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National News in Bengali 
 

ভারতের প্রথম 'মাইতেশন মননটনরিং নিতেম' মুম্বাইতে উতবাধন করা হত়েতে 

ভারতের প্রথম 'মাইতেশন মননটনরিং নিতেম' -এর উতবাধন কতরন মহারাতের মনহলা ও 

নশশু উন্ন়েন মন্ত্রী মঙ্গলপ্রভাে ললাধা । ওত়েবিাইট-নভনিক মাইতেশন ট্র্যাককিং কিতেম 

অকভবািী িুকবধাতভাগীতের গকেকবকধ ট্র্যাক করতব । মাইতেশন মননটনরিং নিতেতমর লক্ষ্য হল 

অনভবািী গভভ বেী মনহলা, স্তন্যদানকারী মনহলা এবিং নশশুতদর িম্পতকে  েথ্য প্রোন করা । 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী মকভানদ়ো়ে নমশন লাইফ আতদালতনর িূচনা করেরেন 

পকরতবশ রক্ষ্ার উদ্দেদ্দে প্রধানমন্ত্রী লমােীর বারা কমশন লাইফ আতদালন শুরু হত়েতে ।   প্রধানমন্ত্রী 

নতরন্দ্র লমাকে এই উদ্দেদ্দে কডা বার্ত াও কেত়েতেন । জাকেিিংতের মহািকিব আততাকনও 

গুতেতরতির উপকিকেতে গুজরাতের েযািু অফ ইউকনটিতে কমশন লাইতফর কবশ্বব্যাপী প্রবেে তনর 

পতর, প্রধানমন্ত্রী জনোর উদ্দেদ্দে ভাষণ কেত়েকেতলন এবিং লজার কেত়েকেতলন লে জীবনধারার 

পকরবেে ন জলবা়েু পকরবেে ন প্রশকমে করতে িহা়েো করতে পাতর।  
 

HCL-এর নশব নাদারতক মদতশর িবতচত়ে উদার িমাজতিবী নহতিতব নচনিে করা হত়েতে 

এতেলনগভ হুরুন ইনি়ো নফলানথ্রনি োনলকা 2022 অনুযায়ী, HCL প্রকেষ্ঠাো নশব 

নাদার বাকষেক 1,161 লকাটি োকা অনুোতনর িাতথ লেতশর িবতিত়ে উোর ব্যকি কহিাতব শীতষে 

রদ্দেদ্দেন | প্রকেতবেতন বলা হত়েতে, 77 বের ব়েিী নাোর প্রকেকেন 3 লকাটি োকা অনুোন কেত়ে 

'ভারতের িবতিত়ে উোর' লেোবটি পুনরুদ্ধার কতরতেন। 

77 বের বেসী উইতপ্রার আনজম মপ্রমনজ, গে োনা দুই বের শীষে অবিাতন থাকার পতর বাকষেক 

484 লকাটি োকা অনুোতনর িাতথ কবেী়ে িাতন লনতম এতিতেন | ভারতের িবতিত়ে ধনী ব্যকি 

লগৌেম আোকন এতেলকগভ হুরুন ইকি়ো কফলানথ্রকপ কলে 2022-এ 190 লকাটি োকা অনুোন 

এর সাদ্দে িপ্তম িাতন আদ্দেন । 
 

এতেলনগভ হুরুন ইনি়ো নফলানথ্রনি োনলকা 2022-এর শীর্ভ 10 নীতচ মদখাতনা হত়েতে: 

িদমর্ভাদা নাম 

অনুদান 

(মকাটি 

টাকা) 

প্রাথনমক 

কারণ 
প্রনেষ্ঠান 

1(+1) কশব নাোর ও পকরবার 1,161 কশক্ষ্া 
HCL 

লেকতনালকজি 

2(-1) 
আকজম লপ্রমকজ ও 

পকরবার 
484 কশক্ষ্া উইতপ্রা 

3(-) 
মুতকশ আম্বাকন ও 

পকরবার 
411 কশক্ষ্া 

করলাত়েন্স 

ইিাকিজ 

4(-) 
কুমার মঙ্গলম কবডলা 

ও পকরবার 
242 স্বািযতিবা আকেেয কবডলা 

5* 
িুকিো ও িুব্রতো 

বাগিী 
213 স্বািযতিবা মাইিট্রি 

5* 
রাধা এবিং এনএি 

পাথেিারকথ 
213 স্বািযতিবা মাইিট্রি 

7(+1) 
লগৌেম আোকন ও 

পকরবার 
190 দুতেোতগর ত্রান আোকন 

8(+1) 
অকনল আগরও়োল ও 

পকরবার 
165 দুতেোতগর ত্রান লবোত 

9(-4) নদন কনতলকাকন 159 
িামাকজক 

কিতাধারা 
ইনতফাকিি 

10(+1) এ এম নাত়েক 142 স্বািযতিবা 
লারতিন অযাি 

েুতব্রা 
 

এতেলনগভ হুরুন ইনি়ো নফলানথ্রনি োনলকা 2022-এ শীর্ভ 10 নেুন প্রতবশকারী: 

িদমর্ভাদা নাম 

অনুদান 

(মকাটি 

টাকা) 

ব়েি 
প্রাথনমক 

কারণ 
প্রনেষ্ঠান 

1 
িুকিো ও 

িুব্রতো বাগিী 
213 65 স্বািযতিবা মাইিট্রি 

1 

রাধা এবিং 

এনএি 

পাথেিারকথ 

213 61 স্বািযতিবা মাইিট্রি 

3 অকজে ইিহাক 115 55 স্বািযতিবা Quess Corp 

4 
রাতকশ 

গািংও়োল 
100 69 কশক্ষ্া 

ইন্টারতলাব 

একভত়েশন 

5 

কগকরধারী লাল 

বাউকর, রাতজন্দ্র 

আগরও়োল 

এবিং বনও়োকর 

লাল বাউকর 

41 - কশক্ষ্া 
ম্যাকিওেি 

ফামোকিউটিকযালি 

6 
নবীন কজদাল 

ও পকরবার 
38 52 কশক্ষ্া 

কজদাল কেল 

অযাি পাও়োর 

7 অতশাক িুো 26 79 
দুতেোতগর 

ত্রান 

হযাকপে মাইিি 

লেকতনালকজি 

8 
লগাকবদ 

ল ালাকক়ো 
15 75 

দুতেোতগর 

ত্রান 

শ্রী রামকৃষ্ণ 

এক্সতপােে ি 

9 

মধুকর পাতরে, 

অজ়ে পাতরে 

ও কল্পনা 

পাতরে 

10 - 
দুতেোতগর 

ত্রান 

কপকেলাইে 

ইিাকিজ 

10 
অকনল রাই গুপ্ত 

ও পকরবার 
9 53 

দুতেোতগর 

ত্রান 
হযাতভলি ইকি়ো 

 

NIA 2024 িাতলর মতে প্রনেটি রাতজে অনফি স্থািন করতব: অনমে শাহ 

মকন্দ্রী়ে আবািন ও িহতর্ানগো মন্ত্রী অকমে শাহ, হকর়োনার িুরাজকুতি দুকেতনর " নচন্তন 

নশনবর " এর শুরুতে আজ বিৃো দিদ্দেদ্দেন । কিতন কশকবরগুদলদ্দর্ রাজযগুকলর মুখ্যমন্ত্রী, 

রাজযগুকলর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ললফতেন্যান্ট গভনের এবিং লকন্দ্রশাকিে অঞ্চলগুকলর প্রশািকরা অিংশ 

দনদ্দেদ্দেন ।  
 

NIA প্রনেটি রাতজে অনফি স্থািন করতব: মূল িত়েন্ট: 

• োাঁ র বিৃো়ে, শ্রী অকমে শাহ বতলকেতলন লে, প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমাদীর বারা অনুপ্রাকণে 

এই কিতন কশকবরটি লেৌথভাতব িাইবার অপরাধ, মােতকর কবস্তার এবিং আতঃিীমাত 

িন্ত্রািবাতের মতো সমস্যার কবরুতদ্ধ লডাই করার জন্য দিশলক একটি ঐকযবদ্ধ প্ল্যােফমে 

লেও়োর জন্য অনুকষ্ঠে হতে । 

• লেতহেু অপরাধগুকল আজকাল ক্রমবধেমান এবিং আতজে াকেক পকরকধতে আরও বৃকদ্ধ পাতে, 

িমস্ত রাষ্ট্রতক োতের কবরুতদ্ধ লডাই করার জন্য একটি িমকিে পদ্ধকের িাতথ এদিদ্দে 

আিতে হতব। 

• লকন্দ্রী়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে, জমু্ম ও কাশ্মীর এবিং উত্তর পূবে িহ বামপন্থী িরমপন্থা বারা 

প্রভাকবে এলাকাগুকল, লেগুকল একিম়ে িকহিংিো ও অশাকতর লকন্দ্রিল কেল, এেন র্া 

উন্ন়েতনর হেস্পে হদ্দে উদ্দেদ্দে । 

• গে আে বেতর উত্তর-পূতবের কনরাপত্তা পকরকিকের ব্যাপক উন্নকে হত়েতে। 2014 িাল লথতক, 

উোহরণস্বরূপ, কবতরাতহর েেনা 74% হ্রাি লপত়েতে, কনরাপত্তা বাকহনীর হোহতের িিংখ্যা 

60% হ্রাি লপত়েতে এবিং লবিামকরক হোহতের িিংখ্যা 90% হ্রাি লপত়েতে। 
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িন্ত্রাতি অথভা়েতনর অনভতর্াতগ FATF গ্রে োনলকা মথতক বাদ িত়েতে িানকস্তান 

প্যাকরি-কভকত্তক কবশ্বব্যাপী নজরোকরকারী িিংিা মাকন লিাকরিং এবিং িন্ত্রািবাতে অথো়েন সংস্থা 

অনুযােী, নফনানি়োল অোকশন টাস্ক মফািভ (FATF) এর গ্রে োনলকা মথতক 

িানকস্তানতক বাদ মদও়ো হত়েতে । মাকন লিাকরিং এবিং িন্ত্রািী অথো়েতনর উপর কন়েন্ত্রণ রােতে 

ব্যথেোর জন্য 2018 িাতল িানকস্তানতক গ্রে োনলকা়ে রাখা হত়েনেল। 
 

FATF নিদ্ধান্ত: 

পাককস্তান োডাও, ননকারাগু়োতক FATF-এর 'গ্রে োনলকা' মথতক বাদ মদও়ো হত়েতে 

এবিং লেতমাতক্রটিক করপাবকলক অফ কতগা, োনজানন়ো এবিং মমাজানম্বকতক োনলকা়ে রু্ক্ত 

করা হত়েতে | 
 

দুই শোব্দীর মতে িবতচত়ে কম ব়েিী রু্ক্তরাতজের প্রধানমন্ত্রী হিসারে ঋনর্ িুনাক হনযুক্ত 

িরয়রেন 

ঋকষ িুনাকতক েুিরাতজযর প্রধানমন্ত্রী কহতিতব দনযুক্ত করা হদ্দেদ্দে এবিং কেকন হতবন ভারেী়ে 

বিংতশাদ্ভূে প্রথম কব্রটিশ প্রধানমন্ত্রী । একটি অথেননকেক িিংকতের িম়ে দর্দন দিদ্দশর প্রধানমন্ত্রী 

দহসাদ্দব কাযতভাদ্দরর িাদেত্ব দনদ্দেদ্দেন | 
 

2023 িাল মথতক ননউ ই়েকভ  নিটিতে নদও়োনলে উরেরে একটি িাবনলক সু্কল হনলতে হতব  

ননউ ই়েকভ  নিটির িাবনলক সু্কতলর জন্য কেও়োকলদর্ একটি েুটির নদন হিসারে পাহিত হতব, 

র্া 2023 িাতল শুরু হতব, লম়ের একরক অযাোমি এটি লোষণা কতরতেন। অযাোমি ননউ ই়েকভ  

অোতিম্বনল িদস্য মজননফার রাজকুমাতরর িাতথ মর্াগ মদন, কেকন েীপাবকলতক েুটির কেন 

কহিাতব স্বীকৃকে লেও়োর জন্য আইন প্রবেে ন কতরকেতলন।  
 

র্া বলা হত়েতে: 

একটি িিংবাে িতম্মলতন ভাষণ কেতে কগত়ে রাজকুমার বতলন, " িম়ে এতিতে নহদু, মবৌদ্ধ, নশখ 

এবিং জজন ধতমভর 200,000 ননউ ই়েকভ বািীতক স্বীকৃনে মদও়োর র্ারা দীিাবনল উদর্ািন 

কতর, যা একটি আতলার উত্িব।"। 

 

State News in Bengali 
 

িাঞ্জাব িরকার কমভচারীতদর উরেরে িুরােন মিনশন নস্কম পুনরুদ্ধাে কেরত চরিরে 

িাঞ্জাব িরকার োর কমীতের জন্য িুরাতনা মিনশন নস্কম পুনরুদ্ধাতরর কিদ্ধাত কনত়েতে । 

মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান ম ার্ণা কতরতেন মর্, িরকার োর কমীতের জন্য দীিাবনল উিহার 

কহিাতব পুরাতনা লপনশন প্রকল্প বাস্তবা়েতনর কিদ্ধাত কনত়েতে । মনন্ত্রিভার জবঠতক এই কিদ্ধাতটি 

লনও়ো হত়েতে । এই কিদ্ধাততর লক্ষ্য হল লক্ষ্াকধক কমেিারীতক উপকৃে করা। 
 

 

মকন্দ্রশানিে অঞ্চল J&K 26মশ অতটাবর মর্াগদান নদবি উদর্ািন কতরগ্রে  

ভারতের লকন্দ্রশাকিে অঞ্চল জমু্ম ও কাশ্মীর জুরে মর্াগদান নদবি পাকলে হতে। লোগোন 

কেবিটি অেযত োৎপেে বহন কতর, কারণ 1947 িাতলর এই কেতন জমু্ম ও কাশ্মীতরর েৎকালীন 

মহারাজা, হনর নিিং কবতশ্বর িবেতেষ্ঠ গণেতন্ত্রর অিংশ হও়োর জন্য প্রতবশাকধকাতরর িনতে স্বাক্ষ্র 

কতরকেতলন । কেবিটির উপলতক্ষ্ কবকভন্ন অনুষ্ঠাতনর আত়োজন করা হতে ।  
 

মকরালা়ে HONESTY SHOPS মখালা হত়েতে 

মকরালার এনভাকুলাম লজলার 15টি সু্কতল HONESTY SHOPS লোলা হত়েতে । 

HONESTY SHOPS  গুকল হল েুতেন্ট িুনলশ কোতেট (SPC) প্রকতল্পর একটি অিংশ, োর 

লক্ষ্য োত্রতের উদ্দেদ্দে িেয এবিং িেোর মূল্যবান পাঠ প্রোন করা। এই লোকানগুকলর কাউন্টাতর 

লকানও কবক্র়েকমী লনই এবিং কশক্ষ্াথীরা লোকাতন রাো িিংেতহর বাতে প্রনেটি দ্ররেে জন্য 

টাকা মফতল নদতে িাতরন। 
 

HONESTY SHOPSিম্পনকভ ে মূল িত়েন্ট: 

• েুতেন্ট িুনলশ কোতেতটর (এিনিনি) অধীতন HONESTY SHOPS চালু করা 

হত়েতে। 

• এিকপকি প্রকল্পটি কশক্ষ্াথীতের মতে উন্নে নাগনরক মবাধ জানগত়ে মোলার জন্য এবিং 

োতের োক়েত্বশীল েুবক কহতিতব গতড লোলার জন্য কল্পনা করা হত়েকেল। 

• মদাকানগুনলর উতেশ্য হল োত্রতের িেোর গুণ অনুভব করার িুতর্াগ মদও়ো। 

• কশক্ষ্াথীতের মতে আিা জাগাতনার জন্য সু্কলগুকল লোকাতনর কেতক নিনিটিনভ িুনবধাগুনল 

বন্ধ কতর কেত়েতে । 

• িেোর লোকাতন প্রধানে সু্কল কভকত্তক আইতেম লেমন মনাটবুক, কলম, মিনিল বে, 

ইতরজার, চাটভ  মিিার এবিং অন্যান্য প্রত়োজনী়ে নজননি রত়েতে। 

• িরকানর উচ্চ মােনমক নবদ্যালত়ের ককমউকনটি পুকলশ অকফিার জাকনত়েতেন লে প্রকতল্প 

অিংশেহতণর জন্য আরও লবকশ কশক্ষ্াথীর মুতোমুকে হও়োর জন্য োরা ₹10 এর কনতি 

আইতেম লরতেতেন। 
 

গুজরাটি নববর্ভ 2022: োনরখ, িম়ে এবিং মবেু ভারাি িম্পতকভ  

গুজরাটি নববর্ভ র্া মবেু ভারি নাতমও পকরকিে | এটি েীপাবকলর এককেন পতর উেোকপে হ়ে। 

গুজরাটি নববষে কানেভ ক মাতির শুক্লিক্ষ প্রনেিতদ িত়ে । গুজরাটি নববষেতক বর্ভা-প্রনেিদ 

বা িাদও়োও বলা হ়ে । গুজরাটি নববষে হল গুজরাতটর অন্যেম প্রধান উৎিব । 
 

গুজরাটি নববর্ভ 2022: োনরখ 

গুজরাটি নববষে 2022 বা মবেু ভারাি 26 অতটাবর 2022 োকরতে উেোকপে হ়ে। এটি 

েীপাবকলর এককেন পতর উেোকপে হ়ে এবিং এই বের এটি লগাবধেন পূজার িাতথ পাদলর্ হে । 

গুজরাটি নববতষে পূজা ও আিার অনুষ্ঠাতনর লকাতনা কনকেে ষ্ট িম়ে লনই। প্রনেিদ নেনথ 25দশ 

অতটাবর 2022-এ িন্ধযা 6.48 কমকনতে শুরু হ়ে এবিং প্রকেপে নেনথ 26 অতটাবর 2022-এ িন্ধযা 

5.12-এ লশষ হ়ে। 
 

ওন়েশার জ়েিুর নবমানবদর DGCA মথতক লাইতিি মিত়েতে 

নেতরটতরট মজনাতরল অফ নিনভল এনভত়েশন(DGCA) মজিুর নবমানবদরতক আঞ্চকলক 

িিংতোগ প্রকতল্পর অধীতন বাকণকজযক ফ্লাইে পকরিালনা করার লাইতিন্স কেত়েতে। লবিামকরক নবমান 

িনরবহন মন্ত্রণাল়ে এটিতক একটি মাইলফলক কহতিতব বণেনা কতরতে। কবমানবদরটি মকারািুট 

শহতরর 33 নকতলানমটার উির- িনিতম এবিং ভুবতনশ্বতরর 500 নকতলানমটার দনক্ষণ-

িনিতম অবকিে । 
 

জ়েিুর নবমানবদরতক মদও়ো DGCA লাইতিি িম্পনকভ ে মূল িত়েন্টগুনল 

• DGCA লজপুর নবমানবদরতক বাকণকজযক ফ্লাইে পকরিালনার জন্য লাইতিন্স কেত়েতে। 

• ওকডশার জ়েিুর নবমানবদর UDAN- এর অধীতন কনধোকরে কবমান কক্র়োকলাপ িালাতনার 

লাইতিন্স পা়ে । 

• অোতরাতরামটিতক অবেরণ এবিং প্রস্থাতনর কন়েকমে িান কহিাতব ব্যবহার করার 

অনুতমােন লে়ে । 

• লাইতিন্সটি স্থনগে, িনরবেভ ন বা কবমান আইতনর কবধান প্রেযাহাতরর জন্য ো়েী হতব এবিং 

কবমাতনর কন়েম লঙ্ঘন করা হত়েতে। 

• মুখ্যমন্ত্রী নবীন িট্টনাত়েক ওন়েশা়ে কবমানবদরগুকলর বৃকদ্ধর প্রশিংিা কতরতেন এবিং 

বতলতেন লে এটি জনগতণর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতব এবিং িিংতোগতক উত্িাকহে করতব। 
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কণভাটক মনন্ত্রিভা SC, ST িম্প্রদাত়ের জন্য িিংরক্ষণ বান়েত়েতে 

কণভাটক মনন্ত্রিভা েফনিনল জাকে (SC) এর জন্য 2 শোিংশ এবিং েফনিনল উিজানের (ST) 

জন্য 4 শোিংশ িিংরক্ষ্ণ করার উদ্দেদ্দে একটি অোতেশ জাকর করার কিদ্ধাত কনত়েতে । 

কণোেতকর মকন্ত্রিভার িভাপকেত্ব করতেন মুখ্যমন্ত্রী বািভরাজ মবামাই । কণভাটক িরকাতরর 

এই কিদ্ধাততর লক্ষ্য হল রাতজযর ST/SC িম্প্রো়েতক উন্নীে করা এবিং কশক্ষ্া ও কমেিিংিাতনর 

লক্ষ্তত্র পেোপ্ত িুতোগ প্রোন করা। 
 

জলজীবন নমশতনর অধীতন গুজরাট 100 শোিংশ িনরবাতর জরিে কল িিংতর্াগ অজভ ন কতরতে 

গুজরাটতক 100 শোিংশ 'হর  র জল' রাজয কহিাতব লোষণা করা হত়েতে । গুজরাতে, োমীণ 

এলাকার পকরবারগুকল 'হর ের জল' কমশতনর অধীতন জদ্দলর কতলর মােতম ননরািদ িানী়ে 

জতলর অোতেি মিত়েতে । িরকাকর লরকেে  অনুো়েী রাতজযর প্রা়ে 91,73,378 বান়েতে জতলর 

করিে িিংতর্াগ রত়েতে । প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমানদ গুজরাতটর রাজে এবিং জনগণতক 

অনভনদন জাননত়েতেন র্ারা জলশনক্ত কমশতনর জন্য োতের উৎিাহ লেকেত়েতেন । 

 

Economy News in Bengali 
 

BSE ইতলকট্রননক মগাল্ড রনিদ চালু কতরতে 

24 অতটাবর 2022 -এ BSE বা বতম্ব েক এেতচঞ্জ োর প্ল্যােফতমে ইতলকট্র্কনক লগাল্ড রকিে 

(EGR) িালু কতরতে । এটি েীপাবকলর মুহুেে -এ লট্র্কেিংত়ের িম়ে 995 এবিং 999 কবদপউদরটির দুটি 

নেুন দরাডাক্ট প্রবেে ন কতরতে  
 

নকভাতব মট্রনেিং িরে? 

মট্রনেিং হতব 1 োতমর গুহিতরক এবিং মেনলভানর 10 োম এবিং 100 োতমর গুহিতরক । 

EGR বাজার িকাল 9:00 ো লথতক 9.30 ো পেেত লোলা থাকতব। এতে T+1 কনষ্পকত্ত হতব । 

EGR স্বতণভর efficient price discovery এবিং standardization, লিানার ললনতেতন 

স্বেো, ইকি়ো গুে লেকলভাকর েযািাতেে র প্রিার এবিং কবকনত়োগকারীতের কনষ্পকত্তর গ্যারাকন্ট লে়ে 
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OAG নরতিাটভ : নদনির IGI নবমানবদর এখন নবতের 10েম ব্যস্তেম নবমানবদর 

অনফনি়োল এ়োরলাইন গাইে (OAG) নরতিাটভ  অনুিাতর, কেকির ইনদরা গান্ধী 

আন্তজভ ানেক নবমানবদরটি 2022 িাতলর অতটাবর পেেত আিন ক্ষ্মো এবিং অভযতরীণ এবিং 

আতজে াকেক ফ্লাইতের কিতকাত়েকন্স অনুিাতর কবতশ্বর 10েম ব্যস্তেম নবমানবদর িরয়রে । 

OAG-এর মতে, 34টি নেল, নদনি নবমানবদতর 13,855টি আিন হেি, র্া ইনদরা গান্ধী 

আন্তজভ ানেক নবমানবদর (IGIA) নাতম পকরকিে  
 

 

Business News in Bengali 
 

মকাকা-মকালার স্প্রাইট ভারেী়ে বাজাতর নবনল়েন েলাতরর ব্র্োি হত়ে উতঠতে 

কবশ্বব্যাপী সফ্ট পানী়ে লকাম্পাকন মকাকা-তকালা লোষণা কতরতে লে, োর গ্রিমন এবিং িাইরমে 

স্বাদরু্ক্ত সফ্ট িানী়ে 'স্প্রাইট' ভারেী়ে বাজাতর নবনল়েন েলাতরর ব্র্োতি পকরণে হত়েতে । 

লকাম্পাকনটি 2022 িাতলর েৃেী়ে ত্রত্রমাকিতক োর ভারতের ব্যবিা়ে একটি "শনক্তশালী" 

ভনলউম বৃনদ্ধ মরকেভ  কতরতে।  

মট্রেমাকভ  মকাক কােেকরী িম্পােন এবিং উপলক্ষ্-কভকত্তক কবপণতনর মােতম শকিশালী বৃকদ্ধ 

প্রোন কতরতে। Coke ভারতে লফরেতোগ্য কাাঁ তির লবােল এবিং একক-িাভে  কপইটি প্যাতকতজর 

িম্প্রিারতণর মােতম  িাে়েী মূতল্যর পত়েতন্ট 2.5 কবকল়েন ললনতেন কতরতে । 

ভারে োর প্রভাবশালী অবিাতনর অপব্যবহাতরর জন্য গুগলতক 1337 লকাটি টাকা জকরমানা কতরতে 

লেতশর প্রকেতোকগো পেেতবক্ষ্ণকারী িিংিা অযানড্রত়েে লমাবাইল কেভাইিগুকলর কবষত়ে 

প্রকেতোকগো কবতরাধী আিরতণ জকডে থাকার জন্য অযালফাতবে ইনকতপোতরতেতের একটি 

িহতোগী িিংিা Google-লক 1,337 লকাটি োকা জকরমানা কতরতে ৷ "অযান্ড্রত়েে লমাবাইল 

কেভাইি ইতকাকিতেতমর মতে অিিংখ্য অঞ্চতল োর প্রভাবশালী অবিাতনর অপব্যবহার করার 

জন্য" ভারতের প্রনেতর্ানগো কনমশন (CCI) বারা Google- লক শাকস্ত লেও়ো হত়েতে ৷ 

কজ-িকন একত্রীকরণ: প্রকেতোকগো কবতরাধী উতবগ লমাকাতবলা়ে লগাষ্ঠীগুকল 3টি কহকদ িযাতনল কবকক্র করতে 

িম্মে হত়েতে 

িনন এবিং নজ নমনে়ো গ্রুিগুনল লস্বো়ে োতের কেনটি কহকদ িযাতনল কবকক্র করতে িম্মে 

হত়েতে| নবগ ম্যানজক, নজ অোকশন এবিং নজ ক্লানিক োতের প্রস্তাকবে লমগা-একত্রীকরণ 

িুকির ফতল উদ্ভূে িম্ভাব্য কবতরাধী-প্রকেতোকগো উতবতগর িমাধান করতে এই দসদ্ধান্তটি দনদ্দর্ 

সম্মদর্ রকাশ কদ্দরদ্দে । কনম্পটিশন কনমশন অফ ইনি়োর (CCI) কাতে Sony এবিং Zee 

োতের প্রস্তাব জমা কেত়েতে । োরা একটি 58-পৃষ্ঠার েীেে কবশে আতেশ জাকর কতরতে, দযখাদ্দন 

জানাদনা হদ্দেদ্দে লে, দুটি গ্রুপ কবগ ম্যাকজক, ো একটি কহকদ িাধারণ কবতনােন িযাতনল, লিইিাতথ 

নজ অোকশন এবিং নজ ক্লানিকতক িনরত়ে নদতে িম্মে হত়েতে।  
 

ইলন মাস্ক টুইটাতরর CEO িরাগ আগরও়োলতক বরখাস্ত কতরতেন 

ইলন মাস্ক ক্র়ে কনত়ে ে়ে মাি জনিাধারতণর এবিং আইকন লডাইত়ের পর অবতশতষ োর $44 

কবকল়েন টুইটার ইনকতিভাতরতটে অনধেহণ িম্পন্ন কতরতেন । কবতশ্বর িবতিত়ে ধনী ব্যকিতক 

নডবতড িামাকজক লনেও়োতকে র োক়েত্ব িাপন করা হদ্দেদ্দে । মাতস্কর প্রথম পেতক্ষ্পগুকলর মতে 

একটি কেল লনেৃত্ব প্রকেিাপন করা 

 

Appointment News in Bengali 
 

GoI িগীো ভামভাতক CCI-এর ভারপ্রাপ্ত মচ়োরিািভন নহতিতব ননরু্ক্ত কতরতে 

ভারে িরকার িগীো ভামভাতক ভারতের প্রনেতর্ানগো কনমশতনর (নিনিআই) ভারপ্রাপ্ত 

লি়োরপািেন কহতিতব কনেুি কতরতে । পূণে-িমত়ের লি়োরপািেন অতশাক কুমার গুতপ্তর 

পেেযাতগর পর এই কনত়োগ করা হ়ে । ভামো বেে মাতন CCI এর িেস্য । অতশাক কুমার গুপ্ত 2018 

িাতলর নতভম্বতর কিকিআই-এর লি়োরপারিন কহতিতব োক়েত্ব েহণ কতরকেতলন। 
 

নিনিআই িদস্যরা: 

• এটি 7 িেস্য কনত়ে গঠিে; একজন লি়োরপারিন এবিং ে়েজন িেস্য। 

• িেস্যরা পাাঁ ি বেতরর জন্য িরকার কেৃে ক কনেুি হন এবিং কনত়োতগর জন্য পুনরা়ে লোগ্য হন। 

• েতব িেস্যতের ব়েি পাঁ়েষট্টি বের পূণে হতল অবিতর লেতে হতব। 
 

মশফালী জুতনজাগ্রক জানেিিংত র এ়োর ট্রািতিাটভ  কনমটির মচ়োরিারিন হিসারে হনযুক্ত 

কো িরয়রে 

মশফালী জুতনজা ইন্টারন্যাশনাল নিনভল এনভত়েশন অগভানাইতজশতন (ICAO) ভারতের 

প্রকেকনকধ , জাকেিিংতের কবতশষাক়েে একভত়েশন এতজকন্সর এ়োর ট্রািতিাটভ  কনমটির (এটিনি) 

লি়োরপারিন কনবোকিে হত়েতেন । জুতনজা , ভারেী়ে রাজস্ব পকরতষবা (আ়েকর কযাোর) এর 
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1992 ব্যাতির কমেকেে া, আইকিএও-তে লোগোতনর আতগ লবিামকরক কবমান পকরবহন মন্ত্রতকর 

(এমওকিএ) েুগ্ম িকিব কহিাতব োক়েত্ব পালন কতরকেতলন। 

জুতনজা িবেিম্মকেক্রতম এই পতে কনবোকিে হও়োর পর ভারে 28 বের পর ICAO-লে এই 

অবিানটি িুরকক্ষ্ে কতরন । কেকন ICAO-লে ভারতের প্রকেকনকধত্বকারী প্রথম মকহলা । ATC হল 

1944 িাতল কশকাতগা কনতভনশন বারা গঠিে ICAO-এর একটি িা়েী ককমটি। 
 

মানকভ ন রু্ক্তরাে এনলজাতবথ মজানিতক ন়োনদনিতে মানকভ ন দূোবাতি চাজভ  নে অোতফ়োিভ 

নহতিতব ননত়োগ করেরে 

একজন প্রবীণ মানকভ ন কূটনীনেক একলজাতবথ লজানিতক মাককে ন দূোবাতি িাজে  কে অযাতফ়োিে 

হিসারে নাম গ্রেওয়া িরয়রে, কেকন রাকশ়োর কবরুদ্দদ্ধ নেুন নদনিতে িরবেী চাজভ  নে 

অোতফ়োিভ  নবজ্ঞািন নহিাতব ভারতে একজন পূণেকালীন রাষ্ট্রদূে না পাঠাতনা পেেত ইউতরাতপ 

ন্যাতোর ভূকমকা কনত়ে কাজ কতরকেতলন 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

2023 িাতলর আগতে চন্দ্রর্ান-3 উৎতক্ষিতণর জন্য প্রস্তুে: ISRO মচ়োরম্যান 

ভারেী়ে মহাকাশ গতবর্ণা িিংস্থা (ISRO) 2023 িাতলর জুন মাতি োর েৃেী়ে িন্দ্র অকভোন 

িালু করার পকরকল্পনা কতরতে । আরও িন্দ্রোন-3 বারা িক্ষ্ম িন্দ্র লরাভার বহন করা হতব | এর 

জন্য ভারেী়ে মহাকাশ িিংিা, ISRO-এর লি়োরম্যান এি. মিামনাতথর মতে ভকবষ্যতের 

আতঃেতহর অনুিন্ধান করা হদ্দব ।  
 

IIT-মাদ্রাজ এবিং নািার গতবর্করা মেি মেশতন জীবাণু ননত়ে গতবর্ণা করতেন 

ইনি়োন ইননেটিউট অফ মটকতনালনজ মাদ্রাজ (IIT) এবিং NASA মজট প্রিালশন 

ল্যাবতরটনরর গতবর্করা ইন্টারন্যাশনাল মেি মেশতন (ISS) জীবাণুর মতে কমথকি়ো দনদ্দে 

অে়েন কতরতেন । এই অে়েতনর লক্ষ্য হল মহাকাশিারীতের স্বাতিযর উপর জীবাণুর িম্ভাব্য প্রভাব 

কমাতে লস্পি লেশনগুকলর জীবাণুমুি করার লকৌশল ত্রেকর করতে িহা়েো করা। 
 

জোকিন নেন রাজস্থাতন িবুজ হাইতরাতজন প্রকতে 22,400 মকাটি টাকা নবননত়োগ করতব 

জোকিন নেন রাজস্থাতন নেন হাইতরাতজন এবিং নেন অোতমানন়ো প্রকল্প বাস্তবােদ্দনর   জন্য 

22,400 লকাটি োকা কবকনত়োগ করতব । জযাকিন কেন লকাম্পাকন রাজস্থান িরকাতরর িাতথ এই 

কবষত়ে একটি িমত াো িারক স্বাক্ষ্র কতরতে । জযাকিন েীন পেো়েক্রতম একটি িমকিে হাইকব্রে 

পুননেবীকরণতোগ্য শকি কমতপ্ল্ক্স িহ বাকষেক 3,65,000 টন নেন হাইতরাতজন এবিং নেন 

অোতমানন়ো প্ল্োন্ট স্থািন করতব। 
 

জোকিন নেন এবিং রাজস্থান িরকাতরর মতে িমত াো স্মারক িম্পনকভ ে মূল নবর়্েগুনল 

• জোকিন নেন এবিং রাজস্থান িরকার বারা শুরু করা প্রকল্পটি লস্কল-আতপর কবকভন্ন 

পেোত়ে 32,000 টিরও মবনশ প্রেেক্ষ ও িতরাক্ষ কমভিিংস্থাতনর িুতর্াগ ত্রেকর করতব 

বতল আশা করা হতে । 

• নভশ আই়োর, মলাবাল নচফ কমানশভ়োল অনফিার, জোকিন েীন এবিং রাজস্থান 

িরকাতরর জ্বালানন প্রধান িনচব ভাস্কর এি িাও়োন্ত স্বাক্ষ্র কতরতেন । 

• রাজিান িরকার জোকিন নেনতক প্রত়োজনী়ে মরনজতেশন, অনুতমাদন এবিং ো়েিত্র 

মিতে িহা়েো করতব | 
 

 

রাজিাতন একটি িবুজ হাইতড্রাতজন এবিং িবুজ অযাতমাকন়ো প্রকল্প িাপতনর জন্য 22,400 মকাটি 

টাকা কবকনত়োগ করার জন্য কনবোকিে ভূতগাল জুতড িবুজ হাইতরাতজন এবিং নেন অোতমানন়ো 

িম্পতদর একটি লনেৃিানী়ে কবকাশকারী এবিং িিংহেকারী হও়োর নবেব্যািী উচ্চাকাঙ্ক্ষা 

লোষণা কতরতে ৷  

 

Schemes and Committees News in Bengali 
 

নশক্ষা মন্ত্রণাল়ে 'কাশী োনমল িগম' অনুষ্ঠাতনর আত়োজন করতে  

নশক্ষা মন্ত্রক আগামী মাতি 'কাশী োনমল িগম' এে আত়োজন করদ্দব । 'কাশী োকমল িঙ্গম' 

একটি মািব্যাপী অনুষ্ঠান, ো আগামী মাতির 16ই োকরে লথতক অনুকষ্ঠে হতব। 'কাশী োনমল 

িগাম'-এর লক্ষে িি বারাণিী এবিং োনমলনা়ুের মতে শোব্দী প্রািীন জ্ঞাতনর বন্ধন এবিং 

প্রািীন িভযোগে লোগিূত্রতক পুনরা়ে আকবষ্কার করা । 
 

'কাশী োনমল িগম' িম্পনকভ ে মূল নবর়্েগুনল: 

• কশক্ষ্ামন্ত্রী ধতমভন্দ্র প্রধান নমনে়োতক ভার্ণ মদন এবিং 12 টি দতল 2400 টিরও লবকশ 

োকমল মানুষতক জাকনত়েতেন । 

• নশক্ষানবদ, দশভন, কৃনর্, উতদ্যাক্তা, নশেকলা ইেোনদ িহ িমাতজর একটি কবশাল এবিং 

ত্রবকিত্রযম়ে অিংশতক িতম্বাধন কতরকেতলন। 

• এই 12টি দল এই দুটি প্রািীন শহতরর বারা ভাগ করা প্রািীন জ্ঞাতনর িাতথ পকরকিে হও়োর 

জন্য আে কেতনর জন্য কাশী িফর করতব। 

• এ িম়ে কমেিূিী িলাকালীন মিনমনার, বকৃ্তো, আতলাচনা িভা অনুকষ্ঠে হতব। 

• এই উপলতক্ষ্, জনাব প্রধান এই মািব্যাপী অনুষ্ঠাতনর ননবন্ধন প্রনি়োর জন্য একটি 

ওত়েবিাইেও িালু কতরতেন। 

• প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র লমাকের পকরককল্পে 'এক ভারে মেষ্ঠ ভারে'- এর অধীতন অনুষ্ঠানটি 

িিংগঠিে হতব । 

• এই অনুষ্ঠাতনর লহাকেিং পােে নার হতব IIT- মাদ্রাজ এবিং মবনারি নহদু নবেনবদ্যাল়ে | 
 

নদনির এলনজ নবনাই কুমার িাতেনা প্রিাটিভ  টোে অোমতননে নস্কম ‘SAMRIDDHI’ চালু 

কতরতেন 

কেকির ললফতেন্যান্ট গভনের নবনাই কুমার িাতেনা একটি এককালীন িম্পকত্ত কর অযামতনকে 

কস্কম " SAMRIDDHI 2022-23" চালু কতরতেন, ো শহতরর লক্ষ্াকধক আবাকিক এবিং 

বাকণকজযক িম্পকত্তর মাকলকতের একটি বড ত্রাণ রিান করদ্দব ৷ কেকিতে পকরকাঠাতমা উন্ন়েতনর জন্য 

কমউকনকিপ্যাল লরকভকনউর শকিশালীকরণ এবিং বৃকদ্ধর িিংকক্ষ্প্ত রূপ SAMRIDDHI, 26 

অতটাবর লথতক শুরু হতব এবিং এটি আর লকানও এক্সতেনশন োডাই 31 মািে , 2023-এ লশষ 

হতব৷ 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

মহারাতে ও়োল্ডভ  োইি কিংতেগ্রসে 14েম িিংস্করণ আত়োনজে িরে 

14েম ও়োল্ডে  স্পাইি কিংতেি 16 লথতক 18 লফব্রু়োকর, 2023 পেেত মহারাতষ্ট্রর নাকভ মুম্বাইত়ের 

নিেতকা এনেনবশন এবিং কনতভনশন মিন্টাতর অনুনষ্ঠে হতব । োইতিি মবােভ  ইনি়ো 

লবশ কত়েকটি বাকণজয ও রপ্তাকন লফারাতমর িাতথ একতোতগ এটির আত়োজন করতে ।  
 

ও়োল্ডভ  োইি কিংতেি: িম্পতকভ  

• ও়োল্ডে  স্পাইি কিংতেি মিলা কশতল্পর জন্য িবতিত়ে বড একতিটি়ো বাকণকজযক লভনুয। 

• কববাকষেক িতম্মলন হল কবতশ্বর মিলা কশতল্পর মুতোমুকে হও়ো অিুকবধা এবিং িম্ভাবনা কনত়ে 

কবেতকে র প্রধান িান। 

• 1990 িাতল আত্মপ্রকাতশর পর লথতক, ও়োল্ডভ  োইি কিংতেি (WSC) গে কেন েশতক 

13টি িফল পুনরাবৃকত্ত লেতেতে। 
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নতভম্বতর মদরাদুগ্রন 3 নদতনর জন্য “Akash for Life” মহাকাশ িতম্মলতনর আত়োজন কো 

িরে 

একটি 3 কেতনর মহাকাশ িতম্মলন “Akash for Life” িমস্ত কিতাধারার একটি বকধেে একীকরতণর 

মােতম ঐকেহযগে এবিং আধুকনক জ্ঞাতনর কমেণ প্রেশেন করতব । মকন্দ্রী়ে নবজ্ঞান ও প্ররু্নক্ত 

প্রনেমন্ত্রী, রাতজযর মন্ত্রী(স্বাধীন োক়েত্ব) আথে িাত়েতন্সি, রাতজযর PMO, কমী, জনঅকভতোগ, 

লপনশন, পারমাণকবক শকি এবিং মহাকাশ এর েঃ নজতেন্দ্র নিিং এই কিদ্ধাত কনত়েতেন । অনুষ্ঠানটি 

মদরাদুতন 5 নতভম্বর মথতক 7 নতভম্বর 2022 পেেত অনুকষ্ঠে হও়োর কথা রত়েতে । 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

উিরপ্রতদশ সেকাে PMAY-U িুরস্কার 2021-এ শীর্ভ িম্মান অজভ ন কতরতে 

লকন্দ্রী়ে আবািন ও নগর কবষ়েক মন্ত্রী হরদীি নিিং িুনর েরিরেন গ্রয, কবতজকপর লনেৃত্বাধীন 

লকতন্দ্রর ফ্লযাগকশতপর অধীতন, প্রধানমন্ত্রী আবাি মর্াজনা - শহুতর (PMAY-U) আবািন 

প্রকল্প কবেরণ করা হত়েতে এবিং বাককগুকল িমূ্পণে হও়োর কবকভন্ন পেোত়ে রত়েতে ৷ রাজতকাতে 

PMAY-U পুরষ্কার 2021 প্রকল্পটি বাস্তবা়েতনর লক্ষ্তত্র রাজয, লকন্দ্রশাকিে অঞ্চল এবিং নগর 

িানী়ে িিংিাগুকলর অবোনতক স্বীকৃকে লেও়োর জন্য বাকষেক অনুষ্ঠাদ্দনর কনধোরণ করা হত়েতে ।  
 

মেতলগানা হা়েদ্রাবানদ হানলম 'মমাে িিুলার নজআই' িুরস্কার নজতেতে 

লেতলঙ্গানার হা়েদ্রাবানদ হানলম রিগুিা নবকাতননর ভুনজ়ো এবিং রােলানম মিব িহ অন্যান্য 

োদ্য িামেীতক দপেদ্দন দেদ্দল 'িবতচত়ে জননপ্র়ে নজআই' িুরস্কার কজতেতে । লভৌগকলক 

ইকঙ্গে(GI) মেোো িহ িারা লেতশ 15 টিরও লবকশ োদ্য িামেীর িাতথ একটি কতঠার 

প্রকেতোকগো়ে, কবখ্যাে হা়েরাবাকে হাকলম 'িবতিত়ে জনকপ্র়ে কজআই' পুরস্কার কজতেতে । 

উতিখতর্াগ্যভাতব: লেতলঙ্গানার অন্যান্য আইতেমগুকল লেগুকলতক কজআই েযাগ লেও়ো হত়েকেল 

োর মতে রত়েতে ননমভল মখলনা এবিং কারুনশে, ননমভল আিবাবিত্র, ননমভল মিইনন্টিংি, 

গাদও়োল শান়ে এবিং বনগানািাতি আম৷ 
 

ইউতিনী়ে জনগণ ইইউর 2022 িাতলর িাখারভ স্বাধীনো িুরস্কার নজতেতে 

ইউতরািী়ে িালভাতমন্ট ইউতিতনর জনগণতক রানশ়োর আিমতণর নবরুতদ্ধ োতের 

লডাইতক িম্মান করার উদ্দেদ্দে বাকষেক িাখারভ িুরস্কার প্রদান কতরতে । িিংিতের কনফাতরন্স 

অফ লপ্রকিতেন্টি এর (তপ্রকিতেন্ট এবিং রাজননকেক েতলর লনোতের) একটি কিদ্ধাততর পর 

ইউতরাপী়ে পালোতমতন্টর লপ্রকিতেন্ট রবাটভ া মমটতিালা িািবাগে লপ্ল্নাকর লিম্বাতর 2022 িাতলর 

কবজ়েীর লোষণা কতরতেন |  
 

পুরস্কার মূল্য দহসাদ্দব 50,000 ইউতরা ($49,100) রিান করা হে, ো ইউতিনী়ে নাগনরক 

িমাতজর প্রনেনননধতদর মতে নবেরণ করা হতব। পুরস্কারটি, প্র়োে লিাকভত়েে কভন্নমোবলম্বী 

আতন্দ্রই িাোরতভর নাতম নামকরণ করা হত়েতে, 1988 িাল লথতক মানবাকধকার এবিং লমৌকলক 

স্বাধীনো রক্ষ্াকারী ব্যকি ও িিংিাগুকলতক প্রকে বের পুরসৃ্কে করা হে | 
 

2021 এবিং 2022 এর জন্য IIT মাদ্রাজ জােী়ে INTELLECTUAL PROPERTY িুরস্কার 

নজতেতে  

2021 এবিং 2022 িাতলর জন্য ইনি়োন ইননেটিউট অফ মটকতনালনজ-মাদ্রাজ (IIT-M) 

লক INTELLECTUAL PROPERTY-র জন্য জােী়ে পুরস্কার লেও়ো হদ্দেদ্দে । পুরস্কারটি 

বাকণজয ও কশল্প মন্ত্রণালত়ের বারা প্রকেকষ্ঠে হত়েকেল। 
 

FIPRESCI 'পরেে িাাঁ চালী' গ্রক ভারতের মিরা নিতনমা নহতিতব ম ার্ণা কতরতে   

ককিংবেকত িলকিত্র কনমোো িেেনজৎ রাত়ের “ িথ িাাঁ চালী ” মক ইন্টারন্যাশনাল মফোতরশন 

অফ নফল্ম নিটিকি (FIPRESCI) িবেকাতলর লিরা ভারেী়ে িলকিত্র কহিাতব লোষণা 

কতরতে । 1955 িাতলর কফল্মটি ভারেী়ে কিতনমার ইকেহাতির শীষে েশটি িলকিতত্রর মতে এক 

নম্বর স্থান লপত়েতে, ো FIPRESCI-এর ইকি়ো বারা পকরিাকলে একটি জকরতপর পতর লোষণা 

করা হত়েকেল। 
 

নফতপ্রিনক: োনলকা়ে মতনানীে অন্যান্য চলনচ্চত্র 

• এই োকলকা়ে রত়েতে ঋকত্বকও েেতকর 1960 িাতলর নােক “ লমতে  াকা োরা” (বািংলা), 

• মৃণাল লিতনর 1969 িাতলর নােক “ ভুবন লশাম ” (কহকদ), 

• অদুর লগাপালকৃষ্ণতনর 1981 িাতলর নােক “ একলপ্পাথা়েম ” (মাল়োলম), 

• কগকরশ কািারভাকির 1977 িাতলর িলকিত্র “ েেোদ্ধ ” (কন্নড), 

• এম এি িাথুর 1973 িাতলর কিতনমা “ গামে হাও়ো ” (কহকদ), 

• রাত়ের 1964 িাতলর িলকিত্র “ িারুলো ” (বািংলা), 

• শ্যাম লবতনগাতলর 1974 িাতলর েকব "অঙ্কুর" (কহকদ), 

• গুরু েতত্তর 1954 িাতলর েকব “ দপোসা ” (কহকদ) এবিং 

• 1975 িাতলর ব্লকবাোর "লশাতল" (কহকদ), রতমশ কিকপ্প পকরিাকলে। 

 

Important Dates News in Bengali 
 

ভারেী়ে মিনাবানহনী 27 অতটাবর 76 েম িদানেক নদবি উদর্ািন করগ্রে 

ভারেী়ে মিনাগ্রেে মরে োরা লেতশর জন্য েুদ্ধ কতরতেন র্াদ্দির প্রকে েদ্ধা জানাতে 27 

অতটাবর িদানেক নদবি পাকলে পালন কদ্দরদ্দে । এই বের 27 অতটাবর 76 েম িদানেক 

নদবি উেোপন করতে ত্রিন্যরা মূল কেক লথতক িারটি একতোতগ বাইক র্যাকলর আত়োজন কদ্দরদ্দে 

। র যাকলটি 16 অতটাবর শুরু হত়েকেল এবিং িদানেক নদবতি জােী়ে রু্দ্ধ সৃ্মনেতিৌতধ মশর্ হত়ে 

মদশজুত়ে ভ্রমণতক কভার করতব। 

 

েট িূজা 2022: উদর্ািন, োনরখ এবিং োৎির্ভ  

েট িূজা িূর্ভতদব এবিং র্ষ্ঠী মদবীতক উৎিগে করা একটি প্রািীন নহদু উৎিব । েীপাবকলর পর 

িার কেন ধতর েে পূজা উেোকপে হ়ে। এটি প্রধানে ভারতের নবহার,  া়েখি, িূবভ  উির 

প্রতদশ এবিং মনিাতলর ককেু অিংতশ পাকলে হ়ে । 
 

েট িূজা 2022: োনরখ 

েট িূজা 2022 উেোপন 28 মশ অতটাবর 2022 এ শুরু হত়েতে এবিং 31 অতটাবর 2022 

পেেত িলতব ৷ এটি ষষ্ঠী কেকথদর্ 30তশ অতটাবর 2022-এ িকাল 5:49 ো়ে শুরু হ়ে ৷ কেকথ লশষ 

হ়ে 31তশ অতটাবর 3:27 ো়ে ৷ 

 

Sports News in Bengali 
 

মেপ্রতদতশ অনুনষ্ঠে হতব 5ম মখতলা ইনি়ো রু্ব মগমি 

লেতলা ইকি়ো েুব লগমির 5েম িিংস্করণটি 31তশ জানু়োরী লথতক 11 লফব্রু়োরী 2023 পেেত 

মেপ্রতদতশ অনুকষ্ঠে হতব ৷ অনুষ্ঠানটি মকন্দ্রী়ে রু্ব নবর়্েক ও িী়ো মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর 

এবিং মেপ্রতদতশর মুখ্যমন্ত্রী কশবরাজ কিিং লিৌহান বারা িিংবকধেে হত়েকেল ৷ 
 

আকেবািী লগমগুকল আিন্ন মখতলা ইনি়ো রু্ব মগমতির একটি অিংশ হতব । প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র 

মমাদীর অনলনম্পক মখলাধুলা এবিং আনদবািী িী়োতক একই পদ্ধকেতে িমথেন করার 

লক্ষ্যতক িমথেন করার উদ্দেদ্দে মেপ্রতেশ মিোম্ব লেলাতক োতের রাতজযর লেলা়ে পকরণে 

কতরতে । 
 

মখতলা ইনি়ো রু্ব মগমি িম্পনকভ ে মূল িত়েন্ট: 

• মকন্দ্রী়ে রু্ব নবর়্েক ও িী়ো মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর লোষণা কতরতেন লে লেতলা ইকি়ো 

েুব লগমতির 5 েম িিংস্করণ মেপ্রতেতশ অনুকষ্ঠে হতব। 

• আটটি স্থাতন অনুকষ্ঠে হতব । 

• KIYG 2023 -এ 8500 টিরও লবকশ ক্রীডাকবে এবিং ক্রীডাকবে অিংশেহণ করতব বতল আশা 

করা হতে । 

• লেতলা ইকি়ো েুব লগমি 2016 িাতল শুরু হত়েনেল এবিং োরপর লথতক, এটি ভারতের 

েুবকতের লেলাধুলা়ে োতের প্রকেভা প্রেশেতনর জন্য একটি কােেকর প্ল্যােফমে প্রোন 

কতরতে। 

http://www.careerpower.in/
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• অনুরাগ ঠাকুর প্রকেটি লিটতর আেহ লেোতনা এবিং লেলাধুলার পকরকাঠাতমা উন্নে করার 

জন্য এবিং শুটিিং এবিং জল ক্রীডার জন্য পকরকাঠাতমা ত্রেকর করার জন্য মেপ্রতদতশর 

প্রশিংিা কতরতেন। 

• মেপ্রতেশতক িুতোগ লেও়োর জন্য প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমানদ এবিং অনুরাগ ঠাকুরতক 

ধন্যবাে জাকনত়েতেন মুখ্যমন্ত্রী নশবরাজ নিিং মচৌহান। 
 

লেতলা ইকি়ো েুব লগমতি লমাে 27টি কেকিকপ্ল্ন থাকতব । লেতলা ইকি়ো েুব লগমতির ইকেহাতি, 

প্রথমবাতরর মতো জল ক্রীডাও অতভুে ি করা হত়েতে। 
 

ফমুভলা-1 মরনিিং: ম্যাে ভােভ াতিন ইউএি েোি নপ্রে 2022 নজতেতেন 

লরে বুল লরকিিংত়ের লবলকজ়োতমর ম্যাে ভােভ োতিন 2022 ফমুভলা 1 আরামতকা ইউনাইতটে 

মেটি েোি নপ্রে 2022 নজতেতেন, ো মাককে ন েুিরাতষ্ট্রর অকেন, লেক্সাতির িাককে ে অফ 

আতমকরকাতে অনুকষ্ঠে হত়েকেল । এর মােতম, কেকন জামোকনর মিবানে়োন মভতটল এবিং 

মাইতকল শুমাখাতরর ফমুেলা 1 মরশুদ্দম 13টি জত়ের লরকতেে র িমান কৃদর্ত্ব অজত ন করতলন । 

কেকন মাকিেকেতজর েুিরাতজযর লুইি হোনমল্টনতক িরানজে কতরন। 2022 িাতলর কবজত়ের 

জন্য মাকিেকেতজর অতপক্ষ্া অব্যাহে লরতে হযাকমল্টনতক কবেী়ে িাতন কির থাকতে হত়েকেল, েেন 

চালভি মলক্লাকভ  লফরাকরর জন্য একটি পকে়োম কফকনশ রক্ষ্া কতরকেতলন কারণ ইোলী়ে েল 

গাকণকেকভাতব কনিাটরতের মুকুতের জন্য কবেকে  লথতক বাে পতডকেল। 

লিবাকস্ত়োন লভতেল 2013 লমৌিুতম লরে বুল এর িাতথ 13টি লরি কজতেকেতলন েেন 2004 িাতল 

মাইতকল শুমাোর এই কৃকেত্ব অজে ন কতরকেতলন। এই জ়েটি 2022 কনিাটর িযাকম্প়েনকশপ লরে 

বুল লরকিিংত়ের কাতে হস্তাতর কতর। ইউএি েযাি কপ্র 2022 কেল 2022 ফমুেলা ও়োন ও়োল্ডে  

িযাকম্প়েনকশতপর 19েম রাউি। 
 

িাম্প্রনেক েোি নপ্রে 2022 নবজ়েী: 

• জাপাকনজ েযাি কপ্রক্স 2022- ম্যাক্স ভােে াতপন (লনোরল্যািি) 

• কিঙ্গাপুর েযাি কপ্রক্স 2022- িাকজে ও লপতরজ (লমকক্সতকা) 

• কানাকে়োন েযাি কপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভােে াতপন (লনোরল্যািি) 

• আজারবাইজান েযাি কপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভােে াতপন (লনোরল্যািি) 

• কম়োকম েযাি কপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভােে াতপন (লনোরল্যািি) 

• একমকল়ো-লরামাগ্না েযাি কপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভােে াতপন (লনোরল্যািি) 

• লিৌকে আরব েযাি কপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভােে াতপন (লনোরল্যািি) 

• লিঞ্চ েযাি কপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভােে াতপন (লনোরল্যািি) 

• স্পযাকনশ েযাি কপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভােে াতপন (লনোরল্যািি) 

• হাতঙ্গকর়োন েযাি কপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভােে াতপন (লনোরল্যািি) 

• লবলকজ়োন েযাি কপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভােে াতপন (লনোরল্যািি) 

• োি েযাি কপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভােে াতপন (লনোরল্যািি) 

• ইোকল়োন েযাি কপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভােে াতপন (লনোরল্যািি) 

• লমানাতকা েযাি কপ্রক্স 2022 - িাকজে ও লপতরজ (লমকক্সতকা) 

• অতিকল়োন েযাি কপ্রক্স 2022 - িালেি ললিাকে  (লমানাতকা) 

• বাহরাইন েযাি কপ্রক্স 2022 – িালেি ললিাকে  (লমানাতকা) 

• অকি়োন েযাি কপ্রক্স 2022 – িালেি ললিারক (লমানাতকা) 
 

BCCI জবর্তম্যর অবিাতনর নিদ্ধান্ত ননত়েতে; িুরুর্ ও মনহলা নিতকটারতদর িমান মবেন 

প্রোন কেরত চরিরে 

ভারেী়ে নিতকট কতরাল মবােভ  (BCCI) এক ঐকেহাকিক কিদ্ধাততর ম ার্ণা কতরতে|  

BCCI একটি "তি ইকুেইটি নীনে" এর অধীদ্দন িুরুর্ এবিং মনহলা মখতলা়ো়েগ্রেে একই 

ম্যাচ নফ এে গ্র াষিা করেরে  । 
 

Obituaries News in Bengali 
 

মরে বুল ফমুভলা ও়োতনর মানলক নেট্রিচ ম্যাটিনচৎজ 78 বের ব়েতি প্রয়াত িরয়রেন 

মরে বুল -এর িহ-প্রকেষ্ঠাো এবিং মরে বুল ফমুভলা ও়োন মরনিিং দতলর প্রকেষ্ঠাো ও মাকলক 

অকি়োন ধনকুতবর নেট্রিচ ম্যাটনশটজ রোর্ হদ্দেদ্দেন । মৃরু্ুকাদ্দল কেকন 78 বের ব়েিী কেতলন। 

লেক্সাতির অকেতন ইউনাইতেে লেেি েযাি কপ্রতক্স লরে বুল লরকিিং েতলর কমেকেে ারা 

ম্যাতেিকিৎতজর মৃেুযর লোষণা লেন। লরে বুল লরকিিং েলটি ফমুেলা 1-এ িাফল্য উপতভাগ কতরতে, 

2010, 2011, 2012 এবিং 2013 িাতল কনিাটরি িযাকম্প়েনকশপ কজতেতে।   
 

ম্যাতেিকিৎজ 1944 িাতলর 20 লম, োইকর়ো, নাৎকি জামোকনর (বেে মাতন অকি়ো়ে) িাত লমকরন 

ইম মুজে োতল জন্মেহণ কতরন। ম্যাতেিকিৎজ উইিংি ফর লাইফ ফাউতিশতনর িহ-প্রকেষ্ঠাো 

কেতলন ো লহইঞ্জ কককনগেনাতরর িাতথ লমরুেতের গতবষণাতক িমথেন কতর। 2014 িাল লথতক, 

ফাউতিশন েহকবল িিংেতহর জন্য উইিংি ফর লাইফ ও়োল্ডে  রাতনর আত়োজন কতরতে। কেকন 

োর েরাি ফাউতিশনতক উপকৃে করার জন্য একটি বাকষেক েহকবল িিংেহকারী ও়োল্ডভ  োন্ট 

অোও়োেভ িও শুরু কতরনেতলন , ো োর ওত়েবিাইে অনুিাতর আহে োন্ট লপশাোরতের 

িাহায্য কতর। 
 

জােী়ে চলনচ্চত্র িুরস্কারপ্রাপ্ত বাঙানল চলনচ্চত্র িনরচালক নিনাকী মচৌধুরী প্রয়াত িরয়রেন 

বািংলা িলকিত্র পকরিালক এবিং জােী়ে পুরস্কার প্রাপ্ত নিনাকী মচৌধুরী 82 বের ব়েতি রোর্ 

হদ্দেদ্দেন । কলম্ফ্যাটিক কিতেতমর কযান্সার কলতম্ফ্ামার কারতণ কেকন রোর্ হদ্দেদ্দেন । কেকন 19ই 

লিতেম্বর 1940 িাতল জন্মেহণ কতরন এবিং কশল্পকলা ও িঙ্গীতের প্রকে োর কবকভন্ন আেহ কেল। 

1983 িাতল 'মচনা আতচনা' পকরিালনার মােতম িলকিত্র জগতে োর অকভতষক েতে । অল্প 

ব়েতি, কেকন একজন েবলা বােক কেতলন, কেকন ওস্তাদ কারামেুিাহ খাতনর কাতে প্রনশনক্ষে 

নেতলন । ককেু িম়ে পর কেকন েবলা বাজাতনা লেতড লেন এবিং 1977 িাতল িলকিত্র কনমোণ শুরু 

কতরন 
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ভারে িরমাণু িক্ষম অনি প্রাইম মক্ষিণাতের িফল িরীক্ষা কতরতে   

অনি প্রাইম ননউ মজনাতরশন ব্যানলনেক মক্ষিণােটি 21 অতটাবর ওন়েশার উপকূতল ভারে 

িফলভাতব পরীক্ষ্া কতরকেল । িকাতল ব্যাকলকেক লক্ষ্পণাতের একটি পরীক্ষ্ামূলক উৎতক্ষ্পণ 

করা হত়েকেল। লক্ষ্পণােটি িফলভাতব পরীক্ষ্াটি িম্পন্ন করা হদ্দেদ্দে এবিং এর িমস্ত পরীক্ষ্ার লক্ষ্য 

অজে ন করা হত়েতে। 
 

অনি প্রাইম নমিাইল িফলভাতব িরীক্ষা করা হত়েতে: মূল িত়েন্ট 

• এটি কেল অকগ্ন প্রাইতমর লক্ষ্পণাতের েৃেী়ে িফল উডান পরীক্ষ্া। 

• এই পরীক্ষ্াটি কিতেতমর কনভুে লো এবিং কনভে রতোগ্যো প্রেশেন কতরতে। 

• অকগ্ন প্রাইম 28 জুন, 2021-এ োর প্রথম পরীক্ষ্া কতরকেল এবিং এটি 18 কেতিম্বর, 2021-

এ কবেী়ে পরীক্ষ্া কতরকেল। 
 

ভারেী়ে, মানকভ ন িামনরক বানহনী 'টাইগার ট্রা়োম্ফ' অনুশীলন িনরচালনা কতরগ্রে 

দুই লেতশর মতে ক্রমবধেমান লকৌশলগে িহতোকগোর িাতথ িামঞ্জস্য লরতে ভারে ও মানকভ ন 

িামনরক বানহনী নবশাখািিনতম কেন কেতনর লেৌথ মানকবক িহা়েো অনুশীলন পদরচালনা 

কতরতে । টাইগার ট্রা়োম্ফ মহ়ো নেল এই অঞ্চতল দুতেোগ ত্রাণ িমিত়ের জন্য ভারেী়ে ও 

মাককে ন িামকরক বাকহনীর মতে কবেী়ে িহতোকগো। 
 

মদশী়ে মরান প্ররু্নক্তর প্রচাতরর জন্য ভারেী়ে মনৌবানহনী এবিং মরান মফোতরশন চুনক্ত সাক্ষে 

করেরে 

ভারেী়ে মনৌবানহনী এবিং মরান মফোতরশন অফ ইনি়োর (DFI) অধীতন মনভাল 

ইতনাতভশন ইনিতজনাইতজশন অগভানাইতজশতনর (NIIO) প্ররু্নক্ত উন্ন়েন, আকেবািী 

উন্ন়েন, উত্পােন, এবিং লড্রান, কাউন্টার-তড্রান এর িাতথ িম্পককে ে পরীক্ষ্ার প্রিাতর িহতোকগো 

করার জন্য এককত্রে হত়েতে ।  
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এই িহতোকগোর অিংশ কহতিতব, TDAC এবিং DFI লনকভ-ইিাকি-অযাকাতেকম়ো কিনাকজে  এবিং 

কতম্পাতনন্ট লেশী়েকরতণর কেতক লিািে লেকতনালকজ লেতভলপতমন্ট িযাতলঞ্জ বাডাতব । ভারেী়ে 

লড্রান কশতল্পর জন্য একটি কবতশষ লমকরোইম লড্রান লেকেিং িাইেও কনকেে ষ্ট করা হতব োতে 

লড্রানগুকলর দ্রুে কবকাশ এবিং পরীক্ষ্া করা ো়ে, কবতশষে িামুকরক পকরতবতশ, এইভাতব 

অতনকগুকল অযাকপ্ল্তকশতনর জন্য কবকাশতক িক্ষ্ম কতর৷ 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

েঃ নবমল জালান “From dependence to SelfReliance” নাতমে একটি বই নলতখতেন 

অথেনীকেকবে েটর নবমল জালান “From dependence to SelfReliance: Mapping 

India’s Rise as a Global Superpower” নামক একটি বই কলতেতেন | িাধারণ পাঠতকর 

কথা মাথা়ে লরতে বইটি স্পষ্টভাতব ললো হত়েতে । কবমল জালান োর বইটিতক 3টি ভাতগ কবভি 

কতরতেন | বইটিদ্দর্ অথেনীকে দেদ্দক 4টি অো়ে এবিং শািন ও রাজনীকে দেদ্দক 3টি অো়ে আদ্দে। 

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

আগামী বেতরর অতটাবতর মচন্নাইতে উই Windergy 2023 অনুনষ্ঠে হতব 

ভারতের একমাত্র ব্যাপক আতজে াকেক বাকণজয লমলা এবিং িতম্মলতনর 5েম িিংস্করণটি  

WINDERGY ইনি়ো 2023 4 অতটাবর লথতক 6 অতটাবর 2023 পেেত অনুকষ্ঠে হতব। 

WINDERGY ইনি়ো 2023 ইনি়োন উইি টারবাইন ম্যানুফোকচারািভ 

অোতিানিত়েশন (IWTMA) এবিং PDA Ventures Pvt Ltd, বারা আত়োকজে হতব | কেন 

কেনব্যাপী এই বাকণজয লমলা এবিং িতম্মলন নীকেকনধোরক, কন়েন্ত্রক কেৃে পক্ষ্, আতজে াকেক এবিং 

লেশী়ে প্রেুকি, িমাধান এবিং বা়েু শকি কশতল্পর পকরতষবা প্রোনকারীতের িাতথ লেো করার জন্য 

একটি প্রাণবত প্ল্যােফমে প্রোন করতব। 
 

নদনি িরকার ‘Diye jalao, patake nahin’ প্রচার শুরু কতরতে 

নদনি িরকার ন়ো কেকির লিন্ট্রাল পাতকে  ‘Diye jalao, patake nahin’ (বানে জ্বালাও, িটকা 

ন়ে) প্রচারণা শুরু কতরতে । দূষণ-মুি েীপাবকলর প্রিারাকভোতনর িূিনা করার জন্য কেকি িরকার 

শুক্রবার এোতন কনে লপ্ল্তির লিন্ট্রাল পাতকে  51,000 টি কে়ো প্রজ্বলন কতরতে । প্রিাতরর লক্ষ্য 

হল একটি শাত এবিং দূষণমুি েীপাবকল প্রিার করা ।   
 

জােী়ে পকরিিংখ্যান অকফি (NSO) ভারতের কমেিিংিান আউেলুক প্রকাশ কতরতে 

পকরিিংখ্যান ও কমভিূচী বাস্তবা়েন মন্ত্রতকর অধীতন জােী়ে িনরিিংখ্যান অনফি (NSO), 

2017 এর লিতেম্বর লথতক জুন মাদ্দসর িম়েকালতক লেতশর কমেিিংিান আউেলুতকর উপর 

একটি লপ্রি লনাে প্রকাশ কতরতে । এই লেো কনবোকিে িরকাতরর কাতে উপলব্ধ প্রশািকনক 

লরকতেে র উপর কভকত্ত কতর ত্রেকর করা হত়েতে । 
 

নরতিাতটভ  র্া আতেঃ 

একপ্রল, 2018 িাল লথতক এই মন্ত্রকটি মিতেম্বর 2017 এর িতরর িম়েিীমাতক কভার কতর 

আনুষ্ঠাননক মিটতর কমভিিংস্থান িিংিান্ত িনরিিংখ্যান প্রকাশ করতে , কমভচারী ভনবষ্য 

েহনবল (EPF) নস্কম নাতম কেনটি বড প্রকতল্পর অধীতন িেস্যো লনও়ো োহকতের িিংখ্যার েথ্য 

ব্যবহার কতর।  

োহতকর িিংখ্যা কবকভন্ন উৎি লথতক এতিতে এবিং ওভারল্যাতপর উপাোন রত়েতে। অেএব, কবকভন্ন 

উত্ি লথতক অনুমান িিংতোজনতোগ্য ন়ে। লিতেম্বর, 2017 লথতক জুন, 2022 িমত়ের জন্য 

কবশে েথ্য পৃথকভাতব িিংকিষ্ট িািংগঠকনক ওত়েবিাইতে প্রকাকশে হত়েতে। 
 

 ূনণভ ়ে হসত্াাং বািংলাতদতশর  নবিনেিূণভ এলাকা়ে আ াে মহতনতে  

 ূনণভ ়ে হসত্াাং রাতে বািংলাতদতশর ভারী জনবহুল, কনিু অিংতশ আঘার্ দহদ্দনদ্দে, এরেলস্বরূপ 

অতে ন়েজন কনহে হত়েতে । বরগুনা, ন়োইল, নিরাজগঞ্জ এবিং বীপ লজলা লভাতলর 

িবকটিতেই মৃেুযর েবর পাও়ো লগতে । কমেকেে ারা িেকে  কতরতেন লে অন্যান্য লজলা লথতক 

আরও লবকশ হোহতের েবর পাও়ো়ে মৃতের িিংখ্যা আরও বাডতে পাতর। 
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