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National News in Bengali 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী ভারতে 5G পররতেবা চালু কতর 130 বিবিয়ন ভারতীয়কক 

উপহার প্রদান কতরতেন 

প্রধানমন্ত্রীর কার্যািয় মেকক এক বিিৃবতকত িিা হকয়কে কে, 1িা অকটাির, 

2022- এ দেশের 5G পররশেবাগুরি আনুষ্ঠারনকভাশব প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র মমাদী 

দ্বারা উকদ্বাধন করা হকয়কে, যার মাধ্যমম ভারমে অরি-উচ্চ-গরির দমাবাইি 

ইন্টারশনট পররমেবা চালু হমেমে ৷ ইবিয়া মমািাইি কংকেকের েষ্ঠ 

পুনরাবৃরিও প্রধানমন্ত্রী দমােী দ্বারা চািু হশ়েরিি। 
 

PM মমাবদর 5G িঞ্চ: মূি বিষয়গুবি : 

• জনিার সাশে কো বিশি রগশ়ে, প্রধানমন্ত্রী মমাবদ বশিরিশিন দয সরকার 

এবং দেশের দটরিকম রেল্প 130 দকাটি ভারিী়েশক 5G পররমেবার একটি 

দুেদ ান্ত উপহার রেশে। 

• 5G এর আগমশনর সাশে সাশে দেশে একটি নিুন যুশগর সূচনা হশে ।  
 

মকন্দ্র সরকার নাগাল্যাি এিং অরুণাচি প্রকদকে AFSPA আরও 6 

মাকের জন্য িাব়িকয়কে  

মেডাকরি েরকার অনুোকর, েেস্ত্র িাবহনী (বিকেষ ক্ষমতা) আইন, িা 

AFSPA, নাগাল্যাি এবং অরুণাচি প্রকদকের 12টি দজিা়ে অরিররক্ত ি়ে 

মাশসর জন্য প্রশ়োগ করা হশ়েশি। রবশরাহ রবশরাধী অরভযান পররচািনা়ে সামররক 

বারহনীশক সহা়েিা করার জন্য, উির-পূবদাঞ্চিী়ে দুটি রাশজের আরও পাাঁ চটি 

দজিার রকিু এিাকা়ে এটি সম্প্রসাররি করা হশ়েশি। 
 

েরকার ভারত জুক়ি 5G প্ররু্বির জন্য 100টি পরীক্ষাগার স্থাপন করকি  

প্রধানমন্ত্রী নশরন্দ্র দমারে ইরি়োন দমাবাইি কংশেশস ভারশি 5G পররশেবা শুরু 

করার দ ােণা করার একরেন পর সরকার এখন সারা দেশে 5G পরীক্ষাগার স্থাপন 

করশি চমলমে । দকন্দ্রী়ে দযাগাশযাগ, ইশিকট্ররনক্স এবং িথ্য প্রযুরক্ত মন্ত্রী অবিনী 

বিষ্ণব এর মশি ভারি সরকার সারা দেশে 100টি 5G ল্যাবশরটরর স্থাপন করশি 

চমলমে ।  
 

ন্যােনাি বমেন ের বিন গঙ্গা 1145 মকাটি টাকার 14টি প্রকল্প অনুকমাদন 

ককরকে 

ন্যােনাি বমেন ের বিন গঙ্গা (NMCG) 1,145 মকাটি টাকার 14টি প্রকল্প 

এর অনুশমােন কশরশি । প্রকল্পগুরির মশে যেই রেকগুরি অন্তভুদ ক্ত রশ়েশি, ো 

হল রনষ্কােন ব্যবস্থা, রেল্প দূেণ দরাধ করা এবং জীবববরচত্র্ে সংরক্ষণ ইেযারি । বজ 

অকোক কুমার, মহাপবরচািক, NMCG- এর অধীশন কাযদরনবদাহী করমটির 

45িম সভা়ে প্রকল্পটি অনুশমারেি হশ়েরিি । 
 

বনিযাচন কবমেন 'MATDATA JUNCTION’  েকচতনতা কমযেূবচ চািু 

ককরকে  

মুখ্য বনিযাচন কবমেনার শ্রী রাজীি কুমার আকােবাণী রঙ ভবশন আশ়োরজি 

একটি অনুষ্ঠাশন বিরব্যাপী দভাটার সশচিনিা কমদসূরচ 'MATDATA 

JUNCTION’  চািু ককরন । ইশভন্টটি বনিযাচন কবমেনার শ্রী অনুপ চন্দ্র 

পাকি দ্বারা চালু করা হতেতে । 'MATDATA JUNCTION’  হি একটি 52-

পশবদর দররিও রসররজ, যা ভারশির রনবদাচন করমেন অি ইবিয়া মরবডওর 

সহশযারগিা়ে তিরর কশরশি । 
 

International News in Bengali 
 

কাজাখস্তান সরকার কদতের রাজধানীর নাম পবরিতয ন ককর নূর-েুিতান 

মেকক আিার আস্তানা করতেতে 

কাজাখস্তাশনর রাষ্ট্রপরি, কাবেম-কজামাটয  মটাকাকয়ভ িার পূবদসূররর সম্মাশন 
যিমের রাজধানীর নাম পররবিদ ন করার মাত্র্ রিন বির পশর দেশের রাজধানী 

পুনরাে পররবেত ন কমর আস্তানা যরমেমেন ।  
 

ভ্লাবদবমর পুবতন ইউকেকনর 4টি অঞ্চি রারেোতে েংরু্ি করার ম াষণা 

কতরতেন 

ভ্লাবদবমর পুবতন রাবেয়া কতৃয ক মডাকনটস্ক, িুহানস্ক, দখরসন এবং 
জাশপারররজ়ো নাশম 4টি ইউশেনী়ে অঞ্চশির সংযুরক্তর দ ােণা কশরশিন । 
রারে়োর দপ্ররসশিন্ট ভ্লারেরমর পুরিন চুরক্তশি স্বাক্ষর করার পর পরিমারা রারে়ো 
কিৃদ ক েখিকৃি ইউশেশনর ভূখণ্ডশক অববধ জরম েখি বশি রনন্দা কশরশি । 
ইউশেশনর রাষ্ট্রপরি, দজশিনরি অপ্রিোরেিভাশব ন্যাশটা সেস্ত্র দজাশট 
দযাগোশনর জন্য একটি আশবেনপত্র জমা রেশ়ে প্ররিরে়ো জারনশ়েশিন।  
 

চীন তার IAEA বিকরাধী AUKUS মরকজাবিউেন প্রতযাহার ককর বনকয়কে 

বভকয়নায় আন্তজদ ারিক পরমাণু েরক্ত সংস্থা(IAEA ) সাধারণ অরধশবেশন, চীন 
AUKUS দজাশটর সমাশিাচনা কশর একটি খসডা দরজুশিেন প্রিোহার কশর 
রনমেমে, ো এটিশক অরধকাংে অংেেহণকারীশের দ্বারা সমেদন করা হশব না । 
AUKUS প্রস্তাবটি অশেরি়ো, যুক্তরাজে এবং মারকদ ন যুক্তরাশষ্ট্রর পারমাণরবক 
অপ্রসারণ চুরক্তর (NPT) বােবাধকিা িঙ্ঘন কশরশি বশি োরব করা খসডা 
দরশজারিউেন প্ররিশরাধ করার উমেমে ভারি IAEA সেস্য দেশের সাশে 
 রনষ্ঠভাশব সহশযারগিা কশরশি। 
 

চীন তার IAEA বিকরাধী AUKUS মরকজাবিউেন প্রতযাহার ককরকে: মূি 

পকয়ন্ট 
• AUKUS দজাশটর রিন সেশস্যর সাশে িডাই কশররিি । 
• প্রস্তাবটি এক সপ্তাশহর দেশে এশসশি দযখাশন দবইরজং বারবার প্রকল্পটির 

সমাশিাচনা কশরশি, যা গি বির প্রকাে করা হশ়েরিি। 

• AUKUS খসডা প্রস্তাশব প্রিোখ্যান করা হশ়েরিি কারণ এটি অশেরি়োশক 
পারমাণরবক েরক্ত চারিি সাবশমররন রেশি দচশ়েরিি, যরেও িারা প্রচরিি 
অশস্ত্র সরিি হশব। 

• IAEA এর অংেেহকণর সমাশিাচনা কশরশি এবং োরব কশরশি দয 
প্রস্তাবটি NPT এর অধীশন রিনটি দেশের বােবাধকিা িঙ্ঘন কশরশি। 

 

 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-ebooks/8902/general-knowledge-ebook-in-bengali-for-general-competitive-exams


Weekly Current Affairs One-Liners | 01 October to 07 October of 2022 

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

কযাকেন ইব্রাবহম ট্রাওকরকক িুরবকনা োকোর মপ্রবেকডন্ট রহসাতব রনেুক্ত 

হতেতেন 

একটি আনুষ্ঠারনক দ ােণা অনুসাশর, কযাকেন ইব্রাবহম ট্রাওকরমক িুরবকনা 

োকোর কপ্ররসতেন্ট রহসাতব মশনানীি করা হমেমে । জুরন়ের অরিসারশের 

একটি ব্যাশির দনিৃশে থাকা সদ্য উেী়েমান কোশেন ইব্রারহম ট্রাওশর 

দিিশটন্যান্ট-কশনদি পি-শহনরর সান্দাওশগা োরমবাশক োর পি যথমক উৎখাি 

কশররিশিন, রযরন জানু়োররশি রন়েন্ত্রণ েখি কশররিশিন | 
 

OPEC+ দ্বারা গভীর ঘাটরের কারতে কেতলর দাম কবত়েতে 

কেতলর দাম রেন-সপ্তাতহর মতে সবতচতে উচ্চোে কপৌতে কগতে, কারণ 

OPEC+ 2020 যকারভড মহামারীর পর যথমক োর উৎপাদতন গভীরেম 
ঘাটরে করতে সম্মে হতেতে | মারকত ন সরকামরর যডটামেও িাম যবম়েমে ো 

যিরেমেমে অমোরধে এবং জ্বালানীর োরলকা গে সপ্তামহ কমমমে । কেন্ট কু্রে 
$1.57 বা 1.7% কবত়ে ব্যাতরল প্ররে $93.37 এ রির হতেতে । যেন্ট ব্যামরল 

প্ররে $93.96 যসেমনর উমে যপ ৌঁমেমে, ো 15 যসমেম্বমরর পর যথমক সমবতাে। 
 

OPEC+ সম্পতকে : 

কপতরারলোম রপ্তারনকারক কদেগুরলর সংিা (OPEC) হল একটি িােী, 
আন্তঃসরকারর সংিা , ইরান, ইরাক, কুমেে, যস রি আরব এবং যভরনজুমেলা 

দ্বারা 1960 সাতল ইরামক অনুরিে বাগদাদ সতম্মলতন তেরর করা হমেরেল। 

• কেতনভা, সুইোরল্যাতে এর সির িপ্তর রেল ো পমর 1965 সাতল 

রভতেনা, অরিোতে িানান্তররে হে। 

• এটি রবশ্বব্যাপী কেল উৎপাদতনর আনুমারনক 44 েোংে এবং রবতশ্বর 

“প্রমারেে” কেতলর ররোতভে র 81.5 েোংতের েন্য দােী । 
 

এর উতেশ্য: 

• সিস্য যিেগুরলর মমধ্য কপতরারলোম নীরেগুরল সমন্বে এবং একীভূে 
করা 

• োমে যপমরারলোম উৎপািনকারীমির জন্য ন্যায্য ও রিরেেীল মূল্য 

রনরিে করা োে 

• যভাক্তা যিেগুরলমে যপমরারলোমমর দক্ষ, অর্েননরেক এবং রনেরমে 

সরবরাহ 

• রেমে রবরনমোগকারীমির জন্য মূলধতনর ন্যায্য ররটানে 
 

কসৌরদ আরব 2029 সাতলর এরেোন েীেকালীন কগমস আতোেতনর রবে 

রেতেতে 

কসৌরদ আরব উপসাগরীে আরব যিমের একটি পররকরেে মাউমন্টন ররমসামটত  

2029 সাতলর এরেোন েীেকালীন কগমস আমোজমনর রবড রজমেমে । 

এরেোন যগমস $500 রবরলেন যমগারসটিমে অনুরিে হমব, যেোমন একটি 

বেরব্যাপী েীেকালীন ক্রী়ো কমমেক্স থাকমব । 
 

দুবাইতে রহনু্দ মরন্দর েুলতে চতলতে 

দুবাইমের কেতবল আরল গ্রাতম একটি জাৌঁ কজমকপূণত নেুন রহনু্দ মরন্দতরর 
উমদ্বাধন করা হমেমে । মরিরটি ভারেীে এবং আররব উভে স্থাপেয নকোমক 

একরত্রে কমর এবং সহনেীলো, োরি এবং সম্প্রীরের েরক্তোলী বােত া প্রিান 

কমর। মরিরটি এমন একটি স্থামন অবরস্থে, ো সাধারণে সংেুক্ত আরব 

আরমরাতের ‘উপাসনা গ্রাম’ নাতম পরররচে। 
 

রহনু্দ উপাসনালে সম্পরকে ে মূল পতেন্ট: 

• মরিরটি উমদ্বাধন কতরন সহনেীলো ও সহাবিান মন্ত্রী কেে নারহোন 
রবন মুবারক আল নারহোন এবং রাষ্ট্রদূে সঞ্জে সুধীর। 

• সঞ্জে সুধীর সংেুক্ত আরব আরমরামের 3.5 রমরলেন ভারেীে 

েনসংখ্যাতক সমথতন করার জন্য সংেুক্ত আরব আরমরাে সরকারতক 
ধন্যবাদ োরনতেতেন। 

• উপাসনা গ্রাতম’ এেন সােটি রগজত া, গুরু নানক িরবার রেে গুরুদুোরা 

এবং নেুন রহিু উপাসনালে সহ নেটি ধমীে উপাসনালে রতেতে। 
• উমদ্বাধনী অনুিানটি করমউরনটি কেতভলপতমন্ট অর্ররটির (রসরেএ) 

েন্য কসাশ্যাল করগুতলটরর অযাে লাইতসরসং এতেরসর রসইও ে. 

ওমর আল মুর্ান্না , রহনু্দ মরন্দর দুবাইমের রারি রােু শ্রফ এবং 

করমউরনটি যডমভলপমমন্ট অথররটির মহাপররচালক আহতমদ আবদুল 
কররম েুলফার দ্বারা সঞ্চালনা কতরন। . 

• উমদ্বাধনী অনুিামন, কূটননরেক রমেন, রবরভন্ন ধমমতর ধমীে যনো, ব্যবসােী 

মারলক এবং ভারেীে সম্প্রিামের সিস্য সহ 200 টিরও কবরে রবরেষ্ট 

ব্যরক্ত উপরিে রেতলন। 

• মরিরটি 70,000 বগেফুট ো 2020 সামল য ােণা করা হমেরেল । 

• মরিরটিমে রবেি হস্ত কোদাই, অলঙৃ্কে স্তম্ভ, রপেতলর চূ়ো এবং 

আকেেেীে োরলর পদে া রতেতে ো ভারেীে এবং আররব স্থাপেযমক 

রমরিে কমর। 

 

State News in Bengali 
 

গুরুোকম বতবর হকি বিকির িৃহত্তম োোবর পাকয  

হবরয়ানার গুরুগ্রাতম তিরর হশব বিকির িৃহত্তম জঙ্গি োোবর পাকয  । রবশের 

বৃহিম জঙ্গি সািারর পাকদ টি গুরুোম এবং নুহ দজিার আরাবল্লী পবদিমািা়ে 

10000 একর এিাকা জুশড রবসৃ্তি। এই প্রকল্পটি হশব বিকির েিকচকয় ি়ি 

প্রকল্প। 

 

মকরািার পুল্লামপা়িাকক প্রেম েমূ্পণয বডবজটাি োক্ষর পঞ্চাকয়ত রহসাতব 

কঘােো করা হতেতে 

মকরািার বতরুিনন্তপুরম মজিার পুল্লামপাডা োম পঞ্চাকয়ত দেশের প্রেম 

সমূ্পণদ বডবজটািভাতব োক্ষর হওো গ্রাম পঞ্চাকয়ত হওয়ার মগৌরি অজয ন 

ককরকে। এক জনসভা়ে মুখ্যমন্ত্রী রপনারাই রবজ়েন এটি দ ােণা কমরমেন । 

বারসন্দাশের অনিাইন দমাশির মােশম উপিব্ধ 800 টিরও দবরে সরকারর 

পররশেবাগুরিশি অোশক্সস পাও়োর ক্ষমিা প্রিান করা মধ্য রিমে সমূ্পণদ রিরজটাি 

সাক্ষরিা অজদ শনর িক্ষে রিি । প্ররেক্ষশণর সম়ে বারসন্দাশের সামারজক রমরি়ো 

প্ল্োটিমদ এবং দমৌরিক ব্যারকং পররশেবাগুরি ব্যবহার করার জন্যও প্ররেক্ষণ দেও়ো 

হশ়েরিি। 
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মতকিঙ্গানা েরকার দবরদ্রকদর জন্য 'আোরা' মপনেন রিম চািু ককরকে 

দিশিঙ্গানা েরকার রাশজের কল্যাণমূিক ব্যবস্থা এবং সামারজক সুরক্ষা দনট 

দকৌেশির অংে রহসাশব 'আোরা' মপনেন রিম চািু কশরশি । 'আসারা' 

দপনেশনর িক্ষে হল সকি েরররশের জীবন রনরাপে করা। এটি রাশজের ব়েি 

অংে, রবধবা, োরীররকভাশব অক্ষম এবং শ্ররমকশের দপনেন সুরবধা পাও়োর জন্য 

একটি কল্যাণমূিক প্রকল্প। আরসি নগর মিশির এখরি়োশরর অধীশন 10,000 

েন নতুন আোরা মপনেন মঞু্জর করা হশ়েশি। 
 

আোরা মপনেন েম্পবকয ত মূি পকয়ন্ট : 

• দিশিঙ্গানা েরকার 8ই নকভম্বর 2014 িাররশখ আোরা মপনেন বস্কম 

চািু কশররিি। 

• িৃদ্ধ, জানািা, হাবত িা এইডকে আোন্ত মরাগী, োরীবরকভাকি অক্ষম 

ব্যবি, বিব়ি শ্রবমক এিং অবিিাবহত মবহিাকদর দপনেন প্রোন কশর । 

• 7 ই মাচদ  2022-এ, মতকিঙ্গানার অেযমন্ত্রী রুবপ বরাদ্দ কশররিশিন। আসারা 

দপনেন রিশম 11,728 মকাটি টাকা । 

• রাজে সরকার িয়স্ক, বিধিা, এইডে মরাগী, তাাঁ ত শ্রবমক এিং টবড 

টযাপারকদর মদওয়া মপনেন প্রবত মাকে 200 টাকা দেশক বারডশ়ে 

2,016 টাকা করা হশ়েশি। 

• অক্ষমকদর জন্য দপনেন প্রবত মাকে 500 টাকা দেশক বারডশ়ে 3,016 

টাকা করা হশ়েশি । 

• একক মবহিা, বিব়ি শ্রবমক এিং বেিাবরয়াি মরাগীকদর জন্য দপনেন 

হশব প্ররি মাশস 2,016 টাকা। 
 

বব্রকগবডয়ার বিবড বমশ্র মম ািকয়র রাজযপাকির অবতবরি দাবয়ত্ব েহণ 

ককরকেন 

রেিংশ়ের রাজভবশন, অরুণাচি প্রশেশের গভনদর রব্রশগরি়োর (ি.) রবরি রমশ্র 

(অব.), দম ািশ়ের গভনদশরর োর়েে েহণ কশরন । পূবদবিী গভনদর সিে পাি 

মারিশকর দম়োে দেে হও়োর পশর রিরন দম়োে বৃরি পানরন, োই িাশক 

অরিররক্ত োর়েে দেও়ো হশ়েশি। দম ািশ়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপবত 

হারমান বেং োংবখউ েপেিাকয পাঠ কশরন । 
 

উত্তরপ্রকদে েরকার দ্বারা UP প্রেম েিয-মবহিা PAC ব্যাটাবিয়ন তেরী 

করা হতেতে 

মুখ্যমন্ত্রীর অরিশসর আরধকাররকশের মশি, উিরপ্রশেে সরকার রাশজে প্রেম 

রিনটি সবদ-মরহিা প্রাশেরেক আমদি কনস্ট্োবুিারর (PAC) ব্যাটারি়েন তিররর 

দ ােণা কশরশি। এর উশদ্দশ্য হি রামজযর রনরাপিার উপর মরহিাশের রন়েন্ত্রণ 

দেও়ো । অরিররক্তভাশব, মরহিা কনশস্ট্বি রনশ়োগ কশর, রাশজের 1,584টি 

োনার প্ররিটিশি মরহিা সহা়েিা দিি স্থাপন করা হশ়েরিি। 
 

Economy News in Bengali 
 

স্বাভাবিক িৃবির কারকণ মূল্যস্ফীবত 5.2%-এ মনকম আেকত পাকর: RBI 

বরকপাটয  

বরজাভয  ব্যাঙ্ক অে ইবিয়া (RBI) আো করশি দয, খুচরা মুরাস্ফীরি FY24-

দি 5.2 েিাংে হমব, FY23-এর পূবদাভাস 6.7 েিাংে দেশক কমম ব্যারকং 

রন়েন্ত্রক িার 'মবনটাবর পবিবে বরকপাটয  মেকেম্বর 2022'-এ প্রকাে ককরকে৷ 

এটির পাোপারে, RBI FY23-এর জন্য ভারশির রজরিরপ বৃরির পূবদাভাসশক 

পূশবদর 7.2 েিাংে দেশক 7 েিাংে কমরমে | 
 

মেিা খাকতর প্রিৃবদ্ধ 6 মাকের সতবোচ্চ কম হতেতে 

একটি দবসরকারর সমীক্ষা়ে দেখা দগশি, উচ্চ মূল্যস্ফীরির মশে চারহো কশম 

যাও়োর কারশণ দসশেম্বশর ভারকতর পবরকষিা বেকল্পর প্রিৃবদ্ধ েয় মাকের 

েিযবনকে মনকম একেকে । S&P মলািাি ইবিয়া োবভয ে পারকচবজং 

ম্যাকনজাকরর েূচক মেকেম্বকর 54.3-এ মনকম এশসশি, যা আগশস্ট্র 57.2 

দেশক, র়েটাশসদর দপাি 57.0-এর প্রিোোর দচশ়ে কম। 
 

2022 সাতল ভারতের অর্েননরেক প্রবৃরি কতম 5.7% হতব: UNCTAD  

ইউনাইতটে কনেনস কনফাতরস অন করে অযাে 

কেতভলপতমন্ট(UNCTAD) যরড অযান্ড যডমভলপমমন্ট ররমপাটত  2022-এর 

পূবতাভাস অনুসামর, উেের অথতােন েরচ এবং দুবতল সরকারর ব্যমের কারমণ 
ভারতের অর্েননরেক প্রবৃরি 2021 সামলর 8.2 েোংে যথমক এই বের 5.7 

েোংমে যনমম আসমব বমল আো করা হমে। . 
 

WTO তবরশ্বক বারেেয বৃরির মন্দার পূবোভাস রদতেতে 

রবশ্বব্যাপী ব্যবসারেক বারেতেযর পররমাে বৃরি 2023 সাতল 1 েোংতে 

কমতে পাতর , ো এই বেমরর এরপ্রমল করা 3 েোংমের পূবতাভাস যথমক কম, 
WTO দ্বারা প্রকারেে নেুন অনুমান অনুসাতর ৷ এটি ইউমক্রন েুদ্ধ, উে 

েরক্তর িাম, মুদ্রাস্ফীরে এবং আরথতক কম ারো সহ একারধক ধাক্কার কারমণ 

হমেমে, এটি বমলমে। 
 

বারেেয বৃরি কর্তক মন্দা পেেন্ত: 

েরিও 2022 সাতল পতের তবরশ্বক বারেেয এেন 3.5 েোংে বৃরির 

পূবোভাস কদওো হতেতে – এরপ্রমল অনুমান করা 3 েোংমের যচমে ভাল – 

এটি 2023 সামলর রদ্বেীোমধত গরে হারামব বমল আো করা হমে, প্ররেমবিমন 

উমেে করা হমেমে । 2023 সাতল রপ্তারন মন্থর প্রেযারেে কারণ রবরভন্ন 

কারমণ প্রবৃরদ্ধ মন্থর হওোর সামথ প্রধান অথতনীরেমে আমিারন চারহিা নরম 

হওোর সম্ভাবনা রমেমে। “ইউমরামপ, রারেো-ইউমক্রন েুদ্ধ যথমক উদ্ভূে উে 

েরক্তর িাম গৃহস্থালীর ব্যেমক সংকুরচে করমব এবং উত্পািন ব্যে বা়োমব। 

মারকত ন েুক্তরামে, আরথতক নীরে কম ার করা আবাসন, যমাটর গার়ে এবং স্থােী 

রবরনমোমগর মমো যেমত্র সুি-সংমবিনেীল ব্যেমক আ াে করমব, “WTO 

ররমপামটত  বলা হমেমে। ককারভে-19 এর প্রাদুভত ামবর সামথ চীমনর অব্যাহে 

সংগ্রাম এবং দুবতল বারহযক চারহিার সামথ উৎপািন ব্যাহে হওোমকও বারণজয 

বৃরদ্ধর ধীরগরের প্রধান কারণ রহমসমব রচরিে করা হমেমে। জ্বালারন, োদ্য এবং 

সাতরর েন্য ক্রমবধেমান আমদারন রবল উন্নেনেীল যিেগুরলমে োদ্য 

রনরাপত্তাহীনো এবং ঋণ সঙ্কমটর কারণ হমে পামর, ররমপামটত  সেকত  করা হমেমে। 
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Rankings & Reports News in Bengali 
 

তাবমিনা়িু এিং মহারাষ্ট্র 2021 োকি বিকদেী পর্যটককদর জন্য েীষযস্থানীয় 

স্থান রহসাতব উতে এতসতে 

দকন্দ্রী়ে পযদটন মন্ত্রশকর একটি ররশপাটদ  অনুসাশর, মহারাষ্ট্র এিং তাবমিনা়িুকত 

2021 োকি র্োেকম 1.26 বমবিয়ন এিং 1.23 বমবিয়ন রবশেেী পযদটযকর 

পররেেদন সংখ্যা রিি । ভারি 2021 সাশি 677.63 রমরি়েন অভেন্তরীণ পযদটযকর 

পররেেদন হমেমে, যা 2020 সাশি 610.22 রমরি়েন দেশক 11.05 েিাংে বৃরি 

দপশ়েশি, ররশপাশটদ  বিা হশ়েশি। 
 

ইকদার টানা 6তম িাকরর জন্য ভারকতর পবরচ্ছন্ন েহকরর টযাগ মপকয়কে 

দকন্দ্রী়ে সরকাশরর বারেদক পররেন্নিা সমীক্ষা অনুোেী 'স্বচ্ছ োকভয কোন 

অযাওয়াডয ে 2022'- এর েিােি ম াষণা করায় ইকদার টানা ষষ্ঠিাকরর 

জন্য ভারকতর পবরচ্ছন্ন েহকরর রেশরানাম দপশ়েশি । মধ্যপ্রকদে দসরা 

পারিরম্যান্স রাশজের রবভাশগ প্রেম স্থান অরধকার কশরশি, িারপশর রমেমে 

েবত্তেগ়ি এিং মহারাষ্ট্র। 

 

ইউতনতিা 50টি ভারেীে ঐরেহযবাহী কটক্সটাইল কারুরেতের একটি 

োরলকা প্রকাে কতরতে 

ইউতনতিা কদতের 50টি একতচটিো এবং আইকরনক ঐরেহযবাহী 

কটক্সটাইল কারুরেতের একটি োরলকা প্রকাে কমরমে । োরমলনা়ে ু যথমক 

যটাডা এমেেডারর এবং সুঙ্গারি, হােদ্রাবাি যথমক রহমরু বুনন এবং ওরডোর 

সম্বলপুর যথমক বান্ধা টাই এবং ডাই বুনন হল রকেু যটক্সটাইল, এই োরলকাে 

প্রকাে করা হমেমে | ইউমনমকার মমে, িরেণ এরেোে অস্পষ্ট সাংকৃরেক 

ঐরেমহযর সুরোর জন্য একটি ব়ে চযামলঞ্জ হল সঠিক ইনমভন্টরর এবং 

ডকুমমমন্টেমনর অভাব। এই ব্যবধান পূরণ করার লমেয প্রকােনাটি 50টি রনবতারচে 

যটক্সটাইল রনমে বেমরর পর বের গমবেণা কমর। 

 

Business News in Bengali 
 

প্ররু্বিকত মবহিাকদর উন্নত করার জন্য আমাজন 'AmazeWIT োককয ি' 

চািু ককরকে 

প্ররু্বির মক্ষকে নারীকদর জন্য দক্ষতা িৃবদ্ধ এিং অেযপূণয কমযজীিকনর 

েুকর্াগ প্রোশনর উমেমে Amazon India 'AmazeWIT োককয ি' চািু 

ককরকে | ' AmazeWIT োককয ি' হি একটি দনটও়োরকদ ং ইশভন্ট, যেোমন 

নারীশের রেরক্ষি করা যা়ে এবং িাশের রেল্পশক প্রযুরক্তশি কোরর়োশরর জন্য 

প্রস্তুি করা হে | 

'AmazeWIT সাশকদ ি' স্থা়েী েফ্টওয়যার মডকভিপকমন্ট ইবিবনয়ারকদর জন্য 

বতবর করা হকয়কে এবং Amazon-এর প্রযুরক্ত দনিৃবৃশন্দর দনিৃশে রশ়েশি যারা 

প্রযুরক্তগি উন্নরি এবং দটকসই কোরর়োর দিশভিপশমশন্টর সাশে প্রাসরঙ্গক 

রবে়েগুরি কভার কশর। 
 

আরদেয রব়েলা স্বািয বীমা েরুে এবং সুি প্রাপ্তবেিতদর েন্য ‘অযারিভ 

রফট’ চালু কতরতে 

আরদেয রব়েলা কহলর্ ইসুযতরস ককাং রলরমতটে (এরবএইচআইরসএল), 

আরদেয রব়েলা কযারপটাল রলরমতটে (এরবরসএল) এর স্বাস্থয বীমা সহােক 

প্ররেিান ‘অযাকটিভ রফট’ চালু কমরমে, ো রেমে েরুণ এবং সুস্থ 

প্রাপ্তবেকমির জন্য একটি ব্যাপক স্বাস্থয বীমা পররকেনা। । 

আরিেয রব়েলা যহলথ ইনু্স্যমরন্স্ যকাং রলরমমটমডর ‘অযাকটিভ রিট’ েযানটি 

একটি অনন্য যিরসোল কযামনর মাধ্যমম একটি মূল্যােমনর রভরত্তমে অরগ্রম 10 

েোংে স্বাস্থয রডসকাউন্ট প্রিান কমর, সরক্রে থাকার জন্য 50 েোংে পেেন্ত 

স্বািয ররটানে টিএম এবং কসই স্বািয রনরিে করতে 100 েোংে রবঞ্জ 

রররফল প্রদান কতর । 
 

Agreement News in Bengali 
 

ভারে ওমাতন Rupay কেরবট কােে  চালু করতে ঐরেহারসক সমত াো 

স্মারক স্বাক্ষররে কতরতে 

ন্যােনাল যপমমন্টস কমপতামরেন অি ইরন্ডো (NPCI) এবং ওমাতনর ককন্দ্রীে 
আরর্েক প্ররেষ্ঠান ওমাতন Rupay যডরবট কাডত  চালু করার জন্য একটি 

ঐরেহারসক MOU স্বাের কমরমে, ো আরথতক সংমোমগর এমকবামর নেুন 

সমমের জন্য সমবতাত্তম পথ তেরর কমরমে। 

 

Appointment News in Bengali 
 

Hero MotoCorp মুবভ তারকা রাম চরণকক একেন নতুন ব্রযাি 

অযাম্বাকেডর রহসাতব বনরু্ি ককরকে 

The Hero MotoCrop অরভশনিা রাম চরণকক নিুন ব্রোি অোম্বাশসির 

রহশসশব রনযুক্ত কশরশি । Hero MotoCrop, দেশের বৃহিম টু-হুইিার রনমদািা 

Hero GIFT নামক একটি মপ্রাোম চািু ককরকে । রহশরা রগিট মাশন েযাি 

ইবিয়ান মেবিভযাি অে ট্রাি । এই উশদ্যাশগর মশে রশ়েশি উশিজনাপূণদ 

মশিি ররশেসার, খুচরা সুরবধা, রবরভন্ন অেদা়েশনর রিম, রপ্র-বুরকং অিার এবং 

আরও অশনক রকিু। 
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এনএে রাজনকক ASCI-এর নতুন মচয়ারম্যান বহকেকি নাম ম াষণা করা 

হকয়কে  

এনএস রাজনযক অগাস্ট্ ও়োন পাটদ নারস LLP-র পররচািক, অোিভারটাইরজং 

স্ট্োিািদ স কাউরন্সি অি ইরি়ো(ASCI)-এর দবািদ  অি গভনদরশসর দচ়োরম্যান 

রহশসশব রনবদাচন করা হশ়েশি ৷ ASCI-এর 36িম বারেদক সাধারণ সভা (AGM) 

এর পশর দবািদ  রমটিং দেশক, ম্যাররশকা রিরমশটশির ম্যাশনরজং রিশরক্টর এবং 

রসইও দসৌগি গুপ্তা ভাইস-শচ়োরম্যান রহসামব রনবদারচি হন এবং আইরপরজ 

রমরি়োব্রোিস ইরি়োর রচি এরক্সরকউটিভ অরিসার েেীধর বেনহাকক 

অনারাবর মট্রজারার মকনানীত করা হয়। . 
 

েুনীি িােযওয়াি িাবণজয বিভাকগর েবচকির দাবয়ত্ব রনতে চতলতেন 

রসরন়ের আইএএস অরিসার, েুনীি িােযওয়াি বারণজে সরচব রহসাশব োর়েে 

েহণ কশরশিন। বােদও়োি, রবহার কোিাশরর 1989-ব্যাশচর কমদকিদ া, এর আশগ 

শ্রম ও কমদসংস্থান সরচব রহসাশব োর়েে পািন কশররিশিন। রিরন িরিেগড 

কোিাশরর 1987-ব্যাশচর আইএএস অরিসার েুব্রহ্মণ্যমকক স্থিারভরেক্ত কশরন 

| 
 

েুজয় িাি োওকেন, অনীে দয়াি বেং বেআরবপএে, আইটিবিবপ-র নতুন 

বডবজ রহসাতব রনেুক্ত হতেতেন 

রসরন়ের ইরি়োন পুরিে সারভদ স (আইরপএস) অরিসার েুজয় িাি োওকেন 

এবং অনীে দয়াি বেংকক র্োেকম মেন্ট্রাি বরজাভয  পুবিে মোেয 

(বেআরবপএে) এবং ইকদা-বতব্বত িডয ার পুবিে (আইটিবিবপ) এর নিুন 

মহাপররচািক রহসাশব রনযুক্ত করা হশ়েশি । োওশসশনর রনধদাররি অবসর এই 

বিশরর নশভম্বশর, যখন রসং 2024 সাশির রিশসম্বশর অবসর েহণ করশবন। 

প্রধানমন্ত্রীর দনিৃশে মরন্ত্রপররেশের রনশ়োগ করমটির (ACC) অনুশমােশনর পশর 

িাশের রনশ়োশগর আশেে কমী মন্ত্রণাি়ে জারর কশররিি। 
 

িবিত ভাবেন ইকদা-আকমবরকান মচম্বােয অে কমাকেযর নতুন েভাপবত 

রহসাতব বনিযাবচত হকয়কেন 

প্রখ্যাি আইনজীবী িবিত ভাবেন ইবিয়ান আকমবরকান মচম্বােয অে কমােয 

(IACC) এর জািী়ে সভাপরি রহসামব রনযুক্ত হশ়েশিন । ভারসন এই পশে 

রনবদারচি হও়োর আশগ আইএরসরসর রনবদাহী ভাইস দপ্ররসশিন্ট রিশিন। ভারসন 

হশিন IACC-এর 54 িম জািী়ে সভাপরি, যা 1968 সাশির অশক্টাবশর 

প্ররিরষ্ঠি হশ়েরিি এবং মুম্বাইশি সের েপ্তর রশ়েশি, সারা ভারি জুশড 14টি 

অরিস রশ়েশি, বৃহৎ, মাঝারর এবং দিাট ব্যবসার়েক সত্ত্বার বৃহৎ সেস্যপে রশ়েশি। 
 

বেবনয়র আমিা অজয় ভাদুকক মডপুটি ইকিকেন কবমেনার বহকেকি 

বনরু্ি করা হকয়কে 

প্রবীণ আমিা, অজয় ভাদুকক দকশন্দ্রর দ্বারা ররববার কাযদকর একটি রসরন়ের-

স্তশরর আমিািারন্ত্রক রেবেশির অংে রহসাশব মডপুটি বনিযাচন কবমেনার 

বহোকি রনযুক্ত করা হশ়েশি । ভাদু, গুজরাট কোিাশরর 1999 ব্যাশচর ইরি়োন 

অোিরমরনশেটিভ সারভদ স (আইএএস) অরিসার, 24 জুিাই, 2024 পযদন্ত এই 

পশে রনযুক্ত হশ়েশিন৷ মরন্ত্রসভার রনশ়োগ করমটি রসরন়ের আমিাশের প্রারেদিা 

অনুশমােন কশরশি৷ 

রাষ্ট্রপরির সরচবািশ়ে যুগ্ম সরচব রহসাশব িাাঁ র দুই মাশসর বরধদিকরণ 25 দসশেম্বর 

দেে হশ়েরিি৷ রিরন 2020 সাশির জুিাই মাশস প্রাক্তন রাষ্ট্রপরি রাম নাে 

দকারভশের যুগ্ম সরচব রহসাশব রনযুক্ত হন৷ এর আশগ, ভাদু গুজরাশটর ভাশোেরা 

দপৌর করমেনার রহসাশব োর়েে পািন কশররিশিন৷ 
 

ভারতীয় িংকোদ্ভূত োজয ন মজনাকরি ডাাঃ বিকিক মূবতয  WHO বনিযাহী 

মিাকডয  মাবকয ন প্রবতবনবধ রহসাতব রনেুক্ত হতেতেন 

ভারতীয় িংকোদ্ভূত ডটর বিকিক মূবতয কক বিি স্বাস্থয েংস্থার রনবদাহী দবাশিদ  

দেশের প্ররিরনরধ রহশসশব কাজ করার জন্য মাবকয ন মপ্রবেকডন্ট মজা বিকডন দ্বারা 

মশনানীি করা হমেমে । ি. মূরিদ  WHO বনিযাহী মিাকডয  মাবকয ন প্রবতবনবধ 

বহকেকি কাজ করকিন এিং বতবন US োজয ন মজনাকরি রহশসশব িার োর়েে 

পািন করশবন । 
 

SBI মজনাকরি ইনু্স্যকরকন্স্র নতুন MD এিং CEO রহসাতব বনরু্ি হকিন 

বককোর কুমার মপািুদােু 

শ্রী রকশোর কুমার দপািুোসুশক SBI দজনাশরি ইনু্সেশরন্স দকাম্পারন রিরমশটশির 

নিুন ব্যবস্থাপনা পররচািক এবং প্রধান রনবদাহী কমদকিদ া রহশসশব রনশ়োগ করা 

হশ়েশি| বককোর কুমার মপািুদােুকক 4ঠা অশক্টাবর, 2022 দেশক রনযুক্ত করা 

হশ়েরিি, এবং যপমরন্ট কশপদাশরেন, দস্ট্ট ব্যাক অি ইরি়ো দ্বারা চাকররর জন্য 

মশনানীি হশ়েরিি । 1991 সাি দেশক শ্রী রকশোর কুমার দপািুোসু দস্ট্ট ব্যাক 

অি ইরি়োর হমে কাজ কশরশিন এবং দসখাশন দবে কশ়েকটি ভূরমকা পািন 

কশরশিন। 
 

বেবি জজয  জাপাকন ভারকতর পরিতী রাষ্ট্রদূত রহসাতব বনরু্ি হতেতেন 

বেবনয়র কূটনীবতক বেবি জজয  জাপাকন পরবিী ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বহকেকি 

বনরু্ি হকয়কেন । রসরব জজদ  একজন 1993-ব্যাকচর ভারতীয় পররাষ্ট্র 

পবরকষিা অবেোর । বিদ মাশন রিরন কুকয়কত ভারকতর রাষ্ট্রদূত বহকেকি 

দাবয়ত্ব পািন করকেন । জাপাশন ভারশির প্ররিরনরধ রহশসশব সঞ্জ়ে কুমার ভামদার 

স্থিারভরেক্ত হশবন রসরব জজদ  । পররাষ্ট্র মন্ত্রক আমাকদর জাবনকয়কেন দয, রসরব 

জজদ  অল্প সমশ়ের মশেই নিুন কাযদভার েহণ করশবন। 
 

সঞ্জীব রকতোরতক ভারেীে অরেে ন্যাস ফযািররর মহাপররচালক রহসাতব 

রনেুক্ত করা হতেতে 

ইরন্ডোন অডত ন্যান্স্ িযাক্টরর সারভত স(IOFS) এর 1985 ব্যামচর একজন অরিসার, 
সঞ্জীব রকতোর M.K. গ্রযাতগর বরোস্ত হওোর পর 01-10-2022 োররে 

যথমক ভারেীে অরেে ন্যাস ফযািররর মহাপররচালক রহসামব িারেত্ব গ্রহণ 

কমরমেন । রডরজও (রস অযান্ড এস) এর িারেত্ব যনওোর আমগ, রকমোর কলকাোর 

অডত ন্যান্স্ (সমন্বে ও পররমেবা) অরধিপ্তমরর যজনামরল অডত ন্যামন্স্র অরেররক্ত 

পররচালক রেমলন। 
 

সন্দীপ কুমার গুপ্ত GAIL-এর কচোরম্যান রহতসতব দারেত্ব গ্রহে কতরতেন 

সন্দীপ কুমার গুপ্ত GAIL(ইরেো) রলরমতটতের যচোরম্যান ও ব্যবস্থাপনা 

পররচালক রহমসমব িারেত্ব গ্রহণ কমরমেন । সন্দীপ কুমার গুপ্ত, রেরন মমনাজ 

তজমনর স্থলারভরেক্ত হমবন, যেল ও গ্যাস রেমে 34 বেমররও যবরে সমে ধমর 

রবসৃ্তে অরভজ্ঞো রমেমে৷ GAIL-এ যোগিামনর আমগ, রেরন 2019 সাল যথমক 

ইরন্ডোন অমেল কমপতামরেন (IOC) এর সামথ কাজ কররেমলন । 56 বের বেসী 

গুপ্তা একজন বারণজয স্নােক এবং ইনরিটিউট অি চাটত াডত  অযাকাউন্টযান্টস অি 

ইরন্ডোর একজন যিমলা । 
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অরভতনো পঙ্কে রিপাঠীতক ভারতের রনবোচন করমেন ‘ন্যােনাল 

আইকন’ রহসাতব কঘােো কতরতে 

যভাটারমির মমধ্য সমচেনো তেরর করমে ভারতের রনবোচন করমেন 

(ইরসআই) , অরভতনো পঙ্কে রিপাঠীতক ইরসআই-এর ‘ন্যােনাল 

আইকন’ রহসাতব কঘােো করা হতেতে। প্রধান রনবোচন করমেনার (রসইরস) 

রােীব কুমার সারা যিমে ব্যাপক আমবিমনর প্ররেশ্রুরের কথা মাথাে যরমে 

অরভমনোমক এই সম্মামনর জন্য যবমে রনমেরেমলন । ‘মভাটার সমচেনো 

কমতসূরচ’-মে একটি ইমভন্ট, রসইরস রাজীব কুমার ইরসআই রামজযর আইকন পঙ্কজ 

রত্রপাঠীমক নাগররকমির মমধ্য যভাটিামনর সমচেনো তেররমে ইরসআই-এর সামথ 

োর সহমোরগোর জন্য প্রেংসা কমরন এবং এরপর যথমক োমক ইরসআই-এর 

জােীে আইকন রহসামব য ােণা কমরন। 

 

Banking News in Bengali 
 

মািারকাডয  ভারতীয় োহককদর জন্য 'কািযন কযািকুকিটর' িঞ্চ করকি  

মািারকাডয , একটি বিিব্যাপী অেযপ্রদান এিং প্ররু্বি েংস্থা কািযন 

কযািকুকিটর রফচার চািু করশি চমলমে ৷ কাবদন কোিকুশিটর রিচার চািু 

করার জন্য মাস্ট্ারকািদ  ভারিী়ে ব্যাকগুরির সাশে আশিাচনা করশি যা োহকশের 

িাশের প্ররিটি দকনাকাটার জন্য একটি কািযন েুটবপ্রন্ট অোর করকি । 
 

ব্যাঙ্ক অে িকরাদা চািু করি 'খুবেওাঁ কা বতকয়াহার' 

ব্যাঙ্ক অে িকরাদা (BOB) 'খুবেওাঁ কা বতকয়াহার' চািু করার দ ােণা কমরমে 

। 'খুরেওাঁ কা রিওহার' একটি বারেদক উত্সব প্রচারারভযান রহসাশব অিারগুরির 

একটি রসররজ অন্তভুদ ক্ত কশর। ব্যাক 'খুরেওাঁ কা রিশ়োহার' প্রচারারভযাশনর সম়ে 

দহাম দিান, গারড দিান, রেক্ষা ঋণ এবং আরও অশনক রকিুশি আকেদণী়ে সুশের 

হার প্রিান করশব। 
 

RBI-এর নতুন বনয়কম অগকি েবেয় মেবডট কাডয  2.3 বমবিয়ন ককমকে 

বশক়ো দেরিট কািদ  দবস আগশস্ট্ 77.99 রমরি়েশন দনশম এশসশি, যা জুিাই 

মাশস 80 রমরি়েশনরও দবরে রিি, প্রধানি বরজাভয  ব্যাঙ্ক অে ইবিয়ার (RBI) 

নতুন বনয়কমর কারকণ এটি হতেতে ৷ আগস্ট্ মাশস Month on Month 

(MoM) রভরিশি দনট কািদ  সংশযাজশন 2.8 েতাংে হ্রাে দপশিও, রবগে 

কমেক মামসর মশে প্রেমবামরর জন্য দেরিট কাশিদ র ব্য়ে উচ্চ 3 েিাংে হ্রাস 

দপশ়েশি।  
 

PNB মহায়াটেঅযাপ ব্যাবঙ্কং পবরকষিা চািু ককরকে  

সরকারর মারিকানাধীন পািাি ন্যােনাি ব্যাঙ্ক (PNB) দ ােণা কশরশি দয, এটি 

দহা়োটসঅোশপর মােশম োহক এবং অ-োহক উভশ়ের জন্যই ব্যারকং পররশেবা 

উপিব্ধ কশরশি৷ োহকশের অবশ্যই অরিরস়োি PNB WhatsApp নম্বর 

(919264092640) সংরক্ষণ করশি হশব এবং WhatsApp-এ ব্যারকং তবরেষ্ট্ে 

চািু করশি এই নম্বশর একটি হোশিা বা হাই দটক্সট কশর একটি কশোপকেন শুরু 

করশি হশব। 
 

SBI ভারকতর েয়টি রাজয জুক়ি 'োম মেিা মপ্রাোম' চািু ককরকে 

মিট ব্যাঙ্ক অে ইবিয়া ভারকতর ি়েটি রাজে জুশড SBI োউকিেকনর োম 

মেিা মপ্রাোম চািু কশরশি । এই বির গান্ধী জয়ন্তীকত, মিট ব্যাঙ্ক অে 

ইবিয়া ম াষণা ককরকে মর্, এটি 'SBI োম মেিা' মপ্রাোকমর 4েদ পশবদর 

অধীশন ভারি জুশড 30টি প্রিেন্ত োম িত্তক দনশব । ব্যাকটি হরর়োনা, গুজরাট, 

মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, িারমিনাড ু এবং পরিমবশঙ্গর উচ্চাকাঙ্ক্ষী মজিাগুবির 

প্রিেন্ত োমগুরিশক িত্তক যনমব | 
 

2,000 টাকা পেেন্ত কলনতদতনর েন্য UPI-কে RuPay কক্ররেট কােে  

ব্যবহাতরর েন্য ককানও চােে  কনই: NPCI 

ন্যােনাল কপতমন্টস কতপোতরেন অফ ইরেো (NPCI) বমলমে যে, 2,000 

টাকা পেতি যলনমিমনর জন্য ইউরনফাইে কপতমন্ট ইন্টারতফস (UPI) এ 

RuPay কক্ররেট কােে  ব্যবহাতরর েন্য ককানও চােে  লাগতব না । RuPay 

যক্ররডট কাডত  গে চার বের ধমর চালু আমে, এবং সমস্ত ব়ে ব্যাঙ্কগুরল সরক্রে এবং 

বারণরজযক ও েুচরা উভে রবভামগর জন্য ক্রমবধতমান কাডত  ইসুয করমে। 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

ISRO-এর বিজ্ঞানী অবনি কুমার IAF-এর ভাইে মপ্রবেকডন্ট বনিযাবচত 

হকয়কেন 

ভারিী়ে মহাকাে গশবেণা সংস্থার রসরন়ের রবজ্ঞানী অবনি কুমারকক 

আন্তজয াবতক মহাকােচারী মেডাকরেকনর (IAF) েহ-েভাপবত রনযুক্ত করা 

হশ়েশি । িাাঃ অরনি কুমার বিদ মাশন ISRO মটবিকমট্রি, ট্রযাবকং এিং কমাি 

মনটওয়াকয  (ISTRAC) এর েহকর্াগী পবরচািক বহোকি দাবয়ত্ব পািন 

করকেন। 
 

মটেিার বেইও ইিন মাস্ক অপটিমাে মরািকটর মপ্রাকটাটাইপ উকমাচন 

ককরকেন  

মটেিার রসইও ইিন মাি, রহউম্যানশ়েি "অরেমাস" দরাবশটর একটি মশিি 

উশমাচন কশরশিন, যা দটসিা যানবাহশন অশটাপাইিট ড্রাইরভং সহা়েিা ব্যবস্থার 

মশিা একই কৃরত্র্ম বুরিমিা (AI) সফ্টও়েোর এবং দসন্সরগুরির ব্যবহার কশর ৷ 

দটসিা এআই দি 2022-এ, যা স্বা়েিোরসি দরাবট এবং যানবাহন রনশ়ে 

দকাম্পারনর গশবেণা কিদূর এরগশ়েশি িা দেখাশনার জন্য অনুরষ্ঠি হশ়েরিি, 

অপটিমাস উশমাচন করা হশ়েরিি। 
 

ভারতীয় মােয অরবিটার বমেন: মঙ্গির্ান োেট কক্ষপকে 8 িের পূণয 

ককরকে 

মঙ্গির্ান, ভারতীয় মােয অরবিটার োেট 8 িের পূণদ করার পশর জ্বািারন 

এবং ব্যাটারর দেে হশ়ে দগশি । ভারেীে মহাকাে গমবেণা সংস্থার জন্য মঙ্গিযান 

একটি রবোি কৃরেত্ব অজদ ন কমরমে । এটি পৃশষ্ঠর ভূিত্ত্ব, বা়ুেমণ্ডিী়ে প্ররে়ো, 

পৃশষ্ঠর িাপমাত্র্া এবং বা়ুেমণ্ডিী়ে অব্যাহরি প্ররে়ো সহ মঙ্গিেকহর ভূদৃশ্য 

অধ্যয়ন করকত েহায়তা ককরবেি। 

মঙ্গিযান ভূতত্ত্ব এিং রূপবিদ্যা অধ্যয়কনর জন্য পাাঁ চটি প্রধান র্ন্ত্র ব্যিহার 

ককরবেি। এই পাাঁ চটি যশন্ত্রর মশে রশ়েশি মাসদ কািার কোশমরা (এমরসরস), োমদাি 

ইনোশরি ইশমরজং দেকশট্রারমটার (টিআইএস), রমশেন দসন্সর ির মাসদ 

(এমএসএম), মাসদ এশক্সাশস্ফররক রনউট্রাি করম্পটিেন অোনািাইজার 

(শমনরসএ), এবং িাইম্যান আিিা িশটারমটার (এিএরপ)। 
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Alphabet Inc এর Google েীকে প্রেম িাউড রররেওন বতবর করকি 

Alphabet Inc এর Google েীকে িার প্রেম ক্লাউি রররজওন স্থাপন করশব, 

এর মধ্য রিমে দকাম্পারনটি একটি রবে ক্লাউি করম্পউটিং হাব হও়োর জন্য 

দেেটির প্রশচষ্ট্াশক উত্সারহি করশব ৷ চুরক্তটি রেশসর অেদবনরিক উৎপােশন প্রা়ে 

2.2 বিবিয়ন ইউকরার ($2.13 বিবিয়ন) অবোন রাখশব এবং 2030 োকির 

মকধ্য প্রা়ে 20,000 জমনর কমদসংস্থান সৃরষ্ট্ করশব বশি অনুমান করা হশ়েশি ।  
 

নাসার কেসএক্স কু্র-5 আন্তেে ারেক মহাকাে কেেতন োিা কতরতে 

একটি কেসএক্স রতকট যলাররডা যথমক কেপমথ উড্ডেন কমর পরবেী 

িী তমমোিী আন্তেে ারেক মহাকাে কেেতনর কু্রতক রনতে, একজন রারেোন 

মহাকােচারী, দুই আমমররকান এবং একজন জাপারন মহাকােচারী ইউমক্রন েুমদ্ধর 

উমত্তজনা সমেও মহাকামে ইউএস-রারেোন টিমওোমকত র একটি প্রিেতনীমে 

পা ামনা হমেমে | 
 

আন্তেে ারেক মহাকাে কেেন (ISS) সম্পতকে : 

ISS, একটি িুটবল মাম র তি তয, 2000 সাল যথমক ক্রমাগে িেল করা হমেমে, 
একটি মারকে ন-রারেোন কনেৃত্বাধীন কনতসাটিে োম দ্বারা পররচারলে ো 

কানাো, োপান এবং 11টি ইউতরাপীে কদে অন্তভুে ক্ত কতর । যসারভমেে 

ইউরনেমনর পেন এবং স্নােুেুমদ্ধর দ্বমের অবসামনর পর ওোরেংটন এবং মমকার 

মমধ্য সম্পকত  উন্নে করার জন্য এটির জন্ম হমেরেল ো আসল আমমররকান-

যসারভমেে মহাকাে প্ররেমোরগোমক উত্সারহে কমররেল। 

 

Schemes and Committees News in Bengali 
 

প্রধানমন্ত্রী কতৃয ক প্রিবতয ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মিখককদর উত্োবহত করার জন্য 

YUVA 2.0 মপ্রাোম চালু করা হতেতে 

িরুণ দিখকশের পরামেদ দেও়োর জন্য প্রধানমন্ত্রীর পররকল্পনা, যা YUVA 2.0 

(িরুণ, আসন্ন এবং বহুমুখী দিখক) নাশম পরররচি, 2 অশক্টাবর রেক্ষা মন্ত্রশকর 

উচ্চ রেক্ষা রবভাগ দ্বারা চািু করা হমেমে । এটি ভারি এবং ভারিী়েশের প্রচাশরর 

জন্য রবশেশে সারহিে, িরুণযির এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী দিখকশের (30 বিশরর কম 

ব়েসী) জন্য একটি দিখক পরামেদ প্রোনকারী দপ্রাোম। 
 

FinMin এয়ারিাইনেকক ECLGS-এর অধীকন 1,500 মকাটি টাকা পর্যন্ত 

ঋণ মপকত অনুমবত কদতব 

দকন্দ্রী়ে অেযমন্ত্রী জরুবর মেবডট িাইন গ্যারাবন্ট বস্কম (ECLGS) এর অধীশন 

এ়োরিাইনগুরিশক 1,500 মকাটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়ার অনুমবত 

বদকয়কেন। ECLGS িাশের নগে প্রবাশহর সমস্যা পুনরুিার করশি সাহায্য 

করশব । এর আশগ, একটি এ়োরিাইন শুধুমাত্র্ ECLGS-এর অধীশন 400 দকাটি 

টাকার দবরে ঋণ রনশি পারি। 
 

সরকার 500 রদতনর মতে 25,000টি কমাবাইল টাওোর িাপতনর েন্য 

26,000 ককাটি টাকা অনুতমাদন কতরতে 

সরকার 500 রিমন 25,000টি কমাবাইল টাওোর িাপতনর েন্য 26,000 

ককাটি টাকার অনুতমাদন কতরতে । যটরলকম মন্ত্রমকর মমে, প্রকমের জন্য 

আরথতক সহােো ইউরনভাসোল সারভে তসস বােবাধকো েহরবল দ্বারা 

সরবরাহ করা হতব এবং এটি ভারে েেব্যাে কনটওোকে  দ্বারা বাস্তবারেে 

হমব । 
 

Summits & Conference News in Bengali 
 

েংসৃ্কবত বিষয়ক মন্ত্রী অজুয ন রাম মম ওয়াি মমবিককাকত ইউকনকস্কা-

মবিয়াকাল্ট 2022-এ মর্াগ বদকয়কেন 

েংসৃ্কবত প্রবতমন্ত্রী শ্রী অজুয ন রাম মম ওয়াকির ভারিী়ে প্ররিরনরধেি 28-30 

দসশেম্বর, 2022 এর মমধ্য মরক্সমকা রসটিশি অনুবষ্ঠত ইউকনকস্কা-মবিয়াকাল্ট 

2022 বিি েকেিকন প্ররিরনরধে কমরমেন । মন্ত্রী সাংিৃরিক সমস্যা এবং উশদ্বগ 

রনশ়ে সশম্মিশন বকৃ্তো দেন । সশম্মিশন, রবেব্যাপী সাংিৃরিক আশিাচনার রবেশ়ে 

রসিান্ত রনশি এই বহুপারক্ষক দিারাশম 100 টিরও দবরে দেশের সংিৃরিমন্ত্রীরা 

অংে দনন। 
 

গুজরাকট MSME মন্ত্রককর দ্বারা আকয়াবজত হতেতে SC-ST হাি 

কনকিভ 

MSME মন্ত্রক ন্যােনাি SC-ST হাব রিম এবং অন্যান্য মন্ত্রশকর কমদসূরচ 

সম্পশকদ  সশচিনিা বাডাশি গুজরাশটর আহশমোবাশে জািী়ে SC-ST হাব 

কনশক্লশভর আশ়োজন কশরশি। িাাঃ রকরীট দপ্রমরজভাই দসািারক, সংসে সেস্য 

এবং িিরসরি জারি ও িিরসরি উপজারির কল্যাণ সংোন্ত সংসেী়ে স্থা়েী 

করমটির দচ়োরম্যান, দসইসাশে অন্যান্য গুরুেপূণদ রবরেষ্ট্ ব্যরক্তরা এই কনশক্লশভ 

অংে রনশ়েরিশিন। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

ভারতীয় নারী অবধকার কমী েৃবি িবি 'মচিকমকার' পুরস্কার বজকতকেন 

ভারশির একজন নারী অরধকার কমী, েৃবি িিী জামদারনর বশনর একটি অনুষ্ঠাশন 

অনুরষ্ঠি ইউএন এেবডবজ (ইউনাইকটড মনেনে োেকটইকনিি 

মডকভিপকমন্ট মগািে) অযাকেন অযাওয়াকডয  'কচিকমকার' পুরস্কার 

রজশিশিন । রিঙ্গ-রভরিক সরহংসিা এবং অসমিা সম্পশকদ  সশচিনিা বাডাশি 

সৃরষ্ট্ বরক্সর প্রশচষ্ট্াশক স্বীকৃরি দেও়োর জন্য এই পুরিার দেও়ো হ়ে। 
 

মিখক-বেক্ষাবিদ মাধি হাদা 32তম বিহারী পুরস্কাকর ভূবষত হকিন 

মক মক বি়িিা োউকিেন দ ােণা কশরশি, দিখক ডাঃ মাধি হাদা িার 

2015 সাশির সারহিে সমাশিাচনা বই 'পাচরাং মচািা পাহা়ি েখী বর'- এর 

জন্য 32 তম বিহারী পুরস্কাকর ভূরেি হশবন । রিরন সারহিে অকাশেরম এবং 

রহরন্দ উপশেষ্ট্া দবাশিদ র সাধারণ পররেশের সেস্যও রিশিন । রিরন রমরি়ো 

স্ট্ারিশজর জন্য ভারশিনু্দ হররেচন্দ্র পুরিার এবং সারহিে সমাশিাচনার জন্য 

দেবরাজ উপাো়ে পুরিাশরর প্রাপক হশ়েশিন। 
 

মনাকিি পুরস্কার 2022: Svante Pääbo বচবকৎোয় মনাকিি পুরস্কাকর 

ভূবষত হকয়কেন 

মোভাকন্ত পাকিাকক দমরিরসন বা রিরজওিরজর জন্য 2022 োকির মনাকিি 

পুরস্কার মদওয়া হকয়কে। দনাশবি পুরিার করমটি "বিিুপ্ত মহাবমবনন এিং 

মানি বিিতয কনর বজকনাম েম্পবকয ত তার আবিষ্কাকরর জন্য" পুরষ্কার দেও়ো 

হ়ে Svante Pääbo দক । তবজ্ঞারনক রবশের সবশচশ়ে মযদাোপূণদ পুরিার রহশসশব 

রবশবরচি, এটি সুইশিশনর কাশরারিনিা ইনরস্ট্টিউশটর দনাশবি অোশসম্বরি দ্বারা 

পুরিৃি হ়ে এবং এর মূল্য 10 বমবিয়ন েুইবডে মুকুট ($900,357)। 
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পদােযবিজ্ঞাকন মনাকিি পুরস্কার 2022 ম াষণা করা হকয়কে 

র়েোি েুইবডে একাকডবম অে োকয়কন্স্ে দ ােণা কশরশি যে, মকায়ান্টাম 

মমকাবনি রনশ়ে কাজ করার জন্য 2022 োকির পদােযবিজ্ঞাকন মনাকিি 

পুরস্কার অোিাইন অযােকপট (ফ্রান্স্), জন এে. িজার (মাবকয ন রু্িরাষ্ট্র) 

এিং অযান্টন মজইবিঙ্গার (অবিয়া) মক মদওয়া হকয়কে। পোেদরবজ্ঞাশন 

2022 সাশির দনাশবি পুরিার দেও়ো হশ়েশি “experiments with 

entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities, 

and pioneering quantum information science,” এর জন্য। 
 

বচবকৎোোকস্ত্র মনাকিি পুরস্কার মপকিন েুইবডে বিজ্ঞানী েভাকন্ত পাকিা 

েুইবডে বিজ্ঞানী Svante Paabo "রবিুপ্ত দহারমরনন এবং মানব রববিদ শনর 

রজশনাম সম্পরকদ ি" িার আরবষ্কাশরর জন্য 2022 সাশির রিরজওিরজ বা 

দমরিরসশন দনাশবি পুরিার রজশিশিন, পুরিার প্রোনকারী সংস্থাটি বশিশি । 

"িার অেগামী গশবেণার মােশম, Svante Paabo আপািদৃরষ্ট্শি অসম্ভব রকিু 

কাজ সম্পন্ন কশরশিন: বিদ মান সমশ়ের মানুশের রবিুপ্ত আত্মী়ে বনয়ািারোকির 

বজকনাম বেককাকয়বন্স্ং । রিরন পূশবদ অজানা দহারমরনন দিরনশসাভা-এর 

চাঞ্চল্যকর আরবষ্কারও কশররিশিন,” দনাশবি করমটি বশিশি। 
 

ভযাবি অে ওয়াডয ে িুক অযাওয়াডয ে: ইংকরবজ নন-বেকেকন 'মটকগার 

অযাি গান্ধী' বজকতকে 

আবনে মেবিকমর The Odd Book of Baby Names (ইংশররজ 

কোসারহিে) এবং রুদ্রাংশু মুখাবজয র Tagore & Gandhi: Walking 

Alone, Walking Together (ইংশররজ নন-রিকেন) 'ভোরি অি ও়োিদ স বুক 

অোও়োিদ স'-এ বিশরর দসরা বই রহশসশব রবশবরচি আটটির মশে রিি । PFC-

VoW বুক অোও়োিদ স, বিদ মাশন এর েষ্ঠ সংিরশণ, ভারশির সবশচশ়ে ব্যাপক 

স্বাধীন সারহিে পুরিার দপ্রাোমগুরির মশে একটি রহসাশব রবশবরচি হ়ে।  
 

2022 োকির জন্য PFC-VoW ই-িুক পুরস্কার বিজয়ীকদর মমাট তাবিকা: 

• ইংকরবজ কোোবহতয: আরনস দসরিম (দপঙু্গইন রান্ডম দহাম) ররচি রেশুর 

নাশমর অদু্ভি ই-বুক | 

• ইংকরবজ নন-বেকেন: Tagore & Gandhi: Strolling Alone, 

Strolling Collectively by Rudrangshu Mukherjee (Aleph E-

book িামদ) | 

• বহবদ কোোবহতয: নীিাক্ষী রসং-এর দখিা (দসিু পাবরিশকেন্স)| 

• বহবদ নন-বেকেন: মমিা কারি়ো (রাজকমি প্রকােন) দ্বারা রজশি রজ 

এিাহাবাে | 

• অল্প িয়স্ককদর জন্য মিখা: স্যারভ অোি দ্য রররমরনশসন্স রকপার রবজি 

ভািরাজারন (হোশচট)|  

• িাচ্চাকদর জন্য মিখা/েবির িই: Aai and I by Mamta Nainy 

(Pickle Yolk Books) | 

• বহবদকত অনুিাদ : ই়োেন দক রবখশর মরি: আাঁচি মািশহাত্র্ার বাটও়োর 

রক কাহারন়োন, রব্রশগরি়োর কমি ন়েন পরণ্ডি (হাপদারকরিন্স) দ্বারা 

অনুবারেি | 

• ইংকরবজকত অনুিাদ: রেবানী দ্বারা আমাশের োরন্তরনশকিন, ইরা পাশি 

(দপঙু্গইন যদািম দহাম) দ্বারা অনুবারিে | 
 

বপআর শ্রীকজে, েবিতা পুবনয়া FIH পুরুষ ও মবহিা মগািবকপার অে দ্য 

ইয়ার বনিযাবচত হকয়কেন 

বপআর শ্রীকজে এিং েবিতা পুবনয়া টানা বদ্বতীয়িাকরর জন্য FIH পুরুষ ও 

মবহিাকদর কসরা মগািরক্ষক হসাতব বনিযাবচত হশ়েশিন । ভারিী়ে মরহিা 

হরক েশির অরধনা়েক সরবিা পুরন়ো এবং অরভজ্ঞ দগািরক্ষক রপআর শ্রীশজে 

দুজশনই িাশের পারিরম্যাশন্সর দজাশর পুরুে ও মরহিাশের রবভাশগ FIH 

দগািরক্ষশকর বেদশসরা দখিাব দপশ়েশিন । 2014 সাশি পুরষ্কারটি চালু হওোর 

পর দেশক টানা রিন বির বেদশসরা দগািরক্ষক (মরহিা) রজশি দনও়ো সরবিা 

িৃিী়ে েীডারবে। 
 

2022 োকির SASTRA রামানুজন পুরস্কার ইউনবকং তাংকক মদওয়া হকি 

2022 সাশির জন্য SASTRA রামানুজন পুরস্কারটি ইউনবকং িাংশক 

ইউরনভারসদটি অি কোরিশিারনদ়ো, বাকদ শি, মারকদ ন যুক্তরাশষ্ট্রর সহকারী 

অোপকশক প্রোন করা হশব৷ 2005 সাশি োনমু া আটয ে, োকয়ন্স্, 

মটককনািবজ অযাি বরোচয  একাকডবম (SASTRA) দ্বারা এই পুরিারটি চািু 

করা হশ়েশি । পুরিাশরর মশে রশ়েশি $10,000 নগদ পুরস্কার | 
 

কনাতবল পুরিার 2022: কযাতরারলন বাতটে ারে, মতটে ন কমলোল এবং ব্যারর 

োপেতলস রসােতন কনাতবল পুরিার কপতেতেন 

িকমহামমর রেযাল সুইরডে একামডরম অি সামেমন্স্স-এ “রিক যকরমরি এবং 

বামোমথতামগানাল যকরমরির উন্নেমনর জন্য” কযাতরারলন আর. বাতটে ারে, 

মতটে ন কমলোল এবং কক. ব্যারর োপতমলসমক 2022 সামলর রসােতন 

কনাতবল পুরিার কদওো হতেতে৷ রেনেনতক ‘রিক ককরমরি’- যে োমির 

কামজর জন্য পুরকৃে করা হমেমে, যেোমন অণুগুরল িী ত, জটিল প্ররক্রো এবং 

অমনকগুরল অবারিে উপজামের প্রমোজন ো়োই দ্রুে এবং দৃঢ়ভামব একরত্রে 

হে । কযান্স্ামরর রচরকৎসা সহ রচরকৎসা রবজ্ঞামনর যেমত্র োমির কামজর 

অযারেমকেন রমেমে । বামেত ারজ কযারলমিারনতোর িযানমিাডত  রবশ্বরবদ্যালমে, 

কযারলমিারনতোর রিপস ররসামচত র সামথ োপতমলস, এবং যমলডাল যডনমামকত র 

যকামপনমহমগন রবশ্বরবদ্যালমে। 

উতেেতোগ্যভাতব: যনামবল পুরকামর 10 রমরলেন সুইরেে কক্রানার (প্রাে 

$900,000) নগদ পুরিার রতেতে এবং 10 রডমসম্বর হস্তাির করা হমব। 
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Important Dates News in Bengali 
 

1িা অকটাির আন্তজয াবতক িয়স্ক ব্যবি বদিে উদর্াপন করা হয় 

1লা অকটাির সারা রবশে আন্তজয াবতক িয়স্ক ব্যবি বদিে রহশসশব পািন করা 

হ়ে । রেনটি জাবতেংক র োধারণ পবরষদ কিৃদ ক ব়েি ব্যরক্তশের অবোনশক 

সম্মান জানাশনার িশক্ষে প্রবরিদ ি হশ়েরিি | 2022 সাশি জারিসংশ র 

আন্তজদ ারিক ব়েি ব্যরক্ত রেবশসর রেম হি “Resilience of Older Persons 

in a Changing World.”  
 

আন্তজয াবতক কবে বদিে 2022 01মে অকটাির পাবিত হয় 

প্ররি বির, করির ব্যবহার উেযাপন এবং প্রচাশরর জন্য 1 অকটাির 

আন্তজয াবতক কবে বদিে পারিি হ়ে । রেনটি "করি দসক্টশরর তবরচত্র্ে, গুণমান 

এবং আশবগ" উেযাপশনর জন্য রচরিি করা হ়ে। করি দপ্রমীশের জন্য পানীশ়ের 

প্ররি িাশের ভািবাসা ভাগ কশর দনও়োর এবং কৃেকশের সহা়েিা করার একটি 

সুশযাগ যাশের জীরবকা সুগন্ধযুক্ত িসশির উপর রনভদ র কশর। প্ররি বির 

ইন্টারন্যােনাি কবে অগযানাইকজেন (ICO) এর 77টি েদস্য রাষ্ট্র, কশ়েক 

িজন করি সহশযাগী এবং িক্ষ িক্ষ করি দপ্রমী িাশের রপ্র়ে পানী়ে উেযাপন 

করশি একরত্র্ি হ়ে । 
 

পানীয় জি ও স্যাবনকটেন বিভাগ স্বচ্ছ ভারত বদিে উদর্াপন করকে 

পানীয় জি ও স্যাবনকটেন বিভাগ (DDWS) , জিেরক্ত মন্ত্রক 2 রা 

অকটাির 2022 - এ স্বে ভারত বদিে (SBD) উদর্াপন ককরকে । মহাত্মা 

গান্ধীর জমিাবষযকী স্মরশণ স্বে ভারি রেবস পািন করা হ়ে । স্বে ভারি রেবস 

জারির রপিার একটি উরক্ত দ্বারা অনুপ্রারণি, “Cleanliness is next to 

godliness”। 
 

বিি মহাকাে েপ্তাহ 2022 4-10 অকটাির পািন করা হকয়কে 

বিি মহাকাে েপ্তাহ (WSW) প্ররি বির 4 মেকক 10 অকটাির পারিি হ়ে, 

রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত এবং মানব অবস্থার উন্নরিশি িাশের অবোন উেযাপন করশি 

। রবে মহাকাে সপ্তাশহর িক্ষে মানুেশক মহাকাশের প্রসার এবং রেক্ষা সম্পশকদ  

রবসৃ্তি জ্ঞান অজদ শন সহা়েিা করা । এটি রবেব্যাপী মানুেশক বুঝশি সাহায্য কশর 

দয িারা মহাকাে দেশক কী সুরবধা দপশি পাশর এবং কীভাশব িারা দটকসই 

অেদবনরিক উন্ন়েশনর জন্য স্থান ব্যবহার করশি পাশর । এটি উেযাপন এবং 

মহাকাে দপ্রাোশমর জন্য জনসমেদন দেখাশনার িক্ষেও রাশখ। 
 

বিি মহাকাে েপ্তাহ 2022: বেম 

ও়োর্ল্দ  দেস উইক 2022 এর রেম হি "কেে অযাি োেকটইকনবিবিটি" | 

 

Sports News in Bengali 
 

ভারতীয় জযাভবিন বনকক্ষপকারী বেিপাি বেং  

ভারিী়ে জোভরিন রনশক্ষপকারী, বেিপাি বেংকক দিারপং িঙ্ঘশনর কারশণ 

অকটাির 2025 পযদন্ত প্ররিশযারগিা দেশক বরখাস্ত করা হশ়েশি । 

Olympics.com- এর মশি রিরন পরবিীশি রনরেি পোেদ দমোরিশ়েশনান, 

একটি কমদক্ষমিা বৃরিকারী দস্ট্রশ়েশির জন্য ইরিবাচক পরীক্ষা কশরন । 

িিস্বরূপ, ন্যােনাি অযাবন্ট-কডাবপং একজবন্স্ (NADA) বেিপাি বেংকক 

চার বিশরর জন্য সাসশপি কশরশি। রনশেধাজ্ঞাটি 21 অশক্টাবর, 2021 দেশক 

কাযদকর হ়ে, যার অেদ হি 27 বির ব়েসী 2025 োকির অকটাির পর্যন্ত ককমযর 

িাইকর োককি। 

উিরপ্রশেে-রভরিক অোেরিট 2019 এরে়োন চোরম্প়েনরেশপ দরৌপ্য-পেক 

রবজ়েী রিশিন, দযখাশন রিরন িার ব্যরক্তগি দসরা দরা 86.23 রমটার অজদ ন 

কশররিশিন। রিরন 2019 সাশির রবে সামররক দগমসও রজশিরিশিন। 
 

েমুযিা-1 মরবেং: োবজয ও মপকরজ বেঙ্গাপুর F1 GP 2022 বজকতকেন 

দরি বুশির চািক, োবজয ও মপকরজ বেঙ্গাপুর েমুযিা 1 েযাি বপ্রি 2022 

রজশিশিন। দপশরজ 7.5 দসশকি এরগশ়ে দিরাররর চািযে মিিারকক রপেতন 

কফতলতেন, রযরন রদ্বিী়ে অবস্থাশন যেে কমরমেন । িৃিী়ে স্থান েখি কশরশিন 

দিরাররর কাশিদাস দসঞ্জ । মপকরকজর েতীেয এিং ইতাবিয়ান বজবপ 2022 

রবজ়েী ম্যাি ভািয াকপন দরশস সপ্তম স্থান অরধকার কশরশিন। হোরমল্টন নবম 

স্থাশন রশ়েশিন । টানা রদ্বিী়েবাশরর মশিা রবে চোরম্প়েন হও়োর জন্য 

ভাস্ট্দ াশপশনর একটি জ়ে প্রমোজন | 
 

োম্প্রবতক েযাি বপ্রি 2022 বিজয়ী: 

• কানারি়োন েোি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্দ াশপন (দনোরল্যািস) 

• আজারবাইজান েোি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্দ াশপন (দনোরল্যািস) 

• রম়োরম েোি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্দ াশপন (দনোরল্যািস) 

• এরমরি়ো-দরামাগ্না েোি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্দ াশপন (দনোরল্যািস) 

• দসৌরে আরব েোি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্দ াশপন (দনোরল্যািস) 

• দেঞ্চ েোি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্দ াশপন (দনোরল্যািস) 

• েোরনে েোি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্দ াশপন (দনোরল্যািস) 

• হাশঙ্গরর়োন েোি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্দ াশপন (দনোরল্যািস) 

• দবিরজ়োন েোি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্দ াশপন (দনোরল্যািস) 

• িাচ েোি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্দ াশপন (দনোরল্যািস) 

• ইিারি়োন েোি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্দ াশপন (দনোরল্যািস) 

• দমানাশকা েোি রপ্রক্স 2022 - সারজদ ও দপশরজ (দমরক্সশকা) 

• অশেরি়োন েোি রপ্রক্স 2022 - চািদস দিক্লাকদ  (দমানাশকা) 

• বাহরাইন েোি রপ্রক্স 2022 – চািদস দিক্লাকদ  (দমানাশকা) 

• অরে়োন েোি রপ্রক্স 2022 – চািদস দিক্লারক (দমানাশকা) 
 

ভারতীয় অবধনায়ক মরাবহত েমযা 400 টি-মটাকয়বন্ট মখিা প্রেম ভারতীয় 

বেককটার হতেতেন 

ভারিী়ে অরধনা়েক, মরাবহত েমযা িার T20 কোরর়োশর আশরকটি মাইিিিক 

অজদ ন কশরশিন এবং 400 টি-কটাকয়বন্ট মখিা প্রেম ভারতীয় হকয়কেন । 

গু়োহাটিশি েরক্ষণ আরেকার রবরুশি রসররশজর রদ্বিী়ে টি-শটাশ়েরন্টশি এই 

মাইিিিক অজদ ন কশরশিন ভারি অরধনা়েক। T20 রেশকশট দসঞু্চরর করা প্রেম 

ভারিী়ে, দরারহি 2007 সাশির এরপ্রশি বশরাোর রবরুশি মুম্বাইশ়ের হশ়ে িার 

সংরক্ষপ্তিম িমদোশট অরভশেক কশররিশিন । ভারিী়েশের মশে দরারহশির পশরই 

রশ়েশিন রেশনে কারিদ ক, রযরন 368 টি-শটাশ়েরন্ট দখশিশিন ।  
 

FIBA মবহিা িাকস্কটিি বিিকাপ: USA চীনকক হাবরকয় 11 তম বিি 

বেকরাপা বনবিত ককরকে 

অশেরি়োর রসিরন সুপারশিাশম ইন্টারন্যােনাি িাকস্কটিি মেডাকরেন 

(FIBA) মবহিা িাকস্কটিি বিিকাপ জকয়র জন্য মাবকয ন রু্িরাষ্ট্র চীনকক 

(83-61) কিাতর হাররশ়েশি । আশমররকানরা িাশের টানা চিুেদ এবং দমাট 11িম 

রেশরাপা রজশিশি এবং প্যাবরে 2024 অবিবম্পক মগমকে একটি জায়গাও 

বেি ককরকে।  
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করে অফ ইরেো মেৌরাষ্ট্রকক আট উইকককট হাবরকয় ইরাবন ট্রবে বজকতকে 

2019-2020 োকির রবি ট্রবে চযাবম্পয়ন মেৌরাষ্ট্রকক আট উইশকশট হাররশ়ে 

যরি অি ইরন্ডো ইরাবন কাপ রেশরাপা রজশিশি । দরস্ট্ অি ইরি়ো (ROI) 

105 রাশনর িক্ষে িাডা করমে রগমে, অবভমনুয ইিরন 63 রাশন অপরারজি 

োকা অবস্থা়ে 81 রান দযাগ কশর এবং দকানা ভারি 27 রাশন অপরারজি রিশিন। 
 

িাবক ভারত ইরাবন কাপ জকয়র োকে েম্পবকয ত গুরুত্বপূণয পকয়ন্ট: 

• মেৌরাকষ্ট্রর রবরুশি প্রেম ইরনংশস সবশচশ়ে দবরে উইশকট দনন কুিদীপ 

মেন । 

• ROI প্রেম বদন মেককই মেৌরাকষ্ট্র আবধপতয বিস্তার কশর যখন িারা 

98 রাশন রবপক্ষ েিশক রক্লন-দবার্ল্ কশর। 

• মানকশের আট উইকককটর জুটি অবশ্য কুিেীপ দসন ROI-এর পশক্ষ 

দখিা বেশি দে়ে । 

 

Obituaries News in Bengali 
 

েুজিন এনাবজয র মচয়ারম্যান তুিেী তাাঁ তী প্রোে হতেতেন 

উইি টারবাইন রনমদািা সুজিন এনারজদ  রিরমশটশির প্ররিষ্ঠািা ও দচ়োরম্যান 

তুিেী তাাঁ বত প্রোে হতেতেন । মৃেুযকাতল রিরন 64 বির ব়েসী রিশিন। রিরন 

গুজরাশট জমেহণ কশররিশিন এবং বারণজে ও যারন্ত্রক প্রশকৌেি অে়েন 

কশররিশিন। িাাঁ রি 1995 সাশি সুজিন স্থাপন কশরন এবং সাশ্র়েী মূশল্যর ও 

দটকসই েরক্ত নীরিগুরিশক চোরম্প়েন কশর ভারিী়ে বা়ুে েরক্ত দসক্টশর বৃরির 

দনিৃে দেন। 
 

বেবিআই ড্রাগ মনটওয়াকয  ধ্বংে করকত অপাকরেন 'গরুডা' শুরু ককরকে 

দসন্ট্রাি িুযকরা অে ইনকভবিকগেন (বেবিআই) একটি বহু-পযদাশ়ের 

'অপাকরেন গরু়ি' শুরু ককরকে। ইন্টারকপাকির মাধ্যকম আন্তজয াবতক 

এখবতয়ার জুক়ি মাদক পাচাকরর অপরাধমূিক িুবদ্ধমত্তার দ্রুত আদান-

প্রদান এবং সমরিি আইন প্রশ়োগকারী পেশক্ষশপর মােশম অপাশরেন গারুিা 

আন্তজদ ারিক সংশযাশগর সাশে দনটও়োকদ গুরিশক ব্যাহি, অবনরমি এবং ধ্বংস 

করশি সহা়েিা করশব । 

 

Defence News in Bengali 
 

মর্াধপুকর আইএএে  াাঁ টিকত হািকা রু্দ্ধ মহবিকোর চািু করা হকয়কে 

রাজস্থাশনর দযাধপুশরর এ়োর দিাসদ দস্ট্েশন আশ়োরজি একটি অনুষ্ঠাশন, 

প্ররিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাে রসং আনুষ্ঠারনকভাশব স্থানী়েভাশব তিরর িাইট কমব্যাট 

মহবিকোর (এিবেএইচ) ভারিী়ে রবমান বারহনীশি (আইএএি) গ্রহণ 

কশরশিন । এিরসএইচ 143 দহরিকোর ইউরনশট দযাগোন করশব।  
 

Books & Authors News in Bengali 
 

েেী োরুর আকম্বদককরর জীিকনর বিবভন্ন বদক অকেষণ ককরন 

েেী োরুর আগামী মাশস বিআর আকম্বদককরর জীবনী দিখার দ ােণা 

রেশ়েশিন । বইটি আকিে দ্বারা প্রকাবেত হশব এবং এটি রকংবেরন্ত দনিার জীবন 

ও সমশ়ের অন্তদৃদরষ্ট্ প্রোন করশব। 
 

ভারত বিকির িৃহত্তম বচবন উৎপাদনকারী বহোকি আবিভূয ত হতেতে 

ভারত বিকির িৃহত্তম বচবন উৎপাদনকারী এিং মভািা ও রদ্বিী়ে বৃহিম 

রপ্তারনকারক রহসাশব আরবভূদ ি হশ়েশি । ভারশি রচরনর মরসুমম, 5,000 িক্ষ 

মমট্রিক টন (LMT) এর মিবে আখ উৎপারেি হশ়েরিি, যার মশে প্রা়ে 3,574 

িক্ষ মমট্রিক টন (LMT) বচবনর বমিগুবি প্রা়ে 349 LMT রচরন উৎপােন 

কমররেল |  

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

অরমে োহ েমু্ম ও কাশ্মীতরর পাহার়েতদর েন্য ST কেটাতসর কঘােো 

কতরতেন 

ককন্দ্রীে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অরমে োহ য ােণা কমরমেন যে, েমু্ম ও কাশ্মীতরর 
পাহার়ে সম্প্রদাে রবধানসভা রনবোচতনর আতগ একটি েফরসরল উপোরে 
(ST) মেতািা এবং রাজননরেক সংরেণ পামব। 2019 সামলর আগমি 370 

এবং 35A অনুতেতদর রবলুরপ্ত জমু্ম ও কাশ্মীমরর বরিে অংেগুরলমক সংরেণ 

যিওোর পথ প্রেস্ত কমররেল। 
 

KVIC 1-15 অতিাবর পেেন্ত রদরের হাতট SFURTI কমলার আতোেন 

কতরতে 

MSME মন্ত্রতকর অধীমন একটি সংরবরধবদ্ধ সংস্থা োরদ এবং গ্রামীে রেে 
করমেন (KVIC), নেুন রিরের রিরে হাট-এ ঐরেহযবাহী রেতের পুনেে তের 
(SFURTI) কমলার েন্য একটি েহরবল প্রকমের আমোজন করমে ৷ 

SFURTI যমলাটি 1লা অতিাবর 2022 কর্তক 15ই অতিাবর 2022 পেেন্ত 

আতোরেে হতব৷ 
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