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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 ।  
 

েরকার ভারত জুক়ে 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 প্রযুরি মন্ত্রী অবিনী 

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

চমলমে ।  
 

ন্যাশনাি বমশন ফর বিন গঙ্গা 1145 মকাটি টাকার 14টি প্রকতের 

অনুকমাদন ককরকে 

ন্যােনাি বমশন ফর বিন গঙ্গা (NMCG) 1,145 মকাটি টাকার 14টি প্রকল্প 

এর অনুশমােন কশরশি । প্রকল্পগুরির মশে যেই রেকগুরি অন্তভুদ ি রশ়েশি, ো 

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

অকশাক কুমার, মহাপবরচািক, NMCG- এর অধীশন কাযদরনবদাহী করমটির 

45িম সভা়ে প্রকল্পটি অনুশমারেি হশ়েরিি । 
 

বনিযাচন কবমশন 'MATDATA JUNCTION’  েকচতনতা 

কমযেূবচ চািু ককরকে  

মুখ্য বনিযাচন কবমশনার শ্রী রাজীি কুমার আকােবাণী রঙ ভবশন আশ়োরজি 

একটি অনুষ্ঠাশন বিরব্যাপী দভাটার সশচিনিা কমদসূরচ 'MATDATA 

JUNCTION’  চািু ককরন । ইশভন্টটি বনিযাচন কবমশনার শ্রী অনুপ চন্দ্র 

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

পশবদর দররিও রসররজ, যা ভারশির রনবদাচন করমেন অি ইবিয়া মরবিওর 

সহশযারগিা়ে তিরর কশরশি । 
 

IREDA "Cyber Jaagrukta Diwas" উদর্াপন করকে 

ইবিয়ান বরবনউকয়িি এনাবজয  মিকভিপকমন্ট একজবি বিবমকটি(IREDA) 

সমস্ত কমদচারীশের মশে সাইবার রনরাপিা রবেমে সশচিনিা তিরর করশি 

"Cyber Jaagrukta Diwas " পািন করশি । এই উপিশক্ষ, িথ্য রনরাপিা 

পরামেদক  শ্রী অশিাক কুমার, AKS IT সারভদ শসস, সাইবার হাইরজন অনুেীিশনর 

রবেশ়ে IREDA কমীশের সাশে িার অন্তর্দদরি দে়োর কশরশিন।  
 

পাবকস্তান ভারকে আকয়াবজত SCO-এর েন্ত্রােবিকরাধী মহ়োয় 

অংশ মনকি  

পারকস্তান রনরিি কশরশি দয, িারা ভারকত োংহাই েহকর্াবগতা েংস্থার 

েন্ত্রােবিকরাধী মহ়োয় মর্াগ মদকি । SCO-র সহস্য কদশ পাবকস্তান 

অকটািকর হবরয়ানার মাকনোকর সন্ত্রাসরবশরাধী মহডা়ে অংে দনশব ৷ SCO 

আঞ্চবিক েন্ত্রােবিকরাধী কাঠাকমা (RATS) এর পরররধর অধীশন এই 

মহডাগুরি পররচারিি হশব৷ 
 

প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রতদতশর উজ্জয়কন 900 বমটার দীর্য  ‘মহাকাি মিাক’ 

এর উকদ্বাধন করকিন  

প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র মমাবদ মেপ্রশেশের উজ্জ়েন েহশরর মহাকাকিির 

মবিকরর "মহাকাি মিাক" কররশিাযরর প্রেম ধাশপর উশদ্বাধন করশবন । মমন 

করা হমে দয, এই উশযাগটি িীেদযাত্র্ীশের অরভজ্ঞিা উন্নি করশব এবং এিাকা়ে 

পযদটন বাডাশব । মেপ্রশেশের মুখ্যমন্ত্রী বশিরাজ বেং মচৌহান মহাকাি 

মিাককর উকদ্বাধনী প্রস্তুবত পরীক্ষা ককরকেন। 
 

িখনউকত ইবিয়ান মরািে কংকেকের উকদ্বাধন করকিন নীবতন 

গ়েকবর 

দকন্দ্রী়ে সডক পররবহন ও মহাসডক মন্ত্রী নীবতন গ়েকবর িখনউশি ভারতীয় 

ে়েক কংকেকের 81িম বারেদক অরধশবেশনর উশদ্বাধন কশরশিন । িাাঁ র সশে 

রিশিন উিরপ্রশেশের মুখ্যমন্ত্রী মর্াগী আবদতযনাে । অনুষ্ঠাশন, রিরন ভারিী়ে 

অেদনীরিশক রবশের এক নম্বশর পররণি করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র মমাবদর 

িক্ষয ও স্বপ্ন িুশি ধশরন, যার জন্য ভাি পররকাঠাশমা প্রশ়োজন। IRC-র নিুন 

ধারণা এবং উশযাগ ভারিশক এটি অজদ শন সহা়েিা করশব। 
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মকন্দ্রীয় মন্ত্রী সৃ্মবত ইরাবন মিটি িাাঁ চাও মিটি প়োও-এর অপাকরশন 

ম্যানুয়াি প্রকাশ করকিন  

দক্ষতা উন্নয়ন ও উকযািা মন্ত্রক(MSDE) এবং সংখ্যাি ু রবে়েক মন্ত্রক 

Betiyan Banein Kushal " এর আকয়াজন ককরকে । এটি আন্তজদ ারিক 

কন্যা রেশু রেবস উপিশক্ষ রকশোরী দমশ়েশের জন্য অপ্রচরিি জীবিকা 

(এনটিএি) েম্পবকয ত একটি সশেিন । অনুষ্ঠাশন প্রধান অরিরে রহসামব উপরিে 

রিশিন দকন্দ্রী়ে মরহিা ও রেশু উন্ন়েন মন্ত্রী শ্রীমবত সৃ্মবত জুবিন ইরাবন ।   
 

নীবতন গ়েকবর মেক্স-ফুকয়ি স্ট্রং হাইবিি ইবভকত টকয়াটা পাইিট 

প্রকল্প চািু ককরকেন 

দকন্দ্রী়ে সডক, পররবহন ও মহাসডক মন্ত্রী, নীবতন গ়েকবর টকয়াটা ককরািা 

অবিে মেক্স-জ্বািাবন গাব়েটি উশমাচন কশরশিন, দযটিশক ভারশি মেবক্স-

ফুকয়ি স্ট্রং হাইবিি ইকিকট্রিক র্ান(FFV-SHEV) এর প্রেম ধরশণর 

পাইিট প্রকল্প রহসাশব রচরিি করা হশ়েশি ৷ এই প্রকল্পটি ইোনি-চারিি দেক্স-

ফুশ়েি গারড ভারিী়ে পরররস্থরিশি কাযদকর হশি পাশর রকনা িা পরীক্ষা করশি 

চা়ে । 
 

ভারত জিিাযু় প্ররু্বিকত 20 বিবিয়ন িিার FDI প্রেযক্ষ করতে 

চতলতে 

ভারত 2030 োকির মকে জিিায়ু প্ররু্বি খাকত $20 বিবিয়ন মূকের 

বিবনকয়াগ প্রেযক্ষ করমে পাকর, বশিশিন স্বাস্থযশসবা, রেক্ষা এবং পররশবশের 

উপর র্দরি রনবদ্ধকারী একটি নিুন-যুশগর, মে-বাজার দভঞ্চার কযারপটাি ফামদ 

এনরজ়ো দভঞ্চারস । সহ-প্ররিষ্ঠািা এবং অংেীোর নরমিা িািরম়ো বশিশিন দয, 

ভারিী়ে উশযািারা, আগামী েেশক, পে দেখাশব এবং রবে বাজাশরর জন্য নিুন 

পণ্য তিরর করশব। 
 

বশক্ষা কমকেকক্সর প্রেম ধাকপর উকদ্বাধন করকিন প্রধানমন্ত্রী মমাদী  

প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র মমাবদ 'মমাবদ রেক্ষারনক'  সু্কমলর  প্রেম ধাকপর উশদ্বাধন 

কশরশিন, যা আহশমোবাশের অভাবী রেক্ষােীশের জন্য একটি রেক্ষামূিক 

কমশেক্স । প্রকল্পটির িক্ষয বশক্ষােীকদর োমবেক উন্নয়কনর জন্য েুবিধা প্রদান 

করা । প্রধানমন্ত্রী িরুণ রেক্ষােীশের দমরিরসন, ইরিরন়োররং এবং এই জািী়ে 

অন্যান্য রবে়েগুরিশক আরও পডাশোনার জন্য িাশের প্রধান ধারা রহসাশব েহণ 

করার উপর দজার দেন। 
 

মিাকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়কের 14 ফুট উঁচু মূবতয র উকমাচন 

করকিন এইচএম অবমত শাহ 

দকন্দ্রী়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবমত শাহ রবহাশরর সারান দজিার সীিাবরে়োরা়ে মিাক 

নায়ক জয়প্রকাশ নারায়কের 14 ফুট উঁচু মূরিদ  উশমাচন কশরশিন। রিরন 

সমাজিারন্ত্রক আইকন জ়েপ্রকাে নারা়েণশক িার জমবারেদকীশি িার তপিৃক 

োশম েীতািবদয়ারায় পুষ্পস্তিক অপযে ককরন । দকন্দ্র সরকাশরর কল্যাণমূিক 

প্রকল্পগুরি িুশি ধশরন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অরমি োহ। 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী কদতশর উতেতে 75টি বিবজটাি ব্যাবকং ইউবনট 

উৎেগয করকিন  

প্রধানমন্ত্রী নশরন্দ্র দমােী 16ই অশটাবর 75টি বিবজটাি ব্যাবকং ইউবনট 

(DBUs) কদশমক উৎেগয করকিন। রিরন রভরিও কনফাশরশের মােশম 

অনুষ্ঠাশন বকৃ্তো দেশবন । অেযমন্ত্রী 2022-2023 সাশির মকন্দ্রীয় িাকজট 

িিৃতার অংে রহসাশব ভারকতর স্বাধীনতার 75 িের স্মরশণ দেশের 75টি 

দজিা়ে 75টি DBU স্থাপশনর প্ররেশ্রুরে রিমেমেন । 
 

17তম প্রিােী ভারতীয় বদিে 2023 োকির জানুয়াবরকত ইকিাকর 

অনুবিত হকি 

2023 সাশির জানু়োররশি 17তম প্রিােী ভারতীয় বদিে েকেিন 

মেপ্রকদকশর ইশদাশর অনুরষ্ঠি হশব ৷ বিকদশ মন্ত্রী ি. এে. জয়শকর 

মেপ্রশেশের মুখ্যমন্ত্রী রেবরাজ রসং দচৌহান এবং পররাষ্ট্র রবে়েক মন্ত্রী রভ 

মুরািীধরন সাশে 17িম প্রবাসী ভারিী়ে রেবস সশেিশনর ওশ়েবসাইট চািু 

কশরশিন৷  
 

অবমত শাহ মগায়াবিয়করর বেবিয়া বমউবজয়াকম 'Gatha Swaraj 

Ki' গ্যািাবরর উকদ্বাধন করকিন  

দকন্দ্রী়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবমত শাহ দগা়োরি়েশরর প্রািন োসক রসরি়োশসর রবস্তীণদ 

জয় বিিাে মহকি রবরেি মারাঠা কমািারশের ইরিহাস রচরত্র্ি একটি প্রেেদনীর 

উশদ্বাধন কশরশিন । রাজমািা রবজ়েরাশজ রসরি়ো রবমানবদশরর টারমদনাি রবরডং 

এবং সম্প্রসারশণর রভরি স্থাপশনর জন্য অবমত শাহ দগা়োরি়েশর রিশিন । 

অবমত শাহ প্রাসাশে যাদু র পররেেদন কশরন এবং রসরি়ো, গা়েকও়োি, 

দহািকর, দনভািকার, দভাসশিস এবং পাও়োর সহ প্রধান মারাঠা োসকশের 

ইরিহাস রচরত্র্ি 'গাো স্বরাজ বক-মারাঠা গ্যািাবর' এর উকদ্বাধন ককরন। 
 

মাে উৎপাদকনর মক্ষকে ভারত বিকি তৃতীয় স্থাকন রকয়কে 

মকন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপািন ও দুগ্ধায়ন প্রবতমন্ত্রী  িঃ এি মুরুগান সম্প্ররি 

বশিশিন দয, মাি উৎপােশনর দক্ষশত্র্ ভারি রবশের িৃিী়ে স্থাশন রশ়েশি । চীশনর 

পশর ভারি রবশের 3য় িৃহত্তম মাে উৎপাদনকারী এবং 2য় িৃহত্তম জিজ 

চাকষর মদশ । 
 

মকন্দ্রীয় মবন্ত্রেভা রবি শকস্যর MSP িৃবির অনুকমাদন বদকয়কে 

দকন্দ্রী়ে মবন্ত্রেভা 2023-24 সাশির রবপণন মরসুশমর জন্য সমস্ত ররব েশের 

নূযনিম সমেদন মূল্য (MSP) বৃরদ্ধর অনুশমােন রেশ়েশি । মেুর িাকির দাম 

কুইন্টাি প্রবত 500 টাকা িৃবির মধ্য রদতে এটি চালু করা হতেতে । গকমর 

MSP 110 টাকা এবং বারিদ 100 টাকা বাডাশনা হশ়েশি । 
 

MSP বক: 

• MSP হি দসই হার দয হাশর েরকার কৃষককদর কাে মেকক ফেি ক্রয় 

কশর | 

• MSP হি মর্ককাকনা ফেকির জন্য একটি "নূযনতম মূে" | 
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ভারত েফকর আসতেন জাবতেংকর্র মহােবচি  

জাবতেংকর্র মহােবচি আকতাবনও গুকতকরে রিন রেশনর সরকারর সফশর 19 

অশটাবর ভারশির মুম্বাই দপৌাঁশিশিন । চিবত িেকরর জানুয়াবরকত বদ্বতীয় 

মময়াকদ দাবয়ত্ব মনওয়ার পর এটাই তার প্রেম ভারত েফর। 
 

হরদীপ পুরী এবশয়ার িৃহত্তম কমকপ্রেি িাকয়াগ্যাে েযাকন্টর উকদ্বাধন 

করকিন  

দকন্দ্রী়ে দপশট্রারি়োম এবং প্রাকৃরিক গ্যাস মন্ত্রী, হরদীপ বেং পুবর পাঞ্জাকির 

সােরুশর মিহরাগাগায় এবশয়ার িৃহত্তম কমকপ্রেি িাকয়া গ্যাে (বেবিবজ) 

েযাকন্টর উশদ্বাধন কশরশিন । সাংরুশরর এই েযান্টটি একটি CBG-রভরিক োমীণ 

অেদনীরির জন্য ভারশির মাস্টার েযাশনর শুরু এবং সরকার এটির চারপাশে 

ইশকারসশস্টমশক উন্নীি করার জন্য সমস্ত পেশক্ষপ রনশে । 

রবশেেী প্রিযক্ষ রবরনশ়োশগ েযান্টটি চািু করা হশ়েশি । এটি Verbio AG দ্বারা 

220 মকাটি টাকাে রনরমিে জামদারনর দনিৃস্থানী়ে বাশ়ো-এনারজদ  দকাম্পারনগুরির 

মশে একটি ৷ পািাশবর মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান এবং ভারবদও ইরি়ো প্রাইশভট 

রিরমশটশির রসরন়ের ম্যাশনজশমন্টও উশদ্বাধনী অনুষ্ঠাশন উপরস্থি রিশিন। 
 

ভারকতর প্রেম 'মাইকেশন মবনটবরং বেকেম' মুম্বাইকত উকদ্বাধন 

করা হকয়কে 

ভারশির প্রেম 'মাইকেশন মবনটবরং বেকেম' -এর উশদ্বাধন কশরন 

মহারাকষ্ট্রর মবহিা ও বশশু উন্নয়ন মন্ত্রী মেিপ্রভাি দিাধা । ওকয়িোইট-

বভবত্তক মাইশেেন ট্রযারকং রসশস্টম অরভবাসী সুরবধাশভাগীশের গরিরবরধ ট্রযাক 

করশব । মাইকেশন মবনটবরং বেকেকমর িক্ষয হল অবভিােী গভয িতী মবহিা, 

স্তন্যদানকারী মবহিা এিং বশশুকদর সম্পশকদ  িথ্য প্রোন করা । 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী মকভাবদয়ায় বমশন িাইফ আকিািকনর েূচনা 

কতরতেন 

পররশবে রক্ষার উমেমে প্রধানমন্ত্রী দমােীর দ্বারা রমেন িাইফ আশদািন শুরু 

হশ়েশি ।   প্রধানমন্ত্রী নশরন্দ্র দমারে এই উমেমে কডা বােত াও রেশ়েশিন । 

জারিসংশ র মহাসরচব আশন্তারনও গুশিশরশসর উপরস্থরিশি গুজরাশটর স্টযাচু 

অফ ইউরনটিশি রমেন িাইশফর রবেব্যাপী প্রবিদ শনর পশর, প্রধানমন্ত্রী জনিার 

উমেমে ভােণ রেশ়েরিশিন এবং দজার রেশ়েরিশিন দয জীবনধারার পররবিদ ন 

জিবা়ুে পররবিদ ন প্রেরমি করশি সহা়েিা করশি পাশর।  
 

NIA 2024 োকির মকে প্রবতটি রাকজয অবফে স্থাপন করকি: অবমত 

শাহ 

মকন্দ্রীয় আিােন ও েহকর্াবগতা মন্ত্রী অরমি োহ, হরর়োনার েুরাজকুকি 

দুরেশনর "বচতন বশবির" এর শুরুশি আজ বিৃিা রিমেমেন । রচন্তন 

রেরবরগুরলমে রাজযগুরির মুখ্যমন্ত্রী, রাজযগুরির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দিফশটন্যান্ট গভনদর 

এবং দকন্দ্রোরসি অঞ্চিগুরির প্রোসকরা অংে রনমেমেন ।  
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কাজাখস্তান সরকার কদতশর রাজধানীর নাম পবরিতয ন ককর নূর-

েুিতান মেকক পুনরাে আস্তানা করতেতে 

কাজাখস্তাশনর রাষ্ট্রপরি, কাবেম-কজামাটয  মটাকাকয়ভ িার পূবদসূররর সোশন 

যিমের রাজধানীর নাম পররবিদ ন করার মাত্র্ রিন বির পশর দেশের রাজধানী 

পুনরাে পররবেত ন কমর আস্তানা যরমেমেন ।  
 

ভ্লাবদবমর পুবতন ইউকক্রকনর 4টি অঞ্চি রারশোতে েংরু্ি করার 

মর্াষো কতরতেন 

ভ্লাবদবমর পুবতন রাবশয়া কতৃয ক মিাকনটস্ক, িুহানস্ক, মখরেন এবং 

জাকপাবরবজয়া নাশম 4টি ইউশেনী়ে অঞ্চশির সংযুরির দ ােণা কশরশিন । 

রারে়োর দপ্ররসশিন্ট ভ্লারেরমর পুরিন চুরিশি স্বাক্ষর করার পর পরিমারা রারে়ো 

কিৃদ ক েখিকৃি ইউশেশনর ভূখণ্ডশক অববধ জরম েখি বশি রনদা কশরশি । 

ইউশেশনর রাষ্ট্রপরি, দজশিনরি অপ্রিযারেিভাশব ন্যাশটা সেস্ত্র দজাশট 

দযাগোশনর জন্য একটি আশবেনপত্র জমা রেশ়ে প্ররিরে়ো জারনশ়েশিন।  
 

চীন তার IAEA বিকরাধী AUKUS মরকজাবিউশন প্রতযাহার ককর 

বনকয়কে 

বভকয়নায় আন্তজদ ারিক পরমাণু েরি সংস্থা(IAEA ) সাধারণ অরধশবেশন, চীন 

AUKUS দজাশটর সমাশিাচনা কশর একটি খসডা দরজুশিেন প্রিযাহার কশর 

রনমেমে, ো এটিশক অরধকাংে অংেেহণকারীশের দ্বারা সমেদন করা হশব না । 

AUKUS প্রস্তাবটি অশেরি়ো, যুিরাজয এবং মারকদ ন যুিরাশষ্ট্রর পারমাণরবক 

অপ্রসারণ চুরির (NPT) বােবাধকিা িঙ্ঘন কশরশি বশি োরব করা খসডা 

দরশজারিউেন প্ররিশরাধ করার উমেমে ভারি IAEA সেে দেশের সাশে 

 রনষ্ঠভাশব সহশযারগিা কশরশি। 
 

কযাকেন ইিাবহম ট্রাওকর িুরবকনা ফাকোর মপ্রবেকিন্ট রহসাতব 

রনেুক্ত হতেতেন 

একটি আনুষ্ঠারনক দ ােণা অনুসাশর, কযাকেন ইিাবহম ট্রাওকরমক িুরবকনা 

ফাকোর কপ্ররসতেন্ট রহসাতব মশনানীি করা হমেমে । জুরন়ের অরফসারশের 

একটি ব্যাশির দনিৃশে থাকা সয উেী়েমান কযাশেন ইব্রারহম ট্রাওশর 

দিফশটন্যান্ট-কশনদি পি-শহনরর সাদাওশগা োরমবাশক োর পি যথমক উৎখাি 

কশররিশিন, রযরন জানু়োররশি রন়েন্ত্রণ েখি কশররিশিন | 
 

OPEC+ দ্বারা গভীর ঘাটরের কারতে কেতলর দাম কবত়েতে 

কেতলর দাম রেন-সপ্তাতহর মতধ্য 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। 
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OPEC+ সম্পতকি : 

কপতরারলোম রপ্তারনকারক কদশগুরলর 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 শোংশ এবং রবতশ্বর 

“প্রমারেে” কেতলর ররোতভি র 81.5 শোংতশর েন্য দােী । 
 

এর উতেে: 

• সিস্য যিেগুরলর মমধ্য কপতরারলোম নীরেগুরল সমন্বে এবং একীভূে 

করা 

• োমে যপমরারলোম উৎপািনকারীমির জন্য ন্যায্য ও রিরেশীল মূল্য 

রনরিে করা োে 

• যভাক্তা যিেগুরলমে যপমরারলোমমর দক্ষ, অর্িননরেক এবং রনেরমে 

সরবরাহ 

• রেমে রবরনমোগকারীমির জন্য মূলধতনর ন্যায্য ররটানি 
 

কসৌরদ আরব 2029 সাতলর এরশোন শীেকালীন কগমস আতোেতনর 

রবে রেতেতে 

কসৌরদ আরব উপসাগরীে আরব যিমের একটি পররকরেে মাউমন্টন ররমসামটত  

2029 সাতলর এরশোন শীেকালীন 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 িাপেয নকোমক 

একরত্রে কমর এবং সহনেীলো, োরি এবং সম্প্রীরের েরক্তোলী বােত া প্রিান কমর 

। মরিরটি এমন একটি িামন অবরিে, ো সাধারণে সংেুক্ত আরব আরমরাতের 

‘উপাসনা গ্রাম’ নাতম পরররচে। 
 

রহনু্দ উপাসনালে সম্পরকি ে মূল পতেন্ট: 

• মরিরটি উমদ্বাধন কতরন সহনশীলো ও সহাবিান মন্ত্রী কশে 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 কসাোল 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 কবরশ রবরশষ্ট ব্যরক্ত 

উপরিে রেতলন। 

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

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

আকেিেীে োরলর পদি া রতেতে ো ভারেীে এবং আররব িাপেযমক 

রমরিে কমর। 
 

EU পািযাকমন্ট বিকির প্রেম একক চাজয ার বিবধ েহকের অনুকমাদন 

বদকয়কে 

ইউকরাপীয় ইউবনয়কনর পািযাকমকন্ট পাস করা একটি নিুন আইন অনুসাশর, 

2024 োকির দেশের রেশক সমস্ত নিুন স্মাটদ শফান, টযাবশিট এবং কযাশমরা়ে 

একটি একক স্টযািািদ  চাজদ ার োকশব ৷ আইনটির পশক্ষ 602টি দভাট এবং রবপশক্ষ 

13টি দভাশট গৃহীি হশ়েরিি ৷ এটি স্মাটদ শফান, ল্যাপটপ এবং কযাশমরা 

উত্পােনকারী সংস্থাগুরিশক ইউশরাশপ একটি স্টযািািদ  চাজদ ার েহণ করশি বাে 

করমব ৷ ল্যাপটপ রনমদািারা 2026 সাশির শুরু এটি অনুসরণ করার জন্য অরিররি 

সম়ে পাশবন । 
 

ইেরাইি ও মিিানন োমুবিক বিকরাকধ 'ঐবতহাবেক চুবিকত' েেরে 

প্রকাশ কতরতে 

দুই দেশের আশিাচকশের মশি, গ্যাে-েমৃি ভূমেোগকর েী দরেন ধশর চিমান 

সামুরিক সীমান্ত রবশরাশধর অবসান  টাশি মিিানন ও ইেরাকয়ি একটি 

"ঐবতহাবেক" চুবিকত হতেতে । দিবানশনর দিপুটি রিকার ইরি়োস দবা সাব 

বশিশিন, মাবকয ন রু্িরাকষ্ট্রর মেস্থতায় চুরির চূডান্ত খসডা রাষ্ট্রপরি রমশেি 

আউশনর কাশি জমা দেও়োর পশর, একটি চুরি হশ়েশি যা উভ়ে পক্ষশক সন্তুি 

কশরশি। 
 

আিদুি িবতফ রবশদ ইরাককর মপ্রবেকিন্ট রহসাতব বনিযাবচত 

হকয়কেন 

ইরাবক পািযাকমন্ট রাজনীরিরবে আিদুি িবতফ রবশদকক যিমের দনিৃে 

দেও়োর জন্য দবশি রনশ়েশি । আিদুি িবতফ রবশদ ক্ষমিাসীন সাশিশহর 99টি 

দভাশটর েুলনাে 160 এরও দবরে দভাট দপশ়ে জ়েী হন। 78 বের বেসী ররেে 

হমলন একজন রব্রটিে-রেরক্ষি প্রশকৌেিী এবং 2003-2010 সাি পযদন্ত রেরন 

ইরাশকর জল সম্পে মন্ত্রী রিশিন। দভাট গণনা করা়ে রবো়েী দপ্ররসশিন্ট সাশিহ 

সংসে ভবন দেশক ও়োক আউট কশরন বশি জানা দগশি। 
 

গভয িতী মবহিাকদর উপর পুনবিযিাহ বনকষধাজ্ঞা িাবতি করকি জাপান 

জাপাকনর মবন্ত্রপবরষদ মন্ত্রীরা 14ই অকটাির একটি আইন িাবতকির 

অনুকমাদন বদকয়কেন যাশি রববাহরবশেশের সম়ে গভদ বিী মরহিাশের আবার 

রবশ়ে করার আশগ 100 রেন অশপক্ষা করশি হশব । এক শতাব্দীরও মিবশ েময় 

ধকর চলা এই আইনটি মূিি একটি নবজাি রেশুর জন্য আরেদকভাশব ো়েী 

রপিার সনািকরশণ সহা়েিা করার উমেমে তিরর করা হশ়েরিি৷ 
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পররাষ্ট্রমন্ত্রী এে. জয়শকর 2 বদকনর আনুিাবনক বমশর েফর 

ককরকেন 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ি. এে জয়শকর তার দুই বদকনর েরকাবর েফকর বমশকরর 

কায়করা মপৌাঁকেকেন । সফশরর প্রেম রেশন রিরন পররাষ্ট্রনীরির দক্ষশত্র্ রবরেি 

ব্যরিশের সশে সাক্ষাৎ কশরন। িার সফশরর সম়ে, িাঃ জয়শকর বমশকরর 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী োকমহ মশৌকবরর োকে পারস্পবরক স্বাকেযর বিবভন্ন বদ্বপাবক্ষক, 

আঞ্চবিক এিং আতজয াবতক বিষয় বনকয় আকিাচনা ককরকেন। 
 

েুইকিকনর নতুন প্রধানমন্ত্রী বহকেকি উিফ বক্রোরেন বনিযাবচত 

হকয়কেন  

েুইকিকনর পািযাকমন্ট মিাকরট মনতা উিফ বক্রোরেনকক কদতশর নতুন 

প্রধানমন্ত্রী রহসাতব বনিযাবচত করা হতেতে। ররক্সিযাশগর দমাট 176 জন সেে 

রেস্টারসশনর পশক্ষ দভাট রেশ়েশিন , যখন 173 জন িার রবপশক্ষ দভাট 

রেশ়েশিন। 
 

NATO তাকদর িাবষযক পারমােবিক মহ়ো “Steadfast Noon” এর 

মর্াষো ককরকে 

উত্তর আটিাবন্টক চুবি েংস্থা (NATO), যাশক উত্তর আটিাবন্টক 

অযািাকয়িও িিা হয়, দ ােণা কশরশি যে িারা বারেদক পারমাণরবক মহ়ো 

“Steadfast Noon” চালু ককরকে । সপ্তাহব্যাপী এই মহডা েরক্ষণ ইউশরাশপ 

অনুরষ্ঠি হশে এবং এশি 14টি NATO দেশের রবমান ও কমীরা অংেেহণ 

করশি । “Steadfast Noon”-এর মশে রশ়েশি তদ্বি-সক্ষম ফাইটার দজট, 

দসইসাশে প্রচরিি দজট, নজরোরর এবং জ্বািারন রবমাশনর সাহাশে প্ররেক্ষণ 

োইট ইেযারি । 
 

'োরং’ - য মফবেভযাি অফ ইবিয়া ইন বরপািবিক অফ মকাবরয়া’ 

পারলে হতব 

বেউকির ভারতীয় দূতািাকের িাবষযক েযাগবশপ োংসৃ্কবতক অনুিাকনর 

অষ্টম েংস্করে 'োরং- য মফবেভযাি অফ ইবিয়া ইন বরপািবিক অফ 

মকাবরয়া' 30 দসশেম্বর দেশক 14 অশটাবর, 2022 পযদন্ত সারা দেশের রবরভন্ন 

স্থাশন অনুরষ্ঠি হশব। COVID-19 মহামারীর কারশণ এটি দুই বির পমর পারলে 

হমব | 
 

ভারকতর োকে চীকনর মমাট িাবেজয উদৃ্বত্ত 1 ট্রিবিয়ন িিার 

োব়েকয়কে 

2000-এর েেশকর দগাডার রেশক রদ্বপারক্ষক বারণজয বৃরদ্ধ দপশি শুরু করার পর 

দেশক চীন ভারশির সাশে দয অনুকূি বারণজয ভারসাম্য উপশভাগ কশরশি, িা 

সমরিগিভাশব আনুমারনক $1 ট্রিরি়েন অথত িারডশ়ে দগশি । গত এক দশকক 

িাবেজয ব্যিধান বিকশষভাকি িৃবি মপকয়কে । 2021 সাশি, িাবষযক বদ্ব-মুখী 

িাবেজয প্রেমিাকরর মকতা $100 বিবিয়ন অবতক্রম ককর $125.6 রবরি়েশন 

দপৌাঁশিরিি |  
 

রু্িরাকজযর প্রধানমন্ত্রী পদ মেকক পদতযাগ করকিন বিজ ট্রাে, 

ভারতীয় িংকশাদ্ভূত েুকয়িা িযাভারম্যানও পদতযাগ ককরকেন 

রব্রটিে প্রধানমন্ত্রী রিজ ট্রাস একটি অেদবনরিক পররকল্পনার কারশণ িার রনশজর 

েশির অশনক সেেশক কু্ষব্ধ কশর এবং আরেদক বাজাশর রবপযদস্ত হও়োর িরুণ 

অরফশস মাত্র্ ি়ে সপ্তাহ পশর রনমজর পে দেশক পেিযাগ করশবন । ভারিী়ে 

বংশোদ্ভূি রব্রটিে অভযন্তরীণ মন্ত্রী েুকয়িা িাভারম্যান অেদমন্ত্রী দকা়োরস 

দকা়োশটদ ংশ়ের পশর গি সপ্তাশহ িাশক রদ্বিী়ে রসরন়ের কযারবশনট কমদকিদ া 

রহশসশব পেিযাগ কশরশিন । সুমেলা েযাভারম্যান বশিশিন দয, রিরন সরকারী 

রন়েমকানুনগুরির একটি "প্রযুরিগি" িঙ্ঘশনর কারমণ রলজ রাস প্রোসন 

যেম়েমেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সমাশিাচনা করার সাশে সাশে সরকাশরর পদ্ধরি 

সম্পশকদ  িার আপরি প্রকাে কশরশিন । দেেটির নিুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী োন্ট শাপে 

েুকয়িা িাভারম্যাকনর আেন েহে ককরকেন । 
 

ভারত  এবং ফ্রাি আতজয াবতক মেৌর মজাকটর মপ্রবেকিন্ট ও েহ-

েভাপবত বহকেকি পুনঃবনিযাবচত হতেতে 

ISA-এর িৃিী়ে সমাশবশে, মকন্দ্রীয় বিদুযৎ এিং নতুন ও নিায়নকর্াগ্য শবি 

মন্ত্রী আর. মক. বেং আন্তজদ ারিক দসৌর দজাশটর সভাপরি রহসাশব পুনঃরনবদারচি 

হশ়েশিন । ফ্রাকির উন্নয়ন প্রবতমন্ত্রী বক্রকেৌিা জাকাকরাকপৌিু েহ-রাষ্ট্রপবত 

বহকেকি পুনঃবনিযাবচত হকয়কেন । 
 

েন্ত্রাকে অেযায়কনর অবভকর্াকগ FATF কগ্র তাবিকা মেকক িাদ 

পক়েকে পাবকস্তান 

প্যাররস-রভরিক রবেব্যাপী নজরোররকারী সংস্থা মারন িিাররং এবং সন্ত্রাসবাশে 

অেদা়েন সংিা অনুোেী, বফনাবিয়াি অযাকশন টাস্ক মফােয (FATF) এর কগ্র 

তাবিকা মেকক পাবকস্তানকক িাদ মদওয়া হকয়কে । মারন িিাররং এবং সন্ত্রাসী 

অেদা়েশনর উপর রন়েন্ত্রণ রাখশি ব্যেদিার জন্য 2018 োকি পাবকস্তানকক কগ্র 

তাবিকায় রাখা হকয়বেি। 
 

FATF বেিাত: 

পারকস্তান িাডাও, বনকারাগুয়াকক FATF-এর 'কগ্র তাবিকা' মেকক িাদ 

মদওয়া হকয়কে এবং দিশমাশেটিক ররপাবরিক অফ ককঙ্গা, তানজাবনয়া এিং 

মমাজাবম্বককক তাবিকায় রু্ি করা হকয়কে | 
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দুই শতাব্দীর মকে েিকচকয় কম িয়েী রু্িরাকজযর প্রধানমন্ত্রী 

রহসাতব ঋবষ েুনাক রনেুক্ত হতেতেন 

ঋরে সুনাকশক যুিরাশজযর প্রধানমন্ত্রী রহশসশব রনেুক্ত করা হমেমে এবং রিরন 

হশবন ভারিী়ে বংশোদ্ভূি প্রেম রব্রটিে প্রধানমন্ত্রী । একটি অেদবনরিক সংকশটর 

সম়ে রেরন যিমের প্রধানমন্ত্রী রহসামব কােতভামরর িারেত্ব রনমেমেন | 
 

2023 োি মেকক বনউ ইয়কয  বেটিকত বদওয়াবির উতেতে একটি 

পািবিক সু্কি হবিকি হকি  

বনউ ইয়কয  বেটির পািবিক সু্ককির জন্য রেও়োরিযে একটি েুটির বদন 

রহসাতব পারলে হকি, র্া 2023 োকি শুরু হকি, দম়ের এররক অযািামস এটি 

দ ােণা কশরশিন। অযািামস বনউ ইয়কয  অযাকেম্ববি েদস্য মজবনফার 

রাজকুমাকরর োকে মর্াগ মদন, রযরন েীপাবরিশক িুটির রেন রহসাশব স্বীকৃরি 

দেও়োর জন্য আইন প্রবিদ ন কশররিশিন।  
 

র্া িিা হকয়কে: 

একটি সংবাে সশেিশন ভােণ রেশি রগশ়ে রাজকুমার বশিন, " েময় একেকে 

বহিু, মিৌি, বশখ এিং বজন ধকমযর 200,000 বনউ ইয়কয িােীকক স্বীকৃবত 

মদওয়ার র্ারা দীপািবি উদর্াপন কশর, ো একটি আশিার উত্সব।"  

 

State News in Bengali 
 

গুরুোকম বতবর হকি বিকির িৃহত্তম োফাবর পাকয  

হবরয়ানার গুরুগ্রাতম তিরর হশব বিকির িৃহত্তম জঙ্গি োফাবর পাকয  । রবশের 

বৃহিম জেি সাফারর পাকদ টি গুরুোম এবং নুহ দজিার আরাবল্লী পবদিমািা়ে 

10000 একর এিাকা জুশড রবসৃ্তি। এই প্রকল্পটি হশব বিকির েিকচকয় ি়ে 

প্রকল্প। 
 

মকরািার পুল্লামপা়োকক প্রেম েমূ্পেয বিবজটাি োক্ষর পঞ্চাকয়ত 

রহসাতব কঘােো করা হতেতে 

মকরািার বতরুিনতপুরম মজিার পুল্লামপাডা োম পঞ্চাকয়ত দেশের প্রেম 

সমূ্পণদ বিবজটািভাতব োক্ষর হওো গ্রাম পঞ্চাকয়ত হওয়ার মগৌরি অজয ন 

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

বারসদাশের অনিাইন দমাশির মােশম উপিব্ধ 800 টিরও দবরে সরকারর 

পররশেবাগুরিশি অযাশক্সস পাও়োর ক্ষমিা প্রিান করা মধ্য রিমে সমূ্পণদ রিরজটাি 

সাক্ষরিা অজদ শনর িক্ষয রিি । প্ররেক্ষশণর সম়ে বারসদাশের সামারজক রমরি়ো 

েযাটফমদ এবং দমৌরিক ব্যারকং পররশেবাগুরি ব্যবহার করার জন্যও প্ররেক্ষণ দেও়ো 

হশ়েরিি। 
 

মতকিঙ্গানা েরকার দবরিকদর জন্য 'আোরা' মপনশন রিম চািু 

ককরকে 

দিশিোনা েরকার রাশজযর কল্যাণমূিক ব্যবস্থা এবং সামারজক সুরক্ষা দনট 

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

দপনেশনর িক্ষয হল সকি েররিশের জীবন রনরাপে করা। এটি রাশজযর ব়েি 

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

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

েন নতুন আশারা মপনশন মিুর করা হশ়েশি। 
 

বিকগবিয়ার বিবি বমশ্র মমর্ািকয়র রাজযপাকির অবতবরি দাবয়ত্ব 

েহে ককরকেন 

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

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

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

অরিররি োর়েে দেও়ো হশ়েশি। দম ািশ়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপবত 

হারমান বেং োংবখউ শপেিাকয পাঠ কশরন । 
 

মকন্দ্র সরকার নাগাোি এিং অরুোচি প্রকদকশ AFSPA আরও 6 

মাকের জন্য িাব়েকয়কে  

মফিাকরি েরকার অনুোকর, েশস্ত্র িাবহনী (বিকশষ ক্ষমতা) আইন, িা 

AFSPA, নাগাোি এবং অরুোচি প্রকদকশর 12টি দজিা়ে অরিররি ি়ে 

মাশসর জন্য প্রশ়োগ করা হশ়েশি। রবশিাহ রবশরাধী অরভযান পররচািনা়ে সামররক 

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

দজিার রকিু এিাকা়ে এটি সম্প্রসাররি করা হশ়েশি। 
 

উত্তরপ্রকদশ েরকার দ্বারা UP প্রেম েিয-মবহিা PAC ব্যাটাবিয়ন 

তেরী করা হতেতে 

মুখ্যমন্ত্রীর অরফশসর আরধকাররকশের মশি, উিরপ্রশেে সরকার রাশজয প্রেম 

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

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

দেও়ো । অরিররিভাশব, মরহিা কনশস্টবি রনশ়োগ কশর, রাশজযর 1,584টি 

োনার প্ররিটিশি মরহিা সহা়েিা দিি স্থাপন করা হশ়েরিি। 
 

প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র মমাবদ গুজরাকটর মমাকধরাকক প্রেম 24×7 

মেৌরশবি চাবিত োম রহসাতব মর্াষো ককরকেন 

প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র মমাদী রনবদাচনী গুজরাকটর মমাকধরা োমকক দেশের প্রেম 

24×7 দসৌরেরি চারিি োম রহসাশব দ ােণা কশরশিন । দমাশধরা, যা চািুশকযর 

সম়ে রনরমদি েিাব্দী প্রাচীন সূযদ মরদশরর জন্য রবখ্যাি, এটি একটি "কেৌরশবি 

চাবিত োম" রহসাশবও পরররচি হশব । গুজরাশট রিন রেশনর সফশর োকা দমারে 

14,600 দকাটি টাকারও দবরে মূশল্যর রবরভন্ন উন্ন়েন প্রকশল্পর উশদ্বাধন করশবন। 

ভারিী়ে জনিা পাটিদ  োরসি গুজরাশট রবধানসভা রনবদাচন এই বিশরর দেশের 

রেশক হও়োর কো। 
 

মকন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বহমাচি প্রকদকশ জি ক্রী়ো মককন্দ্রর 

উকদ্বাধন করকিন 

দকন্দ্রী়ে যুব রবে়েক ও েীডা মন্ত্রী অনুরাগ বেং ঠাকুর বহমাচি প্রকদকশর 

বিিােপুকরর মকািদাম িরমানায় একটি জি ক্রী়ো কসন্টাতরর উকদ্বাধন 

কশরশিন ৷ এটি রহমাচি প্রশেশে প্রথম ধরশনর যসন্টার, ো মস্পাটয ে অেবরটি 

অফ ইবিয়া (SAI) এিং ন্যাশনাি োমযাি পাওয়ার ককপযাকরশন (NTPC) 

দ্বারা মর্ৌেভাকি েূচনা করা হকয়কে । ইশভন্ট চিাকািীন SAI এবং NTPC-

এর মশে সমশ ািা স্মারক (MoU) রবরনম়ে করা হশ়েরিি । দরার়েং, কযাশনার়েং 

এবং কা়োরকংশ়ের মশিা জি েীডাগুরিশি েীডারবেশের প্ররেক্ষশণর জন্য 

দকন্দ্রটি রনশবরেি হশব। 
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ওব়েশার মুখ্যমন্ত্রী নিীন পট্টনাকয়ক ‘Football for All’ চািু 

করকিন 

ফুটবশির সংিৃরিশক িৃণমূি স্তমর রনশ়ে দযশি রাশজয ‘Football for All’ চািু 

কশরশিন ওব়েশার মুখ্যমন্ত্রী নিীন পট্টনায়ক। কবিঙ্গা ইনবেটিউট অফ 

ইিাবস্ট্রয়াি মটককনািবজ (KIIT) এবং কবিঙ্গা ইনবেটিউট অফ 

মোশ্যাি োকয়কিে (KISS) এর সাশে অংেীোররশে ওরডো়ে রফফা এই 

দপ্রাোমটি শুরু কশরশি ।  
 

বিিব্যাংক অন্ধ্রপ্রকদকশ SALT প্রককল্পর জন্য $250 বমবিয়কনর ঋে 

প্রদান কতরতে 

রবেব্যাংক রাজয সরকাশরর দ্বারা বাস্তবার়েি পে-শব্ররকং সংিাশরর প্রেংসা়ে 

োকপাটিয ং অন্ধ্র'ে িাবনযং ট্রািফরকমশন (SALT) প্রককল্পর উতেতে $250 

বমবিয়কনর একটি বনঃশতয  ঋে প্রোবরত কশরশি । বিকশষ মুখ্য েবচি বি. 

রাজকশখর (সু্কি বশক্ষা) এর মশি SALT প্রককল্পর অধীশন সূরচি সংিারগুরি 

বশক্ষা প্রোশনর পদ্ধরিশি একটি র্দিান্তমূিক পররবিদ ন এশনশি এবং ফিাফিগুরি 

উত্সাহজনক রিি। 
 

বহমাচি প্রকদশ েরকার কৃষককদর োহায্য করার জন্য নতুন প্রকল্প 

"HIMCAD" শুরু ককরকে 

বহমাচি প্রকদকশর রাজয েরকার কৃেকশের দসচ সুরবধা প্রোশনর জন্য 

'HIMCAD' নামক একটি নিুন প্রকমের শুরু কশরশি । সাম্প্ররিক িথ্য 

অনুসাশর, রহমাচি প্রশেশের প্রা়ে 80% কৃরে এিাকা বৃরিরনভদ র । এই রিমটি ভাি 

জি সংরক্ষণ, েে বহুমুখীকরণ এবং সমরিি চাশের জন্য কৃেকশের দক্ষশত্র্র 

প্রান্ত দেশক দেে সংশযাগ প্রোন করশব। 
 

মমর্ািয়: মমঘা কায়াক মফবেভযাি 2022 এর 5তম েংস্করে শুরু 

হকয়কে 

মমর্ািয় উমোম োকমর মকনারম উমটু্র নদীকত 13 অশটাবর দেশক শুরু 

হও়ো চার রেনব্যাপী দমগা দলাবাি অযািশভঞ্চার দিাটদ স দিশকি, 'কমর্া 

কায়াক মফবেভযাি, 2022' মহাে করকত চতলতে  । উৎসশবর 2022 

সংিরশণ রবশের 20টি দেে দেশক 100 টিরও দবরে অংেেহণকারীরা উপরিে 

থাকমব, যার মশে রকিু রবখ্যাি েীডারবেও রশ়েশি ৷ উৎসশব রিনটি প্ররিশযারগিা 

রবভাশগ দহা়োইট ও়োটার কা়োরকং ইশভন্ট অন্তভুদ ি োকশব – িাউনররভার 

টাইম ট্রা়োি, এক্সট্রিম স্ল্যািম এবং দপোোরশের পাোপারে মেবিী এবং 

অশপোোর দরসারশের জন্য িাউনররভার রিস্টাইি। 

রনউরজল্যাি, যুিরাজয, জামদারন, িাে এবং কানািার মশিা দনিৃস্থানী়ে 

অযািশভঞ্চার ও়োটার দিাটদ স দেে দেশক অংেেহশণর আোস রেশ়ে 'শম  

কা়োক দফরস্টভযাি' একটি অপ্ররিশরাে সাডা পাশে | 
 

বহমাচি প্রকদকশ ৪েয িকি ভারত এক্সকপ্রকের উকদ্বাধন করকিন 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী 

চিুেদ িকি ভারত এক্সকপ্রে মট্রকনর উকদ্বাধন করকিন প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র 

মমাবদ । রিরন রহমাচি প্রশেশে দবে কশ়েকটি উন্ন়েন প্রকল্পও চািু কশররিশিন। 

প্রধানমন্ত্রী দমােী  আম্ব আিাউরা মেকক নয়াবদবল্ল নিুন বশদ ভারি এক্সশপ্রস 

দট্রশনর উশদ্বাধনী সূচনা করশিন । রিরন বাল্ক ড্রাগ পাশকদ র রভরিপ্রস্তরও স্থাপন 

কশরন।  
 

ভারত েরকার কৃষ্ণা নদীর উপর প্রর্ম ঝুিত মেতু তেররর অনুকমাদন 

রদতেতে 

মকন্দ্রীয় েরকার মতকিঙ্গানা এিং অন্ধ্রপ্রকদকশর োকে েংকর্াগকারী এিং 

নাল্লামািা িন পবরেকরর মে বদকয় র্াওয়া কৃষ্ণা নদীর উপর একটি 

আইকরনক দকবি দস্টি-কাম-সাসশপনেন দসিু রনমদাশণর অনুশমােন রেশ়েশি । 

দকন্দ্রী়ে সডক পররবহন ও জািী়ে সডক মন্ত্রী নীরিন গডকরর এই রসদ্ধান্ত এর 

দ ােণা কশরশিন। গিকরর বশিরিশিন দয আইকরনক দসিুটির দবে কশ়েকটি 

অনন্য তবরেিয োকশব দযমন একটি নেী জুশড েী দ কাশচর পে, একটি বড 

দনরভশগেন িযান ইেযারি। 
 

তাবমিনা়েুই একমাে রাজয র্া 2022 োকির জন্য জিজীিন 

বমশকনর িক্ষযমাো অজয ন ককরকে 

তাবমিনা়েু ভারশির একমাত্র্ রাজয রহসাশব আরবভূদ ি হশ়েশি দযটি জি জীিন 

বমশকনর জন্য 2022 Q1 এিং Q2-এর িক্ষযমাো অজয ন ককরকে, দযখাশন 

69.57 িক্ষ পররবারশক টযাপ সংশযাগ দেও়ো হশ়েশি। মকন্দ্রীয় জিশবি মন্ত্রী 

গকজন্দ্র বেং মশখাওয়াত দচন্নাই পররেেদন কশরশিন এবং 2024 সাশির মশে 

প্ররিটি োমীণ পররবাশর রনরিি দপাশটদ বি টযাপ জি সরবরাশহর জন্য জি জীবন 

রমেশনর কাশজর অেগরি পযদাশিাচনা কশরশিন। 
 

বিজয়ওয়া়োয় শুরু হকে বতনবদকনর কুবচপুব়ে নৃতয উৎেি 

িৃিী়ে বিি কুবচপুব়ে নাকটযাৎেকির আশ়োজন করা হমেমে । রবে কুরচপুরড 

নাশটযাৎসব শুরু হশে 14ই অকটাির 2022 তাবরকখ । বিিবিখ্যাত কুবচপুব়ে 

নৃতয বশল্পী মভম্পবত চায়না েতযকমর 93তম জমিাবষযকীর স্মরশণ কুরচপুরি 

নৃিয উৎসশবর আশ়োজন করা হশে । 
 

িন্যপ্রােী মিািয  দুগযািতী টাইগার বরজাভয কক নতুন টাইগার বরজাভয  

বহোকি অনুকমাদন ককরকে 

দুগযািতী টাইগার বরজাভয  হি একটি 2,339 বগদ রকশিারমটাশরর একটি নিুন বা  

সংরক্ষনাগার, যা নরবেংহপুর, োশমাহ এবং সাগর দজিা জুশড রবসৃ্তি হশব । 

মেপ্রকদশ িন্যপ্রােী মিািয  পান্না টাইগার ররজাভদ  (রপটিরপ) এর একটি নিুন বা  

সংরক্ষণাগার তিররর অনুশমােন রেশ়েশি, যার এক-চিুেদাংে মকন-কিতওয়া 

নদীর বিবককনর কারকে বনমবজ্জত হকি । 
 

পাঞ্জাি েরকার কমযচারীকদর উতেতে পুরাতন মপনশন বস্কম 

পুনরুদ্ধার করতে চতলতে 

পাঞ্জাি েরকার িার কমীশের জন্য পুরাকনা মপনশন বস্কম পুনরুদ্ধাশরর রসদ্ধান্ত 

রনশ়েশি । মুখ্যমন্ত্রী ভগিত মান মর্াষো ককরকেন মর্, েরকার িার কমীশের 

জন্য দীপািবি উপহার রহসাশব পুরাশনা দপনেন প্রকল্প বাস্তবা়েশনর রসদ্ধান্ত 

রনশ়েশি। মবন্ত্রেভার বিঠকক এই রসদ্ধান্তটি দনও়ো হশ়েশি । এই রসদ্ধাশন্তর িক্ষয 

হল িক্ষারধক কমদচারীশক উপকৃি করা। 
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মকন্দ্রশাবেত অঞ্চি J&K 26মশ অকটাির মর্াগদান বদিে উদর্াপন 

ককরকে  

ভারশির দকন্দ্রোরসি অঞ্চি জেু ও কাশ্মীর েুত়ে মর্াগদান বদিে পারিি 

হশে। দযাগোন রেবসটি অিযন্ত িাৎপযদ বহন কশর, কারণ 1947 সাশির এই রেশন 

জেু ও কাশ্মীকরর তৎকািীন মহারাজা, হবর বেং রবশের সবদশশ্রষ্ঠ গণিশন্ত্রর 

অংে হও়োর জন্য প্রশবোরধকাশরর সনশে স্বাক্ষর কশররিশিন । রেবসটির 

উপিশক্ষ রবরভন্ন অনুষ্ঠাশনর আশ়োজন করা হশে ।  
 

মকরািায় HONESTY SHOPS মখািা হকয়কে 

মকরািার এনযাকুিাম দজিার 15টি িুশি HONESTY SHOPS দখািা 

হশ়েশি । HONESTY SHOPS  গুরি হি েুকিন্ট পুবিশ কযাকিট (SPC) 

প্রকশল্পর একটি অংে, যার িক্ষয িাত্র্শের উমেমে সিয এবং সিিার মূল্যবান 

পাঠ প্রোন করা। এই দোকানগুরির কাউন্টাশর দকানও রবে়েকমী দনই এবং 

রেক্ষােীরা দোকাশন রাখা েংেকহর িাকক্স প্রবতটি দ্রতব্যর জন্য টাকা মফকি 

বদকত পাকরন। 
 

HONESTY SHOPSেম্পবকয ত মূি পকয়ন্ট: 

• েুকিন্ট পুবিশ কযাকিকটর (এেবপবে) অধীশন HONESTY SHOPS 

চািু করা হকয়কে। 

• এসরপরস প্রকল্পটি রেক্ষােীশের মশে উন্নি নাগবরক মিাধ জাবগকয় 

মতািার জন্য এবং িাশের োর়েেেীি যুবক রহশসশব গশড দিািার জন্য 

কল্পনা করা হশ়েরিি। 

• মদাকানগুবির উশেশ্য হি িাত্র্শের েততার গুে অনুভি করার েুকর্াগ 

মদওয়া। 

• রেক্ষােীশের মশে আস্থা জাগাশনার জন্য িুিগুরি দোকাশনর রেশক 

বেবেটিবভ েুবিধাগুবি বি কশর রেশ়েশি । 

• সিিার দোকাশন প্রধানি িুি রভরিক আইশটম দযমন মনাটিুক, কিম, 

মপবিি িক্স, ইকরজার, চাটয  মপপার এিং অন্যান্য প্রকয়াজনীয় বজবনে 

রকয়কে। 

• েরকাবর উচ্চ মােবমক বিযািকয়র করমউরনটি পুরিে অরফসার 

জারনশ়েশিন দয প্রকশল্প অংেেহশণর জন্য আরও দবরে রেক্ষােীর মুশখামুরখ 

হও়োর জন্য িারা ₹10 এর রনশচ আইশটম দরশখশিন। 
 

গুজরাটি নিিষয 2022: তাবরখ, েময় এিং মিেু ভারাে েম্পককয  

গুজরাটি নিিষয র্া মিেু ভারে নাশমও পরররচি | এটি েীপাবরির একরেন পশর 

উেযারপি হ়ে । গুজরাটি নববেদ কাবতয ক মাকের শুিপক্ষ প্রবতপকদ পক়ে । 

গুজরাটি নববেদশক িষযা-প্রবতপদ িা পাদওয়াও িিা হয় । গুজরাটি নববেদ হি 

গুজরাকটর অন্যতম প্রধান উৎেি । 

গুজরাটি নিিষয 2022: তাবরখ 

গুজরাটি নববেদ 2022 বা মিেু ভারাে 26 অকটাির 2022 িাররশখ উেযারপি 

হ়ে। এটি েীপাবরির একরেন পশর উেযারপি হ়ে এবং এই বির এটি দগাবধদন পূজার 

সাশে পারলে হে । গুজরাটি নববশেদ পূজা ও আচার অনুষ্ঠাশনর দকাশনা রনরেদ ি 

সম়ে দনই। প্রবতপদ বতবে 25যে অশটাবর 2022-এ সিযা 6.48 রমরনশট শুরু হ়ে 

এবং প্ররিপে বতবে 26 অশটাবর 2022-এ সিযা 5.12-এ দেে হ়ে। 
 

ওব়েশার জয়পুর বিমানিির DGCA মেকক িাইকেি মপকয়কে 

বিকরটকরট মজনাকরি অফ বেবভি এবভকয়শন(DGCA) মজপুর 

বিমানিিরকক আঞ্চরিক সংশযাগ প্রকশল্পর অধীশন বারণরজযক োইট পররচািনা 

করার িাইশসে রেশ়েশি। দবসামররক বিমান পবরিহন মন্ত্রোিয় এটিশক একটি 

মাইিফিক রহশসশব বণদনা কশরশি। রবমানবদরটি মকারাপুট শহকরর 33 

বককিাবমটার উত্তর- পবিকম এবং ভুবশনেশরর 500 বককিাবমটার দবক্ষে-

পবিকম অবরস্থি । 

জ়েপুর রবমানবদরশক দেও়ো DGCA িাইশসে সম্পরকদ ি মূি পশ়েন্টগুরি 

• DGCA দজপুর বিমানিিরকক বারণরজযক োইট পররচািনার জন্য 

িাইশসে রেশ়েশি। 

• ওরডোর জয়পুর বিমানিির UDAN- এর অধীশন রনধদাররি রবমান 

রে়োকিাপ চািাশনার িাইশসে পা়ে । 

• অযাকরাকরামটিকক অিতরে এিং প্রস্থাকনর রন়েরমি স্থান রহসাশব ব্যবহার 

করার অনুশমােন দে়ে । 

• িাইশসেটি স্থবগত, পবরিতয ন িা রবমান আইশনর রবধান প্রিযাহাশরর জন্য 

ো়েী হশব এবং রবমাশনর রন়েম িঙ্ঘন করা হশ়েশি। 

• মুখ্যমন্ত্রী নিীন পট্টনাকয়ক ওব়েশায় রবমানবদরগুরির বৃরদ্ধর প্রেংসা 

কশরশিন এবং বশিশিন দয এটি জনগশণর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করশব এবং 

সংশযাগশক উত্সারহি করশব। 
 

কেযাটক মবন্ত্রেভা SC, ST েম্প্রদাকয়র জন্য েংরক্ষে িাব়েকয়কে 

কেযাটক মবন্ত্রেভা তফবেবি জারি (SC) এর জন্য 2 েিাংে এবং তফবেবি 

উপজাবতর (ST) জন্য 4 শতাংশ সংরক্ষণ করার উমেমে একটি অোশেে 

জারর করার রসদ্ধান্ত রনশ়েশি । কণদাটশকর মরন্ত্রসভার সভাপরিে করশিন মুখ্যমন্ত্রী 

িােভরাজ মিামাই । কেযাটক েরকাকরর এই রসদ্ধাশন্তর িক্ষয হি রাশজযর 

ST/SC সম্প্রো়েশক উন্নীি করা এবং রেক্ষা ও কমদসংস্থাশনর দক্ষশত্র্ পযদাপ্ত 

সুশযাগ প্রোন করা। 
 

জিজীিন বমশকনর অধীকন গুজরাট 100 শতাংশ পবরিাকর েতলর 

কি েংকর্াগ অজয ন ককরকে 

গুজরাটকক 100 শতাংশ 'হর র্র জি' রাজয রহসাশব দ ােণা করা হশ়েশি । 

গুজরাশট, োমীণ এিাকার পররবারগুরি 'হর  র জি' রমেশনর অধীশন জমলর 

কশির মােশম বনরাপদ পানীয় জকির অযাকক্সে মপকয়কে । সরকারর দরকিদ  

অনুযা়েী রাশজযর প্রা়ে 91,73,378 িাব়েকত জকির কতলর েংকর্াগ রকয়কে । 

প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র মমাবদ গুজরাকটর রাজয এিং জনগেকক অবভনিন 

জাবনকয়কেন র্ারা জিশবি রমেশনর জন্য িাশের উৎসাহ দেরখশ়েশিন । 
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স্বাভাবিক িৃবষ্টর কারকে মূেস্ফীবত 5.2%-এ মনকম আেকত পাকর: 

RBI বরকপাটয  

বরজাভয  ব্যাক অফ ইবিয়া (RBI) আো করশি দয, খুচরা মুিাস্ফীরি FY24-

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

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

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

পূশবদর 7.2 েিাংে দেশক 7 েিাংে কমরমে | 

 

মেিা খাকতর প্রিৃবি 6 মাকের সতবিাচ্চ কম হতেতে 

একটি দবসরকারর সমীক্ষা়ে দেখা দগশি, উচ্চ মূল্যস্ফীরির মশে চারহো কশম 

যাও়োর কারশণ দসশেম্বশর ভারকতর পবরকষিা বশকল্পর প্রিৃবি েয় মাকের 

েিযবনকে মনকম একেকে । S&P মলািাি ইবিয়া োবভয ে পারকচবজং 

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

দেশক, র়েটাশসদর দপাি 57.0-এর প্রিযাোর দচশ়ে কম। 
 

2022 সাতল ভারতের অর্িননরেক প্রবৃরদ্ধ কতম 5.7% হতব: UNCTAD  

ইউনাইতটে কনশনস কনফাতরস অন করে অযাে 

কেতভলপতমন্ট(UNCTAD) যরড অযান্ড যডমভলপমমন্ট ররমপাটত  2022-এর 

পূবতাভাস অনুসামর, উেের অথতােন েরচ এবং দুবতল সরকারর ব্যমের কারমণ 

ভারতের অর্িননরেক প্রবৃরদ্ধ 2021 সামলর 8.2 েোংে যথমক এই বের 5.7 

েোংমে যনমম আসমব বমল আো করা হমে। . 

 

WTO তবরশ্বক বারেেয বৃরদ্ধর মন্দার পূবিাভাস রদতেতে 

রবশ্বব্যাপী ব্যবসারেক বারেতেযর পররমাে বৃরদ্ধ 2023 সাতল 1 শোংতশ 

কমতে পাতর , ো এই বেমরর এরপ্রমল করা 3 েোংমের পূবতাভাস যথমক কম, 

WTO দ্বারা প্রকারশে নেুন অনুমান অনুসাতর ৷ এটি ইউমক্রন েুদ্ধ, উে 

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

হমেমে, এটি বমলমে। 

 

চিবত অেযিেকর মমাট প্রতযক্ষ কর েংেহ 23% মিক়ে 8,98,000 মকাটি 

টাকা হকয়কে 

গি বিশরর িুিনা়ে চিরি অেদবিশর মমাট প্রতযক্ষ কর েংেহ 23 শতাংকশর 

মিবশ মিক়ে আট িাখ বনরানব্বই হাজার মকাটি টাকা হকয়কে । অেদ মন্ত্রণাি়ে 

জারনশ়েশি যে, প্রিযক্ষ কর আোশ়ের সামর়েক পররসংখ্যান এখশনা রস্থরিেীি 

প্রবৃরদ্ধ অব্যাহি দরশখশি। 
 

বিিব্যাংক FY23-এর জন্য ভারকতর অেযননবতক প্রিৃবির পূিযাভাে কবমকয় 

6.5% ককরকে 

বিিব্যাংক ভারশির জন্য তার 2022-23 (FY23) প্রকৃত মমাট মদশজ 

উৎপাদন (GDP) এর পূবদাভাস করমশ়ে 6.5% ককরকে, র্ার পূকিযর অনুমান 

রেল 7.5% |  

েরক্ষণ এরে়োর প্ররি বিশর দুবার প্ররিশবেশন রবেব্যাংক বশিশি, "উচ্চতর 

অবনিয়তা এিং উচ্চতর অেযায়ন ব্যকয়র কারকে মিেরকাবর বিবনকয়াকগর 

প্রিৃবি হ্রাে মপকত পাকর ।" আন্তজদ ারিক আরেদক প্ররিষ্ঠানটি আরও উশল্লখ 

কশরশি দয তবরেক চারহো কমশি দেশের রপ্তারন প্রভারবি হশব। এই তৃতীয়িার 

বিিব্যাংক FY23 যে ভারশির জন্য িার GDP বৃরদ্ধর পূবদাভাস সংশোধন 

কশরশি। জুন মাশস, এটি ভারশির জন্য িার FY23 রজরিরপ বৃরদ্ধর পূবদাভাস 

করমশ়ে 7.5% কশরশি। এরপ্রশির শুরুশি, এটি পূবদাভাস 8.7% দেশক করমশ়ে 

8% কশরশি। 
 

FY24-এ ভারকতর জন্য মনামুরা পূিযাভাে: িৃবির হাকর 5.2% মিা 

মনামুরা ভবিষ্যদ্বােী ককরকে মর্ তবরেক মদার প্রভাশবর কারশণ চিরি 

অেদবিশর 7% দেশক 2023-24 ( FY24 ) এ ভারশির প্রবৃরদ্ধ মারাত্মকভাশব 

5.2%-এ দনশম আসশব ৷ জাপারন দব্রাকাশরজ রবেব্যাপী চযাশিি দমাকাশবিা়ে 

নীরি সিকদ িার আহ্বান জারনশ়েশি এবং দজার রেশ়েশি দয ম্যাশো রস্থরিেীিিা, 

উন্ন়েন প্রেম দফাকাস হও়ো উরচি। 
 

ভারতীয়রা শীঘ্রই UPI ব্যিহার ককর ইউকরাকপ অেয প্রদান করকত েক্ষম 

হকিন 

NPCI ইন্টারন্যােনাি দপশমন্টস রিরমশটি ( NIPL ) এবং ইউশরাপী়ে দপশমন্ট 

পররশেবা প্রোনকারী ওয়ার্ল্য িাইন একটি কশপদাশরেন প্ররিষ্ঠা কশরশি, যার 

কারশণ ভারিী়েরা েীঘ্রই ইউশরাপ জুশড UPI (ইউনাইকটি মপকমন্ট 

ইন্টারকফে) এর মােকম অেযপ্রদান করকত েক্ষম হকি। ন্যােনাি দপশমন্টস 

কশপদাশরেন অফ ইরি়ো (NPCI) এর আন্তজদ ারিক রবভাগশক NIPL বিা হ়ে। 
 

IMF পূিযাভাে: বিিব্যাপী বজবিবপ প্রিৃবি হ্রাে পাকি, ভারকতর মুিাস্ফীবত 

পকরর িের 4% হ্রাে পাকি 

আন্তজদ ারিক মুিা িহরবি ভরবষ্যদ্বাণী কশরশি দয, ভারশির তবরেক প্রবৃরদ্ধ 2021 

সাশি 6% দেশক 2022-এ 3.2% এবং 2023-এ 2.7%-এ দনশম আসশব ৷ 

তবরেক আরেদক সংকট এবং মহামারীর গুরুির পযদা়ে বাে রেশ়ে, আইএমএশফর 

প্রবৃরদ্ধর অনুমান ইরেি দে়ে দয এটি 2001 সাশির পর সবশচশ়ে দুবদি প্রবৃরদ্ধ হশব। 
 

IMF পূিযাভাে: বিিব্যাপী বজবিবপ প্রিৃবি হ্রাে পাকি, ভারকতর মুিাস্ফীবত 

পকরর িের 4% হ্রাে পাকি 

আন্তজদ ারিক মুিা িহরবি ভরবষ্যদ্বাণী কশরশি দয, ভারশির তবরেক প্রবৃরদ্ধ 2021 

সাশি 6% দেশক 2022-এ 3.2% এবং 2023-এ 2.7%-এ দনশম আসশব ৷ 

তবরেক আরেদক সংকট এবং মহামারীর গুরুির পযদা়ে বাে রেশ়ে, আইএমএশফর 

প্রবৃরদ্ধর অনুমান ইরেি দে়ে দয, এটি 2001 সাশির পর সবশচশ়ে দুবদি প্রবৃরদ্ধ হমে 

চমলমে । 
 

IMF ভারকতর বজবিবপ প্রিৃবি িতয মান আবেযক িেকর 7.4% মেকক 6.8% 

কবমকয়কে 

মুিা তহবিি (IMF) , িার সবদশেে বিি অেযননবতক আউটিুক বরকপাকটয , 

2022-23 (FY23) আবেযক িেকর ভারকতর মমাট মদশজ উৎপাদন (GDP) 

িৃবির পূিযাভাে 60 মিবেে পকয়ন্ট (bps) কবমকয় 6.8 শতাংশ ককরকে | 

জুিাইশ়ের ও়োডদ  ইশকানরমক আউটিুক (িরিউইও) ররশপাশটদ , IMF ভারকতর 

FY23 িৃবির পূিযাভাে 80 bps কবমকয় 7.4 শতাংশ ককরকে । IMF FY24-

এর জন্য 6.1 েিাংশের পূবদাভাস বজা়ে দরশখশি। 
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ভারকতর WPI মূেস্ফীবত মেকেম্বকর 10.7% এ মনকম একেকে, র্া 

আগকে 12.41% বেি 

পাইকাবর মূে েূচককর (WPI) উপর রভরি কশর মূল্যস্ফীরি দসশেম্বশর কশম 

10.70% হশ়েশি । সরকারী পররসংখ্যান অনুসাশর, আগস্ট মাশস WPI-রভরিক 

মূল্যস্ফীরির হার রিি 12.41% । হাই-বস্পি বিকজি (HSD) সশবদাচ্চ 

মূল্যস্ফীরির হার 65.96% হমেমে | এর পশর অপররশোরধি দিি ও প্রাকৃরিক 

গ্যাশসর োম দবশড 44.72 েিাংে হমেমে এবং আিুর োম 49.79 েিাংে 

হমেমে । 
 

ভারকতর বিকদবশক মুিার বরজাভয  USD 204 বমবিয়ন মিক়েকে 

ররজাভদ  ব্যাক জারনশ়েশি, দসানার সম্পশের মূল্য বৃরদ্ধর ফশি ভারশির তবশেরেক 

মুিার ররজাভদ  7 অশটাবর দেে হও়ো সপ্তাশহ 204 রমরি়েন মারকদ ন িিার দবশড 

USD 532.868 রবরি়েশন দপৌাঁশিশি । দমাট ররজাভদ  USD 4.854 রবরি়েন মারকদ ন 

িিার কশমশি, ো আশগর ররশপাটদ  করা সপ্তাশহ 532.664 রবরি়েন রেল। 
 

ভারত আগামী 5 িেকর 475 বিবিয়ন িিার FDI আনকত পাকর: বরকপাটয  

রসআইআই-ইও়োই ররশপাটদ  অনুসাশর, ভারশি েরােবর বিকদশী বিবনকয়াকগর 

(FDI) জন্য প্রবৃরদ্ধর সম্ভাবনা রশ়েশি এবং আগামী পাাঁ চ বিশর 475 রবরি়েন 

িিাশরর FDI প্রবাশহর সম্ভাবনা রশ়েশি । মহামারী এবং ভূ-রাজবনরিক উন্ন়েশনর 

প্রভাব সশেও, ভারশি রবশেেী প্রিযক্ষ রবরনশ়োগ (FDI) গি েে বিশর েমাগি 

বৃরদ্ধ দপশ়েশি, যা 2021-22 FY-এ $84.8 রবরি়েশন দপৌাঁশিশি। 
 

মরান $100-বিবিয়ন বজবিবপ িা়োকত োহায্য করকত পাকর, ভারকত িক্ষ 

িক্ষ চাকবর: WEF বরকপাটয  

ও়োডদ  ইশকানরমক দফারাম (WEF) একটি নিুন প্ররিশবেশন বশিশি দয, 

ভারিী়ে কৃরের প্রযুরি-শনিৃোধীন রূপান্তশরর দকশন্দ্র দড্রান স্থাপন করা দেশের 

রজরিরপ 1-1.5% বৃরদ্ধ করশি পাশর এবং এরফমল আগামী কশ়েক বিশর অন্তি 

পাাঁ চ িাখ কমদসংস্থান হশব। 
 

BSE ইকিকট্রবনক মগার্ল্ রবেদ চািু ককরকে 

24 অশটাবর 2022 -এ BSE িা িকম্ব েক এক্সকচঞ্জ িার েযাটফশমদ 

ইশিকট্ররনক দগাড ররসে (EGR) চািু কশরশি । এটি েীপাবরির মুহুিদ -এ 

দট্ররিংশ়ের সম়ে 995 এবং 999 রবরপউররটির দুটি নিুন যপ্রাডাক্ট প্রবিদ ন কশরশি। 

বকভাকি মট্রবিং হতব? 

মট্রবিং হকি 1 োকমর গুরেেতক এিং মিবিভাবর 10 োম এিং 100 োকমর 

গুরেেতক । EGR বাজার সকাি 9:00 টা দেশক 9.30 টা পযদন্ত দখািা োকশব। 

এশি T+1 রনষ্পরি হশব । EGR স্বকেযর efficient price discovery এিং 

standardization, দসানার দিনশেশন স্বেিা, ইরি়ো গুি দিরিভারর 

স্টযািাশিদ র প্রচার এবং রবরনশ়োগকারীশের রনষ্পরির গ্যারারন্ট দে়ে। 
 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

তাবমিনা়েু এিং মহারাষ্ট্র 2021 োকি বিকদশী পর্যটককদর জন্য শীষযস্থানীয় 

স্থান রহসাতব উতে এতসতে 

দকন্দ্রী়ে পযদটন মন্ত্রশকর একটি ররশপাটদ  অনুসাশর, মহারাষ্ট্র এিং তাবমিনা়েুকত 

2021 োকি র্োক্রকম 1.26 বমবিয়ন এিং 1.23 বমবিয়ন রবশেেী পযদটযকর 

পররেেদন সংখ্যা রিি । ভারি 2021 সাশি 677.63 রমরি়েন অভযন্তরীণ পযদটযকর 

পররেেদন হমেমে, যা 2020 সাশি 610.22 রমরি়েন দেশক 11.05 েিাংে বৃরদ্ধ 

দপশ়েশি, ররশপাশটদ  বিা হশ়েশি। 
 

ইকিার টানা 6তম িাকরর জন্য ভারকতর পবরেন্ন শহকরর টযাগ মপকয়কে 

দকন্দ্রী়ে সরকাশরর বারেদক পররেন্নিা সমীক্ষা অনুোেী 'স্বে োকভয কশান 

অযাওয়ািয ে 2022'- এর ফিাফি মর্াষো করায় ইকিার টানা ষিিাকরর 

জন্য ভারকতর পবরেন্ন শহকরর রেশরানাম দপশ়েশি । মেপ্রকদশ দসরা 

পারফরম্যাে রাশজযর রবভাশগ প্রেম স্থান অরধকার কশরশি, িারপশর রমেমে 

েবত্তশগ়ে এিং মহারাষ্ট্র। 
 

OAG বরকপাটয : বদবল্লর IGI বিমানিির এখন বিকির 10তম ব্যস্ততম 

বিমানিির 

অবফবেয়াি এয়ারিাইন গাইি (OAG) বরকপাটয  অনুসাশর, রেরল্লর ইবিরা 

গািী আতজয াবতক বিমানিিরটি 2022 োকির অকটাির পযদন্ত আসন 

ক্ষমিা এবং অভযন্তরীণ এবং আন্তজদ ারিক োইশটর রিশকাশ়েরে অনুসাশর রবশের 

10তম ব্যস্ততম বিমানিির হতেতে । OAG-এর মকত, 34টি বেি, বদবল্ল 

বিমানিিকর 13,855টি আেন রেল, র্া ইবিরা গািী আতজয াবতক 

বিমানিির (IGIA) নাশম পরররচি । 
 

মহামারীজবনত কারকে 2020 োকি 56 বমবিয়ন ভারতীয় দবরি হকত 

পাকর: বিিব্যাংক 

নিুন অনুমান অনুসাশর, মহামারীর ফশি 2020 সাশি প্রা়ে 56 বমবিয়ন ভারতীয় 

চরম দাবরিযোর মকে োতব | বিিব্যাপী েংখ্যা 71 বমবিয়ন হতেতে এবং 

এরফমল এটি বদ্বতীয় বিিরু্কির পর মেকক দাবরিযো হ্রাকের কক্ষতে 

েিকচকয় খারাপ িের বহোকি পবরেত ককরকে। 

 

“Education 4.0 Report 2022” ওয়ার্ল্য  ইককানবমক মফারাম (WEF) 

দ্বারা প্রকাবশত হতেতে 

“Education 4.0 Report” বশকরানাকমর প্ররিশবেশন ব্যাখ্যা করা হশ়েশি দয 

কীভাশব প্রযুরি দেখার ত্রুটি দমটাশি পাশর এবং রেক্ষাশক সবার জন্য 

অযাশক্সসশযাগ্য কশর িুিশি পাশর। িথ্যটি Education 4.0 উকযাকগর অধীশন 

প্রকারেি হশ়েরিি, যা 2020 সাশির দম মাশস চািু হশ়েরিি এবং রেক্ষা প্রযুরি, 

সরকার, একাশিরমক এবং স্টাটদ -আপ সম্প্রোশ়ের 40 টিরও দবরে অংেীোরশক 

আহ্বান কশরশি। 
 

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


Monthly Current Affairs One-Liners | October 2022 

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

MHA: িােবিিাকহর মক্ষকে েিকচকয় খারাপ রাকজযর তাবিকায় শীকষয 

রকয়কে ঝা়েখণ্ড এিং পবিমিঙ্গ 

মকন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককর সবদশেে জনসংখ্যার নমুনা সমীক্ষা অনুসাশর, সমীক্ষাটি 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রশকর মরবজস্ট্রার মজনাকরি এিং মেিাে কবমশনাকরর কাযদাি়ে দ্বারা 

প্রকারেি হশ়েরিি । এটি 2020 সাশি পররচারিি হশ়েরিি এবং প্ররিশবেনটি গি 

মাশসর দেশের রেশক প্রকারেি হশ়েরিি। োম্পি দররজশেেন রসশস্টম 

(এসআরএস) পররসংখ্যান প্ররিশবেশন প্রা়ে 8.4 রমরি়েন জনসংখ্যাশক কভার 

কশর| 

 

CRII: বিষম্য কমাকনার জন্য ভারত েয় ধাপ এবগকয়, বিিব্যাপী 123 

নম্বকর অবরিে 

তবেম্য কমাশনার জন্য সাম্প্ররিক প্রবতশ্রুবত অনুোকর (CRII), ভারত অেমতা 

কমাকনার জন্য 161টি মদকশর মকে 123 নম্বকর ি়েটি স্থান এরগশ়েশি রকন্তু 

স্বাস্থয ব্যশ়ের দক্ষশত্র্ সবদরনম্ন পারফরমারশের মশে রশ়েশি। CRII এর দনিৃশে 

নরওকয় , এরপর জামযাবন ও অকস্ট্রবিয়া।  

অক্সফাম ইন্টারন্যােনাি অযাি দিশভিপশমন্ট ফাইন্যাে ইন্টারন্যােনাি 

(রিএফআই) দ্বারা প্রস্তুি করা সূচকটি রিনটি দক্ষশত্র্ সরকারী নীরি ও কশমদর 

পররমাপ কশর যা তবেম্য কমাশি বড প্রভাব দফশি । রিনটি দক্ষত্র্ হি জনশসবা 

(স্বাস্থয, রেক্ষা এবং সামারজক সুরক্ষা), কর এবং শ্ররমকশের অরধকার। 
 

মলািাি হাঙ্গার ইনকিক্স 2022: 121টি মদকশর মকে ভারত 107তম স্থাকন 

রকয়কে 

বিবিক কু্ষধা েূচকক 121 টি দেশের মশে ভারত 107 িম স্থাশন রশ়েশি, ো 

যুদ্ধ-রবধ্বস্ত আফগারনস্তান ব্যিীি েরক্ষণ এরে়োর সমস্ত দেশের দচশ়ে খারাপ । 

ভারশির 29.1 মস্কার এটিশক 'গুরুির' রবভাশগ রাশখ । ভারি শ্রীিকা (64), 

মনপাি (81), িাংিাকদশ (84) এিং পাবকস্তান (99) এর বনকচও রকয়কে । 

আফগাবনস্তান (109) েরক্ষণ এরে়োর একমাত্র্ দেে দযটি সূচশক ভারশির দচশ়ে 

খারাপ পারফমদ কশরশি। 

চীন সমরিগিভাশব 1 দেশক 17 নম্বশরর মশে োকা দেেগুরির মশে রশ়েশি, 

যার দিার 5 এর কম। ভারশির রেশু নি হও়োর হার 19.3%, যা 2014 (15.1%) 

এবং এমনরক 2000 (17.15%) এর যথমকও খারাপ | 

মলািাি হাঙ্গার ইনকিক্স 2022 এর শীষয মদশ: 

2022 োকি রয্াক মদশ মস্কার 

1-17 দবিারুে <5 

1-17 বসরন়ো ও হাশজদ শগারভনা <5 

1-17 রচরি <5 

1-17 চীন <5 

1-17 দোশ়েরে়ো <5 

1-17 এশস্তারন়ো <5 

1-17 হাশেরর <5 

1-17 কুশ়েি <5 

1-17 িাটরভ়ো <5 

1-17 রিেু়োরন়ো <5 
 

বিবভং েযাকনট বরকপাটয  2022: 50 িেকর িন্যপ্রােী জনেংখ্যা 69% হ্রাে 

মপকয়কে 

ওয়ার্ল্য  ওয়াইি ফাি ফর মনচার (িবিউিাবিউএফ)-এর েিযকশষ বিবভং 

েযাকনট বরকপাটয  অনুর্ায়ী, গত 50 িেকর বিিজুক়ে স্তন্যপা়েী প্রাণী, পারখ, 

উভচর, সরীসৃপ এবং মাশির েংখ্যা 69 শতাংশ ককমকে । 
 

Times Higher Education Rankings 2023: IISc ভারতীয় 

বিিবিযািয়গুবির মকে শীকষয রতেতে 

Times Higher Education Rankings 2023 দ ােণা করা হশ়েশি । এই 

বির, ইবিয়ান ইনবেটিউট অফ োকয়ি, ব্যাঙ্গাকিার ভারিী়ে 

রবেরবযাি়েগুরির মশে েীেদস্থান অজদ ন কশরশি । পাাঁ চটি ভারিী়ে রবেরবযাি়ে 

রবশের েীেদ 500টি রবেরবযািশ়ে জা়েগা কশর রনশ়েশি । IISc যক 251-300 

বিনীর অধীশন রাখা হশ়েশি । েীেদ 10টি ভারিী়ে রবেরবযািশ়ের সমূ্পণদ িারিকা 

নীশচ প্রকাে করা হশ়েশি। 

শীষয 10টি ভারতীয় বিিবিযািয় মদখুন: 

করঞ্জ ইনবেটিউকটর নাম 

251-300 IISc 

351-400 দজএসএস একাশিরম অফ হা়োর এিুশকেন অযাি ররসাচদ  

351-400 
েূরিরন ইউরনভারসদটি অফ বাশ়োশটকশনািরজ অযাি 

ম্যাশনজশমন্ট সাশ়েশেস 

401-500 আিগাপ্পা রবেরবযাি়ে 

401-500 মহাত্মা গািী রবেরবযাি়ে 

501-600 আইআইটি দরাপার 

501-600 
ইন্টারন্যােনাি ইনরস্টটিউট অফ ইনফরশমেন দটকশনািরজ 

হা়েিাবাে 

501-600 জারম়ো রমরি়ো ইসিারম়ো 

501-600 
Saveetha Institute of Medical and Technical 

Sciences 

601-800 দবনারস রহদু রবেরবযাি়ে (রবএইচইউ) 
 

িবজবেক পারফরম্যাি ইনকিক্স 2022 তাবিকা: 15টি রাতেযর োরলকা 

প্রকাশ করা হতেতে 

অন্ধ্রপ্রশেে, আসাম এবং গুজরাট হি 15টি রাজয এবং দকন্দ্রোরসি অঞ্চিগুরির 

মশে রিনটি রাজয রহসাশব দশ্রণীবদ্ধ করা হশ়েশি, বারণজয ও রেল্প মন্ত্রশকর দ্বারা 

প্রকারেি একটি সমীক্ষা অনুসাশর। িরজরস্টক পারফরম্যাে ইনশিক্স 2022 রপ্তারন 

এবং অেদবনরিক সম্প্রসারণশক উৎসারহি করার জন্য প্রশ়োজনী়ে িরজরস্টক 

পররশেবাগুরির কাযদকাররিা পররমাপ কশর ।  

 

হবরয়ানা ি়ে রাজযগুবির মকে পািবিক অযাকফয়ােয ইনকিক্স 2022-এ 

শীকষয রকয়কে 

হবরয়ানা ি়ে রাজযগুবির রবভাশগ েীেদস্থান অজদ ন কশরশি । রাজযটি সামারজক, 

অেদবনরিক এবং রাজবনরিক ন্যা়েরবচাশরর রেমগুরিশি অেভাশগ আরবভূদ ি 

হশ়েশি । এটি 0.6948 দিার রনশ়ে প্রধান রাজযগুরির মশে েীশেদ রশ়েশি, িারপশর 

তাবমিনা়েু, মকরািা, েবত্তশগ়ে, পাঞ্জাি এিং কেযাটক অন্যান্য 

রাজযগুবির মকে রকয়কে৷ 
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PAI-2022-এ, বেবকম ভারশির দসরা োরসি দিাট রাজয রহসাশব িার অবস্থান 

ধশর দরশখশি । দবোিুরু-রভরিক একটি অিাভজনক রেক টযাক পািবিক 

অযাকফয়ােয মেন্টার (বপএবে) দ্বারা প্রস্তুত েূচকটি প্রকারেি হশ়েরিি । 

প্ররিশবেশন, শ্রম উৎপােনেীিিা, মজুরর কমীশের জীবনযাত্র্ার মাশনর রনি়েিা, 

উন্ন়েশন জনসাধারশণর ব্য়ে, সামারজক রনরাপিা দবিনীর কভাশরজ এবং 

কমদসংস্থাশনর সুশযাশগর মশিা সূচকগুরির উপর অেদবনরিক ন্যা়েরবচার পররমাপ 

করা হশ়েরিি । 
 

বফ্রিম হাউে: ভারকতর ইন্টারকনট বফ্রিম 4 িেকরর মিার পকর উন্নত 

হকয়কে 

মারকদ ন সরকাশরর অনুোনপ্রাপ্ত NGO বফ্রিম হাউে অনুোকর, মদকশ 

বিবজটাি বিভাজন িি করার উকযাকগর পকর, ভারকতর ইন্টারকনট বফ্রিম 

মস্কার োমবেক রয্াবকংকয় দুই িান মিক়ে 51-এ মপৌাঁকেকে । দেেব্যাপী 

ইন্টারশনট রবভ্রাশটর হ্রাস রিশকাশ়েরে এবং িীব্রিাও িান উন্নরিশি অবোন 

দরশখশি । ইন্টারশনট স্বাধীনিার পররশপ্ররক্ষশি, ভারি 2021 সাশি 49 দিার 

কশরশি।  

 

Ookla বরকপাটয : ভারত বিিব্যাপী মমািাইি, বস্থর িিব্যাি গবতর জন্য 

রয্াবকংকয় মনকম মগকে 

বমবিয়ান মমািাইি বস্পকির জন্য মলািাি র্যাবকংকয় ভারত রিন ধাপ দনশম 

দগশি । ভারে দম দেশক জুন মাশস 115িম দেশক 118িম স্থাশন চশি দগশি । 

ওকিা বস্পিকটে মলািাি ইনকিক্স বরকপাটয  অনুসাশর, ভারশির রমরি়োন 

দমাবাইি িাউনশিাি রিি দম মাশস 14.28 MBPS দেশক জুন মাশস 14.00 

MBPS-এ দনশম এশসশি। 
 

UIDAI টানা বদ্বতীয় মাকে অবভকর্াগ বনষ্পবত্ত েূচকক শীকষয রকয়কে 

আধার তত্ত্বািধানকারী সংিা ইউবনক আইকিবন্টবফককশন অেবরটি অফ 

ইবিয়া (UIDAI) সমস্ত সরকারী মন্ত্রনাি়ে এবং সরকারী রবভাগগুরির মশে 

দবরেরভাগ জনসাধারশণর অরভশযাশগর সমাধান করার জন্য প্রশােবনক েংস্কার 

ও জনঅবভকর্াগ বিভাগ (DARPG) দ্বারা প্রকারেি দসশেম্বশরর Ranking 

ররশপাশটদ  আবারও েীশেদ রশ়েশি ৷ এই টানা রদ্বিী়ে মাশস UIDAI রয্ারকংশ়ে েীশেদ 

উশঠশি। 
 

2032 োকির মকে চীনকক োব়েকয় ভারত মেবন্ট-বমবিয়কনয়ারকদর 

তাবিকায় তৃতীয় স্থাকন রকয়কে 

োররিযো, মুিাস্ফীরি এবং কু্ষধার মাত্র্া সশেও, মেবন্ট-বমবিওবনয়ার িৃবির 

বিষকয় বিকির প্রেম রবশ্বব্যাপী েমীক্ষায় ভারত তৃতীয় স্থাকন রকয়কে — 

যাশের সম্পে 830 দকাটি ($100 রমরি়েন িিার) এর দবরে, একটি নিুন 

প্ররিশবেযন এটি প্রকাে করা হমেমে | 

 

HCL-এর বশি নাদারকক মদকশর েিকচকয় উদার েমাজকেিী বহকেকি 

বচবিত করা হকয়কে 

একিিবগভ হুরুন ইবিয়া বফিানথ্রবপ তাবিকা 2022 অনুোেী, HCL 

প্ররিষ্ঠািা বশি নাদার বারেদক 1,161 দকাটি টাকা অনুোশনর সাশে দেশের 

সবশচশ়ে উোর ব্যরি রহসাশব েীশেদ রমেমেন | প্ররিশবেশন বিা হশ়েশি, 77 বির 

ব়েসী নাোর প্ররিরেন 3 দকাটি টাকা অনুোন রেশ়ে 'ভারশির সবশচশ়ে উোর' 

দখিাবটি পুনরুদ্ধার কশরশিন। 

77 বের বেসী উইকপ্রার আবজম মপ্রমবজ, গি টানা দুই বির েীেদ অবস্থাশন 

োকার পশর বারেদক 484 দকাটি টাকা অনুোশনর সাশে রদ্বিী়ে স্থাশন দনশম 

এশসশিন | ভারশির সবশচশ়ে ধনী ব্যরি দগৌিম আোরন এশিিরগভ হুরুন ইরি়ো 

রফিানথ্ররপ রিস্ট 2022-এ 190 দকাটি টাকা অনুোন এর সামথ সপ্তম স্থাশন 

আমেন । 

একিিবগভ হুরুন ইবিয়া বফিানথ্রবপ তাবিকা 2022-এর শীষয 10 নীকচ 

মদখাকনা হকয়কে: 

পদমর্যাদা নাম অনুদান 

(মকাটি টাকা) 

প্রােবমক 

কারে 

প্রবতিান 

1(+1) রেব নাোর ও পররবার 1,161 রেক্ষা HCL 

দটকশনািরজস 

2(-1) আরজম দপ্রমরজ ও 

পররবার 

484 রেক্ষা উইশপ্রা 

3(-) মুশকে আম্বারন ও 

পররবার 

411 রেক্ষা ররিাশ়েে 

ইিারেজ 

4(-) কুমার মেিম রবডিা 

ও পররবার 

242 স্বাস্থযশসবা আরেিয 

রবডিা 

5* সুরস্মিা ও সুব্রশিা 

বাগচী 

213 স্বাস্থযশসবা মাইিট্রি 

5* রাধা এবং এনএস 

পােদসাররে 

213 স্বাস্থযশসবা মাইিট্রি 

7(+1) দগৌিম আোরন ও 

পররবার 

190 দুশযদাশগর 

ত্র্ান 

আোরন 

8(+1) অরনি আগরও়োি ও 

পররবার 

165 দুশযদাশগর 

ত্র্ান 

দবোন্ত 

9(-4) নদন রনশিকারন 159 সামারজক 

রচন্তাধারা 

ইনশফারসস 

10(+1) এ এম নাশ়েক 142 স্বাস্থযশসবা িারশসন 

অযাি টুশব্রা 
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একিিবগভ হুরুন ইবিয়া বফিানথ্রবপ তাবিকা 2022-এ শীষয 10 নতুন 

প্রকিশকারী: 

পদমর্যাদা নাম 

অনুদান 

(মকাটি 

টাকা) 

িয়ে 
প্রােবমক 

কারে 
প্রবতিান 

1 
সুরস্মিা ও সুব্রশিা 

বাগচী 
213 65 স্বাস্থযশসবা মাইিট্রি 

1 
রাধা এবং এনএস 

পােদসাররে 
213 61 স্বাস্থযশসবা মাইিট্রি 

3 অরজি ইসহাক 115 55 স্বাস্থযশসবা Quess Corp 

4 রাশকে গাংও়োি 100 69 রেক্ষা 
ইন্টারশলাব 

এরভশ়েেন 

5 

রগররধারী িাি 

বাউরর, রাশজন্দ্র 

আগরও়োি এবং 

বনও়োরর িাি 

বাউরর 

41 - রেক্ষা 
ম্যারিওিস 

ফামদারসউটিকযািস 

6 
নবীন রজদাি ও 

পররবার 
38 52 রেক্ষা 

রজদাি রস্টি 

অযাি পাও়োর 

7 অশোক সুিা 26 79 
দুশযদাশগর 

ত্র্ান 

হযারপস্ট মাইিস 

দটকশনািরজস 

8 
দগারবদ 

দ ািারক়ো 
15 75 

দুশযদাশগর 

ত্র্ান 

শ্রী রামকৃষ্ণ 

এক্সশপাটদ স 

9 

মধুকর পাশরখ, 

অজ়ে পাশরখ ও 

কল্পনা পাশরখ 

10 - 
দুশযদাশগর 

ত্র্ান 

রপরিিাইট 

ইিারেজ 

10 
অরনি রাই গুপ্ত ও 

পররবার 
9 53 

দুশযদাশগর 

ত্র্ান 
হযাশভিস ইরি়ো 

 

Business News in Bengali 
 

প্ররু্বিকত মবহিাকদর উন্নত করার জন্য আমাজন 'AmazeWIT োককয ি' 

চািু ককরকে 

প্ররু্বির মক্ষকে নারীকদর জন্য দক্ষতা িৃবি এিং অেযপূেয কমযজীিকনর 

েুকর্াগ প্রোশনর  উমেমে Amazon India 'AmazeWIT োককয ি' চািু 

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

নারীশের রেরক্ষি করা যা়ে এবং িাশের রেল্পশক প্রযুরিশি কযারর়োশরর জন্য 

প্রস্তুি করা হে | 

'AmazeWIT সাশকদ ি' স্থা়েী েফ্টওয়যার মিকভিপকমন্ট ইবঞ্জবনয়ারকদর জন্য 

বতবর করা হকয়কে এবং Amazon-এর প্রযুরি দনিৃবৃশদর দনিৃশে রশ়েশি যারা 

প্রযুরিগি উন্নরি এবং দটকসই কযারর়োর দিশভিপশমশন্টর সাশে প্রাসরেক 

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 স্বািয বীমা সহােক 

প্ররেিান ‘অযাকটিভ রফট’ চালু কমরমে, ো রেমে েরুণ এবং সুি প্রাপ্তবেস্কমির 

জন্য একটি ব্যাপক স্বািয বীমা পররকেনা। । 

আরিেয রব়েলা যহলথ ইনু্স্যমরন্স্ যকাং রলরমমটমডর ‘অযাকটিভ রফট’ েযানটি 

একটি অনন্য যফরসোল স্কযামনর মাধ্যমম একটি মূল্যােমনর রভরিমে অরিম 10 

েোংে স্বািয রডসকাউন্ট প্রিান কমর, সরক্রে থাকার জন্য 50 শোংশ পেিন্ত 

স্বািয ররটানি টিএম এবং কসই স্বািয রনরিে করতে 100 শোংশ রবঞ্জ 

রররফল প্রদান কতর । 
 

Google িাউি পািবিক মেটর ফামযগুবির োকে অংশীদাবরকত্বর জন্য 

MeitY এর অনুকমাদন কপতেতে 

Google িাউি ইকিকট্রবনক্স ও তথ্য প্ররু্বি মন্ত্রোিয় ( MeitY ) দ্বারা 

একটি িারিকাভুরির দ ােণা কশরশি, যা এটিশক সরকারর প্ররিষ্ঠাশনর জটিি 

সমো সমাধাশনর জন্য িাউি প্রযুরি প্রশ়োগ করশি দে়ে । 

গুগল এখন MeitY দ্বারা তাবিকাভুবির োকে ভারকতর রিরজটাি 

ট্রােফরশমেন উশযাশগ সরে়ে অংেেহণকারী হও়োর জন্য ভারকতর পািবিক 

মেটর েংস্থাগুবির োকে েমূ্পেয অংশীদাবরকত্বর জন্য অিস্থান করশি ৷ এটি 

রবশেে কশর প্রকজট মমর্রাজকক একটি মারি-শিশভি, ন্যােনাি িাউি-

দে়োররং ফাউশিেন রহশসশব গশড দিািার িক্ষয রাখশব, যা প্রশিযশকর জন্য 

সাশ্র়েী, এবং রনরাপে দিটা দস্টাশরজ প্রিান করমব | 

 

প্রািন ভারতীয় বক্রককটার এমএে মধাবন মমি-ইন-ইবিয়া 'মিাবন' 

কযাকমরা মরান িঞ্চ করকিন 

প্রািন ভারিী়ে রেশকটার মকহন্দ্র বেং মধাবন গরু়ে অযাকরাকস্পে দ্বারা রনরমদি 

উন্নি তবরেিযযুি 'কিাবন' নাশম যমক-ইন-ইরি়ো কযাশমরা দড্রান চািু কশরশিন 

। দধারন হশিন Garuda Aerospace-এর ব্রযাি অযাম্বাশসির | এটি হল একটি 

দকাম্পারন ো কৃরে কীটনােক দে, দসৌর প্যাশনি পররষ্কার, রেল্প পাইপিাইন 

পররেেদন, ম্যারপং, জররপ, পাবরিক দ ােণা এবং রবিরণ পররশেবাগুরির জন্য 

দড্রাযনর সমাধান প্রিান দচিা করশি ৷ এটি 'শিারন' এর সাশে দভািা দড্রান বাজাশর 

প্রশবে কশরশি। 
 

Edutech Adda247 ওকয়েবিজ কযাবপটাি, Google এর মনতৃকত্ব $35 

বমবিয়ন েংেহ ককরকে 

Metis Eduventures Pvt. বিবমকটি, যা স্থানী়ে ভাো়ে পরীক্ষা প্রস্তুরির 

েযাটফমদ পররচািনা কশর | Adda247 ওকয়েবিজ কযাবপটাকির দনিৃশে এক 

রাউশি $35 বমবিয়ন েংেহ কশরশি । দকাম্পারনটি নিুন মূিধন ব্যবহার করার 

পররকল্পনা করশি িার প্রযুরি ও পশণ্যর দপ্রাফাইি উন্নি করশি, িার িাত্র্ 

কাউশেরিং টিমশক প্রসাররি করশব এবং রকিু মূি দনিৃশের ভূরমকার জন্য 

রনশ়োগ করশব।  

অবনি নগকরর মশি, আমাশের সমস্ত অফারগুরি 'ভারশির জন্য রবরডং'-এর 

উপর দফাকাস কশর কারণ আমাশের ব্যবহারকারী দবশসর 85% টি়োর II, III এবং 

IV েহরগুরি দেশক আশস ৷ আমরা সব ব্যাকোউশির িাত্র্শের জন্য সব ধরশনর 

দেখার সমাধান প্রোন কশর একটি সমান দখিার দক্ষত্র্ তিরর করশি সাহাে করশি 

চাই। 
 

মবন্ত্রেভা মদশীয় এিবপবজকত ক্ষবত পূরকের জন্য মতি PSU-মক 

এককািীন অনুদান বহোকি 22,000 মকাটি টাকা িাব়েকয়কে 

আইএিরব মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বশিশিন, গি দুই বিশর  শরা়ো রান্নার গ্যাস 

এিরপরজ োশমর কম োশম রবরে করার জন্য িাশের ক্ষরি পূরশণর জন্য েরকার 

বতনটি রাষ্ট্রীয় মাবিকানাধীন জ্বািানী খুচরা বিকক্রতাকক 22,000 মকাটি 

টাকা এককািীন অনুদান মদকি ।  
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JSW ইস্পাত জাবতেংকর্র মলািাি কমপ্যাট উকযাকগ মর্াগদান ককরকে 

JSW Steel জাবতেংকর্র মলািাি ইমপ্যাট (UNGC) উশযাশগ দযাগ 

রেশ়েশি । UNGC সংস্থাগুরিশক িাশের রে়োকিাপ এবং দকৌেিগুরিশক 

জারিসংশ র 10টি নীরির সাশে সাররবদ্ধ কশর োর়েেেীিভাশব ব্যবসা পররচািনা 

করশি উত্সারহি কশর । JSW ফাউকিশন , JSW গ্রুশপর সামারজক োখা, 

UNGC-এর সেে এবং UNGC-এর ভারিী়ে স্থানী়ে দনটও়োশকদ র অংে। 
 

LIC নতুন ‘Dhan Varsha’ েযান চািু ককরকে 

িাইফ ইিুযকরি মকাম্পাবন(LIC) 'LIC Dhan Varsha’ প্রকল্প চািু 

ককরকে । 'LIC ধন বেদা রিম হি একটি নন-রিকি, অ-অংেেহণকারী, ব্যরিগি, 

সঞ্চ়ে জীবন বীমা পররকল্পনা, যা সুরক্ষা এবং সঞ্চশ়ের সংরমশ্রণ সরবরাহ কশর । 

সঞ্চ়ে বীমা পররকল্পনা পরিরসর েিদ াবিী চিাকািীন রনরিি জীবন দুভয াগ্যজনক 

মৃতুযর দক্ষশত্র্ পররবাশরর জন্য আবেযক েহায়তা প্রদান ককর । 

 

Fintech েযাটফময PhonePe ভারকত তার প্রেম গ্রীে মিটা মেন্টার চািু 

করা হতেতে 

PhonePe, একটি স্বকদশী বফনকটক েযাটফময, মিি মটককনািবজে এিং 

NTT দেশক প্রযুরি এবং সমাধানগুরিশক কাশজ িারগশ়ে ভারশি িার প্রেম িীণ 

দিটা দসন্টার চািু করার দ ােণা কমরমে ৷ এটি PhonePe-এর জন্য দিটা 

ম্যাশনজশমশন্ট নিুন সুশযাশগর দ্বার উশমাচন কশর, দযখাশন েক্ষ দিটা রনরাপিা, 

পাও়োর েক্ষিা, সহশজ অপাশরেন এবং িাউি সমাধান রশ়েশি । যসন্টারটি 

দকাম্পারনটিশক দটকসই এবং েক্ষ পররকাঠাশমা তিরর করশিও সাহাে করশব 

যাশি সারা দেশে িার কাযদেম আরও রনরবদশে বৃরদ্ধ পা়ে। 
 

মকাকা-মকািার স্প্রাইট ভারতীয় িাজাকর বিবিয়ন িিাকরর িযাি হকয় 

উকঠকে 

রবেব্যাপী সফ্ট পানী়ে দকাম্পারন মকাকা-ককািা দ ােণা কশরশি দয, িার কলমন 

এিং লাইতমর স্বাদরু্ি সফ্ট পানীয় 'স্প্রাইট' ভারিী়ে বাজাশর বিবিয়ন 

িিাকরর িযাকি পররণি হশ়েশি । দকাম্পারনটি 2022 সাশির িৃিী়ে তত্র্মারসশক 

িার ভারশির ব্যবসা়ে একটি "শবিশািী" ভবিউম িৃবি মরকিয  ককরকে।  

মট্রিমাকয  মকাক কাযদকরী সম্পােন এবং উপিক্ষ-রভরিক রবপণশনর মােশম 

েরিোিী বৃরদ্ধ প্রোন কশরশি। Coke ভারকত দফরিশযাগ্য কাাঁ শচর দবািি এবং 

একক-সাভদ  রপইটি প্যাশকশজর সম্প্রসারশণর মােশম  সাশ্র়েী মূশল্যর পশ়েশন্ট 2.5 

রবরি়েন দিনশেন কশরশি । 
 

ভারত তার প্রভািশািী অিস্থাকনর অপব্যিহাকরর জন্য গুগিকক 1337 

মকাটি টাকা জবরমানা ককরকে 

দেশের প্ররিশযারগিা পযদশবক্ষণকারী সংস্থা অযানড্রশ়েি দমাবাইি রিভাইসগুরির 

রবেশ়ে প্ররিশযারগিা রবশরাধী আচরশণ জরডি োকার জন্য অযািফাশবট 

ইনকশপদাশরশটশির একটি সহশযাগী সংস্থা Google-দক 1,337 দকাটি টাকা 

জররমানা কশরশি ৷ "অযান্ড্রশ়েি দমাবাইি রিভাইস ইশকারসশস্টশমর মশে অসংখ্য 

অঞ্চশি িার প্রভাবোিী অবস্থাশনর অপব্যবহার করার জন্য" ভারকতর 

প্রবতকর্াবগতা কবমশন (CCI) দ্বারা Google- দক োরস্ত দেও়ো হশ়েশি ৷ 

 

বজ-েবন একেীকরে: প্রবতকর্াবগতা বিকরাধী উকদ্বগ মমাকাকিিায় 

মগািীগুবি 3টি বহবি চযাকনি বিবক্র করকত েেত হকয়কে 

েবন এিং বজ বমবিয়া গ্রুপগুবি দস্বো়ে িাশের রিনটি রহরদ চযাশনি রবরে 

করশি সেি হশ়েশি | বিগ ম্যাবজক, বজ অযাকশন এিং বজ িাবেক িাশের 

প্রস্তারবি দমগা-একত্র্ীকরণ চুরির ফশি উদ্ভূি সম্ভাব্য রবশরাধী-প্ররিশযারগিা 

উশদ্বশগর সমাধান করশি এই রসদ্ধািটি রনমে সম্মরে প্রকাে কমরমে । 

কবম্পটিশন কবমশন অফ ইবিয়ার (CCI) কাকে Sony এবং Zee িাশের 

প্রস্তাব জমা রেশ়েশি । িারা একটি 58-পৃষ্ঠার েী দ রবেে আশেে জারর কশরশি, 

যেোমন জানাযনা হমেমে দয, দুটি গ্রুপ রবগ ম্যারজক, যা একটি রহরদ সাধারণ 

রবশনােন চযাশনি, দসইসাশে বজ অযাকশন এিং বজ িাবেককক েবরকয় বদকত 

েেত হকয়কে।  

 

ইিন মাস্ক টুইটাকরর CEO পরাগ আগরওয়ািকক িরখাস্ত ককরকেন 

ইিন মাি ে়ে রনশ়ে ি়ে মাস জনসাধারশণর এবং আইরন িডাইশ়ের পর অবশেশে 

িার $44 রবরি়েন টুইটার ইনককপযাকরকটি অবধেহে েম্পন্ন কশরশিন । রবশের 

সবশচশ়ে ধনী ব্যরিশক নডবশড সামারজক দনটও়োশকদ র োর়েে স্থাপন করা 

হমেমে। মাশির প্রেম পেশক্ষপগুরির মশে একটি রিি দনিৃে প্ররিস্থাপন করা । 
 

Agreement News in Bengali 
 

ভারে ওমাতন Rupay কেরবট কােি  চালু করতে ঐরেহারসক সমত াো 

স্মারক স্বাক্ষররে কতরতে 

ন্যােনাল যপমমন্টস কমপতামরেন অফ ইরন্ডো (NPCI) এবং ওমাতনর ককন্দ্রীে 

আরর্িক প্ররেষ্ঠান ওমাতন Rupay যডরবট কাডত  চালু করার জন্য একটি 

ঐরেহারসক MOU স্বাক্ষর কমরমে, ো আরথতক সংমোমগর এমকবামর নেুন 

সমমের জন্য সমবতািম পথ তেরর কমরমে। 

 

ভারত-বনউবজোি মনৌিাবহনী মহায়াইট বশবপং তথ্য বিবনময় চুবি স্বাক্ষর 

ককরকে 

র়েযাি রনউরজল্যাি দনৌবারহনী এবং ভারিী়ে দনৌবারহনী দহা়োইট রেরপং িথ্য 

রবরনমযযে একটি চুরি স্বাক্ষর কশরশি। দনৌবারহনীর প্রধান অযািবমরাি আর হবর 

কুমার এবং রনউরজল্যাি দনৌবারহনীর প্রধান বরয়ার অযািবমরাি মিবভি প্রটর 

চুরিশি স্বাক্ষর কশরন । দমররটাইম দিাশমশন আরও উমুিিা উত্সারহি করার 

জন্য, চুরিটি স্বাক্ষররি হ়ে। 
 

NSIC এিং Utkarsh Small Finance Bank েমকঝাতা স্মারক স্বাক্ষর 

ককরকে 

MSME মন্ত্রশকর অধীশন ভারি সরকাশরর একটি উশযাগ The National 

Small Industries Corporation Ltd. (NSIC),  Utkarsh Small 

Finance Bank-এর োকে একটি েমকঝাতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর 

ককরকে৷ ব্যাকগুরির সাশে এই সমশ ািা স্মারকটি এমএসএমইগুরিশক িাশের 

ঋশণর প্রশ়োজশন সহা়েিা করশি চা়ে৷ 
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অকশাক মিোি, IIT মািাজ টারিাইন মটক ব্যিহার ককর হাইবিি 

ইবভএে বতবর করকত চুবিিি হতেতে 

অকশাক মিোি টারবাইন প্রযুরি ব্যবহার কশর হাইরব্রি তবদুযরিক যানবাহন 

রবকাশের জন্য একটি 'েুইিয মমশ বিন িাইকরট ইনকজকশন (এিবিআই) 

বেকেম' -এর রবকাে এবং বারণরজযকীকরশণর জন্য ন্যাশনাি মেন্টার ফর 

কম্বশন বরোচয  অযাি মিকভিপকমন্ট (এনবেআরবি) এর গশবেকশের সাশে 

হাি রমরিশ়েশি। অশোক দিল্যাি বহিুজা গ্রুকপর একটি েযাগরেপ দকাম্পারন 

এবং একটি দনিৃস্থানী়ে বারণরজযক যানবাহন প্রস্তুিকারক।  NCCRD হি 

ইরি়োন ইনরস্টটিউট অফ দটকশনািরজ, মািাশজর একটি োখা। 
 

BHEL কয়িা গ্যােীকরকের জন্য CIL এিং NLCIL এর োকে একটি 

েমকঝাতা স্মারক স্বাক্ষর ককরকে 

ভারত মহবভ ইকিকট্রিকযািে (BHEL) ক়েিা গ্যাসীকরণ রভরিক েযান্ট 

স্থাপশনর জন্য মকাি ইবিয়া (রসআইএি) এবং এনএিবে ইবিয়ার সাশে 

সমশ ািা স্মারক স্বাক্ষর কশরশি। BHEL 2.56% দবশড 62.20 টাকা হশ়েশি | 

BHEL েম্পককয : 

BHEL হি ভারত মহবভ ইকিকট্রিকযািে, এটি একটি ভারিী়ে দকন্দ্রী়ে 

পাবরিক দসটশরর উশযাগ। এটি ভারি সরকাশরর ভারী রেল্প মন্ত্রণািশ়ের 

মারিকানাধীন। BHEL 1956 সাশি ভারশি ভারী বিদুযবতক েরঞ্জাম বশকল্পর 

েূচনা ককর প্রবতবিত হকয়বেি । 1974 সাশি, দহরভ ইশিকট্রিকযািস (ইরি়ো) 

রিরমশটি BHEL এর সাশে একীভূি হ়ে। 
 

বিঙ্গ েমতা উন্নত করার জন্য ইউবনকেকফর োকে আইবেবে চুবি কতরতে 

আতজয াবতক বক্রককট কাউবিি(ICC) এিং ইউবনকেফ বক্রকককটর মােশম 

মরহলা ও দমশ়েশের ক্ষমিা়েন, অন্তভুদ রি এবং রিে সমিাশক উন্নীি করার জন্য 

একটি রবেব্যাপী অংেীোররে চািু কশরশি। রবশের দসরা রকিু দখশিা়োশডর সাশে 

জরডি অযািশভাশকরস প্রচারারভযাশনর সাশে বৃহির দজিার ইকুযইটি চািনা 

করার উশযাগগুরি এই অংেীোররশের রভরি তিরর করশব, যার িক্ষয "ইবতিাচক 

োমাবজক পবরিতয ন চািনা করার জন্য বক্রকককটর শবি" েচি করা। 
 

Arya.ag এিং FWWB ইবিয়া প্রকল্প একক্সি িাস্তিায়কনর জন্য UNDP-

এর োকে অংশীদাররত্ব কতরতে 

প্রশজট এশক্সি জামনগর এবং দ্বারকার গুজরাটি দজিাগুরিশি বাস্তবার়েি হশে 

দেবভূরম ইউনাইশটি দনেনস দিশভিপশমন্ট দপ্রাোম ( UNDP ) দ্বারা সমরিি 

েে বারণজয েযাটফমদ Arya.ag এবং দিিস অফ উইশমনস ও়োডদ  ব্যাংরকং 

ইরি়ো ( FWWB India) এর সহশযারগিা়ে । দিাট ব্যবসার প্রচার, কৃরে-মূল্য 

েৃঙ্খশি হস্তশক্ষপ এবং কৃরে রেশল্প েক্ষিা উন্ন়েশনর মােশম 10,000 জন কৃেক 

পররবাশরর আ়ে বাডাশনার িক্ষয রশ়েশি । 
 

বিবজটাি বশক্ষাকক উন্নে করকত আোম েরকাকরর োকে Google 

অংশীদাররত্ব কতরতে 

রাশজয রিরজটাি প্রবৃরদ্ধ ও উন্ন়েশনর জন্য আসাম সরকাশরর উশেশ্যশক সাহাে 

এবং েরারিি করার জন্য, Google একটি সমশ ািা স্মারক(MoU) স্বাক্ষর 

কশরশি । এই নিুন উশযাশগর অংে রহশসশব, Google আোম েরকাকরর 

দক্ষতা, কমযেংস্থান ও উকযািা বিভাগ(SEED)-এর োকে কাজ করকি 

বিবজটাি টুিে এিং েমাধাকনর মােকম রেক্ষাোন এবং দেখার সমেদশনর 

জন্য, দসইসাশে অনিাইন রনরাপিার দমৌরিক রবে়েগুরি প্রচার করার জন্য িুি 

রিরজটাইশজেন প্রশচিাশক েরিোিী করশিও কাজ করমব | 
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কংকেকের নতুন েভাপবত রহসাতব বনিযাবচত হকিন মবল্লকাজুয ন খাগয 

কেযাটককর প্রিীে মনতা মবল্লকাজুয ন খাকগয তার প্রবতদ্বন্দ্বী শশী োরুরকক 

পরাবজত ককর 24 িেকর প্রেম অ-গািী কংকেে েভাপবত এবং চার 

দশককর মকে েযাি ওর্ল্ েংগঠকনর প্রেম তফবেবি জাবতর প্রধান 

হকেতেন । খাশগদ 9385টি দভাশটর মশে 7897টি দভাট দপশ়েশিন এবং োরুর 

যমাট 1072টি দভাট দপশ়েশিন। 
 

IAS ভারতী দােকক নতুন ককরািার মজনাকরি অফ অযাকাউন্টে বহোকি 

রনেুক্ত করা হকয়কে 

ভারি সরকার 1988 ব্যাশচর ভারতীয় বেবভি অযাকাউন্টে োবভয কের একজন 

অরফসার ভারতী দােকক অেদ মন্ত্রশকর ব্য়ে রবভাশগর বনয়ন্ত্রক মজনাকরি অফ 

অযাকাউন্টে (CGA) বহোকি বনরু্ি ককরকে । রিরন অেদ মন্ত্রণািশ়ের 27তম 

ককরািার মজনাকরি অফ অযাকাউন্টে।  

 

Hero MotoCorp অবভকনতা তারকা রাম চরেকক একেন নতুন িযাি 

অযাম্বাকেির রহসাতব বনরু্ি ককরকে 

The Hero MotoCrop অরভশনিা রাম চরেকক নিুন ব্রযাি অযাম্বাশসির 

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

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

ইবিয়ান মফবেভযাি অফ ট্রাে । এই উশযাশগর মশে রশ়েশি উশিজনাপূণদ 

মশিি ররশিসার, খুচরা সুরবধা, রবরভন্ন অেদা়েশনর রিম, রপ্র-বুরকং অফার এবং 

আরও অশনক রকিু। 
 

এনএে রাজনকক ASCI-এর নতুন মচয়ারম্যান বহকেকি নাম মর্াষো করা 

হকয়কে  

এনএস রাজনযক অগাস্ট ও়োন পাটদ নারস LLP-র পররচািক, অযািভারটাইরজং 

স্টযািািদ স কাউরেি অফ ইরি়ো(ASCI)-এর দবািদ  অফ গভনদরশসর দচ়োরম্যান 

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

এর পশর দবািদ  রমটিং দেশক, ম্যাররশকা রিরমশটশির ম্যাশনরজং রিশরটর এবং 

রসইও দসৌগি গুপ্তা ভাইস-শচ়োরম্যান রহসামব রনবদারচি হন এবং আইরপরজ 

রমরি়োব্রযািস ইরি়োর রচফ এরক্সরকউটিভ অরফসার শশীধর বেনহাকক 

অনারাবর মট্রজারার মকনানীত করা হয়। . 

 

েুনীি িােযওয়াি িাবেজয বিভাকগর েবচকির দাবয়ত্ব রনতে চতলতেন 

রসরন়ের আইএএস অরফসার, েুনীি িােযওয়াি বারণজয সরচব রহসাশব োর়েে 

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

শ্রম ও কমদসংস্থান সরচব রহসাশব োর়েে পািন কশররিশিন। রিরন িরিেগড 

কযািাশরর 1987-ব্যাশচর আইএএস অরফসার েুিহ্মণ্যমকক স্থিারভরেি কশরন| 
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েুজয় িাি োওকেন, অনীশ দয়াি বেং বেআরবপএফ, আইটিবিবপ-র নতুন 

বিবজ রহসাতব রনেুক্ত হতেতেন 

রসরন়ের ইরি়োন পুরিে সারভদ স (আইরপএস) অরফসার েুজয় িাি োওকেন 

এবং অনীশ দয়াি বেংকক র্োক্রকম মেরাি বরজাভয  পুবিশ মফােয 

(বেআরবপএফ) এবং ইকিা-বতব্বত িিয ার পুবিশ (আইটিবিবপ) এর নিুন 

মহাপররচািক রহসাশব রনযুি 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 ইকিা-আকমবরকান মচম্বােয অফ কমাকেযর নতুন েভাপবত 

রহসাতব বনিযাবচত হকয়কেন 

প্রখ্যাি আইনজীবী িবিত ভাবেন ইবিয়ান আকমবরকান মচম্বােয অফ কমােয 

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

রনবদারচি হও়োর আশগ আইএরসরসর রনবদাহী ভাইস দপ্ররসশিন্ট রিশিন। ভারসন 

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

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

অরফস রশ়েশি, বৃহৎ, মা ারর এবং দিাট ব্যবসার়েক সোর বৃহৎ সেেপে রশ়েশি। 
 

বেবনয়র আমিা অজয় ভাদুকক মিপুটি ইকিকশন কবমশনার বহকেকি 

বনরু্ি করা হকয়কে 

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

স্তশরর আমিািারন্ত্রক রেবেশির অংে রহসাশব মিপুটি বনিযাচন কবমশনার 

বহোকি রনযুি করা হশ়েশি । ভাদু, গুজরাট কযািাশরর 1999 ব্যাশচর ইরি়োন 

অযািরমরনশেটিভ সারভদ স (আইএএস) অরফসার, 24 জুিাই, 2024 পযদন্ত এই 

পশে রনযুি 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 প্রািন রাষ্ট্রপরি রাম নাে 

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

দপৌর করমেনার রহসাশব োর়েে পািন কশররিশিন৷ 

 

GoI েঙ্গীতা ভামযাকক CCI-এর ভারপ্রাপ্ত মচয়ারপােযন বহকেকি বনরু্ি 

ককরকে 

ভারি সরকার েঙ্গীতা ভামযাকক ভারকতর প্রবতকর্াবগতা কবমশকনর 

(বেবেআই) ভারপ্রাপ্ত দচ়োরপাসদন রহশসশব রনযুি কশরশি । পূণদ-সমশ়ের 

দচ়োরপাসদন অকশাক কুমার গুকপ্তর পেিযাশগর পর এই রনশ়োগ করা হ়ে । ভামদা 

বিদ মাশন CCI এর সেে । অশোক কুমার গুপ্ত 2018 সাশির নশভম্বশর রসরসআই-

এর দচ়োরপারসন রহশসশব োর়েে েহণ কশররিশিন। 

বেবেআই েদস্যরা: 

• এটি 7 সেে রনশ়ে গঠিি; একজন দচ়োরপারসন এবং ি়েজন সেে। 

• সেেরা পাাঁ চ বিশরর জন্য সরকার কিৃদ ক রনযুি হন এবং রনশ়োশগর জন্য 

পুনরা়ে দযাগ্য হন। 

• িশব সেেশের ব়েস পাঁ়েেট্টি বির পূণদ হশি অবসশর দযশি হশব। 
 

মশফািী জুকনজাকক জাবতেংকর্র এয়ার ট্রািকপাটয  কবমটির 

মচয়ারপারেন রহসাতব রনেুক্ত করা হতেতে 

মশফািী জুকনজা ইন্টারন্যাশনাি বেবভি এবভকয়শন অগযানাইকজশকন 

(ICAO) ভারশির প্ররিরনরধ , জারিসংশ র রবশেোর়েি এরভশ়েেন এশজরের 

এয়ার ট্রািকপাটয  কবমটির (এটিবে) দচ়োরপারসন রনবদারচি হশ়েশিন । জুশনজা, 

ভারিী়ে রাজস্ব পররশেবা (আ়েকর কযািার) এর 1992 ব্যাশচর কমদকিদ া, 

আইরসএও-শি দযাগোশনর আশগ দবসামররক রবমান পররবহন মন্ত্রশকর 

(এমওরসএ) যুগ্ম সরচব রহসাশব োর়েে পািন কশররিশিন। 

জুশনজা সবদসেরিেশম এই পশে রনবদারচি হও়োর পর ভারি 28 বির পর 

ICAO-দি এই অবস্থানটি সুররক্ষি কশরন । রিরন ICAO-দি ভারশির 

প্ররিরনরধেকারী প্রেম মরহিা । ATC হি 1944 সাশি রেকাশগা কনশভনেন দ্বারা 

গঠিি ICAO-এর একটি স্থা়েী করমটি। 
 

মাবকয ন রু্িরাষ্ট্র এবিজাকিে মজানেকক নয়াবদবল্লকত মাবকয ন দূতািাকে 

চাজয  বি অযাকফয়ােয বহকেকি বনকয়াগ কতরতে 

একজন প্রিীে মাবকয ন কূটনীবতক এরিজাশবে দজানসশক মারকদ ন দূিাবাশস চাজদ  

রি অযাশফ়োসদ রহসাতব নাম কদওো হতেতে, রযরন রারে়োর রবরুমদ্ধ নতুন 

বদবল্লকত পরিতী চাজয  বি অযাকফয়ােয বিজ্ঞাপন বহোকি ভারশি একজন 

পূণদকািীন রাষ্ট্রদূি না পাঠাশনা পযদন্ত ইউশরাশপ ন্যাশটার ভূরমকা রনশ়ে কাজ 

কশররিশিন | 
 

ভারতীয় িংকশাদ্ভূত োজয ন মজনাকরি িাঃ বিকিক মূবতয  WHO বনিযাহী 

মিাকিয  মাবকয ন প্রবতবনবধ রহসাতব রনেুক্ত হতেতেন 

ভারতীয় িংকশাদ্ভূত িটর বিকিক মূবতয কক বিি স্বাস্থয েংস্থার রনবদাহী দবাশিদ  

দেশের প্ররিরনরধ রহশসশব কাজ করার জন্য মাবকয ন মপ্রবেকিন্ট মজা বিকিন দ্বারা 

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

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

পািন করশবন । 
 

SBI মজনাকরি ইিুযকরকির নতুন MD এিং CEO রহসাতব বনরু্ি হকিন 

বককশার কুমার মপািুদােু 

শ্রী রকশোর কুমার দপািুোসুশক SBI দজনাশরি ইেুযশরে দকাম্পারন রিরমশটশির 

নিুন ব্যবস্থাপনা পররচািক এবং প্রধান রনবদাহী কমদকিদ া রহশসশব রনশ়োগ করা 

হশ়েশি | বককশার কুমার মপািুদােুকক 4ঠা অশটাবর, 2022 দেশক রনযুি করা 

হশ়েরিি, এবং যপমরন্ট কশপদাশরেন, দস্টট ব্যাক অফ ইরি়ো দ্বারা চাকররর জন্য 

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

অফ 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 অবফোর । বিদ মাশন রিরন কুকয়কত ভারকতর রাষ্ট্রদূত বহকেকি 

দাবয়ত্ব পািন করকেন । জাপাশন ভারশির প্ররিরনরধ রহশসশব সি়ে কুমার ভামদার 

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

জজদ  অল্প সমশ়ের মশেই নিুন কাযদভার েহণ করশবন। 
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সঞ্জীব রকতশারতক ভারেীে অরেি ন্যাস ফযািররর মহাপররচালক রহসাতব 

রনেুক্ত করা হতেতে 

ইরন্ডোন অডত ন্যান্স্ ফযাক্টরর সারভত স(IOFS) এর 1985 ব্যামচর একজন অরফসার, 

সঞ্জীব রকতশার M.K. গ্রযাতগর বরোস্ত হওোর পর 01-10-2022 োররে 

যথমক ভারেীে অরেি ন্যাস ফযািররর মহাপররচালক রহসামব িারেত্ব িহণ 

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 ব্যবিাপনা 

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

তজমনর িলারভরেক্ত 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 অফ চাটত াডত  অযাকাউন্টযান্টস অফ 

ইরন্ডোর একজন যফমলা । 

 

অরভতনো পঙ্কে রেপাঠীতক ভারতের রনবিাচন করমশন ‘ন্যাশনাল 

আইকন’ রহসাতব কঘােো কতরতে 

যভাটারমির মমধ্য সমচেনো তেরর করমে ভারতের রনবিাচন করমশন 

(ইরসআই) , অরভতনো পঙ্কে রেপাঠীতক ইরসআই-এর ‘ন্যাশনাল 

আইকন’ রহসাতব কঘােো করা হতেতে। প্রধান রনবিাচন করমশনার (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। 
 

অযাকোবেকয়শন অফ বমউচুয়াি ফাি ইন ইবিয়া: িািােুিমাবনয়ান 

মচয়ারম্যান বহোকি পুনঃবনিযাবচত হতেতেন 

একোবেকয়শন অফ বমউচুয়াি ফািে ইন ইবিয়া (এএমএফআই) এর 

মচয়ারম্যান এবং রাবধকা গুপ্তা রেল্প সংস্থার ভাইস-শচ়োরপাসদন রহসাশব এ. 

িািােুিমাবনয়ান পুনরা়ে রনবদারচি হশ়েশিন । AMFI-এর দচ়োরম্যান রহশসশব, 

এ. বািাসুব্রহ্মণ্যন AMFI আরেদক সাক্ষরিা করমটির পোরধকারবশি দচ়োরম্যান 

রহশসশবও বহাি োকশবন। 28িম এরজএম দেে না হও়ো পযদন্ত দচ়োরম্যান ও 

ভাইস-শচ়োরপারসন োর়েে পািন করশবন। 
 

রাজস্থান, কেযাটক, জেু ও কাশ্মীর এিং িাদাকখর হাইককাকটয র দুইজন 

প্রধান বিচারপবত রনতোগ করা হতেতে 

দকন্দ্রী়ে সরকার জেু ও কাশ্মীর, িাোখ এবং কণদাটশকর হাইশকাশটদ র প্রধান 

রবচারপরি রহশসশব দুজন রবচারপরি রনশ়োশগর দ ােণা কমরমে । J&K 

হাইশকাশটদ র প্রধান রবচারপরিশক রাজস্থান হাইশকাশটদ  স্থানান্তশরর দ ােণাও করা 

হমেমে । আইন মন্ত্রণািশ়ের রবচার রবভাগ দেশক এই সংোন্ত প্রজ্ঞাপন জারর করা 

হশ়েশি। 

হাইককাকটয র দুইজন প্রধান বিচারপবত: মূি বিষয় 

কেযাটক হাইককাকটয র প্রধান বিচারপবত; 

• সংরবধাশনর রবধান অনুসাশর, বিচারপবত প্রেন্ন বি ভারাকিকক কণদাটক 

হাইশকাশটদ র প্রধান রবচারপরির নাম দেও়ো হশ়েশি। 
 

জেু ও কাশ্মীর হাইককাকটয র প্রধান বিচারপবত: 

• বিচারপবত এ এম ম্যাকে জেু ও কাশ্মীর ও িাোশখর প্রধান রবচারপরি 

রহশসশব মশনানীি হশ়েশিন। 
 

রাজস্থান হাইককাকটয র প্রধান বিচারপবত: 

• বিচারপবত পকজ বমোিকক রাজস্থান হাইশকাশটদ র প্রধান রবচারপরি 

রনযুি করা হশ়েশি বশি জারনশ়েশিন বকরে বরবজজু । 

• কণদাটক হাইশকাশটদ র প্রধান রবচারপরি, বিচারপবত প্রেন্ন বি. ভারাকি এবং 

জেু ও কাশ্মীর হাইশকাশটদ র প্রধান রবচারপরি, রবচারপরি আরি দমাহােে 

ম্যাশে, উভ়েশকই 28দে দসশেম্বর িার তবঠশক সুরপ্রম দকাশটদ র 

কশিরজ়োম দ্বারা উন্নীি করার জন্য সুপাররে করা হশ়েরিি৷ 

• কশিরজ়োম অন্য একটি রববৃরিশি রবচারপরি পকজ রমোিশক জেু ও 

কাশ্মীর হাইশকাটদ  দেশক রাজস্থান হাইশকাশটদ  বেরি করার পরামেদ রেশ়েশি। 
 

অনত নারায়ে মগাপািকৃষ্ণন SEBI-এর োিযক্ষবেক েদস্য বহকেকি দাবয়ত্ব 

রনতেতেন 

প্রািন ব্যাকার অনত নারায়ে মগাপািকৃষ্ণান বেবকউবরটিজ অযাি 

এক্সকচঞ্জ মিািয  অফ ইবিয়া (কেবি) -এর চিুেদ সমূ্পণদ সমশ়ের সেে (WTM) 

রহসাশব োর়েে েহণ কশরশিন । নারা়েণ, রযরন দসরব এবং আররবআই-এর রবরভন্ন 

উপশেিা করমটির সেে রিশিন, িাশক রিন বিশরর প্রােরমক সমশ়ের জন্য রনযুি 

করা হশ়েশি। 
 

ভারকতর প্রধান বিচারপবত U.U. িবিত ভারকতর পরিতী প্রধান 

বিচারপবত বহকেকি বিচারপবত বিওয়াই চন্দ্রচূ়েকক েুপাবরশ করা হতেতে  

ভারশির প্রধান রবচারপরি উদয় উকমশ িবিত রবচারপরি বিওয়াই চন্দ্রচূ়েকক 

িাাঁ র উিরসূরর রহশসশব মশনানীি কশরশিন। রিরন রবচারপরি রিও়োই চন্দ্রচূশডর 

কাশি একটি রচঠি হস্তান্তর কশরশিন, িাশক পরবিী CJI রহসাশব মশনানীি 

কশরশিন । সুরপ্রম দকাশটদ র অন্যান্য রবচারপরিশের উপরস্থরিশি রচঠিটি হস্তান্তর 

করা হ়ে। আইন মন্ত্রক - দপ্রাশটাকি অনুসাশর - উিরারধকারীর নাম খুাঁজশি 

অবসশরর রনধদাররি িাররশখর প্রা়ে এক মাস আশগ CJI দক রচঠি দে়ে। 

উিরটি সাধারণি অবসর েহশণর িাররশখর 28 মেকক 30 বদকনর মকে 

পাঠাকনা হয়। রবচারপরি ইউ ইউ িরিি অবসর রনশি সুরপ্রম দকাটদ  িার 50িম 

প্রধান রবচারপরি পাশব । িিরিমন রিরন 74 রেশনর দম়োে দেে করশবন। 

ভারশির 1983 রবেকাশপর না়েক, রজার বিবন মেৌরভ গাঙু্গিীর স্থিাবভবষি 

হশ়ে রবরসরসআইশ়ের নিুন সভাপরি হশি চশিশিন । 18 অশটাবর মুম্বাইশি 

রবরসরসআইশ়ের বারেদক সাধারণ সভা অনুরষ্ঠি হশি রবরন্ন োর়েে েহণ করশবন। জয় 

শাহ রবরসরসআই দসশেটারর রহশসশব বহাি োকশবন, দবাশিদ র সবশচশ়ে 

প্রভাবোিী পে। রাজীি শুিাও দবাশিদ র সহ-সভাপরি পশে োকশবন। 
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ওব়েশার োংেদ অপরাবজতা োরবঙ্গ IPU প্যাকনকি বনিযাবচত হকয়কেন 

ভুবশনেশরর দিাকসভা সেে, অপরাবজতা োরঙ্গী ইন্টার-পািযাকমন্টাবর 

ইউবনয়কনর (IPU) কাযদরনবদাহী করমটির সেে রহশসশব রনবদারচি হশ়েশিন । 

ওরডোর সংসে সেে রু়োিার রকগারিশি অনুরষ্ঠি রনবদাচশন মমাট 18টি উপিব্ধ 

দভাশটর মশে 12টি দপশ়েশিন । সারেী ইউরন়েশনর 15 সেশের কাযদরনবদাহী 

করমটিশি ভারশির প্ররিরনরধে করশবন। 

উকল্লখ্য, 20 বিশরর মশে এই প্রেমবার আন্তজদ ারিক করমটিশি ভারশির প্ররিরনরধ 

োকশব। 
 

বককশার কুমার মপািুদােু SBI মজনাকরি ইিুযকরকির নতুন MD এিং 

CEO রহসাতব বনরু্ি হকিন  

শ্রী রকশোর কুমার দপািুোসুশক SBI দজনাশরি ইেুযশরে দকাম্পারন রিরমশটশির 

নিুন ব্যবস্থাপনা পররচািক এবং প্রধান রনবদাহী কমদকিদ া রহশসশব রনশ়োগ করা 

হশ়েশি | বককশার কুমার মপািুদােুকক 4ঠা অশটাবর, 2022 দেশক রনযুি করা 

হশ়েরিি, এবং মূি কশপদাশরেন, দস্টট ব্যাক অফ ইরি়ো দ্বারা চাকররর জন্য 

মশনানীি হশ়েরিি । 1991 সাি দেশক, শ্রী রকশোর কুমার দপািুোসু দস্টট ব্যাক 

অফ ইরি়োর জন্য 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 অবফোর । বিদ মাশন রিরন কুকয়কত ভারকতর রাষ্ট্রদূত বহকেকি 

দাবয়ত্ব পািন করকেন । জাপাশন ভারশির প্ররিরনরধ রহশসশব সি়ে কুমার ভামদার 

স্থিারভরেি হশবন রসরব জজদ  । পররাষ্ট্র মন্ত্রক আমাকদর জাবনকয়কে দয রসরব 

জজদ  অল্প সমশ়ের মশেই নিুন কাযদভার েহণ করশবন। 
 

মমাবহত ভাটিয়া ব্যাক অফ ইবিয়া বমউচুয়াি ফাকির CEO রহসাতব 

বনরু্ি হকয়কেন 

ব্যাক অফ ইরি়ো ইনশভস্টশমন্ট ম্যাশনজার প্রাইশভট রিরমশটি (ব্যাক অফ 

ইবিয়া বমউচুয়াি ফাি) এর CEO বহোকি মমাবহত ভাটিয়ার রনশ়োগ 

প্রকাে করা হশ়েশি ৷ দসিস এবং রিরেরবউেন, টিম দিশভিপশমন্ট, মাশকদ টিং 

এবং ব্রযারিং ও রিরজটাি ইশকা-রসশস্টম তিররর দক্ষশত্র্ ভাটি়োর 26 বিশররও 

দবরে দপোোর েক্ষিা রশ়েশি । 
 

প্রািন CJI মকবজ িািাকৃষ্ণান অ-বহিু দবিতকদর SC মর্যাদার দাবির 

তদকতর জন্য কবমশকনর প্রধান রহসাতব রনেুক্ত হতেতেন 

দকন্দ্রী়ে সরকার ভারকতর প্রািন প্রধান বিচারপবত মকবজ িািাকৃষ্ণাকনর 

মনতৃকত্ব একটি বতন েদকস্যর কবমশন বনরু্ি ককরকে, কেোতন 

"ঐবতহাবেকভাকি তফবেবি জাবতভুি নতুন ব্যবিকদর" SC মর্যাদা 

মদওয়ার সম্ভাবনা রবশবচনা হমব | 

 

MEA: িাঃ আদশয মোয়াইকা কুকয়কত ভারকতর পরিতী রাষ্ট্রদূত রহসাতব 

বনরু্ি ককরকেন 

বিকদশ মন্ত্রককর যুগ্ম সরচব িঃ আদশয মোয়াইকাকক কুকয়কত ভারশির 

পরবিী রাষ্ট্রদূত রহসাতব বনরু্ি করা হকয়কে । িঃ আেেদ মোয়াইকা (IFS: 

2002), বিদ মাশন রবশেে মন্ত্রশকর যুগ্ম সরচব রহসামব রনেুক্ত হমেমেন । রিরন েীঘ্রই 

িার কাযদভার েহণ করশবন বশি আো করা হশে । দসা়োইকা কুশ়েশি ভারিী়ে 

দূি রহশসশব রসরব জশজদ র স্থিারভরেি হশবন । গি কশ়েক বিশর ভারি ও 

কুশ়েশির মশে সম্পশকদ র উশল্লখশযাগ্য উত্থান  শটশি । 
 

পােয েতপতী িেবনয়া ও হাকজয কগাবভনায় পরিতী ভারতীয় রাষ্ট্রদূত 

বহকেকি বনরু্ি হকিন   

িেবনয়া ও হাকজয কগাবভনায় ভারশির পরবিী রাষ্ট্রদূি রহশসশব রনযুি হশ়েশিন 

পােয েতপতী । রিরন বিদ মাশন হাশেরর প্রজািশন্ত্র ভারশির রাষ্ট্রদূি । 3রা নশভম্বর 

2022-এ, পােদ সিপিীশক হাশেররশি ভারকতর রাষ্ট্রদূত বহোকি বনরু্ি করা 

হকয়বেি। রিরন 11 মাস হাশেররর রাষ্ট্রদূি রহশসশব োর়েে পািন কশরন এবং 

িারপর বসরন়ো ও হাশজদ শগারভনা়ে ভারশির রাষ্ট্রদূি হন। 
 

িিন ব্যাককর িযাি অযাম্বাকেির বহকেকি মেৌরভ গাঙু্গবিকক রনেুক্ত করা 

হকয়কে 

িিন ব্যাক দ ােণা কশরশি দয, োরা মেৌরভ গাঙু্গিীকক ব্রযাি অযাম্বাসাির 

রহশসশব রনশ়োগ কশরশি । দসৌরভ গােুিী ব্যাশকর বািদ াশক প্রসাররি করশি এবং 

ব্যাশকর পণ্য ও পররশেবাগুরিশক অনুশমােন করশি সাহাে করশব ৷ গােুরি 2000-

এর েেশকর দগাডার রেশক ভারিী়ে রেশকট েশির রূপান্তশরর দনিৃে 

রেশ়েরিশিন |  

 

অপূিয শ্রীিাস্তিকক মলাভাক প্রজাতকন্ত্র ভারকতর রাষ্ট্রদূত বহকেকি মকনানীত 

করা হকয়কে 

ইরি়োন ফশরন সারভদ স, অপূিয শ্রীিাস্তিকক মলাভাক প্রজাতকন্ত্র ভারশির 

রাষ্ট্রদূি রহশসশব রনযুি করা হশ়েশি । 2001 ব্যাশচর কমদকিদ া অপূিয শ্রীিাস্তি 

বিদ মাশন টরশন্টাশি ভারশির কনসুযশিশট কনসাি-শজনাশরি রহশসশব োর়েে 

পািন করশিন। এর আশগ, রিরন পররাষ্ট্র মন্ত্রণািশ়ের রবরভন্ন পশে োর়েে পািন 

কশরশিন এবং োমক কাঠমািু ও প্যাররশস অন্যান্য স্থাশন দপাস্ট করা হশ়েশি। 
 

বিচারপবত বিওয়াই চন্দ্রচূ়ে ভারকতর 50তম প্রধান বিচারপবত বহোকি 

রনেুক্ত হতেতেন 

সভাপরে যদ্র পিী মুমুত ডক্টর রবচারপরে রড ওোই চন্দ্রচূিমক ভারমের নেুন প্রধান 

রবচারপরে রহমসমব রনেুক্ত কমরমেন । রেরন ভারমের বেত মান প্রধান রবচারপরে 

রবচারপরে উিে উমমে লরলমের িলারভরেক্ত হমবন । আগামী মামসর 9 োররে 

যথমক রবচারপরে চন্দ্রচূম়ের রনমোগ কােতকর হমব। রবচারপরে রডওোই চন্দ্রচূ়ে 

হমবন ভারমের 50েম প্রধান রবচারপরে । রবচারপরে লরলমের 74 রিমনর যমোি 

আমে, রবচারপরে চন্দ্রচূ়ে দুই বেমরর জন্য CJI রহসামব কাজ করমবন। রবচারপরে 

চন্দ্রচূ়ে 10 নমভম্বর, 2024 -এ অরফস ো়েমবন। 
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আদাবন এয়ারকপাটয ে এবরকেকনর অবভজ্ঞ অরুে িনোিকক CEO বনরু্ি 

ককরকে 

আদাবন এয়ারকপাটয  মহাবর্ল্ংে আবার এররকসযনর প্রবীণ অরুে িনোিকক 

প্রধান বনিযাহী কমযকতয ার নামকরে ককরকে| সুইরিে দটরিকম দনটও়োকদ  

দকাম্পারনশি 25 বির কাটামনা বানসাি, সম্প্ররি ইউশরাপ এবং িারিন 

আশমররকাে এর সভাপরি রহসামব রনেুক্ত রিশিন। রেরন অযাপশ়েন্টশমন্ট রিরজটাি 

রূপান্তর এবং ব্যবসা বৃরদ্ধর এশজিাশক েরিোিী করশি সাহাে করশব। 
 

অতনু চক্রিতী Yubi-র নতুন মচয়ারম্যান রহসাতব বনরু্ি হকয়কেন 

অতনু চক্রিতীকক Yubi মিাকিয র স্বিন্ত্র দচ়োরম্যান রহশসশব রনশ়োগ করা 

হশ়েশি | অতনু চক্রিতী এই মুহূশিদ  HDFC ব্যাশকর দবািদ  দচ়োরম্যান রহশসশব 

কাজ করশিন৷ দচন্নাই-রভরিক ঋণ বাজার দেশক একটি দপ্রস রবজ্ঞরপ্তশি বিা 

হশ়েশি যে, অিনু চেবিী অেদ মন্ত্রশকর যুগ্ম সরচব এবং ভারিী়ে ররজাভদ  ব্যাশকর 

দকন্দ্রী়ে পররচািনা পেদশের সেে রহসাশব োর়েে পািন কশরশিন। 
 

মকৌস্তুভ কুিকাবনযকক মজবপ মরগান ইবিয়ার প্রধান বহোকি উন্নীত করা 

হকয়কে 

মজবপ মরগান ভারকতর নতুন কাবর মহি মকৌস্তুভ কুিকাবনযর রনশ়োশগর 

দ ােণা করা হমেমে । ভারশির বিদ মান কারি দহি মাধব কল্যাণ 1িা নশভম্বর 

2022 দেশক এবশয়া প্যাবেবফক মপকমন্ট বিবভশকন োর়েে পািন করশবন । 

দকৌস্তুভ কুিকারনদ বিদ মাশন দজরপ মরগান ইরি়োর ইনশভস্টশমন্ট ব্যারকং প্রধান 

এবং ব্যাশকর এরে়ো প্যারসরফশকর ভাইস-শচ়োরম্যান রহসাশবও কাজ করশিন | 

এো়ো রেরন েরক্ষণ-পূবদ এরে়োর জন্য বিবনকয়াগ ব্যাংবকংকয়র সহ-প্রধান 

রহশসশবও কাজ কমরমেন। 
 

IAS ভারতী দােকক নতুন ককরািার মজনাকরি অফ অযাকাউন্টে বহোকি 

রনেুক্ত করা হকয়কে 

ভারি সরকার 1988 ব্যাশচর ভারতীয় বেবভি অযাকাউন্টে োবভয কের একজন 

অরফসার ভারতী দােকক 27তম ককরািার মজনাকরি অফ অযাকাউন্টে 

বহোকি বনরু্ি ককরকে । রিরন দসিাি দবািদ  অফ িাইশরট টযাশক্সস, রবশেে 

মন্ত্রক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রািশ়ে অযাকাউন্টশসর প্রধান রন়েন্ত্রক রহসাশব কাজ কশরশিন 

। রিরন স্বাস্থয ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণািশ়ের রসরসএ, দবসামররক রবমান পররবহন 

মন্ত্রণািশ়ের পররচািক এবং সডক পররবহন ও মহাসডক এবং বদর, দনৌপররবহন 

ও দনৌপে মন্ত্রণািশ়ের উপসরচব রহশসশবও োর়েে পািন কশরশিন। 
 

ইনকফাবেকের প্রািন মপ্রবেকিন্ট রবি কুমার কগবনকজকন্ট মর্াগ রদতেতেন 

প্রািন ইনশফারসস সভাপরি রবি কুমার এে, বর্বন গত েপ্তাকহ মিঙ্গািুরু-

বভবত্তক আইটি েংস্থা মেকক পদতযাগ ককরকেন, কগবনকজন্ট আকমবরকার 

সভাপরি রহসাশব দযাগ রেশেন । রবি কুমার 16 জানু়োরী, 2023 দেশক পেটি 

েহণ করশবন এবং কগরনজযাশন্টর প্রধান রনবদাহী কমদকিদ া (রসইও) ব্রা়োন 

হামরিশজর কাশি সরাসরর ররশপাটদ  করশবন। রেরন ধকমযন্দ্র কুমার বেনহার 

স্থিাবভবষি হন, রযরন গি বির কগরনশজন্ট দেশক অবসর রনশ়েরিশিন । 

বিদ মাশন, রসনহা রয্াকশিস দটকশনািরজশি পাবরিক িাউি রবজশনস 

ইউরনশটর সভাপরি ।  
 

িঃ প্রশাত গগয অযাকাকিবময়া অপোিকমািবজকাি ইন্টারন্যাশনাকির 

েদস্য বনিযাবচত হকয়কেন 

িাঃ প্রশাত গগয, মর্যাদাপূেয একাকিবময়া অপোিকমািবজকাি 

ইন্টারন্যাশনাবিে (AOI)-এর 'েদস্য' রহশসশব রনবদারচি হশ়েশিন । িঃ গগদ 

ভারশির পঞ্চম ব্যরি রযরন এই সোন দপশিন । অযাকাশিরম়ো 

অপথ্যািশমািরজকাি ইন্টারন্যােনারিস-এর সেে রহশসশব িার দম়োে 

আনুষ্ঠারনকভাশব শুরু হশব | 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী ‘প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন উিযরক’ পবরকল্পনা চািু 

ককরকেন 

প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র মমাদী প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন উিযরক পবরকল্পনা ‘এক 

মদশ এক োর’ চািু কশরশিন। প্রধানমন্ত্রী ভারিী়ে জন উবদরক পররকল্পনার 

অধীশন, দকাম্পারনগুরিশক অবশ্যই সমস্ত ভিুদ রকযুি সার িাজারজাত করকত 

হকি ৷ 
 

মকন্দ্র সরকার েঞ্জয় মািকহাোকক নতুন রাজস্ব েবচি বহোকি বনরু্ি 

ককরকে 

দকন্দ্র সরকার রাজস্থান কযািাশরর 1990 ব্যাশচর ইরি়োন অযািরমরনশেটিভ 

সারভদ স (IAS) অরফসার েঞ্জয় মািকহাোকক নতুন রাজস্ব েবচি বহোকি 

বনকয়াগ ককরকে। বতবন তরুে িাজাকজর স্থিারভরেি হশবন, রযরন নশভম্বশরর 

দেশে চাকরর দিশড দেশবন। মািশহাত্র্া, বিদ মাশন রিপাটদ শমন্ট অফ রফনারে়োি 

সারভদ শসস (রিএফএস) এর সরচব রহসাশব কমদরি | দকন্দ্র 16টি মন্ত্রণাি়ে ও 

রবভাশগর জন্য নিুন সরচব দ ােণা কশরশি। 
 

প্রদীপ খাকরািাকক ইবিয়া মট্রি প্রকমাশন অগযানাইকজশকনর CMD 

রহসাতব বনরু্ি করা হকয়কে 

প্রািন রসরভি এরভশ়েেন দসশেটারর, প্রদীপ বেং খাকরািাকক ইবিয়া মট্রি 

প্রকমাশন অগযানাইকজশন (ITPO) এর দচ়োরম্যান এবং ম্যাশনরজং রিশরটর 

রনযুি করা হশ়েরিি । খাশরািা, কণদাটক কযািাশরর 1985 ব্যাশচর ভারিী়ে 

প্রোসরনক পররশেবা (আইএএস) অরফসার, গি বিশরর দসশেম্বশর দবসামররক 

রবমান চিাচি সরচব রহসাশব অবসর েহণ কশরন। মরন্ত্রপররেশের রনশ়োগ করমটি 

(দুেক) এই পশে োর়েে েহশণর িাররখ দেশক দুই বিশরর জন্য চুরির রভরিশি 

আইটিরপওর দচ়োরম্যান ও ব্যবস্থাপনা পররচািক রহসাশব খাশরািার রনশ়োগশক 

েহণ কশরশি। 

আশেশে বিা হশ়েশি, িার জা়েগা়ে রন়েরমি োর়েেেীি রনশ়োগ না হও়ো পযদন্ত 

রিরন NRA-এর দচ়োরম্যান রহশসশব োর়েে পািন করশবন । দুেক গি মাশস 

বিবভআর েুিহ্মণ্যমকক দুই বিশরর জন্য আইটিরপও প্রধান রহশসশব রনশ়োগ 

দে়ে, 30 দসশেম্বর বারণজয সরচব রহশসশব অবসর দনও়োর পর। 
 

ি. শকরেুিহ্মণ্যন মক. ISRO-এর আবদতয-L1 বমশকনর প্রধান বিজ্ঞাবনক 

রহসাতব মকনানীত হতেতেন  

ইবিয়ান মস্পে বরোচয  অগযানাইকজশন িঃ শকরেুিহ্মণ্যন মক -কক. 

আবদতয-L1 বমশকনর প্রধান রবজ্ঞানী রহশসশব মশনানীি করা হমেমে । আরেিয-

L1 ভারশির প্রেম অবজারশভটরর-শশ্ররণর মহাকাে-রভরিক দসৌর রমেন। 

েকরসুব্রামারন়োন ISRO-এর অযাশোোট, চন্দ্রযান-1 এবং চন্দ্রযান-2 রমেশন 

রবরভন্ন ক্ষমিা়ে অবোন দরশখশিন। 
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মাোরকািয  ভারতীয় োহককদর জন্য 'কািযন কযািকুকিটর' িঞ্চ করকি  

মাোরকািয , একটি বিিব্যাপী অেযপ্রদান এিং প্ররু্বি েংস্থা কািযন 

কযািকুকিটর রফচার চািু করশি চমলমে ৷ কাবদন কযািকুশিটর রফচার চািু 

করার জন্য মাস্টারকািদ  ভারিী়ে ব্যাকগুরির সাশে আশিাচনা করশি, যা 

োহকশের িাশের প্ররিটি দকনাকাটার জন্য একটি কািযন ফুটবপ্রন্ট অফার 

করকি । 
 

ব্যাক অফ িকরাদা 'খুবশওাঁ কা বতকয়াহার' চািু কতরতে  

ব্যাক অফ িকরাদা (BOB) 'খুবশওাঁ কা বতকয়াহার' চািু করার দ ােণা কমরমে 

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

একটি রসররজ অন্তভুদ ি 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 অগকে েবক্রয় মক্রবিট কািয  2.3 বমবিয়ন ককমকে 

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

মাশস 80 রমরি়েশনরও দবরে রিি, প্রধানি বরজাভয  ব্যাক অফ ইবিয়ার (RBI) 

নতুন বনয়কমর কারকে এটি হতেতে ৷ আগস্ট মাশস Month on Month 

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

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

দপশ়েশি।  

 

PNB মহায়াটেঅযাপ ব্যাবকং পবরকষিা চািু ককরকে  

সরকারর মারিকানাধীন পাঞ্জাি ন্যাশনাি ব্যাক (PNB) দ ােণা কশরশি দয, এটি 

দহা়োটসঅযাশপর মােশম োহক এবং অ-োহক উভশ়ের জন্যই ব্যারকং পররশেবা 

উপিব্ধ কশরশি৷ োহকশের অবশ্যই অরফরস়োি PNB WhatsApp নম্বর 

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

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

করশি হশব। 
 

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

মেট ব্যাক অফ ইবিয়া ভারকতর ি়েটি রাজয জুশড SBI ফাউকিশকনর োম 

মেিা মপ্রাোম চািু কশরশি । এই বির গািী জয়তীকত, মেট ব্যাক অফ 

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

অধীশন ভারি জুশড 30টি প্রিযন্ত োম িিক দনশব । ব্যাকটি হরর়োনা, গুজরাট, 

মহারাষ্ট্র, পািাব, িারমিনাড ু এবং পরিমবশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী মজিাগুবির 

প্রিযন্ত োমগুরিশক িিক যনমব | 

 

2,000 টাকা পেিন্ত কলনতদতনর েন্য UPI-কে RuPay কক্ররেট কােি  

ব্যবহাতরর েন্য ককানও চােি  কনই: NPCI 

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

টাকা পেতি যলনমিমনর জন্য ইউরনফাইে কপতমন্ট ইন্টারতফস (UPI) এ 

RuPay কক্ররেট কােি  ব্যবহাতরর েন্য ককানও চােি  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। 
 

RBI বিবজটাি রুবপর জন্য একটি পাইিট মপ্রাোম শুরু করকি 

ভারিী়ে বরজাভয  ব্যাক (RBI) বশিশি দয, োরা েীঘ্রই রনরেদ ি ব্যবহাশরর দক্ষশত্র্ 

রিরজটাি রুরপর সীমাবদ্ধ পরীক্ষা চািু করশব। ভারশি রিরজটাি অেদ রনশ়ে একটি 

পরীক্ষার অংে রহসাশব ধারণাপত্র্টি সবদজনীন করা হশ়েরিি। ভারিী়ে ররজাভত  ব্যাঙ্ক 

(RBI) বিদ মাশন একটি দকন্দ্রী়ে ব্যাশকর রিরজটাি মুিার সুরবধা এবং অসুরবধাগুরি 

িেন্ত করার সম়ে একটি পযদা়েেশম স্থাপনার পররকল্পনা তিরর করশি৷ 

 

ভারত েরকার বদবল্ল হাইককাকটয র বিচারপবত দীকনশ কুমার শমযাকক 

ইউএবপএ ট্রাইিুযনাকির বপ্রোইবিং অবফোর বহকেকি রনেুক্ত কতরতে 

ভারি সরকার পপুিার িন্ট অফ ইরি়ো (PFI) এবং এর সহশযাগীশের উপর 

রনশেধাজ্ঞা সম্পরকদ ি মিআইনী কার্যকিাপ প্রবতকরাধ আইন (UAPA) এর 

জন্য ট্রাইবুযনাশির রপ্রসাইরিং অরফসার রহসাশব রেরল্ল হাইশকাশটদ র রবচারপরি 

দীকনশ কুমার শমযাকক বনরু্ি ককরকে । একবার UAPA-এর রবধাশনর অধীশন 

দকানও সংস্থাশক রনরেদ্ধ করা হশি, রসদ্ধাশন্তর জন্য যশেি রভরি আশি রকনা িা 

রবচার করার জন্য সরকার একটি ট্রাইবুযনাি গঠন কমরমে | 

3 অশটাবর আইন মন্ত্রশকর রবচার রবভাগ দ্বারা জারর করা অরফস স্মারকরিরপশি 

উশল্লখ করা হশ়েশি দয ইউএরপএ ট্রাইবুযনাশির প্রধান রহসাশব রবচারপরি েমদার 

সম়ে "প্রকৃি পররশেবা" রহসাশব গণনা করা হশব। রেরল্ল হাইশকাশটদ র প্রধান 

বিচারপবত এে বে শমযা রবচারপরি েমদাশক ট্রাইবুযনাশির প্রধান রহশসশব রনযুি 

কশরশিন যা রনশেধাজ্ঞা পরীক্ষা করশব। 
 

SBI মচয়ারম্যান ব্যবিগতকৃত োহক অবভজ্ঞতার জন্য মনক্সট-মজন 

মর্াগাকর্াগ মককন্দ্রর উকদ্বাধন কতরতেন 

দস্টট ব্যাক অফ ইরি়ো (SBI) দচ়োরম্যান দীকনশ কুমার খারা আরও ভাি 

িাশ়েন্ট অরভজ্ঞিা প্রোশনর জন্য িাশের দনক্সট-শজন দযাগাশযাগ দকন্দ্র 

পররশেবার উশদ্বাধন কশরশিন। 30+ আরেদক রবকল্পগুরি রেশন 24  ন্টা উপিব্ধ, 

বারডর সুরবধার দেশক সপ্তাশহ 7 রেন, এবং 12টি ভাো়ে অফার করা হমব | 
 

RBI েম্পদ পুনগযঠন মকাম্পাবন(ARC) স্থাপকনর জন্য নূযনতম মূিধকনর 

প্রকয়াজনীয়তা 300 মকাটি টাকা িাব়েকয়কে 

ররজাভদ  ব্যাক একটি েম্পদ পুনগযঠন েংস্থা (ARC) স্থাপকনর জন্য নূযনতম 

মূিধকনর প্রকয়াজনীয়তা বিদ মান 100 দকাটি টাকা দেশক বারডশ়ে 300 দকাটি 

টাকা ককরকে বেবকউবরটাইকজশন মেটরকক শবিশািী করার িকক্ষয, যা 

দুেদ োেস্ত আরেদক সম্পে পররচািনা়ে গুরুেপূণদ ভূরমকা পািন কশর। 
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IDBI ব্যাক োোই মচইন ফাইন্যাি িা়োকত ভায়ানা মনটওয়াককয র োকে 

অংশীদাবরত্ব ককরকে 

IDBI ব্যাক িকিকে মর্, এটি এি-টু-এি রিরজটাইশজেন পররশেবা প্রোশনর 

জন্য িার প্রেম রফনশটক অংেীোর রহসাশব ভা়োনা দনটও়োশকদ র সাশে 

সহশযারগিা করশি সেি হশ়েশি । ব্যাশকর মশি, এই মজাট ভারকত োোই 

মচইন ফাইন্যাকির অনুপ্রকিশ িা়োকত োহায্য করকত চায়, যা এখন দমাট 

বশক়ো ব্যারকং সম্পশের মাত্র্ 5% এবং দেশের রজরিরপর 1%-এর কম। 
 

মিঙ্গািুরুকত HDFC বেবকউবরটিজ শুধুমাে মবহিাকদর জন্য বিবজটাি 

মেন্টার খুকিকে  

েীেদস্থানী়ে স্টক দব্রাকাশরজ ফামদ, HDFC বেবকউবরটিজ, ভারকত প্রেম 

মরহলা-শুধু বিবজটাি মেন্টার (বিবে) মখািার মর্াষো কতরতে । এই 

অেগামী দকন্দ্রটি, মরহিাশের একটি েি রনশ়ে কমী, পুরুে এবং মরহিা উভ়ে 

রবরনশ়োগকারীশের দসবা করশব। এটি পররশেবাগুরিশি অযাশক্সস সহজ করশি 

এবং রিরজটাি েহশণর প্রচাশরর জন্য ভারত জুক়ে একাবধক বিবে মখািার 

বিষকয় মকাম্পাবনর মর্াষোকক  রনষ্ঠভাশব অনুসরণ কশর। 
 

Science & Technology News in Bengali 
 

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

হকয়কেন 

ভারিী়ে মহাকাে গশবেণা সংস্থার রসরন়ের রবজ্ঞানী অবনি কুমারকক 

আতজয াবতক মহাকাশচারী মফিাকরশকনর (IAF) েহ-েভাপবত রনযুি 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 বুরদ্ধমিা (AI) সফ্টও়েযার এবং দসেরগুরির 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 বমশন: মঙ্গির্ান ক্রাফট কক্ষপকে 8 িের পূেয 

ককরকে 

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

এবং ব্যাটারর দেে হশ়ে দগশি । ভারেীে মহাকাে গমবেণা সংিার জন্য মেিযান 

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

পৃশষ্ঠর িাপমাত্র্া এবং বা়ুেমণ্ডিী়ে অব্যাহরি প্ররে়ো সহ মঙ্গিেকহর ভূদৃশ্য 

অেয়ন করকত েহায়তা ককরবেি। 

মেিযান ভূতত্ত্ব এিং রূপবিযা অেয়কনর জন্য পাাঁ চটি প্রধান র্ন্ত্র ব্যিহার 

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

ইনিাশরি ইশমরজং দিকশট্রারমটার (টিআইএস), রমশেন দসের ফর মাসদ 

(এমএসএম), মাসদ এশক্সাশস্ফররক রনউট্রাি করম্পটিেন অযানািাইজার 

(শমনরসএ), এবং িাইম্যান আিফা ফশটারমটার (এিএরপ)। 
 

Alphabet Inc এর Google েীকে প্রেম িাউি রররেওন বতবর করকি 

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

এর মধ্য রিমে দকাম্পারনটি একটি রবে িাউি করম্পউটিং হাব হও়োর জন্য 

দেেটির প্রশচিাশক উত্সারহি করশব ৷ চুরিটি রেশসর অেদবনরিক উৎপােশন প্রা়ে 

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

মকে প্রা়ে 20,000 জমনর কমদসংস্থান সৃরি করশব বশি অনুমান করা হশ়েশি ।  
 

নাসার কেসএক্স কু্র-5 আন্তেি ারেক মহাকাশ কেশতন োো কতরতে 

একটি কেসএক্স রতকট যলাররডা যথমক কক্ষপমথ উড্ডেন কমর পরবেী 

িী তমমোিী আন্তেি ারেক মহাকাশ কেশতনর কু্রতক রনতে, একজন রারেোন 

মহাকােচারী, দুই আমমররকান এবং একজন জাপারন মহাকােচারী ইউমক্রন েুমদ্ধর 

উমিজনা সমেও মহাকামে ইউএস-রারেোন টিমওোমকত র একটি প্রিেতনীমে 

পা ামনা হমেমে | 
 

মস্পে ইককানবম 2025 োকির মকে 13 বিবিয়ন িিার স্পশয করকি 

ভারকতর মহাকাশ অেযনীবত 2025 োকির মকে প্রায় $13 বিবিয়ন মূকের 

হকত পাকর , ক্রমিধযমান ব্যবিগত অংশেহকের কারকে োশটিাইট 

উৎশক্ষপণ পররশেবা অংেটি দ্রুিিম বৃরদ্ধর সাক্ষী হশি চশিশি ৷ 

 

ইেকরার চন্দ্রর্ান-2 মস্পককট্রাবমটার প্রেমিাকরর মকতা চাাঁ কদ মোবিয়াকমর 

প্রাচুকর্যর মানবচে বতবর ককরকে 

ভারতীয় মহাকাশ গকিষো েংস্থা (ইেকরা) অনুোকর চন্দ্রর্ান-2 অররবটাশরর 

এক্স-শর দিকশট্রারমটার 'িাে' প্রেমবাশরর মশিা চাাঁ শে প্রচুর পররমাশণ 

দসারি়োম ম্যাপ কশরশি । চন্দ্রযান-1 এর এক্স-শর েুশরাশসে দিকশট্রারমটার 

(C1XS) এক্স-শর এর তবরেিযগি দরখা দেশক দসারি়োম সনাি কশরশি, এটি 

চাাঁ শে দসারি়োশমর পররমাণ ম্যাপ করার সম্ভাবনা উমুি কশরশি। 
 

Google ভারকত মে পকয়ন্ট বরওয়ািয  মপ্রাোম চািু ককরকে 

Google ভারশির ব্যবহারকারীশের জন্য একটি বিিব্যাপী পুরষ্কার মপ্রাোম 

Play Points চািু করশি প্রস্তুি । অযাপ-মেস্থ আইকটম, অযাবেককশান, 

মগম এিং েদস্যতা সহ Google Play দেশক ে়ে করার সম়ে ব্যবহারকারীরা 

পশ়েন্ট অজদ ন করশব ৷ পুরষ্কার দপ্রাোশমর চারটি স্তর রশ়েশি, এগুরল হল 

েযাটিনাম, মোনা, মরৌপ্য এিং মিাঞ্জ । স্তরগুরি সেেশের সুরবধা এবং পুরিার 

প্রোন করশব। স্তর এবং স্তরগুরি িাশের সংেহ করা পশ়েশন্টর সংখ্যার উপর রভরি 

কশর | 

 

IIT গুয়াহাটি: েভাপবত মিৌপদী মুমুয ‘PARAM KAMRUPA’ েুপার 

কবম্পউটার েুবিধার উকদ্বাধন করকিন 

ভারশির রাষ্ট্রপরি, মিৌপদী মুমুয ইবিয়ান ইনবেটিউট অফ মটককনািবজ, 

গুয়াহাটিকত একটি সুপার করম্পউটার সুরবধার উশদ্বাধন কশরশিন এবং োর়েে 

দনও়োর পর দেশক আসাশম িার প্রেম সফশরর সম়ে আরও কশ়েকটি প্রকল্প চািু 

কশরশিন । ‘PARAM KAMRUPA’ নাশমর এই সুপার করম্পউটার সুরবধাটি 

রবরভন্ন তবজ্ঞারনক দক্ষশত্র্ উন্নি গশবেণা পররচািনা করশি সক্ষম হশব। রিরন 

ইনরস্টটিউশট SAMEER  নাশম একটি উচ্চ-েরির সরে়ে এবং প্যারসভ 

উপাোন পরীক্ষাগার উশদ্বাধন কশরন।  
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ররলাতেস রেও Nokia এবং Ericsson কর্তক 5G রগোর কমাোতেন 

করতব 

ইউমরাপীে যটরলকম রগোর রনমতাো, যনারকো এবং এররকসন স্বেন্ত্র বা 5G SA 

যমাোমেন করার জন্য যিমের বৃহিম কযাররোমর 5G যনটওোকত  সরঞ্জাম 

সরবরামহর জন্য Reliance Jio-এর সামথ বহু বেমরর সরবরাহ চুরক্ত স্বাক্ষর 

কমরমে। চুরক্তর মাধ্যমম, Nokia এবং Ericsson উভেই ভারেী এোরমটল এবং 

যভাডামফান আইরডো সহ ভারমের রেনটি বৃহিম যমাবাইল অপামরটরমক 

সরবরাহ করমে । যভাডামফান আইরডো এেনও োর 5G যক েল য ােণা কমররন, 

এোরমটল এবং রজও উভেই বমলমে যে োরা 2024 সামলর মমধ্য প্যান-ইরন্ডো 

5G কভামরজ প্রিান করমব। 

 

2023 োকির আগকে চন্দ্রর্ান-3 উৎকক্ষপকের জন্য প্রস্তুত: ISRO 

মচয়ারম্যান 

ভারিী়ে মহাকাশ গকিষো েংস্থা (ISRO) 2023 সাশির জুন মাশস িার িৃিী়ে 

চন্দ্র অরভযান চািু করার পররকল্পনা কশরশি । আরও চন্দ্রযান-3 দ্বারা সক্ষম চন্দ্র 

দরাভার বহন করা হশব | এর জন্য ভারিী়ে মহাকাে সংস্থা, ISRO-এর দচ়োরম্যান 

এে. মোমনাকের মশি ভরবষ্যশির আন্তঃেশহর অনুসিান করা হমব ।  

 

IIT-মািাজ এিং নাোর গকিষকরা মস্পে মেশকন জীিােু বনকয় গকিষো 

করকেন 

ইবিয়ান ইনবেটিউট অফ মটককনািবজ মািাজ (IIT) এবং NASA মজট 

প্রপািশন োিকরটবরর গকিষকরা ইন্টারন্যাশনাি মস্পে মেশকন (ISS) 

জীবাণুর মশে রমেরি়ো রনমে অে়েন কশরশিন । এই অে়েশনর িক্ষয হল 

মহাকােচারীশের স্বাশস্থযর উপর জীবাণুর সম্ভাব্য প্রভাব কমাশি দিস 

দস্টেনগুরির জীবাণুমুি করার দকৌেি তিরর করশি সহা়েিা করা। 
 

জযাকেন বেন রাজস্থাকন েিুজ হাইকরাকজন প্রককল্প 22,400 মকাটি টাকা 

বিবনকয়াগ করকি 

জযাকেন বেন রাজস্থাকন বেন হাইকরাকজন এবং বেন অযাকমাবনয়া প্রকল্প 

বাস্তবােমনর   জন্য 22,400 দকাটি টাকা রবরনশ়োগ করশব । জযাকসন রেন 

দকাম্পারন রাজস্থান েরকাকরর সাশে এই রবেশ়ে একটি সমশ ািা স্মারক স্বাক্ষর 

কশরশি । জযাকসন েীন পযদা়েেশম একটি সমরিি হাইরব্রি পুননদবীকরণশযাগ্য 

েরি কমশেক্স সহ বারেদক 3,65,000 টন বেন হাইকরাকজন এিং বেন 

অযাকমাবনয়া েযান্ট স্থাপন করকি। 
 

জযাকেন বেন এিং রাজস্থান েরকাকরর মকে েমকঝাতা স্মারক েম্পবকয ত 

মূি বিষয়গুবি 

• জযাকেন বেন এিং রাজস্থান েরকার দ্বারা শুরু করা প্রকল্পটি দিি-

আশপর রবরভন্ন পযদাশ়ে 32,000 টিরও মিবশ প্রতযক্ষ ও পকরাক্ষ 

কমযেংস্থাকনর েুকর্াগ তিরর করশব বশি আো করা হশে । 

• বভশ আইয়ার, মলািাি বচফ কমাবশযয়াি অবফোর, জযাকেন েীন 

এবং রাজস্থান েরকাকরর জ্বািাবন প্রধান েবচি ভাস্কর এে োওয়াত 

স্বাক্ষর কশরশিন । 

• রাজস্থান সরকার জযাকেন বেনকক প্রশ়োজনী়ে মরবজকস্ট্রশন, অনুকমাদন 

এিং ো়েপে মপকত েহায়তা করকি | 

• রাজস্থাশন একটি সবুজ হাইশড্রাশজন এবং সবুজ অযাশমারন়ো প্রকল্প স্থাপশনর 

জন্য 22,400 মকাটি টাকা রবরনশ়োগ করার জন্য রনবদারচি ভূশগাি জুশড 

েিুজ হাইকরাকজন এিং বেন অযাকমাবনয়া েম্পকদর একটি দনিৃস্থানী়ে 

রবকােকারী এবং সংহিকারী হও়োর বিিব্যাপী উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ ােণা 

কশরশি ৷ 

 

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 অশটাবর রেক্ষা মন্ত্রশকর 

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

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

ব়েসী) জন্য একটি দিখক পরামেদ প্রোনকারী দপ্রাোম। 
 

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

ঋে মপকত অনুমবত কদতব 

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

এ়োরিাইনগুরিশক 1,500 মকাটি টাকা পর্যত ঋে পাওয়ার অনুমবত 

বদকয়কেন । ECLGS িাশের নগে প্রবাশহর সমো পুনরুদ্ধার করশি সাহাে 

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

টাকার দবরে ঋণ রনশি পারি ।  

 

সরকার 500 রদতনর মতধ্য 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 ইউরনভাসিাল সারভি তসস বাধ্যবাধকো েহরবল দ্বারা 

সরবরাহ করা হতব এবং এটি ভারে েেব্যাে কনটওোকি  দ্বারা বাস্তবারেে 

হমব । 

 

বচতা পবরবচবত প্রকল্প মবনটবরং মকন্দ্র 9 েদকস্যর টাস্ক মফােয গঠন ককরকে 

দকন্দ্র  সরকার মেপ্রশেশের কুশনা জািী়ে উযান এবং অন্যান্য উপযুিভাশব 

রনরেদ ি জা়েগা়ে রচিাশের প্রবিদ শনর িোররক করার জন্য একটি টাি দফাসদ গঠন 

কশরশি । ন্যােনাি টাইগার কনজারকভশন অেবরটি (এনটিবেএ) রচিা টাি 

দফাশসদর কাযদেমশক সমেদন করশব এবং সমস্ত প্রশ়োজনী়ে সহা়েিা প্রোন করশব। 

টাি দফাশসদর ন়েজন সেশের মশে মেপ্রশেশের বন ও পযদটশনর প্রধান সরচব 

এবং নিুন রেরল্লর এনটিরসএর মহাপররেেদক িঃ অবমত মবল্লক োককিন। 
 

আতজয াবতক মেৌর মজাকটর 5তম েমাকিশ নয়াবদবল্লকত অনুবিত হকি 

আতজয াবতক মেৌর মজাকটর 5িম সমাশবে এবং এর সাশে সম্পরকদ ি পােদ 

রে়োকিাশপর পেদ া উশমাচন, যা 17-20 অশটাবর, 2022 এর মশে ন়োরেরল্লশি 

অনুরষ্ঠি হশব, দকন্দ্রী়ে রবদুযৎ এবং নিুন এবং পুননদবীকরণশযাগ্য েরি মন্ত্রী আর 

মক বেং দ্বারা উশমাচন করা হশ়েরিি । নিুন এবং পুননদবীকরণশযাগ্য েরি 

মন্ত্রশকর মশি, ভারি বিদ মাশন আন্তজদ ারিক দসৌর দজাট (আইএসএ) অযাশসম্বরির 

সভাপরির পশে রশ়েশি।  
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LiFE বমশকনর অধীকন অবি তত্ত্ব প্রচারাবভর্াকনর প্রেম মেবমনার মিহকত 

অনুবিত হতে 

অরি িে প্রচারারভযান LiFE - িাইফস্টাইি ফর য এনভা়েরনশমশন্টর অধীশন 

সশচিনিা বাডাশি এখন Vijnana Bharati (VIBHA) এর সহশযারগিা়ে 

পাও়োর ফাউশিেন অফ ইরি়ো দ্বারা পররচারিি হশে । এই প্রচারণার লক্ষয হল 

রেক্ষা প্ররিষ্ঠান, স্থানী়ে সম্প্রো়ে এবং প্রাসরেক সংস্থাগুরিশক জরডি কমর 

পঞ্চমহাভূশির পাাঁ চটি উপাোশনর একটি এবং েরির প্রিীক অবি তকত্ত্বর দকন্দ্রী়ে 

ধারণা সম্পশকদ  সশচিনিা বৃরদ্ধ করা । এটি সারা দেশে সশেিন, দসরমনার, ইশভন্ট 

এবং প্রেেদনী আশ়োজশনর মােশম করা হশব। 
 

মজযাবতরাবদতয বেবিয়া 4েয মহবি-ইবিয়া োবমট 2022 এর উকদ্বাধন 

ককরকেন  

মিোমবরক বিমান পবরিহন মন্ত্রী শ্রী মজযাবতরাবদতয এম. বেবিয়া 4েয মহবি-

ইবিয়া োবমট 2022 এর উশদ্বাধন কশরশিন । রসরভি রিটমহিটি জেুশি 861 

দকাটি টাকা়ে রনরমদি হশব এবং শ্রীনগশরর বিদ মান টারমদনািটি 1500 দকাটি টাকা়ে 

20,000 বগদরমটার দেশক 60,000 বগদরমটাশর রিনবার প্রসাররি করা হশব। 

জেু ও কাশ্মীর মকন্দ্রশাবেত অঞ্চকির মিফকটন্যান্ট গভনযর মমজন বেনহার 

উপরস্থরিশি শ্রীনগশরর মশর-ই-কাশ্মীর আতজয াবতক েকেিন দকশন্দ্র 

'কহবিকোর ফর িাে মাইি কাকনবটবভটির জন্য মহবিকোর' রেম রনশ়ে 

4েদ দহরি-ইরি়ো সারমট 2022 উশদ্বাধন করা হশ়েশি। 
 

মকন্দ্র সরকার ইোনি ভতুয বক প্রকল্প 2023 োকির মাচয  মাস পর্যত 

িাব়েকয়কে 

সরকারর সহা়েিা পাও়োর সম়ে উশযািাশের িাশের প্রকল্পগুরি সমূ্পণদ করার 

সুরবধাশেদ দকন্দ্র সরকার 2018 সাশি প্রেম রবজ্ঞারপি ইোনি দিরিং দপ্রাোম সুে 

ভিুদ রক প্রকশল্পর অধীশন 31 মাচয  পর্যত ঋে বিতরকের েময়েীমা িাব়েকয়কে। 

 

বশক্ষা মন্ত্রোিয় 'কাশী তাবমি েঙ্গম' অনুিাকনর আকয়াজন করকে  

বশক্ষা মন্ত্রক আগামী মাশস 'কাশী তাবমি েঙ্গম' এর আশ়োজন করমব । 'কােী 

িারমি সেম' একটি মাসব্যাপী অনুষ্ঠান, যা আগামী মাশসর 16ই িাররখ দেশক 

অনুরষ্ঠি হশব। 'কাশী তাবমি েঙ্গাম'-এর িক্ষয হল িারােেী এবং 

তাবমিনা়েুর মশে েিাব্দী প্রাচীন জ্ঞাশনর বিন এবং প্রাচীন সভযিাগি 

দযাগসূত্র্শক পুনরা়ে আরবষ্কার করা । 
 

বদবল্লর এিবজ বিনাই কুমার োকক্সনা প্রপাটিয  টযাক্স অযামকনবে বস্কম 

‘SAMRIDDHI’ চািু ককরকেন 

রেরল্লর দিফশটন্যান্ট গভনদর বিনাই কুমার োকক্সনা একটি এককািীন সম্পরি 

কর অযামশনরস্ট রিম " SAMRIDDHI 2022-23" চািু ককরকেন, যা েহশরর 

িক্ষারধক আবারসক এবং বারণরজযক সম্পরির মারিকশের একটি বড ত্র্াণ প্রিান 

করমব ৷ রেরল্লশি পররকাঠাশমা উন্ন়েশনর জন্য রমউরনরসপ্যাি দররভরনউর 

েরিোিীকরণ এবং বৃরদ্ধর সংরক্ষপ্ত রূপ SAMRIDDHI, 26 অশটাবর দেশক 

শুরু হশব এবং এটি আর দকানও এক্সশটনেন িাডাই 31 মাচদ , 2023-এ দেে হশব৷ 

 

প্রধানমন্ত্রী জন ধন অযাকাউকন্টর মমাট ব্যাকিি ₹1.75-িক্ষ মকাটি মাকয  

অবতক্রম ককরকে 

প্রধানমন্ত্রী জন ধন মর্াজনা (PMJDY) এর অধীকন মমৌবিক ব্যাক 

অযাকাউন্টগুবিকত মমাট ব্যাকিি ₹1.75 িক্ষ মকাটি োব়েকয়কে । সবদশেে 

সরকারর িথ্য অনুসাশর, 5 অকটাির, 2022 পর্যত মমাট ব্যাকিি দাাঁ ব়েকয়কে 

₹1,75,225 মকাটি টাকা, কারণ দমাট সুরবধাশভাগীর সংখ্যা 47 দকাটি িুাঁ শ়েশি । 

এটি গত 5 িেকরর িাবষযক িৃবি : 

এরপ্রি 2022: ₹1,67,812 দকাটি 

এরপ্রি 2021: ₹1,46,084 দকাটি 

এরপ্রি 2020: ₹1,19,680 দকাটি 

এরপ্রি 2019: ₹97,665 দকাটি 

এরপ্রি 2018: ₹79,012 দকাটি 

 

PM মমাদী ‘PM বকষাে েোন েকেিন 2022’ চািু ককরকেন  

প্রধানমন্ত্রী নশরন্দ্র দমারে নিুন রেরল্লশি ভারিী়ে কৃরে গশবেণা ইনরস্টটিউশট 

‘প্রধানমন্ত্রী বকষাে েোন েকেিন 2022’ চািু করকিন । সারাশেে দেশক 

13,500 জমনরও দবরে কৃেক এবং প্রা়ে 1,500 জন কৃরে উশযািা এই দুই রেশনর 

অনুষ্ঠাশন দযাগ দেশবন বশি আো করা হশে। 
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েংসৃ্কবত বিষয়ক মন্ত্রী অজুয ন রাম মমর্ওয়াি মমবক্সককাকত ইউকনকস্কা-

মবিয়াকাি 2022-এ মর্াগ বদকয়কেন 

েংসৃ্কবত প্রবতমন্ত্রী শ্রী অজুয ন রাম মমর্ওয়াকির ভারিী়ে প্ররিরনরধেি 28-30 

দসশেম্বর, 2022 এর মমধ্য মরক্সমকা রসটিশি অনুবিত ইউকনকস্কা-মবিয়াকাি 

2022 বিি েকেিকন প্ররিরনরধে কমরমেন । মন্ত্রী সাংিৃরিক সমো এবং উশদ্বগ 

রনশ়ে সশেিশন বকৃ্তো দেন । সশেিশন, রবেব্যাপী সাংিৃরিক আশিাচনার রবেশ়ে 

রসদ্ধান্ত রনশি এই বহুপারক্ষক দফারাশম 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 

কনশিশভর আশ়োজন কশরশি। িাঃ রকরীট দপ্রমরজভাই দসািারক, সংসে সেে 

এবং িফরসরি জারি ও িফরসরি উপজারির কল্যাণ সংোন্ত সংসেী়ে স্থা়েী 

করমটির দচ়োরম্যান, দসইসাশে অন্যান্য গুরুেপূণদ রবরেি ব্যরিরা এই কনশিশভ 

অংে রনশ়েরিশিন। 
 

মবন্ত্রেভা উত্তর-পূিয রাজযগুবির উন্নয়কনর জন্য PM- DevINE প্রকল্প 

অনুকমাদন ককরকে 

উত্তর-পূিয অঞ্চকির জন্য প্রধানমন্ত্রীর উন্ন়েন উশযাগ (PM- DevINE), 

প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র মমাদীর সভাপরিশে মকন্দ্রীয় মবন্ত্রেভা অনুশমােন কশরশি। 

PM- DevINE হি ভারশির উির-পূবদ রাজযগুরিশি অবকাঠাশমা, রেল্প এবং 

অন্যান্য জীরবকা প্রকল্পগুরিশক সমেদন করার জন্য একটি 6,600 দকাটি টাকার 

প্রকল্প৷ 
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মগায়া 9তম বিি আয়ুকিযদ কংকেে এিং আকরাগ্য এক্সকপার মহাে করকি 

9ম বিি আয়ুকিযদ কংকেে (WAC) এিং আকরাগ্য এক্সকপা, 8 মেকক 11 

বিকেম্বর 2022 পর্যত মগায়ার পানাবজকত অনুরষ্ঠি হশব ৷ 9ম রবে আ়েুশবদে 

কংশেস (WAC) দগা়োশি আশ়োরজি হশি চশিশি এবং এর িক্ষয হি একটি 

অযাকক্সেকর্াগ্য এিং োশ্রয়ী মূকের স্বাস্থযকেিা ব্যিস্থা বতবর করা যা আধুরনক 

রচরকৎসা পদ্ধরির সাশে সামিেপূণদ। 
 

ভারত SCO জাতীয় েমন্বয়ককদর বিঠককর আকয়াজন করকি  

োংহাই মকা-অবিয কনটর অগযানাইকজশকনর জািী়ে সমি়েশকর তবঠশকর 

আশ়োজন করশি চশিশি । 2022 োকির 17 মেকক 18 অকটাির পযদন্ত SCO 

জািী়ে সমি়েকশের সভা অনুরষ্ঠি হশব । ন়োরেরল্ল এই বিশরর শুরুর রেশক 

সমরখদ SCO সশেিশন ন়ে সেশের গ্রুরপংশ়ের সভাপরিে েহণ কশর। 
 

ভারত ইন্টারকপাকির 90তম োধারে অবধকিশকনর আকয়াজক হতেতে 

ইন্টারকপাকির 90তম োধারে অবধকিশন 18ই অকটাির মেকক 21কশ 

অকটাির 2022 পর্যত নয়াবদবল্লকত অনুবিত হকত চকিকে ৷ ইন্টারকপাকির 

90িম সাধারণ অরধশবেশন 195 জন সেে সহ রবশের বৃহিম পুরিে সংস্থা 

উপরিে র্াকতব৷ োধারে পবরষদ হি আন্তজদ ারিক পুরিরেং সংস্থার েীেদ োসক 

সংস্থা এবং এটি গুরুেপূণদ রসদ্ধান্ত দনও়োর জন্য বিশর একবার রমরিি হ়ে। 
 

22তম বিি িককচইন োবমট দুিাইকত শুরু হকয়কে 

ওয়ার্ল্য  িককচইন োবমট 17 এিং 18 অকটাির, 2022-এ দুিাই এর 

আটিাবন্টে, য পাম-এ অনুবিত হকে । এটি দলাবাি রেশো এবং িকশচইন 

ইশকারসশস্টশমর সবশচশ়ে অরভজাি সমাশবেগুরির মশে একটি । বিি িককচইন 

োবমকটর 22তম বিি েংস্করে বিিব্যাপী রেশো এবং িকশচইন সম্প্রো়েশক 

উত্সারহি করশি রবশের েীেদস্থানী়ে রকিু রেশো প্রভাবোিী, নীরিরনধদারক, 

প্রধান সরকারর প্ররিরনরধ, রমরি়ো, পাররবাররক অরফস, HNI এবং অন্যান্য 

রকউশরশটি রবরনশ়োগকারীশের একরত্র্ি করশব ।  

 

মকন্দ্র সরকার এবে োটয আপকক শবিশািী করকত $500 বমবিয়ন 

অযাবক্সিাকরটর মপ্রাোম চািু করকি  

দকন্দ্রী়ে কৃরেমন্ত্রী নকরন্দ্র বেং মতামর দ ােণা কশরশিন দয, দকন্দ্র সরকার কৃরে 

ব্যবসার উত্পােনেীি ধারণাগুরিশক সমেদন করার জন্য 500 দকাটি টাকার 

অযারক্সিাশরটর দপ্রাোম চািু করশব ৷ প্রধানমন্ত্রী রকোণ সোন সশেিশনর রদ্বিী়ে 

রেশন, দিামর কৃরে উশযািাশের জন্য বড নীরি প্রশচিার রবেশ়ে অশনকগুরি 

গুরুেপূণদ দ ােণা কশররিশিন। 
 

মহারাকষ্ট্র ওয়ার্ল্য  স্পাইে কংকেকসর 14তম েংস্করে আকয়াবজত হতব 

14িম ও়োডদ  িাইস কংশেস 16 দেশক 18 দফব্রু়োরর, 2023 পযদন্ত মহারাশষ্ট্রর 

নারভ মুম্বাইশ়ের বেিককা এবক্সবিশন এিং কনকভনশন মেন্টাকর অনুবিত 

হকি । স্পাইকেে মিািয  ইবিয়া দবে কশ়েকটি বারণজয ও রপ্তারন দফারাশমর সাশে 

একশযাশগ এটির আশ়োজন করশি ।  
 

নকভম্বকর মদরাদুকন 3 বদকনর েন্য “Akash for Life” মহাকাশ 

েকেিকনর আকয়াজন করা হতব 

একটি 3 রেশনর মহাকাে সশেিন “Akash for Life” সমস্ত রচন্তাধারার একটি 

বরধদি একীকরশণর মােশম ঐরিহযগি এবং আধুরনক জ্ঞাশনর রমশ্রণ প্রেেদন করশব। 

মকন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্ররু্বি প্রবতমন্ত্রী, রাশজযর মন্ত্রী(স্বাধীন োর়েে) আেদ 

সাশ়েশেস, রাশজযর PMO, কমী, জনঅরভশযাগ, দপনেন, পারমাণরবক েরি 

এবং মহাকাে এর িঃ বজকতন্দ্র বেং এই রসদ্ধান্ত রনশ়েশিন। অনুষ্ঠানটি মদরাদুকন 

5 নকভম্বর মেকক 7 নকভম্বর 2022 পযদন্ত অনুরষ্ঠি হও়োর কো রশ়েশি । 
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ভারতীয় নারী অবধকার কমী েৃবষ্ট িবক্স 'মচঞ্জকমকার' পুরস্কার বজকতকেন 

ভারশির একজন নারী অরধকার কমী, েৃবষ্ট িক্সী জামদারনর বশনর একটি অনুষ্ঠাশন 

অনুরষ্ঠি ইউএন এেবিবজ (ইউনাইকটি মনশনে োেকটইকনিি 

মিকভিপকমন্ট মগািে) অযাকশন অযাওয়াকিয  'কচঞ্জকমকার' পুরস্কার 

রজশিশিন । রিে-রভরিক সরহংসিা এবং অসমিা সম্পশকদ  সশচিনিা বাডাশি 

সৃরি বরক্সর প্রশচিাশক স্বীকৃরি দেও়োর জন্য এই পুরিার দেও়ো হ়ে। 
 

মিখক-বশক্ষাবিদ মাধি হাদা 32তম বিহারী পুরস্কাকর ভূবষত হকিন 

মক মক বি়েিা ফাউকিশন দ ােণা কশরশি, দিখক িঃ মাধি হাদা িার 

2015 সাশির সারহিয সমাশিাচনা বই 'পাচরাং মচািা পাহা়ে েখী বর'- এর 

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

রহরদ উপশেিা দবাশিদ র সাধারণ পররেশের সেেও রিশিন । রিরন রমরি়ো 

স্টারিশজর জন্য ভারশিদু হররেচন্দ্র পুরিার এবং সারহিয সমাশিাচনার জন্য 

দেবরাজ উপাো়ে পুরিাশরর প্রাপক হশ়েশিন। 
 

মনাকিি পুরস্কার 2022: Svante Pääbo বচবকৎোয় মনাকিি পুরস্কাকর 

ভূবষত হকয়কেন 

মোভাকত পাকিাকক দমরিরসন বা রফরজওিরজর 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 ইনরস্টটিউশটর দনাশবি অযাশসম্বরি দ্বারা 

পুরিৃি হ়ে এবং এর মূল্য 10 বমবিয়ন েুইবিশ মুকুট ($900,357)। 

 

পদােযবিজ্ঞাকন মনাকিি পুরস্কার 2022 মর্াষো করা হকয়কে 

র়েযাি েুইবিশ একাকিবম অফ োকয়কিে দ ােণা কশরশি যে, মকায়ান্টাম 

মমকাবনক্স রনশ়ে কাজ করার জন্য 2022 োকির পদােযবিজ্ঞাকন মনাকিি 

পুরস্কার অযািাইন অযােকপট (ফ্রাি), জন এফ. িজার (মাবকয ন রু্িরাষ্ট্র) 

এিং অযান্টন মজইবিঙ্গার (অবস্ট্রয়া) 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। 
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বচবকৎোশাকস্ত্র মনাকিি পুরস্কার মপকিন েুইবিশ বিজ্ঞানী েভাকত পাকিা 

েুইবিশ বিজ্ঞানী Svante Paabo "রবিুপ্ত দহারমরনন এবং মানব রববিদ শনর 

রজশনাম সম্পরকদ ি" িার আরবষ্কাশরর জন্য 2022 সাশির রফরজওিরজ বা 

দমরিরসশন দনাশবি পুরিার রজশিশিন, পুরিার প্রোনকারী সংস্থাটি বশিশি । 

"িার অেগামী গশবেণার মােশম, Svante Paabo আপাির্দরিশি অসম্ভব রকিু 

কাজ সম্পন্ন কশরশিন: বিদ মান সমশ়ের মানুশের রবিুপ্ত আত্মী়ে বনয়ািারোকির 

বজকনাম বেককাকয়বিং । রিরন পূশবদ অজানা দহারমরনন দিরনশসাভা-এর 

চাঞ্চল্যকর আরবষ্কারও কশররিশিন,” দনাশবি করমটি বশিশি। 
 

বপআর শ্রীকজশ, েবিতা পুবনয়া FIH পুরুষ ও মবহিা মগািবকপার অফ য 

ইয়ার বনিযাবচত হকয়কেন 

বপআর শ্রীকজশ 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 পারফরম্যাশের 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 অফ কযারিশফারনদ়ো, বাকদ শি, মারকদ ন যুিরাশষ্ট্রর সহকারী 

অোপকশক প্রোন করা হশব৷  2005 সাশি শানমুর্া আটয ে, োকয়ি, 

মটককনািবজ অযাি বরোচয  একাকিবম (SASTRA) দ্বারা এই পুরিারটি চািু 

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

 

কনাতবল পুরিার 2022: কযাতরারলন বাতটি ারে, মতটি ন কমলোল এবং ব্যারর 

শাপিতলস রসােতন কনাতবল পুরিার কপতেতেন 

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

বামোমথতামগানাল যকরমরির উন্নেমনর জন্য” কযাতরারলন আর. বাতটি ারে, 

মতটি ন কমলোল এবং কক. ব্যারর োপতমলসমক 2022 সামলর রসােতন কনাতবল 

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

জন্য পুরসৃ্কে করা হমেমে, যেোমন অণুগুরল িী ত, জটিল প্ররক্রো এবং অমনকগুরল 

অবারিে উপজামের প্রমোজন ো়োই দ্রুে এবং দৃঢ়ভামব একরত্রে হে । 

কযান্স্ামরর রচরকৎসা সহ রচরকৎসা রবজ্ঞামনর যক্ষমত্র োমির কামজর অযারেমকেন 

রমেমে । বামেত ারজ কযারলমফারনতোর িযানমফাডত  রবশ্বরবদ্যালমে, কযারলমফারনতোর 

রিপস ররসামচত র সামথ োপতমলস, এবং যমলডাল যডনমামকত র যকামপনমহমগন 

রবশ্বরবদ্যালমে। 

উতেেতোগ্যভাতব: যনামবল পুরস্কামর 10 রমরলেন সুইরেশ কক্রানার (প্রাে 

$900,000) নগদ পুরিার রতেতে এবং 10 রডমসম্বর হস্তাির করা হমব। 

 

মনাকিি শাবত পুরস্কার 2022: ইউকক্রন, রাবশয়া এিং মিিারুকশর 

মানিাবধকার প্রচারককদর ভূবষত করা হকয়কে 

বেত মামন কারারুদ্ধ দবিারুশের একজন মানবারধকার রক্ষক আশিস 

রবরি়োিরিযক এই বিশরর দনাশবি োরন্ত পুরিার 2022 দেও়ো হমেমে । 

রারেোন মানবারধকার সংিা যমমমাররোল এই বেমরর যনামবল োরি পুরস্কার 

পাওো দুটি সংিার মমধ্য একটি| সমাশিাচনামূিক কশের রবরুশদ্ধ েমশনর সম়ে 

সৃ্মরিশসৌধটি বি করার রনশেদ ে দেও়ো হশ়েরিি এবং এটিশক "পুরিশনর অধীশন 

রারে়োর রবশবক রনরেদ্ধ" রহসাশব উশল্লখ করা হমেমে । ইউশেশনর অরস্থরিার 

সম়ে, দসখাশন গণিন্ত্র ও মানবারধকারশক এরগশ়ে রনশি 2007 সাশি নাগররক 

স্বাধীনিা দকন্দ্র প্ররিরষ্ঠি হশ়েরিি। 
 

মতকিঙ্গানার হায়িািাদ AIPH 'ওয়ার্ল্য  বেন বেটি অযাওয়ািয  2022'-এ 

েোবনত হতেতে 

মতকিঙ্গানার হায়িািাদ শহর, AIPH (ইন্টারন্যাশনাি অযাকোবেকয়শন 

অফ হটিয কািচারাি প্রবিউোর) ওয়ার্ল্য  েীন বেটি অযাওয়ািয ে 2022 -এর 

েযাি রবজ়েী রহসাশব সোরনি হশ়েশি | এটি উশদ্বাধনী AIPH ও়োডদ  েীন রসটি 

অযাও়োিদ স (2022 সংিরণ) এর সবশচশ়ে মযদাোপূণদ পুরিার | হা়েিাবােও 

'রিরভং রেন ফর ইশকানরমক ররকভারর অযাি ইনিুরসভ দোে' রবভাশগ পুরিার 

রজশিশি। 

অন্যান্য পুরষ্কার: 6 বিভাগ বভবত্তক বিজয়ী : 

Category  Winners 
Living Green for 
Economic 
Recovery and 
Inclusive Growth 

Green Garland to the State of 
Telangana, City of Hyderabad, 
India 

Living Green for 
Biodiversity 

Reverdecer Bogotá, Bogota D.C, 
Colombia 

Living Green for 
Climate Change 

Mexico City’s Environmental 
and Climate Change Program, 
Mexico City, Mexico 

Living Green for 
Health and 
Wellbeing 

Transforming degraded land 
into Urban Micro Parks, City of 
Fortaleza, Brazil 

Living Green for 
Water 

The Phytotechnology Stations 
at the Montréal Botanical 
Garden / Space for Life, City of 
Montreal, Canada 

Living Green for 
Social Cohesion 

OASIS Schoolyard Project, City 
of Paris, France 

 

অযাকিবক্সয়া পুকটিাে, কবরম মিনকজমা 2022 ব্যািন বি'অর পুরস্কার 

বজকতকেন 

একজন দপোোর ফরারস ফুটবিার রর়োি মারিশের কবরম মিনকজমা, 

পুরুষকদর ব্যািন বি'অর (কগাকর্ল্ন িি পুরস্কার) 2022 বজকতকেন এবং 

পুরিার দজিার যক্ষমত্র রিরন 5ম ফরারস যেমলাো়ে হমে উশঠশিন । একজন 

িযারনে দপোোর ফুটবিার বাশসদশিানার অযাকিবক্সয়া পুকটিাে, রদ্বিী়েবাশরর 

মশিা মবহিাকদর ব্যািন বি'অর পুরস্কার িা ব্যািন বি'অর মফবমবনন 

পুরস্কার বজকতকেন ৷ ব্যািন রি'অর অনুষ্ঠাশনর (2022) 66িম সংিরণ 17ই 

অশটাবর 2022 িাররশখ রেশ়েটাশর িু শ্যাশটশিশট অনুরষ্ঠি হশ়েরিি। কররম 

দবনশজমা 2008 সাি দেশক রিওশনি দমরস এবং রেরি়োশনা দরানািশোশক বাে 

রেশ়ে রদ্বিী়ে দখশিা়োড রহশসশব এই পুরিার রজশিশিন। 

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


Monthly Current Affairs One-Liners | October 2022 

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

উকল্লখকর্াগ্যভাকি: সবশচশ়ে দবরে সংখ্যক ব্যািন রি'অর দপশ়েশিন রিওশনি 

দমরস । রিরন 7টি পুরষ্কার রনশ়ে িারিকার েীশেদ এবং রেরি়োশনা দরানািশো 5টি 

পুরষ্কার রনশ়ে িার পশর রশ়েশিন। 

ব্যািন বি'অর: পুরস্কার এিং বিজয়ীরা: 

পুরস্কার বিজয়ী 

ব্যািন রি'অর (পুরুে) রর়োি মারিশের কররম দবনশজমা 

ব্যািন রি'অর (মরহিা) আশিরক্স়ো পুশটিাস (বাশসদশিানা) 

দকাপা পুরিার গারভ (বাশসদশিানা) 

দগিদ  মুিার পুরিার রবাটদ  দিভাশিারি (বাশসদশিানা) 

ই়োরেন ট্ররফ রেবাউট দকাশিদ া়ো (রর়োি মারিে) 

িাব অফ য ই়োর পুরিার ম্যানশচস্টার েহর 

সশেটিস পুরিার সারেও মাশন (রিভারপুি) 
 

ব্যািন বি'অর েম্পককয : 

ব্যািন রি'অর 1956 সাি দেশক ফরাসী ম্যাগারজন 'িাে ফুটবি' দ্বারা বারেদক 

উপস্থারপি হ়ে। উশদ্বাধনী ব্যািন রি'অর 1956 সাশি িযাকপুশির স্টযানরি 

ম্যারেউসশক দেও়ো হশ়েরিি। এটি ফুটবশির জন্য সবশচশ়ে পুরাশনা এবং সবশচশ়ে 

মযদাোপূণদ ব্যরিগি পুরিারগুরির মশে একটি। দখিা 2018 সাশি মরহিাশের 

ব্যািন রি'অর চািু করা হশ়েরিি। 
 

উত্তরপ্রকদশ সরকার PMAY-U পুরস্কার 2021-এ শীষয েোন অজয ন 

ককরকে 

দকন্দ্রী়ে আবাসন ও নগর রবে়েক মন্ত্রী হরদীপ বেং পুবর বতলতেন কে, রবশজরপর 

দনিৃোধীন দকশন্দ্রর েযাগরেশপর অধীশন, প্রধানমন্ত্রী আিাে মর্াজনা - শহুকর 

(PMAY-U) আবাসন প্রকল্প রবিরণ করা হশ়েশি এবং বারকগুরি সমূ্পণদ হও়োর 

রবরভন্ন পযদাশ়ে রশ়েশি ৷ রাজশকাশট PMAY-U পুরষ্কার 2021 প্রকল্পটি 

বাস্তবা়েশনর দক্ষশত্র্ রাজয, দকন্দ্রোরসি অঞ্চি এবং নগর স্থানী়ে সংস্থাগুরির 

অবোনশক স্বীকৃরি দেও়োর জন্য বারেদক অনুিামনর রনধদারণ করা হশ়েশি ।  

 

মতকিঙ্গানা হায়িািাবদ হাবিম 'মমাে পপুিার বজআই' পুরস্কার বজকতকে 

দিশিোনার হায়িািাবদ হাবিম রেগুল্লা বিকাকনবর ভুবজয়া এিং রাতিাবম 

মেি সহ অন্যান্য খায সামেীশক রপেমন যফমল 'েিকচকয় জনবপ্রয় বজআই' 

পুরস্কার রজশিশি । দভৌগরিক ইরেি(GI) মযদাো সহ সারা দেশে 15 টিরও দবরে 

খায সামেীর সাশে একটি কশঠার প্ররিশযারগিা়ে, রবখ্যাি হা়েিাবারে হারিম 

'সবশচশ়ে জনরপ্র়ে রজআই' পুরিার রজশিশি । 

উকল্লখকর্াগ্যভাকি: দিশিোনার অন্যান্য আইশটমগুরি দযগুরিশক রজআই টযাগ 

দেও়ো হশ়েরিি িার মশে রশ়েশি বনমযি মখিনা এিং কারুবশল্প, বনমযি 

আেিািপে, বনমযি মপইবন্টংে, গাদওয়াি শাব়ে এিং িনগানাপাকল্ল আম৷ 

 

ইউকক্রনীয় জনগে ইইউর 2022 োকির োখারভ স্বাধীনতা পুরস্কার 

বজকতকে 

ইউকরাপীয় পািযাকমন্ট ইউকক্রকনর জনগণশক রাবশয়ার আক্রমকের বিরুকি 

িাশের িডাইশক সোন করার উমেমে বারেদক োখারভ পুরস্কার প্রদান 

ককরকে । সংসশের কনফাশরে অফ দপ্ররসশিন্টস এর (শপ্ররসশিন্ট এবং 

রাজবনরিক েশির দনিাশের) একটি রসদ্ধাশন্তর পর ইউশরাপী়ে পািদাশমশন্টর 

দপ্ররসশিন্ট রিাটয া মমটকোিা োসবাগদ দেনারর দচম্বাশর 2022 সাশির রবজ়েীর 

দ ােণা কশরশিন |  

পুরিার মূল্য রহসামব 50,000 ইউশরা ($49,100) প্রিান করা হে, যা ইউকক্রনীয় 

নাগবরক েমাকজর প্রবতবনবধকদর মকে বিতরে করা হকি। পুরিারটি, প্র়োি 

দসারভশ়েি রভন্নমিাবিম্বী আশন্দ্রই সাখারশভর নাশম নামকরণ করা হশ়েশি, 

1988 সাি দেশক মানবারধকার এবং দমৌরিক স্বাধীনিা রক্ষাকারী ব্যরি ও 

সংস্থাগুরিশক প্ররি বির পুরিৃি করা হে | 

 

2021 এিং 2022 এর জন্য IIT মািাজ জাতীয় INTELLECTUAL 

PROPERTY পুরস্কার বজকতকে  

2021 এিং 2022 োকির জন্য ইবিয়ান ইনবেটিউট অফ মটককনািবজ-

মািাজ (IIT-M) দক INTELLECTUAL PROPERTY-র জন্য জািী়ে 

পুরিার দেও়ো হমেমে । পুরিারটি বারণজয ও রেল্প মন্ত্রণািশ়ের দ্বারা প্ররিরষ্ঠি 

হশ়েরিি। 
 

FIPRESCI 'পতর্র পাাঁ চািী' কক ভারকতর মেরা বেকনমা বহকেকি মর্াষো 

ককরকে   

রকংবেরন্ত চিরচ্চত্র্ রনমদািা েতযবজৎ রাকয়র “ পে পাাঁ চািী ” মক 

ইন্টারন্যাশনাি মফিাকরশন অফ বফল্ম বক্রটিকে (FIPRESCI) 

সবদকাশির দসরা ভারিী়ে চিরচ্চত্র্ রহসাশব দ ােণা কশরশি । 1955 সাশির রফল্মটি 

ভারিী়ে রসশনমার ইরিহাশসর েীেদ েেটি চিরচ্চশত্র্র মশে এক নম্বর িান 

দপশ়েশি, যা FIPRESCI-এর ইরি়ো দ্বারা পররচারিি একটি জররশপর পশর 

দ ােণা করা হশ়েরিি। 

বফকপ্রেবক: তাবিকায় মকনানীত অন্যান্য চিবচ্চে 

• এই িারিকা়ে রশ়েশি ঋরেকও  টশকর 1960 সাশির নাটক “ দমশ   াকা 

িারা” (বাংিা), 

• মৃণাি দসশনর 1969 সাশির নাটক “ ভুবন দোম ” (রহরদ), 

• অদুর দগাপািকৃষ্ণশনর 1981 সাশির নাটক “ এরিপ্পাো়েম ” (মাি়োিম), 

• রগররে কাসারভারল্লর 1977 সাশির চিরচ্চত্র্ “  টশ্রাদ্ধ ” (কন্নড), 

• এম এস সােুর 1973 সাশির রসশনমা “ গামদ হাও়ো ” (রহরদ), 

• রাশ়ের 1964 সাশির চিরচ্চত্র্ “ চারুিিা ” (বাংিা), 

• শ্যাম দবশনগাশির 1974 সাশির িরব "অঙ্কুর" (রহরদ), 

• গুরু েশির 1954 সাশির িরব “ যপোসা ” (রহরদ) এবং 

• 1975 সাশির িকবাস্টার "দোশি" (রহরদ), রশমে রসরপ্প পররচারিি। 
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Important Dates News in Bengali 
 

1িা অকটাির আতজয াবতক িয়স্ক ব্যবি বদিে উদর্াপন করা হয় 

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

হ়ে । রেনটি জাবতেংকর্র োধারে পবরষদ কিৃদ ক ব়েি ব্যরিশের অবোনশক 

সোন জানাশনার িশক্ষয প্রবরিদ ি হশ়েরিি |  2022 সাশি জারিসংশ র 

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

in a Changing World.”  

 

আতজয াবতক কবফ বদিে 2022 01মশ অকটাির পাবিত হয় 

প্ররি বির, করফর ব্যবহার উেযাপন এবং প্রচাশরর জন্য 1 অকটাির 

আতজয াবতক কবফ বদিে পারিি হ়ে । রেনটি "করফ দসটশরর তবরচত্র্য, গুণমান 

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

প্ররি িাশের ভািবাসা ভাগ কশর দনও়োর এবং কৃেকশের সহা়েিা করার একটি 

সুশযাগ যাশের জীরবকা সুগিযুি ফসশির উপর রনভদ র কশর। প্ররি বির 

ইন্টারন্যাশনাি কবফ অগযানাইকজশন (ICO) এর 77টি েদস্য রাষ্ট্র, কশ়েক 

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

করশি একরত্র্ি হ়ে । 
 

পানীয় জি ও স্যাবনকটশন বিভাগ স্বে ভারত বদিে উদর্াপন করকে 

পানীয় জি ও স্যাবনকটশন বিভাগ (DDWS) , জিেরি মন্ত্রক 2 রা 

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

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

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

godliness”। 
 

বিি মহাকাশ েপ্তাহ 2022 4-10 অকটাির পািন করা হকয়কে 

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

রবজ্ঞান ও প্রযুরি এবং মানব অবস্থার উন্নরিশি িাশের অবোন উেযাপন করশি 

। রবে মহাকাে সপ্তাশহর িক্ষয মানুেশক মহাকাশের প্রসার এবং রেক্ষা সম্পশকদ  

রবসৃ্তি জ্ঞান অজদ শন সহা়েিা করা । এটি রবেব্যাপী মানুেশক বু শি সাহাে 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 িক্ষযও রাশখ। 

বিি মহাকাশ েপ্তাহ 2022: বেম 

ও়োডদ  দিস উইক 2022 এর রেম হি "কস্পে অযাি োেকটইকনবিবিটি" | 
 

ভারতীয় বিমান িাবহনী 8ই অকটাির তার উত্থাপন বদিে উদর্াপন ককর 

ভারতীয় বিমান িাবহনী 8ই অকটাির, 1932-এ উত্থারপি হশ়েরিি এবং এটি 

আজ 90 িের পূেয করকে । রেনটি ভারিী়েশের জন্য একটি গশবদর রবে়ে এবং 

ভারিী়ে সেস্ত্র বারহনীর রবমান বারহনীর জন্য নাগররকশের মশে দেেশপ্ররমক 

উশযাগশক অনুপ্রারণি কশর । ভারশির রাষ্ট্রপরি হশিন আইএএফ-এর 

সবদারধনা়েক ।  

 

বিি মেবরিাি পািবে বদিে 2022: বেম, ইবতহাে এিং তাৎপর্য  

বিি মেবরিাি পািবে বদিে 6ই অকটাির পািন করা হ়ে । দসররব্রাি পািরস 

একটি আজীবন প্ররিবিকিা যার দকাশনা রচরকৎসা দনই । রেবসটি দসররব্রাি 

পািরসশি আোন্ত 17 রমরি়েন মানুশের জীবন উেযাপন কশর, 100 টিরও দবরে 

দেশে দসররব্রাি পািরসশি আোন্ত ব্যরিশের, িাশের পররবার, সহশযাগী, সমেদক 

এবং সংস্থাশক একরত্র্ি কশর। 2012 সাশি, দসররব্রাি পািরস অযািাশ়েে 6 

অশটাবর রবে দসররব্রাি পািরস রেবস তিরর কশর । রেবসটির িক্ষয দসররব্রাি পািরস 

আোন্ত রেশু এবং প্রাপ্তব়েিশের রবশের অন্যান্য দেশের মশিা একই অরধকার, 

অযাশক্সস এবং সুশযাগ রশ়েশি িা রনরিি করা। 

বিি মেবরিাি পািবে বদিে 2022: বেম 

রবে দসররব্রাি পািরস রেবস 2022-এর রেম হি "বমবিয়ন অি বরজনে"।  

 

বিি মানবেক স্বাস্থয বদিে 2022 10ই অকটাির পািন করা হয় 

প্ররি বির 10ই অকটাির বিি মানবেক স্বাস্থয বদিে পািন করা হ়ে । এই রেশন, 

মানরসক স্বাস্থযজরনে সমো এবং এর দ্বারা আোন্ত ব্যরিশের জীবশন এর প্রভাশবর 

প্ররি র্দরি আকেদণ করার জন্য রবরভন্ন দপ্রাোম রিজাইন করা হশ়েশি । ভারশি, 

স্বাস্থয ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রশকর দ্বারা গি বির চািু করা মানরসক স্বাস্থয 

সশচিনিা প্রচারারভযান সপ্তাশহর দেে রেশন রবে মানরসক স্বাস্থয রেবসটি রচরিি 

করা হ়ে। 

বিি মানবেক স্বাস্থয বদিে 2022: বেম 

2022 সাশির রবে মানরসক স্বাস্থয রেবস উেযাপশনর রেম বা দস্ল্াগান হি “Make 

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

বিি িাক বদিে 2022 9ই অকটাির পাবিত হয় 

প্ররি বির 9ই অকটাির বিি িাক বদিে পাবিত হয় । এই রেনটি মানুশের এবং 

ব্যবসার তেনরদন জীবশন দপাশস্টর ভূরমকা পািন কশর। 1969 োকি জাপাকনর 

মটাবকওকত অনুরষ্ঠি ইউরপইউ কংশেস কিৃদ ক এটিশক রবে িাক রেবস দ ােণা 

করা হ়ে। িারপর দেশক, সারা রবশের দেেগুরি বারেদক উেযাপশন অংেেহণ কশর।  

বিি িাক বদিে 2022: বেম 

রবে িাক রেবস 2022-এর রেম হি 'Post for Planet'।  
 

ইবিয়ান ফকরন োবভয ে (IFS) বদিে 9ই অকটাির উদর্াপন করা হয় 

9ই অকটাির ভারতীয় বিকদশী পবরকষিা বদিে রহসাশব পারিি হ়ে । 1946 

সাশির 9 অশটাবর, ভারি সরকার রবশেশে ভারশির কূটবনরিক, কনসুযিার এবং 

বারণরজযক প্ররিরনরধশের জন্য ভারিী়ে পররাষ্ট্র পররশেবা প্ররিষ্ঠা কশর। ইরি়োন 

ফশরন সারভদ স (আইএফএস) আগামী বিরগুরিশি েরি দেশক েরিশি বৃরদ্ধ 

পাশব এবং রবেব্যাপী ভারশির স্বােদশক এরগশ়ে রনশি সাহাে করশব, রবশেে মন্ত্রী 

(ইএএম) এে জয়শকর 2022 সাশির IFS রেবশস রবশেেী পররশেবার সেেশের 

শুশভো জানাশনার সম়ে বশিরিশিন।  

 

11 অকটাির আতজয াবতক কন্যা বশশু বদিে পািন করা হয় 

আমাশের সমাশজর ভরবষ্যযের যক্ষমত্র দমশ়েশের গুরুে সম্পশকদ  সশচিনিা 

বাডাশি 11 অকটাির আতজয াবতক কন্যা বশশু বদিে পািন করা হ়ে । 2022 

োকি, আমরা আন্তজদ ারিক কন্যা রেবশসর (IDG) 10িম বারেদকী উেযাপন করা 

হে । আন্তজদ ারিক কন্যা রেশু রেবসটি দমশ়েশের মুশখামুরখ হও়ো চযাশিিগুরি 

দমাকাশবিা করার এবং দমশ়েশের ক্ষমিা়েন এবং িাশের মানবারধকাশরর 

পররপূণদিাশক উন্নীি করার প্রশ়োজনী়েিার উপর র্দরি রনবদ্ধ কশর। 
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আতজয াবতক কন্যা বশশু বদিে 2022: বেম 

আন্তজদ ারিক কন্যারেশু রেবশসর এবাশরর রথম হশে “Our time is now our 

rights, our future”।  

 

বিি িাত বদিে 2022 12ই অকটাির পািন করা হয় 

12 অকটাির বিি িাত বদিে পািন করা হ়ে এবং এটি একটি রবেব্যাপী স্বাস্থয 

সশচিনিামূিক ইশভন্ট, যা বাি এবং দপেীর দরাগ সম্পশকদ  সশচিনিা তিরর 

করশি সহা়েিা কশর । এই রেবসটির িক্ষয সারা রবশের মানুেশক একটি েযাটফশমদ 

রনশ়ে আসা যাশি িাশের সমস্যা দোনা যা়ে এবং ররউম্যাটিক ও মািুশিাশিরিটাি 

রিরজজ (RMDs) দ্বারা আোন্ত ব্যরিশের জন্য আরও ভাি রচরকত্সার 

রবকল্পগুরির জন্য আরও সহা়েিা প্রোন করা হ়ে। 

বিি িাত বদিে 2022: বেম 

রবে বাি রেবস 2022-এর রেম হি “It’s in your hands, take action”. 
 

আতজয াবতক ই-িজয য বদিে 2022 14 অকটাির পািন করা হয় 

প্ররি বির, আতজয াবতক ই-িজয য বদিে 14 অকটাির অনুরষ্ঠি হ়ে, | ই-বশজদ যর 

প্রভাব এবং ই-পণ্যগুরির জন্য সাকুদ িারটি বাডাশনার উমেমে প্রশ়োজনী়ে 

পেশক্ষপগুরি প্ররিফরিি করার এটি একটি সুশযাগ। আন্তজদ ারিক ই-বজদ য রেবস 

2018 সাশি িজয য বিদুযবতক এিং ইকিকট্রবনক েরঞ্জাম পুনিযযিহাকরর দ্বারা 

বতবর করা হকয়বেি | 2022 সালটি হি আন্তজদ ারিক ই-বজদ য রেবশসর পঞ্চম 

েংস্করে । 

এই বির, আন্তজদ ারিক ই-বজদ য রেবশসর মূি দফাকাস হশব দসই দিাট তবদুযরিক 

রিভাইসগুরি, যা আমরা আর ব্যবহার করর না রকন্তু ড্র়োশর এবং আিমাররশি রারখ 

বা প্রা়েই সাধারণ বজদ য রবশন দফশি রেই । এই কারশণই আন্তজদ ারিক ই-বজদ য রেবস 

(#ewasteday) 2022 দলাগাশনর অধীশন ই-বশজদ যর দিাট আইশটমগুরিশি 

দফাকাস করা হশব, slogan “Recycle it all, no matter how small!”.  

 

বিি দৃবষ্ট বদিে 2022 13 অকটাির পািন করা হয় 

র্দরি প্ররিবিকিা, র্দরির যত্ন এবং দচাশখর সম্পরকদ ি অন্যান্য সমো সম্পশকদ  

সশচিনিা বাডাশি প্ররি বির অকটািকরর বদ্বতীয় িৃহস্পবতিার বিি দৃবষ্ট 

বদিে পাবিত হয়। এ বির রেবসটি পারিি হশে 13ই অকটাির । দচাশখর 

স্বাশস্থযর গুরুে সম্পশকদ  সশচিনিা বাডাশি এবং চকু্ষশরাগ রবশেেজ্ঞশের সোন 

জানাশি এই রেনটি পািন করা হ়ে | 

বিি দৃবষ্ট বদিে 2022: বেম 

গি বিশরর রেমটি অব্যাহি দরশখ, অিত্ব প্রবতকরাকধর জন্য আতজয াবতক 

েংস্থা (IAPB) রনরিি কশরশি দয এবিশরর রেম হশব “Recycle it all, no 

matter how small! 

 

বিি োে বদিে 2022 উদর্াপন করা হয় 15 অকটাির 

15 অকটাির িটর এবপকজ আিদুি কািাকমর নাতম বিি োে বদিে 

পারিি হ়ে | িাত্র্ এবং রেক্ষার প্ররি িার প্রশচিাশক স্বীকৃরি দেও়োর জন্য এই 

রেনটি রচরিি করা হ়ে। িাঃ কািাম 15 অকটাির, 1931 সাশি জমেহণ 

কশররিশিন। রিরন উশল্লখশযাগ্য রকিু অজদ ন এবং করার জন্য অশনক িাত্র্শের 

অনুশপ্ররণা রহসাশব কাজ কশররিশিন। রাষ্ট্রপরি রহসাশব িার দম়োে দেে হও়োর 

পশর, রিরন বশিং, IIM-ইকিার এিং IIM-আহকমদািাকদর ইবিয়ান 

ইনবেটিউট অফ ম্যাকনজকমন্ট (IIM) এর বভবজটিং ফযাকাবি 

হকয়বেকিন। 
 

দাবরিয দূরীকরকের জন্য আতজয াবতক বদিে 2022 17ই অকটাির পািন 

করা হয় 

দাবরিয দূরীকরকের জন্য আতজয াবতক বদিে প্ররি বির 17 অকটাির 

রবেব্যাপী পারিি হ়ে । এটি োররশিযর তবরেক সমো এবং এটি কীভাশব 

মানবারধকার এবং মানরবক মযদাোর িঙ্ঘন কমর িা সম্পশকদ  সশচিনিা বাডাশি 

রিনটি পালন করা হে ।  

দাবরিয দূরীকরকের জন্য আতজয াবতক বদিে 2022: বেম 

োররিয দূরীকরশণর জন্য আন্তজদ ারিক রেবশসর এবাশরর রথম হি “Dignity For 

All in Practice”. 
 

বিি ট্রমা বদিে 2022 17 অকটাির পারলে হে 

প্ররি বির, 17 অকটাির বিি ট্রমা বদিে পারিি হ়ে । সারা রবশে েমবধদমান 

দু দটনা ও আহশির মৃিুয ও পেুশের হার দরাধ করার িশক্ষয রেবসটি পািন করা 

হ়ে। রেনটি 2011 োকি ভারকতর নয়াবদবল্লকত চালু করা হকয়বেি। এটি রিি 

দেশে সডক দু দটনার কারশণ মৃিুযর উচ্চ সংখ্যার ফিস্বরূপ, এটিশি প্ররিরেন 400 

জশনরও দবরে মানুে প্রাণ হাররশ়েরিি। মরাি ট্রাবফক দুর্যটনা (আরটিএ) সারা 

রবশে ট্রমার প্রধান কারণ। 
 

বিি অবেওকপাকরাবেে বদিে 2022 20মশ অকটাির পািন করা হয় 

বিি অবেওপকরাবেে বদিে একটি রবেব্যাপী স্বাস্থযশসবা ইশভন্ট, যা প্ররি বির 

20 অকটাির পািন করা হয়। অরস্টওপশরারসশসর প্রােরমক দরাগ রনণদ়ে, এর 

রচরকৎসা এবং েি হাশডর প্ররিশরাধমূিক টিপস প্রচাশরর জন্য রেবসটি পািন করা 

হ়ে। প্রচারারভযানগুরি মূিি দিাশকশের িাশের হাশডর স্বাশস্থযর জন্য 

প্ররিশরাধমূিক ব্যবস্থা রনশি উত্সারহি করার উপর র্দরি রনবদ্ধ কশর, যাশি 

ভরবষ্যশি অরস্টওপশরারসস এবং এর সাশে সম্পরকদ ি জটিিিাগুরির  ুাঁ রক 

এ়োমনা োে | 

বিি অবেওকপাকরাবেে বদিে 2022: বেম 

এই বির 2022, রবে অরস্টওশপাশরারসস রেবশসর রেম “Step Up For Bone 

Health”. 
 

ভারতীয় মেনািাবহনী 27 অকটাির 76 তম পদাবতক বদিে উদর্াপন 

করকে 

ভারতীয় মেনাকদর মতধ্য যারা দেশের জন্য যুদ্ধ কশরশিন োমির প্ররি শ্রদ্ধা 

জানাশি 27 অকটাির পদাবতক বদিে পারিি পালন কমরমে । এই বির 27 

অশটাবর 76 তম পদাবতক বদিে উেযাপন করশি তসন্যরা মূি রেক দেশক 

চারটি একশযাশগ বাইক র্যারির আশ়োজন কমরমে । রয্ারিটি 16 অশটাবর শুরু 

হশ়েরিি এবং পদাবতক বদিকে জাতীয় রু্ি সৃ্মবতকেৌকধ মশষ হকয় মদশজুক়ে 

ভ্রমেকক কভার করকি। 
 

েট পূজা 2022: উদর্াপন, তাবরখ এিং তাৎপর্য 

েট পূজা েূর্যকদি এিং ষিী মদিীকক উৎসগদ করা একটি প্রাচীন বহিু উৎেি । 

েীপাবরির পর চার রেন ধশর িট পূজা উেযারপি হ়ে। এটি প্রধানি ভারকতর 

বিহার, ঝা়েখি, পূিয উত্তর প্রকদশ এিং মনপাকির রকিু অংশে পারিি হ়ে ।  

েট পূজা 2022: তাবরখ 

েট পূজা 2022 উেযাপন 28 মশ অকটাির 2022 এ শুরু হকয়কে এিং 31 

অকটাির 2022 পযদন্ত চিশব ৷ এটি েষ্ঠী রিরেযে 30শে অশটাবর 2022-এ 

সকাি 5:49 টা়ে শুরু হ়ে ৷ রিরে দেে হ়ে 31শে অশটাবর 3:27 টা়ে ৷ 
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ফমুযিা-1 মরবেং: োবজয ও মপকরজ বেঙ্গাপুর F1 GP 2022 বজকতকেন 

দরি বুশির চািক, োবজয ও মপকরজ বেঙ্গাপুর ফমুযিা 1 েযাি বপ্রক্স 2022 

রজশিশিন। দপশরজ 7.5 দসশকি এরগশ়ে দফরাররর চািযে মিিারকক রপেতন 

কফতলতেন, রযরন রদ্বিী়ে অবস্থাশন যেে কমরমেন । িৃিী়ে স্থান েখি কশরশিন 

দফরাররর কাশিদাস দসি । মপকরকজর েতীেয এিং ইতাবিয়ান বজবপ 2022 

রবজ়েী ম্যাক্স ভােয াকপন দরশস সপ্তম স্থান অরধকার কশরশিন। হযারমিন নবম 

স্থাশন রশ়েশিন । টানা রদ্বিী়েবাশরর মশিা রবে চযারম্প়েন হও়োর জন্য 

ভাস্টদ াশপশনর একটি জ়ে প্রমোজন | 

োম্প্রবতক েযাি বপ্রক্স 2022 বিজয়ী: 

• কানারি়োন েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• আজারবাইজান েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• রম়োরম েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• এরমরি়ো-দরামািা েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• দসৌরে আরব েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• দিঞ্চ েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• িযারনে েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• হাশেরর়োন েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• দবিরজ়োন েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• িাচ েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• ইিারি়োন েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• দমানাশকা েযাি রপ্রক্স 2022 - সারজদ ও দপশরজ (দমরক্সশকা) 

• অশেরি়োন েযাি রপ্রক্স 2022 - চািদস দিিাকদ  (দমানাশকা) 

• বাহরাইন েযাি রপ্রক্স 2022 – চািদস দিিাকদ  (দমানাশকা) 

• অরে়োন েযাি রপ্রক্স 2022 – চািদস দিিারক (দমানাশকা) 
 

ভারতীয় অবধনায়ক মরাবহত শমযা 400 টি-মটাকয়বন্ট মখিা প্রেম ভারতীয় 

বক্রককটার হতেতেন 

ভারিী়ে অরধনা়েক, মরাবহত শমযা িার T20 কযারর়োশর আশরকটি মাইিফিক 

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

গু়োহাটিশি েরক্ষণ আরিকার রবরুশদ্ধ রসররশজর রদ্বিী়ে টি-শটাশ়েরন্টশি এই 

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

ভারিী়ে, দরারহি 2007 সাশির এরপ্রশি বশরাোর রবরুশদ্ধ মুম্বাইশ়ের হশ়ে িার 

সংরক্ষপ্তিম ফমদযাশট 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 

বশকরাপা বনবিত ককরকে 

অশেরি়োর রসিরন সুপারশিাশম ইন্টারন্যাশনাি িাকস্কটিি মফিাকরশন 

(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।  
 

করে অফ ইরেো মেৌরাষ্ট্রকক আট উইকককট হাবরকয় ইরাবন ট্রবফ বজকতকে 

2019-2020 োকির রবঞ্জ ট্রবফ চযাবম্পয়ন মেৌরাষ্ট্রকক আট উইশকশট হাররশ়ে 

যরি অফ ইরন্ডো ইরাবন কাপ রেশরাপা রজশিশি । দরস্ট অফ ইরি়ো (ROI) 

105 রাশনর িক্ষয িা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 গুরুত্বপূেয পকয়ন্ট: 

• মেৌরাকষ্ট্রর রবরুশদ্ধ প্রেম ইরনংশস সবশচশ়ে দবরে উইশকট দনন কুিদীপ 

মেন । 

• ROI প্রেম বদন মেককই মেৌরাকষ্ট্র আবধপতয বিস্তার কশর যখন িারা 

98 রাশন রবপক্ষ েিশক রিন-দবাড কশর। 

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

দখিা বেশি দে়ে । 
 

ফমুযিা-1 মরবেং: মরি িুি রাইভার ম্যাক্স ভােয াকপন F1 জাপাবনজ েযাি 

বপ্রক্স বজকতকেন 

দরি বুি ড্রাইভার ম্যাক্স ভােয যাকপনকক একটি নাটকী়ে বৃরি-সংরক্ষপ্ত 

জাপাবনজ েযাি বপ্রক্স মজতার পকর ফমুযিা ওয়ান বিি চযাবম্পয়ন মর্াষো 

করা হকয়বেি । এটি রিি 25 বির ব়েসী িাচম্যানশের টানা রদ্বিী়ে চযারম্প়েনরেপ, 

যা রিরন চারটি দরস রেশ়ে রজশিরিশিন। দরি বুশির ভাস্টদ াশপন প্রেশম িাইনটি 

অরিেম কশরন এবং রদ্বিী়ে স্থাশনর রফরনোর চািযে মিিারকক পাাঁ চ দসশকশির 

দপনারি দেও়ো হশি িাশক িৃিী়ে স্থাশন নারমশ়ে রেশ়ে িাশক দখিাব দেও়ো 

হ়ে। 

োম্প্রবতক েযাি বপ্রক্স 2022 বিজয়ী: 

• রসোপুর েযাি রপ্রক্স 2022- সারজদ ও দপশরজ (দমরক্সশকা) 

• কানারি়োন েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• আজারবাইজান েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• রম়োরম েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• এরমরি়ো-দরামািা েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• দসৌরে আরব েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• দিঞ্চ েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• িযারনে েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• হাশেরর়োন েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• দবিরজ়োন েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• িাচ েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• ইিারি়োন েযাি রপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টদ াশপন (দনোরল্যািস) 

• দমানাশকা েযাি রপ্রক্স 2022 - সারজদ ও দপশরজ (দমরক্সশকা) 

• অশেরি়োন েযাি রপ্রক্স 2022 - চািদস দিিাকদ  (দমানাশকা) 

• বাহরাইন েযাি রপ্রক্স 2022 – চািদস দিিাকদ  (দমানাশকা) 

• অরে়োন েযাি রপ্রক্স 2022 – চািদস দিিারক (দমানাশকা 
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পকজ আদিাবন কুয়ািািামপুকর তার মরকিয  25তম বিি বশকরাপা 

বজকতকেন 

ভারিী়ে রকউইস্ট, পকজ আদভাবন মািকয়বশয়ার কুয়ািািামপুকরর হাই 

এি সু্নকার িাকি স্বশেেী মেৌরভ মকাঠাবরকক দবস্ট-অফ-7 দিশম হাররশ়ে 

দরকিদ  25িম রেশরাপা দজিার জন্য িার বিি বিবিয়ািয ে চযাবম্পয়নবশপ 

(150-আপ) 5মিাকরর মকতা বশকরাপা রক্ষা ককরকেন । পকশজর দেে রবে 

রেশরাপা 12 মাস আশগ কািাশর এশসরিি, দযখাশন রিরন আইরবএসএফ রসক্স-

দরি সু্নকার রবেকাপ রজশিরিশিন। 
 

হারমনপ্রীত বেং এিং মফবিে আিিােয FIH িষযকেরা মখকিায়া়ে 

বনিযাবচত হকয়কেন  

ভারশির পুরুে হরক েশির রিশফিার এবং সহ-অরধনা়েক হরমনপ্রীত বেং 

বদ্বতীয়িাকরর মকতা FIH িষযকেরা মখকিায়া়ে রহসাতব রনবদারচি হশ়েশিন । 

26 বির ব়েসী এই ব্যরি টানা বিরগুরিশি বেদশসরা দখশিা়োশডর পুরিার 

(পুরুেশের রবভাগ) রজশি দনও়ো মাত্র্ চিুেদ দখশিা়োড হশ়ে উশঠশিন, একটি 

অরভজাি িারিকা়ে দযাগোন কশরশিন যার মশে রশ়েশি মতউন বি নুইজার 

(কনদারোিে), মজবম মিায়ায়ার (অকস্ট্রবিয়া) এিং আেযার ভযান 

মিাকরন (অকস্ট্রবিয়া) মিিবজয়াম) । ভারশির সহ-অরধনা়েক FIH হরক দপ্রা 

রিগ 2021-22-এ দুটি হযাটট্রিক সহ 16টি দখিা দেশক অরবোে 18টি দগাি 

কশরশিন। 
 

প্রািন ভারতীয় বক্রককটার মকহন্দ্র বেং মধাবন CSK অযাকাকিবমর 

উকদ্বাধন করকিন 

প্রািন ভারিী়ে অরধনা়েক এবং দচন্নাই সুপার রকংশসর অরধনা়েক, মকহন্দ্র বেং 

মধাবন তাবমিনা়েুর মহােুকর এমএে মধাবন মলািাি সু্ককি সুপার রকংস 

একাশিরমর উশদ্বাধন কশরন । এমএস দধারন দলাবাি িুি ভারশির প্রেম 

িযাঞ্চাইরজ মারিকানাধীন সুপার রকংস একাশিরম। আইরপএি িযাঞ্চাইরজর িৃিী়ে 

অযাকাশিরম এমএস দধারন দলাবাি িুশি অযাকাশিরমটি চািু করা হশ়েশি । অন্য 

দুটি দকন্দ্র দচন্নাই এবং সাশিশম। িশঞ্চর উশদ্বাধন কশরন এমএস দধারন রনশজই। 
 

37তম জাতীয় মগমে: মগায়া 2023 োকির অকটািকর োেীে মগমকের 

আকয়াজন করকি 

ভারতীয় অবিবম্পক অযাকোবেকয়শন রনরিি কশরশি দয মগায়া আগামী 

িেকরর অকটািকর জাতীয় মগমকের 37 তম েংস্করে আশ়োজন করশব । 

দগা়োর রাজয সরকার 2023 োকি জাতীয় মগমে আশ়োজশনর জন্য IOA-দক 

িার অনুশমােনও জারনশ়েরিি । গুজরাশটর সুরাশট 12ই অশটাবর 2022-এ 

36িম জািী়ে দগমশসর সমাপনী অনুষ্ঠাশন দগা়োর প্ররিরনরধ েি IOA পিাকা 

েহণ করশি পাশর। 
 

বক্রবিয়াকনা মরানািকদা িাি কযাবরয়াকর মরকিয  700টি মগাি ককরকেন 

বক্রবিয়াকনা মরানািকদা িার অসাধারণ কযারর়োশর আশরকটি ঐরিহারসক 

ল্যািমাশকদ  দপৌাঁশিশিন | রেরন িার 700তম িাি মগাি কশর এভারটশনর 

রবপশক্ষ ম্যানশচস্টার ইউনাইশটশির প্রিযাবিদ ন জ়ে রসি কশরযেন । 37 বির 

ব়েসী পিুদ রগজ ফশরা়োিদ  এই বিদ মান প্রজশমর প্রেম এবং একমাত্র্ দখশিা়োড 

রযরন ফুটবি ইরিহাশস সািবার একে দগাি কশরশিন । িার 700িম িাব দগািটি 

বিওকনি মমবের সাশে যগামলর পাথতকয সংখ্যা বারডশ়েশি | আশজদ রন্টনা ফশরা়োিদ  

এফরস বাশসদশিানা এবং প্যাররস দসন্ট জাশমদইশনর হশ়ে 691 দগাি কশরশিন। 
 

হরমনপ্রীত মকৌর এিং মহেদ বরজওয়ান মেকেম্বকরর জন্য আইবেবে 

মেয়ার অফ য মাকের মুকুট রেতেতেন 

ইন্টারন্যাশনাি বক্রককট কাউবিি (আইবেবে) মেকেম্বর 2022-এর জন্য 

আইবেবে মেয়ার অফ য মাে অযাওয়াকিয র রবজ়েীশের দ ােণা কশরশি৷ 

ভারশির অনুশপ্ররণামূিক অরধনা়েক হরমনপ্রীত মকৌরকক আইরসরস মরহিা 

দে়োর অফ য মান্থ অযাও়োশিদ র প্রাপক রহশসশব নাম দেও়ো হশ়েশি, দযখাশন 

পারকস্তাশনর মহেদ বরজওয়ান পুরুেশের মাশসর দসরা দখশিা়োশডর পুরিার 

রজমেমেন। 

আইবেবে পুরুষকদর আকগর মাকের মেরা মখকিায়া়ে: 

• জানু়োরী 2022: রকগান রপটারশসন (েরক্ষণ আরিকা) 

• দফব্রু়োরর 2022: দশ্র়োস আই়োর (ভারি) 

• মাচদ  2022: বাবর আজম (পারকস্তান) 

• এরপ্রি 2022: দকেব মহারাজ (েরক্ষণ আরিকা) 

• দম 2022: অযাশিশিা ম্যারেউস (শ্রীিকা) 

• জুন 2022: জরন দব়োরশস্টা (ইংল্যাি) 

• জুিাই 2022: প্রবাে জ়েসুরর়ো (শ্রীিকা) 

• আগস্ট 2022: রসকাদার রাজা (রজম্বাবুশ়ে) 
 

আইবেবের আকগর মাকের মেরা মবহিা মখকিায়া়ে: 

• জানু়োরী 2022: রহোর নাইট (ইংল্যাি) 

• দফব্রু়োরর 2022: অযাশমরি়ো দকর (রনউরজল্যাি) 

• মাচদ  2022: রাশচি দহইনস (অশেরি়ো) 

• এরপ্রি 2022: অযারিসা রহরি (অশেরি়ো) 

• দম 2022: িুবা হাসান (পারকস্তান) 

• জুন 2022: মাররজান কযাপ (েরক্ষণ আরিকা) 

• জুিাই 2022: এমা ল্যাম্ব (ইংল্যাি) 

• আগস্ট 2022: িাহরি়ো ম্যাকো (অশেরি়ো) 
 

36তম জাতীয় মগমে: পূজা প্যাকটি মর্াগােকন মোনা কেো প্রেম 

অযােবিট হতেতেন 

36িম জািী়ে দগমশস, গুজরাকটর পূজা প্যাকটি দযাগাসশন দসানা রজশি প্রেম 

অযােরিট হশ়েশি ন। এই বির প্রেমবাশরর মশিা জািী়ে দগমশস দয পাাঁ চটি দখিা 

অনুরষ্ঠি হশব িার মশে একটি হল মর্াগােন । এই দখিাটি এই বিশরর শুরুর 

রেশক দখশিা ইরি়ো ইউরনভারসদটি দগমশস আত্মপ্রকাে কশররিি।  
 

36তম জাতীয় মগমে 2022 েমাপ্ত হকয়কে: বিজয়ীকদর তাবিকা মদখুন 

দখিাধুিার পারফরম্যাে এবং েীডােশনর মশনাভাশবর একটি দগৌরবম়ে প্রেেদশনর 

পর 36তম জাতীয় মগমে মশষ হকত চকিকে । এর 36িম সংিরশণ, গুজরাট 

2022 সাশি প্রেমবাশরর মশিা জািী়ে দগমশসর আশ়োজন কশররিি । জািী়ে 

দগমস 2022 গুজরাকটর আকমদািাদ, গািীনগর, েুরাট, ভাকদাদরা, 

রাজককাট এিং ভািনগর েয়টি শহর জুক়ে অনুবিত হকয়বেি। 28টি 

ভারিী়ে রাজয, আটটি দকন্দ্রোরসি অঞ্চি এবং পররশেবাগুরির প্রা়ে 7,000 

েীডারবে, ভারিী়ে সেস্ত্র বারহনীর েীডা েি, 36টি রবরভন্ন দখিা়ে পেশকর জন্য 

প্ররিদ্বরিিা কশররিি। 
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উকল্লখকর্াগ্যভাকি: ভারিী়ে অরিরম্পক অযাশসারসশ়েেন রনরিি কশরশি দয 

দগা়ো আগামী বিশরর অশটাবশর জািী়ে দগমশসর 37 িম সংিরণ আশ়োজন 

করশব। দগা়োর রাজয সরকারও 2023 সাশি জািী়ে দগমস আশ়োজশনর জন্য 

IOA-দক িার নীরিগি অনুশমােন জারনশ়েরিি। সমাপনী অনুষ্ঠাশন, দগা়োর 

প্ররিরনরধ েি IOA পিাকা েহণ করশি পাশর। 

এখাকন পূেযাঙ্গ জাতীয় মগমে 2022 পদক মটবিি রকয়কে: 

পদমর্যাদা রাজয/মকন্দ্রশাবেত 

অঞ্চি/টিম 

মোনা বেিভার মিাঞ্জ মমাট 

1 সারভি তসস 61 35 32 128 

2 মহারাষ্ট্র 39 38 63 140 

3 হবরয়ানা 38 38 40 116 

4 কণদাটক 27 23 38 ৮৮ 

5 িারমিনাডু 25 22 27 74 

6 দকরািা 23 18 13 54 

7 মে প্রশেে 20 25 21 66 

8 উির প্রশেে 20 18 18 56 

9 মরণপুর 20 10 20 50 

10 পািাব 19 32 25 76 

11 রেল্লী 14 17 40 71 

12 গুজরাট 13 15 21 49 

13 পরিমবে 13 14 17 44 

14 আসাম 9 10 9 28 

15 দিশিোনা 8 7 8 23 

16 অরুণাচি প্রশেে 6 1 0 7 

17 ওরডো 4 11 11 26 

18  াডখণ্ড 3 5 5 13 

19 চণ্ডীগড 3 4 4 11 

20 রাজস্থান 3 3 24 30 

21 অন্ধ্র প্রশেে 2 9 5 16 

22 িরিেগড 2 5 6 13 

23 আদামান রনশকাবর 2 5 5 12 

24 রহমাচি প্রশেে 2 4 3 9 

25 রত্র্পুরা 2 0 1 3 

26 উিরাখণ্ড 1 8 9 18 

27 জেু কাশ্মীর 1 2 9 12 

28 রমশজারাম 1 1 2 4 

28 পরিশচরর 1 1 2 4 

30 দগা়ো 0 0 5 5 

31 রবহার 0 0 2 2 

32 রসরকম 0 0 1 1 
 

ভারতীয় বিেকাে মথ্রায়ার কমিপ্রীত মকৌরকক 3 িেকরর জন্য বনবষি করা 

হতেতে 

ভারিী়ে রিিাস দথ্রা়োর, কমিপ্রীত মকৌরকক রিন বিশরর জন্য প্ররিশযারগিা 

দেশক রনরেদ্ধ করা হশ়েশি, 29 মাচয , 2022 দেশক, দিারপং িঙ্ঘশনর কারশণ, 

অযােকিটিক্স ইবন্টবেটি ইউবনট (AIU) 12 অশটাবর দ ােণা কশরশি । 

রবেব্যাপী স্বাধীন সংস্থা  AIU দিারপং এবং ব়েস জারি়োরি সহ, এই বিশরর দম 

মাশস কমিপ্রীিশক রনরেদ্ধ পোেদ স্টযাশনাশজািি, একটি অযানাবরিক 

দস্টরশ়েশির জন্য ইরিবাচক পরীক্ষার জন্য সামর়েকভাশব বরখাস্ত কশররিি, যা 

রবে অযােশিটিক্স অনুসাশর রনরেদ্ধ পোশেদর িারিকা়ে রশ়েশি৷ 

 

অয়ন খান, পুরুষকদর টি-মটাকয়বন্ট বিিকাপ 2022-এর েিযকবনি 

মখকিায়া়ে 

সংযুি আরব আরমরাশির অয়ন খান, 16 িের িয়েী অিরাউিার, 

পুরুষকদর টি-কটাকয়বন্ট বিিকাকপ অংশ মনওয়া সবদকরনষ্ঠ দখশিা়োড । 

রজিংশ়ের সাইমিস দস্টরি়োশম দনোরল্যািশসর রবপশক্ষ টি-শটাশ়েরন্ট রবেকাশপ 

েশির প্রেম ম্যাশচর জন্য িাশক সংযুি আরব আরমরাশির একােশে বািাই করা 

হশ়েরিি । রিরন এই বিশরর শুরুর রেশক অনূধ্বদ -19 রবেকাশপ ওশ়েস্ট ইরিশজর 

রবপশক্ষ সংযুি আরব আরমরাশির 82 রাশনর জশ়ে 93 রান এবং 13 রাশন এক 

উইশকট রনশ়ে মুগ্ধ কশররিশিন। দনোরল্যািশসর রবপশক্ষ সাি বশি পাাঁ চ রান কশর 

আউট হন অ়েন । এরপর রিরন 15 রাশন রিনটি ওভার বি কশরন এবং একটি 

উইশকট দনন। 
 

ম্যাগনাে কািযকেন মমিওয়াটার চযাবম্পয়নে মচে টুযর 2022 বজকতকেন 

ম্যাগনাে কািযকেন মমিওয়াটার চযাবম্পয়নে মচে টুযর 2022 বশকরাপা 

োরব কশরশিন | দমিও়োটার চযাবম্পয়ি দািা টুযকরর 8িম এবং দেে পশবদর 

দকা়োটদ ার ফাইনাশি অজুয ন এবরগাইবেকক 2.5-1.5 ফিাফকির োকে 

পরাবজত ককর | কািদশসন $192.000 এর োমবেক জকয়র (এখন পর্যত) 

রেশরাপা রনরিি কশরন ।  

 

রে গুতকশ রবশ্ব দাবা চযারম্পেন ম্যাগনাস কালিতসনতক হারাতনা সবিকরনষ্ঠ 

কেতলাো়ে হতেতেন 

ভারমের রকমোরী যডানারুম্মা গুমকে চলমান অযামমচস র যারপড অনলাইন 

টুনতামমমন্ট ইরেহাস রচনা কমরমেন, কারণ রেরন ম্যাগনাস কালতমসনমক পরারজে 

কমরমেন, োর ফমল রেরন ম্যাগনাস কালতমসনমক হারামনা সবতকরনি যেমলাো়ে 

হমেমেন | 16 বের বেসী যডানারুমা 9ম রাউমন্ড সািা রিমে কালতমসনমক 

পরারজে কমররেমলন এবং োই রেরন রবশ্ব চযারিেন রহসামব োর োসনামমল 

নরওমেরজোনমক পরারজে কমররেমলন। 

গুমকে সাম্প্ররেক সমমে কালতমসন - 2013 সাল যথমক রবশ্ব িাবা চযারিেন -মক 

পরারজে করা সবতমেে ভারেীে রকমোর হমেমেন ৷ একরিন আমগ 19 বের বেসী 

স্বমিেী অজুত ন এররগাইরস রবশ্ব চযারিেমনর রবরুমদ্ধ প্রথম জে যপাি কমররেমলন। 

আর একজন ভারেীে রকমোর, আর প্রজ্ঞানান্ধা, 16 বের বেসী, ইরেমমধ্যই এই 

বেমর কালতমসনমক দুবার পরারজে কমরমেন। 16 বের 4 মাস 20 রিন বেমস 

গুমকে – কালতমসনমক পরারজে করা সবতকরনি ভারেীে যেমলাো়েও 

হমেরেমলন। প্রজ্ঞানান্ধার বেস রেল 16 বের 6 মাস 10 রিন, েেন রেরন রবমশ্বর 

এক নম্বরমক পরারজে কমরন | 
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োবিযয়ান বিজ্ঞানীরা োতদর কদতশর মটবনে তারকা মনাভাক 

মজাককাবভকচর নামানুোকর বিটকির নাম মরকখকেন 

গরি, েরি, নমনী়েিা, স্থার়েে এবং কঠিন পররশবশে টিশক োকার ক্ষমিার কারশণ 

োবিযয়ান বিজ্ঞানীরা দটরনস দখশিা়োড মনাভাক মজাককাবভকচর নামানুোকর 

বিটকির একটি নিুন প্রজারির নামকরণ কশরশিন । রবটশির নিুন প্রজারিটি 

ইউশরাশপ রবযমান িুভারি়োস গশণর অন্তগদি । এটি দবে কশ়েক বির আশগ 

পরিম সারবদ়োর একটি ভূগভদ স্থ গশিদ  আরবষৃ্কি হশ়েরিি।  

 

কাতার AFC এবশয়ান কাপ 2023 আকয়াজন করকি 

এবশয়ান ফুটিি কনকফিাকরশন (AFC) কাযদরনবদাহী করমটি কাতার ফুটিি 

অযাকোবেকয়শন(QFA) দক AFC এরে়োন কাপ 2023-এর আশ়োজক সংস্থা 

রহসাশব রনরিি কশরশি । 11িম AFC কাযদরনবদাহী করমটির সভা AFC 

েভাপবত মশখ বিন ইিাবহম আি খবিফা েভাপবতত্ব ককরন। 
 

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 বারণজয ও যারন্ত্রক প্রশকৌেি অে়েন 

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

দটকসই েরি নীরিগুরিশক চযারম্প়েন কশর ভারিী়ে বা়ুে েরি দসটশর বৃরদ্ধর 

দনিৃে দেন। 
 

বেবিআই রাগ মনটওয়াকয  ধ্বংে করকত অপাকরশন 'গরুিা' অপাতরশন 

শুরু ককরকে 

দসিাি িুযকরা অফ ইনকভবেকগশন (বেবিআই) একটি বহু-পযদাশ়ের 

'অপাকরশন গরু়ে' শুরু ককরকে। ইন্টারকপাকির মােকম আতজয াবতক 

এখবতয়ার জুক়ে মাদক পাচাকরর অপরাধমূিক িুবিমত্তার দ্রুত আদান-

প্রদান এবং সমরিি আইন প্রশ়োগকারী পেশক্ষশপর মােশম অপাশরেন গারুিা 

আন্তজদ ারিক সংশযাশগর সাশে দনটও়োকদ গুরিশক ব্যাহি, অবনরমি এবং ধ্বংস 

করশি সহা়েিা করশব । 
 

বকংিদবত অবভকনতা অরুে িাবির মৃতুয হতেতে, মুম্বাইকত 79 িের িয়কে 

প্রোে হতেতেন 

কুনও়োর রসং চররশত্র্ অরভন়ে করার জন্য সবশচশ়ে দবরে স্মরণী়ে অরভজ্ঞ 

অরভশনিা অরুণ বারি 7 অশটাবর 2022-এ 79 বির ব়েশস প্রোে হমেমেন । 7 

অশটাবর, রেরন িার চূডান্ত চিরচ্চত্র্, গুিবাই, দপ্রক্ষাগৃশহ মুরি পা়ে । শুেবার 

মুরিপ্রাপ্ত মুরভ গুিবাই-এ অরুণ বারি িার চূডান্ত উপরস্থরি কশররিশিন। 
 

পদ্মশ্রী িাঃ মটমেুিা আও প্রোে হতেতেন 

নাগাল্যাি রাজয মরহিা করমেশনর প্রািন দচ়োরপাসদন, রেক্ষারবে, প্রখ্যাি দিখক 

এবং পদ্মশ্রী িঃ মটমেুিা আও রিমাপুশরর একটি দবসরকারর হাসপািাশি প্রোে 

হমেমেন । মৃেুযকামল রিরন 80 বির ব়েসী রিশিন । িঃ দটমসুিা আও, রযরন 

উির-পূশবদর একজন দনিৃস্থানী়ে সারহরিযক কেস্বর রহসাশব পরররচি রিশিন, 

2007 োকি পদ্মশ্রীকত ভূবষত হকয়বেকিন। রিরন সারহশিয রবরেিিার জন্য 

নাগাল্যাি গভনদশরর পুরিার, দম ািশ়ের গভনদশরর স্বণদপেক এবং সারহিয 

একাযডরম প্রাপ্ত রিশিন। 
 

মরি িুি ফমুযিা ওয়াকনর মাবিক বিট্রিচ ম্যাটেবচৎজ 78 িের িয়কে 

প্রোে হতেতেন 

মরি িুি -এর সহ-প্ররিষ্ঠািা এবং মরি িুি ফমুযিা ওয়ান মরবেং দকির 

প্ররিষ্ঠািা ও মারিক অরে়োন ধনকুশবর বিট্রিচ ম্যাটবশটজ প্রোে হমেমেন । 

মৃেুযকামল রিরন 78 বির ব়েসী রিশিন। দটক্সাশসর অরস্টশন ইউনাইশটি দস্টটস 

েযাি রপ্রশক্স দরি বুি দররসং েশির কমদকিদ ারা ম্যাশটসরচৎশজর মৃিুযর দ ােণা 

দেন। দরি বুি দররসং েিটি ফমুদিা 1-এ সাফল্য উপশভাগ কশরশি, 2010, 2011, 

2012 এবং 2013 সাশি কনোটরস চযারম্প়েনরেপ রজশিশি।   

ম্যাশটসরচৎজ 1944 সাশির 20 দম, স্টাইরর়ো, নাৎরস জামদারনর (বিদ মাশন 

অরে়ো়ে) সান্ত দমররন ইম মুজদ িাশি জমেহণ কশরন। ম্যাশটসরচৎজ উইংস ফর 

িাইফ ফাউশিেশনর সহ-প্ররিষ্ঠািা রিশিন যা দহইি রকরনগিনাশরর সাশে 

দমরুেশণ্ডর গশবেণাশক সমেদন কশর। 2014 সাি দেশক, ফাউশিেন িহরবি 

সংেশহর জন্য উইংস ফর িাইফ ও়োডদ  রাশনর আশ়োজন কশরশি। রিরন িার 

টরাস ফাউশিেনশক উপকৃি করার জন্য একটি বারেদক িহরবি সংেহকারী 

ওয়ার্ল্য  োন্ট অযাওয়ািয েও শুরু ককরবেকিন , যা িার ওশ়েবসাইট অনুসাশর 

আহি স্টান্ট দপোোরশের সাহাে কশর। 
 

জাতীয় চিবচ্চে পুরস্কারপ্রাপ্ত িাঙাবি চিবচ্চে পবরচািক বপনাকী মচৌধুরী 

প্রোে হতেতেন 

বাংিা চিরচ্চত্র্ পররচািক এবং জািী়ে পুরিার প্রাপ্ত বপনাকী মচৌধুরী 82 বির 

ব়েশস প্রোে হমেমেন । রিম্ফ্যাটিক রসশস্টশমর কযাোর রিশম্ফ্ামার কারশণ রিরন 

প্রোে হমেমেন । রিরন 19ই দসশেম্বর 1940 সাশি জমেহণ কশরন এবং 

রেল্পকিা ও সেীশির প্ররি িার রবরভন্ন আেহ রিি। 1983 সাশি 'মচনা আকচনা' 

পররচািনার মােশম চিরচ্চত্র্ জগশি িার অরভশেক  শট । অল্প ব়েশস, রিরন 

একজন িবিা বােক রিশিন, রযরন ওস্তাদ কারামতুল্লাহ খাকনর কাকে 

প্রবশবক্ষত বেকিন । রকিু সম়ে পর রিরন িবিা বাজাশনা দিশড দেন এবং 1977 

সাশি চিরচ্চত্র্ রনমদাণ শুরু কশরন। 
 

Defence News in Bengali 
 

মর্াধপুকর আইএএফ র্াাঁ টিকত হািকা রু্ি মহবিকোর চািু করা হকয়কে 

রাজস্থাশনর দযাধপুশরর এ়োর দফাসদ দস্টেশন আশ়োরজি একটি অনুষ্ঠাশন, 

প্ররিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাে রসং আনুষ্ঠারনকভাশব স্থানী়েভাশব তিরর িাইট কমব্যাট 

মহবিকোর (এিবেএইচ) ভারিী়ে রবমান বারহনীশি (আইএএফ) িহণ 

কশরশিন । এিরসএইচ 143 দহরিকোর ইউরনশট দযাগোন করশব।  
 

োউে ইবিয়ান ব্যাক '101 Oonjals '-এর জন্য ওয়ার্ল্য  িুক অফ মরকিয  

বজকতকে 

োউে ইবিয়ান ব্যাক েকিযাচ্চ 101টি মেবজং এিং েুইং করার জন্য একটি 

রবে দরকিদ  অজদ ন কশরশি । সাউে ইরি়োন ব্যাক একটি ইশভশন্টর আশ়োজন 

কশরশি 'অবনবচবরক্কম ওঞ্জািাদম' এবং 'মঞ্চ ও দোিনা 101টি ওিাি' এর 

জন্য ও়োডদ  বুক অফ দরকিদ স পুরিাশর ভূরেি হশ়েশি । 'অরনরচররক্কম ওিিােম' 

ইশভন্টটিযে চিমান উৎসশবর মরসুশম ঐকয ও সমৃরদ্ধ উেযাপন করশি রবপুি 

সংখ্যক দিাক জমামেে হমেমে।  
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চীন প্রবতরক্ষা উৎপাদকন আরও স্ববনভয র, বিশাি ব্যিধাকন ভারতকক 

োব়েকয় মগকে 

েককহাম ইন্টারন্যাশনাি বপে বরোচয  ইনবেটিউট (এেআইবপআরআই) 

এর একটি েমীক্ষা অনুসামর অস্ত্র উৎপােশন স্বরনভদ রিার মূল্যা়েন কশর বশিযে 

যে স্ব-রনভদ র প্ররিরক্ষা উত্পােশন ইশদা-প্যারসরফশকর 12টি মদকশর মকে 

ভারত চতুেয অিস্থাকন রকয়কে । তাবিকায় চীন আবধপতয বিস্তার ককর েী দ 

ব্যবধাশন অন্যশের দপিশন দফশিযে । 
 

ভারতীয় বিমান িাবহনী: অস্ত্র বেকেম শাখা প্রেমিাকরর জন্য অনুকমাবদত 

হতেতে 

ইবিয়ান এয়ার মফাকেযর (IAF) 90 তম িাবষযকী উপিকক্ষ দকন্দ্র আইএএফ 

অবফোরকদর জন্য একটি অস্ত্র রসশস্টম োখা তিররর অনুশমােন রেশ়েশি । 

স্বাধীনিার পর এই প্রেম একটি নিুন অপাশরেনাি োখা তিরর করা হশিা। এটি 

মূিি সারশফস দেশক সারশফস রমসাইি, সারশফস টু এ়োর রমসাইি, ররশমাটরি 

পাইিশটি এ়োরোফ্ট এবং টুইন এবং মারি-েু এ়োরোশফ্ট অস্ত্র রসশস্টম 

অপাশরটরগুরির চারটি রবশেে রেম পররচািনার জন্য হশব। 
 

ভারতীয় মেনািাবহনী মটবরকটাবরয়াি আবমযর 73তম উত্থাপন বদিে 

উদর্াপন ককরকে 

ভারতীয় মেনািাবহনী 9ই অশটাবর 2022 িাররশখ মটবরকটাবরয়াি আবমযর 

73তম রদবস উেযাপন করশি । 1949 সাশির এই রেশন প্রেম গভনদর দজনাশরি 

শ্রী রস রাজাশগাপািাচারী কিৃদ ক দটররশটারর়োি আরমদর উত্থাপশনর স্মরশণ পারিি 

হ়ে । 73িম উত্থাপন রেবশস দিফশটন্যান্ট মজনাকরি বপ্রকনট মটবরকটাবরয়াি 

আবমযর বিকরটর মজনাকরি মবহির বেং জািী়ে যুদ্ধ সৃ্মরিশসৌশধ পুষ্পস্তবক 

অপদণ কশর দটররশটারর়োি আরমদর পরিি বীরশের প্ররি শ্রদ্ধা রনশবেন কশরন। 
 

রােনার্ রসং 'Maa Bharati Ke Sapoot ' ওকয়িোইট চালু কতরতে 

ভারশির প্ররিরক্ষামন্ত্রী রাজনাে বেং ' Maa Bharati Ke Sapoot ' উশদ্বাধন 

করশবন |  AFBCWF হি একটি রত্র্-পররশেবা িহরবি, যা যুশদ্ধর হিাহশির পশর 

আত্মী়ে এবং রনভদ রেীিশের জন্য এক্স-শেরে়োর িাত্ক্ষরণক আরেদক সহা়েিা 

প্রোশনর জন্য ব্যবহৃি হ়ে । 'গুিউইি অযাম্বাসাির' হশি চশিশিন বরিউি 

অরভশনিা অরমিাভ বচ্চন। 
 

 

CERT-IN এিং Power-CSIRTs দ্বারা পবরচাবিত "PowerEX-

2022" মর্ৌে োইিার বনরাপত্তা অনুশীিকন অংশগ্রহে করতব 

193টি পাওয়ার মেটর ইউটিবিটিগুবিকক োইিার বেবকউবরটি 

এক্সারোইজ " PowerEX "- এ অংেেহশণর জন্য আমন্ত্রণ জানামনা হমেমে, 

দযটি ভারিী়ে করম্পউটার ইমাশজদ রে দরসপে টিম ( CERT-IN ) এবং 

পাও়োর-CSIRTs দ্বারা সফিভাশব রিজাইন করা হশ়েশি ৷ CERT-In টিম 

এক্সারসাইজ দকাঅরিদ শনটর রহশসশব Power-CSIRT কিৃদ পশক্ষর 

এক্সারোইজ পররকল্পনাকারী েশির সাশে সহশযারগিা কমরমে |  

 

DefExpo 2022: গািীনগকর ভারত-আবফ্রকা প্রবতরক্ষা েংিাপ অনুবিত 

হকি 

গুজরাশটর গািীনগকর বিফএক্সকপা 2022 - এর ভারত-আবফ্রকা প্রবতরক্ষা 

েংিাপ অনুরষ্ঠি হশব । এই সংিাশপর িক্ষয হল পারিররক সমৃ্পিিার নিুন 

দক্ষত্র্গুরি অশিেণ করা, যার মশে রমেমে সক্ষমিা বৃরদ্ধ, প্ররেক্ষণ, সাইবার 

রনরাপিা, সামুরিক রনরাপিা এবং সন্ত্রাস েমশনর মশিা দক্ষত্র্গুরি ইেযারি | 
 

ইবিয়ান মনবভ অযাকাকিবম ‘ইবিয়ান মনবভ মেবিং চযাবম্পয়নবশপ 2022’ 

পবরচািনা করকি 

ইবিয়ান মনভাি একাকিবম, ইরজমািা দকরািার মারাক্কার ও়োটারম্যানরেপ 

দট্ররনং দসন্টাশর ইবিয়ান মনবভ মেবিং চযাবম্পয়নবশপ 2022 পবরচািনা 

করকি । ইবিয়ান মনবভ মেবিং চযাবম্পয়নবশপ 2022 হি েিকচকয় ি়ে 

ইরা-কনবভ মেবিং মরগাটা কেোতন বতনটি ভারতীয় মনৌ কমাকির প্রা়ে 

একেি ই়োচপারসন অংেেহণ করশব। 

আজারে কা অমৃি মশহাৎসব এবং দখশিা ইরি়ো স্মরশণ ভারিী়ে দনৌবারহনীর দ্বারা 

পররচারিি ইশভন্টগুরির মশে একটি হি মেবিং চযাবম্পয়নবশপ। 18 অশটাবর 

2022 দেশক 21 অশটাবর 2022 পযদন্ত চযারম্প়েনরেপ অনুরষ্ঠি হশব। 
 

ভারত পরমােু েক্ষম অবি প্রাইম মক্ষপোকস্ত্রর েফি পরীক্ষা ককরকে   

অবি প্রাইম বনউ মজনাকরশন ব্যাবিবেক মক্ষপোস্ত্রটি 21 অকটাির ওব়েশার 

উপকূশি ভারি সফিভাশব পরীক্ষা কশররিি । সকাশি ব্যারিরস্টক দক্ষপণাশস্ত্রর 

একটি পরীক্ষামূলক উৎশক্ষপণ করা হশ়েরিি। দক্ষপণাস্ত্রটি সফিভাশব পরীক্ষাটি 

সম্পন্ন করা হমেমে এবং এর সমস্ত পরীক্ষার িক্ষয অজদ ন করা হশ়েশি। 

অবি প্রাইম বমোইি েফিভাকি পরীক্ষা করা হকয়কে: মূি পকয়ন্ট 

• এটি রিি অরি প্রাইশমর দক্ষপণাশস্ত্রর িৃিী়ে সফি উডান পরীক্ষা। 

• এই পরীক্ষাটি রসশস্টশমর রনভুদ িিা এবং রনভদ রশযাগ্যিা প্রেেদন কশরশি। 

• অরি প্রাইম 28 জুন, 2021-এ িার প্রেম পরীক্ষা কশররিি এবং এটি 18 

রিশসম্বর, 2021-এ রদ্বিী়ে পরীক্ষা কশররিি। 
 

ভারতীয়, মাবকয ন োমবরক িাবহনী 'টাইগার ট্রায়াম্ফ' অনুশীিন পবরচািনা 

ককরকে 

দুই দেশের মশে েমবধদমান দকৌেিগি সহশযারগিার সাশে সামিে দরশখ 

ভারত ও মাবকয ন োমবরক িাবহনী বিশাখাপত্তনকম রিন রেশনর দযৌে মানরবক 

সহা়েিা অনুেীিন পররচালনা কশরশি । টাইগার ট্রায়াম্ফ মহ়ো বেি এই 

অঞ্চশি দুশযদাগ ত্র্াণ সমিশ়ের জন্য ভারিী়ে ও মারকদ ন সামররক বারহনীর মশে 

রদ্বিী়ে সহশযারগিা। 
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মদশীয় মরান প্ররু্বির প্রচাকরর জন্য ভারতীয় মনৌিাবহনী এিং মরান 

মফিাকরশন চুবি সাক্ষর কতরতে 

ভারতীয় মনৌিাবহনী এিং মরান মফিাকরশন অফ ইবিয়ার (DFI) অধীশন 

মনভাি ইকনাকভশন ইবিকজনাইকজশন অগযানাইকজশকনর (NIIO) প্ররু্বি 

উন্ন়েন, আরেবাসী উন্ন়েন, উত্পােন, এবং দড্রান, কাউন্টার-শড্রান এর সাশে 

সম্পরকদ ি পরীক্ষার প্রচাশর সহশযারগিা করার জন্য একরত্র্ি হশ়েশি ।  

এই সহশযারগিার অংে রহশসশব, TDAC এবং DFI দনরভ-ইিারে-

অযাকাশিরম়ো রসনারজদ  এবং কশম্পাশনন্ট দেেী়েকরশণর রেশক দসাসদ দটকশনািরজ 

দিশভিপশমন্ট চযাশিি বাডাশব । ভারিী়ে দড্রান রেশল্পর জন্য একটি রবশেে 

দমররটাইম দড্রান দটরস্টং সাইটও রনরেদ ি করা হশব যাশি দড্রানগুরির দ্রুি রবকাে 

এবং পরীক্ষা করা যা়ে, রবশেেি সামুরিক পররশবশে, এইভাশব অশনকগুরি 

অযারেশকেশনর জন্য রবকােশক সক্ষম কশর৷ 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

িি বিিাকনর েিযকশষ িই, "য বফকিােবফ অফ মিানয গান," শীঘ্রই 

প্রকাবশত হতব 

িি বিিান, মনাকিি বিজয়ী এিং োইমন ও শুোর দ্বারা প্রকারেি "য 

বফকিােবফ অফ মিানয েং" রেশরানাশমর একটি নিুন বই নশভম্বর 2022-এ 

প্রকারেি হশব ৷ আধুরনক গাশনর েেদশন বব রিিাশনর তেরল্পক যাত্র্া এবং কৃরিে 

রশ়েশি ৷ 

 

ওব়েশার মুখ্যমন্ত্রী নিীন পট্টনাকয়ক একটি নতুন িই প্যানকিবমক 

বিেকপ্রশনে অযাি ওবিশা'ে চািু ককরকেন 

ওরডোর মুখ্যমন্ত্রী, নিীন পট্টনাকয়ক নবীন রনবাশস রাজযসভার সংসে সেে িাঃ 

অমর পট্টনায়ককর ‘Pandemic Disruptions and Odisha’s Lessons 

in Governance’ েীেদক বইটি প্রকাে কশরশিন । এই বইটিযে 2020-21 এবং 

2021-2022 সাশির মহামারী বিরগুরিশি ভারশি আরবভূদ ি প্রাসরেক 

সমসামর়েক রবে়েগুরির উপর দৃরিপাে করা হমেমে । প্রাকৃরিক রবপযদ়ে 

দমাকাশবিা়ে িার আশগর অরভজ্ঞিার রভরিশি দকারভি সংকট দমাকাশবিা়ে 

ওরডো সরকাশরর জািী়ে ও রবেব্যাপী প্রেংরসি হশ়েশি।  

 

MBBS মকাকেযর িইকয়র প্রেম বহবি েংস্করে চািু করকিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

অবমত শাহ 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবমত শাহ মেপ্রশেশের দভাপাশি রহরদ সংিরশণ MBBS 

মকাকেযর িই চািু কমরমেন । এটি ভারশি MBBS দকাশসদর বইশ়ের প্রেম রহরদ 

সংিরণ । মভাপাি রাকজযর বশক্ষামন্ত্রী বিিে বকিাশ োরং এবং দভাপাশির 

মুখ্যমন্ত্রী রেবরাজ রসং দচৌহান বই িঞ্চ অনুষ্ঠাশন অরভনদন জারনশ়েশিন । 
 

IRS অবফোর োবহি মশঠ ‘A confused mind story’ নামক প্রকাশ 

কতরতেন  

ইরি়োন দররভরনউ সারভদ স(IRS) জশ়েন্ট করমেনার রজএসটি, কাস্টম অযাি 

নারশকাটিক্স এবং যুব প্রভাবোিী, োবহি মশঠ তার ‘A confused mind story’ 

রেশরানাশমর একটি বই প্রকাে কশরশিন । দকন্দ্রী়ে স্বাস্থযমন্ত্রী শ মনেুখ এি 

মািাবভয়ার উপবস্থবতকত ‘A confused mind story’ উশমাচন করা হশ়েরিি। 
 

িঃ বিমি জািান “From dependence to SelfReliance” নাকমর 

একটি িই বিকখকেন 

অেদনীরিরবে িটর বিমি জািান “From dependence to SelfReliance: 

Mapping India’s Rise as a Global Superpower” নামক একটি বই 

রিশখশিন | সাধারণ পাঠশকর কো মাো়ে দরশখ বইটি িিভাশব দিখা হশ়েশি । 

রবমি জািান িার বইটিশক 3টি ভাশগ রবভি কশরশিন | বইটিমে অেদনীরি যথমক 

4টি অো়ে এবং োসন ও রাজনীরি যথমক 3টি অো়ে আমে ।  

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

অরমে শাহ েমু্ম ও কাশ্মীতরর পাহার়েতদর েন্য ST কেটাতসর কঘােো 

কতরতেন 

ককন্দ্রীে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অরমে শাহ য ােণা কমরমেন যে, েমু্ম ও কাশ্মীতরর 

পাহার়ে সম্প্রদাে রবধানসভা রনবিাচতনর আতগ একটি েফরসরল উপোরে 

(ST) মেতািা এবং রাজননরেক সংরক্ষণ পামব। 2019 সামলর আগমি 370 এবং 

35A অনুতেতদর রবলুরপ্ত জমু্ম ও কাশ্মীমরর বরিে অংেগুরলমক সংরক্ষণ 

যিওোর পথ প্রেস্ত কমররেল। 

 

KVIC 1-15 অতিাবর পেিন্ত রদরের হাতট SFURTI কমলার আতোেন 

কতরতে 

MSME মন্ত্রতকর অধীমন একটি সংরবরধবদ্ধ সংিা োরদ এবং গ্রামীে রশে 

করমশন (KVIC), নেুন রিরির রিরি হাট-এ ঐরেহযবাহী রশতের পুনেি তের 

(SFURTI) কমলার েন্য একটি েহরবল প্রকমের আমোজন করমে ৷ SFURTI 

যমলাটি 1লা অতিাবর 2022 কর্তক 15ই অতিাবর 2022 পেিন্ত আতোরেে 

হতব৷ 

 

মলািাি ফুি ক্রাইবেকের প্রবতবক্রয়ায় IFC দ্বারা ফাইন্যাবিং েযাটফময 

চািু করা হকয়কে 

ইন্টারন্যােনাি ফাইন্যাে কশপদাশরেন (IFC) রবশ্বব্যাপী খায সংকশট সাডা 

দেও়োর জন্য দবসরকারী খাশির সক্ষমিা বাডাশি এবং খায সহা়েিা করার জন্য 

একটি $6 রবরি়েন িহরবি সুরবধা চািু কশরশি । ইউশেশনর সং াি এবং 

COVID-19 মহামারী মেকক বিিব্যাপী অেম পুনরুিার এই প্রবণিাশক 

আরও বারডশ়ে িুশিশি । 
 

Hero MotoCorp ভারকত EV সু্কটার Vida V1 িঞ্চ ককরকে 

Hero MotoCorp ভারকত Vida V1 ইকিকট্রিক সু্কটার িঞ্চ কশরশি । 

Vida V1 ইশিকট্রিক িুটারটি ভারকত 2,499 টাকায় বুক করা শুরু হশ়েশি ৷ 

বুরকং শুধুমাত্র্ বদবল্ল, জয়পুর এিং মিঙ্গািুরুকত মখািা হতেতে । Hero 

Motocorp, Vida V1 ইশিকট্রিক িুটার োহকশের জন্য পযদা়েেশম উপিব্ধ 

হশব এবং 2022 সাশির রিশসম্বশরর রদ্বিী়ে সপ্তাশহ দিরিভারর শুরু হশব।  
 

হবিউি অবভকনতা টম কু্রজ মহাকাকশ চিবচ্চকে অরভনে করা প্রেম 

অবভকনতা হতে চতলতেন 

হরিউি অরভশনিা টম কু্রজ, েীঘ্রই মহাকাশে শুযট করা প্রেম অরভশনিা হশি 

চমলমেন৷ রেরন পররচািক িগ বিম্যাকনর সাশে একটি প্রকশল্প অংেীোররে 

কশরশিন, যা িাশক একটি দিসও়োক করার আহ্বান জানা়ে । হরিউি অরভশনিা 

এবং পররচািক ইউবনভােযাি বফল্মি এন্টারকটইনকমন্ট গ্রুপ (ইউএফইবজ) 

এর সাশে দযাগাশযাগ কশরশিন বশি জানা দগশি দয টম রনশজশক আন্তজদ ারিক 

মহাকাে দস্টেশন রনশ়ে যাও়োর জন্য একটি প্রস্তাব রেশ়েরিশিন। 
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মরিমন্ত্রী অবিনী বিষ্ণি ভুিকনির মরিওকয় মেশকন ভারকতর প্রেম 

অযািুবমবনয়াম মািিাহী মরককর উকদ্বাধন ককরকেন 

মরিমন্ত্রী অবিনী বিষ্ণি ভুবশনের দরিওশ়ে দস্টেশন ভারকতর প্রেম 

অযািুবমবনয়াম মািিাহী মরক — 61 BOBRNALHSM1 এর উকদ্বাধন 

ককরকেন | ররশপাটদ  অনুযা়েী, অযািুবমবনয়াম মািিাহী মরক ঐবতহযগত 

মরককর বিপরীকত 180-টন মিবশ পণ্য িহন করার ক্ষমতা রাকখ । উপরন্তু, 

এটি ঐরিহযবাহী রস্টশির দরশকর দচশ়ে 180 টন হািকা। 
 

ভারতীয় মরিওকয় COFMOW িি করার মর্াষো ককরকে 

দরিপে মন্ত্রক মেরাি অগযানাইকজশন ফর মিানযাইকজশন অফ 

ওয়াকয শপে (COFMOW), ন়োরেরল্ল বি করার দ ােণা কশরশি । এটি 1িা 

রিশসম্বর 2022 দেশক কাযদকর করা হশব ৷ মরিওকয় মিািয  প্রধান অেযননবতক 

উপকদষ্টা এবং অেদ মন্ত্রশকর সুপাররশের সাশে দরিওশ়ে দনটও়োকদ  জুশড 

ও়োকদ েশপর আধুরনকীকরশণ উশল্লখশযাগ্য অবোনকারী চার েেশকর পুরশনা 

সংস্থার সমারপ্ত রনরিি কশরশি৷ . 

 

আগামী িেকরর অকটািকর মচন্নাইকত উই Windergy 2023 অনুবিত হকি 

ভারশির একমাত্র্ ব্যাপক আন্তজদ ারিক বারণজয দমিা এবং সশেিশনর 5তম 

েংস্করেটি  WINDERGY ইবিয়া 2023 4 অশটাবর দেশক 6 অশটাবর 

2023 পযদন্ত অনুরষ্ঠি হশব। WINDERGY ইবিয়া 2023 ইবিয়ান উইি 

টারিাইন ম্যানুফযাকচারােয অযাকোবেকয়শন (IWTMA) এবং PDA 

Ventures Pvt Ltd, দ্বারা আশ়োরজি হশব | রিন রেনব্যাপী এই বারণজয দমিা 

এবং সশেিন নীরিরনধদারক, রন়েন্ত্রক কিৃদ পক্ষ, আন্তজদ ারিক এবং দেেী়ে প্রযুরি, 

সমাধান এবং বা়ুে েরি রেশল্পর পররশেবা প্রোনকারীশের সাশে দেখা করার জন্য 

একটি প্রাণবন্ত েযাটফমদ প্রোন করশব। 
 

বদবল্ল েরকার ‘Diye jalao, patake nahin’ প্রচার শুরু ককরকে 

বদবল্ল েরকার ন়ো রেরল্লর দসিাি পাশকদ  ‘Diye jalao, patake nahin’ (িাবত 

জ্বািাও, পটকা নয়) প্রচারো শুরু কশরশি। দূেণ-মুি েীপাবরির 

প্রচারারভযাশনর সূচনা করার জন্য রেরল্ল সরকার শুেবার এখাশন কনট দেশসর 

দসিাি পাশকদ  51,000 টি রে়ো প্রজ্বিন কশরশি । প্রচাশরর িক্ষয হল একটি োন্ত 

এবং দূেণমুি েীপাবরি প্রচার করা ।   

 

জাতীয় পবরেংখ্যান অবফে (NSO) ভারকতর কমযেংস্থান আউটিুক 

প্রকাশ ককরকে 

পররসংখ্যান ও কমযেূচী িাস্তিায়ন মন্ত্রককর অধীকন জাতীয় পবরেংখ্যান 

অবফে (NSO), 2017 এর দসশেম্বর দেশক জুন মামসর সম়েকািশক দেশের 

কমদসংস্থান আউটিুশকর উপর একটি দপ্রস দনাট প্রকাে কশরশি । এই দিটা 

রনবদারচি সরকাশরর কাশি উপিব্ধ প্রোসরনক দরকশিদ র উপর রভরি কশর তিরর 

করা হশ়েশি । 

বরকপাকটয  র্া আকেঃ 

এরপ্রি, 2018 সাি দেশক এই মন্ত্রকটি মেকেম্বর 2017 এর পকরর 

েময়েীমাকক কভার ককর আনুিাবনক মেটকর কমযেংস্থান েংক্রাত 

পবরেংখ্যান প্রকাশ করকে , কমযচারী ভবিষ্য তহবিি (EPF) বস্কম নাশম 

রিনটি বড প্রকশল্পর অধীশন সেেিা দনও়ো োহকশের সংখ্যার িথ্য ব্যবহার কশর।  

োহশকর সংখ্যা রবরভন্ন উৎস দেশক এশসশি এবং ওভারল্যাশপর উপাোন রশ়েশি। 

অিএব, রবরভন্ন উত্স দেশক অনুমান সংশযাজনশযাগ্য ন়ে। দসশেম্বর, 2017 

দেশক জুন, 2022 সমশ়ের জন্য রবেে িথ্য পৃেকভাশব সংরলি সাংগঠরনক 

ওশ়েবসাইশট প্রকারেি হশ়েশি। 
 

রূ্বেযঝ়ে রসোং িাংিাকদকশর র্নিেবতপূেয এিাকায় আর্াত মহকনকে  

রূ্বেযঝ়ে রসোং রাকত িাংিাকদকশর ভারী জনবহুি, রনচু অংশে আ াে 

যহমনমে, এরফলস্বরূপ অন্তি ন়েজন রনহি হশ়েশি । িরগুনা, ন়োইি, 

বেরাজগঞ্জ এবং দ্বীপ দজিা দভাশির েিকটিকতই মৃিুযর খবর পাও়ো দগশি । 

কমদকিদ ারা সিকদ  কশরশিন দয অন্যান্য দজিা দেশক আরও দবরে হিাহশির খবর 

পাও়ো়ে মৃশির সংখ্যা আরও বাডশি পাশর। 
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