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National News in Bengali 
 

IREDA "Cyber Jaagrukta Diwas" উদযাপন করছে 

সমস্ত কমমচারীদের মদে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সদচতিতা ততনর করদত, 

ইন্ডিযান ন্ডরন্ডনউছযবল এনান্ডজি  ডেছেলপছেন্ট এছজন্ডি ন্ডলন্ডেছেে (IREDA) 

"Cyber Jaagrukta Diwas " পালি করদে । এই উপলদে, তথ্য নিরাপত্তা 

পরামর্মক  শ্রী অদলাক কুমার, AKS IT সানভম দসস, সাইবার হাইনিি অিুর্ীলদির 

নবষদ়ে IREDA কমীদের সাদে তার অন্তর্দমনি শর়্োর কদরদেি।  
 

োরতে আছযান্ডজত SCO-এর সন্ত্রাসন্ডবছরাধী েহডায অংশ ডনছব 

পান্ডকস্তান 

পানকস্তাি নিনিত কদরদে শে, তারা োরছত সাংহাই সহছযান্ডিতা সংস্থার 

সন্ত্রাসন্ডবছরাধী েহডায ডযাি ডদছব । SCO-র সহস্য তেশ পান্ডকস্তান 

অছটাবছর হন্ডরযানার োছনসাছর সন্ত্রাসনবদরাধী মহডা়ে অংর্ শিদব ৷ SCO 

আঞ্চন্ডলক সন্ত্রাসন্ডবছরাধী কাঠাছো (RATS) এর পনরনধর অধীদি এই 

মহডাগুনল পনরচানলত হদব৷ 
 

প্রধানেন্ত্রী মধ্যপ্রদেদশর উজ্জযছন 900 ন্ডেোর দীর্ি  ‘েহাকাল ডলাক’ এর 

উছবাধন করছবন  

মেপ্রদেদর্র উজ্জ়েন র্হদরর েহাকাছলশ্বর েন্ডিছরর "েহাকাল ডলাক" 

কনরদ ারেে প্রেম ধাদপর উদবাধি করদবি প্রধানেন্ত্রী নছরন্দ্র ডোন্ডদ । ময়ন কো 

হয়ে শে এই উদযাগটি তীেমোত্রীদের অনভজ্ঞতা উন্নত করদব এবং এলাকা়ে 

পেমটি বাডাদব । মেপ্রদেদর্র মুখ্যমন্ত্রী ন্ডশবরাজ ন্ডসং ড ৌহান েহাকাল 

ডলাছকর উছবাধনী প্রস্তুন্ডত পরীক্ষা কছরছেন। 
 

লখনউছত ইন্ডিযান ডরােস কংছেছসর উছবাধন করছলন নীন্ডতন িডকন্ডর 

শকন্দ্রী়ে সডক পনরবহি ও মহাসডক মন্ত্রী নীন্ডতন িডকন্ডর লখিউদত োরতীয 

সডক কংছেছসর 81তম বানষমক অনধদবর্দির উদবাধি কদরদেি । তাাঁ র সদে 

নেদলি উত্তরপ্রদেদর্র েুখ্যেন্ত্রী ডযািী আন্ডদতযনাথ । অিুষ্ঠাদি, নতনি ভারতী়ে 

অেমিীনতদক নবদের এক িম্বদর পনরণত করার িন্য প্রধানেন্ত্রী নছরন্দ্র ডোন্ডদর 

লেয ও স্বপ্ন তুদল ধদরি, োর িন্য ভাল পনরকাঠাদমা প্রদ়োিি। IRC-র িতুি 

ধারণা এবং উদযাগ ভারতদক এটি অিম দি সহা়েতা করদব। 
 

ডবটি বাাঁ  াও ডবটি পডাও-এর অপাছরশন ম্যানুযাল প্রকাশ করছলন ডকন্দ্রীয 

েন্ত্রী সৃ্মন্ডত ইরান্ডন 

দক্ষতা উন্নযন ও উছযাক্তা মন্ত্রক(MSDE) এবং সংখ্যালঘু নবষ়েক মন্ত্রক 

Betiyan Banein Kushal " এর আছযাজন কছরছে । এটি আন্তিম ানতক 

কন্যা নর্শু নেবস উপলদে নকদর্ারী শমদ়েদের িন্য অপ্রচনলত জীন্ডবকা 

(এনটিএল) সম্পন্ডকি ত একটি সদেলি । অিুষ্ঠাদি প্রধাি অনতনে বহসায়ি উপবিত 

নেদলি শকন্দ্রী়ে মনহলা ও নর্শু উন্ন়েি মন্ত্রী শ্রীেন্ডত সৃ্মন্ডত জুন্ডবন ইরান্ডন ।  
 

নীন্ডতন িডকন্ডর ডেক্স-ফুছযল স্ট্রং হাইন্ডিে ইন্ডেছত েছযাো পাইলে প্রকল্প 

 ালু কছরছেন 

শকন্দ্রী়ে সডক, পনরবহি ও মহাসডক মন্ত্রী, নীন্ডতন িডকন্ডর েছযাো কছরালা 

অন্ডিস ডেক্স-জ্বালান্ডন িান্ডডটি উদমাচি কদরদেি, শেটিদক ভারদত ডেন্ডক্স-

ফুছযল স্ট্রং হাইন্ডিে ইছলকট্রিক যান(FFV-SHEV) এর প্রেম ধরদণর 

পাইলট প্রকল্প নহসাদব নচনিত করা হদ়েদে ৷ এই প্রকল্পটি ইোিল-চানলত শেক্স-

ফুদ়েল গানড ভারতী়ে পনরনিনতদত কােমকর হদত পাদর নকিা তা পরীো করদত 

চা়ে। 
 

োরত জলবাযু প্রযুন্ডক্তছত 20 ন্ডবন্ডলযন েলার FDI প্রেযক্ষ করদে চদেদে 

োরত 2030 সাছলর েছে জলবাযু প্রযুন্ডক্ত খাছত $20 ন্ডবন্ডলযন েূছের 

ন্ডবন্ডনছযাি প্রতযক্ষ কেয়ত পাছর, বদলদেি স্বািযদসবা, নর্ো এবং পনরদবদর্র 

উপর র্দনি নিবদ্ধকােী একটি িতুি-েুদগর, মে-বািার শভঞ্চার কযানপটাল ফামম 

এিনি়ো শভঞ্চারস । সহ-প্রনতষ্ঠাতা এবং অংর্ীোর িনমতা  ালনম়ো বদলদেি শে, 

ভারতী়ে উদযাক্তারা, আগামী ের্দক, পে শেখাদব এবং নবে বািাদরর িন্য িতুি 

পণ্য ততনর করদব। 
 

ন্ডশক্ষা কেছেছক্সর প্রথে ধাছপর উছবাধন করছলন প্রধানেন্ত্রী ডোদী  

প্রধানেন্ত্রী নছরন্দ্র ডোন্ডদ 'ডোন্ডদ নর্োনিক ' সু্কয়েে  প্রথে ধাছপর উদবাধি 

কদরদেি, ো আহদমোবাদের অভাবী নর্োেীদের িন্য একটি নর্োমূলক 

কমদেক্স । প্রকল্পটির লেয ন্ডশক্ষাথীছদর সােন্ডেক উন্নযছনর জন্য সুন্ডবধা প্রদান 

করা । প্রধািমন্ত্রী তরুণ নর্োেীদের শমন নসি, ইনিনি়োনরং এবং এই িাতী়ে 

অন্যান্য নবষ়েগুনলদক আরও পডাদর্ািার িন্য তাদের প্রধাি ধারা নহসাদব গ্রহণ 

করার উপর শিার শেি। 
 

ডলাকনাযক জযপ্রকাশ নারাযছের 14 ফুে উঁ ু েূন্ডতি র উছমা ন করছলন 

এই এে অন্ডেত শাহ 

শকন্দ্রী়ে স্বরাষ্ট্রেন্ত্রী অন্ডেত শাহ নবহাদরর সারাি শিলার সীতাবনে়োরা়ে ডলাক 

নাযক জযপ্রকাশ নারাযছের 14 ফুট উঁচু মূনতম  উদমাচি কদরদেি। নতনি 

সমািতানন্ত্রক আইকি ি়েপ্রকার্ িারা়েণদক তার িমবানষমকীদত তার তপতৃক 

গ্রাদম সীতাবন্ডদযারায পুষ্পস্তবক অপিে কছরন । শকন্দ্র সরকাদরর কল্যাণমূলক 

প্রকল্পগুনল তুদল ধদরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনমত র্াহ। 
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International News in Bengali 
 

EU পালিাছেন্ট ন্ডবছশ্বর প্রথে একক  াজি ার ন্ডবন্ডধ েহছের অনুছোদন 

ন্ডদছযছে 

ইউছরাপীয ইউন্ডনযছনর পালিাছেছন্ট পাস করা একটি িতুি আইি অিুসাদর, 

2024 সাছলর শর্দষর নেদক সমস্ত িতুি স্মাটম দফাি, টযাবদলট এবং কযাদমরা়ে 

একটি একক স্ট্যান্ডা ম  চািম ার োকদব ৷ আইিটিে পদে 602টি শভাট এবং নবপদে 

13টি শভাদট গৃহীত হদ়েনেল ৷ এটি স্মাটম দফাি, ল্যাপটপ এবং কযাদমরা 

উত্পােিকারী সংিাগুনলদক ইউদরাদপ একটি স্ট্যান্ডা ম  চািম ার গ্রহণ করদত বাে 

কেয়ি ৷ ল্যাপটপ নিমমাতারা 2026 সাদলর শুরু এটি অিুসরণ করার িন্য অনতনরক্ত 

সম়ে পাদবি । 
 

ইসরাইল ও ডলবানন সােুন্ডিক ন্ডবছরাছধ 'ঐন্ডতহান্ডসক  ুন্ডক্তছত' সম্মতে 

প্রকাশ কদরদে 

দুই শেদর্র আদলাচকদের মদত, গ্যাস-সেৃদ্ধ েূেেসািছর েীঘমনেি ধদর চলমাি 

সামুনিক সীমান্ত নবদরাদধর অবসাি ঘটাদত ডলবানন ও ইসরাছযল একটি 

"ঐন্ডতহান্ডসক"  ুন্ডক্তছত হদেদে । শলবািদির শ পুটি নিকার ইনল়োস শবা সাব 

বদলদেি, োন্ডকি ন যুক্তরাছষ্ট্রর েেস্থতায চুনক্তর চূডান্ত খসডা রাষ্ট্রপনত নমদর্ল 

আউদির কাদে িমা শেও়োর পদর, একটি চুনক্ত হদ়েদে ো উভ়ে পেদক সন্তুি 

কদরদে। 

 

State News in Bengali 
 

ন্ডিছিন্ডেযার ন্ডব.ন্ডে. ন্ডেশ্র ডের্ালছযর রাজযপাছলর অন্ডতন্ডরক্ত দান্ডযত্ব েহে 

কছরছেন 

নর্লংদ়ের রািভবদি, অরুণাচল প্রদেদর্র গভিমর নিদগন ়োর ( .) নবন  নমশ্র 

শমঘালদ়ের গভিমদরর োন়েত্ব গ্রহণ কদরি । পূবমবতী গভিমর সতযপাল মানলদকর 

শম়োে শর্ষ হও়োর পদর বতবন তাে রমোদ বৃনদ্ধ কেয়ত সম্মবত প্রকাশ না কোে, 

নবন  নমশ্ররক অনতনরক্ত োন়েত্ব শেও়ো হদ়েদে। শমঘালদ়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধাি 

ন্ডব ারপন্ডত হারোন ন্ডসং থাংন্ডখউ শপথবাকয পাঠ কদরি । 
 

প্রধানেন্ত্রী নছরন্দ্র ডোন্ডদ গুজরাছের ডোছধরাছক প্রথে 24×7 ডসৌরশন্ডক্ত 

 ান্ডলত োে তহসাদে ডর্াষো কছরছেন 

প্রধািমন্ত্রী নছরন্দ্র ডোদী নিবমাচিী গুজরাছের ডোছধরা োেছক শেদর্র প্রেম 

24×7 শসৌরর্নক্ত চানলত গ্রাম নহসাদব শঘাষণা কদরদেি । শমাদধরা, ো চালুদকযর 

সম়ে নিনমমত র্তাব্দী প্রাচীি সূেম মনিদরর িন্য নবখ্যাত, এটি একটি "ছসৌরশন্ডক্ত 

 ান্ডলত োে" নহসাদবও পনরনচত হদব । গুিরাদট নতি নেদির সফদর োকা শমানে 

14,600 শকাটি টাকারও শবনর্ মূদল্যর নবনভন্ন উন্ন়েি প্রকদল্পর উদবাধি করদবি। 

ভারতী়ে িিতা পাটিম  র্ানসত গুিরাদট নবধািসভা নিবমাচি এই বেদরর শর্দষর 

নেদক হও়োর কো। 
 

ডকন্দ্রীয েন্ত্রী অনুরাি ঠাকুর ন্ডহো ল প্রছদছশ জল ক্রীডা ডকছন্দ্রর উছবাধন 

করছলন 

শকন্দ্রী়ে েুব নবষ়েক ও ক্রীডা মন্ত্রী অনুরাি ন্ডসং ঠাকুর ন্ডহো ল প্রছদছশর 

ন্ডবলাসপুছরর ডকালদাে বরোনায একটি জল ক্রীডা তসন্টাদরর উছবাধন 

কদরদেি ৷ এটি নহমাচল প্রদেদর্ প্রথম ধরদির রসন্টাে, যা ডপােি স অথন্ডরটি 

অফ ইন্ডিযা (SAI) এবং ন্যাশনাল থােিাল পাওযার কছপিাছরশন (NTPC) 

বারা ডযৌথোছব সূ না করা হছযছে । ইদভন্ট চলাকালীি SAI এবং NTPC-

এর মদে সমদ াতা স্মারক (MoU) নবনিম়ে করা হদ়েনেল । শরান়েং, কযাদিান়েং 

এবং কা়োনকংদ়ের মদতা িল ক্রীডাগুনলদত ক্রীডানবেদের প্রনর্েদণর িন্য 

শকন্দ্রটি নিদবনেত হদব। 
 

ওন্ডডশার েুখ্যেন্ত্রী নবীন পট্টনাছযক ‘Football for All’  ালু করছলন 

ফুটবদলর সংসৃ্কনতদক তৃণমূল স্তয়ে নিদ়ে শেদত রাদিয ‘Football for All’ চালু 

কদরদেি ওন্ডডশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাযক । কন্ডলঙ্গা ইনন্ডিটিউে অফ 

ইিান্ডস্ট্রযাল ডেকছনালন্ডজ (KIIT) এবং কন্ডলঙ্গা ইনন্ডিটিউে অফ 

ডসাশ্যাল সাছযছিস (KISS) এর সাদে অংর্ীোনরদত্ব ওনডর্া়ে নফফা এই 

শপ্রাগ্রামটি শুরু কদরদে ।  
 

ন্ডবশ্বব্াংক অন্ধ্রপ্রছদছশ SALT প্রকছল্পর জন্য $250 ন্ডেন্ডলযছনর ঋে প্রোন 

কদরদে 

নবেব্াংক রািয সরকাদরর বারা বাস্তবান়েত পে-দিনকং সংস্কাদরর প্রর্ংসা়ে 

সাছপাটিি ং অন্ধ্র'স লান্ডনিং ট্রািফরছেশন (SALT) প্রকছল্প $250 

ন্ডেন্ডলযছনর একটি ন্ডনিঃশতি  ঋে প্রসান্ডরত কদরদে । ন্ডবছশষ েুখ্য সন্ড ব ন্ডব. 

রাজছশখর (সু্কল ন্ডশক্ষা) এর মদত SALT প্রকছল্পর অধীদি সূনচত সংস্কারগুনল 

ন্ডশক্ষা প্রোদির পদ্ধনতদত একটি র্দিান্তমূলক পনরবতম ি এদিদে এবং ফলাফলগুনল 

উত্সাহিিক নেল। 
 

ন্ডহো ল প্রছদশ সরকার কৃষকছদর সাহায্য করার জন্য নতুন প্রকল্প 

"HIMCAD" শুরু কছরছে 

ন্ডহো ল প্রছদছশর রািয সরকার কৃষকদের শসচ সুনবধা প্রোদির িন্য 

'HIMCAD' নামক একটি িতুি প্রকয়েে শুরু কদরদে । সাম্প্রনতক তথ্য 

অিুসাদর, নহমাচল প্রদেদর্র প্রা়ে 80% কৃনষ এলাকা বৃনিনিভম র । এই নস্কমটি ভাল 

িল সংরেণ, র্স্য বহুমুখীকরণ এবং সমনিত চাদষর িন্য কৃষকদের শেদত্রর 

প্রান্ত শেদক শর্ষ সংদোগ প্রোি করদব। 
 

েহারাষ্ট্র: েুম্বাই ন্ডবোনবির সমূ্পেিরূছপ পুননিবীকরেছযাগ্য শন্ডক্তছত সুযই  

কছরতে 

েত্রপন্ডত ন্ডশবান্ডজ েহারাজ আন্তজি ান্ডতক ন্ডবোনবির(CSMIA), েুম্বাই 

ন্ডবোনবির সবুি র্নক্তর উত্সগুনলদত সুযইচ কদরদে | বিমানিন্দেটি িল এবং 

বা়ুে শেদক তার চানহোর 95 শতাংশ পূরে কদরদে, বানক 5 র্তাংর্ পূেণ কয়েয়ে 

শসৌর র্নক্ত শেদক । এই সুনবধাটি এনপ্রল মাদস 57 র্তাংর্ সবুি খরচ সহ প্রাকৃনতক 

র্নক্ত সংগ্রদহর পনরমাণ শবদড 98 র্তাংদর্ উন্নীত হদ়েদে ৷  আগদস্ট্, মুম্বাই 

নবমািবির অবদর্দষ পুিিমবীকরণদোগ্য র্নক্তর উত্দসর 100 র্তাংর্ ব্বহার 

অিম ি কদরদে। 
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পুিিমবীকরণদোগ্য র্নক্তদত এই সবুি রূপান্তদরর সাদে, মুম্বাই নবমািবির প্রনত 

বের প্রা়ে 1.20 লে টি CO2 এর সমতুল্য হ্রাস নিনিত কদরদে, োর ফদল 

2029 সাদলর মদে নবমািবিদরর শিট রূ্ন্য হও়োর লদেযর কাোকানে চদল 

শগদে।  
 

ডের্ালয: ডেঘা কাযাক ডফন্ডিেযাল 2022 এর 5তে সংস্করে শুরু হছযছে 

ডের্ালয উেথাে োছের েছনারে উেটু্র নদীছত 13 অদটাবর শেদক শুরু 

হও়ো চার নেিব্াপী শমগা শলাবাল অযা দভঞ্চার শিাটম স শিদকল, 'ছের্া 

কাযাক ডফন্ডিেযাল, 2022' ডহাি করছত প্রস্তুত । উৎসদবর 2022 সংস্করদণ 

নবদের 20টি শের্ শেদক 100 টিরও শবনর্ অংর্গ্রহণকারীো উপবিত থাকয়ি, োর 

মদে নকেু নবখ্যাত ক্রীডানবেঅ রদ়েদে ৷ উৎসদব নতিটি প্রনতদোনগতা নবভাদগ 

শহা়োইট ও়োটার কা়োনকং ইদভন্ট অন্তভুম ক্ত োকদব –  াউিনরভার টাইম 

ট্রা়োল, এক্সট্রিম স্ল্যালম এবং শপর্াোরদের পার্াপানর্ মেবতী এবং অদপর্াোর 

শরসারদের িন্য  াউিনরভার নিস্ট্াইল। 

নিউনিল্যান্ড, েুক্তরািয, িামমানি, িান্স এবং কািা ার মদতা শিতৃিািী়ে 

অযা দভঞ্চার ও়োটার শিাটম স শের্ শেদক অংর্গ্রহদণর আোস নেদ়ে 'দমঘ 

কা়োক শফনস্ট্ভযাল' একটি অপ্রনতদরাে সাডা পাদে | 

 

Economy News in Bengali 
 

 লন্ডত অথিবেছর ডোে প্রতযক্ষ কর সংেহ 23% ডবছড 8,98,000 ডকাটি 

টাকা হছযছে 

গত বেদরর তুলিা়ে চলনত অেমবেদর ডোে প্রতযক্ষ কর সংেহ 23 শতাংছশর 

ডবন্ডশ ডবছড আট লাখ ন্ডনরানব্বই হাজার ডকাটি োকা হছযছে । অেম মন্ত্রণাল়ে 

িানিদ়েদে রয, প্রতযে কর আোদ়ের সামন়েক পনরসংখ্যাি এখদিা নিনতর্ীল 

প্রবৃনদ্ধ অব্াহত শরদখদে। 
 

ন্ডবশ্বব্াংক FY23-এর জন্য োরছতর অথিননন্ডতক প্রবৃন্ডদ্ধর পূবিাোস কন্ডেছয 

6.5% কছরছে 

ন্ডবশ্বব্াংক ভারদতর িন্য তার 2022-23 (FY23) প্রকৃত ডোে ডদশজ 

উৎপাদন (GDP) এর পূবমাভাস কনমদ়ে 6.5% কছরছে, যার পূছবির অনুোন 

তেে 7.5%| 

েনেণ এনর়্োর প্রনত বেদর দুবার প্রনতদবেদি নবেব্াংক বদলদে, "উচ্চতর 

অন্ডনশ্চযতা এবং উচ্চতর অথিাযন ব্ছযর কারছে ডবসরকান্ডর ন্ডবন্ডনছযাছির 

প্রবৃন্ডদ্ধ হ্রাস ডপছত পাছর ।" আন্তিম ানতক আনেমক প্রনতষ্ঠািটি আরও উদেখ 

কদরদে শে তবনেক চানহো কমদল শেদর্র রপ্তানি প্রভানবত হদব। এই তৃতীযবার 

ন্ডবশ্বব্াংক FY23 রত ভারদতর িন্য তার GDP বৃনদ্ধর পূবমাভাস সংদর্াধি 

কদরদে। িুি মাদস, এটি ভারদতর িন্য তার FY23 নিন নপ বৃনদ্ধর পূবমাভাস 

কনমদ়ে 7.5% কদরদে। এনপ্রদলর শুরুদত, এটি পূবমাভাস 8.7% শেদক কনমদ়ে 

8% কদরদে। 
 

FY24-এ োরছতর জন্য ডনােুরা পূবিাোস: বৃন্ডদ্ধর হাছর 5.2% েিা 

ডনােুরা েন্ডবষ্যবােী কছরছে ডয তবনেক মিার প্রভাদবর কারদণ চলনত 

অেমবেদর 7% শেদক 2023-24 ( FY24 ) এ ভারদতর প্রবৃনদ্ধ মারাত্মকভাদব 

5.2%-এ শিদম আসদব ৷ িাপানি শিাকাদরি নবেব্াপী চযাদলি শমাকাদবলা়ে 

িীনত সতকম তার আহ্বাি িানিদ়েদে এবং শিার নেদ়েদে শে ম্যাদক্রা নিনতর্ীলতা, 

উন্ন়েি প্রেম শফাকাস হও়ো উনচত। 
 

োরতীযরা শীঘ্রই UPI ব্বহার কছর ইউছরাছপ অথি প্রদান করছত সক্ষে 

হছবন 

NPCI ইন্টারন্যার্িাল শপদমন্টস নলনমদট  ( NIPL ) এবং ইউদরাপী়ে শপদমন্ট 

পনরদষবা প্রোিকারী ওযার্ল্ি লাইন একটি কদপমাদরর্ি প্রনতষ্ঠা কদরদে, োর 

কারদণ ভারতী়েরা র্ীঘ্রই ইউদরাপ িুদড UPI (ইউনাইছেে ডপছেন্ট 

ইন্টারছফস) এর োেছে অথিপ্রদান করছত সক্ষে হছব। ন্যার্িাল শপদমন্টস 

কদপমাদরর্ি অফ ইনন্ড়ো (NPCI) এর আন্তিম ানতক নবভাগদক NIPL বলা হ়ে। 
 

IMF পূবিাোস: ন্ডবশ্বব্াপী ন্ডজন্ডেন্ডপ প্রবৃন্ডদ্ধ হ্রাস পাছব, োরছতর েুিাস্ফীন্ডত 

পছরর বের 4% হ্রাস পাছব 

আন্তিম ানতক মুিা তহনবল ভনবষ্যবাণী কদরদে শে, ভারদতর তবনেক প্রবৃনদ্ধ 2021 

সাদল 6% শেদক 2022-এ 3.2% এবং 2023-এ 2.7%-এ শিদম আসদব ৷ 

তবনেক আনেমক সংকট এবং মহামারীর গুরুতর পেমা়ে বাে নেদ়ে, আইএমএদফর 

প্রবৃনদ্ধর অিুমাি ইনেত শে়ে শে এটি 2001 সাদলর পর সবদচদ়ে দুবমল প্রবৃনদ্ধ হদব। 
 

IMF পূবিাোস: ন্ডবশ্বব্াপী ন্ডজন্ডেন্ডপ প্রবৃন্ডদ্ধ হ্রাস পাছব, োরছতর েুিাস্ফীন্ডত 

পছরর বের 4% হ্রাস পাছব 

আন্তিম ানতক মুিা তহনবল ভনবষ্যবাণী কদরদে শে, ভারদতর তবনেক প্রবৃনদ্ধ 2021 

সাদল 6% শেদক 2022-এ 3.2% এবং 2023-এ 2.7%-এ শিদম আসদব ৷ 

তবনেক আনেমক সংকট এবং মহামারীর গুরুতর পেমা়ে বাে নেদ়ে, আইএমএদফর 

প্রবৃনদ্ধর অিুমাি ইনেত শে়ে শে, এটি 2001 সাদলর পর সবদচদ়ে দুবমল প্রবৃনদ্ধ হয়ত 

চয়েয়ে । 
 

IMF োরছতর ন্ডজন্ডেন্ডপ প্রবৃন্ডদ্ধ বতি োন আন্ডথিক বেছর 7.4% ডথছক 6.8% 

কন্ডেছযছে 

মুিা তহন্ডবল (IMF) , তার সবমদর্ষ ন্ডবশ্ব অথিননন্ডতক আউেলুক ন্ডরছপাছেি , 

2022-23 (FY23) আন্ডথিক বেছর োরছতর ডোে ডদশজ উৎপাদন (GDP) 

বৃন্ডদ্ধর পূবিাোস 60 ডবন্ডসস পছযন্ট (bps) কন্ডেছয 6.8 শতাংশ কছরছে | 

িুলাইদ়ের ও়োর্ল্ম  ইদকািনমক আউটলুক ( নিউইও) নরদপাদটম , IMF োরছতর 

FY23 বৃন্ডদ্ধর পূবিাোস 80 bps কন্ডেছয 7.4 শতাংশ কছরছে । IMF FY24-

এর িন্য 6.1 র্তাংদর্র পূবমাভাস বিা়ে শরদখদে। 
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Rankings & Reports News in Bengali 
 

ব্বসা করার সহজতা: DPIIT জাতীয কেিশালা পন্ডর ালনা কছরতে 

ি়োনেনেদত, ন্ডেপােি ছেন্ট ফর প্রছোশন অফ ইিান্ডস্ট্র অযাি ইন্টারনাল ডট্রে 

(DPIIT) " ইজ অফ েুন্ডযং ন্ডবজছনস " নবষদ়ের উপর একটি িাতী়ে কমমর্ালা 

আদ়োিি কদররে । কমমর্ালা়ে মূল বকৃ্ততা শেি নীন্ডত আছযাছির নসইও শ্রী 

পরছেশ্বরন আইযার । পরদমেরি আই়োর আন্তিম ানতক সূচদক ভারদতর 

র যানকংদ়ের তাৎপদেমর ওপর শিার শেি।  
 

ইজ অফ েুন্ডযং ন্ডবজছনস ওযাকি শছপ অংশেহেকারীরা: 

• নি 20 শর্রপা: শ্রী অন্ডেতাে কান্ত 

• নসইও িীনত আদ়োগ: শ্রী পরছেশ্বরন আইযার 

• শসদক্রটানর ন নপআইআইটি: শ্রী অিুরাগ তিি 

• শ্রী রছেশ অন্ডেছষক , প্রাক্তি সনচব, ন নপআইআইটি 

• কৃনষ উৎপােি কনমর্িার, এমনপ সরকার: শ্রী শশছলন্দ্র ন্ডসং 

• শ্রী অজয ন্ডতরন্ডক , সনচব, ভূনম সম্পে নবভাগ 

• শ্রীেতী েনেীত ডক. নিা , শিটি। সনচব, ন নপআইআইটি 

• শ্রী রন্ডবির, সন্ড ব , স্বািয, ইউনপ সরকার 
 

েহাোরীজন্ডনত কারছে 2020 সাছল 56 ন্ডেন্ডলযন োরতীয দন্ডরি হছত 

পাছর: ন্ডবশ্বব্াংক 

িতুি অিুমাি অিুসাদর, মহামারীর ফদল 2020 সাদল প্রা়ে 56 ন্ডেন্ডলযন োরতীয 

 রে দান্ডরিযোর েছে যাদে | ন্ডবশ্বব্াপী সংখ্যা 71 ন্ডেন্ডলযন হদেদে এবং 

এেফয়ে এটি ন্ডবতীয ন্ডবশ্বযুছদ্ধর পর ডথছক দান্ডরিযো হ্রাছসর তক্ষদে 

সবছ ছয খারাপ বের ন্ডহসাছব পন্ডরেত কছরছে। 

 

“Education 4.0 Report” 2022, ওযার্ল্ি  ইছকানন্ডেক ডফারাে (WEF) 

বারা প্রকান্ডশত হদেদে 

“Education 4.0 Report” ন্ডশছরানাছের প্রনতদবেদি ব্াখ্যা করা হদ়েদে শে 

কীভাদব প্রেুনক্ত শর্খার ত্রুটি শমটাদত পাদর এবং নর্োদক সবার িন্য 

অযাদক্সসদোগ্য কদর তুলদত পাদর। তথ্যটি Education 4.0 উছযাছির অধীদি 

প্রকানর্ত হদ়েনেল , ো 2020 সাদলর শম মাদস চালু হদ়েনেল এবং নর্ো প্রেুনক্ত, 

সরকার, একাদ নমক এবং স্ট্াটম -আপ সম্প্রোদ়ের 40 টিরও শবনর্ অংর্ীোরদক 

আহ্বাি কদরদে। 
 

MHA: বােন্ডববাছহর ডক্ষছত্র সবছ ছয খারাপ রাছজযর তান্ডলকায শীছষি 

রছযছে ঝাডখণ্ড এবং পন্ডশ্চেবঙ্গ 

ডকন্দ্রীয স্বরাষ্ট্র েন্ত্রছকর সবমদর্ষ িিসংখ্যার িমুিা সমীো অিুসাদর, সমীোটি 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রদকর ডরন্ডজস্ট্রার ডজনাছরল এবং ডসিাস কন্ডেশনাছরর কােমাল়ে বারা 

প্রকানর্ত হদ়েনেল । এটি 2020 সাদল পনরচানলত হদ়েনেল এবং প্রনতদবেিটি গত 

মাদসর শর্দষর নেদক প্রকানর্ত হদ়েনেল। স্যাম্পল শরনিদের্ি নসদস্ট্ম 

(এসআরএস) পনরসংখ্যাি প্রনতদবেদি প্রা়ে 8.4 নমনল়েি িিসংখ্যাদক কভার 

কদর| 
 

CRII: শবষম্য কোছনার জন্য োরত েয ধাপ এন্ডিছয, ন্ডবশ্বব্াপী 123 

নম্বছর অেতিে 

তবষম্য কমাদিার িন্য সাম্প্রনতক প্রন্ডতশ্রুন্ডত অনুসাছর (CRII), োরত অসেতা 

কোছনার জন্য 161টি ডদছশর েছে 123 নম্বছর ে়েটি িাি এনগদ়েদে নকন্তু 

স্বািয ব্দ়ের শেদত্র সবমনিম্ন পারফরমারদের মদে রদ়েদে। CRII এর শিতৃদত্ব 

নরওছয , এরপর জােিান্ডন ও অছস্ট্রন্ডলযা।  

অক্সফাম ইন্টারন্যার্িাল অযান্ড শ দভলপদমন্ট ফাইন্যান্স ইন্টারন্যার্িাল 

(ন এফআই) বারা প্রস্তুত করা সূচকটি নতিটি শেদত্র সরকারী িীনত ও কদমমর 

পনরমাপ কদর ো তবষম্য কমাদত বড প্রভাব শফদল । নতিটি শেত্র হল িিদসবা 

(স্বািয, নর্ো এবং সামানিক সুরো), কর এবং শ্রনমকদের অনধকার। 

 

Business News in Bengali 
 

প্রাক্তন োরতীয ন্ডক্রছকটার এেএস ডধান্ডন ডেে-ইন-ইন্ডিযা 'ডিান্ডন' 

কযাছেরা ডরান লঞ্চ করছলন 

প্রাক্তি ভারতী়ে নক্রদকটাে েছহন্দ্র ন্ডসং ডধান্ডন িরুড অযাছরাছপস বারা নিনমমত 

উন্নত তবনর্িযেুক্ত 'ছিান্ডন' িাদম রমক-ইি-ইনন্ড়ো কযাদমরা শরাি চালু কদরদেি 

। শধানি হদলি Garuda Aerospace-এর িযান্ড অযাম্বাদস র | এটি হে একটি 

শকাম্পানি যা কৃনষ কীটিার্ক শে, শসৌর প্যাদিল পনরষ্কার, নর্ল্প পাইপলাইি 

পনরের্মি, ম্যানপং, িনরপ, পাবনলক শঘাষণা এবং নবতরণ পনরদষবাগুনলর িন্য 

শরারনে সমাধাি প্রদান শচিা করদে ৷ এটি 'দিানি' এর সাদে শভাক্তা শরাি বািাদর 

প্রদবর্ কদরদে। 
 

Edutech Adda247 ওছযিন্ডিজ কযান্ডপোল, Google এর ডনতৃছত্ব $35 

ন্ডেন্ডলযন সংেহ কছরছে 

Metis Eduventures Pvt. ন্ডলন্ডেছেে, ো িািী়ে ভাষা়ে পরীো প্রস্তুনতর 

েযাটফমম পনরচালিা কদর | Adda247 ওছযিন্ডিজ কযান্ডপোছলর শিতৃদত্ব এক 

রাউদন্ড $35 ন্ডেন্ডলযন সংেহ কদরদে । শকাম্পানিটি িতুি মূলধি ব্বহার করার 

পনরকল্পিা করদে তার প্রেুনক্ত ও পদণ্যর শপ্রাফাইল উন্নত করদত, তার োত্র 

কাউদন্সনলং টিমদক প্রসানরত করদব এবং নকেু মূল শিতৃদত্বর ভূনমকার িন্য 

নিদ়োগ করদব।  
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অনিল িগদরর েছত, আোছদর সেস্ত অফারগুন্ডল 'োরছতর জন্য ন্ডবন্ডর্ল্ং'-

এর উপর ডফাকাস কছর কারে আোছদর ব্বহারকারী ডবছসর 85% টিযার 

II, III এবং IV শহরগুন্ডল ডথছক আছস ৷ আেরা সব ব্াকোউছির 

োত্রছদর জন্য সব ধরছনর ডশখার সোধান প্রদান কছর একটি সোন ডখলার 

ডক্ষত্র শতন্ডর করছত সাহায্য করছত  াই। 

 

েন্ডন্ত্রসো ডদশীয এলন্ডপন্ডজছত ক্ষন্ডত পূরছের জন্য ডতল PSU-ডক 

এককালীন অনুদান ন্ডহসাছব 22,000 ডকাটি োকা বান্ডডছযছে 

আইএন্ডনব মন্ত্রী অিুরাগ ঠাকুর বদলদেি, গত দুই বেদর ঘদরা়ো রান্নার গ্যাস 

এলনপনি োদমর কম োদম নবনক্র করার িন্য তাদের েনত পূরদণর িন্য সরকার 

ন্ডতনটি রাষ্ট্রীয োন্ডলকানাধীন জ্বালানী খু রা ন্ডবছক্রতাছক 22,000 ডকাটি 

োকা এককালীন অনুদান ডদছব ।  

 

Agreement News in Bengali 
 

োরত-ন্ডনউন্ডজোি ডনৌবান্ডহনী ডহাযাইে ন্ডশন্ডপং তথ্য ন্ডবন্ডনেয  ুন্ডক্ত স্বাক্ষর 

কছরছে 

র়েযাল নিউনিল্যান্ড শিৌবানহিী এবং ভারতী়ে শিৌবানহিী শহা়োইট নর্নপং তথ্য 

নবনিমেরে একটি চুনক্ত স্বাের কদরদে। শিৌবানহিীর প্রধাি অযােন্ডেরাল আর হন্ডর 

কুোর এবং নিউনিল্যান্ড শিৌবানহিীর প্রধাি ন্ডরযার অযােন্ডেরাল ডেন্ডেে প্রটর 

চুনক্তদত স্বাের কদরি । শমনরটাইম শ াদমদি আরও উমুক্ততা উত্সানহত করার 

িন্য, চুনক্তটি স্বােনরত হ়ে। 
 

NSIC এবং Utkarsh Small Finance Bank সেছঝাতা স্মারক স্বাক্ষর 

কছরছে 

MSME মন্ত্রদকর অধীদি ভারত সরকাদরর একটি উদযাগ The National 

Small Industries Corporation Ltd.( NSIC ),  Utkarsh Small 

Finance Bank-এর সাছথ একটি সেছঝাতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর 

কছরছে৷ ব্াকগুনলর সাদে এই সমদ াতা স্মারকটি এমএসএমইগুনলদক তাদের 

ঋদণর প্রদ়োিদি সহা়েতা করদত চা়ে৷ 
 

অছশাক ডলোি, IIT োিাজ োরবাইন ডেক ব্বহার কছর হাইন্ডিে 

ইন্ডেএস শতন্ডর করছত  ুন্ডক্তবদ্ধ হদেদে 

অছশাক ডলোি টারবাইি প্রেুনক্ত ব্বহার কদর হাইনি  তবদুযনতক োিবাহি 

নবকাদর্র িন্য একটি 'সুইলি ডেশ ন্ডলন োইছরট ইনছজকশন (এলন্ডেআই) 

ন্ডসছিে' -এর নবকার্ এবং বানণনিযকীকরদণর িন্য ন্যাশনাল ডসন্টার ফর 

কম্বশন ন্ডরসা ি  অযাি ডেছেলপছেন্ট (এনন্ডসআরন্ডে) এর গদবষকদের সাদে 

হাত নমনলদ়েদে। অদর্াক শলল্যান্ড ন্ডহিুজা গ্রুছপর একটি েযাগনর্প শকাম্পানি 

এবং একটি শিতৃিািী়ে বানণনিযক োিবাহি প্রস্তুতকারক।  NCCRD হল 

ইনন্ড়োি ইিনস্ট্টিউট অফ শটকদিালনি, মািাদির একটি র্াখা। 
 

Appointment News in Bengali 
 

অযাছসান্ডসছযশন অফ ন্ডেউ ুযাল ফাি ইন ইন্ডিযা: বালাসুিোন্ডনযান 

ড যারম্যান ন্ডহসাছব পুনিঃন্ডনবিান্ড ত হদেদেন 

এছসান্ডসছযশন অফ ন্ডেউ ুযাল ফািস ইন ইন্ডিযা (এএেএফআই) এর 

ড যারম্যান এবং রান্ডধকা গুপ্তা নর্ল্প সংিার ভাইস-দচ়োরপাসমি নহসাদব এ. 

বালাসুিোন্ডনযান পুিরা়ে নিবমানচত হদ়েদেি । AMFI-এর শচ়োরম্যাি নহদসদব, 

এ. বালাসুিহ্মণ্যি AMFI আনেমক সােরতা কনমটির পোনধকারবদল শচ়োরম্যাি 

নহদসদবও বহাল োকদবি। 28তম এনিএম শর্ষ িা হও়ো পেমন্ত শচ়োরম্যাি ও 

ভাইস-দচ়োরপারসি োন়েত্ব পালি করদবি। 
 

রাজস্থান, কেিােক, জমু্ম ও কাশ্মীর এবং লাদাছখর হাইছকাছেি র দুইজন 

প্রধান ন্ডব ারপন্ডত তনদোগ করা হদেদে 

শকন্দ্রী়ে সরকার িেু ও কাশ্মীর, লাোখ এবং কণমাটদকর হাইদকাদটম র প্রধাি 

নবচারপনত নহদসদব দুিি নবচারপনত নিদ়োদগর শঘাষণা কয়েয়ে । J&K 

হাইদকাদটম র প্রধাি নবচারপনতদক রািিাি হাইদকাদটম  িািান্তদরর শঘাষণাও কো 

হয়েয়ে । আইি মন্ত্রণালদ়ের নবচার নবভাগ শেদক এই সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি িানর করা 

হদ়েদে। 

হাইছকাছেি র দুইজন প্রধান ন্ডব ারপন্ডত: েূল ন্ডবষয 

 

কেিােক হাইছকাছেি র প্রধান ন্ডব ারপন্ডত; 

• সংনবধাদির নবধাি অিুসাদর, ন্ডব ারপন্ডত প্রসন্ন ন্ডব োরাছলছক কণমাটক 

হাইদকাদটম র প্রধাি নবচারপনতর িাম শেও়ো হদ়েদে। 
 

জমু্ম ও কাশ্মীর হাইছকাছেি র প্রধান ন্ডব ারপন্ডত: 

• ন্ডব ারপন্ডত এ এে ম্যাছে িেু ও কাশ্মীর ও লাোদখর প্রধাি নবচারপনত 

নহদসদব মদিািীত হদ়েদেি। 
 

রাজস্থান হাইছকাছেি র প্রধান ন্ডব ারপন্ডত: 

• ন্ডব ারপন্ডত পঙ্কজ ন্ডেথালছক রািিাি হাইদকাদটম র প্রধাি নবচারপনত 

নিেুক্ত করা হদ়েদে বদল িানিদ়েদেি ন্ডকরে ন্ডরন্ডজজু । 

• কণমাটক হাইদকাদটম র প্রধাি নবচারপনত, ন্ডব ারপন্ডত প্রসন্ন ন্ডব. োরাছল এবং 

িেু ও কাশ্মীর হাইদকাদটম র প্রধাি নবচারপনত, নবচারপনত আনল শমাহােে 

ম্যাদগ্র, উভ়েদকই 28শর্ শসদেম্বর তার তবঠদক সুনপ্রম শকাদটম র 

কদলনি়োম বারা উন্নীত করার িন্য সুপানরর্ করা হদ়েনেল৷ 

• কদলনি়োম অন্য একটি নববৃনতদত নবচারপনত পকি নমোলদক িেু ও 

কাশ্মীর হাইদকাটম  শেদক রািিাি হাইদকাদটম  বেনল করার পরামর্ম নেদ়েদে। 
 

অনন্ত নারাযে ডিাপালকৃষ্ণন SEBI-এর সাবিক্ষন্ডেক সদস্য ন্ডহছসছব দান্ডযত্ব 

তনদেদেন 

প্রাক্তি ব্াকার অনন্ত নারাযে ডিাপালকৃষ্ণান ন্ডসন্ডকউন্ডরটিজ অযাি 

এক্সছ ঞ্জ ডবােি  অফ ইন্ডিযা (ছসন্ডব) -এর চতুেম সমূ্পণম সমদ়ের সেস্য (WTM) 

নহসাদব োন়েত্ব গ্রহণ কদরদেি । িারা়েণ, নেনি শসনব এবং আরনবআই-এর নবনভন্ন 

উপদেিা কনমটির সেস্য নেদলি, তাদক নতি বেদরর প্রােনমক সমদ়ের িন্য নিেুক্ত 

করা হদ়েদে। 
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োরছতর প্রধান ন্ডব ারপন্ডত U.U. লন্ডলত োরছতর পরবতী প্রধান 

ন্ডব ারপন্ডত ন্ডহছসছব ন্ডব ারপন্ডত ন্ডেওযাই  ন্দ্র ূডছক সুপান্ডরশ করা হদেদে  

ভারদতর প্রধাি নবচারপনত উদয উছেশ লন্ডলত নবচারপনত ন্ডেওযাই  ন্দ্র ূডছক 

তাাঁ র উত্তরসূনর নহদসদব মদিািীত কদরদেি। নতনি নবচারপনত ন ও়োই চন্দ্রচূদডর 

কাদে একটি নচঠি হস্তান্তর কদরদেি, তাদক পরবতী CJI নহসাদব মদিািীত 

কদরদেি । সুনপ্রম শকাদটম র অন্যান্য নবচারপনতদের উপনিনতদত নচঠিটি হস্তান্তর 

করা হ়ে। আইি মন্ত্রক - শপ্রাদটাকল অিুসাদর - উত্তরানধকারীর িাম খুাঁিদত 

অবসদরর নিধমানরত তানরদখর প্রা়ে এক মাস আদগ CJI শক নচঠি শে়ে। 

উত্তরটি সাধারণত অবসর গ্রহদণর তানরদখর 28 ডথছক 30 ন্ডদছনর েছে 

পাঠাছনা হয। নবচারপনত ইউ ইউ লনলত অবসর নিদল সুনপ্রম শকাটম  তার 50তম 

প্রধাি নবচারপনত পাদব । ততবদয়ন নতনি 74 নেদির শম়োে শর্ষ করদবি। 
 

1983 ন্ডবশ্বকাছপর নাযক রজার ন্ডবন্ডন ন্ডবন্ডসন্ডসআই এর প্রোন তহসাদে তনযুক্ত 

হদেন 

ভারদতর 1983 নবেকাদপর িা়েক, রজার ন্ডবন্ডন ডসৌরে িাঙু্গলীর স্থলান্ডেন্ডষক্ত 

হদ়ে নবনসনসআইদ়ের িতুি সভাপনত হদত চদলদেি । 18 অদটাবর মুম্বাইদত 

নবনসনসআইদ়ের বানষমক সাধারণ সভা অিুনষ্ঠত হদল নবনন্ন োন়েত্ব গ্রহণ করদবি। জয 

শাহ নবনসনসআই শসদক্রটানর নহদসদব বহাল োকদবি, শবাদ ম র সবদচদ়ে 

প্রভাবর্ালী পে। রাজীব শুক্লাও শবাদ ম র সহ-সভাপনত পদে োকদবি। 
 

ওন্ডডশার সাংসদ অপরান্ডজতা সারন্ডঙ্গ IPU প্যাছনছল ন্ডনবিান্ড ত হছযছেন 

ভুবদিেদরর শলাকসভা সেস্য, অপরান্ডজতা সারঙ্গী ইন্টার-পালিাছেন্টান্ডর 

ইউন্ডনযছনর (IPU) কােমনিবমাহী কনমটির সেস্য নহদসদব নিবমানচত হদ়েদেি । 

ওনডর্ার সংসে সেস্য রু়োন্ডার নকগানলদত অিুনষ্ঠত নিবমাচদি ডোে 18টি উপলব্ধ 

শভাদটর মদে 12টি শপদ়েদেি । সারেী ইউনি়েদির 15 সেদস্যর কােমনিবমাহী 

কনমটিদত ভারদতর প্রনতনিনধত্ব করদবি। 

উছেখ্য, 20 বেদরর মদে এই প্রেমবার আন্তিম ানতক কনমটিদত ভারদতর প্রনতনিনধ 

োকদব। 
 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

ডপস ইছকানন্ডে 2025 সাছলর েছে 13 ন্ডবন্ডলযন েলার পশি করছব 

োরছতর েহাকাশ অথিনীন্ডত 2025 সাছলর েছে প্রায $13 ন্ডবন্ডলযন েূছের 

হছত পাছর , ক্রেবধিোন ব্ন্ডক্তিত অংশেহছের কারছে স্যাদটলাইট 

উৎদেপণ পনরদষবা অংর্টি দ্রুততম বৃনদ্ধর সােী হদত চদলদে ৷  

 

Appointment News in Bengali 
 

ন্ডকছশার কুোর ডপালুদাসু SBI ডজনাছরল ইিুযছরছির নতুন MD এবং 

CEO তহসাদে ন্ডনযুক্ত হছলন  

শ্রী নকদর্ার কুমার শপালুোসুদক SBI শিিাদরল ইনু্সযদরন্স শকাম্পানি নলনমদটদ র 

িতুি ব্বিাপিা পনরচালক এবং প্রধাি নিবমাহী কমমকতম া নহদসদব নিদ়োগ করা 

হদ়েদে| ন্ডকছশার কুোর ডপালুদাসুছক 4ঠা অদটাবর, 2022 শেদক নিেুক্ত করা 

হদ়েনেল, এবং মূল কদপমাদরর্ি, শস্ট্ট ব্াক অফ ইনন্ড়ো বারা চাকনরর িন্য 

মদিািীত হদ়েনেল। 1991 সাল শেদক, শ্রী নকদর্ার কুমার শপালুোসু শস্ট্ট ব্াক 

অফ ইনন্ড়োর িন্য কাি কদরদেি এবং শসখাদি শবর্ কদ়েকটি ভূনমকা পালি 

কদরদেি। 
 

ন্ডসন্ডব জজি  জাপাছন োরছতর পরবতী রাষ্ট্রদূত তহসাদে ন্ডনযুক্ত হদেদেন 

ন্ডসন্ডনযর কূেনীন্ডতক ন্ডসন্ডব জজি  জাপাছন পরবতী োরতীয রাষ্ট্রদূত ন্ডহছসছব 

ন্ডনযুক্ত হছযছেন । নসনব িিম  একিি 1993-ব্াছ র োরতীয পররাষ্ট্র 

পন্ডরছষবা অন্ডফসার । বতম মাদি নতনি কুছযছত োরছতর রাষ্ট্রদূত ন্ডহছসছব 

দান্ডযত্ব পালন করছেন । িাপাদি ভারদতর প্রনতনিনধ নহদসদব সি়ে কুমার ভামমার 

িলানভনষক্ত হদবি নসনব িিম  । পররাষ্ট্র েন্ত্রক আোছদর জান্ডনছযছে শে নসনব 

িিম  অল্প সমদ়ের মদেই িতুি কােমভার গ্রহণ করদবি। 
 

ডোন্ডহত োটিযা ব্াঙ্ক অফ ইন্ডিযা ন্ডেউ ুযাল ফাছির CEO তহসাদে 

ন্ডনযুক্ত হছযছেন 

ব্াক অফ ইনন্ড়ো ইিদভস্ট্দমন্ট ম্যাদিিার প্রাইদভট নলনমদট  (ব্াঙ্ক অফ 

ইন্ডিযা ন্ডেউ ুযাল ফাি) এর CEO ন্ডহসাছব ডোন্ডহত োটিযার নিদ়োগ 

প্রকার্ করা হদ়েদে ৷ শসলস এবং ন নেনবউর্ি, টিম শ দভলপদমন্ট, মাদকম টিং 

এবং িযানন্ডং ও ন নিটাল ইদকা-নসদস্ট্ম ততনরর শেদত্র ভাটি়োর 26 বেদররও 

শবনর্ শপর্াোর েেতা রদ়েদে । 
 

প্রাক্তন CJI ডকন্ডজ বালাকৃষ্ণান অ-ন্ডহিু দন্ডলতছদর SC েযিাদার দান্ডবর 

তদছন্তর জন্য কন্ডেশছনর প্রধান তহসাদে তনযুক্ত হদেদেন 

শকন্দ্রী়ে সরকার োরছতর প্রাক্তন প্রধান ন্ডব ারপন্ডত ডকন্ডজ বালাকৃষ্ণাছনর 

ডনতৃছত্ব একটি ন্ডতন সদছস্যর কন্ডেশন ন্ডনযুক্ত কছরছে, তযখাদন 

"ঐন্ডতহান্ডসকোছব তফন্ডসন্ডল জান্ডতেুক্ত নতুন ব্ন্ডক্তছদর" SC েযি াদা 

ডদওযার সম্ভাবিা নবদবচিা হয়ি | 
 

http://www.careerpower.in/
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Banking News in Bengali 
 

RBI ন্ডেন্ডজোল রুন্ডপর জন্য একটি পাইলে ডপ্রাোে শুরু করছব 

ভারতী়ে ন্ডরজােি  ব্াঙ্ক (RBI) বদলদে শে, তাো র্ীঘ্রই নিনেম ি ব্বহাদরর শেদত্র 

ন নিটাল রুনপর সীমাবদ্ধ পরীো চালু করদব । ভারদত ন নিটাল অেম নিদ়ে একটি 

পরীোর অংর্ নহসাদব ধারণাপত্রটি সবমিিীি করা হদ়েনেল। ভারতী়ে বেজার্ভ  ব্যাঙ্ক 

(RBI) বতম মাদি একটি শকন্দ্রী়ে ব্াদকর ন নিটাল মুিার সুনবধা এবং অসুনবধাগুনল 

তেন্ত করার সম়ে একটি পেমা়েক্রদম িাপিার পনরকল্পিা ততনর করদে৷ 
 

োরত সরকার ন্ডদন্ডে হাইছকাছেি র ন্ডব ারপন্ডত দীছনশ কুোর শেিাছক 

ইউএন্ডপএ ট্রাইবুযনাছলর ন্ডপ্রসাইন্ডেং অন্ডফসার ন্ডহছসছব তনযুক্ত কদরদে 

ভারত সরকার পপুলার িন্ট অফ ইনন্ড়ো (PFI) এবং এর সহদোগীদের উপর 

নিদষধাজ্ঞা সম্পনকম ত ডবআইনী কাযিকলাপ প্রন্ডতছরাধ আইন (UAPA) এর 

িন্য ট্রাইবুযিাদলর নপ্রসাইন ং অনফসার নহসাদব নেনে হাইদকাদটম র নবচারপনত 

দীছনশ কুোর শেিাছক ন্ডনযুক্ত কছরছে । একবার UAPA-এর নবধাদির অধীদি 

শকািও সংিাদক নিনষদ্ধ করা হদল, নসদ্ধাদন্তর িন্য েদেি নভনত্ত আদে নকিা তা 

নবচার করার িন্য সরকার একটি ট্রাইবুযিাল গঠি কয়েয়ে | 

3 অদটাবর আইি মন্ত্রদকর নবচার নবভাগ বারা িানর করা অনফস স্মারকনলনপদত 

উদেখ করা হদ়েদে শে ইউএনপএ ট্রাইবুযিাদলর প্রধাি নহসাদব নবচারপনত র্মমার 

সম়ে "প্রকৃত পনরদষবা" নহসাদব গণিা করা হদব। নেনে হাইদকাদটম র প্রধান 

ন্ডব ারপন্ডত এস ন্ডস শেিা নবচারপনত র্মমাদক ট্রাইবুযিাদলর প্রধাি নহদসদব নিেুক্ত 

কদরদেি ো নিদষধাজ্ঞা পরীো করদব। 
 

SBI ড যারম্যান ব্ন্ডক্তিতকৃত োহক অন্ডেজ্ঞতার জন্য ডনক্সে-ডজন 

ডযািাছযাি ডকছন্দ্রর উছবাধন কদরদেন 

শস্ট্ট ব্াক অফ ইনন্ড়ো (SBI) শচ়োরম্যাি দীছনশ কুোর খারা আরও ভাল 

ক্লাদ়েন্ট অনভজ্ঞতা প্রোদির িন্য তাদের শিক্সট-দিি শোগাদোগ শকন্দ্র 

পনরদষবার উদবাধি কদরদেি। 30+ আনেমক নবকল্পগুনল নেদি 24 ঘন্টা উপলব্ধ, 

বানডর সুনবধার শেদক সপ্তাদহ 7 নেি, এবং 12টি ভাষা়ে অফার করা হয়ি | 
 

RBI সম্পদ পুনিিঠন ডকাম্পান্ডন(ARC) স্থাপছনর জন্য নূযনতে েূলধছনর 

প্রছযাজনীযতা 300 ডকাটি োকা বান্ডডছযছে 

নরিাভম  ব্াঙ্ক একটি সম্পদ পুনিিঠন সংস্থা (ARC) স্থাপছনর জন্য নূযনতে 

েূলধছনর প্রছযাজনীযতা বতম মাি 100 শকাটি টাকা শেদক বানডদ়ে 300 শকাটি 

টাকা কছরছে ন্ডসন্ডকউন্ডরোইছজশন ডসটরছক শন্ডক্তশালী করার লছক্ষয, ো 

দুেম র্াগ্রস্ত আনেমক সম্পে পনরচালিা়ে গুরুত্বপূণম ভূনমকা পালি কদর। 
 

IDBI ব্াঙ্ক সাোই ড ইন ফাইন্যাি বাডাছত োযানা ডনেওযাছকি র সাছথ 

অংশীদান্ডরত্ব কছরছে 

IDBI ব্াঙ্ক বছলছে ডয, এটি এন্ড-টু-এন্ড ন নিটাইদির্ি পনরদষবা প্রোদির 

িন্য তার প্রেম নফিদটক অংর্ীোর নহসাদব ভা়োিা শিটও়োদকম র সাদে 

সহদোনগতা করদত সেত হদ়েদে । ব্াদকর মদত, এই ডজাে োরছত সাোই 

ড ইন ফাইন্যাছির অনুপ্রছবশ বাডাছত সাহায্য করছত  ায, ো এখি শমাট 

বদক়ো ব্ানকং সম্পদের মাত্র 5% এবং শেদর্র নিন নপর 1%-এর কম। 
 

Science & Technology News in Bengali 
 

ইসছরার  ন্দ্রযান-2 ডপকছট্রান্ডেোর প্রথেবাছরর েছতা  াাঁ ছদ ডসান্ডেযাছের 

প্রা ুছযির োনন্ড ত্র শতন্ডর কছরছে 

োরতীয েহাকাশ িছবষো সংস্থা (ইসছরা) অনুসাছর  ন্দ্রযান-2 অরনবটাদরর 

এক্স-দর শিকদট্রানমটার 'ক্লাস' প্রেমবাদরর মদতা চাাঁ দে প্রচুর পনরমাদণ 

শসান ়োম ম্যাপ কদরদে । চন্দ্রোি-1 এর এক্স-দর েুদরাদসন্স শিকদট্রানমটার 

(C1XS) এক্স-দর এর তবনর্িযগত শরখা শেদক শসান ়োম সিাক্ত কদরদে, এটি 

চাাঁ দে শসান ়োদমর পনরমাণ ম্যাপ করার সম্ভাবিা উমুক্ত কদরদে। 
 

Google োরছত ডে পছযন্ট ন্ডরওযােি  ডপ্রাোে  ালু কছরছে 

Google ভারদতর ব্বহারকারীদের িন্য একটি ন্ডবশ্বব্াপী পুরষ্কার ডপ্রাোে 

Play Points চালু করদত প্রস্তুত । অযাপ-েেস্থ আইছেে, অযান্ডেছকশান, 

ডিে এবং সদস্যতা সহ Google Play শেদক ক্র়ে করার সম়ে ব্বহারকারীরা 

পদ়েন্ট অিম ি করদব ৷ পুরষ্কার শপ্রাগ্রাদমর চারটি স্তর রদ়েদে, এগুবে হে 

েযাটিনাে, ডসানা, ডরৌপ্য এবং ডিাঞ্জ । স্তরগুনল সেস্যদের সুনবধা এবং পুরস্কার 

প্রোি করদব। স্তর এবং স্তরগুনল তাদের সংগ্রহ করা পদ়েদন্টর সংখ্যার উপর নভনত্ত 

কদর | 

 

Schemes and Committees News in Bengali 
 

ন্ড তা পন্ডরন্ড ন্ডত প্রকল্প েন্ডনেন্ডরং ডকন্দ্র 9 সদছস্যর োস্ক ডফাসি িঠন কছরছে 

শকন্দ্র  সেকাে মেপ্রদেদর্র কুদিা িাতী়ে উযাি এবং অন্যান্য উপেুক্তভাদব 

নিনেম ি িা়েগা়ে নচতাদের প্রবতম দির তোরনক করার িন্য একটি টাস্ক শফাসম গঠি 

কদরদে । ন্যার্িাল োইিার কনজারছেশন অথন্ডরটি (এনটিন্ডসএ) নচতা টাস্ক 

শফাদসমর কােমক্রমদক সমেমি করদব এবং সমস্ত প্রদ়োিিী়ে সহা়েতা প্রোি করদব। 

টাস্ক শফাদসমর ি়েিি সেদস্যর মদে মেপ্রদেদর্র বি ও পেমটদির প্রধাি সনচব 

এবং িতুি নেনের এিটিনসএর মহাপনরের্মক েিঃ অন্ডেত েন্ডেক থাকছবন। 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

আন্তজি ান্ডতক ডসৌর ডজাছের 5তে সোছবশ নযান্ডদন্ডেছত অনুন্ডিত হছব 

আন্তজি ান্ডতক ডসৌর ডজাছের 5তম সমাদবর্ এবং এর সাদে সম্পনকম ত পােম 

নক্র়োকলাদপর পেম া উদমাচি, ো 17-20 অদটাবর, 2022 এর মদে ি়োনেনেদত 

অিুনষ্ঠত হদব, শকন্দ্রী়ে নবদুযৎ এবং িতুি এবং পুিিমবীকরণদোগ্য র্নক্ত মন্ত্রী আর 

ডক ন্ডসং বারা উদমাচি করা হদ়েনেল । িতুি এবং পুিিমবীকরণদোগ্য র্নক্ত 

মন্ত্রদকর মদত, ভারত বতম মাদি আন্তিম ানতক শসৌর শিাট (আইএসএ) অযাদসম্বনলর 

সভাপনতর পদে রদ়েদে।  
 

LiFE ন্ডেশছনর অধীছন অন্ডি তত্ত্ব প্র ারান্ডেযাছনর প্রথে ডসন্ডেনার ডলহছত 

অনুন্ডিত হদে 

অনি তত্ত্ব প্রচারানভোি LiFE - লাইফস্ট্াইল ফর য এিভা়েরিদমদন্টর অধীদি 

সদচতিতা বাডাদত এখি Vijnana Bharati (VIBHA) এর সহদোনগতা়ে 

পাও়োর ফাউদন্ডর্ি অফ ইনন্ড়ো বারা পনরচানলত হদে । এই প্রচারণাে েক্ষয হে 

নর্ো প্রনতষ্ঠাি, িািী়ে সম্প্রো়ে এবং প্রাসনেক সংিাগুনলদক িনডত কয়ে 

পঞ্চমহাভূদতর পাাঁ চটি উপাোদির একটি এবং র্নক্তর প্রতীক অন্ডি তছত্ত্বর শকন্দ্রী়ে 

ধারণা সম্পদকম  সদচতিতা বৃনদ্ধ করা । এটি সারা শেদর্ সদেলি, শসনমিার, ইদভন্ট 

এবং প্রের্মিী আদ়োিদির মােদম করা হদব। 
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4থি ডহন্ডল-ইন্ডিযা সান্ডেে 2022 এর উছবাধন কছরছেন ডজযান্ডতরান্ডদতয 

ন্ডসন্ডিযা 

ডবসােন্ডরক ন্ডবোন পন্ডরবহন েন্ত্রী শ্রী ডজযান্ডতরান্ডদতয এে. ন্ডসন্ডিযা 4থি ডহন্ডল-

ইন্ডিযা সান্ডেে 2022 এর উদবাধি কদরদেি । নসনভল নেটমহলটি িেুদত 861 

শকাটি টাকা়ে নিনমমত হদব এবং শ্রীিগদরর বতম মাি টানমমিালটি 1500 শকাটি টাকা়ে 

20,000 বগমনমটার শেদক 60,000 বগমনমটাদর নতিবার প্রসানরত করা হদব। 

িেু ও কাশ্মীর ডকন্দ্রশান্ডসত অঞ্চছলর ডলফছেন্যান্ট িেনির ডেজন ন্ডসনহার 

উপনিনতদত শ্রীিগদরর ডশর-ই-কাশ্মীর আন্তজি ান্ডতক সছম্মলন শকদন্দ্র 

'ছহন্ডলকপ্টার ফর লাি োইল কাছনন্ডটন্ডেটির জন্য ডহন্ডলকপ্টার' নেম নিদ়ে 

4েম শহনল-ইনন্ড়ো সানমট 2022 উদবাধি করা হদ়েদে। 
 

ডকন্দ্র সরকার ইথানল েতুি ন্ডক প্রকল্প 2023 সাছলর ো ি  মাস পযিন্ত 

বান্ডডছযছে 

সরকানর সহা়েতা পাও়োর সম়ে উদযাক্তাদের তাদের প্রকল্পগুনল সমূ্পণম করার 

সুনবধাদেম শকন্দ্র সেকাে 2018 সাদল প্রেম নবজ্ঞানপত ইোিল শিনন্ডং শপ্রাগ্রাম সুে 

ভতুম নক প্রকদল্পর অধীদি 31 ো ি  পযিন্ত ঋে ন্ডবতরছের সেযসীো বান্ডডছযছে 

। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

ডনাছবল শান্ডন্ত পুরস্কার 2022: ইউছক্রন, রান্ডশযা এবং ডবলারুছশর 

োনবান্ডধকার প্র ারকছদর েূন্ডষত করা হছযছে 

িতভ মায়ন কারারুদ্ধ শবলারুদর্র একিি মািবানধকার রেক আদলস 

নবনল়োতনস্করক এই বেদরর শিাদবল র্ানন্ত পুরস্কার 2022 শেও়ো হয়েয়ে । 

োবশোন মানিাবিকাে সংিা রময়মাবেোে এই িেয়েে রনায়িে শাবি পুেস্কাে 

পাওো দুটি সংিাে ময়ে একটি |  সমাদলাচিামূলক কদের নবরুদদ্ধ েমদির সম়ে 

সৃ্মনতদসৌধটি বন্ধ করার নিদেম র্ শেও়ো হদ়েনেল এবং এটিদক "পুনতদির অধীদি 

রানর়্োর নবদবক নিনষদ্ধ" নহসাদব উদেখ কো হয়েয়ে । ইউদক্রদির অনিরতার 

সম়ে, শসখাদি গণতন্ত্র ও মািবানধকারদক এনগদ়ে নিদত 2007 সাদল িাগনরক 

স্বাধীিতা শকন্দ্র প্রনতনষ্ঠত হদ়েনেল। 
 

 

Important Dates News in Bengali 
 

োরতীয ন্ডবোন বান্ডহনী 8ই অছটাবর তার উত্থাপন ন্ডদবস উদযাপন কছর 

োরতীয ন্ডবোন বান্ডহনী 8ই অছটাবর, 1932-এ উত্থানপত হদ়েনেল এবং এটি 

আজ 90 বের পূেি করছে । নেিটি ভারতী়েদের িন্য একটি গদবমর নবষ়ে এবং 

ভারতী়ে সর্স্ত্র বানহিীর নবমাি বানহিীর িন্য িাগনরকদের মদে শের্দপ্রনমক 

উদযাগদক অিুপ্রানণত কদর । ভারদতর রাষ্ট্রপনত হদলি আইএএফ-এর 

সবমানধিা়েক ।  
 

ন্ডবশ্ব ডসন্ডরিাল পালন্ডস ন্ডদবস 2022: ন্ডথে, ইন্ডতহাস এবং তাৎপযি  

ন্ডবশ্ব ডসন্ডরিাল পালন্ডস ন্ডদবস 6ই অছটাবর পালি করা হ়ে । শসনরিাল পালনস 

একটি আিীবি প্রনতবন্ধকতা োর শকাদিা নচনকৎসা শিই । নেবসটি শসনরিাল 

পালনসদত আক্রান্ত 17 নমনল়েি মািুদষর িীবি উেোপি কদর, 100 টিরও শবনর্ 

শেদর্ শসনরিাল পালনসদত আক্রান্ত ব্নক্তদের, তাদের পনরবার, সহদোগী, সমেমক 

এবং সংিাদক একনত্রত কদর। 2012 সাদল, শসনরিাল পালনস অযালাদ়েন্স 6 

অদটাবর নবে শসনরিাল পালনস নেবস ততনর কদর । নেবসটির লেয শসনরিাল পালনস 

আক্রান্ত নর্শু এবং প্রাপ্তব়েস্কদের নবদের অন্যান্য শেদর্র মদতা একই অনধকার, 

অযাদক্সস এবং সুদোগ রদ়েদে তা নিনিত করা। 
 

ন্ডবশ্ব ডসন্ডরিাল পালন্ডস ন্ডদবস 2022: ন্ডথে 

নবে শসনরিাল পালনস নেবস 2022-এর নেম হল "ন্ডেন্ডলযন অব ন্ডরজনস"।  
 

ন্ডবশ্ব োনন্ডসক স্বাস্থয ন্ডদবস 2022 10ই অছটাবর পালন করা হয 

প্রনত বের 10ই অছটাবর ন্ডবশ্ব োনন্ডসক স্বাস্থয ন্ডদবস পালি করা হ়ে । এই নেদি, 

মািনসক স্বািযজবনত সমস্যা এবং এে দ্বাো আক্রান্ত ব্নক্তদের িীবদি এে প্রভাদবর 

প্রনত র্দনি আকষমণ করার িন্য নবনভন্ন শপ্রাগ্রাম ন িাইি করা হদ়েদে । ভারদত, 

স্বািয ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রদকর বারা গত বের চালু করা মািনসক স্বািয 

সদচতিতা প্রচারানভোি সপ্তাদহর শর্ষ নেদি নবে মািনসক স্বািয নেবসটি নচনিত 

করা হ়ে। 
 

ন্ডবশ্ব োনন্ডসক স্বাস্থয ন্ডদবস 2022: ন্ডথে 

2022 সাদলর নবে মািনসক স্বািয নেবস উেোপদির নেম বা শস্ল্াগাি হল “Make 

mental health & well-being for all a global priority.”  
 

ন্ডবশ্ব োক ন্ডদবস 2022 9ই অছটাবর পান্ডলত হয 

প্রনত বের 9ই অছটাবর ন্ডবশ্ব োক ন্ডদবস পান্ডলত হয । এই নেিটি মািুদষর এবং 

ব্বসার তেিনিি িীবদি শপাদস্ট্র ভূনমকা পালি কদর। 1969 সাছল জাপাছনর 

ডোন্ডকওছত অিুনষ্ঠত ইউনপইউ কংদগ্রস কতৃম ক এটিদক নবে  াক নেবস শঘাষণা 

করা হ়ে। তারপর শেদক, সারা নবদের শের্গুনল বানষমক উেোপদি অংর্গ্রহণ কদর।  
 

ন্ডবশ্ব োক ন্ডদবস 2022: ন্ডথে 

নবে  াক নেবস 2022-এর নেম হল 'Post for Planet'।  
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ইন্ডিযান ফছরন সান্ডেি স (IFS) ন্ডদবস 9ই অছটাবর উদযাপন করা হয 

9ই অছটাবর োরতীয ন্ডবছদশী পন্ডরছষবা ন্ডদবস নহসাদব পানলত হ়ে । 1946 

সাদলর 9 অদটাবর, ভারত সরকার নবদেদর্ ভারদতর কূটনিনতক, কিসুযলার এবং 

বানণনিযক প্রনতনিনধদত্বর িন্য ভারতী়ে পররাষ্ট্র পনরদষবা প্রনতষ্ঠা কদর। ইনন্ড়োি 

ফদরি সানভম স (আইএফএস) আগামী বেরগুনলদত র্নক্ত শেদক র্নক্তদত বৃনদ্ধ 

পাদব এবং নবেব্াপী ভারদতর স্বােমদক এনগদ়ে নিদত সাহায্য করদব, নবদের্ মন্ত্রী 

(ইএএম) এস জযশঙ্কর 2022 সাদলর IFS নেবদস নবদের্ী পনরদষবার সেস্যদের 

শুদভো িািাদিার সম়ে বদলনেদলি।  
 

11 অছটাবর আন্তজি ান্ডতক কন্যা ন্ডশশু ন্ডদবস পালন করা হয 

আমাদের সমাদির ভনবষ্যরতে রক্ষয়ে শমদ়েদের গুরুত্ব সম্পদকম  সদচতিতা 

বাডাদত 11 অছটাবর আন্তজি ান্ডতক কন্যা ন্ডশশু ন্ডদবস পালি করা হ়ে । 2022 

সাছল, আমরা আন্তিম ানতক কন্যা নেবদসর (IDG) 10তম বানষমকী উেোপি কো 

হে । আন্তিম ানতক কন্যা নর্শু নেবসটি শমদ়েদের মুদখামুনখ হও়ো চযাদলিগুনল 

শমাকাদবলা করার এবং শমদ়েদের েমতা়েি এবং তাদের মািবানধকাদরর 

পনরপূণমতাদক উন্নীত করার প্রদ়োিিী়েতার উপর র্দনি নিবদ্ধ কদর। 
 

আন্তজি ান্ডতক কন্যা ন্ডশশু ন্ডদবস 2022: ন্ডথে 

আন্তিম ানতক কন্যানর্শু নেবদসর এবাদরর বথম হদে “Our time is now our 

rights, our future”।  

 

ন্ডবশ্ব বাত ন্ডদবস 2022 12ই অছটাবর পালন করা হয 

12 অছটাবর ন্ডবশ্ব বাত ন্ডদবস পালি করা হ়ে এবং এটি একটি নবেব্াপী স্বািয 

সদচতিতামূলক ইদভন্ট, ো বাত এবং শপর্ীর শরাগ সম্পদকম  সদচতিতা ততনর 

করদত সহা়েতা কদর । এই নেবসটির লেয সারা নবদের মািুষদক একটি েযাটফদমম 

নিদ়ে আসা োদত তাদের সমস্যা শর্ািা ো়ে এবং নরউম্যাটিক ও মাসু্কদলাদস্কনলটাল 

ন নিি (RMDs) দ্বাো আক্রান্ত ব্নক্তদের িন্য আরও ভাল নচনকত্সার 

নবকল্পগুনলর িন্য আরও সহা়েতা প্রোি করা হ়ে। 
 

ন্ডবশ্ব বাত ন্ডদবস 2022: ন্ডথে 

নবে বাত নেবস 2022-এর নেম হল “It’s in your hands, take action”. 

 

আন্তজি ান্ডতক ই-বজি য ন্ডদবস 2022 14 অছটাবর পালন করা হয 

প্রনত বের, আন্তজি ান্ডতক ই-বজি য ন্ডদবস 14 অছটাবর অিুনষ্ঠত হ়ে, | ই-বদিম যর 

প্রভাব এবং ই-পণ্যগুনলর িন্য সাকুম লারটি বাডাদিার উয়েয়ে প্রদ়োিিী়ে 

পেদেপগুনল প্রনতফনলত করার এটি একটি সুদোগ। আন্তিম ানতক ই-বিম য নেবস 

2018 সাদল বজি য শবদুযন্ডতক এবং ইছলকট্রন্ডনক সরঞ্জাে পুনবিযবহাছরর বারা 

শতন্ডর করা হছযন্ডেল | 2022 সােটি হল আন্তিম ানতক ই-বিম য নেবদসর পঞ্চে 

সংস্করে । 

এই বের, আন্তিম ানতক ই-বিম য নেবদসর মূল শফাকাস হদব শসই শোট তবদুযনতক 

ন ভাইসগুনল, ো আমরা আর ব্বহার কনর িা নকন্তু র়োদর এবং আলমানরদত রানখ 

বা প্রা়েই সাধারণ বিম য নবদি শফদল নেই । এই কারদণই আন্তিম ানতক ই-বিম য নেবস 

(#ewasteday) 2022 শলাগাদির অধীদি ই-বদিম যর শোট আইদটমগুনলদত 

শফাকাস করা হদব, slogan “Recycle it all, no matter how small!”.  
 

ন্ডবশ্ব দৃন্ডি ন্ডদবস 2022 13 অছটাবর পালন করা হয 

র্দনি প্রনতবন্ধকতা, র্দনির েত্ন এবং শচাদখর সম্পনকম ত অন্যান্য সমস্যা সম্পদকম  

সদচতিতা বাডাদত প্রনত বের অছটাবছরর ন্ডবতীয বৃহপন্ডতবার ন্ডবশ্ব দৃন্ডি 

ন্ডদবস পান্ডলত হয। এ বের নেবসটি পানলত হদে 13ই অছটাবর । শচাদখর 

স্বাদিযর গুরুত্ব সম্পদকম  সদচতিতা বাডাদত এবং চেুদরাগ নবদর্ষজ্ঞদের সোি 

িািাদত এই নেিটি পালি করা হ়ে | 
 

ন্ডবশ্ব দৃন্ডি ন্ডদবস 2022: ন্ডথে 

গত বেদরর নেমটি অব্াহত শরদখ, অিত্ব প্রন্ডতছরাছধর জন্য আন্তজি ান্ডতক 

সংস্থা (IAPB) নিনিত কদরদে শে এবেদরর নেম হদব “Recycle it all, no 

matter how small! 

 

Sports News in  Bengali 
 

ফেুিলা-1 ডরন্ডসং: ডরে বুল রাইোর ম্যাক্স োিি াছপন F1 জাপান্ডনজ েযাি 

ন্ডপ্রক্স ন্ডজছতছেন 

শর  বুল রাইভার ম্যাক্স োিি যাছপনছক একটি িাটকী়ে বৃনি-সংনেপ্ত 

জাপান্ডনজ েযাি ন্ডপ্রক্স ডজতার পছর ফেুিলা ওযান ন্ডবশ্ব  যান্ডম্পযন ডর্াষো 

করা হছযন্ডেল । এটি নেল 25 বের ব়েসী  াচম্যািদের টািা নবতী়ে চযানম্প়েিনর্প, 

ো নতনি চারটি শরস নেদ়ে নিদতনেদলি। শর  বুদলর ভাস্ট্ম াদপি প্রেদম লাইিটি 

অনতক্রম কদরি এবং নবতী়ে িাদির নফনির্ার  ালিস ডলক্লারছক পাাঁ চ শসদকদন্ডর 

শপিানি শেও়ো হদল তাদক তৃতী়ে িাদি িানমদ়ে নেদ়ে তাদক শখতাব শেও়ো 

হ়ে। 
 

সাম্প্রন্ডতক েযাি ন্ডপ্রক্স 2022 ন্ডবজযী: 

• নসোপুর গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022- সানিম ও শপদরি (শমনক্সদকা) 

• কািান ়োি গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্ম াদপি (শিোরল্যান্ডস) 

• আিারবাইিাি গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্ম াদপি (শিোরল্যান্ডস) 

• নম়োনম গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্ম াদপি (শিোরল্যান্ডস) 

• এনমনল়ো-শরামািা গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্ম াদপি (শিোরল্যান্ডস) 

• শসৌনে আরব গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্ম াদপি (শিোরল্যান্ডস) 

• শিঞ্চ গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্ম াদপি (শিোরল্যান্ডস) 

• িযানির্ গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্ম াদপি (শিোরল্যান্ডস) 

• হাদেনর়োি গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্ম াদপি (শিোরল্যান্ডস) 

• শবলনি়োি গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্ম াদপি (শিোরল্যান্ডস) 

•  াচ গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্ম াদপি (শিোরল্যান্ডস) 

• ইতানল়োি গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্ট্ম াদপি (শিোরল্যান্ডস) 

• শমািাদকা গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 - সানিম ও শপদরি (শমনক্সদকা) 

• অদেনল়োি গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 - চালমস শলক্লাকম  (শমািাদকা) 

• বাহরাইি গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – চালমস শলক্লাকম  (শমািাদকা) 

• অনে়োি গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – চালমস শলক্লারক (শমািাদকা 
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পঙ্কজ আদবান্ডন কুযালালােপুছর তার ডরকেি  25তে ন্ডবশ্ব ন্ডশছরাপা 

ন্ডজছতছেন 

ভারতী়ে নকউইস্ট্, পঙ্কজ আদোন্ডন োলছযন্ডশযার কুযালালােপুছরর হাই 

এি সু্নকার ক্লাছব স্বদের্ী ডসৌরে ডকাঠান্ডরছক শবস্ট্-অফ-7 শিদম হানরদ়ে 

শরক ম  25তম নর্দরাপা শিতার িন্য তার ন্ডবশ্ব ন্ডবন্ডলযােি স  যান্ডম্পযনন্ডশপ 

(150-আপ) 5েবাছরর েছতা ন্ডশছরাপা রক্ষা কছরছেন । পকদির শর্ষ নবে 

নর্দরাপা 12 মাস আদগ কাতাদর এদসনেল, শেখাদি নতনি আইনবএসএফ নসক্স-

শর  সু্নকার নবেকাপ নিদতনেদলি। 
 

হারেনপ্রীত ন্ডসং এবং ডফন্ডলস আলবাসি FIH বষিছসরা ডখছলাযাড 

ন্ডনবিান্ড ত হছযছেন  

ভারদতর পুরুষ হনক েদলর ন দফন্ডার এবং সহ-অনধিা়েক হরেনপ্রীত ন্ডসং 

ন্ডবতীযবাছরর েছতা FIH বষিছসরা ডখছলাযাড তহসাদে নিবমানচত হদ়েদেি । 

26 বের ব়েসী এই ব্নক্ত টািা বেরগুনলদত বষমদসরা শখদলা়োদডর পুরস্কার 

(পুরুষদের নবভাগ) নিদত শিও়ো মাত্র চতুেম শখদলা়োড হদ়ে উদঠদেি, একটি 

অনভিাত তানলকা়ে শোগোি কদরদেি োর মদে রদ়েদে ডতউন ন্ডে নুইজার 

(ছনদারোিস), ডজন্ডে ডোযাযার (অছস্ট্রন্ডলযা) এবং আথিার েযান 

ডোছরন (অছস্ট্রন্ডলযা) ডবলন্ডজযাে)। ভারদতর সহ-অনধিা়েক FIH হনক শপ্রা 

নলগ 2021-22-এ দুটি হযাটট্রিক সহ 16টি শখলা শেদক অনবোস্য 18টি শগাল 

কদরদেি। 
 

প্রাক্তন োরতীয ন্ডক্রছকোর েছহন্দ্র ন্ডসং ডধান্ডন CSK অযাকাছেন্ডের 

উছবাধন করছলন 

প্রাক্তি ভারতী়ে অনধিা়েক এবং শচন্নাই সুপার নকংদসর অনধিা়েক, েছহন্দ্র ন্ডসং 

ডধান্ডন তান্ডেলনাডুর ডহাসুছর এেএস ডধান্ডন ডলাবাল সু্কছল সুপার নকংস 

একাদ নমে উদবাধি কদরি । এমএস শধানি শলাবাল সু্কল ভারদতর প্রেম 

িযাঞ্চাইনি মানলকািাধীি সুপার নকংস একাদ নম। আইনপএল িযাঞ্চাইনির তৃতী়ে 

অযাকাদ নম এমএস শধানি শলাবাল সু্কদল অযাকাদ নমটি চালু করা হদ়েদে । অন্য 

দুটি শকন্দ্র শচন্নাই এবং সাদলদম। লদঞ্চর উদবাধি কদরি এমএস শধানি নিদিই। 
 

37তে জাতীয ডিেস: ডিাযা 2023 সাছলর অছটাবছর জােীে ডিেছসর 

আছযাজন করছব 

োরতীয অন্ডলন্ডম্পক অযাছসান্ডসছযশন নিনিত কদরদে শে ডিাযা আিােী 

বেছরর অছটাবছর জাতীয ডিেছসর 37 তে সংস্করে আদ়োিি করদব । 

শগা়োর রািয সরকার 2023 সাছল জাতীয ডিেস আদ়োিদির িন্য IOA-শক 

তার অিুদমােিও িানিদ়েনেল । গুিরাদটর সুরাদট 12ই অদটাবর 2022-এ 

36তম িাতী়ে শগমদসর সমাপিী অিুষ্ঠাদি শগা়োর প্রনতনিনধ েল IOA পতাকা 

গ্রহণ করদত পাদর। 
 

ন্ডক্রন্ডশ্চযাছনা ডরানালছদা ক্লাব কযান্ডরযাছর ডরকেি  700টি ডিাল কছরছেন 

ন্ডক্রন্ডশ্চযাছনা ডরানালছদা তার অসাধারণ কযানর়োদর আদরকটি ঐনতহানসক 

ল্যান্ডমাদকম  শপৌাঁদেদেি | বতবন তার 700তে ক্লাব ডিাল কদর এভারটদির 

নবপদে ম্যািদচস্ট্ার ইউিাইদটদ র প্রতযাবতম ি ি়ে নসল কদররেন । 37 বের 

ব়েসী পতুম নগি ফদরা়ো ম  এই বতম মাি প্রিদমর প্রেম এবং একমাত্র শখদলা়োড 

নেনি ফুটবল ইনতহাদস সাতবার একর্ শগাল কদরদেি । তার 700তম ক্লাব শগালটি 

ন্ডলওছনল ডেন্ডসর সাদে র ায়েে পাথভকয সংখ্যা বানডদ়েদে | আদিম নন্টিা ফদরা়ো ম  

এফনস বাদসমদলািা এবং প্যানরস শসন্ট িাদমমইদির হদ়ে 691 শগাল কদরদেি। 
 

হরেনপ্রীত ডকৌর এবং েহম্মদ ন্ডরজওযান ডসছপ্টম্বছরর জন্য আইন্ডসন্ডস 

ডেযার অফ য োছের েুকুে তজদেদেন 

ইন্টারন্যাশনাল ন্ডক্রছকে কাউন্ডিল (আইন্ডসন্ডস) ডসছপ্টম্বর 2022-এর জন্য 

আইন্ডসন্ডস ডেযার অফ য োে অযাওযাছেি র নবি়েীদের শঘাষণা কদরদে৷ 

ভারদতর অিুদপ্ররণামূলক অনধিা়েক হরেনপ্রীত ডকৌরছক আইনসনস মনহলা 

শে়োর অফ য মান্থ অযাও়োদ ম র প্রাপক নহদসদব িাম শেও়ো হদ়েদে, শেখাদি 

পানকস্তাদির েহম্মদ ন্ডরজওযান পুরুষদের মাদসর শসরা শখদলা়োদডর পুরস্কার 

বজয়তয়েন। 
 

আইন্ডসন্ডস পুরুষছদর আছির োছসর ডসরা ডখছলাযাড: 

• িািু়োরী 2022: নকগাি নপটারদসি (েনেণ আনিকা) 

• শফব্রু়োনর 2022: শশ্র়োস আই়োর (ভারত) 

• মাচম  2022: বাবর আিম (পানকস্তাি) 

• এনপ্রল 2022: শকর্ব মহারাি (েনেণ আনিকা) 

• শম 2022: অযাদিদলা ম্যানেউস (শ্রীলকা) 

• িুি 2022: িনি শব়োরদস্ট্া (ইংল্যান্ড) 

• িুলাই 2022: প্রবাে ি়েসুনর়ো (শ্রীলকা) 

• আগস্ট্ 2022: নসকািার রািা (নিম্বাবুদ়ে) 
 

আইন্ডসন্ডসর আছির োছসর ডসরা েন্ডহলা ডখছলাযাড: 

• িািু়োরী 2022: নহোর িাইট (ইংল্যান্ড) 

• শফব্রু়োনর 2022: অযাদমনল়ো শকর (নিউনিল্যান্ড) 

• মাচম  2022: রাদচল শহইিস (অদেনল়ো) 

• এনপ্রল 2022: অযানলসা নহনল (অদেনল়ো) 

• শম 2022: তুবা হাসাি (পানকস্তাি) 

• িুি 2022: মানরিাি কযাপ (েনেণ আনিকা) 

• িুলাই 2022: এমা ল্যাম্ব (ইংল্যান্ড) 

• আগস্ট্ 2022: তাহনল়ো ম্যাকগ্রা (অদেনল়ো) 
 

36তে জাতীয ডিেস: পূজা প্যাছেল ডযািাসছন ডসানা তজো প্রথে 

অযাথন্ডলে হদেদেন 

36তম িাতী়ে শগমদস, গুজরাছের পূজা প্যাছেল শোগাসদি শসািা নিদত প্রেম 

অযােনলট হদ়েদে ি। এই বের প্রেমবাদরর মদতা িাতী়ে শগমদস শে পাাঁ চটি শখলা 

অিুনষ্ঠত হদব তার মদে একটি হে ডযািাসন । এই শখলাটি এই বেদরর শুরুর 

নেদক শখদলা ইনন্ড়ো ইউনিভানসমটি শগমদস আত্মপ্রকার্ কদরনেল।  
 

36তে জাতীয ডিেস 2022 সোপ্ত হছযছে: ন্ডবজযীছদর তান্ডলকা ডদখুন 

শখলাধুলার পারফরম্যান্স এবং ক্রীডােদির মদিাভাদবর একটি শগৌরবম়ে প্রের্মদির 

পর 36তে জাতীয ডিেস ডশষ হছত  ছলছে । এর 36তম সংস্করদণ, গুজরাে 

2022 সাদল প্রেমবাদরর মদতা িাতী়ে শগমদসর আদ়োিি কদরনেল । িাতী়ে 

শগমস 2022 গুজরাছের আছেদাবাদ, িািীনির, সুরাে, োছদাদরা, 

রাজছকাে এবং োবনির েযটি শহর জুছড অনুন্ডিত হছযন্ডেল। 28টি 

ভারতী়ে রািয, আটটি শকন্দ্রর্ানসত অঞ্চল এবং পনরদষবাগুনলর প্রা়ে 7,000 

ক্রীডানবে, ভারতী়ে সর্স্ত্র বানহিীর ক্রীডা েল, 36টি নবনভন্ন শখলা়ে পেদকর িন্য 

প্রনতবনিতা কদরনেল। 
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উছেখছযাগ্যোছব: ভারতী়ে অনলনম্পক অযাদসানসদ়ের্ি নিনিত কদরদে শে 

শগা়ো আগামী বেদরর অদটাবদর িাতী়ে শগমদসর 37 তম সংস্করণ আদ়োিি 

করদব। শগা়োর রািয সরকারও 2023 সাদল িাতী়ে শগমস আদ়োিদির িন্য 

IOA-শক তার িীনতগত অিুদমােি িানিদ়েনেল। সমাপিী অিুষ্ঠাদি, শগা়োর 

প্রনতনিনধ েল IOA পতাকা গ্রহণ করদত পাদর। 
 

এখাছন পূেিাঙ্গ জাতীয ডিেস 2022 পদক ডেন্ডবল রছযছে: 

পদেযিাদা 
রাজয/ডকন্দ্রশান্ডসত 

অঞ্চল/টিে 
ডসানা ন্ডসলোর ডিাঞ্জ ডোে 

1 ডসবা 61 35 32 128 

2 েহারাষ্ট্র 39 38 63 140 

3 হন্ডরযানা 38 38 40 116 

4 কণমাটক 27 23 38 ৮৮ 

5 তানমলিাডু 25 22 27 74 

6 শকরালা 23 18 13 54 

7 মে প্রদের্ 20 25 21 66 

8 উত্তর প্রদের্ 20 18 18 56 

9 মনণপুর 20 10 20 50 

10 পািাব 19 32 25 76 

11 নেেী 14 17 40 71 

12 গুিরাট 13 15 21 49 

13 পনিমবে 13 14 17 44 

14 আসাম 9 10 9 28 

15 শতদলোিা 8 7 8 23 

16 অরুণাচল প্রদের্ 6 1 0 7 

17 ওনডর্া 4 11 11 26 

18  াডখণ্ড 3 5 5 13 

19 চণ্ডীগড 3 4 4 11 

20 রািিাি 3 3 24 30 

21 অন্ধ্র প্রদের্ 2 9 5 16 

22 েনত্তর্গড 2 5 6 13 

23 আিামাি নিদকাবর 2 5 5 12 

24 নহমাচল প্রদের্ 2 4 3 9 

25 নত্রপুরা 2 0 1 3 

26 উত্তরাখণ্ড 1 8 9 18 

27 িেু কাশ্মীর 1 2 9 12 

28 নমদিারাম 1 1 2 4 

28 পনন্ডদচনর 1 1 2 4 

30 শগা়ো 0 0 5 5 

31 নবহার 0 0 2 2 

32 নসনকম 0 0 1 1 
 

ডখলাধুলা জাতীয ডিেস 2022-এর অন্তেুি ক্ত: 

গুিরাদটর িাতী়ে শগমস 2022-এ প্রনতবনিতা করা শখলাগুনলর সমূ্পণম তানলকা 

হল: িলি, তীরিাি, অযােদলটিক্স, ব্া নমন্টি, বাদস্কটবল, বনক্সং, কযাদিান়েং 

এবং কা়োনকং, সাইনক্লং, শফনন্সং, ফুটবল, নিমন্যানস্ট্কস, গলফ, হযান্ডবল, হনক, 

িুদ া, কাবান  , শখা-দখা, লি শবাল, মেখাম্ব, শিটবল, শরালার শস্কটিং, শরান়েং, 

রাগনব 7, শুটিং, সফটবল, সফট শটনিস, শস্কা়োর্, শটনবল শটনিস, তা়েদকা়োদিা, 

শটনিস, ট্রা়োেলি, ভনলবল, ভাদরাদত্তালি, কুনস্ত, উশু এবং শোগাসিা। 
 

োরতীয ন্ডেসকাস ডরাযার কেলপ্রীত ডকৌরতক 3 বেছরর জন্য ন্ডনন্ডষদ্ধ করা 

হদেদে 

ভারতী়ে ন স্কাস শরা়োর, কেলপ্রীত ডকৌরছক নতি বেদরর িন্য প্রনতদোনগতা 

শেদক নিনষদ্ধ করা হদ়েদে, 29 ো ি , 2022 শেদক, শ ানপং লঙ্ঘদির কারদণ, 

অযাথছলটিক্স ইন্ডন্টন্ডেটি ইউন্ডনে (AIU) 12 অদটাবর শঘাষণা কদরদে । 

নবেব্যাপী স্বাধীি সংিা  AIU শ ানপং এবং ব়েস িানল়োনত সহ, এই বেদরর শম 

মাদস কমলপ্রীতদক নিনষদ্ধ পোেম স্ট্যাদিাদিালল, একটি অযািাবনলক 

শস্ট্রদ়েদ র িন্য ইনতবাচক পরীোর িন্য সামন়েকভাদব বরখাস্ত কদরনেল, ো 

নবে অযােদলটিক্স অিুসাদর নিনষদ্ধ পোদেমর তানলকা়ে রদ়েদে৷ 

 

Obituaries News in Bengali 
 

ন্ডকংবদন্ডন্ত অন্ডেছনতা অরুে বান্ডলর েৃতুয হদেদে, েুম্বাইছত 79 বের বযছস 

প্রোে হদেদেন 

কুিও়োর নসং চনরদত্র অনভি়ে করার িন্য সবদচদ়ে শবনর্ স্মরণী়ে অবর্জ্ঞ 

অনভদিতা অরুণ বানল 7 অদটাবর 2022-এ 79 বের ব়েদস প্রোত হয়েয়েন । 7 

অদটাবর, বতবন তার চূডান্ত চলনিত্র, গু বাই, শপ্রোগৃদহ মুনক্ত পা়ে । শুক্রবার 

মুনক্তপ্রাপ্ত মুনভ গু বাই-এ অরুণ বানল তার চূডান্ত উপনিনত কদরনেদলি। 

 

Obituaries News in Bengali 
 

পদ্মশ্রী োিঃ ডেেসুলা আও প্রোে হদেদেন 

িাগাল্যান্ড রািয মনহলা কনমর্দির প্রাক্তি শচ়োরপাসমি, নর্োনবে, প্রখ্যাত শলখক 

এবং পদ্মশ্রী েিঃ ডেেসুলা আও ন মাপুদরর একটি শবসরকানর হাসপাতাদল প্রোত 

হয়েয়েন । মৃতুযকায়ে নতনি 80 বের ব়েসী নেদলি ।  ঃ শটমসুলা আও, নেনি 

উত্তর-পূদবমর একিি শিতৃিািী়ে সানহনতযক কেস্বর নহসাদব পনরনচত নেদলি, 

2007 সাছল পদ্মশ্রীছত েূন্ডষত হছযন্ডেছলন। নতনি সানহদতয নবনর্িতার িন্য 

িাগাল্যান্ড গভিমদরর পুরস্কার, শমঘালদ়ের গভিমদরর স্বণমপেক এবং সানহতয 

একারেনম প্রাপ্ত নেদলি। 
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Defence News in Bengali 
 

সাউথ ইন্ডিযান ব্াঙ্ক '101 Oonjals '-এর জন্য ওযার্ল্ি  বুক অফ ডরকেি  

ন্ডজছতছে 

সাউথ ইন্ডিযান ব্াঙ্ক সছবিাচ্চ 101টি ডিন্ডজং এবং সুইং করার িন্য একটি 

নবে শরক ম  অিম ি কদরদে । সাউে ইনন্ড়োি ব্াক একটি ইদভদন্টর আদ়োিি 

কদরদে 'অন্ডনন্ড ন্ডরক্কে ওঞ্জালাদে' এবং 'মঞ্চ ও শোলিা 101টি ওিাল' এর 

িন্য ও়োর্ল্ম  বুক অফ শরক ম স পুরস্কাদর ভূনষত হদ়েদে । 'অনিনচনরক্কম ওিলােম' 

ইদভন্টটিরত চলমাি উৎসদবর মরসুদম ঐকয ও সমৃনদ্ধ উেোপি করদত নবপুল 

সংখ্যক শলাক জমায়েত হয়েয়ে।  
 

 ীন প্রন্ডতরক্ষা উৎপাদছন আরও স্বন্ডনেি র, ন্ডবশাল ব্বধাছন োরতছক 

োন্ডডছয ডিছে 

িকছহাে ইন্টারন্যাশনাল ন্ডপস ন্ডরসা ি  ইনন্ডিটিউে (এসআইন্ডপআরআই) 

এর একটি সেীক্ষা অনুসায়ে অস্ত্র উৎপােদি স্বনিভম রতার মূল্যা়েি কদর বদলরে 

রয স্ব-নিভম র প্রনতরো উত্পােদি ইদিা-প্যানসনফদকর 12টি ডদছশর েছে 

োরত  তুথি অবস্থাছন রছযছে । তান্ডলকায  ীন আন্ডধপতয ন্ডবস্তার কছর েীঘম 

ব্বধাদি অন্যদের শপেদি শফদলরে । 
 

োরতীয ন্ডবোন বান্ডহনী: অস্ত্র ন্ডসছিে শাখা প্রথেবাছরর জন্য অনুছোন্ডদত 

ইন্ডিযান এযার ডফাছসির (IAF) 90 তে বান্ডষিকী উপলছক্ষ শকন্দ্র আইএএফ 

অন্ডফসারছদর িন্য একটি অস্ত্র নসদস্ট্ম র্াখা ততনরর অিুদমােি নেদ়েদে । 

স্বাধীিতার পর এই প্রেম একটি িতুি অপাদরর্িাল র্াখা ততনর করা হদলা। এটি 

মূলত সারদফস শেদক সারদফস নমসাইল, সারদফস টু এ়োর নমসাইল, নরদমাটনল 

পাইলদট  এ়োরক্রাফ্ট এবং টুইি এবং মানি-কু্র এ়োরক্রাদফ্ট অস্ত্র নসদস্ট্ম 

অপাদরটরগুনলর চারটি নবদর্ষ নেম পনরচালিার িন্য হদব। 
 

োরতীয ডসনাবান্ডহনী ডেন্ডরছোন্ডরযাল আন্ডেির 73তে উত্থাপন ন্ডদবস 

উদযাপন কছরছে 

োরতীয ডসনাবান্ডহনী 9ই অদটাবর 2022 তানরদখ ডেন্ডরছোন্ডরযাল আন্ডেির 

73তে তেেস উেোপি করদে । 1949 সাদলর এই নেদি প্রেম গভিমর শিিাদরল 

শ্রী নস রািাদগাপালাচারী কতৃম ক শটনরদটানর়োল আনমমর উত্থাপদির স্মরদণ পানলত 

হ়ে । 73তম উত্থাপি নেবদস শলফদটন্যান্ট ডজনাছরল ন্ডপ্রছনে ডেন্ডরছোন্ডরযাল 

আন্ডেির ন্ডেছরটর ডজনাছরল েন্ডহির ন্ডসং িাতী়ে েুদ্ধ সৃ্মনতদসৌদধ পুষ্পস্তবক 

অপমণ কদর শটনরদটানর়োল আনমমর পনতত বীরদের প্রনত শ্রদ্ধা নিদবেি কদরি। 
 

Miscellaneous News in Bengali 
 

ডলাবাল ফুে ক্রাইন্ডসছসর প্রন্ডতন্ডক্রযায IFC বারা ফাইন্যান্ডিং েযােফেি 

 ালু করা হছযছে 

ইন্টারন্যার্িাল ফাইন্যান্স কদপমাদরর্ি (IFC) তেশ্বব্যাপী খায সংকদট সাডা 

শেও়োর িন্য শবসরকারী খাদতর সেমতা বাডাদত এবং খায সহা়েতা করার িন্য 

একটি $6 নবনল়েি তহনবল সুনবধা চালু কদরদে । ইউদক্রদির সংঘাত এবং 

COVID-19 েহাোরী ডথছক ন্ডবশ্বব্াপী অসে পুনরুদ্ধার এই প্রবণতাদক 

আরও বানডদ়ে তুদলদে। 
 

Hero MotoCorp োরছত EV সু্কোর Vida V1 লঞ্চ কছরছে 

Hero MotoCorp োরছত Vida V1 ইছলকট্রিক সু্কোর লঞ্চ কদরদে । 

Vida V1 ইদলকট্রিক সু্কটারটি োরছত 2,499 োকায বুক করা শুরু হদ়েদে ৷ 

বুনকং শুধুমাত্র ন্ডদন্ডে, জযপুর এবং ডবঙ্গালুরুছত ডখালা হদেদে । Hero 

Motocorp, Vida V1 ইদলকট্রিক সু্কটার গ্রাহকদের িন্য পেমা়েক্রদম উপলব্ধ 

হদব এবং 2022 সাদলর ন দসম্বদরর নবতী়ে সপ্তাদহ শ নলভানর শুরু হদব।  
 

হন্ডলউে অন্ডেছনতা েে কু্রজ েহাকাছশ  লন্ডচ্চছত্র অতিনে করা প্রথে 

অন্ডেছনতা হদে চদেদেন 

হনলউ  অনভদিতা েে কু্রজ, র্ীঘ্রই মহাকাদর্ শুযট করা প্রেম অনভদিতা হদত 

চয়েয়েন৷ তেতন পনরচালক েি ন্ডলম্যাছনর সাদে একটি প্রকদল্প অংর্ীোনরত্ব 

কদরদেি, ো তাদক একটি শিসও়োক করার আহ্বাি িািা়ে । হনলউ  অনভদিতা 

এবং পনরচালক ইউন্ডনোসিাল ন্ডফল্মে এন্টারছেইনছেন্ট গ্রুপ (ইউএফইন্ডজ) 

এর সাদে শোগাদোগ কদরদেি বদল িািা শগদে শে টম নিদিদক আন্তিম ানতক 

মহাকার্ শস্ট্র্দি নিদ়ে োও়োর িন্য একটি প্রস্তাব নেদ়েনেদলি। 
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