  রক্ষয়ক্ষে| বতবন্ িারক্ষতর হক্ষয় 50.1 এর অবিশ্বাসয গক্ষ়ের সাক্ষয 

3308 রান্ েক্ষরক্ষেন্। 
 

মাটিি ন্ গাপটিলক্ষে বপেক্ষন্ কফক্ষল করাবহত শমিা টি-কটাক্ষয়বেক্ষত সক্ষিিাচ্চ রান্ 

সিংগ্রাহে হক্ষয়ক্ষেন্ 

িারতীয় অবযন্ায়ে, করাবহত শমিা বন্উবজলযাক্ষডর মাটিি ন্ গাপটিলক্ষে বপেক্ষন্ 

কফক্ষল পুরুষক্ষির T20 আন্তজি াবতক্ষে সক্ষিিাচ্চ রান্ সিংগ্রাহে হক্ষয়ক্ষেন্। িারক্ষতর 

হক্ষয় সিংবেিতম ফরমযাক্ষট 133 মযাক্ষচ, করাবহত শমিা এখন্ও পযিন্ত 4টি শতরান্ 

এিিং 26টি হাফ কসঞু্চবর েক্ষরক্ষেন্। এই ফরমযাক্ষট এখন্ করাবহক্ষতর কমাট রান্ 

3499। এর পক্ষরই আক্ষেন্ মাটিি ন্ গাপটিল, বযবন্ েক্ষরক্ষেন্ 3497 রান্। 100 মযাক্ষচ 

3341 রান্ েক্ষর পুরুষক্ষির T20 আন্তজি াবতক্ষে তৃতীয় সক্ষিিাচ্চ কস্কারার বিরাট 

কোহবল। 
 

সাবিেসাইরাজ-বচরাগ িযাডবমেন্ বিশ্ব চযাবেয়ন্বশক্ষপ িারক্ষতর জন্য 

প্রযম পিে বজক্ষতক্ষেন্ 

বিশ্ব চযাবেয়ন্বশক্ষপ পুরুষক্ষির ডািলস প্রবতক্ষযাবগতায় পিে জয়ী প্রযম িারতীয় 

জুটি হক্ষয়বেক্ষলন্ সাতবিেসাইরাজ রবকক্ষরবি এিিং বচরাগ কশঠি। সাবিেসাইরাজ 

রবকক্ষরবি এিিং বচরাগ কশট্টি হল বিক্ষশ্বর 7 ন্ম্বর বমক্সড ডািলস টিম এিিং এই জুটি 

েমন্ওক্ষয়লয কগমস 2022-এ এেটি স্বণিপিেও বজক্ষতবেক্ষলন্। এটি কয কোন্ও 

ডািলস ইক্ষিক্ষে িারক্ষতর বদ্বতীয় বিশ্ব চযাবেয়ন্বশপ পিে|  

সাবিেসাইরাজ এিিং বচরাগ এে ঘো 15 বমবন্ক্ষট 24-22, 15-21, 21-14 

কস্কাক্ষরর সাক্ষয বডক্ষফবডিং চযাবেয়ন্ তাকুক্ষরা হবে এিিং ইউক্ষগা কোিায়বশর 

বিরুক্ষদ্ধ বজক্ষতক্ষেন্। সাবেে এিিং বচরাগ টুন্িাক্ষমক্ষে কিাঞ্জ পিে বন্বিত েক্ষরক্ষেন্ 

এিিং কসবমফাইন্াক্ষল তারা ষষ্ঠ িাোই মালক্ষয়বশয়ার অযারন্ বচয়া এিিং কসাহ উবয় 

টিক্ষের মুক্ষখামুবখ হক্ষিন্।  

F1 2022: Max Verstappen কিলবজয়ান্ F1 গ্রযাড বপ্রক্স 2022 

বজক্ষতক্ষেন্ 

করড িুল এর ড্রাইিার মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ কিলবজয়ান্ ফমুিলা 1 গ্রযাড বপ্রক্স 2022 

বজক্ষতক্ষেন্। করড িুক্ষলর সাবজি ও কপক্ষরজ এিিং কফরাবরর োক্ষলিাস কসঞ্জ যযািক্ষম 

বদ্বতীয় এিিং তৃতীয় অিস্থ্াক্ষন্ রক্ষয়ক্ষেন্। িাস্টি াক্ষপন্ এখন্ এই মরসুক্ষমর 14টি 

করক্ষসর মক্ষযয 9টি বজক্ষতক্ষেন্। এটি বেল তার 71তম পবডয়াম বফবন্শ এিিং বতবন্ 

এই করস কযক্ষে 26 পক্ষয়ে সিংগ্রহ েক্ষরবেক্ষলন্। িাস্টি াক্ষপন্ 2021 সাক্ষলও 

কিলবজয়ান্ বজবপ বজক্ষতবেক্ষলন্। 

এখাক্ষন্ পূিিিতী গ্রযাড বপ্রক্স 2022 বিজয়ীক্ষির তাবলো রক্ষয়ক্ষে: 

 োন্াবডয়ান্ গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 আজারিাইজান্ গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 বময়াবম গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 এবমবলয়া-করামাগ্না গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 কসৌবি আরি গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 আজারিাইজান্ গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 কফ্রঞ্চ গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 হাক্ষঙ্গবরয়ান্ গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 কিলবজয়ান্ গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 কমান্াক্ষো গ্রযাড বপ্রক্স কমান্াক্ষো 2022: সাবজি ও কপক্ষরজ (কমবক্সক্ষো) 

 অক্ষিবলয়ান্ গ্রযাড বপ্রক্স। 2022: চালিস কলক্লােি  (কমান্াক্ষো) 

 িাহরাইন্ গ্রযাড বপ্রক্স 2022: চালিস কলক্লােি  (কমান্াক্ষো) 

 অবিয়ান্ গ্রযাড বপ্রক্স 2022: চালিস কলক্লারে (কমান্াক্ষো) 
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বিক্টর অযাক্ষক্সলক্ষসন্ 2022 BWF বিশ্ব চযাবেয়ন্বশক্ষপর বসক্ষঙ্গলস বশক্ষরাপা 

বজক্ষতক্ষেন্ 

কডন্মাক্ষেি র বিক্টর অযাক্ষক্সলক্ষসন্ জাপাক্ষন্র কটাবেওক্ষত যাইলযাক্ষডর কুন্লািুত 

বিটিডসান্িক্ষে হাবরক্ষয় তার বদ্বতীয় BWF বিশ্ব চযাবেয়ন্বশক্ষপর পুরুষক্ষির 

বসক্ষঙ্গলস বশক্ষরাপা বজক্ষতক্ষেন্। বিক্ষশ্বর এে ন্ম্বর অযাক্ষক্সলক্ষসন্ এই মরশুক্ষম 

শুযুমাত্র এেটি বসক্ষঙ্গলস মযাচ কহক্ষরক্ষেন্| এই জয় অযাক্ষক্সলক্ষসন্ক্ষে মরশুক্ষম তার 

ষষ্ঠ বশক্ষরাপা এক্ষন্ বিক্ষয়ক্ষে। 

এখাক্ষন্ বিবিন্ন বিিাক্ষগ বিজয়ীক্ষির তাবলো রক্ষয়ক্ষে: 

S.No কশ্রণী বিজয়ী রান্ার আপ 

1. পুরুষক্ষির 

বসক্ষঙ্গলস 

বিক্টর 

অযাক্ষক্সলক্ষসন্ 

কুন্লািুত 

বিটিিসন্ি 

2. মবহলা বসক্ষঙ্গলস আেক্ষন্ ইয়ামাগুবচ কচন্ ইউক্ষফই 

3. পুরুষক্ষির ডািলস হারুন্ বচয়া কসাহ উউই ইে 

4. মবহলা ডািলস কচন্ বেিংক্ষচন্ বজয়া ইফান্ 

5. বমক্সড ডািলস ক িং বসওক্ষয়ই হুয়ািং ইয়াবেওিং 
 

আন্তজি াবতে বিক্ষেক্ষট সিক্ষচক্ষয় সফল কপসার হক্ষয়ক্ষেন্ ইিংলযাক্ষডর কজমস 

অযাডারসন্ 

ইিংলযাক্ষডর কজমস অযাডারসন্ আন্তজি াবতে বিক্ষেক্ষট 950টি উইক্ষেট পূণি েরা 

প্রযম ফাস্ট কিালার হক্ষয়ক্ষেন্। িবেণ আবফ্রোর বিপক্ষে বদ্বতীয় কটক্ষস্টর 3য় বিক্ষন্ 

বতবন্ এই ঐবতহাবসে েীবতি  অজি ন্ েক্ষরন্। বতবন্ অক্ষিবলয়ার কলন্ মযােগ্রার (949 

উইক্ষেট) করেডি  কিক্ষেক্ষেন্।  
 

AFI এিিং HSBC India িবিষযক্ষতর মবহলা িী়োবিিক্ষির সমযিন্ েরার 

জন্য এক্ষে-অপরক্ষে সহক্ষযাবগতা েরক্ষি 

অযাযক্ষলটিক্স কফডাক্ষরশন্ অফ ইবডয়া(AFI) িারতীয় মবহলা িী়োবিিক্ষির, 

বিক্ষশষ েক্ষর তরুণক্ষির সমযিন্ েরার জন্য HSBC ইবডয়ার সাক্ষয সহক্ষযাবগতার 

কঘাষণা েক্ষরক্ষে। সহক্ষযাবগতার শতি ািলীর অযীক্ষন্, প্রবতিািান্ কমক্ষয়ক্ষির অনূ্ধ্বি -

14 এিিং অনূ্ধ্বি -16 জাতীয় আন্তঃক্ষজলা চযাবেয়ন্বশপ কযক্ষে িাোই েরা হক্ষি 

এিিং বিশ্বিযাপী প্রবতক্ষযাবগতার জন্য প্রবশেণ কিওয়া হক্ষি। 

অযাযক্ষলটিক্স কফডাক্ষরশন্ অফ ইবডয়া (এএফআই) এিিং এইচএসবিবস ইবডয়া 

সহক্ষযাবগতা েক্ষর: অিংশগ্রহণোরীরা 

 অঞু্জ িবি জজি , বিশ্ব অযাযক্ষলটিক্স চযাবেয়ন্বশক্ষপ িারক্ষতর জন্য প্রযম পিে 

জয়ী 

 বপ্রয়াকা কগাস্বামী 

 আনু্ন রান্ী 

 বহমা িাস, এবশয়ান্ কগমক্ষস 400 বমটার কিৌক্ষ়ে করৌপয পিে জয়ী৷ 
 

লািাক্ষখর কলহ প্রযমিাক্ষরর জন্য মাউক্ষেন্ িাইসাইক্ষেল বিশ্বোপ 

আক্ষয়াজন্ েরক্ষত চক্ষলক্ষে 

িারক্ষতর কলহক্ষত প্রযমিাক্ষরর মক্ষতা মাউক্ষেন্ িাইসাইক্ষেল 'ইউবসআই এমটিবি 

এবলবমক্ষন্টর বিশ্বোপ' আক্ষয়াবজত হক্ষত চক্ষলক্ষে। এমটিবি, বিশ্বোপ- কেন্দ্রশাবসত 

অঞ্চল লািাখ প্রশাসন্ এিিং িারক্ষতর সাইবক্লিং অযাক্ষসাবসক্ষয়শক্ষন্র সহক্ষযাবগতায় 

'UCI MTB এবলবমক্ষন্টর বিশ্বোপ' আক্ষয়াজন্ েরা হক্ষি|  
 

অক্ষপো ফান্িাক্ষিস WJS চযাবেয়ন্বশক্ষপর ফাইন্াক্ষল কপৌাঁোক্ষন্া প্রযম 

িারতীয় মবহলা হক্ষয়ক্ষেন্ 

অযাক্ষপো ফান্িাক্ষিস প্রযম িারতীয় মবহলা বযবন্ জুবন্য়র ওয়াডি  ফাইন্াক্ষল অষ্টম 

স্থ্ান্ অজি ন্ েক্ষরবেক্ষলন্। Apeksha Fernandes 2:18.18 সমক্ষয়র করেক্ষডি র 

সাক্ষয এেটি ন্তুন্ জাতীয় করেডি  গক্ষ়েক্ষেন্। বতবন্ FINA ওয়াডি  জুবন্য়র সুইবমিং 

চযাবেয়ন্বশপ 2022 -এ মবহলাক্ষির 200 বমটার িাটারিাই এর ফাইন্াক্ষল 

2:19.14 সমক্ষয় সেূণি েক্ষর অষ্টম স্থ্ান্ অজি ন্ েক্ষরবেক্ষলন্। 

পূিিিতী জাতীয় করেডি টি 2022 সাক্ষলর জুক্ষন্ 2:18.39 এ কসট েরা হক্ষয়বেল যা 

অযাক্ষপো ফান্িাক্ষিস দ্বারা কসট েরা হক্ষয়বেল। তার 0.65 কসক্ষেক্ষডর দ্রুততম 

প্রবতবিয়ার সময়গুবলর মক্ষযয এেটি রক্ষয়ক্ষে। 
 

Max Verstappen ডাচ F1 গ্রযাড বপ্রক্স 2022 বজক্ষতক্ষেন্ 

করড িুক্ষলর চালে মযাক্স িাস্টি যাক্ষপন্ ডাচ ফমুিলা 1 গ্রযাড বপ্রক্স 2022 বজক্ষতক্ষেন্। 

মাবসিবডক্ষজর জজি  রাক্ষসল এিিং কফরাবরর চালিস কলক্লােি  যযািক্ষম 2য় এিিং 3য় 

অিস্থ্াক্ষন্ কশষ েক্ষরন্। িাস্টি াক্ষপন্ এখন্ এই মরসুক্ষমর 15টি করক্ষসর মক্ষযয 10টি 

করস বজক্ষতক্ষেন্। এটি বেল তার 72 তম পবডয়াম বফবন্শ এিিং বতবন্ এই করস কযক্ষে 

26 পক্ষয়ে সিংগ্রহ েক্ষরবেক্ষলন্। Verstappen 2021 সাক্ষলও ডাচ বজবপ 

বজক্ষতক্ষেন্। বতবন্ এখন্ কমাট 30টি করস বজক্ষতক্ষেন্। 

সাম্প্রবতে 2022 গ্রযাড বপ্রক্স বিজয়ী: 

 এবমবলয়া-করামাগ্না গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 কসৌবি আরি গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 আজারিাইজান্ গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 োন্াবডয়ান্ গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 আজারিাইজান্ গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 বময়াবম গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 কফ্রঞ্চ গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 হাক্ষঙ্গবরয়ান্ গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 কিলবজয়ান্ গ্রযাড বপ্রক্স 2022: মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ (কন্িারলযাডস) 

 কমান্াক্ষো গ্রযাড বপ্রক্স কমান্াক্ষো 2022: সাবজি ও কপক্ষরজ (কমবক্সক্ষো) 

 অক্ষিবলয়ান্ গ্রযাড বপ্রক্স। 2022: চালিস কলক্লােি  (কমান্াক্ষো) 

 িাহরাইন্ গ্রযাড বপ্রক্স 2022: চালিস কলক্লােি  (কমান্াক্ষো) 

 অবিয়ান্ গ্রযাড বপ্রক্স 2022: চালিস কলক্লারে (কমান্াক্ষো) 
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িারতীয় বজএম অরবিি বচতাম্বরম দুিাই ওক্ষপন্ িািা টুন্িাক্ষমে বজক্ষতক্ষেন্ 

গ্রযাডমাস্টার অরবিি বচতাম্বরম 7.5 পক্ষয়ে বন্ক্ষয় 22তম দুিাই ওক্ষপন্ িািা 

টুন্িাক্ষমে বজক্ষতক্ষেন্। কযখাক্ষন্ সাতজন্ িারতীয় বজএম শীষি 10-এ কশষ 

েক্ষরক্ষেন্, আর. প্রজ্ঞান্ান্ধা অন্য পাাঁ চজক্ষন্র সাক্ষয বদ্বতীয় স্থ্াক্ষন্ বেক্ষলন্।  
 

িারতীয় বজএম অরবিি বচতাম্বরক্ষমর সাক্ষয সেবেি ত মূল পক্ষয়েগুবল 

বতবন্ এেজন্ প্রাক্তন্ িারতীয় জাতীয় চযাবেয়ন্ এিিং 13 তম িাোই েরা বজএম। 

ন্য় রাউক্ষড বতবন্ অপরাবজত বেক্ষলন্, েয়টি বজক্ষতক্ষেন্ এিিং বতন্টি মযাচ ড্র 

েক্ষরক্ষেন্।  

আর প্রজ্ঞান্ি বযবন্ সম্প্রবত বময়াবমর FTX বিক্ষো োক্ষপ বিশ্ব ন্ম্বর 1 মযাগন্াস 

োলিক্ষসন্ক্ষে পরাবজত েক্ষরক্ষেন্ , বতবন্ সরাসবর চারটি কগম বজক্ষতক্ষেন্ এিিং বজএম 

বরন্াক্ষতর োক্ষে পরাবজত হক্ষয়ক্ষেন্ োজাখস্তান্ কযক্ষে জুমািাক্ষয়ি। 
 

তাবন্ক্ষেিা িারাবন্ কলাে ন্ায়ে ফাউক্ষডশন্ সাবহতয পুরস্কার কপক্ষয়ক্ষেন্  

কতক্ষলগু কলখে এিিং অবিক্ষন্তা, তাবন্ক্ষেিা িারাবন্ক্ষে অন্ধ্রপ্রক্ষিক্ষশর 

বিশাখাপত্তন্ক্ষমর োলিারতী অবডক্ষটাবরয়াক্ষম অনু্বষ্ঠত এেটি পুরস্কার অনু্ষ্ঠাক্ষন্ 

কলােন্ায়ে ফাউক্ষডশক্ষন্র িাবষিে সাবহতয পুরস্কার (18তম কলােন্ায়ে 

ফাউক্ষডশন্ পুরস্কার) প্রিান্ েরা হয়। প্রযান্ অবতবয বহসাক্ষি অিংশগ্রহণ েরা 

বমক্ষজারাক্ষমর গিন্ির েম্ভমপবত হবরিািু অবিক্ষন্তা মাঞু্চ কমাহন্ িািু এিিং 

অন্যান্যক্ষির সাক্ষয তাবন্ক্ষেিা িারাবন্য়ালিংক্ষে পুরষ্কার প্রিান্ েক্ষরন্। অনু্ষ্ঠাক্ষন্ 

উপবস্থ্ত বেক্ষলন্ সুবপ্রম কোক্ষটি র অিসরপ্রাি বিচারপবত জাবস্ট কচলাক্ষমশ্বরও। 
 

টি-কটাক্ষয়বে আন্তজি াবতে বিক্ষেট কযক্ষে অিসক্ষরর কঘাষণা েক্ষরক্ষেন্ 

মুশবফকুর রবহম 

টি কটাক্ষয়বে আন্তজি াবতে বিক্ষেট কযক্ষে অিসক্ষরর কঘাষণা েক্ষরক্ষেন্ মুশবফকুর 

রবহম। 4 কসক্ষেম্বর অিসক্ষরর কঘাষণা েক্ষরন্ িািংলাক্ষিক্ষশর উইক্ষেটরেে 

মুশবফকুর রবহম। শ্রীলকার বিপক্ষে এবশয়া োপ 2022-এর মযাক্ষচ িািংলাক্ষিশ 

পরাজক্ষয়র পর বতবন্ এই বসদ্ধান্ত কন্ন্। বতবন্ সিংবেি ফরমযাক্ষটর কখলা কযক্ষে 

অিসক্ষরর কঘাষণা েক্ষরন্ এিিং বেন্তু বতবন্ এেবিক্ষন্র আন্তজি াবতে ও কটস্ট বিক্ষেট 

কখলা চাবলক্ষয় যাক্ষিন্। 
 

 

মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ টান্া ফমুিলা ওয়ান্ ইতাবলয়ান্ গ্রযাড বপ্রক্স বজক্ষতক্ষেন্  

মযাক্স িাস্টি াক্ষপন্ ফমুিলা ওয়ান্ ইতাবলয়ান্ গ্রযাড বপ্রক্স বজক্ষতক্ষেন্। ডযাবন্ক্ষয়ল 

বরোক্ষডি া ট্রযাে কযক্ষে বেটক্ষে যাওয়ার পক্ষর কসফটি োক্ষরর সাক্ষয কশষ েয়টি লযাপ 

চালাক্ষন্ার পর এেটি করস বজক্ষত চালিস কলক্লাক্ষরর কচক্ষয় 116 পক্ষয়ে এবগক্ষয় 

বেক্ষলন্। 
 

বসবেম প্রযমিাক্ষরর মক্ষতা 3টি রবঞ্জ ট্রবফ মযাচ আক্ষয়াজন্ েরক্ষি 

বডক্ষসম্বক্ষর প্রযমিাক্ষরর মক্ষতা বতন্টি রবঞ্জ ট্রবফ মযাচ আক্ষয়াজন্ েরক্ষি বসবেম। রাজয 

বতন্টি উত্তর-পূিি িলক্ষে স্বাগত জান্াক্ষি: বমক্ষজারাম, মবণপুর এিিং অরুণাচল 

প্রক্ষিশ, রিংক্ষপার োক্ষে মাইবন্িং বিক্ষেট গ্রাউক্ষড। বসবেমক্ষে তার বতন্টি রবঞ্জ মযাচ 

কহাক্ষম আক্ষয়াজন্ েরার অনু্মবত কিওয়ার বিবসবসআই এর বসদ্ধান্ত বসবেক্ষম 

বিক্ষেক্ষটর প্রচাক্ষর এেটি কগম পবরিতি ন্োরী বহসাক্ষি োজ েরক্ষি। রবঞ্জ ট্রবফ 

মযাক্ষচর পাশাপাবশ, বসবেম দুটি কোচবিহার ট্রবফ মযাচ এিিং মাইবন্িংক্ষয় বতন্টি 

েক্ষন্িল বসক্ষে ন্াইডু ট্রবফ মযাচও কখলক্ষি। 
 

ইউএস ওক্ষপন্ 2022 সমাি হক্ষয়ক্ষে: বিজয়ীক্ষির সেূণি তাবলো 

পুরুষক্ষির বিিাক্ষগ, স্পযাবন্শ কখক্ষলায়া়ে বস. রুডক্ষে পরাবজত েরার পর বস. 

আলোরাজ গাবসিয়া তার প্রযম গ্রযাড স্লযাম ট্রবফ তুক্ষলক্ষেন্, মাত্র 19 িের িয়ক্ষস 

বিক্ষশ্বর ন্িং 1-এ কপৌাঁোক্ষন্া সিিেবন্ষ্ঠ কখক্ষলায়া়ে হক্ষয়ক্ষেন্৷ অনু্ষ্ঠান্টি অনু্বষ্ঠত হয় 

বন্উইয়ক্ষেি র আযিার অযাক্ষশ কস্টবডয়াক্ষম। মবহলাক্ষির বিিাক্ষগ, ও. জাক্ষিউর কে 

পরাবজত েক্ষর 2022 US Open মবহলাক্ষির এেে ফাইন্াক্ষলর বশক্ষরাপা 

বজক্ষতক্ষেন্ কপালযাক্ষডর কটবন্স কখক্ষলায়া়ে আই. কসায়াক্ষটে। 

মবহলাক্ষির এিিং পুরুষক্ষির এেেক্ষির জন্য, কমাট পুরস্কাক্ষরর অযি হল 

$42,628,000, বিজয়ীরা যযািক্ষম $2.6 বমবলয়ন্ েক্ষর পাক্ষিন্। পুরুষ ও মবহলা 

এেে রান্ার আপ প্রক্ষতযক্ষে $1.3 বমবলয়ন্ পাক্ষিন্। 

এখাক্ষন্ বিবিন্ন বিিাক্ষগ বিজয়ীক্ষির সেূণি তাবলো রক্ষয়ক্ষে: 

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 
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বিশ্ব কুবস্ত চযাবেয়ন্বশক্ষপ কিাঞ্জ বজক্ষতক্ষেন্ বিক্ষন্শ কফাগাট 

বিক্ষন্শ কফাগাট মবহলাক্ষির 53 কেবজ বিিাক্ষগ বিশ্ব কুবস্ত চযাবেয়ন্বশপ 2022 - 

এ কিাঞ্জ বজক্ষতক্ষেন্। বিক্ষন্শ কফাগাট প্রযম িারতীয় মবহলা কুবস্তগীর বযবন্ বিশ্ব 

চযাবেয়ন্বশক্ষপ দুটি পিে বজক্ষতবেক্ষলন্। বতবন্ েমন্ওক্ষয়লয এিিং এবশয়ান্ কগমস 

উিক্ষয়ই স্বণিপিে জয়ী প্রযম িারতীয় মবহলা হক্ষয়বেক্ষলন্। েমন্ওক্ষয়লয কগমস 

2022-এ, বতবন্ মবহলাক্ষির 53 কেবজ বফ্রস্টাইল কুবস্ত বিিাক্ষগ স্বণিপিে 

বজক্ষতবেক্ষলন্। 
 

রবিন্ উযাপ্পা িারতীয় বিক্ষেক্ষটর সি ফমিাট কযক্ষে অিসক্ষরর কঘাষণা 

েক্ষরক্ষেন্ 

িারতীয় বিক্ষেক্ষটর সি যরক্ষন্র বিক্ষেট কযক্ষে অিসক্ষরর কঘাষণা েক্ষরক্ষেন্ রবিন্ 

উযাপ্পা। গত মরসুক্ষমর আইবপএক্ষল, উযাপ্পা কচন্নাই সুপার বেিংক্ষসর হক্ষয় 12টি মযাচ 

কখক্ষলন্ এিিং 230 রান্ েক্ষরন্ যার সক্ষিিাচ্চ কস্কার বেল 88। বতবন্ কিক্ষশর 2004 

সাক্ষলর অনূ্ধ্বি -19 বিশ্বোপ িক্ষলর অিংশ বেক্ষলন্। বতবন্ দুই িের পর িারক্ষত 

অবিক্ষষে েক্ষরন্ এিিং িারক্ষতর হক্ষয় 46টি ওবডআই এিিং 13টি টি-কটাক্ষয়বেক্ষত 

অবিন্য় েক্ষরন্। ওয়ান্ক্ষড এিিং টি-কটাক্ষয়বেক্ষত বতবন্ 934 এিিং 249 রান্ 

েক্ষরক্ষেন্।  
 

কপশািার কটবন্স কযক্ষে অিসর কঘাষণা েরক্ষলন্ রজার কফক্ষিরার 

41 িের িয়সী রজার কফক্ষিরার লডক্ষন্ কলিার োক্ষপর পর অিসক্ষরর বসদ্ধান্ত 

কঘাষণা েক্ষরক্ষেন্। 20 িাক্ষরর গ্রযাড স্লযাম চযাবেয়ন্ কফক্ষিরার, কসাশযাল বমবডয়ায় 

কঘাষণা েক্ষরক্ষেন্ কয বতবন্ লযািার োক্ষপ কপশািারিাক্ষি কশষ কখলা কখলক্ষিন্। 

Laver Cup, রাইডার োক্ষপর অনু্েরক্ষণ ততবর এেটি প্রবতক্ষযাবগতা, কফক্ষিরাক্ষরর 

িযিস্থ্াপন্া কোোবন্, Team8 দ্বারা প্রবতবষ্ঠত হক্ষয়বেল। 
 

িারত SAFF অনূ্ধ্বি -17 চযাবেয়ন্বশক্ষপর ফাইন্াক্ষল কন্পালক্ষে 4-0 

কগাক্ষল হাবরক্ষয়ক্ষে  

SAFF অনূ্ধ্বি -17 চযাবেয়ন্বশক্ষপর বশক্ষরাপায় িারত ফাইন্াক্ষল কন্পালক্ষে 4-0 

কগাক্ষল হাবরক্ষয়ক্ষে। SAFF অনূ্ধ্বি -17 চযাবেয়ন্বশক্ষপর ফাইন্াল অনু্বষ্ঠত হয় 

করসক্ষোসি ইোরন্যাশন্াল কস্টবডয়াম, েলক্ষম্বা, শ্রীলকায়। গ্রুপ বলক্ষগ, িারত 

কন্পালক্ষে 3-1 কগাক্ষল পরাবজত েক্ষর, তক্ষি, ফাইন্াক্ষল, িারত সুক্ষযাগটি গ্রহণ 

েক্ষর এিিং কন্পালক্ষে পরাবজত েরক্ষত সমযি হয়। 
 

বসোিার রাজা এিিং তাহবলয়া মযােগ্রাক্ষে 2022 সাক্ষলর আগস্ট মাক্ষসর 

জন্য আইবসবস কেয়ার অফ িয মাক্ষসর পুরস্কাক্ষরর জন্য বহসাক্ষি মক্ষন্ান্ীত 

েরা হক্ষয়ক্ষে 

বজম্বািুক্ষয়র অলরাউডার বসোিার রাজা এিিং অক্ষিবলয়ান্ অলরাউডার তাহবলয়া 

মযােগ্রাক্ষে তাক্ষির বন্জ বন্জ বিিাক্ষগ আগস্ট 2022 সাক্ষলর আইবসবস কেয়ার 

অফ িয মাক্ষসর পুরস্কাক্ষরর বিজয়ী কঘাষণা েরা হক্ষয়ক্ষে। রাজা প্রযম বজম্বািুক্ষয় 

আন্তজি াবতে হক্ষয়ক্ষেন্ বযবন্ এই সম্মান্ কপক্ষয়ক্ষেন্ এিিং এই মাক্ষস বজম্বািুক্ষয়র 

গুরুেপূণি কেয়ার বেক্ষলন্। এবিক্ষে, আগক্ষস্ট অক্ষিবলয়ান্ িক্ষলর যাত্রায় মযােগ্রাও 

গুরুেপূণি িূবমো পালন্ েক্ষরক্ষেন্। 
 

আগস্ট মাক্ষসর আইবসবস কেয়ার অফ িয মাক্ষসর পুরস্কার: বসোিার রাজা 

22 গক্ষজ িারুণ সময় োটিক্ষয়ক্ষেন্ রাজা। কহাম ওয়ান্ক্ষড বসবরক্ষজ িািংলাক্ষিশ ও 

িারক্ষতর বিপক্ষে কসঞু্চবর েক্ষরক্ষেন্ এিিং েক্ষয়েটি উইক্ষেটও বন্ক্ষয়ক্ষেন্। বতন্ 

মযাক্ষচর বসবরক্ষজ িািংলাক্ষিক্ষশর বিপক্ষে তার দুই কসঞু্চবর বজম্বািুক্ষয়ক্ষে িািংলা 

টাইগারক্ষির 2-1 িযিযাক্ষন্ পরাবজত েরক্ষত সাহাযয েক্ষর। রাজা িারক্ষতর বিপক্ষে 

বতন্টি ওয়ান্ক্ষডক্ষত কসঞু্চবরও েক্ষরক্ষেন্। সাত উইক্ষেটও বন্ক্ষয়ক্ষেন্ বতবন্। 
 

আগস্ট মাক্ষসর আইবসবস কেয়ার অফ িয মাক্ষসর পুরস্কার: তাহবলয়া মযােগ্রা 

এবিক্ষে, তাহবলয়া মযােগ্রারও এেটি স্মরণীয় মাস রক্ষয়ক্ষে োরণ বতবন্ িাবমিিংহাম 

েমন্ওক্ষয়লয কগমক্ষস তার িলক্ষে স্বণিপিে বজতক্ষত সাহাযয েক্ষরবেক্ষলন্। মযােগ্রা 

হলুি যাতুর বিক্ষে তার িক্ষলর যাত্রায় 128 রান্ েক্ষরক্ষেন্ এিিং টুন্িাক্ষমে চলাোলীন্ 

আট পাাঁ চ িযাটার পযাবেিং েক্ষরক্ষেন্। 

আইবসবস পুরুষক্ষির আক্ষগর মাক্ষসর কসরা কখক্ষলায়া়ে: 

 জানু্য়ারী 2022: বেগান্ বপটারক্ষসন্ (িবেণ আবফ্রো) 

 কফব্রুয়াবর 2022: কশ্রয়াস আইয়ার (িারত) 

 মাচি  2022: িাির আজম (পাবেস্তান্) 

 এবপ্রল 2022: কেশি মহারাজ (িবেণ আবফ্রো) 

 কম 2022: অযাক্ষঞ্জক্ষলা মযাবযউস (শ্রীলকা) 

 জুন্ 2022: জবন্ কিয়ারক্ষস্টা (ইিংলযাড) 

 জুলাই 2022: প্রিায জয়সুবরয়া (শ্রীলকা) 

আইবসবসর আক্ষগর মাক্ষসর কসরা মবহলা কখক্ষলায়া়ে: 

 জানু্য়ারী 2022: বহিার ন্াইট (ইিংলযাড) 

 কফব্রুয়াবর 2022: অযাক্ষমবলয়া কের (বন্উবজলযাড) 

 মাচি  2022: রাক্ষচল কহইন্স (অক্ষিবলয়া) 

 এবপ্রল 2022: অযাবলসা বহবল (অক্ষিবলয়া) 

 কম 2022: তুিা হাসান্ (পাবেস্তান্) 

 জুন্ 2022: মাবরজান্ েযাপ (িবেণ আবফ্রো) 

 জুলাই 2022: এমা লযাম্ব (ইিংলযাড) 
 

আবলক্ষরজা বফক্ষরাজা বসকবফড োপ এিিং গ্রযাড কচস টুযর বজক্ষতক্ষেন্ 

ইরান্ী-ফরাবস িািা গ্রযাডমাস্টার, আবলক্ষরজা বফক্ষরাজা ইয়ান্ কন্ক্ষপামবন্য়াবচ্চক্ষে 

কে-অক্ষফ হাবরক্ষয় বসকবফড োক্ষপর ন্িম সিংস্করণ বজক্ষতক্ষেন্। এই িেক্ষরর গ্রযাড 

কচস টুযর কজতার জন্য বফক্ষরাজজা অবতবরক্ত $100,000 বজক্ষতক্ষেন্। ওক্ষয়সবল 

কসা এিিং মযাবক্সম িযাবচয়ার-লগ্রাি যযািক্ষম বদ্বতীয় এিিং তৃতীয় স্থ্ান্ অজি ন্ 

েক্ষরক্ষেন্। গ্রযাড কচস টুযক্ষরর পঞ্চম কলগ, বসকবফড োপ কসে লুইস, বমক্ষসৌবর, 

মাবেি ন্ যুক্তরাক্ষষ্ট্র অনু্বষ্ঠত হক্ষয়বেল। 
 

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


Monthly Current Affairs One-Liners | September 2022 

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

15 িের িয়সী প্রণি আন্ি িারক্ষতর 76তম িািা গ্রযাডমাস্টার হক্ষয়ক্ষেন্ 

েণিাটক্ষের কিঙ্গালুরুর 15 িের িয়সী প্রণি আন্ি আক্ষমিবন্য়ার আন্তজি াবতে 

মাস্টার (আইএম) এবমন্ ওহাবন্য়াক্ষন্র বিরুক্ষদ্ধ জয়ী হক্ষয় িারক্ষতর 76 তম িািা 

গ্রযাডমাস্টার (বজএম) হক্ষয়ক্ষেন্। করামাবন্য়ার মামাইয়াক্ষত চলমান্ বিশ্ব যুি িািা 

চযাবেয়ন্বশক্ষপ 2,500 ইক্ষলা পক্ষয়ে অবতিম েরার পর বতবন্ কখতািটি 

বজক্ষতক্ষেন্। প্রণি আন্ি িারক্ষতর 76তম বজএম হওয়ার এে মাস আক্ষগ, প্রণি 

কিকক্ষটশ িারক্ষতর 75তম গ্রযাডমাস্টার হক্ষয়বেক্ষলন্। 
 

ওয়াডি  পযারা অযাযক্ষলটিক্স গ্রযাড বপ্রক্স: কিক্ষিন্দ্র  া াবরয়া করৌপয বজক্ষতক্ষেন্ 

িারতীয় জযািবলন্ বন্ক্ষেপোরী কিক্ষিন্দ্র  া াবরয়া মরক্ষক্কাক্ষত বিশ্ব পযারা 

অযাযক্ষলটিক্স গ্রযাড বপ্রক্ষক্স করৌপয পিে বজক্ষতক্ষেন্। পযারাবলবেক্ষের স্বণিপিে 

বিজয়ী কিক্ষিন্দ্র 60.97 বমটার দূরক্ষে জযািবলন্ েুক্ষ়ে করৌপয জয় েক্ষরন্। কিক্ষিন্দ্র 

বতন্িাক্ষরর পযারাবলবেে পিে বিজয়ী। 2020 কটাবেও পযারাবলবেক্ষের করৌপয 

পিে বিজয়ী বন্শাি কুমার পুরুষক্ষির T47 হাই জাক্ষে স্বণিপিে বজক্ষতক্ষেন্| 

জযািবলন্ বন্ক্ষেপোরী এ বজত বসিং এিিং কিক্ষিন্দ্র  া াবরয়া F46 বিিাক্ষগ 

যযািক্ষম স্বণি ও করৌপয বজক্ষতক্ষেন্। 

িারত এখন্ও পযিন্ত মরক্ষক্কাক্ষত বিশ্ব পযারা অযাযক্ষলটিক্স গ্রযাড বপ্রক্ষক্স 3টি স্বণি, দুটি 

করৌপয এিিং এেটি কিাঞ্জ বজক্ষতক্ষে। িারক্ষতর হক্ষয় অন্যান্য পিেপ্রািক্ষির মক্ষযয 

রক্ষয়ক্ষে ন্ীরজ যািি (F55/56 বডস্কাস- কগাড), অবন্ল কুমার (T54 100m- 

করৌপয), এিিং রবঞ্জত িাটি (F57 জযািবলন্- কিাঞ্জ)। 
 

বিশ্ব কুবস্ত চযাবেয়ন্বশপ 2022: িজরিং পুবন্য়া কিাঞ্জ পিে বজক্ষতক্ষে 

োজাখস্তাক্ষন্র কিৌক্ষলট বন্য়াজক্ষিেিক্ষে হাবরক্ষয় কিাঞ্জ পিে বজক্ষতক্ষেন্ িারতীয় 

কুবস্তগীর িজরিং পুবন্য়া। এটি বেল বিশ্ব চযাবেয়ন্বশক্ষপ িজরিং-এর চতুযি পিে। 

2018 সাক্ষল তার করৌপয এিিং 2013 ও 2019 সাক্ষল কিাঞ্জ পিে সহ, বতবন্ 

ইবতমক্ষযযই এই সিংস্করক্ষণ আসা বিশ্ব চযাবেয়ন্বশক্ষপ িারক্ষতর সিক্ষচক্ষয় সফল 

কুবস্তগীর বেক্ষলন্। 
 

SAFF মবহলা চযাবেয়ন্বশপ 2022: িািংলাক্ষিশ কন্পালক্ষে হাবরক্ষয় প্রযম 

বশক্ষরাপা বজক্ষতক্ষে 

িািংলাক্ষিশ কন্পাক্ষলর োঠমাডুর িশরয রঙ্গশালা কস্টবডয়াক্ষম সাফ উইক্ষমন্স 

চযাবেয়ন্বশক্ষপ ঐবতহাবসে জয় কপক্ষয়ক্ষে। িািংলাক্ষিশ িল ফাইন্াক্ষল কন্পালক্ষে 

3-1 কগাক্ষল পরাবজত েক্ষর এেটি পূণিাঙ্গ কস্টবডয়াক্ষম বেেু অসাযারণ ফুটিক্ষলর 

প্রিশিন্ েক্ষর । পাাঁ চ মযাক্ষচ আট কগাল েক্ষর টুন্িাক্ষমক্ষের সক্ষিিাচ্চ কগালিাতা 

িািংলাক্ষিক্ষশর অবযন্ায়ে সাবিন্া খাতুন্ ট্রবফটি িািংলাক্ষিক্ষশর মানু্ষক্ষে উৎসগি 

েক্ষরন্।  
 

কচন্নাই ওক্ষপন্ 2022 বশক্ষরাপা বজক্ষতক্ষেন্ কচে প্রজাতক্ষন্ত্রর বলডা 

ফু্রহবিরক্ষতািা 

কচন্নাই ওক্ষপন্ 2022 WTA 250 কটবন্স বসক্ষঙ্গলস বজক্ষত কচে প্রজাতক্ষন্ত্রর 17 

িের িয়সী, বলডা ফু্রহিারক্ষতািা এেটি দুিি ান্ত প্রতযািতি ন্ েক্ষরক্ষেন্। ফাইন্াক্ষল 

এই বেক্ষশারী তৃতীয় িাোই কপালযাক্ষডর মাগিা বলক্ষন্টক্ষে হাবরক্ষয়ক্ষেন্। 17 িের 

এিিং 141 বিন্ িয়ক্ষস, বতবন্ এখন্ও পযিন্ত WTA টুযক্ষর বসজক্ষন্র সিক্ষচক্ষয় েম 

িয়সী টাইক্ষটলাবলস্ট।  
 

টিম ওয়াডি  কলিার োপ ইন্ক্ষডার কটবন্স টুন্িাক্ষমে 2022 বজক্ষতক্ষে 

টিম ওয়াডি  টিম ইউক্ষরাপক্ষে পরাবজত েক্ষর প্রযমিাক্ষরর মক্ষতা কলিার োপ 2022 

বজক্ষতক্ষে। টিম ওয়াডি  13-8 কস্কাক্ষর টিম ইউক্ষরাপক্ষে পরাবজত েক্ষর কলিার োপ 

ইন্ক্ষডার কটবন্স টুন্িাক্ষমে বজক্ষতক্ষে৷ ফ্রাক্ষিস টিয়াক্ষফা এিিং টিম ওয়াক্ষডি র 

কফবলক্স অগার প্রবতক্ষযাবগতায় জয়ী হওয়ার জন্য টিম ইউক্ষরাক্ষপর কস্টফাক্ষন্াস 

বসটবসপাস এিিং কন্ািাে কজাক্ষোবিচক্ষে পরাবজত েক্ষরক্ষেন্। Laver Cup টিম 

ইউক্ষরাপ এিিং টিম ওয়াক্ষডি র মক্ষযয এেটি আন্তজি াবতে ইন্ক্ষডার হাডি  কোটি  

টুন্িাক্ষমে। ইউক্ষরাপ ো়োও সমস্ত মহাক্ষিক্ষশর কখক্ষলায়া়েরা টিম ওয়াক্ষডি র 

প্রবতবন্বযে েক্ষর। 

অিংশগ্রহণোরীরা: 

িল ইউক্ষরাপ টিম ওয়াডি  

িজন্ি কিাগি (অবযন্ায়ে) জন্ মযাক্ষেন্ক্ষরা (েযাক্ষেন্) 

টমাস এন্েবিস্ট (িাইস 

েযাক্ষেন্) পযাট্রিে মযাক্ষেন্ক্ষরা (িাইস েযাক্ষেন্) 

েযাসপার রুড কটলর বফ্রটজ 

রাফাক্ষয়ল ন্ািাল কফবলক্স অগার-আবলয়াবসম 

কস্টফাক্ষন্াস বসটবসপাস বিক্ষয়ক্ষগা কশায়াটি জমযান্ 

কন্ািাে কজাক্ষোবিচ ফ্রাবিস টিয়াক্ষফা 

রজার কফিারার অযাক্ষলক্স বড বমন্াউর 

অযাবড মাক্ষর জন্ ইসন্ার 

মাবত্তও কিক্ষরবত্তবন্ জযাে সে 

েযাক্ষমরন্ ন্বর টবম পল 
 

আইবসবস বিশ্ব কটস্ট চযাবেয়ন্বশক্ষপর ফাইন্াল আক্ষয়াজক্ষন্র জন্য "ওিাল 

এিিং লডি স" কে কিক্ষে কন্ওয়া হক্ষয়ক্ষে  

আন্তজি াবতে বিক্ষেট োউবিল কঘাষণা েক্ষরক্ষে কয, ওয়াডি  কটস্ট চযাবেয়ন্বশপ 

2023 ফাইন্ালটি 2023 সাক্ষলর জুক্ষন্ ওিাক্ষল অনু্বষ্ঠত হক্ষি এিিং 2025 সাক্ষলর 

ফাইন্াল লডি ক্ষস অনু্বষ্ঠত হক্ষি।  
 

2022 িাবলিন্ মযারাযক্ষন্ এবলউড বেপক্ষচাক্ষগ বিশ্ব করেডি  কিক্ষেক্ষেন্ 

ইবলউড বেপক্ষচাক্ষগ 25 কসক্ষেম্বর িাবলিন্ মযারাযন্ জক্ষয়র জন্য 2:01:09 সময় 

বন্ক্ষয় তার বন্ক্ষজর বিশ্ব করেডি টি কিক্ষে কিন্। বদ্বতীয়িাক্ষরর জন্য কেবন্য়ার রান্ার 

ইবলউড বেপক্ষচাক্ষগ জামিান্ রাজযান্ীক্ষত করক্ষস পুরুষক্ষির বিশ্ব করেডি  গক্ষ়েক্ষেন্। 

2018 সাক্ষল 2:01:39 সময় কসট েরা এেটি অবফবসয়াল 42.2 বেবম করক্ষস 

বেপক্ষচাক্ষগর আক্ষগর কসরাটি বেল। ইবযওবপয়ার টাইবজস্ট আসক্ষসফা 2:15:37 

মবহলাক্ষির করক্ষস বজক্ষতবেক্ষলন্, যা ইবতহাক্ষসর তৃতীয় দ্রুততম সময়। 
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ঘক্ষরায়া বিক্ষেক্ষট পবিমাঞ্চল িবেণ অঞ্চলক্ষে হাবরক্ষয় বিলীপ ট্রবফ 2022 

বজক্ষতক্ষে  

কোক্ষয়ম্বাক্ষটাক্ষরর এসএন্আর েক্ষলজ বিক্ষেট গ্রাউক্ষড 2022 বিলীপ ট্রবফর কশষ 

বিক্ষন্ পবিম অঞ্চল িবেণ অঞ্চলক্ষে 294 রাক্ষন্ পরাবজত েক্ষর তাক্ষির 19তম 

বশক্ষরাপা বজক্ষতক্ষে। 2022 বিলীপ ট্রবফ বেল বিলীপ ট্রবফর 59 তম আসর। 

সরফরাজ খান্ 178 িক্ষল 127 রাক্ষন্র এেটি অসাযারণ ইবন্িংস কখক্ষলন্ এিিং 

পবিমাঞ্চক্ষলর জয়ক্ষিি উন্ািোট বসবরক্ষজর কসরা কখক্ষলায়া়ে বন্িিাবচত হন্। 

পবিম অঞ্চক্ষলর যশস্বী জয়সওয়াল বদ্বতীয় ইবন্িংক্ষস 265 রান্ েক্ষরন্ যা পবিম 

অঞ্চলক্ষে জয় কপক্ষত সাহাযয েক্ষরবেল এিিং কেরালার ওক্ষপন্ার করাহান্ কুনু্নম্মাল 

িবেণ অঞ্চক্ষলর বদ্বতীয় ইবন্িংক্ষস 93 রান্ েক্ষরবেক্ষলন্। 
 

িারতীয় বেিংিিবন্ত  ুলন্ কগাস্বামী সি ফরমযাট কযক্ষে অিসর বন্ক্ষয়ক্ষেন্ 

বেিংিিবন্ত মবহলা বিক্ষেটার,  ুলন্ কগাস্বামী 25 কসক্ষেম্বর এেটি মমিস্পশী বিিায়ী 

বিিৃবতক্ষত সমস্ত যরক্ষণর কখলা কযক্ষে তার অিসর কঘাষণা েক্ষরন্৷  ুলন্ 24 

তাবরক্ষখ লডি ক্ষস তার কশষ আন্তজি াবতে কখলা কখক্ষলবেক্ষলন্| 
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অস্কার বিজয়ী বপক্সার অযাবন্ক্ষমটর রাল্ফ এগলস্টন্ প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্ 

অস্কার পুরস্কার বিজয়ী অযাবন্ক্ষমটর, রাল্ফ এগলস্টন্ 56 িের িয়ক্ষস 

েযাবলক্ষফাবন্িয়া, মাবেি ন্ যুক্তরাক্ষষ্ট্র (USA) অগ্নযাশক্ষয়র েযািাক্ষরর োরক্ষণ প্রয়াত 

হক্ষয়ক্ষেন্। বতবন্ 18 অক্ষক্টাির 1965 সাক্ষল কলে চালিস, লুইবসয়ান্া (মাবেি ন্ 

যুক্তরাষ্ট্র) জমগ্রহণ েক্ষরন্। বতবন্ বপক্সার অযাবন্ক্ষমশন্ সু্টবডওক্ষত এেজন্ 

আক্ষমবরোন্ অযাবন্ক্ষমটর, বশে পবরচালে, কস্টাবরক্ষিাডি  বশেী, কলখে, চলবচ্চত্র 

পবরচালে এিিং প্রক্ষযাজন্া বডজাইন্ার বেক্ষলন্। 

বপক্সাক্ষরর অযাবন্ক্ষমক্ষটড শটি  বফল্ম "ফর িয িাডি স", রাল্ফ এগলস্টন্ রবচত এিিং 

পবরচাবলত 74তম এোক্ষডবম অযাওয়াক্ষডি  (2002) কসরা অযাবন্ক্ষমক্ষটড শক্ষটি র 

পুরস্কার বজক্ষতক্ষেন্। বতবন্ ‘টয় কস্টাবর’ বসক্ষন্মার জন্য কসরা বশে বন্ক্ষিি শন্ার জন্য 

তার প্রযম অযাবন্ পুরস্কার বজক্ষতক্ষেন্। পক্ষর বতবন্ 2004 সাক্ষল "ফাইবডিং বন্ক্ষমা" 

এর জন্য অযাবন্ পুরস্কার, 2015 সাক্ষল "ইন্সাইড আউট" এিিং 2016 সাক্ষল 

আজীিন্ েৃবতক্ষের জন্য উইন্সর মযােক্ষে পুরস্কার বজক্ষতবেক্ষলন্। 
 

প্রখযাত অযিন্ীবতবিি অবিবজৎ কসন্ প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্ 

প্রখযাত অযিন্ীবতবিি এিিং প্রাক্তন্ পবরেেন্া েবমশক্ষন্র সিসয, অবিবজৎ কসন্ 72 

িের িয়ক্ষস প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্। বতবন্ প্রযান্মন্ত্রী মন্ক্ষমাহন্ বসিংক্ষয়র আমক্ষল 2004 

কযক্ষে 2014 সাল পযিন্ত পবরেেন্া েবমশক্ষন্র সিসয বেক্ষলন্। 2010 সাক্ষল 

জন্ক্ষসিার জন্য বতবন্ পদ্মিূষক্ষণ িূবষত হন্। 
 

বমখাইল গিিাক্ষচি, কশষ কসাবিক্ষয়ত কন্তা বযবন্ ঠাডা যুক্ষদ্ধর অিসান্ 

ঘটিক্ষয়বেক্ষলন্, 91 িের িয়ক্ষস প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্ 

বমখাইল গিিাক্ষচি, বযবন্ কসাবিক্ষয়ত ইউবন্য়ক্ষন্র কশষ কন্তা বহসাক্ষি এেটি বিধ্বস্ত 

সাম্রাজযক্ষে িাাঁ চাক্ষন্ার জন্য ঠাডাযুক্ষদ্ধর অিসান্ হয়, বতবন্ সম্প্রবত প্রয়াত হন্। 

মৃতুযোক্ষল বতবন্ 91 িের িয়সী বেক্ষলন্। কসন্ট্রাল বক্লবন্েযাল হাসপাতাক্ষলর এে 

বিিৃবত অনু্যায়ী গিিাক্ষচি িীঘি অসুস্থ্তার পক্ষর প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্ ।  
 

টাটা সক্ষির প্রাক্তন্ কচয়ারমযান্ সাইরাস বমবস্ত্র প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্ 

টাটা সক্ষির প্রাক্তন্ কচয়ারমযান্ সাইরাস বমবস্ত্র আহক্ষমিািাি কযক্ষে মুম্বাই যাওয়ার 

পক্ষয স়েে দুঘিটন্ায় প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্। মৃতুোক্ষল বমবস্ত্রর িয়স বেল 54 িের। বতবন্ 

জাহাঙ্গীর বিন্শ পযাক্ষডাল, অন্াবহতা পযাক্ষডাল এিিং িাবরয়াস পযাক্ষডাক্ষলর সাক্ষয 

ভ্রমণ েরবেক্ষলন্।  
 

িারতীয় িক্সার বিরজু সাহ প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্ 

এবশয়ান্ এিিং েমন্ওক্ষয়লয কগমস উিক্ষয়ই পিে জয়ী প্রযম িারতীয় িক্সার 

বিরজু সাহ সম্প্রবত প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্। মৃতুযোক্ষল তার িয়স বেল 48 িের। বতবন্ 

1994 সাক্ষল েমন্ওক্ষয়লয এিিং এবশয়ান্ কগমস উিক্ষয়ই কিাঞ্জ পিে 

বজক্ষতবেক্ষলন্। সাক্ষহর প্রযম উক্ষিখক্ষযাগয আন্তজি াবতে সাফলয 19 িের িয়ক্ষস 

যাইলযাক্ষডর িযািংেক্ষে 1993 এবশয়ান্ জুবন্য়র চযাবেয়ন্বশক্ষপ এক্ষসবেল। বতবন্ 

লাইট িাইওক্ষয়ট (45-48 কেবজ) বিিাক্ষগ কিাঞ্জ বজক্ষতক্ষেন্|  
 

রান্ী বদ্বতীয় এবলজাক্ষিয প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্ 

রাবন্ বদ্বতীয় এবলজাক্ষিয, বযবন্ 70 িের যক্ষর যুক্তরাক্ষজযর রাজে েক্ষরবেক্ষলন্, 96 

িের িয়ক্ষস িালক্ষমারাক্ষল প্রয়াত হন্। তার স্বাস্থ্য বন্ক্ষয় উক্ষদ্বগ িা়োর তার পবরিার 

স্কটিশ এক্ষস্টক্ষট জক্ষ়ো হক্ষয়বেল। রান্ী বদ্বতীয় এবলজাক্ষিয 1952 সাক্ষল বসিংহাসন্ 

আক্ষরাহক্ষণর পর উক্ষিখক্ষযাগয সামাবজে পবরিতি ন্ কিখা বগক্ষয়বেল ।  
 

প্রয়াত হক্ষলন্ পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাি বশেী রাম চন্দ্র মাবঞ্জ 

পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাি রামচন্দ্র মাবঞ্জ, বযবন্ আট িশে যক্ষর কিাজপুবর কলােনৃ্তয 

'ন্াচ'-এ অবিন্য় েক্ষরবেক্ষলন্, বতবন্ সম্প্রবত প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্। বতবন্ 'লাউডা ন্াচ'-

এর এেজন্ বিখযাত অবিন্য়বশেী বেক্ষলন্| বতবন্ সঙ্গীত ন্াটে এোক্ষডবম পুরস্কার 

(2017) এিিং পদ্মশ্রী (2021) সহ বিবিন্ন পুরস্কার বজক্ষতক্ষেন্| 
 

েণিাটে েণ্ঠবশেী টিবি শকরন্ারায়ণ প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্ 

প্রখযাত েন্িাটিে সঙ্গীতজ্ঞ, টিবি শকরন্ারায়ণ মারা কগক্ষেপ্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্। 

মৃতুযোক্ষল বতবন্ 77 িের িয়সী বেক্ষলন্। বতবন্ েণিাটিে সঙ্গীক্ষতর মাদুরাই মবণ 

আইয়ার তশলীর মশালিাহে বেক্ষলন্। বতবন্ মাদুরাই মবণ আইয়াক্ষরর সাক্ষয কিশ 

েক্ষয়েটি পযিায় িাগ েক্ষরবেক্ষলন্। বতবন্ 2003 সাক্ষল মারাজ বমউবজে 

অযাোক্ষডবমর সঙ্গীতা োলাবন্বয পুরস্কার বজক্ষতবেক্ষলন্ এিিং 2003 সাক্ষল 

পদ্মিূষক্ষণ িূবষত হন্। বতবন্ বেক্ষলন্ সঙ্গীতজ্ঞ বতরুিালাঙ্গল কিমু্ব আইয়ার এিিং 

কগামবত আম্মক্ষলর পুত্র। 
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প্রখযাত ইবতহাসবিি বি কশখ আলী সম্প্রবত প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্ 

প্রখযাত ইবতহাসবিি এিিং মযাঙ্গাক্ষলার ও কগায়া বিশ্ববিিযালক্ষয়র প্রযম উপাচাযি 

অযযাপে বি. কশখ আলী প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্। বতবন্ 1986 সাক্ষল িারতীয় ইবতহাস 

েিংক্ষগ্রক্ষসর 47তম অবযক্ষিশক্ষন্ সাযারণ সিাপবত এিিং 1985 সাক্ষল িবেণ িারত 

ইবতহাস েিংক্ষগ্রক্ষসর প্রবতষ্ঠাতা সিাপবত বেক্ষলন্। বতবন্ রাক্ষজযাৎসি পুরস্কাক্ষরর 

প্রাপে এিিং ইিংক্ষরবজক্ষত কমাট 23টি িই বলক্ষখক্ষেন্।  
 

স্বামী স্বরূপান্ি সরস্বতী 99 িের িয়ক্ষস প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্ 

দ্বারো-শারিা পীঠ শকরাচাযি স্বামী স্বরূপান্ি সরস্বতী মযযপ্রক্ষিক্ষশর ন্রবসিংহপুক্ষর 

কশষ বন্ঃশ্বাস তযাগ েক্ষরক্ষেন্। মৃতুযোক্ষল তার িয়স হক্ষয়বেল 99 িের। 

ন্রবসিংহপুক্ষরর শ্রীযাম কঘাক্ষটশ্বর আশ্রক্ষম বতবন্ কশষ বন্ঃশ্বাস তযাগ েক্ষরন্। স্বামী 

স্বরূপান্ি মযযপ্রক্ষিক্ষশর বসওয়াবন্ কজলার বিক্ষঘাবর গ্রাক্ষম জমগ্রহণ েক্ষরন্। বতবন্ 9 

িের িয়ক্ষস তার িাব়ে কেক্ষ়ে চক্ষল যান্। পক্ষর, বতবন্ উত্তর প্রক্ষিক্ষশর োশীক্ষত যান্, 

কযখাক্ষন্ বতবন্ স্বামী োপিাত্রী মহারাক্ষজর োে কযক্ষে আযযাবত্মে জ্ঞান্ এিিং যমীয় 

জ্ঞান্ লাি েক্ষরন্| 
 

পাবেস্তাক্ষন্র প্রাক্তণ আোয়ার আসাি রউফ প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্ 

পাবেস্তাক্ষন্র প্রাক্তণ আোয়ার আসাি রউফ হৃিক্ষরাক্ষগ আিান্ত হক্ষয় প্রয়াত 

হক্ষয়ক্ষেন্। 66 িের িয়ক্ষস বতবন্ কশষ বন্ঃশ্বাস তযাগ েক্ষরন্। বতবন্ বেক্ষলন্ আবলম 

িাক্ষরর মক্ষতা পাবেস্তাক্ষন্র বেিংিিবন্ত আোয়ারক্ষির এেজন্। 2006 সাক্ষল, 

রউফক্ষে আইবসবসর আোয়ারক্ষির এবলট পযাক্ষন্ক্ষল অন্তিুি ক্ত েরা হক্ষয়বেল, 

তারপক্ষর বতবন্ 47টি কটস্ট, 98টি ওয়ান্ক্ষড এিিং 23টি টি-কটাক্ষয়বেক্ষত িাবয়ে 

পালন্ েক্ষরবেক্ষলন্। পারফরমযাক্ষির িাবষিে পযিাক্ষলাচন্ার পক্ষর 2013 সাক্ষল 

আোয়ারক্ষির অবিজাত পযাক্ষন্ল কযক্ষে িাি প়োর আক্ষগ বতবন্ সাত িের শীক্ষষি 

িাবয়ে পালন্ েক্ষরবেক্ষলন্। 
 

িারক্ষতর সিক্ষচক্ষয় েম কময়াক্ষির প্রযান্ বিচারপবত েমল ন্ারায়ণ বসিং প্রয়াত 

হক্ষয়ক্ষেন্ 

িারক্ষতর প্রাক্তন্ প্রযান্ বিচারপবত েমল ন্ারায়ণ বসিং 95 িের িয়ক্ষস প্রয়াত 

হক্ষয়ক্ষেন্। বিচারপবত ন্ারাইন্ বসক্ষজআই বহসাক্ষি মাত্র 17 বিক্ষন্র কময়াি বেল, যা 

তাক্ষে সিক্ষচক্ষয় েম কময়াক্ষি প্রযান্ বিচারপবত েক্ষর কতাক্ষল। বতবন্ 22 তম প্রযান্ 

বিচারপবত বেক্ষলন্, যার কময়াি বেল 25 ন্ক্ষিম্বর, 1991 কযক্ষে 12 বডক্ষসম্বর, 

1991 পযিন্ত। 
 

প্রাক্তন্ কটবন্স বেিংিিবন্ত অবযন্ায়ে ন্ক্ষরশ কুমার প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্ 

প্রাক্তন্ িারতীয় কটবন্স কখক্ষলায়া়ে এিিং কডবিস োক্ষপর অবযন্ায়ে, ন্ক্ষরশ কুমার 

সম্প্রবত 93 িের িয়ক্ষস প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্। বতবন্ 22 বডক্ষসম্বর, 1928 সাক্ষল 

লাক্ষহাক্ষর জমগ্রহণ েক্ষরবেক্ষলন্| ন্ক্ষরশ কুমার স্বাযীন্তার পক্ষর িারতীয় কটবন্ক্ষস 

এেটি ি়ে ন্াম হক্ষয় ওক্ষঠন্। বতবন্ 1949 সাক্ষল ইিংলযাক্ষড ন্িি ান্ি চযাবেয়ন্বশক্ষপর 

(পক্ষর মযান্ক্ষচস্টার ওক্ষপন্ ন্াক্ষম পবরবচত) ফাইন্াক্ষল কপৌাঁক্ষেবেক্ষলন্| 

তার প্রবতিা শীঘ্রই স্বীেৃত হয় এিিং ন্ক্ষরশ কুমার 1952 সাক্ষল কডবিস োপ িক্ষল 

জায়গা েক্ষর কন্ন্। বতবন্ টান্া আট িের কিক্ষশর প্রবতবন্বযে েক্ষরন্ এিিং পক্ষর 

অবযন্ায়েও হন্। গ্রযাড স্লযাম কখলার আক্ষগ, ন্ক্ষরশ কুমার 1952 এিিং 1953 সাক্ষল 

আইবরশ চযাবেয়ন্বশক্ষপ দুটি এেে বশক্ষরাপা বজক্ষতবেক্ষলন্। এো়োও বতবন্ 

ওক্ষয়লশ চযাবেয়ন্বশক্ষপ এেে মুকুট বজক্ষতবেক্ষলন্ এিিং কমাট পাাঁ চটি েযাবরয়াক্ষরর 

বশক্ষরাপা বজক্ষতবেক্ষলন্। 
 

েক্ষমবডয়ান্ রাজু শ্রীিাস্তি 58 িের িয়ক্ষস প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্ 

েক্ষমবডয়ান্ রাজু শ্রীিাস্তি 58 িের িয়ক্ষস বিবিক্ষত প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্। 10 আগস্ট 

িযায়াম েরার সময় বতবন্ হৃিক্ষরাক্ষগ আিান্ত হক্ষয়বেক্ষলন্। এেটি বরক্ষপাটি  অনু্সাক্ষর 

রাজু সক্ষচতন্ এিিং স্বািাবিে শারীবরে ন়্োচ়ো েরবেক্ষলন্।  
 

প্রিীণ RSS প্রচারে কেশি রাও িত্তাক্ষত্রয় িীবেত প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্ 

রাষ্ট্রীয় স্বয়িং কসিে সিংক্ষঘর প্রিীণতম প্রচারে কেশি রাও িত্তাক্ষত্রয় িীবেত প্রয়াত 

হক্ষয়ক্ষেন্। মৃযুোক্ষল তাাঁ র িয়স বেল 98 িের। 1925 সাক্ষল মহারাক্ষষ্ট্রর ওয়াযিা 

কজলার পুলগাাঁ ও গ্রাক্ষম জমগ্রহণোরী কেশি রাও 1950 সাক্ষল প্রচারে বহক্ষসক্ষি 

োজ েরক্ষত িািংলায় আক্ষসন্। বতবন্ সিংঘ পবরিাক্ষরর সেক্ষলর োক্ষে শ্রদ্ধার পাত্র 

বেক্ষলন্। কেশি রাওক্ষয়র মৃতক্ষিহ রাক্ষজযর সির িফতর, কেশি িিক্ষন্ রাখা 

হক্ষয়বেল। তার মৃতুযক্ষত রাজয সিাপবত সুোন্ত মজুমিারসহ িক্ষলর বসবন্য়র 

কন্তারা কশাে প্রোশ েক্ষরক্ষেন্। 

প্রয়াত হক্ষলন্ সিংসৃ্কত পবেত পদ্মশ্রী আচাযি রামায়ত্ন শুক্লা 

পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাি, অযযাপে আচাযি রাম যত্ন শুক্লা, এেজন্ সিংসৃ্কত পবেত এিিং 

োশী বিিযা পবরষক্ষির প্রাক্তন্ সিাপবত, 90 িের িয়ক্ষস প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্। সিংসৃ্কত 

িযােরণ এিিং কিিান্ত বশোর ন্তুন্ পদ্ধবত উদ্ভািন্ এিিং আযুবন্েীেরক্ষণ অিিাক্ষন্র 

জন্য তাক্ষে "অবিন্ি পাবণবন্" িলা হয়। 
 

মহাোশচারী িযাক্ষলবর পবলয়ােি 80 িের িয়ক্ষস প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্ 

িীঘিতম মহাোশ িাইক্ষটর করেক্ষডি র অবযোরী রাবশয়ান্ মহাোশচারী িযাক্ষলবর 

ভ্লাবিবমক্ষরাবিচ পবলয়ােি 80 িের িয়ক্ষস প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্। রসেসমক্ষসর মক্ষত, 

পবলয়ােি তার েমিজীিক্ষন্ কমাট 678 বিন্ এিিং 16 ঘোর দুটি মহাোশ বমশক্ষন্ 

অিংশ বন্ক্ষয়ক্ষেন্। 
 

প্রাক্তন্ সািংসি এিিং জাতীয় মবহলা েবমশক্ষন্র প্রযম কচয়ারমযান্ জয়ন্তী 

পট্টন্ায়ক্ষের মৃতুয হক্ষয়ক্ষে 

জাতীয় মবহলা েবমশক্ষন্র প্রযম কচয়ারমযান্ এিিং প্রাক্তন্ সিংসি সিসয জয়ন্তী 

পট্টন্াক্ষয়ে ওব়েশার রাজযান্ী িুিক্ষন্শ্বক্ষর প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্। বতবন্ বেক্ষলন্ প্রয়াত 

জান্েী িিক্ষির স্ত্রী। সিাপবত করৌপিী মুমুি তার পবরিার, িনু্ধিান্ধি এিিং 

শুিাোঙ্ক্ষীক্ষির োক্ষে তার সমক্ষিিন্া পাঠিক্ষয়ক্ষেন্, তাক্ষে এেজন্ িে 

সমাজেমী বহসাক্ষি িণিন্া েক্ষরক্ষেন্ বযবন্ তার কসিা এিিং উত্সক্ষগির মাযযক্ষম 

রাক্ষজযর মানু্ক্ষষর হৃিয় জয় েক্ষরক্ষেন্। 
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অস্কারজয়ী অবিক্ষন্ত্রী লুইস কিচার প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্ 

অস্কার বিজয়ী অবিক্ষন্ত্রী এেজন্ লুইস কিচার 88 িের িয়ক্ষস ফ্রাক্ষি প্রয়াত 

হক্ষয়ক্ষেন্। বতবন্ 1976 সাক্ষল ওয়ান্ িু ওিার িয কুকু'স কন্স্ট (1975) েবিক্ষত 

ন্াসি যিাচক্ষডর িূবমোয় অস্কাক্ষর িূবষত হন্। বতবন্ BAFTA পুরস্কার এিিং এেটি 

কগাক্ষডন্ কলাি পুরস্কাক্ষরর প্রাপে বেক্ষলন্। কটবলবিশন্ বসবরজ বপক্ষেট কফক্ষিস 

(1996) এিিং কজায়ান্ অফ আেি াবডয়া (2004) এর িূবমোর জন্য বতবন্ দুটি এবম 

পুরস্কাক্ষরর জন্য মক্ষন্ান্ীত হন্। Netflix বসবরজ গালিিস (2017) এ তার চূ়োন্ত 

িূবমো বেল করাবজর চবরক্ষত্র।  
 

প্রিীণ েিংক্ষগ্রস কন্তা আযিিান্ মহম্মি প্রপ্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্ 

কেরালার প্রাক্তন্ মন্ত্রী এিিং েিংক্ষগ্রক্ষসর বসবন্য়র কন্তা, আযিিান্ মুহাম্মি 87 িের 

িয়ক্ষস প্রয়াত হক্ষয়ক্ষেন্। কেরালার েিংক্ষগ্রক্ষসর এেজন্ বিবশষ্ট মুসবলম কন্তা 

মুহাম্মি, মালাপু্পরক্ষমর ন্ীলামু্বর বন্িিাচন্ী এলাো কযক্ষে আটিার রাজয বিযান্সিায় 

বন্িিাবচত হক্ষয়বেক্ষলন্। বতবন্ চারটি কময়াক্ষি মন্ত্রী বহক্ষসক্ষি িাবয়ে পালন্ েক্ষরন্। 

2011 কযক্ষে 2016 পযিন্ত েিংক্ষগ্রস শাসন্োক্ষল বতবন্ ওক্ষমন্ চাবড সরোক্ষরর 

বিদুযৎমন্ত্রী বেক্ষলন্। 

 

Defence News in Bengali 
 

স্ববন্িি রতা িা়োক্ষত, িারতীয় িাবহন্ী 3য় কিশীয়েরক্ষণর তাবলো কপক্ষয়ক্ষে 

প্রবতরো উত্পািক্ষন্ স্ববন্িি রতাক্ষে উন্নীত েরার এিিং প্রবতরো পািবলে কসক্টর 

আডারক্ষটবেিংস (DPSUs) দ্বারা আমিাবন্ েমাক্ষন্ার প্রক্ষচষ্টার সাক্ষয সামঞ্জসয 

করক্ষখ, প্রবতরো মন্ত্রী রাজন্ায বসিং 28 আগস্ট, 2022-এ 780টি কেৌশলগতিাক্ষি 

গুরুেপূণি লাইন্ প্রবতস্থ্াপক্ষন্র তৃতীয় ইবতিাচে আবিিাসী তাবলো (PIL) 

অনু্ক্ষমািন্ েক্ষরক্ষেন্। ইউবন্ট (LRUs), সাি-বসক্ষস্টম এিিং এেটি টাইমলাইন্ সহ 

উপািান্ যার িাইক্ষর তারা শুযুমাত্র কিশীয় বশে কযক্ষে সিংগ্রহ েরা হক্ষি। এটি সশস্ত্র 

িাবহন্ীর জন্য কঘাবষত বতন্টি বপআইএল কযক্ষে আলািা। 
 

িজ্র প্রহর 2022: বহমাচল প্রক্ষিক্ষশ িারত ও মাবেি ন্ যুক্তরাক্ষষ্ট্রর কযৌয 

মহ়োর সমাবি হক্ষয়ক্ষে 

িারত-মাবেি ন্ কযৌয বিক্ষশষ িাবহন্ীর মহ়ো িজ্র প্রহর 2022 - এর 13তম 

সিংস্করণটি বহমাচল প্রক্ষিক্ষশর িােক্ষলাক্ষত সমাবি হক্ষয়ক্ষে। দুই কিক্ষশর বিক্ষশষ 

িাবহন্ী 21 বিক্ষন্র কযৌয প্রবশেণ মহ়োয় অিংশ কন্য়। কযৌয প্রবশেণ উিয় কিক্ষশর 

িাবহন্ীক্ষে জাবতসিংক্ষঘর সন্ক্ষির অযীক্ষন্ কযৌয পবরক্ষিক্ষশ বিমান্িাহী অপাক্ষরশন্, 

বিক্ষশষ অবিযান্ এিিং সন্ত্রাসবিক্ষরাযী অবিযাক্ষন্ প্রবশেক্ষণর সুক্ষযাগ েক্ষর বিক্ষয়ক্ষে। 
 

কন্ৌিাবহন্ীর ন্তুন্ পতাো উক্ষমাচন্ েরক্ষিন্ প্রযান্মন্ত্রী কমািী, চালু হক্ষি 

আইএন্এস বিিান্ত 

প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবি 2রা কসক্ষেম্বর বিমান্িাহী রণতরী আইএন্এস বিিান্ত 

েবমশবন্িং উিযাপন্ অনু্ষ্ঠাক্ষন্ িারতীয় কন্ৌিাবহন্ীর এেটি ন্তুন্ পতাো (ন্তুন্ 

কন্ৌিাবহন্ীর পতাো) প্রোশ েরক্ষিন্। বতবন্ আনু্ষ্ঠাবন্েিাক্ষি কিক্ষশর প্রযম 

বিমান্িাহী রণতরী, আইএন্এস বিিাক্ষন্তর উক্ষদ্বাযন্ েরক্ষিন্। িারতীয় কন্ৌিাবহন্ী 

কসে জক্ষজি র িস ো়োই 2রা কসক্ষেম্বর এেটি ন্তুন্ কন্ৌিাবহন্ীর পতাো কপক্ষত 

চক্ষলক্ষে| 2001 এিিং 2004 এর মক্ষযয অটল বিহারী িাজক্ষপয়ী অবফক্ষস যাোোলীন্ 

পতাো কযক্ষে িস বচিটি সবরক্ষয় কিওয়া হক্ষয়বেল, বেন্তু মন্ক্ষমাহন্ বসিংক্ষয়র 

কন্তৃোযীন্ ইউবপএ েমতা বফক্ষর পাওয়ার পক্ষর এটি পুন্ঃস্থ্াবপত হক্ষয়বেল। 
 

SAREX-2022: কচন্নাইক্ষয় 10তম জাতীয় সামুবরে অনু্সন্ধান্ এিিং উদ্ধার 

অনু্শীলন্-22 পবরচাবলত হক্ষয়ক্ষে 

কচন্নাইক্ষত িারতীয় কোস্ট গাডি  (ICG) দ্বারা 10তম জাতীয় সামুবরে অনু্সন্ধান্ 

এিিং উদ্ধার অনু্শীলন্ SAREX-22 পবরচাবলত হক্ষয়বেল। অন্যান্য সিংস্থ্া এিিং 

বিক্ষিশী অিংশগ্রহণোরীক্ষির সাক্ষয, িারতীয় কোস্ট গাক্ষডি র প্রযান্, বি এস 

পাঠাবন্য়া, "সাক্ষরক্স-2022" অনু্শীলক্ষন্র মূলযায়ন্ েক্ষরক্ষেন্। জরুরী পবরবস্থ্বতক্ষত, 

ICG ডবন্িয়ার বিমান্ িশিেক্ষির কিবখক্ষয়বেল বেিাক্ষি জাহাজ এিিং এক্ষরাক্ষেন্ 

কযক্ষে যাত্রীক্ষির উদ্ধার েরা যায়। 
 

িারতীয় কসন্াপ্রযান্ মক্ষন্াজ পাক্ষড কন্পাল কসন্া কজন্াক্ষরক্ষলর সম্মান্সূচে 

পক্ষি িূবষত হক্ষয়ক্ষেন্ 

কন্পাক্ষলর রাষ্ট্রপবত বিিযা কিিী িাডাবর িারতীয় কসন্াপ্রযান্ কজন্াক্ষরল মক্ষন্াজ 

পাক্ষডক্ষে কন্পাবল কসন্ািাবহন্ীর অন্ারাবর কজন্াক্ষরল উপাবযক্ষত িূবষত েক্ষরক্ষেন্। 

কন্পাক্ষলর রাজযান্ী শহক্ষর রাষ্ট্রপবতর সরোবর িাসিিন্ 'শীতল বন্িাস'-এ এে 

বিক্ষশষ অনু্ষ্ঠাক্ষন্ কজন্াক্ষরল পাক্ষডক্ষে সম্মাবন্ত েরা হয়। অনু্ষ্ঠাক্ষন্ বতবন্ এেটি 

তক্ষলায়ার ও কস্ক্রালও উপস্থ্াপন্ েক্ষরক্ষেন্। 
 

DRDO এিিং িারতীয় কসন্ািাবহন্ী ওব়েশা উপকূক্ষল QRSAM-এর েয়টি 

িাইট-পরীো সফলিাক্ষি পবরচালন্া েক্ষরক্ষে 

বডক্ষফি বরসাচি  অযাড কডক্ষিলপক্ষমে অগিান্াইক্ষজশন্ (DRDO) এিিং িারতীয় 

কসন্ািাবহন্ী মূলযায়ন্ পরীোর অিংশ বহসাক্ষি ওব়েশা উপকূক্ষল ইবেক্ষগ্রক্ষটড কটস্ট 

করঞ্জ (ITR), চাাঁ বিপুর কযক্ষে কুইে বরঅযােশন্ সারক্ষফস টু এয়ার বমসাইল 

(QRSAM) বসক্ষস্টক্ষমর েয়টি িাইট পরীো সেন্ন েক্ষরক্ষে। 
 

বিবপন্ রাওয়াক্ষতর ন্াক্ষম বেবিযু বমবলটাবর গযাবরসন্ েযাক্ষের ন্ামেরণ েরা 

হক্ষয়ক্ষে 

বেবিযু গযাবরসক্ষন্র সামবরে েযাে, যা অরুণাচল প্রক্ষিক্ষশর Line of Actual 

Control (LAC) এর খুি োক্ষে অিবস্থ্ত, এটি কিক্ষশর প্রযম বচফ অফ বডক্ষফি 

স্টাফ (CDS) এর সম্মাক্ষন্ 'কজন্াক্ষরল বিবপন্ রাওয়াত বমবলটাবর গযাবরসন্' বহসাক্ষি 

ন্ামেরণ েরা হক্ষয়ক্ষে, বযবন্ গত বডক্ষসম্বক্ষর কহবলেোর দুঘিটন্ায় বন্হত হন্। 

এেজন্ তরুণ েক্ষন্িল বহসাক্ষি, রাওয়াত 1999-2000 সাল কযক্ষে বেবিযুক্ষত তার 

িযাটাবলয়ন্ 5/11 কগাখিা রাইক্ষফলক্ষসর কন্তৃে বিক্ষয়বেক্ষলন্ এিিং এলাোর বন্রাপত্তা 

োঠাক্ষমাক্ষে শবক্তশালী েরক্ষত িযাপে অিিান্ করক্ষখবেক্ষলন্। 
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রাজস্থ্াক্ষন্র কোটায় জাতীয় প্রবতরো MSME েন্ক্ষক্লি এিিং প্রিশিন্ী শুরু 

হক্ষয়ক্ষে 

রাজস্থ্াক্ষন্র কোটায় দুই বিক্ষন্র ন্যাশন্াল বডক্ষফি MSME েন্ক্ষক্লি এিিং 

প্রিশিন্ী শুরু হক্ষয়ক্ষে। প্রিশিন্ীক্ষত, T-90 এিিং BMP-2 টযাক, আটিি লাবর োমান্, 

অসিংখয নাইপার এিিং কমবশন্গান্ ও সামবরে কসতু সহ প্রবতরো বগয়ার প্রিশিন্ 

েরা হয়। 
 

JIMEX 2022: িক্ষঙ্গাপসাগক্ষর িারত-জাপাক্ষন্র কযৌয কন্ৌ মহ়ো শুরু 

হক্ষয়ক্ষে 

িক্ষঙ্গাপসাগক্ষর িারতীয় কন্ৌিাবহন্ী দ্বারা আক্ষয়াবজত জাপান্-িারত কমবরটাইম 

এক্সারসাইজ 2022 (JIMEX 22) এর ষষ্ঠ সিংস্করণ শুরু হক্ষয়ক্ষে। জাপান্ 

কমবরটাইম কসলফ বডক্ষফি কফাসি (JMSDF) জাহাক্ষজর কন্তৃে বিক্ষেন্ বরয়ার 

অযাডবমরাল বহরাতা কতাবশউবে, েমাডার এসেটি  কিাটিলা কফার এিিং িারতীয় 

কন্ৌ জাহাক্ষজর কন্তৃে বিক্ষেন্ বরয়ার অযাডবমরাল সঞ্জয় িািা, িযাগ অবফসার 

েমাবডিং ইস্টান্ি বিট। 
 

প্রক্ষজক্ট 17A ‘তারাবগবর’-এর তৃতীয় বস্টলয বফ্রক্ষগট চালু হক্ষয়ক্ষে 

'তারাবগবর', িারতীয় কন্ৌিাবহন্ীর প্রক্ষজক্ট 17A-এর তৃতীয় বস্টলয বফ্রক্ষগট, 

মুম্বাইক্ষত চালু েরা হক্ষয়বেল, Mazagon Dock Shipbuilders (MDL) 

জাবন্ক্ষয়ক্ষে। এই জাহাজটি এেটি সমবেত বন্মিাণ পদ্ধবত িযিহার েক্ষর ততবর েরা 

হক্ষয়ক্ষে। 

জাহাজটির ন্ামেরণ েক্ষরন্ চারু বসিং, কপ্রবসক্ষডে, কন্বি ওয়াইিস ওক্ষয়লক্ষফয়ার 

অযাক্ষসাবসক্ষয়শন্ (ওক্ষয়স্টান্ি বরবজয়ন্), িাইস অযাডবমরাল আক্ষজন্দ্র িাহাদুর বসিং-

এর স্ত্রী, এফওবস-ইন্-বস ওক্ষয়স্টান্ি কন্িাল েমাড, বযবন্ প্রযান্ অবতবয বেক্ষলন্। 

10 কসক্ষেম্বর, 2020-এ 'তারাবগবর'-এর েীল স্থ্াপন্ েরা হক্ষয়বেল। জাহাজটি 

2025 সাক্ষলর আগক্ষস্টর মক্ষযয সরিরাহ েরা হক্ষি িক্ষল আশা েরা হক্ষে, বিিৃবতক্ষত 

িলা হক্ষয়ক্ষে। আনু্মাবন্ে 3,510 টন্ লঞ্চ ওজন্ বন্ক্ষয় জাহাজটি চালু েরা হক্ষে। 

বফ্রক্ষগটটি িারতীয় কন্ৌিাবহন্ীর অিযন্তরীণ ন্েশা সিংস্থ্া, িুযক্ষরা অফ কন্িাল 

বডজাইন্ এটি বডজাইন্ েক্ষরক্ষে। 
 

িারতীয় কসন্া ও িারতীয় বিমান্িাবহন্ী কযৌয মহ়ো 'গগন্ িাইে' 

পবরচালন্া েরক্ষে 

িারতীয় কসন্ািাবহন্ীর খ়েগা েপিস এিিং িারতীয় বিমান্ িাবহন্ী পাঞ্জাক্ষি এেটি 

কযৌয মহ়ো 'গগন্ িাইে' পবরচালন্া েক্ষরক্ষে। চার বিন্ যক্ষর পবরচাবলত এই 

মহ়োয় স্থ্লিাবহন্ীর বড্রল, শত্রুর প্রবতরো এিিং গিীর অনু্প্রক্ষিক্ষশর অনু্শীলক্ষন্র 

জন্য স্থ্ল িাবহন্ীর সমযিক্ষন্ িায়িীয় হাত বহসাক্ষি আিমণোরী কহবলেোর 

কমাতাক্ষয়ন্ অন্তিুি ক্ত বেল। এটি স্থ্ল িাবহন্ীর যাবন্ত্রে েলামগুবলর সাক্ষয সমেয় 

েক্ষর আিমণোরী কহবলেোরগুবলর বন্িুি ল ফায়ার পাওয়ারও প্রিশিন্ েক্ষর। 

কযৌয মহ়োর কন্তৃক্ষে বেক্ষলন্ কজন্াক্ষরল অবফসার েমাবডিং, খ়েগা েপিস, 

কলফক্ষটন্যাে কজন্াক্ষরল প্রতীে শমিা। এই মহ়োয় পবিমী েমাক্ষডর কজন্াক্ষরল 

অবফসার েমাবডিং ইন্ বচফ কলফক্ষটন্যাে কজন্াক্ষরল ন্ি কে খািুবরও উপবস্থ্ত 

বেক্ষলন্, বযবন্ িাবহন্ীক্ষে এই যরক্ষন্র যারণার বিোশ অিযাহত রাখক্ষত এিিং পবিম 

সীমাক্ষন্ত কযক্ষোন্ও দুক্ষযিাগ কমাোক্ষিলায় প্রস্তুত যাোর আহ্বান্ জাবন্ক্ষয়বেক্ষলন্। 
 

োবগিল আন্তজি াবতে মযারাযক্ষন্র উক্ষদ্বাযন্ েরক্ষলন্ কসন্াপ্রযান্ কজন্াক্ষরল 

মক্ষন্াজ পাক্ষড 

লািাক্ষখ োবগিল ইোরন্যাশন্াল মযারাযক্ষন্র উক্ষদ্বাযন্ েরক্ষলন্ কসন্াপ্রযান্ 

কজন্াক্ষরল মক্ষন্াজ পাক্ষড। লািাখ অক্ষটাক্ষন্ামাস বহল কডক্ষিলপক্ষমে োউবিল 

(LAHDC), োবগিল এিিং লািাখ পুবলশ সারহাি পুক্ষন্র সহক্ষযাবগতায় 

ইক্ষিেগুবল আক্ষয়াজন্ েক্ষরক্ষে। ইক্ষিেগুবলর 10 বেবম এিিং 5 বেবম রান্ 

অন্তিুি ক্ত রক্ষয়ক্ষে। আন্তজি াবতে এই মযারাযক্ষন্, 2000 জক্ষন্রও কিবশ কিৌ়েবিি 

অিংশগ্রহণ েক্ষরবেক্ষলন্। 
 

িারতীয় কন্ৌিাবহন্ী বিশাখাপত্তন্ক্ষম ENC ইয়টিিং চযাবেয়ন্বশপ পবরচালন্া 

েক্ষরক্ষে 

বিশাখাপত্তন্ক্ষম HQENC-এর তিািযাক্ষন্ INWTC, INS Circas দ্বারা ENC 

ইয়টিিং চযাবেয়ন্বশপ পবরচাবলত হক্ষয়বেল। পুরস্কার বিতরণী ও সমাপন্ী অনু্ষ্ঠাক্ষন্র 

সঞ্চালন্া েক্ষরন্ প্রযান্ অবতবয CMDE এর পবরচালে সুমন্ত্র হাজাবরো| 
 

িারতীয় বিমান্ িাবহন্ী অবিন্িক্ষন্র বমগ-21 কস্কায়াড্রন্ক্ষে অিসর বন্ক্ষত 

চক্ষলক্ষে 

িারতীয় বিমান্ িাবহন্ী তার শ্রীন্গর-বিবত্তে বমগ-21 কস্কায়াড্রন্ 'কসাডি  আমিস' 

অিসর বন্ক্ষত চক্ষলক্ষে, যার উইিং েমাডার অবিন্িন্ িাযিমান্। বমগ -21 

কস্কায়াড্রন্ 'কসাডি  আমিস' এর এেটি অিংশ বেল যখন্ বতবন্ 2019 সাক্ষলর 

কফব্রুয়াবরক্ষত িালাক্ষোট িাইক্ষের এেবিন্ পক্ষর পাবেস্তাক্ষন্র এেটি F-16 

যুদ্ধবিমান্ িূপাবতত েক্ষরবেক্ষলন্| 
 

িারতীয় কসন্ািাবহন্ী বিক্ষশ্বর সক্ষিিাচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র বসয়াক্ষচন্ বহমিাক্ষহ 

সযাক্ষটলাইট-বিবত্তে ইোরক্ষন্ট পবরক্ষষিা সবিয় েক্ষরক্ষে 

িারতীয় কসন্ািাবহন্ী বিক্ষশ্বর সক্ষিিাচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র বসয়াক্ষচন্ বহমিাক্ষহ সযাক্ষটলাইট-

বিবত্তে ইোরক্ষন্ট পবরক্ষষিা সবিয় েক্ষর এেটি অসাযারণ েৃবতে অজি ন্ েক্ষরক্ষে। 

ঐ এেই বিক্ষন্, কিশীয় প্রবতরো বশেক্ষে 'আবিিাসী সমাযাক্ষন্র সাক্ষয িবিষযক্ষতর 

যুক্ষদ্ধ ল়োই েরার' প্রবতশ্রুবতর সাক্ষয সঙ্গবতপূণি জরুবর সিংগ্রক্ষহর জন্য গুরুেপূণি 

সরঞ্জাম সরিরাহ েরার জন্য আমন্ত্রণ জান্াক্ষন্া হক্ষয়বেল। 

বসয়াক্ষচন্ বহমিাহ িারতীয় কসন্ািাবহন্ীর জন্য এেটি অতযন্ত গুরুেপূণি স্থ্ান্, োরণ 

এটি চীন্ ও পাবেস্তান্ উিয় শত্রু কিশ কযক্ষে আিমক্ষণর কেন্দ্রবিিু|  
 

প্রবতরোমন্ত্রীর উপবস্থ্বতক্ষত NCC এিিং UNEP এেটি চুবক্ত স্বাের 

েক্ষরক্ষে 

প্রবতরো মন্ত্রী রাজন্ায বসিং, ন্যাশন্াল েযাক্ষডট েপিস (NCC) এিিং জাবতসিংক্ষঘর 

পবরক্ষিশ েমিসূবচ (UNEP) এর মক্ষযয এেটি সমক্ষ াতা স্মারে স্বাের েক্ষরক্ষেন্। 

োবস্টে দূষক্ষণর বিরুক্ষদ্ধ ল়োই েরক্ষত এিিং পবরষ্কার জলাশক্ষয়র উক্ষদ্দশয অজি ক্ষন্র 

জন্য টাইড টান্িাসি োবস্টে চযাক্ষলঞ্জ কপ্রাগ্রাম এিিং পুন্ীত সাগর অবিযান্ িযিহার 

েরার জন্য এেটি সমক্ষ াতা স্মারে স্বােবরত হক্ষয়বেল। এর লেয হল বিশুদ্ধ 

জলাশক্ষয়র প্রচাক্ষর তরুণক্ষির সেৃক্ত েরার উক্ষিযাগগুবলক্ষে সমেয় েরা। 
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Books & Authors News in Bengali 
 

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

প্রোবশত হক্ষি 

পুলাক্ষপ্র িালােৃষ্ণাক্ষন্র কলখা ‘India’s Economy From Nehru To Modi:: 

A Brief History’ ন্াক্ষম এেটি ন্তুন্ িই শীঘ্রই প্রোবশত হক্ষত চক্ষলক্ষে| 

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

পবডত কন্ক্ষহরুর সময় কযক্ষে িারক্ষতর অযিনন্বতে অগ্রগবত বন্ক্ষয় কলখা হক্ষয়ক্ষে। 

জওহরলাল কন্হরু কযক্ষে িতি মান্ সমক্ষয়র প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবি সম্বক্ষন্ধ সি 

তযয িইটিক্ষত উক্ষিবখত আক্ষে।  
 

ডাঃ োলুিাই "Science Behind Surya Namaskar" বশক্ষরান্াক্ষমর 

এেটি িই উক্ষমাচন্ েক্ষরক্ষেন্  

প্রবতমন্ত্রী, ডাঃ মুঞ্জপা়ো মক্ষহন্দ্রিাই োলুিাই AIIA- কত সিক্ষচক্ষয় সুপবরবচত 

কযাগ আসন্গুবলর মক্ষযয এেটির উপর প্রমাণ-বিবত্তে গক্ষিষণার এেটি সিংগ্রহ 

“Science Behind Surya Namaskar” ন্াক্ষম এেটি িই প্রোশ েক্ষরক্ষেন্। 

িইটি AIIA- কত অল-ইবডয়া ইন্বস্টটিউট অফ আয়কু্ষিিি (AIIA) স্বস্থ্িৃবত্ত এিিং 

কযাগ বিিাক্ষগর দ্বারা সিংেবলত হক্ষয়ক্ষে। 
 

কসৌময সাক্ষক্সন্ার কলখা 'বডক্ষিাসি অযাড কডক্ষমাক্ষিবস: এ বহবি অফ 

পাক্ষসিান্াল ল ইন্ কপাস্ট-ইবডক্ষপন্ক্ষডি ইবডয়া' বশক্ষরান্াক্ষমর এেটি িই 

প্রোবশত হক্ষয়ক্ষে 

ইবডয়া ইোরন্যাশন্াল কসোক্ষর ঔপবন্ক্ষিবশে যুক্ষগর পরিতী সমক্ষয়র 

বিিাহবিক্ষেক্ষির আইন্ এিিং বিবিন্ন যক্ষমির উপর এেটি ন্তুন্ িই প্রোবশত হক্ষয়ক্ষে। 

'বডক্ষিাসি অযাড কডক্ষমাক্ষিবস: এ বহবি অফ পাক্ষসিান্াল ল ইন্ কপাস্ট-

ইবডক্ষপক্ষডি ইবডয়া' িইটি িারক্ষতর পাবরিাবরে আইন্, যমি এিিং বলঙ্গ সেক্ষেি  

তুক্ষল যরা হক্ষয়ক্ষে। িইটি বলক্ষখক্ষেন্ কেমবিজ বিশ্ববিিযালক্ষয়র ইবতহাস অনু্ষক্ষির 

এেজন্ বিটিশ এোক্ষডমী কফক্ষলা কসৌময সাক্ষক্সন্া| 
 

"ফরবজিং কমক্ষটল: নৃ্ক্ষপির রাও অযাড িয কপন্ার কস্টাবর" ন্ামে পিন্ বস. 

লাক্ষলর কলখা এেটি িই প্রোবশত হক্ষয়ক্ষে  

এেজন্ প্রিীণ সািংিাবিে পিন্ বস লাল এেটি ন্তুন্ িই বলক্ষখক্ষেন্, যার ন্াম 

'ফরবজিং কমক্ষটল: নৃ্ক্ষপির রাও অযাড িয কপন্ার কস্টাবর'| িইটি 2022 সাক্ষলর 

কসক্ষেম্বক্ষর প্রোবশত হক্ষত চক্ষলক্ষে৷ িইটি হাপিারেবলি পািবলশাসি ইবডয়া প্রোশ 

েরক্ষি৷  
 

বপবস িালাসুিমাবন্য়াক্ষন্র কলখা এেটি ন্তুন্ িই “Rajini’s Mantras” 

প্রোবশত হক্ষয়ক্ষে 

উক্ষিযাক্তা কলখে, বপবস িালাসুিমাবন্য়ান্(বপবস িালা) ইিংক্ষরবজক্ষত এেটি ন্তুন্ িই 

“রজন্ীর মন্ত্র: লাইফ কলসন্স ফ্রম ইবডয়াস কমাস্ট লিড সুপারস্টার” বলক্ষখক্ষেন্। 

এটি জাইক্ষো পািবলবশিং হাউস (িারত) দ্বারা প্রোবশত হক্ষয়বেল। বপবস িালার 1ম 

িই বেল রজন্ীর পঞ্চতন্ত্র এিিং রাজা েৃষ্ণমূবতি , যা এেটি জাতীয় কিস্টক্ষসলার হক্ষয় 

ওক্ষঠ। গ্রযাড িযাড রজন্ী এিিং রাম এন্ রামেৃষ্ণান্ 2022 সাক্ষলর বডক্ষসম্বক্ষর 

প্রোবশত হক্ষয়বেল। 
 

ন্িক্ষতজ সারন্ার সিিক্ষশষ িই বিমসন্ বরিং 2022 সাক্ষলর সাবহক্ষতযর জন্য 

JCB পুরস্কাক্ষরর জন্য তাবলোিুক্ত হক্ষয়ক্ষে  

ন্িক্ষতজ সারন্ার সিিক্ষশষ িই, বিমসন্ বরিং, সাবহক্ষতযর জন্য JCB পুরস্কাক্ষরর 

জন্য িীঘি তাবলোিুক্ত, 13 এবপ্রল, 1919-এ সিংঘটিত জাবলয়ান্ওয়ালা িাগ 

হতযাোক্ষের সাক্ষয শুরু হয় এিিং কসই যুগ এিিং ঘটন্ার পক্ষরর ঘটন্াক্ষে জীিন্ত 

েরার জন্য সমক্ষয়র সাক্ষয সাক্ষয বপবেক্ষয় যায়। সক্ষিিাপবর, কযমন্ প্রস্তািন্ায় িলা 

হক্ষয়ক্ষে, “এগুক্ষলাই তখন্ সতয। এমন্বে এেশ িের পক্ষরও, ঘটন্াগুবল বন্ক্ষজক্ষির 

পক্ষে েযা িক্ষল। আক্ষগ এিিং পক্ষর শুযুমাত্র ইবতহাস... মানু্ক্ষষর বিয়ােলাপ বিক্ষয় 

ততবর..." 
 

'লতা: সুর-গাযা'-এর ইিংক্ষরবজ অনু্িাি 2023 সাক্ষলর জানু্য়াবরক্ষত মুবক্ত 

পাক্ষি 

পুরষ্কারপ্রাি িই "লতা: সুর-গাযা" এর ইিংক্ষরবজ অনু্িাি 2023 সাক্ষলর 

জানু্য়াবরক্ষত প্রোবশত হক্ষি৷ "লতা: অযা লাইফ ইন্ বমউবজে", মূলত কলখে-েবি 

যবতন্দ্র বমশ্র দ্বারা বহবিক্ষত কলখা, প্রখযাত কলখে এিিং অনু্িািে ইরা পাক্ষড দ্বারা 

অনু্িাি েরা হক্ষয়ক্ষে।  

সুক্ষরর রান্ী বহক্ষসক্ষি পবরবচত মক্ষঙ্গশের পাাঁ চ িের িয়ক্ষস গান্ গাওয়ার প্রবশেণ 

শুরু েক্ষরন্। বতবন্ 1942 সাক্ষল এেজন্ গায়ে বহসাক্ষি তার েমিজীিন্ শুরু েক্ষরন্ 

এিিং বহবি, মারাঠি, তাবমল, েন্ন়ে, িািংলা এিিং অন্যান্য সহ 36টি িারতীয় িাষায় 

25,000টি গান্ কগক্ষয়ক্ষেন্ িক্ষল েৃবতে কপক্ষয়ক্ষেন্| 
 

জগিীপ যন্খর "পবেত িীন্িয়াল উপাযযায় - জীিন্ িশিন্ ও সাবমযেতা" 

বশক্ষরান্াক্ষমর এেটি িই প্রোশ েক্ষরক্ষেন্ 

িাইস কপ্রবসক্ষডে, শ্রী জগিীপ যন্খর “পবডত” বশক্ষরান্াক্ষমর এেটি িইটি প্রোশ 

েক্ষরক্ষেন্। িীন্িয়াল উপাযযায় – জীিন্ িশিন্ আর সাবমযেতা” (পাাঁ চ খে) ন্তুন্ 

বিবিক্ষত এিিং এই উপলক্ষে সমসামবয়ে সমক্ষয় পবডত িীন্িয়াক্ষলর বচন্তার গুরুে 

তুক্ষল যক্ষরন্। প্রবতরো মন্ত্রী রাজন্ায বসিং, প্রাক্তন্ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ মুরবল মক্ষন্াহর 

কজাশী এিিং অন্যান্য বিবশষ্ট িযবক্তরা এই অনু্ষ্ঠাক্ষন্ উপবস্থ্ত বেক্ষলন্। 
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এম কিকাইয়া ন্াইডু প্রযান্মন্ত্রী কমািীর বন্িিাবচত বেেু িকৃ্ততার উপর এেটি 

িই প্রোশ েক্ষরক্ষেন্ 

প্রাক্তন্ উপরাষ্ট্রপবত এম কিকাইয়া ন্াইডু ন্তুন্ বিবির আোশিাণী িিক্ষন্ 

প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবির বন্িিাবচত িকৃ্ততার এেটি সিংগ্রহ প্রোশ েক্ষরক্ষেন্। তযয 

ও সম্প্রচার মন্ত্রে আক্ষয়াবজত এেটি অনু্ষ্ঠাক্ষন্ কেরালার রাজযপাল আবরফ মহম্মি 

খাক্ষন্র উপবস্থ্বতক্ষত "সিো সায সিো বিোশ সিো বিশ্বাস" প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র 

কমািী বস্পেস (কম 2019-কম 2020)' বশক্ষরান্াক্ষমর িইটি প্রোশ েরা হক্ষয়বেল। 

িইটি প্রোক্ষশর সময়, প্রাক্তন্ উপরাষ্ট্রপবত এম. কিকাইয়া ন্াইডু িক্ষলবেক্ষলন্ কয, 

িইটি পাঠেক্ষির িারক্ষতর িবিষযক্ষতর জন্য প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবির দৃবষ্টিবঙ্গ 

এিিং জাতীয় গুরুক্ষের বিবিন্ন বিষক্ষয় তাাঁ র িকৃ্ততার মাযযক্ষম সামক্ষন্র যাত্রার এেটি 

পবরষ্কার করাডমযাক্ষপর আিাস কিয়। 
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পবিমিক্ষঙ্গ কখালা হক্ষে বিক্ষশ্বর সিক্ষচক্ষয় ি়ে যমীয় সৃ্মবতক্ষসৌয 

বিক্ষশ্বর িৃহত্তম যমীয় সৃ্মবতস্তম্ভ, পবিমিক্ষঙ্গর তিবিে েযাক্ষন্ক্ষটাবরয়াক্ষমর মবির , 

যা ইোরন্যাশন্াল কসাসাইটি অফ েৃষ্ণ েন্সায়ক্ষন্স (ইসেন্) এর সির িফতর 

বহসাক্ষি োজ েরক্ষি| তিবিে েযাক্ষন্ক্ষটবরয়াম অবতবযক্ষির মহাজাগবতে সৃবষ্টর 

বিবিন্ন অিংক্ষশ ভ্রমক্ষণর প্রস্তাি কিক্ষি। 

তিবিে েযাক্ষন্ক্ষটাবরয়াক্ষমর মবির হল ইসেক্ষন্র প্রবতষ্ঠাতা শ্রীল প্রিুপাক্ষির দৃবষ্ট 

এিিং দৃশযত মাবেি ন্ যুক্তরাক্ষষ্ট্র েযাবপটল িিক্ষন্র ন্েশা দ্বারা অনু্প্রাবণত। শ্রীল 

প্রিুপাি 1976 সাক্ষলর জুলাই মাক্ষস মবিক্ষরর িাবহযে তশলীর জন্য তার পেক্ষির 

েযা জান্ান্। 

তিবিে েযাক্ষন্ক্ষটবরয়াক্ষমর মবিরটি পবিমিক্ষঙ্গর ন্িীয়া কজলার মায়াপুক্ষর অিবস্থ্ত 

এিিং সেূণি হিার পর এটি িযাটিোক্ষন্র তাজমহল এিিং কসে পলস েযাক্ষযড্রাক্ষলর 

কচক্ষয়ও ি়ে হক্ষি।  
 

দুন্ীবতগ্রস্ত অবফসারক্ষির শাবস্ত কিওয়ার বন্ক্ষিি শ প্রতযাখযান্ েরার জন্য 

CVC-এর তাবলোর শীক্ষষি রক্ষয়ক্ষে করল 

করলওক্ষয় মন্ত্রে সরোরী সিংস্থ্াগুবলর তাবলোর শীক্ষষি রক্ষয়ক্ষে যারা দুন্ীবতগ্রস্ত 

েমিেতি া ও েমিচারীক্ষির বিরুক্ষদ্ধ বসবিবসর সুপাবরশ উক্ষপো েক্ষর এিিং তাক্ষির 

বন্জস্ব শৃঙ্খলামূলে পদ্ধবত অনু্সাক্ষর বিষয়গুবল সমাযান্ েক্ষর। 2021 সাক্ষলর 

িাবষিে প্রবতক্ষিিক্ষন্ 55টি অনু্রূপ ঘটন্া সরোবর সিংস্থ্াগুবলক্ষত বরক্ষপাটি  েরা 

হক্ষয়ক্ষে, যার মক্ষযয 11টি করলওক্ষয়ক্ষত বেল। 
 

বিবির মুখযমন্ত্রী কেজবরওয়াল িাচুি য়াল সু্কল চালু েরক্ষলন্  

বিবির মুখযমন্ত্রী অরবিি কেজবরওয়াল এেটি িাচুি য়াল সু্কল চালু েক্ষরক্ষেন্| 

সারাক্ষিশ কযক্ষে োত্র-োত্রীরা সু্কলটিক্ষত িবতি র জন্য কযাগয িক্ষল বিক্ষিবচত হক্ষি। 

বিবি মক্ষডল িাচুি য়াল সু্কল (DMVS) এর জন্য আক্ষিিন্ প্রবিয়া 31 আগস্ট শুরু 

হক্ষয়বেল৷ সু্কলটি 9-12 ক্লাক্ষসর জন্য উপলব্ধ যােক্ষি৷ সু্কলটিক্ষত িেতা-বিবত্তে 

প্রবশেণ সহ NEET, CUET এিিং JEE-এর মক্ষতা প্রক্ষিবশো পরীোর জন্য 

বিক্ষশষজ্ঞক্ষির দ্বারা প্রস্তুটি প্রিান্ েরা হক্ষি। 
 

NHAI কলািাল কন্বিক্ষগশন্ সযাক্ষটলাইট বসক্ষস্টম-বিবত্তে কটাবলিং-এর 

উপর েমিশালার আক্ষয়াজন্ েক্ষরক্ষে 

িারক্ষতর ন্যাশন্াল হাইওক্ষয় অযবরটি (NHAI), িারক্ষত কটাবলিং বিবত্তে কলািাল 

কন্বিক্ষগশন্ সযাক্ষটলাইট (GNSS) এর উপর এেটি কস্টেক্ষহাডার পরামশি 

েমিশালার আক্ষয়াজন্ েক্ষরক্ষে। এেবিন্িযাপী এই েমিশালার মূল উক্ষদ্দশয বেল 

বজএন্এসএস-বিবত্তে কটাবলিং বসক্ষস্টক্ষমর বিবিন্ন বিে সেক্ষেি  বিবিন্ন বশে 

বিক্ষশষজ্ঞ এিিং কস্টেক্ষহাডারক্ষির োে কযক্ষে ইন্পুট এিিং পরামশি চাওয়া। 

এো়োও, এই েমিশালা GNSS প্রযুবক্তর উপর বিবত্ত েক্ষর িারক্ষত বফ্র কিা 

করাবলিং বসক্ষস্টক্ষমর জন্য কেৌশলগুবল এিিং িবিষযক্ষতর করাডমযাপ বডজাইক্ষন্ 

সহায়তা েরার জন্য এেটি গাইড বহসাক্ষি োজ েরক্ষি। 
 

লািাক্ষখ কিক্ষশর প্রযম “Night Sky Sanctuary” স্থ্াপন্ েরক্ষত চক্ষলক্ষে 

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান্ ও প্রযুবক্ত মন্ত্রী বজক্ষতন্দ্র বসিং লািাক্ষখর হযান্ক্ষলক্ষত আগামী বতন্ 

মাক্ষসর মক্ষযয িারক্ষতর প্রযম "“Night Sky Sanctuary” স্থ্াপন্ েরা হক্ষি। এটি 

িারত সরোক্ষরর এেটি অন্ন্য উক্ষিযাগ। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান্ ও প্রযুবক্ত মন্ত্রক্ষের 

প্রোবশত এেটি বিিৃবত অনু্সাক্ষর প্রস্তাবিত অন্ধোর আোক্ষশর এই বরজািি টি 

লািাক্ষখর হযান্ক্ষলক্ষত অিবস্থ্ত হক্ষি এিিং এটি িারক্ষত কজযাবতর্-পযিটন্ক্ষে 

উত্সাবহত েরক্ষি। 
 

োন্াডার মারহাম বসটিক্ষত বমউবজে েক্ষোজার এ. আর. রহমাক্ষন্র ন্াক্ষম 

এেটি রাস্তার ন্ামেরণ েরা হক্ষয়ক্ষে  

অস্কার বিজয়ী বমউবজে আইেন্, এ আর রহমাক্ষন্র ন্াম সম্প্রবত োন্াডার মারখাম 

শহক্ষরর রাস্তার ন্ামেরণ েরা হক্ষয়ক্ষে| বতবন্ বিক্ষশ্বর সিক্ষচক্ষয় বপ্রয় সঙ্গীতবশেীক্ষির 

এেজন্। 'মারাক্ষজর কমাজাটি ' ন্াক্ষম পবরবচত, রহমান্ কিশ বেেু বহট গান্ এিিং 

েক্ষোবজশন্ বিক্ষয়ক্ষেন্ যা বচরোল মক্ষন্ যােক্ষি। বতবন্ মবণ রত্নক্ষমর করাজা বিক্ষয় 

তার কেবরয়ার শুরু েক্ষরবেক্ষলন্ এিিং তখন্ কযক্ষেই বতবন্ দুিি ান্ত অবিন্য় 

েক্ষরক্ষেন্। তার বেেু বহট এিিং পুরস্কার বিজয়ী েক্ষোবজশক্ষন্র মক্ষযয রক্ষয়ক্ষে বিল 

কস, জয় কহা, এে কহা কগ হাম অর তুম, রিং কি িাসবন্ত, এিিং অযায় হযায়রাক্ষত। 
 

বলজ ট্রাস: যুক্তরাক্ষজযর তৃতীয় মবহলা প্রযান্মন্ত্রী 

কমবর এবলজাক্ষিয ট্রাস, এেজন্ বিটিশ রাজন্ীবতবিি বযবন্ 26 জুলাই, 1975 সাক্ষল 

জমগ্রহণ েক্ষরবেক্ষলন্, এখন্ বতবন্ েন্জারক্ষিটিি পাটিি র কন্তা এিিং 6 কসক্ষেম্বর, 

2022-এ বতবন্ যুক্তরাক্ষজযর প্রযান্মন্ত্রী হক্ষত চক্ষলক্ষেন্। 

2021 সাল কযক্ষে, বতবন্ ন্ারী ও সমতা বিষয়ে মন্ত্রী এিিং পররাষ্ট্র, েমন্ওক্ষয়লয 

এিিং উন্নয়ন্ বিষয়ে মন্ত্রীর পক্ষি অবযবষ্ঠত হক্ষয়ক্ষেন্। 

বলজ ট্রাস এেজন্ েন্জারক্ষিটিি পাটিি র সিসয এিিং 2010 সাল কযক্ষে িবেণ 

পবিম ন্রক্ষফাক্ষের এমবপ বহক্ষসক্ষি িাবয়ে পালন্ েরক্ষেন্। 

প্রযান্মন্ত্রী কযক্ষরসা কম, িবরস জন্সন্ এিিং কডবিড েযাক্ষমরক্ষন্র অযীক্ষন্, বতবন্ কিশ 

েক্ষয়েটি মবন্ত্রসিা পক্ষি অবযবষ্ঠত বেক্ষলন্। 
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িক্ষি িারত 2 হাই-বস্পড কট্রক্ষন্র ন্তুন্ সিংস্করণ চালু েরক্ষি করলপয 

িারতীয় করলওক্ষয় ন্তুন্ িক্ষি িারত এক্সক্ষপ্রস চালু েরক্ষি, যা যাত্রীক্ষির সক্ষিিাত্তম 

সুক্ষযাগ-সুবিযা কিওয়ার চলমান্ প্রক্ষচষ্টায় এেটি উচ্চ-গবতর কট্রন্। করল মন্ত্রক্ষের 

মক্ষত, িক্ষি িারত 2 মন্ত্রক্ষের মক্ষত, িক্ষি িারত 2-এ আরও উন্নবত এিিং উন্নয়ন্ 

হক্ষি, যার মক্ষযয রক্ষয়ক্ষে দ্রুত 0 কযক্ষে 100 বেবম / ঘো এর বস্পড অজি ন্ মাত্র 52 

কসক্ষেড সমযক্ষয়র মক্ষযয| 
 

কলফক্ষটন্যাে গিন্ির আর কে মাযুর লািাখ বচত্রন্াটযোরক্ষির কমলার 

উক্ষদ্বাযন্ েক্ষরক্ষেন্  

কলহক্ষত, লািাক্ষখর কলফক্ষটন্যাে গিন্ির আর কে মাযুর োযিেরিাক্ষি পাাঁ চ বিক্ষন্র 

লািাখ বচত্রন্াটযোর কমলার উক্ষদ্বাযন্ েক্ষরক্ষেন্। বমঃ মাযুর িাবি েক্ষরক্ষেন্ কয 

লািাখ প্রযুবক্তবিি এিিং বিষয়িস্তু প্রিান্োরীরা কমাশন্ বপেচার িযিসার সাক্ষয 

পবরবচত। বতবন্ বফল্ম বমবডয়াক্ষত লািাখক্ষে বচবত্রত েরার জন্য বফল্ম ইডাবি 

কপশািারক্ষির োে কযক্ষে বশখক্ষত এিিং তাক্ষির পরামশি অনু্সরণ েরার জন্য 

উপবস্থ্তক্ষির প্রবত আহ্বান্ জান্ান্। 
 

লস অযাক্ষঞ্জক্ষলস 17 কসক্ষেম্বরক্ষে 'সু্কইড কগম' বিিস বহসাক্ষি ন্ামেরণ 

েক্ষরক্ষে 

িবেণ কোবরয়ার কন্টবিক্স বসবরক্ষজর েৃবতক্ষের স্বীেৃবতস্বরূপ লস অযাক্ষঞ্জক্ষলস বসটি 

আনু্ষ্ঠাবন্েিাক্ষি 17 কসক্ষেম্বর সু্কইড কগম কড বহসাক্ষি মক্ষন্ান্ীত েক্ষরক্ষে। "সু্কইড 

কগম" জুলাই মাক্ষস 14টি এবম পুরষ্কাক্ষরর জন্য মক্ষন্ান্ীত হক্ষয়বেল এিিং এটিই প্রযম 

অ-ইিংক্ষরবজ িাষার বসবরজ যা অসামান্য ন্াটে বসবরক্ষজর জন্য মক্ষন্ান্য়ন্ অজি ন্ 

েক্ষরক্ষে৷ এটি বেল প্রযম কোবরয়ান্ এিিং প্রযম অ-ইিংক্ষরবজ িাষার বসবরজ কযটি 

বস্ক্রন্ অযাক্টরস বগড অযাওয়াডি  বজক্ষতক্ষে। 
 

সতেি তামূলে কডাজ এর 100 শতািংশ েিাক্ষরজ অজি ন্ েরার কেক্ষত্র 

A&N িারক্ষতর প্রযম রাজয/UT হক্ষয় উক্ষঠক্ষে 

আিামান্ ও বন্ক্ষোির দ্বীপপুঞ্জ সতেি তামূলে কডাজ এর 100 শতািংশ েিাক্ষরজ 

অজি ন্োরী প্রযম িারতীয় রাজয/UT হক্ষয় উক্ষঠক্ষে। 18 িের িয়সী 2,87,216 

জক্ষন্রও কিবশ সুবিযাক্ষিাগীক্ষির এেটি সতেি তামূলে কডাজ কিওয়া হক্ষয়ক্ষে। 15ই 

জুলাইক্ষয়র পক্ষর, সরোর 'আজাবি ো অমৃত মক্ষহাৎসি' উপলক্ষে বিন্া খরক্ষচ 

সতেি তামূলে কডাজ কিওয়ার বসদ্ধান্ত কন্ওয়ার পর টিো কিওয়ার হার কিক্ষ়েক্ষে। 
 

োশ্মীক্ষরর শ্রীন্গক্ষর প্রযম মাবল্টক্ষেক্স স্থ্াপন্ েরা হক্ষি 

োশ্মীক্ষরর প্রযম মাবল্টক্ষেক্স শ্রীন্গক্ষর জমু্ম ও োশ্মীক্ষরর কলফক্ষটন্যাে গিন্ির 

মক্ষন্াজ বসন্হা উক্ষদ্বাযন্ েরক্ষিন্। বতন্ িশক্ষের বিরবতর পক্ষর, োশ্মীক্ষর আিার 

বসক্ষন্মা স্থ্াপন্ হক্ষি। INOX-বডজাইন্ েরা মাবল্টক্ষেক্ষক্সর বতন্টি মুবি বযক্ষয়টাক্ষর 

520 জক্ষন্র সবম্মবলত মানু্ক্ষষর িসার েমতা যােক্ষি। 
 

চেীগ়ে বিমান্িিক্ষরর ন্ামেরণ েরা হক্ষি িগৎ বসিংক্ষয়র ন্াক্ষম 

প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমাবি কঘাষণা েক্ষরক্ষেন্ কয চেীগ়ে বিমান্িিক্ষরর ন্াম পবরিতি ন্ 

েক্ষর শহীি িগৎ বসিং -এর ন্াক্ষম রাখা হক্ষি| পাঞ্জাি ও হবরয়ান্া সরোর গত মাক্ষস 

(আগস্ট 2022) স্বাযীন্তা সিংগ্রামী শহীি-ই-আজম িগত বসিংক্ষয়র ন্াক্ষম 

বিমান্িিক্ষরর ন্ামেরণ েরক্ষত সম্মত হক্ষয়বেল। 485 কোটি টাোর বিমান্িির 

প্রেেটি িারতীয় বিমান্িির েতৃি পে(AAI) এিিং পাঞ্জাি ও হবরয়ান্া সরোক্ষরর 

কযৌয উক্ষিযাগ। 
 

গান্ধীন্গর-মুম্বই িক্ষি িারত এক্সক্ষপ্রস চালু েরক্ষলন্ প্রযান্মন্ত্রী কমািী 

গান্ধীন্গর-মুম্বাই কসন্ট্রাল িক্ষি িারত এক্সক্ষপ্রস কট্রন্ 30 কসক্ষেম্বর, 2022-এ, 

প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমািী গান্ধীন্গক্ষর চালু েক্ষরক্ষেন্। দুবিন্ গুজরাক্ষট রক্ষয়ক্ষেন্ 

প্রযান্মন্ত্রী ন্ক্ষরন্দ্র কমািী। এটি কিক্ষশর তৃতীয় িক্ষি িারত কট্রন্|  
 

কেরালার হাসপাতাক্ষল িারক্ষতর প্রযম সফল ফুল-আমি ট্রািোে েরা 

হক্ষয়ক্ষে 

কেরালা বিবত্তে অমৃতা হাসপাতাক্ষল িারক্ষতর প্রযম পূণিাঙ্গ হাত প্রবতস্থ্াপন্ েরা 

হক্ষয়ক্ষে। 20 জন্ সাজি ন্, 10 জন্ অযাক্ষন্ক্ষস্থ্টিস্ট এিিং 5টি অনু্শীলন্ কসশন্ 

সঞ্চাবলত হক্ষয়বেল, যার জন্য 18 ঘো অক্ষস্ত্রাপচার েরা হক্ষয়বেল। এটি বিক্ষশ্বর 

তৃতীয় প্রযম পূণিাঙ্গ হাত প্রবতস্থ্াপন্ অপারাশন্| এরআক্ষগ শুযুমাত্র কমবক্সক্ষো এিিং 

ফ্রাক্ষি অপাক্ষরশন্টি হক্ষয়বেল| 
 

িারক্ষতর প্রযম উবদ্ভি-বিবত্তে মািংস মাবেি ন্ যুক্তরাক্ষষ্ট্র পাঠাক্ষন্া হক্ষয়ক্ষে 

এবগ্রোলচারাল অযাড প্রক্ষসসড ফুড কপ্রাডাক্টস এক্সক্ষপাটি  কডক্ষিলপক্ষমে অযবরটি 

(এবপইবডএ) কঘাষণা েক্ষরক্ষে কয, বগ্রক্ষন্স্ট, যা এেটি শীষি উবদ্ভি কপ্রাটিন্ খািয 

িযাড, িারক্ষতর প্রযম উবদ্ভি-বিবত্তে মািংস রিাবন্ চালান্ িারক্ষতর গুজরাট 

কযক্ষে মাবেি ন্ যুক্তরাক্ষষ্ট্র পাঠাক্ষন্া হক্ষয়ক্ষে। উবদ্ভি-বিবত্তে চালান্টি 5000 কেবজর 

এিিং এক্ষত বমবন্ সাক্ষমাসা, গরম এিিং মশলািার বিপস, কমাক্ষমাস, বরিং করাল, 

ন্াক্ষগটস, বগ্রলড পযাটি এিিং অন্যান্য বন্রাবমষ পণয রক্ষয়ক্ষে। 
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