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National News  
 

কর্ণাটকক ককন্দ্রীয় ক াকয়ন্দা প্রশিক্ষর্ ইনশিটিউকটর শিশিপ্রস্তর 

স্থাপন করকেন অশিত িাহ 

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহয াগিতা মন্ত্রী শ্রী অগমত শাহ ের্ণাটযের কেবনাহগিযত 

কেন্দ্রীয় কিাযয়ন্দা প্রগশক্ষর্ ইনগিটিউট (CDTI) এর গিগিপ্রস্তর স্থাপন েযরযেন 

এবং ইযন্দা-গতব্বত সীমান্ত পুগিশ (ITBP) এর আবাগসে ও প্রশাসগনে 

েমযেক্সগুগির উযবাধন েযরযেন। শ্রী অগমত শাহ েততণ ে উযবাধন েরা ITBP-

এর আবাগসে েমযেক্সগুগির মযধে রযয়যে আবাগসে কোয়াটণ ার, জযয়ন্ট গবগডং, 

120 জন জওয়াযনর জনে বোরাে, িাফ অগফসারযের কমস এবং অগফসারযের 

কমস। এই অনুষ্ঠাযন উপগস্থত গেযিন ের্ণাটযের মুখ্েমন্ত্রী শ্রী বাসিরাজ কবামাই, 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাে ক াশী এবং আরও অযনে গবগশষ্ট বেগি। 
 

4:1 সংখ্যা শরষ্ঠ রাকয়, সুশপ্রি ককাটণ  কনাটবন্দীকরর্ প্রশিয়ায় 

ককানও ত্রুটি খু্ুঁ কে পায়শন 

সুগপ্রম কোযটণ র এেটি পাাঁ চ গবচারপগতর সাংগবধাগনে কবঞ্চ কমাগে সরোযরর 2016 

সাযির 500 এবং 1000 টাোর কনাট বাগতি েরার গসদ্ধান্তযে বহাি করযখ্যে, 

বযিযে ক  গসদ্ধান্তটি গনবণাহী নীগতর গবষযয় গেি এবং তা কফরাযনা  াযব না। 

আোিত কনাট বাগতিযে চোযিঞ্জ েযর 58টি গপটিশন প্রতোখ্োন েযরযে এবং 

বযিযে ক  সরোযরর গসদ্ধান্ত গ্রহযর্র প্রগিয়া ত্রুটিপূর্ণ গেি না। 
 

ডঃ িযািা প্রসাদ িুখ্াশেণ  নযািনাে ইনশিটিউট অফ ওয়াটার অযান্ড 

সযাশনকটিন উকবাধন করকেন প্রধানিন্ত্রী কিাশদ 

প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাগে গিগিও েনফাযরযের মাধেযম েিোতার কজাোয় িঃ 

শোমা প্রসাে মুখ্াগজণ  নোশনাি ইনগিটিউট অফ ওয়াটার অোন্ড সোগনযটশন 

(SPM-NIWAS) উযবাধন েযরযেন৷ SPM-NIWAS 100 কোটি টাোর 

বাযজযট, কজাো, িায়মন্ড হারবার করাি, েিোতা, পগিমবযে 8.72 এের 

জগমযত স্থাপন েরা হযয়যে। 

পানীয় জি ও সোগনযটশন গবিাি (DDWS) এর িক্ষে হি পাবগিে কহিথ 

ইগঞ্জগনয়াগরং, সোগনযটশন এবং হাইগজযনর কক্ষযে জ্ঞান এবং সক্ষমতা বতগদ্ধর 

বেবধান পূরর্ েরা, স্বল্প, মাঝাগর এবং েীর্ণযময়ােী কোযসণর মাধেযম  া শুধুমাে 

প্রযেৌশযির সাযথ সম্পগেণ ত নয় বরং এোডাও বেবস্থাপনা, স্বাস্থে, অোোউগন্টং, 

আইন এবং পাবগিে নীগতর গেেগুগি েিার েযর৷ 
 

এশিয়ান পযাশসশফক কপািাে ইউশনয়কনর কনতৃত্বিার গ্রহর্ ককরকে 

িারত। 

িারত 2023 সাযির জানুয়াগরযত এগশয়া পোগসগফে কপািাি ইউগনয়ন 

(APPU)-এর কনতত ত্ব গ্রহর্ েযরযে। িক্টর গবনয় প্রোশ গসং 4 বেযরর কময়াযের 

জনে ইউগনয়যনর কসযিটাগর কজনাযরযির োগয়ত্ব গ্রহর্ েরযবন। এটি আিি-

কসযেম্বর 2022 এ অনুগষ্ঠত 13 তম APPU েংযগ্রযসর গনবণাচযনর ফিাফি। 

সাইকেন্ট িযাশে 175টি প্রোশত এবং 17টি নতুন প্রোশতর পাশখ্কক 

স্বা ত োনায় 

সাইযিন্ট িোগি নোশনাি পােণ  িত মাযস 141 প্রজাগতর পাগখ্ গচগিত েযরযে 

 ার মযধে 17টি পাগখ্র নতুন প্রজাগত। সাইযিন্ট িোগিযত কমাট 175 প্রজাগতর 

পাগখ্ কেখ্া কিযে। পাগখ্ জগরপটি সাইযিন্ট িোগিযত 27, 28, এবং 29 গিযসম্বর 

2022-এ পগরচাগিত হযয়গেি এবং সাইযিন্ট িোগিযত প্রথম পাগখ্ জগরযপর 30 

তম বাগষণেী গচগিত েরা হযয়গেি। 

পাগখ্ জগরপটি প্রথম 1990 সাযির গিযসম্বযরর কশষ সপ্তাযহ পগরচাগিত হযয়গেি, 

তযব কোগিি -19 এর োরযর্, 2020 সাযির গিযসম্বযর বাগষণেী উে াপন েরা 

 ায়গন। 

 

ককন্দ্রীয় িন্ত্রী নকরন্দ্র শসং কতাির 'উির পূবণ কৃশি কুম্ভ-2023' উকবাধন 

করকেন 

কেন্দ্রীয় েত গষ ও েত ষে েিোর্ মন্ত্রী নযরন্দ্র গসং কতামর গতন গেনবোপী 'উির পূবণ 

েত গষ কুম্ভর-2023'-এর উযবাধন েযরন এবং উগময়াযমর NEH অঞ্চযির জনে 

ICAR িযবষর্া েমযেযক্সর 49তম প্রগতষ্ঠা গেবস উে াপযন অংশ কনন। মন্ত্রী গর 

কিাই কজিার গেরযেমকুিাইযত প্রশাসগনে োম এোযিগমে ব্লে অগফস এবং 

েত গষ েযিযজর িািণস কহাযিযির উযবাধন েযরন। 

 

িারত োপানকক োশ়িকয় শবশ্ববযাপী তৃতীয় বৃহিি অকটা িাককণ কট 

পশরর্ত হকয়কে 

এেটি বড উন্নয়যন, িারত িত বের অযটা গবগির কক্ষযে জাপানযে োগডযয় 

প্রথমবাযরর মযতা গবশ্ববোপী তত তীয় বতহিম অযটা বাজার হযয় উযেযে৷ প্রাথগমে 

ফিাফযির গিগিযত িারযতর নতুন িাগডর কমাট গবগি প্রায় 4.25 গমগিয়ন 

ইউগনযট োাঁ গডযয়যে,  া জাপাযন গবগি হওয়া ৪.২ গমগিয়যনর উপযর। কসাসাইটি 

অফ ইগন্ডয়ান অযটাযমাবাইি মোনুফোেচারাযসণর তথে অনুসাযর, জানুয়াগর-

নযিম্বর 2022 সময়োযি িারযত কমাট 4.13 গমগিয়ন নতুন িাগড সরবরাহ েরা 

হযিও, িারযতর বতহিম িাগড প্রস্তুতোরে মারুগত সুজুগের গিযসম্বযর গবগির 

পগরমার্ কমাট 4.25 গমগিয়যন কপৌাঁযেযে। িারযত নতুন  ানবাহযনর গবিযয়র 

পগরসংখ্োন আরও বড বতগদ্ধর সাক্ষী হযত পাযর োরর্ কেশটি আরও আশা েযর 

ক  বাগর্গজেে  ানবাহযনর জনে চতুথণ ত্রেমাগসযের গবিয় কিটা অন্তিুণ ি েরা 

হযব, সাযথ বেযরর কশযষর ফিাফিগুগি এখ্নও টাটা কমাটরস এবং অনোনে 

অযটাযমোরযের বারা প্রোগশত হযব। 
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করৌপদী িুিুণ SJVN-এর 1000 কি াওয়াট কসৌর শবদ্যযৎ প্রককের 

শিশিপ্রস্তর স্থাপন ককরকেন 

রাষ্ট্রপগত করৌপেী মুমুণ রাষ্ট্রীয় মাগিোনাধীন শগি সংস্থা SJVN-এর 1,000 MV 

গবোযনর কসৌর গবদ্যেৎ প্রেযল্পর গিগিপ্রস্তর স্থাপন েযরযেন। রাজস্থাযনর জয়পুযর 

িারযতর রাষ্ট্রপগত ো ণত অনুষ্ঠানটি েযরগেযিন। প্রেল্পটি SJVN গিগমযটি তার 

মাগিোনাধীন সহয ািী সংস্থা SJVN গ্রীন এনাগজণ  গিগমযটি এর মাধেযম বাস্তবায়ন 

েরযে। 

রাজস্থাযনর গবোযনর কজিা বাযন্দরওয়ািা গ্রাযমর োযে 500 এের জগমযত কসৌর 

গবদ্যেৎ প্রেল্প ত্রতগর েরা হযে। এটি িারযতর সযবণাচ্চ কসৌর উৎপােনোরী 

এিাোগুগির মযধে এেটি। 
 

ওশ়িিায় প্রথি কয়ো  যাসীকরর্ শিশিক তােচর সার প্ল্যান্ট 2024 

সাকে প্রস্তুত হকব 

কেন্দ্রীয় স্বাস্থে ও পগরবার েিোর্ এবং রাসায়গনে ও সার মন্ত্রী িঃ মনসুখ্ 

মান্ডাগিয়া কর্াষর্া েযরযেন ক  ওগডশায় িারযতর প্রথম েয়িা িোসীেরর্-

গিগিে তািচর সার েোন্ট 2024 সাযির অযক্টাবযরর মযধে জাগতর উযেযশ 

উৎসিণ েরার জনে প্রস্তুত হযব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ্ মান্ডাগিয়া সাইটটি পগরেশণন 

েযরযেন গবতীয় গেন ও উযিখ্ে, তািচযর েোযন্টর োজ চিযে। 

• কেন্দ্রীয় স্বাস্থে ও পগরবার েিোর্ এবং রাসায়গনে ও সার মন্ত্রী িঃ মনসুখ্ 

মান্ডাগিয়ার সাযথ, কেন্দ্রীয় গশক্ষামন্ত্রী ধযমণন্দ্র প্রধানও এই অনুষ্ঠাযন উপগস্থত 

গেযিন৷ 

• প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাগের আত্মগনিণ র িারত-এর গিশযনর অধীযন, চারটি 

ইউগরয়া েোযন্টর মযধে পাাঁ চটি ো ণেরী হযয় উযেযে। 

• তািচযরর ইউগরয়া েোন্ট  া ইউগরয়া উৎপােযনর জনে েয়িা িোসীেরর্ 

প্র ুগি বেবহার েযর এই বেযরর কশষ নািাে প্রস্তুত হযব। 

• োরখ্ানাটি চািু হযি ইউগরয়া আমোগনর ওপর গনিণ রতা েমাযত সাহা ে 

েরযব। 

 

• গমঃ ধযমণন্দ্র প্রধান উযিখ্ েযরযেন ক  প্রায় 17,000 কোটি টাো বেযয় 

গনগমণত ইউগরয়া েোন্টটি স্থানীয় েমণসংস্থান সতগষ্ট এবং স্থানীয় অথণনীগতযে চাো 

েরার পাশাপাগশ সারা কেযশর েত ষেযের উপেত ত েরযব। 

কোি ইগন্ডয়া গিগমযটি, িোস অথগরটি অফ ইগন্ডয়া গিগমযটি, এবং নোশনাি 

ফাটিণ িাইজার েযপণাযরশন েয়িা িোগসগফযেশন প্র ুগির সাযথ তািচর সার 

েোন্ট স্থাপযন সহায়তা েরযে  া ইউগরয়াযত স্বগনিণ রতাযে কমাোযবিা েরযব। 
 

PM স্পাশরং কডকিেপকিন্ট পযারাশিটাকরর েকক্ষয অযাসশপকরিনাে 

ব্লক কপ্রাগ্রাি চােু ককরকেন 

প্রধানমন্ত্রী সরোযরর উচ্চাোঙ্ক্ষামূিে ব্লে কপ্রাগ্রাম (ABP) চািু েযরযেন,  ার 

িক্ষে গবগিন্ন উন্নয়ন পোরাগমটাযর গপগেযয় থাো ব্লেগুগির েমণক্ষমতা উন্নত েরা। 

উচ্চাোঙ্খী ব্লে কপ্রাগ্রামটি 2018 সাযি চািু হওয়া উচ্চাোঙ্ক্ষী কজিা কপ্রাগ্রাযমর 

মযতা এবং সারা কেযশ 112টি কজিাযে েিার েযর। 

• কেন্দ্র 2022-23 কেন্দ্রীয় বাযজযট এই উযেোি চািু েরার ইো প্রোশ 

েযরগেি। 

• কপ্রাগ্রামটি প্রাথগমেিাযব 31টি রাজে এবং কেন্দ্রশাগসত অঞ্চি জুযড 500টি 

কজিাযে েিার েরযব। 

• এই ব্লেগুগির অযধণযেরও কবগশ 6টি রাযজে- উিরপ্রযেশ (68 ব্লে), গবহার 

(61), মধেপ্রযেশ (42), ঝাডখ্ণ্ড (34), ওগিশা (29) এবং পগিমবে (29)৷ 

•  াইযহাে, রাজেগুগি পযর কপ্রাগ্রাযম আরও ব্লে ক াি েরযত পাযর। 
 

িশর্পুকর 120 ফুট েম্বা কপাকো িূশতণ  উকবাধন করকেন অশিত িাহ 

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অগমত শাহ মগর্পুযরর ইম্ফযির মারগজং কপাযিা েমযেযক্স 

কপাযিা রাইগিং কপাযিা কখ্যিায়াযডর 120 ফুট িম্বা মূগতণ  উযবাধন েযরযেন। 

মগর্পুর কপাযিা কখ্িার জন্মস্থান গহযসযব পগরগচত। উযবাধনী অনুষ্ঠাযন মগর্পুযরর 

মুখ্েমন্ত্রী এন বীযরন গসংও উপগস্থত গেযিন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অগমত শাহযে এেটি 

কপাযিা মোযিট এবং কখ্িার এেটি গচে উপহার কেন। 
 

ককন্দ্রীয় িন্ত্রী ডঃ শেকতন্দ্র শসং োতীয় শবজ্ঞান শদবস 2023-এর শথি 

প্রকাি ককরকেন 

নোশনাি গমগিয়া কসন্টাযর "কলাবাি সাযয়ে ফর কলাবাি ওযয়িগবং" গশযরানাযম 

"জাতীয় গবজ্ঞান গেবস 2023"-এর গথম প্রোশ েযরযেন কেন্দ্রীয় গবজ্ঞান ও প্র ুগি 

রাযজের মন্ত্রী ি. গজযতন্দ্র গসং। অনুষ্ঠাযন, কেন্দ্রীয় গবজ্ঞান ও প্র ুগি মন্ত্রী, রাযজের 

আথণ সাযয়ে মন্ত্রী, রাযজের PMO, েমী, জনঅগিয াি, কপনশন, পারমার্গবে 

শগি এবং মহাোশ, িঃ গজযতন্দ্র গসং প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমােীর প্রগত িিীর 

েত তজ্ঞতা প্রোশ েযরযেন তার সুক্ষ গনযেণ শনার জনে জাতীয় গবজ্ঞান গেবযসর গথম, 

গবষয় এবং ইযিযন্টর উপর। 
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'সারং 2023' িারকতর বৃহিি িুকডন্ট-রান কফশিিযাে শুরু হে 

IIT িারাকে 

সারাং 2023: সারাং-এর 28তম সংস্করর্, িারযতর বতহিম োে-চাগিত উত্সব 

IIT মারাজ 11 জানুয়ারী 2023-এ শুরু হয়৷ সারাং 2023 সারা কেযশ 500টি 

েযিযজর অংশগ্রহযর্র সাযথ 100 টিরও কবগশ ইযিন্ট প্রেশণন েরযব৷ সারাং 

2023 হি োেযের বারা পগরচাগিত বতহিম উৎসবগুগির মযধে এেটি  া 

সমূ্পর্ণরূযপ গফগজেোি কমাযি অনুগষ্ঠত হয়। উত্সযব 80,000 এরও কবগশ কিাে 

কেখ্যত পাযবন বযি আশা েরা হযে। কফিটি 15ই জানুয়ারী 2023 প ণন্ত 

অনুগষ্ঠত হযব। 
 

ককন্দ্রীয় িন্ত্রী সবণানন্দ কসাকনায়াে আ রতোয় েশেশিক, েেপথ 

ও ক া াক াক র সু্ককের উকবাধন করকেন 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সবণানন্দ কসাযনায়াি, গেপুরার মুখ্েমন্ত্রী িঃ মাগনে সাহার সাযথ, 

আিরতিায় িগজগিেস, ওয়াটারওযয়জ অোন্ড েগমউগনযেশন সু্কযির উযবাধন 

েযরন। এই নতুন প্রগতষ্ঠাযনর িক্ষে এই অঞ্চযির কমধাবী বেগিযের গবশ্বমাযনর 

গশক্ষা ও প্রগশক্ষর্ প্রোন েরা,  া তাযেরযে পগরবহন ও িগজগিে গশযল্প েক্ষতা 

অজণ ন েরযত কেয়। সু্কযির িক্ষে হি এই অঞ্চযির জিপথ এবং পগরবহন 

কসক্টযরর মানবসম্পেযে োযজ িাগিযয় উির-পূযবণর অথণননগতে সম্ভাবনাযে 

োযজ িািাযনা, ক মনটি মন্ত্রী কসাযনায়াযির বারা বগর্ণত হযয়যে। 
 

বারার্সীকত এিশি  ঙ্গা শবোস িুে চােু করকেন প্রধানিন্ত্রী নকরন্দ্র 

কিাদী 

গবযশ্বর েীর্ণতম নেী িুজ, এমগি িো গবিাস,  া 51 গেযন িারত ও বাংিাযেযশর 

পাাঁ চটি রাযজে 27টি নেী বেবস্থার উপর 3,200 গেযিাগমটার ভ্রমর্ েরযব, শুিবার, 

13 জানুয়ারী, 2022-এ প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাগে চািু েযরগেযিন। 
 

অনোইন ক শিং-এ িারকতর প্রথি কসন্টার অফ এশিকেন্স শিেং-এ 

স্থাপন করা হকব 

গিগজটাি ইগন্ডয়া িাটণ আপ হাব, িারযতর সফ্টওয়োর কটেযনািগজ পাযেণ র 

মাধেযম, 2023 সাযির মাযচণ র মযধে গশিং-এ অনিাইন কিগমং-এ িারযতর প্রথম 

কসন্টার অফ এগক্সযিে স্থাপন েরযব। ইযিেট্রগনক্স ও তথে প্র ুগি এবং েক্ষতা 

উন্নয়ন ও উযেোিা প্রগতমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রযশখ্র এই কর্াষর্া েযরগেযিন।  
 

প্রোতন্ত্র শদবস উদ াপন 2023 নতুন শদশিকত শুরু হকয়কে 

2023 সাযির প্রজাতন্ত্র গেবস উে াপযনর অংশ গহসাযব এবং কনতাগজ সুিাষ চন্দ্র 

বসুর 126 তম জন্মবাগষণেী (পরিম গেবস গহসাযব পাগিত) উপিযক্ষে, জওহর 

িাযি আগে-কশৌ ণ: পর পরিম ো বোনাযর সামগরে টোটু এবং উপজাতীয় নততে 

প্রেশণন েরা হযে 23-24 জানুয়ারী 2023 তাগরযখ্ নয়াগেগির কনযহরু কিগিয়াম। 

সামগরে টোটু এবং উপজাতীয় নততে গহসাযব গথম ুি, এই অনুষ্ঠাযনর িক্ষে 

আমাযের স্বাধীনতা সংগ্রাযম কনতাগজ সুিাষ চন্দ্র বসুর অবোযনর উপর 

আযিােপাত েরা। প্রগতরক্ষা মন্ত্রে এবং উপজাগত গবষয়ে মন্ত্রে ক ৌথিাযব 

অনুষ্ঠানটির আযয়াজন েরযে, িারতীয় কোি িািণ  সমন্বয়োরী সংস্থা। 

প্রধানিন্ত্রী কিাদী সংসদ কখ্ে িহাকুম্ভ 2022-23 এর শবতীয় পকবণর 

উকবাধন ককরকেন 

প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাগে গিগিও েনফাযরযের মাধেযম সংসে কখ্ি মহাকুম্ভ 

2022-23-এর গবতীয় পযবণর উযবাধন েযরযেন। সংসে কখ্িা মহাকুম্ভ 2022-23 

2021 সাি কথযে বগস্তর সংসে সেসে হগরশ গবযবেী, উিরপ্রযেযশর বগস্ত কজিায় 

আযয়াজন েযরযেন। 

• কখ্িা মহাকুযম্ভ কুগস্ত, োবাগি, কখ্া কখ্া, বাযস্কটবি, ফুটবি, হগে, িগিবি, 

হোন্ডবি, োবা, েোরাম, বোিগমন্টন, কটগবি কটগনস ইতোগের মযতা 

অিেন্তরীর্ এবং বগহরেন উিয় কখ্িার গবগিন্ন প্রগতয াগিতা অন্তিুণ ি 

রযয়যে।  

• প্রবন্ধ কিখ্া সহ আরও কবশ েযয়েটি প্রগতয াগিতা রযয়যে।  

• কখ্িা মহাকুযম্ভর সময় গচোঙ্কন, রযোগি ত্রতগর ইতোগেরও আযয়াজন েরা 

হয়। 
 

প্রধানিন্ত্রী কিাশদ িুম্বাইকত 38,000 ককাটি টাকার উন্নয়ন প্রককের 

উকবাধন ককরকেন 

প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাগে মুম্বাইযত গবগিন্ন কসক্টযর 38,000 কোটি টাোরও কবগশ 

মূযিের উন্নয়ন প্রেযল্পর উযবাধন ও গিগিপ্রস্তর স্থাপন েযরযেন। নািগরে 

গনবণাচযনর আযি অবোোযমা, শহুযর ভ্রমর্ এবং স্বাস্থেযসবার কক্ষযে এটি এেটি 

বড পেযক্ষপ। মহা গবোশ আর্াগে (MVA) সরোর প্রগতস্থাপযনর পর িত বেযরর 

জুন-এর কশযষর গেযে মহারাযষ্ট্রর মুখ্েমন্ত্রী এেনাথ গশযন্ড োগয়ত্ব কনওয়ার পযর 

এটি গেি প্রধানমন্ত্রী কমাগের প্রথম মুম্বাই সফর। 
 

IOA WFI প্রধাকনর শবরুকে অশিক াক র তদকের েনয সাত 

সদকসযর কশিটি  ঠন ককরকে 

িারতীয় অগিগম্পে অোযসাগসযয়শন (IOA) িারযতর কুগস্ত কফিাযরশযনর 

সিাপগত গিজ িূষর্ শরর্ গসংযয়র গবরুযদ্ধ শীষণ গ্রোপিারযের ক ৌন হয়রাগনর 

অগিয াযির তেযন্তর জনে এমগস কমগর েম এবং ক াযিশ্বর েি সহ সাত সেযসের 

এেটি েগমটি িেন েযরযে। WFI প্রধাযনর গবরুযদ্ধ এোগধে এফআইআর োযয়র 

েরার হুমগে কেওয়ার এেগেন পযর, গসংযয়র গবরুযদ্ধ অগিয াযির তেযন্তর জনে 

এেটি তেন্ত েগমটি িেযনর োগবযত আযন্দািনোরী কুগস্তিীররা IOA-এর োযে 

কপৌাঁোযনার পযর এটি আযস। 
 

প্রধানিন্ত্রী কিাশদ কনতাশেকক শ্রো োনাকেন, 21টি আন্দািান 

বীপপুকের নাি পরি বীর চি পুরস্কারপ্রাপ্তকদর নাকি 

পরািম গেবযস, প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাগে আন্দামান ও গনযোবর বীপপুযঞ্জর 21টি 

বতহিম নামহীন বীযপর নামেরযর্র এেটি অনুষ্ঠাযন অংশগ্রহর্ েযরন। বীপগুগির 

নামেরর্ েরা হযব 21 জন পরম বীর চি পুরস্কারপ্রাপ্তযের নাযম। আন্দামান ও 

গনযোবর বীপপুযঞ্জর ঐগতহাগসে তাৎপ ণ এবং কনতাগজ সুিাষ চন্দ্র বসুর স্মতগতযে 

সম্মান জানাযত, 2018 সাযি প্রধানমন্ত্রী বীপ সফযরর সময় রস বীপপুযঞ্জর নাম 

পগরবতণ ন েযর কনতাগজ সুিাষ চন্দ্র বসু বীপ নামেরর্ েযরন। 
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ককা-উইকনর পর, সরকার ইউশনিাসণাে ইশিউনাইকেিন কপ্রাগ্রাি 

শডশেটাইে করার েনয U-WIN চােু ককরকে 

কো-উইন েোটফযমণর সাফযিের পযর, সরোর এখ্ন গনয়গমত টিো কেওয়ার জনে 

এেটি ইযিেট্রগনে করগজগি কসট আপ েরার জনে এটির প্রগতগিগপ েযরযে৷ U-

WIN নাযম, িারযতর ইউগনিাসণাি ইগমউনাইযজশন কপ্রাগ্রাম (UIP) 

গিগজটাইজ েরার কপ্রাগ্রামটি প্রগতটি রাজে এবং কেন্দ্রশাগসত অঞ্চযির দ্যটি কজিায় 

এেটি পাইিট কমাযি চািু েরা হযয়যে। গশশু এবং িিণ বতী মগহিাযের টিো োিণ  

বহন েরা, পরবতী জোযবর উপর এেটি টোব রাখ্যত িডাই েরা এবং এই জাতীয় 

অনোনে ঝাযমিা শীঘ্রই অতীযতর গবষয় হযয় উেযত পাযর। 
 

িারতীয় করেওকয় ‘আইশডয়াে কেন কপ্রাফাইে’ চােু ককরকে 

িারতীয় করিওযয় এেটি েত গেম বুগদ্ধমিা কপ্রাগ্রাযমর পরীক্ষা সফিিাযব কশষ 

েযরযে  া এটি অযপক্ষমার্ তাগিোর অন্তহীন সমসো সমাধাযনর জনে ত্রতগর 

েযরগেি। িারতীয় করিওযয় প্রগতটি এেে কট্রযনর চাগহো পোটানণ গনয়গমতিাযব 

গবযেষর্ েযর সংরগক্ষত কমি এক্সযপ্রস কট্রযন ক্ষমতার বেবহার এবং রাজস্ব 

উৎপােন সবণাগধে েরার জনে আেশণ কট্রন কপ্রাফাইিও চািু েযরযে। 

এআই মগিউিটি কসন্টার অফ করিওযয় ইনফরযমশন গসযিম (CRIS)-এর আর 

কিাপািেত ষ্ণযনর কনতত যত্ব এেটি অিেন্তরীর্ েি ত্রতগর েযরযে। মগিউিটি দ্যই 

বেযররও কবগশ সময় ধযর েযির বারা বোপে প্রযচষ্টার পযর সম্পন্ন হয়। 
 

প ণটন িন্ত্রক োে ককিার েকন 6 শদকনর কি া ইকিন্ট "িারত পবণ" 

আকয়ােন ককরকে 

প্রজাতন্ত্র গেবস উে াপযনর অংশ গহসাযব 26 কথযে 31 জানুয়ারী 2023 প ণন্ত 

গেগির িাি কেিার সামযন িনস এবং জ্ঞান পাযথ িারত সরোর েততণ ে েয় গেযনর 

কমিা ইযিন্ট "িারত পবণ" অনুষ্ঠাযনর আযয়াজন েরা হযব। "িারত পবণ" প ণটন 

মন্ত্রযের অধীযন এবং ইযিযন্টর জনে কনািাি মন্ত্রে গহসাযব মযনানীত েরা 

হযয়যে৷ 
 

েে েীবন শিিন 11 ককাটি গ্রািীর্ পশরবারকক ককের েে সরবরাহ 

ককর 

িারত তার 74তম প্রজাতন্ত্র গেবস উে াপন েরার সাযথ সাযথ কেযশর 11 

কোটিরও কবগশ গ্রামীর্ পগরবাযরর েযির জযির সংয াযি অোযক্সস রযয়যে৷ 

িারযতর 123টি কজিা এবং 1.53 িযক্ষরও কবগশ গ্রাযম গরযপাটণ  েরা হযয়যে 'হার 

র্র জি'  ার অথণ প্রগতটি পগরবাযরর েযির মাধেযম গবশুদ্ধ পানীয় জযির অোযক্সস 

রযয়যে। 2024 সাযির মযধে প্রগতটি গ্রামীর্ পগরবারযে েযির জযির সংয াি 

প্রোযনর জনে 15ই আিি 2019-এ প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাগে বারা জি জীবন 

গমশন কর্াষর্া েরা হযয়গেি। 

কপপশসককা ফাউকন্ডিন এবং ককয়ার ‘শি শফডস দয ওয়ার্ল্ণ ’ কপ্রাগ্রাি 

চােু ককরকে 

কপপগসযো ফাউযন্ডশন, কপপগসযো এবং CARE-এর জনগহতের শাখ্া, এবং 

অথণননগতে সহায়তার মাধেযম কু্ষর মাযপর মগহিা গনমণাতাযের িূগমো শগিশািী 

েরযত িারযত ‘গশ গফিস েে ওয়াডণ ’ কপ্রাগ্রাম চািু েযরযে। এই েমণসূগচ,  া 

পগিমবযের আগিপুরদ্যয়ার এবং কোচগবহার কজিায় বাস্তবাগয়ত হযব, এর িক্ষে 

48,000 টিরও কবগশ মগহিা, পুরুষ এবং গশশুযের োযে কপৌাঁোযনা এবং 

পযরাক্ষিাযব 1,50,000 বেগিযে উপেত ত েরা। 

'গশ গফিস েে ওয়াডণ ' অথণননগতে, সামাগজে এবং পগরযবশ সহ খ্ােে বেবস্থার 

গতনটি মাো জুযড নারী েত ষে এবং তাযের পগরবাযরর জনে প্রিাব কফিযব। 

সামাগজেিাযব, প্রেল্পটি দ্যবণি েত ষেযের জনে জ্ঞান, সম্পে এবং অন্তিুণ গিমূিে 

বাজারগুগিযত আরও নোয়সেত অোযক্সযসর প্রচার েরযব। পগরযবশিত দৃগষ্টযোর্ 

কথযে, প্রেল্পটি প্রােত গতে বাস্তুতযন্ত্রর উপর প্রিাব েমাযত মাটি, জি, জীবনবগচেে 

এবং োবণন পেগচযির সমসোগুগি কমাোযবিা েরযব৷ 
 

International News 
 

টুইটাকরর প্রধান শনবণাহী ইেন িাস্ক প্রথি বযশি শ শন 200 শবশেয়ন 

ডোর হাশরকয়কেন 

কটসিা এবং টুইটাযরর গসইও ইিন মাস্ক প্রথম বেগি গ গন তার কমাট সম্পে কথযে 

$200 গবগিয়ন হাগরযয়যেন। ইিন মাস্ক কটসিা কশয়াযরর সাম্প্রগতে েরপতযনর 

পর তার সম্পযে $137 গবগিয়ন প ণন্ত হ্রাস কপযয়যে। তার ইযিেট্রিে োর 

কোম্পাগনর কশয়ার প্রায় 65 শতাংশ েযমযে। ইিন মাস্ক 2021 সাযির 

জানুয়াগরযত 185 গবগিয়ন িিাযরর কবগশ সম্পযের সাযথ প্রথমবাযরর মযতা গবযশ্বর 

সবযচযয় ধনী বেগি হযয় ওযেন। 
 

শকন  যাং চীকনর নতুন এবং কশনষ্ঠ পররাষ্ট্রিন্ত্রী শহকসকব শন ুি 

হকয়কেন 

চীন মাগেণ ন  ুিরাযষ্ট্র তার রাষ্ট্রদূত এবং কপ্রগসযিন্ট গশ গজনগপংযয়র গবশ্বস্ত 

সহয ািী গেন িোংযে তার নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী গহযসযব গনযয়াি েযরযে, োরর্ 

কবইগজং এবং ওয়াগশংটন পাথুযর সম্পেণ  গস্থগতশীি েরযত চায়। ১৩তম নোশনাি 

গপপিস েংযগ্রস (এনগপগস) িোগন্ডং েগমটি এই গসদ্ধান্ত গনযয়যে। গেন, 56, ওয়াং 

ইযয়র স্থিাগিগষি হযয়যেন, গ গন িত এে েশে ধযর পররাষ্ট্রমন্ত্রী গেযিন। 69 

বের বয়সী ওয়াংযে চীনা েগমউগনি পাটিণ র পগিটবুেযরাযত পযোন্নগত কেওয়া 

হযয়গেি এবং আশা েরা হযে চীযনর পররাষ্ট্রনীগতযত গতগন আরও বড িূগমো 

পািন েরযবন। 
 

হাইকরাকেন চাশেত কেন চােু করকত এশিয়ার প্রথি কদি হে চীন 

চীযনর CRRC েযপণাযরশন গিগমযটি এেটি হাইযরাযজন আরবান কট্রন চািু 

েযরযে এবং এটি এগশয়ায় প্রথম এবং গবযশ্বর গবতীয় এই ধরযনর কট্রন। জামণাগন 

েযয়ে মাস আযি সবুজ কট্রন চািু েযরযে। হাইযরাযজন কট্রযনর িগতযবি র্ন্টায় 

160 গেগম এবং গরফুযয়গিং োডা অপাযরশনাি করঞ্জ হি 600 গেগম। 
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জামণাগন চািু েরা কট্রনগুগির 1175 গেযিাগমটার করযঞ্জর করেিণ  রযয়যে৷ 

অনেগেযে িারতীয় করিওযয় শীঘ্রই ‘গবযশ্বর সবুজতম কট্রন’ অন্তিুণ ি েরযত 

দ্রুত এযিাযে। 

িারত 2023 সাযির গিযসম্বযরর মযধে তার প্রথম স্বযেশীয় হাইযরাযজন কট্রন 

পাযব৷ করিমন্ত্রী অগশ্বনী ত্রবষ্ণব জাগনযয়যেন ক  িারতীয় করিওযয় নতুন পগরযবশ-

বান্ধব কট্রনগুগির উপর োজ েরযে এবং ইগঞ্জগনয়াররা কসগুগি গিজাইন েরযেন৷ 
 

একটি সম্ভাবয অশধগ্রহকর্র েনয িারত আকেণ শন্টনায় দ্যটি শেশথয়াি 

এবং একটি তািার খ্শন সনাি ককরকে 

িারত সরোর কর্াষর্া েযরযে ক  তারা আযজণ গন্টনায় দ্যটি গিগথয়াম খ্গন এবং 

এেটি তামার খ্গন গচগিত েযরযে এবং তারা এটি অগধগ্রহর্ বা েীর্ণযময়ােী গিজ 

কনওয়ার জনে এগিযয়  াযে। িারত সরোর বযিযে ক  তারা 2022 সাযির 

নযিম্বর মাযস সম্ভাবে গিগথয়াম আমানত মূিোয়ন এবং খু্াঁযজ কবর েরার জনে 

িূতাগিেযের এেটি েিযে আযজণ গন্টনায় পাঠিযয়গেি। তারা েগক্ষর্ আযমগরোর 

কেশটিযত গিগথয়াম এবং তামার আমানযতর সম্ভাবে উৎস সনাি েরযত সক্ষম 

হযয়যে। 
 

িহাকাি কথকক দৃিযিান ইউকরাকপর চরি িীতকােীন তাপ তরকঙ্গর 

প্রিাব 

নতুন সোযটিাইট গচেগুগি মহাযেযশর শীতোিীন গস্কইং ঋতুর র্নযত্ব 

ইউযরাযপর 'শীতোিীন তাপপ্রবাহ'-এর প্রিাব প্রোশ েযর। ইউযরাপীয় 

ইউগনয়যনর কোপাগনণোস কপ্রাগ্রাযমর কপাি েরা এেটি গচে সুইস শহর 

আল্টিযফণ র চারপাযশ তুষারপাযতর স্বতন্ত্র অিাব কেখ্ায়,  া গস্কইং গরসযটণ র 

োোোগে। অল্টিফণ -এ, নববযষণর গেযন তাপমাো 66.5°F (19.2°C) কপৌাঁযেগেি 

এবং রাযতর কবিা 60.9°F (16.1°C) এর গনযচ পযডগন,  া 1864 সাযি কসট 

েরা আযির করেিণ  কিযেযে৷ কপািোযন্ডর ওয়ারশও 66° আর্াত েযরগেি 

ফাযরনহাইট (18.9°C), তার গনজস্ব জানুয়ারী করেিণ  9°F (5°C) কথযমযে। 
 

ককশিন িযাকাশথণ িাশকণ ন প্রশতশনশধ পশরিকদর নতুন শস্পকার শহকসকব 

নাি ক াির্া ককরকেন 

মাগেণ ন  ুিরাযষ্ট্রর পািণাযমন্ট 15 েফা কিাযটর পর গরপাবগিোন পাটিণ র কেগিন 

মোোগথণযে হাউস অফ গরযপ্রযজযন্টটিযির গিোর গহযসযব গনবণাগচত েযরযে। 

গতগন মাগেণ ন প্রগতগনগধ পগরষযের 55তম গিোর। গতগন হাউযস সংখ্োিরু্ কনতা 

গহযসযব োগয়ত্ব পািন েরগেযিন। গতগন প্রগতগনগধ পগরষযে কিযমাযিটিে পাটিণ র 

কনতা নোগে কপযিাগসর স্থিাগিগষি হযয়যেন। 

8 নযিম্বর অনুগষ্ঠত মধেবতী গনবণাচযনর পর 435 সেযসের প্রগতগনগধ পগরষযে 

সাযবে কপ্রগসযিন্ট কিানাড ট্রাযম্পর গরপাবগিোন পাটিণ র সেসে সংখ্ো কবযডযে 

222। এর ফযি হাউস অব গরযপ্রযজযন্টটিিযস সংখ্োিরু্যত চযি এযসযে 

কপ্রগসযিন্ট কজা গবযিযনর কিযমাযিটিে পাটিণ । কেগিন মোোগথণ মাগেণ ন 

কপ্রগসযিন্ট কজা গবযিন এবং িাইস কপ্রগসযিন্ট েমিা হোগরযসর পযর তত তীয় 

সযবণাচ্চ মাগেণ ন পযে পগরর্ত হযয়যেন। 

িারতীয় বংকিাদ্ভূত িনপ্রীত িশনকা শসং িাশকণ ন  ুিরাকষ্ট্রর প্রথি 

নারী শিখ্ শবচারক শহকসকব িপথ শনকেন 

িারতীয় বংযশাদ্ভূত গশখ্ মগহিা, মনপ্রীত মগনো গসং হোগরস োউগন্টর গবচারে 

গহসাযব শপথ কনওয়ার পযর মাগেণ ন  ুিরাযষ্ট্র প্রথম মগহিা গশখ্ গবচারে হযয়যেন। 

গহউিযন জন্ম ও কবযড ওো, তার বাবা 1970-এর েশযের শুরুর গেযে মাগেণ ন 

 ুিরাযষ্ট্র চযি  াওয়ার পর, গসং বতণ মাযন তার স্বামী এবং দ্যই সন্তাযনর সাযথ 

কবিায়াযর থাযেন। দ্যই েশযেরও কবগশ সময় ধযর গবস্তত ত তার েমণজীবযন, 

নবগন ুি গবচারে স্থানীয়, রাজে এবং জাতীয় স্তযর অসংখ্ে নািগরে অগধোর 

সংস্থার সাযথ জগডত। 

আনুমাগনে 5,00,000 গশখ্ মাগেণ ন  ুিরাযষ্ট্র বাস েযর, গহউিন এিাোয় 

20,000 গশখ্ বাস েযর। রাযজের প্রথম েগক্ষর্ এগশয়ার গবচারে, িারতীয়-

আযমগরোন রগব সোগন্ডি এটিযে গশখ্ সম্প্রোযয়র জনে এেটি বড মুহূতণ  বযি 

অগিগহত েযরযেন। সোগন্ডি কসই অনুষ্ঠাযনও সিাপগতত্ব েরগেযিন  া পগরপূর্ণ 

কোটণ রুযম হযয়গেি। 
 

হাওয়াইকয়র শকোউয়া আকেয়শ শর কথকক কফর অেুযৎপাত 

এেটি সংগক্ষপ্ত গবরগতর পযর, হাওয়াইযয়র গেিাউয়া আযেয়গিগর আবার 

অেুেৎপাত েযর, িািা কফায়ারা এবং আযেয়গিগরর োই বাতাযস গনঃসরর্ েযর। 

ইউনাইযটি কিটস গজওিগজেোি সাগিণ স (GSGS) বারা জাগর েরা এেটি 

গবজ্ঞগপ্ত অনুসাযর, 5 জানুয়ারী, 2022 গবোযি আযেয়গিগরর িযতণ  অেুেৎপাত শুরু 

হযয়গেি।স্থানীয়যের সতেণ  েরা হযয়যে ক  উচ্চ পগরমাযর্ আযেয়গিগরর কধাাঁ য়া 

এখ্নও গবপজ্জনে হযত পাযর। সািফার িাই অক্সাইযির মযতা উপাোনগুগি 

পগরযবযশর সাযথ গমগিত হযয় আযেয়গিগরর কধাাঁ য়াশা ত্রতগর েরযত পাযর,  া মানব 

স্বাযস্থের জনে গবপজ্জনে।  প্রবাগহত িািার কু্ষর ধারা এবং অনোনে সূক্ষ্ম আযেয় 

ের্া  া ত্বে এবং কচাযখ্র ক্ষগত েরযত পাযর। 
 

কলাবাে সাউকথর 120টি কদকির িাচুণ য়াে সাশিকটর আকয়ােন 

করকব িারত 

িারত 12-13 জানুয়াগর 'েে িযয়স অফ কলাবাি সাউথ' শীষণ সযম্মিন আযয়াজন 

েরযব, পররাষ্ট্র সগচব গবনয় কোয়াো জাগনযয়যেন। এই সযম্মিযন গবযশ্বর 120টি 

কেশ অংশ কনযব। িাচুণ য়াি শীষণ সযম্মিনটি তাৎপ ণপূর্ণ োরর্ িারত বতণ মাযন 

G20 কিাষ্ঠীর সিাপগতযত্ব রযয়যে এবং প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমােী আযিই ইগেত 

গেযয়গেযিন ক  অগ্রাগধোরগুগি উন্নয়নশীি কেশগুগির সাযথ আযিাচনা েযর 

িেন েরা হযব৷ 
 

িাশকণ ন 'টাইকটে 42' অশিবাসন নীশত শক? 

মাগেণ ন  ুিরাষ্ট্র কর্াষর্া েযরযে ক  গনোরাগুয়া, গেউবা এবং হাইগত কথযে 

অগিবাসীযের US-কমগক্সযো সীমান্ত অগতিম েযর কমগক্সযোযত কফরত 

পাোযনার জনে তারা COVID-19 মহামারী- ুযির সীমাবদ্ধতা প্রসাগরত েরযব, 

 া টাইযটি 42 নাযম পগরগচত। এই পেযক্ষপটি আরও কবগশ জাতীয়তাযে মাগেণ ন 

 ুিরাযষ্ট্র আশ্রয় চাইযত বাধা কেযব এবং এই নীগত সম্প্রসারযর্র প্রিাব এবং এর 

ত্রবধতা গনযয় প্রশ্ন উত্থাপন েরযব। এেই সমযয়, কহায়াইট হাউস বযিযে ক  এটি 

কসই কেশগুগির অগিবাসীযের জনে গবযেশ কথযে কেযশ প্রযবযশর জনে আযবেন 

েরার জনে আরও আইগন পথ খু্যি কেযব। 
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টাইযটি 42 গে এবং কেন এটি প্রযয়াি েরা হযয়গেি: 

• টাইযটি 42 হি এেটি অগিবাসন নীগত  া মাগেণ ন স্বাস্থে েততণ পক্ষ মাচণ  2020 

সাযি COVID-19 মহামারীর প্রাথগমে প ণাযয় প্রযয়াি েযরগেি। 

• বিণ ার এযজন্টযের US-কমগক্সযো সীমান্ত অগতিমোরী অগিবাসীযের দ্রুত 

কমগক্সযো বা অনোনে কেযশ কফরত পাোযনার অনুমগত কেওয়ার জনে নীগতটি 

প্রযয়াি েরা হযয়গেি।  

• US কসন্টার ফর গিগজজ েযরাি অোন্ড গপ্রযিনশন কসই সমযয় বযিগেি 

ক  জনােীর্ণ আটে কসটিংযস COVID-19 এর গবস্তার করাধ েরার প্রযয়াজন 

গেি। 

• গরপাবগিোন প্রািন রাষ্ট্রপগত কিানাড ট্রাযম্পর অধীযন নীগতটি বাস্তবাগয়ত 

হযয়গেি। 
 

িাশকণ ন  ুিরাকষ্ট্রর পারিার্শবক সাবকিশরন শদকয়ক া  াশসণয়াকত তার 

িারত িহাসা করর সািশরক  াুঁ টি পশরদিণন ককরকে 

US কনৌবাগহনীর সাযথ 14টি ওহাইও-কশ্রগর্র SSBN-এর মযধে এেটি, কনৌোটি 

এোগধে, স্বাধীনিাযব িক্ষেবস্তু ওয়ারযহি সহ 20টি ট্রাইযিন্ট II D5 সাবযমগরন-

িঞ্চ েরা বোগিগিে কক্ষপর্াস্ত্র বহন েরযত সক্ষম। সাবযমগরনটি গিযয়যিা 

িাগসণয়াযত এেটি সমূ্পর্ণ িু গবগনময়ও পগরচািনা েযর এবং পরবতীোযি সমুযর 

পুনরায় পূরর্ েযর,  া SSBN বাগহনীর প্রস্তুগত এবং বগধণত সমযয়র জনে টহযি 

থাোর নমনীয়তা তুযি ধযর। 
 

ব্রাশেে আশদবাসীকদর িন্ত্রর্ােকয়র প্রথি িন্ত্রী শহকসকব কসাশনয়া 

গুয়াোরাকক শন ুি ককরকে 

িাগজযির গনবণাগচত কপ্রগসযিন্ট িুইজ ইনাগসও িুিা ো গসিিা কসাগনয়া 

গুয়াজাজারাযে আগেবাসী জনযিাষ্ঠীর নতুন মন্ত্রযের প্রথম মন্ত্রী গহসাযব কর্াষর্া 

েযরযেন  াযত জগমর সীমানা কথযে শুরু েযর স্বাস্থেযসবা প ণন্ত নীগতগুগি 

তিাবধাযনর আযেশ রযয়যে৷ কসাগনয়া গুয়াজাজারা িাগজযির আগেবাসী 

উপজাগতযের প্রধান কিাষ্ঠীর কনতা গহসাযব বোপেিাযব পগরগচত এবং আমাজন 

গুয়াজারার সেসে। গতগন টাইম মোিাগজযনর গবযশ্বর 100 জন প্রিাবশািী বেগির 

বাগষণে তাগিোয়ও স্থান কপযয়যেন। 
 

ইউকরাপীয় ইউশনয়ন প্রথি কিইনেযান্ড অরশবটাে েঞ্চ কিকপ্ল্ি 

উকবাধন ককরকে 

ইউযরাপীয় েমণেতণ ারা এবং সুইগিশ রাজা োিণ XVI গুস্তাফ ইউযরাপীয় 

ইউগনয়যনর প্রথম মূি িূখ্যণ্ডর অরগবটাি িঞ্চ েমযেযক্সর উযবাধন েযরযেন। 

ইউযরাপীয় ইউগনয়ন আেণ টিে সুইযিযন এেটি নতুন িঞ্চপোি গেযয় মহাোযশ 

কোট উপগ্রহ উৎযক্ষপযর্র ক্ষমতা বাডাযত চায়। গেরুনা শহযরর োযে এসযরঞ্জ 

কিস কসন্টাযর নতুন সুগবধাটি কেঞ্চ িায়ানায় EU’s-এর বতণ মান িগঞ্চং ক্ষমতার 

পগরপূরে হওয়া উগচত। 

1961 সাে কথকক প্রথিবাকরর িকতা চীকনর েনসংখ্যা সঙ্কুশচত 

হকয়কে 

চীযনর জনসংখ্ো েয় েশযের মযধে প্রথমবাযরর মযতা িত বের হ্রাস কপযয়যে, 

এেটি ঐগতহাগসে কমাড  া এর অথণনীগতযত িিীর প্রিাব সহ এর নািগরে 

সংখ্োর েীর্ণ সমযয়র পতযনর সূচনা েরযব বযি আশা েরা হযে। 1961 সাযির 

মহাদ্যগিণ যক্ষর পর কথযে সবযচযয় খ্ারাপ এই রপ, এই িগবষেবার্ীযেও ওজন 

কেয় ক  িারত এই বেযর গবযশ্বর সবযচযয় জনবহুি কেশ হযয় উেযব। 2022 

সাযির কশযষর গেযে জনসংখ্ো প্রায় 850,000 েযম 1.41175 গবগিয়ন হযয়যে। 

েীর্ণযময়ােী, জাগতসংযর্র গবযশষজ্ঞরা কেযখ্ন ক  2050 সাযির মযধে চীযনর 

জনসংখ্ো 109 গমগিয়ন বারা সঙ্কুগচত হযব,  া তাযের 2019 সাযির পূবণািাযসর 

গতনগুর্ কবগশ। 
 

োশতসং  পাশকস্তান শিশিক আবু্দে করহিান িশিকক ববশশ্বক 

সন্ত্রাসী ক াির্া ককরকে 

জাগতসংযর্র গনরাপিা পগরষে (UNSC) পাগেস্তান-গিগিে সন্ত্রাসী আবদ্যি 

রহমান মগিযে ত্রবগশ্বে সন্ত্রাসী গহযসযব তাগিোিুি েযরযে। মগি িস্কর-ই-

ত্রতয়বা (LeT) প্রধান এবং 26/11-এর মািারমাইন্ড হাগফজ সইযের শোিে। 

িত বের িারত গনযষধাজ্ঞা েগমটির অধীযন মাগিযে তাগিোিুি েরার প্রস্তাযব 

বাধা কেওয়ার পযর চীযনর গনন্দা েরার পযর এই গবোশ র্যট। মাগি, গ গন িারযত, 

গবযশষ েযর জমু্ম ও োশ্মীযর হামিার পগরেল্পনা েরার জনে তরুর্যের তহগবি 

সংগ্রহ, গনযয়াি এবং উগ্রপন্থীেরযর্ জগডত গেযিন, তাযে ইগতমযধেই িারত এবং 

মাগেণ ন  ুিরাষ্ট্র সন্ত্রাসবােী গহসাযব তাগিোিুি েযরযে। মগি সন্ত্রাসী সংিেযনর 

মযধে গবগিন্ন কনতত যত্বর িূগমোয় রযয়যে। 
 

IMF কবেআউট, িারত শ্রীেঙ্কার ঋর্ পুন ণঠন পশরকেনাকক 

সিথণন করকব 

িারত শ্রীিঙ্কার ঋর্ পুনিণেন পগরেল্পনাযে সমথণন েরযব োরর্ বীপরাষ্ট্রটি 

আন্তজণ াগতে মুরা তহগবযির োে কথযে এেটি গুরুত্বপূর্ণ কবিআউযটর জনে 

অনুযমােন কপযত তার গবশাি জনসাধারযর্র বেয় েমাযনার গেযে নজর গেযে৷ 

িারত আনুষ্ঠাগনেিাযব অবগহত েযরযে ক  এটি শ্রীিঙ্কার ঋর্ পুনিণেন 

পগরেল্পনাযে সমথণন েরযব। 1948 সাযি গিযটন কথযে স্বাধীনতা িাযির পর 

কথযে শ্রীিঙ্কা তার সবযচযয় খ্ারাপ অথণননগতে সংেযটর মুযখ্ামুগখ্ হযে এবং 

নীগতগনধণারেরা িত বের ধযর িিাযরর র্াটগত, পিাতে মুরাস্ফীগত এবং এেটি 

খ্াডা মন্দা সহ এোগধে চোযিঞ্জ কমাোযবিা েরযে। শ্রীিঙ্কার োযে িারযতর 

োযে প্রায় $1 গবগিয়ন পাওনা রযয়যে  া ঋর্ পুনিণেন পগরেল্পনার আওতায় 

আসযব। নয়াগেগিও আিাোিাযব শ্রীিঙ্কাযে িত বেযরর জানুয়াগর কথযে 

জুিাইযয়র মযধে প্রায় $4 গবগিয়ন দ্রুত সহায়তা প্রোন েযরযে,  ার মযধে কিগিট 

িাইন, এেটি োযরগে কসায়াপ বেবস্থা এবং গবিগম্বত আমোগন কপযমন্ট রযয়যে। 
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শবশ্ববযাংককর প্রশতকবদকন বো হকয়কে,  দশক্ষর্ এশিয়ার সবকচকয় 

দ্যবণে অথণনীশতর কদি পাশকস্তান 

চিগত বেযর পাগেস্তাযনর অথণননগতে প্রবতগদ্ধ আরও দ্যই শতাংযশ কনযম  াওয়ার 

পূবণািাস গেযয়যে গবশ্ববোংে। গবশ্ববোংযের কলাবাি ইযোনগমে প্রসযপক্টস গরযপাটণ  

অনুসাযর, এটি তার জুন 2022 সাযির অনুমান কথযে দ্যই শতাংশ পযয়যন্টর হ্রাস 

গচগিত েরযব। প্রগতযবেযন বিা হযয়যে ক  পাগেস্তাযনর অথণননগতে উৎপােন 

কেবি গনযজরাই েমযে না বরং আঞ্চগিে প্রবতগদ্ধর হারও েগমযয় আনযে। 2024 

সাযি পাগেস্তাযনর গজগিগপ বতগদ্ধর হার 3.2 শতাংযশ উন্নীত হওয়ার পূবণািাস গেযয় 

প্রগতযবেযন বিা হযয়যে, "নীগতর অগনিয়তা পাগেস্তাযনর অথণননগতে 

দৃগষ্টিগেযে আরও জটিি েযর কতাযি"। 
 

োশতসংক র সাধারর্ পশরিদ ' র্তকন্ত্রর েনয শিক্ষা' শবিকয় 

িারতীয় সহ-স্পন্সরড করকোশেউিন গ্রহর্ ককরকে 

জাগতসংযর্র সাধারর্ পগরষে (UNGA) ‘ির্তযন্ত্রর জনে গশক্ষা’ গশযরানাযম 

এেটি প্রস্তাব িতহীত হযয়যে  া প্রযতেযের গশক্ষার অগধোরযে পুনবণেি েযর। 

করযজাগিউশন,  া িারত বারা সহ-িের হযয়গেি, স্বীোর েযর ক  "সবার জনে 

গশক্ষা" ির্তন্ত্রযে শগিশািী েরযত অবোন রাযখ্। করযজাগিউশনটি সেসে 

রাষ্ট্রগুগিযে তাযের গশক্ষার মানগুগিযত ির্তযন্ত্রর জনে গশক্ষাযে এেীিূত েরযত 

উত্সাগহত েযর৷ 
 

অরুনা শিোর কিশরেযাকন্ডর প্রথি িারতীয়-আকিশরকান 

কেফকটনযান্ট  িনণর হন 

অরুনা গমিার মাগেণ ন রাজধানী সংিে কমগরিোন্ড রাযজে কিফযটনোন্ট িিনণর 

গহযসযব শপথ কনওয়া প্রথম িারতীয়-আযমগরোন রাজনীগতগবে হযয় ইগতহাস 

রচনা েযরযেন। অরুর্া, 58, কমগরিোন্ড হাউযসর এেজন প্রািন প্রগতগনগধ,  খ্ন 

কিযমািোট রাযজের 10 তম কিফযটনোন্ট িিনণর হযয়গেযিন তখ্ন ইগতহাস 

ত্রতগর েযরগেযিন। কিফযটনোন্ট িিনণর হযিন িিনণযরর পযর রাযজের সযবণাচ্চ 

আগধোগরে এবং রাজেপাি  খ্ন রাযজের বাইযর থাযেন বা অক্ষম হন তখ্ন গতগন 

োগয়ত্ব গ্রহর্ েযরন। মুর কমগরিোযন্ডর 63তম িিনণর হযয়গেযিন, রাযজের প্রথম 

এবং কেযশর এেমাে বতণ মান েত ষ্ণাে প্রধান গনবণাহী। সেে শপথ কনওয়া 

কিফযটনোন্ট িিনণর িিবত িীতায় শপথ কনন। 
 

 

আেেণ াশতক প ণটন কিো FITUR 2023 িাশরকদ শুরু হকয়কে 

FITUR হি প ণটন কপশাোরযের জনে গবশ্ববোপী গমটিং পযয়ন্ট এবং িোটিন 

আযমগরোর অন্তমুণখ্ী এবং বগহমুণখ্ী বাজাযরর জনে কনতত স্থানীয় বাগর্জে কমিা। 

FITUR হি গবযশ্বর গবতীয় গুরুত্বপূর্ণ প ণটন কমিা। প্রায় 10,000 জাতীয় এবং 

আন্তজণ াগতে কোম্পাগন প্রগতটি সংস্করযর্ অংশ কনয় এবং ইযিযন্টর গবগিন্ন গেন 

জুযড 50,000 এরও কবগশ েশণে রযয়যে। কিযনর মাগরযে এই কমিার আযয়াজন 

েরা হযে। 
 

িারত-বাংোকদি কেন্ডশিপ পাইপোইন শডকেে সরবরাহ শুরু 

করকব 

িারত-বাংিাযেশ কেন্ডগশপ পাইপিাইন (IBFPL) চিগত বেযরর জুন মাযস 

পরীক্ষামূিেিাযব বাংিাযেযশ গিযজি সরবরাহ শুরু েরযব বযি জাগনযয়যেন 

গবদ্যেৎ প্রগতমন্ত্রী নসরুি হাগমে। 

িারত-বাংিাযেশ কেন্ডগশপ পাইপিাইন গিযজি সরবরাহ শুরু েরযব: েী 

পযয়ন্ট 

• ঢাোয় জাতীয় সংসে, জাতীয় সংসযে নসরুি হাগমে গিগখ্ত প্রযশ্নর জবাযব 

বযিন, িারত কথযে জ্বািাগন আমোগনর জনে 131 েশগমে 5 গেযিাগমটার 

েীর্ণ পাইপিাইন গনমণার্ েরা হযয়যে। 

• পাইপিাইযনর 5 গেযিাগমটার বাংিাযেযশ, এবং 5 গেযিাগমটার িারযত, 

এই পাইপিাইযনর মাধেযম গিযজি আমোগনর প্রাে েগমশগনং ইগতমযধেই 

চিযে, ইউএনগব অনুসাযর। 

• আন্তজণ াগতে পাইপিাইনটি বাংিাযেশ কপযট্রাগিয়াম েযপণাযরশযনর 

পাবণতীপুর গিযপা কথযে নুমাগিিড গরফাইনাগর গিগমযটযির গশগিগুগড-

গিগিে গবপর্ন টাগমণনাযি গিযজি পগরবহন েরযব। 

• IBFPL এর গ্রাউন্ডযিগেং অনুষ্ঠান 2018 সাযির কসযেম্বযর িারযতর 

প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাগে এবং বাংিাযেযশর প্রধানমন্ত্রী কশখ্ হাগসনার মযধে 

গিগিও েনফাযরযের মাধেযম পগরচাগিত হযয়গেি। 

• প্রগত বের পাইপিাইযনর মাধেযম এে গমগিয়ন কমট্রিে টন পগরবহন েরা 

ক যত পাযর । 

• িারত সরোযরর অনুোযন প্রেল্পটি গনমণার্ েরা হযে। 
 

পদতযাক র ক াির্া শদকয়কেন শিকয়তনাকির কপ্রশসকডন্ট নগুকয়ন 

েুয়ান ফুক 

িমািত দ্যনীগতগবযরাধী অগি ান গিযয়তনাযমর কপ্রগসযিন্ট নুগুযয়ন জুয়ান 

ফুেযে তার পেতোযির কর্াষর্া গেযয়যে। গিযয়তনাযম দ্যনীগতগবযরাধী অগি াযনর 

ফযি কবশ েযয়েজন মন্ত্রীযে বরখ্াস্ত েরা হযয়যে। কপ্রগসযিন্ট ফুযের দ্যই উপ-

প্রধানমন্ত্রী এর আযি পেতোি েযরযেন। 

গিযয়তনাযমর রাষ্ট্রপগত পেতোি েযরযেন: মূি পযয়ন্ট 

• প্রািন প্রধানমন্ত্রী ফুে 2021 সাি কথযে কেশটির রাষ্ট্রপগত গেযিন। 

• 2021 সাযির এগপ্রযির মযধে,  খ্ন গতগন রাষ্ট্রপগত গনবণাগচত হন এবং 2016 

সাযি, 69 বের বয়সী গিযয়তনাযমর প্রধানমন্ত্রী গেযিন। 
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• জাতীয় পগরষেযে অবশেই রাষ্ট্রপগতর পেতোি অনুযমােন েরযত হযব; 

আজ এেটি গবযশষ কিাট অনুগষ্ঠত হযব; তযব, এটি শুধুমাে এেটি 

আনুষ্ঠাগনেতা হযব বযি অনুমান েরা হযে। 

• ফুযের কনতত যত্বর প্রশংসা েযর এেটি গববতগতযত, েগমউগনি পাটিণ  কজার 

গেযয়গেি ক  গতগন রাজননগতেিাযব িঙ্ঘন এবং তার পযক্ষ োজ েরা 

অযনে েমণেতণ ার দ্যবণেবহাযরর জনে োয়বদ্ধ গেযিন। 

• কেযশর দ্যই সাযবে উপ-প্রধানমন্ত্রী, দ্যই মন্ত্রী ও অনোনে েমণেতণ াযের গবরুযদ্ধ 

কফৌজোগর অগিয াি আনা হযয়যে। 
 

শিস শহপশকন্স শনউশেেযাকন্ডর প্রধানিন্ত্রী শহকসকব কেশসন্ডা 

আরডাকনণর স্থোশিশিি হকবন 

গনউগজিোযন্ডর প্রািন COVID-19 প্রগতগিয়া মন্ত্রী, গিস গহপগেে প্রধানমন্ত্রী 

গহসাযব কজগসন্ডা আরিাযনণর স্থিাগিগষি হযবন। আিণ াযনণর শে পেতোযির পর 

44 বের বয়সী এই প্রবীর্ রাজনীগতগবেযে আনুষ্ঠাগনেিাযব সংসযের কিবার 

সেসেযের বারা কেযশর 41 তম প্রধানমন্ত্রী গহযসযব োগয়ত্ব গনযত হযব। িিগনণং 

পাটিণ র কনতা গহসাযব, আিণ ানণ পেতোি েরযি গহপগেেও প্রধানমন্ত্রী হযবন। 
 

ব্রাশেে এবং আকেণ শন্টনা অশিন্ন িুরার েনয প্রস্তুশত শুরু করকব 

িাগজি এবং আযজণ গন্টনা এেটি সাধারর্ মুরার গবোশ সহ বতহির অথণননগতে 

এেীেরযর্র িযক্ষে, িাগজযির রাষ্ট্রপগত িুইজ ইনাগসও িুিা ো গসিিা এবং 

আযজণ গন্টনার কনতা আিবাযতণ া ফানণাযন্দজ এেটি সাধারর্ েগক্ষর্ আযমগরোন 

মুরার গবষযয় আযিাচনার অগ্রিগতর গসদ্ধান্ত গনযয়যে  া আগথণে এবং বাগর্গজেে 

উিয় প্রবাযহর জনে বেবহার েরা ক যত পাযর, অপাযরশযনর খ্রচ এবং বাগহেে 

দ্যবণিতা হ্রাস েযর। বুযয়নস আইযরযস এেটি শীষণ সযম্মিযন আযিাচনা েরা 

পগরেল্পনাটি, েীিাযব এেটি নতুন মুরা  াযে িাগজি "সুর" (েগক্ষর্) বিার পরামশণ 

কেয় তা আঞ্চগিে বাগর্জেযে বাগডযয় তুিযত পাযর এবং মাগেণ ন িিাযরর উপর 

গনিণ রতা েমাযত পাযর তার উপর কফাোস েরযব। 
 

ব্রাশেে সরকার ইয়াকনািাশিকত কিশডককে ইিাকেণ শন্স ক াির্া 

ককরকে 

অনবধ কসানার খ্গনর োরযর্ অপুগষ্ট এবং অনোনে করাযি গশশুযের মারা  াওয়ার 

খ্বযরর পর িাগজযির স্বাস্থে মন্ত্রর্ািয় কিযনজুযয়িার সীমান্তবতী কেশটির বতহিম 

আগেবাসী সংরগক্ষত ইয়াযনামাগম অঞ্চযি এেটি কমগিযেি জরুগর অবস্থা কর্াষর্া 

েযরযে। রাষ্ট্রপগত িুইজ ইনাগসও িুিা ো গসিিার আিত সরোর েততণ ে প্রোগশত 

এেটি গিগি বযিযে ক  এই কর্াষর্ার িক্ষে গেি ইয়াযনামাগম জনিযর্র স্বাস্থে 

পগরযষবা পুনরুদ্ধার েরা  া তার িান-িান পূবণসূগর জাইর বিযসানাযরা বারা কিযে 

কেওয়া হযয়গেি। িুিা করারাইমা রাযজের কবায়া গিস্তার এেটি ইয়াযনামাগম 

স্বাস্থেযেন্দ্র পগরেশণন েযরযেন গশশু এবং বয়স্ক পুরুষ এবং মগহিাযেরযে তাযের 

পাাঁ জরগুগি এত পাতিা কেখ্াযনার েগব প্রোযশর পযর।  

কেফ শেকয়ন্টস কো শবকডকনর পরবতী প্রধান িাফ শহসাকব শনবণাশচত 

হকয়কেন 

মাগেণ ন কপ্রগসযিন্ট কজা গবযিন প্রািন কোগিি নীগত সমন্বয়োরী কজফ 

গজয়ান্টসযে তার নতুন গচফ অফ িাফ গহসাযব গনযয়াি েরযবন, গবযিন সম্ভাবে 

পুনঃগনবণাচযনর প্রচাযরর জনে প্রস্তুত হওয়ার সাযথ সাযথ এেটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান 

পুনরুজ্জীগবত েরযবন এবং তার কশ্রর্ীবদ্ধ নগথ পগরচািনার তেযন্তর সাযথ 

কমাোগবিা েরযবন। 
 

িাশকণ ন কপ্রশসকডন্ট বাইকডন েুশে টানণারকক উির ককাশরয়ার 

িানবাশধকার দূত শহকসকব িকনানীত ককরকেন 

কহায়াইট হাউস উির কোগরয়ায় মানবাগধোযরর জনে এেজন গবযশষ দূত 

মযনানীত েযরযে, গপয়ংইয়ংযয়র পারমার্গবে অস্ত্র েমণসূগচ কমাোযবিার প্রযচষ্টার 

সাযথ অগধোযরর গবষয়গুগি েীিাযব উপ ুি তা গনযয় গবতযেণ র মযধে 2017 সাি 

কথযে খ্াগি থাো এেটি কপাি পূরর্ েরযত চযিযে। কপ্রগসযিন্ট কজা গবযিন 

জুগি টানণারযে মযনানীত েযরযেন, গ গন েীর্ণগেযনর কূটনীগতে এবং গিপাটণ যমন্ট 

অফ কিযটর বুেযরা অফ কিযমাযিগস, গহউমোন রাইটস অোন্ড কিবার-এর পূবণ 

এগশয়া ও প্রশান্ত মহাসািরীয় অগফযসর বতণ মান পগরচািে। মাগেণ ন  ুিরাষ্ট্র এবং 

েগক্ষর্ কোগরয়া কথযে গপয়ংইয়ং-এর প্রগত েযোর িাইযনর মযধে এই কর্াষর্াটি 

এযসযে,  ার নতুন রক্ষর্শীি কনতা, ইউন সুে ইওি, মানবাগধোর গবষয়গুগির 

গেযেও মযনায াি গেযয়যেন৷ 
 

িারতীয় সীিাকের কাকে িাবো োংকবা নদীকত বাুঁ ধ শনিণার্ করকে 

চীন 

সোযটিাইট গচেগুগি কেখ্ায় ক  চীন মাবজা জাংযবা নেীর উপর এেটি নতুন বাাঁ ধ 

গনমণার্ েরযে, িূ-স্থানীয় কিাযয়ন্দা িযবষে িোগমযয়ন সাইমন োগব েযরযেন। 

িারত-কনপাগি-চীনা সীমান্ত গে সংয ািস্থি কথযে মাে েযয়ে গেযিাগমটার 

উিযর বাাঁ ধটি বসযব। সোযটিাইট গচেগুগি কেখ্ায় ক  2021 সাি কথযে গতব্বযতর 

বুরাং োউগন্টযত মাবজা জাংযবা নেীযত োজ েরা হযে৷  গেও বাাঁ যধর গনমণার্ 

সমূ্পর্ণ হয়গন, এটি িগবষেযত জি সরবরাযহর উপর চীযনর আগধপতে গনযয় প্রশ্ন 

তুযিযে৷ 
 

কসািাশেয়ায় িাশকণ ন অশি াকন ISIS শসশনয়র কনতা শবোে আে-

সুদানী শনহত হকয়কেন 

কসামাগিয়ায় মাগেণ ন সামগরে অগি াযন ইসিাগমে কিট গ্রুযপর প্রধান আঞ্চগিে 

কনতা গবিাি আি-সুোনী গনহত হযয়যেন। মাগেণ ন সামগরে অগি াযনর গনযেণ শ 

গেযয়গেযিন কপ্রগসযিন্ট কজা বাইযিন। মাগেণ ন ত্রসনেরা উির কসামাগিয়ার এেটি 

পাহাডী গুহা েমযেযক্স কনযম আসার পর বনু্দে ুযদ্ধর সময় গবিাি আি সুোনী 

গনহত হন। র্টনাস্থযি সুোনীর ইসিাগমে কিট সহয ািীযের প্রায় 10 জন গনহত 

হযয়গেি, তযব কোনও আযমগরোন হতাহযতর র্টনা র্যটগন। 
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State News 
 

শহিাচে প্রকদি সরকার িুখ্যিন্ত্রী সুখ্াশ্রয় সহায়তা ককাি চােু 

ককরকে 

গহমাচি প্রযেযশর মুখ্েমন্ত্রী সুখ্গবন্দর গসং সুখু্ রাযজের গনঃস্বযের জনে 101 কোটি 

টাোর মুখ্েমন্ত্রীর সুখ্াশ্রয় সহায়তা কোশ স্থাপযনর কর্াষর্া গেযয়যেন। গহমাচি 

প্রযেযশর মুখ্েমন্ত্রী জাগনযয়যেন ক  40 জন েংযগ্রস গবধায়ে তহগবযির জনে 

তাযের প্রথম কবতন কথযে প্রযতেযে এে িক্ষ টাো অবোন রাখ্যত সম্মত 

হযয়যেন এবং গবযজগপ এবং অনোনে েযির গবধায়েযেরও অবোন রাখ্ার জনে 

অনুযরাধ েযরযেন। 
 

হাইকরাকেন শিশশ্রত PNG প্রকে NTPC কাওয়াস গুেরাকট কাে 

শুরু ককর৷ 

গুজরাযটর NTPC োওয়াযস পাইপি নোচারাি িোস (PNG) কনটওয়াযেণ  

িারযতর প্রথম সবুজ হাইযরাযজন কব্লগন্ডং অপাযরশন। প্রেল্পটি NTPC এবং 

গুজরাট িোস (GCL)-এর ক ৌথ প্রযচষ্টা। গবদ্যেৎ উৎপােনোরী কোম্পাগন 

জাগনযয়যে ক  প্রেল্প কথযে সবুজ হাইযরাযজযনর প্রথম আর্গবে এনটিগপগস 

োওয়াস এবং গজগসএি-এর অনোনে গসগনয়র এগক্সগেউটিিযের উপগস্থগতযত 

োওয়াযসর প্রেল্প প্রধান গপ রাম প্রসাে িগতযত কসট েযরগেযিন। 

কব্লগন্ডং এবং অপাযরশন শুরু হওয়ার পর, এনটিগপগস োওয়াস গজগসএি 

েমণেতণ াযের সহায়তায় শহযরর বাগসন্দাযের জনে এেটি সযচতনতামূিে 

েমণশািা আযয়াজন েযর। 30কশ জুিাই 2022-এ িারযতর প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র 

কমাগে এই প্রেযল্পর গিগিপ্রস্তর স্থাপন েযরগেযিন। 
 

ককন্দ্রীয় িশন্ত্রসিা: কিাপা শবিানবন্দকরর নািকরর্ করা হকব ক ায়ার 

প্রয়াত িুখ্যিন্ত্রী িকনাহর পাশরককরর নাকি 

কেন্দ্রীয় মগন্ত্রসিা প্রািন প্রগতরক্ষা মন্ত্রী এবং কিায়ার মুখ্েমন্ত্রী মযনাহর পাগরেযরর 

নামানুসাযর কিায়ার কমাপায় গগ্রনগফড আন্তজণ াগতে গবমানবন্দযরর নাম মযনাহর 

আন্তজণ াগতে গবমানবন্দর গহসাযব অনুযমােন েযরযে। 2022 সাযির গিযসম্বযর 

কমাপা কিায়ায় প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাগে গবমানবন্দরটি উযবাধন েযরগেযিন। 

আধুগনে কিায়া গনমণাযর্ তাাঁ র অবোযনর জনে প্রয়াত মযনাহর পাগরেযরর নাযম 

গবমানবন্দরটির নামেরর্ েরা হযব। 
 

িুখ্যিন্ত্রী িিতা বকন্দযাপাধযায় ‘শদশদর সুরক্ষা কবচ’ অশি ান শুরু 

ককরকেন 

পগিমবযের মুখ্েমন্ত্রী মমতা বযন্দোপাধোয় তার েি তত র্মূি েংযগ্রযসর জনে 

"গেগের সুরখ্া োবচ" এেটি নতুন প্রচার শুরু েযরযেন। এগপ্রযি পঞ্চাযয়ত 

গনবণাচযনর আযি প্রচার "গেগের সুরখ্া োবচ"। "গেগের সুরখ্া েবচ" 10 জানুয়ারী 

2023 এ শুরু হযব। 

প্রচারটি 60 গেন ধযর চিযব  ার মযধে েযির েমীরা রাজে জুযড জনিযর্র োযে 

কপৌাঁোযব এবং গনগিত েরযব ক  প্রযতেযে রাজে সরোযরর েিোর্মূিে 

প্রেল্পগুগি কপযত পাযর। 

শহিাচে শবধানসিার পরবতী শস্পকার হকত চকেকেন পাুঁ চবাকরর 

শবধায়ক কুেদীপ শসং পাঠাশনয়া 

িাটিয়াযতর পাাঁ চবাযরর গবধায়ে কুিেীপ গসং পাোগনয়া গহমাচি প্রযেশ গবধানসিার 

পরবতী গিোর হযত চযিযেন। পাোগনয়া HPCC সিাপগত প্রগতিা গসং সহ 

গসগনয়র কনতাযের উপগস্থগতযত গবধানসিা সগচব  শ পাযির োযে তার 

মযনানয়নপে জমা গেযয়যেন। তার পযক্ষ গতন কসট মযনানয়নপে োগখ্ি েরা হয়। 

মুখ্েমন্ত্রী সুখ্গবন্দর গসং সুখু্ তাাঁ র নাম প্রস্তাব েযরগেযিন এবং সংসযের গবযরাধী 

েযির কনতা এবং গবযজগপ কনতা জয় রাম োকুরম তাযে সমথণন েযরগেযিন। 
 

রাষ্ট্রপশত িুিুণ BS&G-এর 18তি োতীয় োমু্বশরর উকবাধন ককরন 

িারযতর রাষ্ট্রপগত করৌপেী মুমুণ 4 ো জানুয়ারী 2023-এ রাজস্থাযনর পাগিযত িারত 

স্কাউটস এবং িাইযির 18 তম জাতীয় জামু্বগরর উযবাধন েযরগেযিন৷ িারযতর 

রাষ্ট্রপগত উযিখ্ েযরযেন ক  িারত স্কাউটস এবং িাইিগুগি বতহিম কস্বোযসবী, 

অরাজননগতে, ইউগনফমণধারী  ুব সংিেন এবং কেযশ গশক্ষা আযন্দািন। 

িারত স্কাউটস এবং িাইিস কোযনা ধমণ, জাগত বা গিযের পাথণেে োডাই কেযি 

ও কমযয়যের চগরে িেযনর জনে োজ েযর। সংিেনটি গনযবগেত ও কসবার 

মযনািাব গনযয় োজ েরযে  া মানবতার েিোযর্ প্রচার েযর। 
 

িধযপ্রকদি সরকার িুখ্যিন্ত্রীর আবাশসক িূশি অশধকার প্রকে চােু 

ককরকে 

মুখ্েমন্ত্রী গশবরাজ গসং কচৌহান মধেপ্রযেশ আবাগসে জগমর অগধোর প্রেল্প 

(মুখ্েমন্ত্রী আওয়াগসয়া িু অগধোর ক াজনা) চািু েযরযেন  াযত গনবণাগচত 

সুগবধাযিািীযের আবাগসে জগমর গবনামূযিে ইজারা গবতরর্ েরা হয়। এই প্রেযল্পর 

িক্ষে গ্রামীর্ এিাোয় বসবাসোরী েগররযের তাযের বাগড ত্রতগরর জনে গবনামূযিে 

েট প্রোন েরা। জগম সমূ্পর্ণ গবনামূযিে কেওয়া হযব এবং েযটর সাযথ অনোনে 

সমস্ত গস্কযমর সুগবধাও কেওয়া হযব। 
 

ককরাোর রােধানীকত শবকশ্বর প্রথি পাি-শেফ পানু্ডশেশপ 

শিউশেয়াি 

কেরািার মুখ্েমন্ত্রী (CM) গপনারাই গবজয়ন কেরািার গতরুবনন্তপুরযমর কফাটণ  

এিাোয় সংস্কার েরা কসরাি আেণ াইিযস আধুগনে অগিও-গিজুেয়াি প্র ুগি 

সহ পাম গিফ পানু্ডগিগপ গমউগজয়াযমর উযবাধন েযরযেন। "গবযশ্বর প্রথম পাম-

গিফ পানু্ডগিগপ  াদ্যর্র" গহসাযব প্রচাগরত জাদ্যর্রটি কেরািা গমউগজয়াম অফ 

গহগি অোন্ড কহগরযটযজর সাযথ 3 কোটি টাো বেযয় আেণ াইি গবিাি স্থাপন 

েযরগেি। 
 

িারকতর প্রথি অেিুণ শি উৎসব ক ায়াকত শুরু হকয়কে 

অধীরিাযব প্রতোগশত পাপণি কফি, কসগিযিটিং িাইিারগসটি, প্রগতবন্ধী 

বেগিযের (PwDs) জনে রাযজের প্রথম-সযমত উৎসব, কিায়াযত অনুগষ্ঠত হযব। 

পাগঞ্জম 6-8 জানুয়ারী, 2023 প ণন্ত সমস্ত ধুমধাম েযর উৎসযবর আযয়াজন 

েরযব। 
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ককরাো কদকির প্রথি সমূ্পর্ণ শডশেটাে বযাশঙ্কং রাকেয পশরর্ত 

হকয়কে 

মুখ্েমন্ত্রী গপনারাই গবজয়ন কেরািাযে কেযশর প্রথম রাজে গহসাযব কর্াষর্া 

েযরযেন ক টি তার বোগঙ্কং পগরযষবাযত সমূ্পর্ণ গিগজটাি হযয় কিযে এবং বযিযে 

ক  এই স্বীেত গত রাযজের অথণনীগতযে বাগডযয় তুিযব। গবজয়ন বযিগেযিন ক  এই 

অজণ ন সম্ভব হযয়যে স্থানীয় স্ব-সরোগর প্রগতষ্ঠানগুগির মাধেযম সামাগজে 

হস্তযক্ষযপর সাযথ সাযথ অবোোযমািত উন্নয়ন এবং বোগঙ্কং কসক্টযর প্র ুগিিত 

অগ্রিগতর োরযর্। 

এটি কেরািা কিট ইনফরযমশন কটেযনািগজ ইনোিােচার গিগমযটি, কেরািা 

কিট ইযিেট্রিগসটি কবািণ  এবং রাযজের মযধে এেটি ক ৌথ উযেোি, ক খ্াযন দ্যটি 

কোম্পাগনর 49% এবং বাগে 2% রাজে। িারত ইযিেট্রগনক্স গিগমযটযির কনতত যত্ব 

এেটি েনযসাটিণ য়াম প্রেল্পটি সম্পােন েরযে এবং আিামী সাত বেযরর জনে 

35,000-গেগম-েীর্ণ কনটওয়াযেণ র অপাযরশন এবং রক্ষর্াযবক্ষর্ েরযব। কেরািা 

ইনোিােচার ইনযিিযমন্ট ফান্ড কবািণ  (KIIFB) বারা অথণায়ন েরা হযয়যে, 

এই প্রেল্পটির বেয় অনুমান েরা হযয়যে 1,028.20 কোটি টাো,  ার মযধে মূিধন 

বেয়, প্রশাসগনে ওিারযহি এবং 104.4 কোটি টাোর বাগষণে পগরচািন বেয় 

অন্তিুণ ি রযয়যে। 
 

ককরাো MGNREGS কিীকদর কপনিন প্রদাকনর েনয কেযার্ 

কবাডণ   ঠন ককরকে 

কেরি মগন্ত্রসিা মহাত্মা িান্ধী গ্রামীর্ েমণসংস্থান িোরাগন্ট গস্কম (MGNREGS)-

এর অধীযন গন ুি বেগিরা কপনশন এবং গচগেৎসা সহায়তার মযতা সুগবধা পান তা 

গনগিত েরার জনে এেটি প্রেল্প অনুযমােন েযরযে। এ গবষযয় িিনণর আগরফ 

কমাহাম্মে খ্ানযে এেটি অধোযেশ জাগর েরার সুপাগরশ েরা হযয়যে। এর সাযথ, 

কেরািা কেযশর প্রথম রাযজে েমণসংস্থান িোরাগন্ট কপ্রাগ্রাযমর সুগবধাযিািীযের 

জনে এেটি েিোর্ কবািণ  রযয়যে। মহাত্মা িান্ধী জাতীয় গ্রামীর্ েমণসংস্থান িোরাগন্ট 

কপ্রাগ্রাযমর অধীযন েমপযক্ষ 26.71 িক্ষ শ্রগমে এবং আয়ঙ্কগি আরবান 

এমেয়যমন্ট িোরাগন্ট গস্কযমর 2.5 িক্ষ শ্রগমে নবিঠিত েিোর্ কবাযিণ র সুগবধা 

পাযবন। 
 

েশিি ক়ির িুখ্যিন্ত্রী রায়পুকর ঐশতহযবাহী ‘কচরাকচরা’ উৎসব 

উদ াপন করকেন 

েগিশিযডর মুখ্েমন্ত্রী িূযপশ বাযর্ি েগিশিযডর রায়পুযরর দ্যধধারী মযে 

কচরাযচরা উৎসব উে াপন েযরযেন। েগিশিযডর কচরাযচরা উৎসব পাগিত হয় 

‘কপৌষ’ গহনু্দ েোযিন্ডার মাযসর পূগর্ণমা রাযত। চাযষর পর ফসি র্যর কতািার 

আনন্দ ও আনন্দ উে াপন েরা। মুখ্েমন্ত্রী বাযর্ি শুি উপিযক্ষ েগিশিযডর 

সেি নািগরেযে আন্তগরে শুযিো জাগনযয়যেন। 
 

ককরাো ' ইয়ার অফ এন্টারপ্রাইে' প্রকেটি কসরা অনুিীেন িকডে 

শহসাকব স্বীকৃত হকয়কে 

মাইযিা স্মি অোন্ড গমগিয়াম এন্টারপ্রাইযজর জাতীয় সযম্মিযন 'ইয়ার অফ 

এন্টারপ্রাইযজস' প্রেল্পটি কসরা অনুশীিন মযিি গহসাযব স্বীেত ত হযয়গেি। 'ইয়ার 

অফ এন্টারপ্রাইজ'-এর িক্ষে গেি 1,00,000 এন্টারপ্রাইজ ত্রতগর েরা এবং 

সফিিাযব 1,18,509টি এন্টারপ্রাইজ ত্রতগর েযরযে এবং ₹7,261.54 কোটি 

টাোর গবগনযয়াি কপযয়যে। 

কু্ষর কু্ষর ও মাঝাগর উযেোযির জাতীয় সযম্মিন প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাগের 

সিাপগতযত্ব অনুগষ্ঠত হযয়গেি ক খ্াযন গতগন কেন্দ্র ও রাজেগুগির মযধে সমবায় 

কফিাযরগিজম এবং মসতর্ সম্পেণ  বতগদ্ধর গবষযয় আযিাচনা েযরগেযিন। 
 

উিরাখ্কের রােযপাে 30% িশহো সংরক্ষর্ শবে অনুকিাদন 

ককরকেন 

উিরাখ্যণ্ডর রাজেপাি কিফযটনোন্ট কজনাযরি গুরগমত গসং সরোগর চােগরর 

গবযি রাযজের আবাগসে মগহিাযের জনে 30 শতাংশ অনুিূগমে সংরক্ষযর্র 

অনুযমােন গেযয়যেন। উিরাখ্যণ্ডর রাজে গবধানসিা 29কশ নযিম্বর 2022 

তাগরযখ্ উিরাখ্ণ্ড পাবগিে সাগিণ যসস (মগহিাযের জনে অনুিূগমে সংরক্ষর্) গবি 

পাস েযরযে৷ রাজেপাযির সম্মগত এখ্ন গবিটিযে এেটি আইযন পগরর্ত েযরযে৷ 
 

শিপুরা রােয সরকার চােু ককরকে "সহিণ" শবকিি শিক্ষা কা ণিি 

িত বেযরর অিাযি রাযজের ৪০টি সু্কযি ‘সহষণ’ চািু েরা হযয়গেি। এই বের, 

এটি জানুয়াগরর গবতীয় সপ্তাহ কথযে গেপুরার সমস্ত সরোগর এবং সাহা েপ্রাপ্ত 

সু্কিগুগিযত বাডাযনা হযব। 

• 49 তম রাজে-স্তযরর গবজ্ঞান, িগর্ত এবং পগরযবশ প্রেশণনীর উযবাধযন, 

গশক্ষামন্ত্রী রতন িাি নাথ জানান ক  রাজে সরোর গেপুরাযে স্বগনিণ র এবং 

সমতদ্ধ েরযত োজ েরযে। 

• সু্কি গশক্ষা গবিাি িত পাাঁ চ বেযর 36টি সংস্কার েযরযে এবং উচ্চ গশক্ষা 

গবিাযি 19টি সংস্কার হযয়যে। 

• গশশুযের আনযন্দর সাযথ কশখ্ার ক্ষমতায়যনর িক্ষে হি ‘সহষণ’ উযেোি। 

• রাজে সরোর 'সহষণ' পােেিযমর জনে 204 টি সু্কিযে প্রগশক্ষর্ গেযয়যে এবং 

িগবষেযত আরও 200 জনযে প্রগশক্ষর্ কেওয়া হযব। 

• গেপুরার গবগিন্ন কজিা কথযে 30 জন সহোরী প্রধান গশক্ষেযেও সহষণ 

বাস্তবায়ন দূত গহসাযব োজ েরার জনে গনবণাগচত েরা হযয়গেি। 

• গশক্ষামন্ত্রী রতন িাি নাথ এেটি গবযশষ 'সহষণ' গশক্ষে গনযেণ গশো হোন্ডবুেও 

চািু েযরযেন এবং জাগনযয়যেন ক  পুযরা মগিউিটি কিট োউগেি অফ 

এিুযেশনাি গরসাচণ  অোন্ড কট্রগনং ওযয়বসাইযট উপিব্ধ। 

• সহষণ কপ্রাগ্রাযমর অধীযন, গশশুযের পডাযশানার জনে চাপ কেওয়া হযব না, 

বরং তাযের সামাগজে এবং মানগসে গশক্ষার জনে উত্সাগহত েরা হযব। 

• গেপুরা পূবণবতী বামেন্ট সরোযরর সময় পারফরযমে কগ্রগিং সূচযে 5 তম 

কগ্রযির মযধে স্থান কপযয়গেি, রাজেটি এখ্ন কগ্রি 1-এর মযধে স্থান কপযয়যে। 
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শহিাচে প্রকদি সরকার প্রথি িশন্ত্রসিার ববঠকক পুরাকনা কপনিন 

শস্কি পুনরুোর ককরকে 

গহমাচি প্রযেশ সরোর তার প্রথম মগন্ত্রসিার ত্রবেযে পুরাযনা কপনশন প্রেল্প 

পুনরুদ্ধার েযরযে। মগন্ত্রসিা সমস্ত সরোরী েমণচারীযের OPS প্রোযনর গসদ্ধান্ত 

গনযয়যে  ারা বতণ মাযন সংজ্ঞাগয়ত অবোনোরী কপনশন প্রেযল্পর আওতায় 

রযয়যে,  াযে NPS গহসাযবও উযিখ্ েরা হয়। এই প্রেল্পটি রাযজের প্রায় 1.36 

িক্ষ NPS েমী উপেত ত হযব। 
 

িাদ্যরাইকত োশিকাটু্ট 2023 উদ াপন শুরু হকয়কে৷ 

আিাগনয়াপুরযমর তাগমিনাডু গ্রাযম রগববার গবখ্োত জাগিোটু্ট ষাাঁ ড প্রগতয াগিতা 

শুরু হযয়যে। মাদ্যরাইযয়র কজিা োযিক্টর অগনশ কসখ্র বযিযেন ক  সফি 

জাগিোটু্ট গনগিত েরার জনে প্রস্তুগত কনওয়া হযয়যে। কখ্যিায়াড ও ষাাঁ যডর 

গনরাপিা গনগিত েরা। ষাাঁ ডগুগিযে কখ্িার এিাোয় গতন স্তযরর বোগরযেগিং 

বারা সুরগক্ষত েরা হয়, ক মন েশণেরা। 
 

সিস্ত আশদবাসীকদর কিৌশেক নশথ সরবরাহ করার েনয ওকয়নাড 

কদকির প্রথি কেো হকয় উকঠকে 

কেরািার ওযয়নাি কেযশর প্রথম কজিা হযয় উযেযে ক খ্াযন সমস্ত 

আগেবাসীযের জনে আধার োিণ , করশন োিণ , জন্ম/মততুে শংসাপে, গনবণাচনী 

আইগি োিণ , বোঙ্ক অোোউন্ট এবং স্বাস্থে বীমার মযতা কমৌগিে নগথ এবং 

সুগবধাগুগি সরবরাহ েরা হযয়যে। প্রাথগমে নগথগুগি োডাও, অনোনে পগরযষবা 

ক মন আযয়র শংসাপে, মাগিোনা শংসাপে, বয়যসর শংসাপে এবং নতুন 

কপনশযনর জনে আযবেনগুগিও েোযম্প সরবরাহ েরা হয়। 
 

প্রধানিন্ত্রী কিাশদ কর্ণাটক এবং িহারাকষ্ট্র উন্নয়ন কিণসূশচ চােু 

ককরকেন 

প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাগে ের্ণাটে ও মহারাযষ্ট্র গনবণাচযনর আযি কবশ গেেু উন্নয়ন 

েমণসূগচর উযবাধন েযরযেন। প্রধানমন্ত্রী কমাগে ের্ণাটযের ইয়ােগিগর এবং 

োিাবুরাগি কজিা পগরেশণন েযরন এবং ইয়ােগির কজিার কোযিোযত কসচ, 

পানীয় জি এবং এেটি জাতীয় সডে উন্নয়ন প্রেল্প সম্পগেণ ত গবগিন্ন উন্নয়নমূিে 

প্রেযল্পর গিগিপ্রস্তর স্থাপন েযরন এবং উযবাধন েযরন। 
 

িুখ্যিন্ত্রী নবীন পট্টনাকয়ক ওশ়িিায় ‘আেেণ াশতক িাফট সাশিট’ 

উকবাধন ককরকেন 

ওগডশার মুখ্েমন্ত্রী নবীন পট্টনাযয়ে জাজপুযর এেটি 'আন্তজণ াগতে িাফট সাগমট' 

উযবাধন েযরযেন। ইন্টারনোশনাি িাফ্ট সাগমট হি তার ধরযনর প্রথম ত্রনপুর্ে 

সাগমট ক খ্াযন অগ্রিামী োগরির, সংস্কত গত এবং গশল্প উত্সাহীযের উপগস্থত েরা 

হয়। মুখ্েমন্ত্রী নবীন পট্টনাযয়ে ো ণত আন্তজণ াগতে িাফট সাগমযটর উযবাধনী 

অনুষ্ঠাযন িাষর্ গেযয়গেযিন এবং উযিখ্ েযরযেন ক  এটি ওগডশার জনে এেটি 

ঐগতহাগসে উপিক্ষ। 

পাোকবর িুখ্যিন্ত্রী ি বে িান ‘সু্কে অফ এশিকনন্স’ প্রকে চােু 

ককরকেন 

পাঞ্জাযবর মুখ্েমন্ত্রী িিবন্ত মান পাঞ্জাব সরোযরর এেটি উচ্চাগিিাষী প্রেল্প ‘সু্কি 

অফ এগমযনে’ চািু েযরযেন।CM িিবন্ত মান উযিখ্ েযরযেন ক  এটি 

গশক্ষাথীযের উজ্জ্বি িগবষেত গনগিত েরার জনে এেটি ত্রবেগবে পেযক্ষপ। 

পাঞ্জাব সরোর 'সু্কি অফ এগমযনে' প্রেযল্পর জনে 200 কোটি টাোর বাযজট 

গনধণারর্ েযরযে। 

পাঞ্জাযবর মুখ্েমন্ত্রী িিবন্ত মান 'সু্কি অফ এগমযনে' প্রেল্প চািু েযরযেন- মূি 

পযয়ন্টগুগি 

• ‘সু্কি অফ এগমযনে’-এর পাাঁ চটি স্তম্ভ হি অতোধুগনে অবোোযমা, 

গশক্ষাগবে, মানবসম্পে বেবস্থাপনা, কখ্িাধুিা, সহ-পােেিগমে ো ণিম এবং 

সম্প্রোযয়র অংশগ্রহর্। 

• প্রেল্পটি গশক্ষাথীযের কপশাোর পরীক্ষার জনে িাইি েরার জনে উদ্ভাবনী 

গশক্ষাোন পদ্ধগত প্রযরাগচত েরার সাযথও জগডত। 

• CN িিবন্ত মান উযিখ্ েযরযেন ক  মুগিয াদ্ধাযের আোঙ্ক্ষার েথা 

মাথায় করযখ্ সু্কিগুগি স্থাপন েরা হযে  া গশক্ষাথীযের িগবষেযতর 

প্রযয়াজযনর জনে প্রস্তুত েযর এবং গশক্ষার কক্ষযে পাঞ্জাবযে এেটি করাি 

মযিি েরযত সহায়তা েযর। 

• গতগন গশক্ষেযের জাগত-গনমণাতা গহযসযব আখ্োগয়ত েযর জানান, 

গশক্ষাযক্ষযে গুর্িত পগরবতণ ন আনযত গশক্ষেযের গুরুত্বপূর্ণ িূগমো 

রযয়যে। 
 

আসাকির িুখ্যিন্ত্রী চরাইকদও িাইদািকক ইউকনকস্কা ওয়ার্ল্ণ  

কহশরকটে টযা  করার েনয িকনানীত ককরকেন 

আসাযমর মুখ্েমন্ত্রী গহমন্ত গবশ্ব শমণা কর্াষর্া েযরযেন ক  কেন্দ্র ইউযনযস্কার ওয়াডণ  

কহগরযটজ সাইট টোি পাওয়ার জনে চরাইযেওযত আযহাম রাযজের ময়োযের 

মযনানীত েযরযে। ইউযনযস্কা ওয়াডণ  কহগরযটজ সাইট টোযির জনে 52টি স্থাযনর 

মযধে চরইযেওযত আযহাম রাযজের ঐগতহাগসে ময়োমগুগিযে কবযে কনওয়া 

হযয়গেি। 
 

PhonePe কেনাকরে আটোশন্টক কথকক $350 শিশেয়ন সংগ্রহ ককর 

িারকতর কডকাকনণ ক্লাকব ক া  শদকয়কে 

অথণপ্রোন এবং আগথণে পগরযষবা ইউগনেনণ PhonePe 12 গবগিয়ন িিাযরর 

মূিোয়যন কজনাযরি আটিাগন্টে, এেটি শীষণস্থানীয় কলাবাি কগ্রাথ ইকুেইটি ফামণ 

কথযে $350 গমগিয়ন তহগবি সংগ্রহ েযরযে,  া ওয়ািমাটণ -মাগিোনাধীন িাটণ -

আপটিযে সবযচযয় মূিেবান আগথণে প্র ুগিযত পগরর্ত েযরযে (fintech) 

িারযতর কখ্যিায়াড। গবগনযয়ািটি কোম্পাগনর সবণযশষ তহগবি সংগ্রযহর প্রথম 

ধাপ  া কেখ্যত পাযর ক  গবশ্ববোপী এবং িারতীয় গবগনযয়ািোরীরা গফনযটে ফাযমণ 

$1 গবগিয়ন প ণন্ত গবগনযয়াি েরযত পাযর। এই ফাগন্ডং রাউযন্ডর মাধেযম, স্বযেশী 

গিগজটাি কপযমন্ট িাটণ -আপ এর মূিোয়ন গবগুযর্রও কবগশ হযয়যে — 2020 

সাযি $5.5 গবগিয়ন কথযে। $12-গবগিয়ন মূিোয়যনর সাযথ, এটি কিোেনণ ক্লাযব 

ক ািোন েযরযে। 
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ওশ়িিার আস্কা থানা িারকতর কসরা থানা শহকসকব পুরসৃ্কত হকয়কে 

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অগমত শাহ ওগডশার িঞ্জাম কজিার আস্কা থানাযে কেযশর এে 

নম্বর থানা গহযসযব িূগষত েযরযেন। 2022 সাযির জনে আস্কা থানা পুগিশ 

কিশযনর বাগষণে র োগঙ্কংযয় পুরস্কত ত হযয়গেি। আস্কা থানা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অগমত 

শাযহর োে কথযে প্রশংসার শংসাপে সহ ম ণাোপূর্ণ পুরস্কার কপযয়যে। 
 

শহিাচে প্রকদি তার 53 তি রােয শদবস উদ াপন ককরকে, িুখ্যিন্ত্রী 

রাকেযর িানুিকক শুকিচ্ছা োশনকয়কেন 

গহমাচি প্রযেশ 25কশ জানুয়ারী 2023-এ রাজে জুযড আনন্দ এবং উত্সাযহর 

সাযথ তার 53তম রাজে গেবস উে াপন েযর৷ 1971 সাযি, এই গেযন, গহমাচি 

প্রযেশ িারযতর 18তম রাযজে পগরর্ত হয়৷ পূর্ণ রাজে গেবযসর রাজে-স্তযরর 

অনুষ্ঠানটি হাগমরপুর কজিায় অনুগষ্ঠত হযয়গেি, ক খ্াযন মুখ্েমন্ত্রী সুখ্গবন্দর গসং 

সুখু্ জাতীয় পতাো উযিািন েযরগেযিন এবং গবগিন্ন েি বারা উপস্থাগপত মাচণ  

পাি কথযে অগিবােন গ্রহর্ েযরগেযিন। 
 

Economy News 
 

2022 সাকের শডকসম্বকর িারকতর কবকারকত্বর হার কবক়ি 8.30% এ 

কপৌুঁকেকে 

কসন্টার ফর মগনটগরং ইগন্ডয়ান ইযোনগম (CMIE) এর তথে অনুসাযর, িারযত 

কবোরযত্বর হার 2022 সাযির গিযসম্বযর কবযড 8.30 শতাংযশ কপৌাঁযেযে,  া 16 

মাযসর মযধে সযবণাচ্চ। নযিম্বর মাযস তা গেি ৮ শতাংশ। ক খ্াযন শহুযর কবোরত্ব 

গিযসম্বযর 10.09 শতাংযশ উন্নীত হযয়যে, নযিম্বযর 8.96 শতাংশ কথযে, গ্রামীর্ 

কবোরত্ব 7.55 শতাংশ কথযে 7.44 শতাংযশ চযি এযসযে, তথে প্রোশ েযরযে৷ 
 

Q2 এ িারকতর আেেণ াশতক আশথণক সম্পদ $56.5 শবশেয়ন ককিকে 

জুিাই-কসযেম্বর 2022 এর মযধে িারযতর আন্তজণ াগতে আগথণে সম্পে $56.5 

গবগিয়ন েযমযে  ার এেটি বড অংযশর জনে মূিোয়যনর ক্ষগত হযয়যে। গরজািণ  

সম্পে িারযতর আন্তজণ াগতে আগথণে সম্পযের প্রিাবশািী উপাোন (62.9% 

কশয়ার) গেি। FY23-এর গবতীয় প্রাগন্তযে িারযত অনাবাসীযের কনট োগব $34.3 

গবগিয়ন কবযডযে এবং কসযেম্বযর $389.6 গবগিয়ন হযয়যে। 
 

সরকার 2023/24 সাকে খ্াদয, সার িতুণ শককত $ 17 শবশেয়ন হ্রাকসর 

শদকক নের শদকয়কে 

িারত কোগিি-19 মহামারীর সময় কবিুন হওয়া রাজস্ব র্াটগতর িািাম কটযন 

ধরার িযক্ষে এগপ্রি কথযে অথণবেযর খ্ােে ও সার িতুণ গেযত বেয় 3.7 ট্রিগিয়ন 

রুগপ ($44.6 গবগিয়ন) েমাযনার িক্ষে রাযখ্, এটি কথযে 26% েম। সার িতুণ গে 

খ্রচ প্রায় 1.4 িক্ষ কোটি টাো হযত পাযর.  া এই বেযরর প্রায় 2.3 িক্ষ কোটি 

টাোর সাযথ তুিনা েযর। 

ফকরি শরোিণ  $562.9 শবশেয়ন; 2022 সাকে $70 শবশেয়ন হ্রাস 

2022 সাযি িারযতর ত্রবযেগশে মুরার গরজািণ  $70.1 গবগিয়ন েযমযে, গরজািণ  

বোঙ্ক অফ ইগন্ডয়া (RBI) বারা প্রোগশত তথে কেখ্ায়। 30 গিযসম্বর কশষ হওয়া 

সপ্তাযহ ত্রবযেগশে মুরার গরজািণ  $562.9 গবগিয়ন গেি। ত্রবযেগশে মুরার 

গরজাযিণ র পতন আংগশেিাযব মুরা বাজাযর RBI-এর হস্তযক্ষযপর োরযর্ 

অগস্থরতা করাধ েরা এবং আংগশেিাযব কেন্দ্রীয় বোংযের হাযত থাো অনোনে 

প্রধান মুরার অবমূিোয়যনর োরযর্ কেন্দ্রীয় অথণমন্ত্রী গনমণিা সীতারামন বযিযেন, 

কসযেম্বর প ণন্ত RBI কনট $33.42 গবগিয়ন গবগি েযরযে। RBI এর গরজাযিণ র 

মযধে পাউন্ড িাগিণং, ইযয়ন এবং ইউযরা সহ প্রধান মুরা রযয়যে, ক গুগিযে 

মাগেণ ন িিাযর প্রোশ েরা হয়। 
 

শকিার্ শবকাি পাি (KVP) সুকদর হার োনুয়ারী-িাচণ  2023 

বিিাশসককর েনয বা়িাকনা হকয়শেে 

গেষার্ গবোশ পাে (KVP) অোোউযন্ট আমানযতর বতণ মান সুযের হার 7.2% 

বাগষণে চিবতগদ্ধ হযয়যে। সংযশাগধত হার 30 গিযসম্বর কর্াষর্া েরা হযয়গেি৷ এই 

হারটি নতুন বেযরর 2023 সাযির প্রথম ত্রেমাগসযে েরা KVP আমানযতর 

কক্ষযে প্রয াজে হযব৷ িারতীয় গরজািণ  বোযঙ্কর িমবধণমান মুরাস্ফীগত এবং করযপা 

করট বতগদ্ধর মযধে, KVP আমানতোরীরা ঊর্ধ্ণ মুখ্ী সংযশাধযনর আশা েযরগেযিন৷ 

সুযের হার. আরও তাই োরর্ এমনগে কবশ েযয়েটি বোঙ্কও এখ্ন KVP-এর 

কচযয় স্থায়ী আমানত গস্কমগুগিযত উচ্চতর সুে গেযে৷ অতীযত, KVP 

আমানতোরীরা বোযঙ্কর FD-এর কচযয় কবগশ সুে কিাি েযরযেন। 
 

হরদীপ শসং পুশর বকেকেন, 1 এশপ্রে কথকক কপকোে 20% ইথানকের 

সাকথ শিশশ্রত হকয়কে 

E20 এর প ণায়িযম করাি-আউট (কপযট্রাযি 20 শতাংশ ইথানি গমগশ্রত) 1 

এগপ্রি কথযে শুরু হযব, কপযট্রাগিয়াম মন্ত্রী হরেীপ গসং পুগর বযিযেন। গনগেণ ষ্ট 

আউটযিযট জ্বািাগন পাওয়া  াযব এবং িাগডর ইগঞ্জযন পগরবতণ যনর প্রযয়াজন হযব 

না। প্রস্তাগবত করাি-আউটটি 2025-2026 সাযির ইথানি সরবরাযহর মাধেযম 

কেযশর সামগগ্রে কপযট্রাি সরবরাযহ 20 শতাংশ ইথানি গমশ্রযর্র মাো অজণ যনর 

সরোযরর পগরেল্পনাযে আরও িগত কেযব। 
 

রােযগুশের কিাট রােস্ব  াটশত 2022-23 সাকে হ্রাস পাকব, RBI 

বকেকে 

িারতীয় গরজািণ  বোঙ্ক (আরগবআই) বযিযে ক  2022-23 সাযি িারতীয় 

রাজেগুগির আগথণে উন্নগত হযব বযি অনুমান েরা হযয়যে এেগেত কমাট রাজস্ব 

র্াটগত কথযে কমাট কেশীয় পযর্ের অনুপাত আযির বেযরর 4.1 শতাংশ কথযে 

3.4 শতাংযশ কনযম এযসযে। এেটি গবস্তত ত-গিগিে অথণননগতে পুনরুদ্ধার এবং 

ফিস্বরূপ উচ্চ রাজস্ব সংগ্রযহর গপেযন 2020-21 সাযি এেটি তীি মহামারী-

প্রযরাগচত অবনগত কথযে রাজেগুগির আগথণে স্বাযস্থের উন্নগত হযয়যে। মহামারী 

বেরগুগিযত, িমবধণমান বেয় এবং সীগমত রাজস্ব বতগদ্ধর োরযর্ রাজেগুগির অথণ 

চাযপর মযধে গেি। 
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FY23-এর েনয িারকতর রােস্ব  াটশত অনুিান করা হকয়কে 17.5 

েক্ষ ককাটি টাকা, FY24 17.95 েক্ষ ককাটি টাকা: SBI 

2023-24 সাযির জনে আসন্ন িারতীয় বাযজট িমহ্রাসমান মূিেস্ফীগতর ত্রবগশ্বে 

পগরযবযশর মযধে রাজস্ব এেীেরযর্র করািমোপ অনুসরর্ েরা সরোযরর জনে 

এেটি চোযিগঞ্জং হযব, কিট বোঙ্ক অফ ইগন্ডয়ার এেজন শীষণ অথণনীগতগবে এেটি 

প্রগতযবেযন বযিযেন। িারযতর জনে, এটি এেটি নামমাে কমাট কেশজ উৎপােন 

(গজগিগপ) সংখ্ো গনধণারর্ েরা েঠিন েযর তুিযত পাযর 10 শতাংযশর কচযয় 

উযিখ্য ািেিাযব কবগশ, এেটি গিযেটর প্রায় 3.5 শতাংশ। গেন্তু এর অথণ হযত 

পাযর প্রায় 6.2 শতাংযশ প্রতোগশত গজগিগপ প্রবতগদ্ধর কচযয়ও কবগশ। 
 

SEBI শিউশনশসপযাে বকন্ডর তথয ডাটাকবস চােু ককরকে 

বাজার গনয়ন্ত্রে SEBI গমউগনগসপোি বযন্ডর উপর এেটি তথে িাটাযবস চািু 

েযরযে। বন্ড বাজাযরর গবোযশর প্রযচষ্টার অংশ গহসাযব, জাতীয় রাজধানীযত 

SEBI বারা গমউগনগসপোি বন্ড এবং গমউগনগসপোি ফাইনোযের উপর এেটি 

আউটগরচ কপ্রাগ্রাযমর আযয়াজন েরা হযয়গেি। িতহায়ন ও নির গবষয়ে মন্ত্রর্ািয়, 

কপৌর েযপণাযরশন, িে এক্সযচঞ্জ, কিগিট করটিং এযজগে, মাযচণ ন্ট বোংোর এবং 

গিযবঞ্চার ট্রাগি সহ গবগিন্ন কিেযহাডারযের প্রগতগনগধরা এই েমণসূগচযত অংশ 

কনন। 
 

িারকতর পশরকিবা রপ্তাশন এই আশথণক বেকর 300 শবশেয়ন ডোকরর 

েক্ষয অশতিি করকব 

কেযশর পগরযষবা রপ্তাগন "অতেন্ত িাি" েরযে এবং বতণ মান প্রবর্তা অনুসাযর 

এই বগহমুণখ্ী চািানগুগি এই অথণবেযর প্রায় 20 শতাংশ বতগদ্ধ পাযব এবং গবশ্ববোপী 

অথণননগতে অগনিয়তা সযিও USD 300 গবগিয়ন িক্ষে অগতিম েরযব, 

বাগর্জে ও গশল্প মন্ত্রী পী ূষ কিায়াি বযিযেন। গতগন বযিন, পর্েসামগ্রীর কক্ষযেও, 

গবশ্ব মন্দা, গবপুি মূিেস্ফীগতর চাপ এবং গবগিন্ন পযর্ের অগতগরি মজুে থাো 

সযিও রপ্তাগন এখ্ন প ণন্ত স্বাস্থেের প্রবতগদ্ধ গনবন্ধন েরযে। এই সমস্ত চাযপর 

সাযথ, ক খ্াযন প্রগতটি গবশ্ব কনতা "খু্ব" েঠিন সমযয়র েথা বিযেন, িারযতর 

রপ্তাগন এগপ্রি-গিযসম্বর 2022-23 এর মযধে বেযর 9 শতাংশ কবযডযে। 
 

োশতসং  2023 সাকের েনয িারকতর অথণননশতক প্রবৃশের পূবণািাস 

20 bps কশিকয় 5.8% ককরকে 

েযোর মুরানীগত এবং দ্যবণি ত্রবগশ্বে চাগহোর প্রিাব উযিখ্ েযর জাগতসংর্ 

(ইউএন) েোযিন্ডার বেযরর 2023 সাযির জনে িারযতর গজগিগপ বতগদ্ধর 

পূবণািাস েগমযয় 5.8 শতাংশ েযরযে। UN-এর গবশ্ব অথণননগতে পগরগস্থগত এবং 

সম্ভাবনা 2023 গরযপাটণ  প্রোগশত, বিা হযয়যে, উচ্চ সুযের হার এবং গবশ্ববোপী 

মন্দা গবগনযয়াি এবং রপ্তাগনর উপর ওজযনর োরযর্, 2022 সাযি আনুমাগনে 6.4 

শতাংযশর কচযয় সামানে েম হযিও, িারযত বতগদ্ধ 5.8 শতাংযশ শগিশািী 

থােযব বযি আশা েরা হযে।  

িারতীয় িক িাককণ ট T+1 কসকটেকিন্ট সাইকককে চকে  াকচ্ছ 

27 জানুয়ারী  খ্ন অবযশযষ রূপান্তগরত হযব তখ্ন িারত এেটি T+1 (বাগর্জে 

োস ওয়ান) বাজার কসযটিযমন্ট চযি স্থানান্তগরত প্রথম প্রধান অথণনীগতযত 

পগরর্ত হযব। চীনা বাজার বতণ মাযন আংগশেিাযব T+1। এই পেযক্ষযপর সাযথ, 

সমস্ত িে গনষ্পগি পযরর গেন েরা হযব, কশয়ারবাজাযর আগথণে কিনযেন দ্রুততর 

েযর তুিযব। 
 

Rankings & Reports News 
 

কচন্নাই, দশক্ষকর্র িহরগুশেকত িশহোকদর কিণসংস্থাকনর হার 

সবকচকয় কবশি 

েমণযক্ষযের অন্তিুণ গিযত গবযশষাগয়ত এেটি কোম্পাগন অবতাযরর এেটি সমীক্ষা 

অনুসাযর, কচন্নাই হি মগহিাযের েমণসংস্থাযনর জনে িারযতর শীষণ শহর। পুযন, 

কবোিুরু, হায়রাবাে এবং মুম্বাই মগহিাযের েমণসংস্থাযনর জনে পরবতী কসরা 

শহর। 
 

2022 সাকে িারকতর সবকচকয় দূশিত িহর শদশি, শরকপাটণ  বেকে 

কসরাি পগিউশন েযরাি কবাযিণ র তযথের গবযেষর্ অনুসাযর, গেগি গেি 2022 

সাযি িারযতর সবযচযয় দূগষত শহর ক খ্াযন PM 2.5 মাো গনরাপে সীমার 

গবগুযর্রও কবগশ এবং তত তীয় সযবণাচ্চ িড PM10 র্নত্ব। জাতীয় রাজধানীযত 

PM2.5 দূষর্ চার বেযর 7 শতাংযশর কবগশ েযমযে, 2019 সাযি 108 

মাইযিাগ্রাম প্রগত র্নগমটার কথযে 2022 সাযি 99.71 মাইযিাগ্রাম প্রগত 

র্নগমটাযর। 
 

িারকতর ফকরি শরোিণ  USD 1.268 শবশেয়ন ককি USD 561.583 

শবশেয়ন এ একসকে 

6 জানুয়াগর কশষ হওয়া সপ্তাযহ িারযতর ত্রবযেগশে মুরার গরজািণ  USD 1.268 

গবগিয়ন েযম USD 561.583 গবগিয়ন হযয়যে, গরজািণ  বোঙ্ক জাগনযয়যে। 

স্লাইযির পরপর দ্যই সপ্তাযহর পর আযির গরযপাটিণ ং সপ্তাযহ সামগগ্রে গরজািণ  

USD 44 গমগিয়ন কবযড USD 562.851 গবগিয়ন হযয়যে। 2021 সাযির 

অযক্টাবযর, কেযশর ত্রবযেগশে মুরার পগরমার্ সবণোযির সযবণাচ্চ 645 গবগিয়ন 

মাগেণ ন িিাযর কপৌাঁযেযে। 
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িারকতর সবকচকয় ধনী 1% কিাট সম্পকদর 40% এর কবশি: 

অিফাি 

অক্সফাম ইগন্ডয়ার এে প্রগতযবেযন বিা হযয়যে, সবযচযয় ধনী এে শতাংশ 

িারতীয় নীযচর 50 শতাংযশর কচযয় 13 গুর্ কবগশ সম্পযের মাগিে। শীষণ পাাঁ চ 

শতাংযশর মাগিে কমাট সম্পযের 61.7 শতাংশ,  া নীযচর অযধণযের 

মাগিোনাধীন 3 শতাংযশর কচযয় প্রায় 20 গুর্ কবগশ। কবসরোরী সংস্থা (NGO) 

বারা প্রোগশত “সারিাইিাি অফ েে গরযচি: েে ইগন্ডয়া সাগেযমন্ট” অনুসাযর, 

সম্পযের ত্রবষমে শীযষণ র্নীিূত হযয়যে। শীষণস্থানীয় 10 শতাংশ ধনী িারতীয়যের 

অযধণযেরও কবগশ সম্পযের মাগিোনা শীষণ 1 শতাংযশর হাযত। িারযতর 100 জন 

ধনী বেগির সগম্মগিত সম্পে 2022 সাযি 54.12 িক্ষ কোটি টাোয় কপৌাঁযেযে। 

10 জন ধনী িারতীযয়র কমাট সম্পে 2022 সাযি 27.52 িক্ষ কোটি টাোয় 

োাঁ গডযয়যে,  া 2021 কথযে 32.8% বতগদ্ধ কপযয়যে। 

শবকশ্বর সবকচকয় ধনী অশিকনতার তাশেকায় টি িুেকক কপেকন 

কফকেকেন িাহরুখ্ খ্ান 

বগিউি অগিযনতা শাহরুখ্ খ্ান গফল্ম ইন্ডাগিযত তার গতন েশযেরও কবগশ সময় 

ধযর োজ েযর সারা গবযশ্ব িক্ষ িক্ষ িি সংগ্রহ েযরযেন এবং আনুমাগনে 

₹627 গমগিয়ন ($770 গমগিয়ন) কনট মূিে, তাযে এগশয়ার সবযচযয় ধনী 

অগিযনতা এবং চতুথণ ধনীযত পগরর্ত েযরযেন। টম িুজ, জোগে চোন এবং জজণ  

কু্লগনর মযতা সহেমী অসীম গবখ্োত এবং োল্ট অগিযনতাযের পরাগজত েযর, 

ওয়াডণ  অফ িোটিগিক্স বারা প্রোগশত গবযশ্বর আটটি ধনী অগিযনতার তাগিোয় 

শাহরুখ্ খ্ান চতুথণ স্থান অগধোর েযরযেন। 
 

EY শরকপাটণ  অনু ায়ী িারত 2047 সাকের িকধয $26 ট্রিশেয়ন 

অথণনীশতকত পশরর্ত হকব 

আনণি অোন্ড ইয়ং, ইগন্ডয়া@100: US$26 ট্রিগিয়ন অথণনীগতর সম্ভাবনার 

উপিগব্ধ শীষণে এেটি প্রগতযবেন প্রোশ েযরযে। অনুমান অনুসাযর, িারযতর 

অথণনীগত 2047 সাযির মযধে GDP আোযর US$26 ট্রিগিয়ন কপৌাঁেযব, কেযশর 

স্বাধীনতার 100তম বেযর। কেশটিযে উন্নত অথণনীগতর োতাযরর মযধে করযখ্ 

মাথাগপেু আয় US$15,000-এ বতগদ্ধ পাযব বযি আশা েরা হযে। 
 

িুককি আম্বাশন িারতীয়কদর িকধয 1 নম্বকর এবং ব্রযান্ড 

 াশডণ য়ানশিপ সূচকক শবশ্ববযাপী 2 নম্বকর 

ধনকুযবর মুযেশ আম্বাগন িারতীয়যের মযধে নং 1 এবং গবশ্ববোপী িোন্ড 

িাগিণ য়ানগশপ ইনযিক্স 2023-এ গবতীয় স্থাযন রযয়যে, মাইযিাসফযটর সতে 

নাযেিা এবং Google-এর সুন্দর গপচাই-এর পেন্দযে োগডযয় কিযে। 

এনগিগিয়ার গসইও কজনযসন হুয়াং গবশ্ববোপী তাগিোর শীযষণ, মাইযিাসযফ্টর 

সতে নাযেিা তত তীয় স্থাযন রযয়যে। 

 S.NO                CEO                    ককপণাকরিন 

1                   কজনযসন হুয়াং             এনগিগিয়া 

2                    মুযেশ আম্বাগন              গরিাযয়ে 

3                    সতে নাযেিা               মাইযিাসফট 

4                    শান্তনু নারায়র্               অোযিাগব 

5                    সুন্দর গপচাই                  গুিি 

6                    পুগনত করযঞ্জন              কিিযয়ট 

7                Fabrizio Freda             Estee Lauder কোম্পাগন 

8                নটরাজন চন্দ্রযশখ্রন                টাটা 

9                পী ূষ গুপ্ত                           DBS 

10              হুয়াযটং মা                            কটনযসন্ট 
 

Jio হে িারকতর সবকচকয় িশিিােী ব্রযান্ড, শবশ্ববযাপী নবি স্থাকন 

রকয়কে 

িোন্ড ফাইনোে বারা প্রোগশত সাম্প্রগতে প্রগতযবেন 'কলাবাি 500 - 2023' 

অনুসাযর গরিাযয়ে গজও িারযতর সবযচযয় শগিশািী িোন্ড গহসাযব স্থান 

কপযয়যে এবং গবযশ্বর শগিশািী িোন্ডগুগির মযধে নবম স্থাযন রযয়যে। EY, 

Coca Cola, Accenture এবং Porsche-এর মযতা িোন্ডগুগির কথযে এগিযয় 

এবং Google, YouTube, Deloitte এবং Instagram-এর মযতা িোন্ডগুগির 

মযধে 'Jio' গবযশ্বর শগিশািী িোন্ডগুগির মযধে নবম স্থাযন গেি। িোন্ড কিংথ 

ইনযিক্স 90.2 সহ, িোন্ড ফাইনোে তাগিো অনুসাযর গবযশ্বর সবযচযয় শগিশািী 

25টি িোযন্ডর মযধে Jio হি িারযতর এেমাে িোন্ড৷ 
 

2020 সাকে বেব চাি সম্প্রসারকর্ িীিণ 3টি কদিগুশের িকধয িারত৷ 

িারত গবযশ্বর শীষণ গতনটি কেযশর মযধে এেটি গহসাযব আগবিূণ ত হযয়যে ক খ্াযন 

2020 সাযি ত্রজব েত গষর আওতাধীন এিাো সবণাগধে প্রসাগরত হযয়যে৷ 2020 

সাযি গবশ্ববোপী ত্রজব চাযষর অধীযন কমাট বতগদ্ধ গেি 3 গমগিয়ন কহক্টর (mh),  ার 

মযধে আযজণ গন্টনা গেি 7, 81,000 কহক্টর (21 শতাংশ কবগশ), তারপযর উরুগুযয় 

5,89,000 কহক্টর (28 শতাংশ) এবং িারত 3,59,000 কহক্টর। 
 

শহকন্ডনবা ণ  শরকপাটণ  কফাবণকসর ধনী তাশেকায় ক ৌতি আদাশনকক 3য় 

কথকক 7তি স্থাকন কটকনকে 

গহযন্ডনবািণ গরযপাযটণ  কিৌতম আোগন এবং তার পগরবাযরর সেসেযের নাম কেওয়া 

হযয়যে  াযে েযপণাযরট ইগতহাযসর সবযচযয় বড জাগিয়াগত বযি অগিগহত েরা 

হযয়যে। প্রগতযবেনটি আোগন গ্রুযপর োে কথযে কজারাযিা শব্দ ুি প্রগতগিয়া 

শুরু েযরযে, ক খ্াযন এটি গহযন্ডনবাযিণর অনুসন্ধানগুগিযে বাগস এবং এর 

োগবগুগিযে দূগষত বযি অগিগহত েযরযে। গেন্তু এটি আোগনর িযের 

আযশপাযশ বাজাযরর মযনািাবযে সাহা ে েযরগন, োরর্ এটি এখ্নও প ণন্ত 20 

শতাংশ িোশ েযরযে এবং ফাযমণর মাযেণ ট েোপ কথযে 80,000 কোটি টাোরও 

কবগশ মুযে কফযিযে। 
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Business News 

 

আশেবাবা ব্লক শডকের িাধযকি $125 শিশেয়ন িূকেযর Paytm 

কিয়ার শবশি ককরকে 

চীযনর আগিবাবা গ্রুপ এেটি ব্লে চুগির মাধেযম কমাট $125 গমগিয়যন িারতীয় 

গিগজটাি কপযমন্ট সংস্থা Paytm-এর 3.1% কশয়ার গবগি েযরযে। গবযেযির 

কিনযেযন কোম্পাগনটির কশয়ার 8.8% প ণন্ত েযম 528 টাোয়, এবং সবণযশষ 

5.8% েযমযে। আগিবাবা, ক টি কসযেম্বযরর কশষ প ণন্ত Paytm-এ 6.26% 

অংশীোগরত্ব ধারর্ েযরগেি, প্রগত 536.95 টাোয় কশয়ার গবগি েযরযে। তত তীয় 

ত্রেমাগসযের জনে শগিশািী প্রাথগমে পগরসংখ্োন গরযপাটণ  েরার পযর, Paytm 

এর িে এই বের প্রায় 9% কবযডযে কশষ প ণন্ত। কোম্পাগনটি গিযসম্বযর কশয়ার 

বাইবোে কর্াষর্া েরা সযিও এটি 60% কিােসাযনর সাযথ 2022 সাযি বন্ধ হযয় 

কিযে। িত বেযরর নযিম্বযর, সফটবোঙ্ক গ্রুপ েযপণাযরশন $200 গমগিয়ন মূযিের 

ই-কপযমন্ট ফাযমণর 4.5% কশয়ার গবগি েযর। 30 কসযেম্বর প ণন্ত Paytm-এ 

SoftBank-এর 17.5% কশয়ার গেি। 
 

NCLT িাশিকপ্ল্ি অপাকরটর PVR এবং Inox-এর 

একীিূতকরকর্র অনুকিাদন কদয়৷ 

গফল্ম এবং গবযনােন গশযল্পর এেটি বড উন্নগতর জনে, PVR-Inox এেীিূতেরর্ 

নোশনাি কোম্পাগন ি ট্রাইবুেনাি বারা অনুযমাগেত হযয়যে। NCLT গবচারে 

কমৌগখ্ে আযেযশ এেীিূতেরযর্র পগরেল্পনা অনুযমােন েযরযেন। আিামী 15-

20 গেযনর মযধে এেটি গিগখ্ত আযেশ পাস হযত পাযর। 27 মাচণ , PVR এবং 

Inox Leisure তাযের এেেীেরযর্র কর্াষর্া েযরযে,  া ইগতমযধেই তাযের 

গনজ গনজ কশয়ারযহাডার, ঋর্োতাযের পাশাপাগশ কনতত স্থানীয় কশয়ার NSE এবং 

BSE বারা অনুযমাগেত হযয়যে। 
 

খ্শনর েনয হাইকরাকেন চাশেত োক কিাতাকয়ন করকব আদাশন 

এন্টারপ্রাইে 

খ্গনর সরবরাহ এবং পগরবহযনর জনে এেটি হাইযরাযজন ফুযয়ি কসি ইযিেট্রিে 

ট্রাে (FCET) গবোযশর জনে এেটি পাইিট প্রেল্প চািু েরার জনে আোগন 

এন্টারপ্রাইযজস িারযতর অযশাে কিিোন্ড এবং োনািার বোিািণ  পাওয়াযরর 

সাযথ এেটি চুগি েযরযে৷ আোগন এন্টারপ্রাইজ এবং িারযতর অযশাে কিিোন্ড 

এবং োনািার বোিািণ  পাওয়াযরর মযধে সহয াগিতা এগশয়ার প্রথম পগরেগল্পত 

হাইযরাযজন চাগিত মাইগনং ট্রােযে গচগিত েযরযে। 

প্রেশণনী প্রেল্পটি AEL-এর কনতত যত্ব পগরচাগিত হযব, ক টি এেটি কোম্পাগন  া 

উিয়ই মাইগনং ো ণিযমর উপর দৃগষ্ট গনবদ্ধ েযর এবং কসাগসণং, পগরবহন এবং 

হাইযরাযজন গরফুযয়গিং অবোোযমা ত্রতগরর জনে সবুজ হাইযরাযজন প্রেযল্পর 

উন্নয়ন েযর। 

অযািােন শবকশ্বর সবকচকয় িূেযবান ব্রযান্ড শহসাকব শফকর একসকে, 

অযাপে 2 নম্বকর 

গবগিয়যনয়ার কজফ কবযজাযসর ই-েমাসণ কোম্পাগন Amazon সবযচযয় মূিেবান 

িোন্ড হযয় উযেযে, অোপিযে োগডযয়, িত বেযরর শীষণস্থানীয়। অোমাজন গবযশ্বর 

সবযচযয় মূিেবান িোন্ড গহসাযব শীষণস্থান পুনরুদ্ধার েযরযে  গেও এই বের তার 

িোযন্ডর মূিে $350.3 গবগিয়ন কথযে $299.3 গবগিয়ন েযমযে। িোন্ড 

িোিুযয়শন েনসািযটগে িোন্ড ফাইনোে-এর গরযপাটণ  অনু ায়ী, “কলাবাি 500 

2023”,  খ্ন Amazon এে নম্বযর গফযর এযসযে, তখ্ন তার িোযন্ডর মূিে এই 

বের $50 গবগিয়যনর কবগশ েযমযে, এর করটিং AAA+ কথযে AAA-কত কনযম 

কিযে। মহামারী পরবতী গবযশ্ব কিািারা এটিযে আরও েযোরিাযব মূিোয়ন েযর 

বযি এটি। 
 

িািারকাডণ  িারকত Girls4Tech STEM শিক্ষার শবতীয় প ণাকয়র 

ক াির্া ককরকে 

মািারোিণ  িারযত তার স্বাক্ষর িািণস 4 কটে, কিম (গবজ্ঞান, প্র ুগি, প্রযেৌশি 

এবং িগর্ত) গশক্ষা ো ণিম সম্প্রসারযর্র কর্াষর্া েযরযে। Girls4Tech 

মািারোিণ  ইমপোক্ট ফান্ড বারা এবং আযমগরোন ইগন্ডয়া ফাউযন্ডশন (AIF) এর 

সাযথ অংশীোগরযত্ব সমগথণত। 

এই েমণসূগচর সম্প্রসারযর্র িক্ষে হি 2024 সাযির মযধে সারাযেযশ 1 িক্ষ 

মগহিা োে-োেীযের STEM গশক্ষা গ্রহযর্ উৎসাগহত েরা। এই েমণসূগচযত গেগির 

14,400 জন োে এবং 40টি অগতগরি সরোগর সু্কি রযয়যে ক খ্াযন 8 কথযে 

14 বের বয়সী কমযয়যের STEM কোসণ অফার েরা হযব। 
 

িারতী এয়ারকটে হায়রাবাকদ হাইপারকস্কে কডটা কসন্টার স্থাপন 

করকত 2,000 ককাটি টাকা শবশনকয়া  করকব 

িারতী এয়ারযটি গ্রুপ কর্াষর্া েযরযে ক  এটি হায়রাবাযে এেটি বড 

হাইপারযস্কি কিটা কসন্টার স্থাপযনর জনে 2,000 কোটি টাো গবগনযয়াি েরযব। 

সুইজারিোযন্ডর োযিাযস কতযিোনা িাউযঞ্জ কতযিোনার তথেপ্র ুগি ও 

গশল্পমন্ত্রী কে টি রামা রাও-এর উপগস্থগতযত এই কর্াষর্া েরা হয়। গববতগতযত ক াি 

েরা হযয়যে ক  িারতী এয়ারযটি গ্রুপ, তার কিটা কসন্টার শাখ্া, Nxtra কিটা 

কসন্টাযরর মাধেযম, পগরোোযমার জনে মূিধন গবগনযয়াি গহসাযব অথণ গবগনযয়াি 

েরযব  া তাযের গ্রাহেযের োে কথযে আরও গবগনযয়াি আেষণর্ েরযব। 
 

LIC েীবন আোদ শেশিকটড শপ্রশিয়াি কপকিন্ট প্ল্যান উকমাচন 

ককরকে 

িাইফ ইেুেযরে েযপণাযরশন অফ ইগন্ডয়া (LIC) LIC জীবন আজাে েোন চািু 

েযরযে। এটি এেটি সীগমত সমযয়র গপ্রগময়াম কপযমন্ট েোন  া পগিগসর কময়াযে 

গনগিত জীবন দ্যিণ ািেজনে মততুের কক্ষযে পগরবাযরর জনে আগথণে সহায়তা প্রোন 

েযর।  গে LIC পগিগসধারী কময়ােপূগতণ র কময়াযে কবাঁযচ থাযেন, তাহযি েোনটি 

এেটি িোরাগন্ট ুি কবস অোমাউন্ট অফার েযর। 
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Agreement News 

 

উন্নত প্রশতরক্ষা প্র ুশির েনয IIT িারাে এবং DRDO টাই আপ 

IIT মারাজ কসন্টার অফ এগক্সযিে DRDO-এর সাযথ েমবোট কিগহযেি 

কটেযনািগজসহ উন্নত প্রগতরক্ষা প্র ুগি গনযয় োজ েরযে। ইগন্ডয়ান ইনগিটিউট 

অফ কটেযনািগজ মারাজ (IIT মারাজ) কেযশর জাতীয় প্রগতরক্ষা এবং 

গনরাপিার প্রযয়াজযন উন্নত প্র ুগি গবোযশর জনে প্রগতরক্ষা িযবষর্া ও উন্নয়ন 

সংস্থা (DRDO) এর সাযথ ক ৌথিাযব প্রগতরক্ষা প্র ুগিযত গনযবগেত এেটি 

িযবষর্া কেন্দ্র পগরচািনা েরযে। এটি গিআরগিও বারা প্রগতগষ্ঠত হযয়গেি গেন্তু 

আইআইটি মারাজ এখ্ন এটিযে এেটি উৎেষণ কেযন্দ্র রূপান্তগরত েযরযে। 
 

সশন কস্পাটণ স অকেশেয়ান ওকপকনর স্পনসর শহসাকব হুন্ডাই 

আইওশনক 5, সযািকসানাইটকক স্বাক্ষর ককরকে 

িিোিার কসাগন কিাটণ স কনটওয়ােণ , ক টি এই মাযস অযিগিয়ান ওযপন 

সম্প্রচার েরযব তার চোযনি এবং OTT অোপ SonyLiv জুযড। এটি Hyundai 

Ioniq 5 এবং Samsonite-এর মযতা িনসরযের সাযথ সহ-উপস্থাপে িনসর 

এবং Panasonic আসন্ন ওযপযনর জনে সহয ািী িনসর গহযসযব ক াি গেযয়যে। 

এটি সগন কিাটণ স কনটওয়াযেণ র িাইি কটগনস িুগিও কশা, অগপণত শমণা বারা 

কহাি েরা 'এক্সট্রাআ সািণ '-এর প্রতোবতণ নযে গচগিত েরযব এবং টুনণাযমযন্টর 

গহগন্দ ধারািাষে কেযব নাযটের, মনীশ বাটাগিয়া এবং অতীশ েুেরাি। 
 

ওয়ারহাউশসং উন্নয়ন শনয়ন্ত্রক কতৃণ পক্ষ SBI-এর সাকথ সিক াতা 

স্মারক স্বাক্ষর ককরকে 

ওয়ারহাউগসং উন্নয়ন গনয়ন্ত্রে েততণ পক্ষ (WDRA) স্বল্প সুযে ঋর্ কপযত 

েত ষেযের সাহা ে েরার জনে িারতীয় কিট বোযঙ্কর সাযথ এেটি সমযঝাতা 

স্মারে (এমওইউ) স্বাক্ষর েযরযে। E-NWRs (ইযিক্ট্রগনে কনযিাগশযয়বি 

ওয়োরহাউস রগসে) এর গবরুযদ্ধ এেযচটিয়ািাযব তহগবি কেওয়ার জনে 'প্রগিউস 

মাযেণ টিং কিান' নাযম নতুন ঋর্ পর্ে সম্পযেণ  সযচতনতা প্রচাযরর জনে সমযঝাতা 

স্মারে (এমওইউ) স্বাক্ষগরত হযয়গেি। 
 

িারত প্রসার িারতী এবং শিিকরর োতীয় শিশডয়া কতৃণ পকক্ষর িকধয 

সিক াতা স্মারক স্বাক্ষর ককরকে 

িারত ও গমশর প্রসার িারতী এবং গমশযরর নোশনাি গমগিয়া অথগরটির মযধে 

গবষয়বস্তু গবগনময়, সক্ষমতা বতগদ্ধ এবং সহ-প্রয াজনার সুগবধাযথণ এেটি MOU 

স্বাক্ষর েযরযে। এমওইউযত স্বাক্ষর েযরযেন কেন্দ্রীয় তথে ও সম্প্রচার,  ুব 

গবষয়ে এবং িীডা মন্ত্রী অনুরাি গসং োকুর এবং গমশর সরোযরর গবযেশ গবষয়ে 

মন্ত্রী সাযমহ হাসান কশৌেগর। 

নয়াগেগির হায়রাবাে হাউযস দ্যই পযক্ষর মযধে প্রগতগনগধ প ণাযয়র আযিাচনার পর 

িারযতর প্রধানমন্ত্রী এবং গমশযরর রাষ্ট্রপগতর উপগস্থগতযত দ্যই কেযশর মযধে 

সমযঝাতা স্মারে গবগনময় েরা হয়। 

Appointment News 

 

ইশন্ডয়ান ওিারশসে বযাঙ্ক: অেয় কুিার শ্রীবাস্তবকক এিশড এবং 

শসইও শহসাকব শন ুি করা হকয়কে 

অজয় কুমার শ্রীবাস্তব তার বতণ মান গনবণাহী পগরচািে গহসাযব 1 জানুয়ারী, 2023 

কথযে িারতীয় ওিারগসজ বোযঙ্কর বেবস্থাপনা পগরচািে এবং গসইও গহসাযব 

উন্নীত হযয়যেন। গতগন 1991 সাযি এিাহাবাে বোংযে প্রযবশনাগর অগফসার 

গহসাযব তার বোগঙ্কং েমণজীবন শুরু েযরন ক খ্াযন গতগন কেযশর গবগিন্ন স্থাযন 

গবগিন্ন ক্ষমতায় োজ েযরন। গতগন এেজন কচৌেস এবং হািণ যোর বোঙ্কার  ার 

গবশাি মাে-স্তযরর অগিজ্ঞতা রযয়যে এবং এিাহাবাে বোযঙ্ক গসগনয়র কিযিযি 

োজ েরার সময় উিরপ্রযেশ, গুজরাট এবং গেগির সবযচযয় বড এবং সবযচযয় 

গুরুত্বপূর্ণ এিাোয় সফিিাযব কনতত ত্ব কেওয়ার কিৌরব রযয়যে। 
 

কেসন িু বযাংক অফ শসঙ্গাপুকরর শসইও শন ুি হকয়কেন 

Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) এর প্রাইযিট বোগঙ্কং 

শাখ্া বোংে অফ গসোপুর (BoS) কর্াষর্া েযরযে ক  এটি তার নতুন গসইও 

গহসাযব কজসন মুযে গনযয়াি েযরযে৷ 26 গিযসম্বর, 2022-এ ব্লুমবাযিণর গনবযন্ধর 

পযর BoS-এর কর্াষর্া আযস৷ Moo 6 মাচণ  কথযে আনুষ্ঠাগনেিাযব Bahren 

Shaari-এর স্থিাগিগষি হযব৷ 
 

শবহাকরর রােয আইকন শহকসকব বিশথেী ঠাকুরকক শন ুি ককরকে 

শনবণাচন কশিিন 

কিােগশল্পী ত্রমগথিী োকুরযে গবহাযরর রাজে আইেন গহযসযব গন ুি েযরযে 

গনবণাচন েগমশন। িায়ে কিাটারযের গনবণাচনী প্রগিয়ায় অংশগ্রহযর্র জনে তাযের 

মযধে সযচতনতা ত্রতগর েরযবন। এই স্বীেত গত তাযে (ত্রমগথিী) মহাযেশ জুযড 

গবহাযরর কিােসংিীত েগডযয় গেযত এবং গনবণাচনী প্রগিয়ায় অংশগ্রহযর্র গুরুত্ব 

সম্পযেণ  সযচতনতা ত্রতগর েরযত আরও অনুযপ্ররর্া কেযব। 
 

িারকতর শবনয় প্রকাি শসং এশিয়ান পযাশসশফক কপািাে 

ইউশনয়কনর নতুন িহাসশচব পকদর দাশয়ত্ব গ্রহর্ করকবন 

ক ািায াি মন্ত্রযের মযত, গবনয় প্রোশ গসং, এেজন প্রািন সেসে (পাযসণাযনি), 

কপািাি সাগিণ যসস কবািণ , ইউগনয়যনর কসযিটাগর কজনাযরি গহসাযব গনবণাগচত 

হযয়যেন এবং 13 তাগরযখ্ অনুগষ্ঠত সফি গনবণাচযনর পর চার বেযরর কময়াযের 

জনে এই পযের োগয়ত্ব গ্রহর্ েরযবন। APPU েংযগ্রস,  া 2022 সাযির আিি 

এবং কসযেম্বর মাযস বোংেযে অনুগষ্ঠত হযয়গেি। এগশয়ান পোগসগফে কপািাি 

ইউগনয়ন (APPU),  ার সের েফতর থাইিোযন্ডর বোংেযে রযয়যে, এই মাস 

কথযে িারযতর কনতত যত্ব থােযব। 
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কচতন িিণা BCCI-এর শনবণাচক কশিটির কচয়ারিযান শহকসকব 

পুনশনণ ুি হকয়কেন 

টি-কটাযয়গন্ট গবশ্বোযপ িারতীয় েযির কসগমফাইনাযি গবোযয়র জনে গবগসগসআই 

তার পুযরা পোযনি কিযে কেওয়ার ঠিে দ্যই মাস পযর কচতন শমণাযে গসগনয়র 

গনবণাচে েগমটির কচয়ারমোন গহযসযব পুনরায় গন ুি েরা হযয়গেি। সগিি 

আনযোিা, গশব সুনার োস, সুিযতা বোনাজী এবং শ্রীধরন শরৎ বাোই েগমটির 

নতুন সেসে। অযশাে মািযহাো,  তীন পরাঞ্জযপ এবং সুিক্ষর্ নাযয়যের সমন্বযয় 

িঠিত গিযেট উপযেষ্টা েগমটি নতুন েগমটি বাোই েযরযে। েগমটি আরও 

সুপাগরশ েযরগেি কচতন শমণাযে গসগনয়র পুরুষ গনবণাচন েগমটির কচয়ারমোযনর 

িূগমোর জনে। 
 

অনুরা  কুিার ইকেকেশনি ককপণাকরিন অফ ইশন্ডয়া শেশিকটকডর 

CMD শন ুি হকয়কেন 

অনুরাি কুমারযে ইযিেট্রগনক্স েযপণাযরশন অফ ইগন্ডয়া গিগমযটি (ECIL)-এর 

কচয়ারমোন ও মোযনগজং গিযরক্টর গন ুি েরা হযয়যে। মগন্ত্রপগরষযের গনযয়াি 

েগমটি (ACC) কুমারযে তার পেতোযির তাগরখ্ অথণাৎ 31.01.2026 প ণন্ত এই 

পযে গনযয়াযির অনুযমােন গেযয়যে। গিপাটণ যমন্ট অফ পাযসণাযনি অোন্ড কট্রগনং 

(DoPT) কথযে জাগর েরা এেটি আযেশ অনুসাযর, কুমারযে ECIL-এর 

গসএমগি পযে গনযয়াি েরা হযয়যে তার পযে োগয়ত্ব গ্রহযর্র তাগরখ্ কথযে তার 

চােগরর কময়াে কশষ হওয়ার তাগরখ্ প ণন্ত। 
 

MPL-এর পশরবকতণ  KKCL িারতীয় শিককট দকের অশফশিয়াে 

স্পন্সর   

কবািণ  অফ েযরাি ফর গিযেট ইন ইগন্ডয়া (BCCI) টিম ইগন্ডয়ার দ্যই জাগসণ 

িনসযরর এেজযনর বেগি খু্াঁযজ কপযয়যে। গিযেট সংস্থা গেিার গজযের গনমণাতা 

কেওয়াি গেরর্ কপাশােযে পাাঁ চ মাযসর জনে (31 কম, 2023 প ণন্ত) িারতীয় 

গিযেট েযির অগফগসয়াি অংশীোর গহসাযব স্বাক্ষর েযরযে। কেওয়াি গেরর্ 

কক্লাগথং, ক টি িমোন এবং ইগন্টগগ্রটির মযতা িোযন্ডরও মাগিে, কিগমং ফামণ 

এমগপএিযে প্রগতস্থাপন েযর৷ এই চুগির অধীযন, েোিগশপ িোন্ড টিম ইগন্ডয়ার 

জাগসণর িান উপযরর বুযের উপর প্রেশণন েরা হযয়যে। 
 

কতকেঙ্গানার প্রথি িশহো িুখ্য সশচব শহকসকব শন ুি হকেন সন্থী 

কুিারী 

গসগনয়র IAS অগফসার এ সন্থী কুমারীযে কতযিোনার নতুন মুখ্ে সগচব গহযসযব 

গনযয়াি েরা হযয়যে। BRK িবযন সগচবািযয় রাযজের প্রথম মগহিা মুখ্েসগচব 

গহযসযব োগয়ত্ব কনন সন্তী কুমারী। সন্থী কুমারী োগয়ত্ব কনযবন বতণ মান কসাযমশ 

কুমাযরর উপর, গ গন কতিোনা সরোর কথযে কেন্দ্রীয় েমী ও প্রগশক্ষর্ গবিাি 

(DoPT) কথযে অবোহগত কপযয়গেযিন। 

 ুিরাকেযর কেোশর উপকদষ্টা কক্লয়ার কোম্বারকডশে OECD প্রধান 

অথণনীশতশবদ শহসাকব শনকয়া  ককরকেন 

কট্রজাগরর প্রধান অথণননগতে উপযেষ্টা, কক্লয়ার কিাম্বারযিগি, নতুন 

অিণানাইযজশন ফর ইযোনগমে কো-অপাযরশন অোন্ড কিযিিপযমন্ট 

(ওইগসগি) প্রধান অথণনীগতগবে গহযসযব গন ুি হযয়যেন। গতগন 2018 সাি কথযে 

এই পযে অগধগষ্ঠত োযের িযরে বুযনর স্থিাগিগষি হযয় OECD-এর 

অথণননগতে োযজর কনতত ত্ব কেযবন। এেজন গিটিশ নািগরে, কক্লয়ার িন্ডন সু্কি 

অফ ইযোনগমক্স অোন্ড পগিটিোি সাযয়ে কথযে অথণনীগতযত স্নাতযোির গিগগ্র 

এবং েশণন, রাজনীগত এবং অথণনীগতযত স্নাতে গিগগ্র অজণ ন েযরযেন।  
 

BSF-এর অবসরপ্রাপ্ত শডশে পঙ্কে কুিার শসং কডপুটি NSA শন ুি 

হকয়কেন 

বিণ ার গসগেউগরটি কফাযসণর (BSF) অবসরপ্রাপ্ত মহাপগরচািে পঙ্কজ কুমার 

গসংযে দ্যই বেযরর জনে জাতীয় গনরাপিা পগরষে সগচবািযয় উপ-জাতীয় 

গনরাপিা উপযেষ্টা গহযসযব গনযয়াি কেওয়া হযয়যে। গসং, রাজস্থান েোিাযরর 

1988-বোযচর IPS অগফসার, পুনরায় গনযয়াি চুগিযত গন ুি হযয়যেন। গসং 

31কশ গিযসম্বর, 2022-এ BSF প্রধান গহসাযব অবসর গ্রহর্ েযরগেযিন। গসং 

 খ্ন 31কশ আিি, 2021-এ BSF-এর োগয়ত্ব গ্রহর্ েযরগেযিন, তখ্ন গতগন 

এেটি পুে এবং এেজন গপতার চােগরর সময় এেটি আধাসামগরে বাগহনীর শীষণ 

পযে অগধগষ্ঠত হওয়ার ইগতহাস ত্রতগর েযরগেযিন। তার বাবা এবং 1959-বোযচর 

অবসরপ্রাপ্ত IPS অগফসার, প্রোশ গসং, জুন, 1993 কথযে জানুয়াগর, 1994 প ণন্ত 

গবএসএফ-এর প্রধান গেযিন। গসং IIM, আহযমোবাে কথযে MBA োডাও LLB 

এবং এমগফি গিগগ্র অজণ ন েযরযেন। 
 

প্রবীর্ িিণাকক োতীয় স্বাস্থয কতৃণ পকক্ষর পশরচােক শন ুি করা 

হকয়কে 

প্রবীর্ শমণাযে স্বাস্থে ও পগরবার েিোর্ মন্ত্রযের অধীযন জাতীয় স্বাস্থে েততণ পযক্ষর 

(আযু়ষ্মান িারত গিগজটাি গমশন) পগরচািে গহসাযব গনযয়াযির জনে গনবণাগচত 

েরা হযয়যে। গিপাটণ যমন্ট অফ পাযসণাযনি অোন্ড কট্রগনং (DoPT) কথযে জাগর 

েরা আযেশ অনুসাযর, শমণাযে কসরাি িাগফং গস্কযমর অধীযন পযে োগয়ত্ব 

কনওয়ার তাগরখ্ কথযে বা পরবতী আযেশ না হওয়া প ণন্ত পাাঁ চ বেযরর জনে 

গনযয়াি েরা হযয়যে। শমণা 2005 বোযচর এেজন ইগন্ডয়ান গিযফে সাগিণ স অফ 

ইগঞ্জগনয়াসণ (IDSE) অগফসার। 
 

কবদাকের ককয়ানণ অকয়ে অযান্ড  যাস শনক ওয়াকারকক প্রধান 

শনবণাহী কিণকতণ া শহকসকব শন ুি ককরকে 

গনে ওয়াোরযে কবোন্ত গিগমযটযির এেটি ইউগনট কেয়ানণ অযয়ি অোন্ড িোযসর 

প্রধান গনবণাহী েমণেতণ া গহসাযব কর্াষর্া েরা হযয়যে। গনযয়ািটি 5ই জানুয়ারী 2023 

কথযে ো ণের হযব। গনে ওয়াোর এর আযি িুগন্ডন এনাগজণ র কপ্রগসযিন্ট এবং 

গসইও গহযসযব োগয়ত্ব পািন েযরযেন, এেটি বতহৎ ইউযরাপীয় স্বাধীন ইএন্ডগপ। 

প্রগতষ্ঠান. গতগন BP, Talisman Energy, এবং Africa Oil-এর সাযথও োজ 

েযরযেন এবং প্র ুগিিত, বাগর্গজেে এবং গনবণাহী কনতত যত্বর িূগমোয় 30 বেযরর 

আন্তজণ াগতে অগিজ্ঞতা রযয়যে। 
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কনটশিকির সহ-শসইও শরড কহশিংস তার পদ কথকক পদতযা  

ককরকেন 

েীর্ণগেযনর অংশীোর এবং সহ-গসইও কটি সারানযিাস এবং প্রধান অপাযরটিং 

অগফসার কগ্রি গপটাযসণর োযে চাগব হস্তান্তর েরার জনে, Netflix Inc. এর সহ-

প্রগতষ্ঠাতা এবং CEO গরি কহগিংস কোম্পাগনর প্রধান গনবণাহীর পে কথযে 

পেতোি েযরযেন। 

• আফটার আওয়ার কট্রগিংযয়, Netflix কশয়ার 6.1% কবযড $335.05 

হযয়যে োরর্ গিগিও গিগমং এর পথপ্রেশণে আরও প্রোশ েযরযেন ক  

এটি পূবণবতী বেযরর কশযষ প্রতোশার কচযয় কবগশ গ্রাহে অজণ ন েযরযে। 

• 2022 সাযির প্রথমাযধণ কিািা হারাযনার ফযি, কোম্পাগনটি চাযপর মযধে 

রযয়যে। 

• কহগিংস গনবণাহী কচয়ারমোন গহসাযব োজ েরযবন এবং সারানযিাস এবং 

গপটাযসণর সাযথ প্রধান গনবণাহীর িূগমো িাি েরযবন। 

• গপটাসণ এবং সারানযিাস উিযয়ই 2020 সাযির জুিাই মাযস প্রচার 

কপযয়গেযিন,  া বেবসার জনে এেটি েঠিন সমযয় এযসগেি। 
 

প্রািন SC শবচারক এ কক শসকশর শুটিং শবশ্বকাপ 2023-এর প্রিাসক 

শন ুি হকয়কেন 

সুগপ্রম কোযটণ র এেজন অবসরপ্রাপ্ত গবচারপগত অজণ ন কুমার গসেগর, 2023 সাযির 

পরবতী ISSF শুটিং গবশ্বোযপর জনে তহগবি বেবহার পগরচািনা েরার জনে 

প্রশাসে গহসাযব গেগি হাইযোটণ  গন ুি েযরযেন।  

• প্রািন SC গবচারে এ কে গসেগর শুটিং গবশ্বোপ 2023 এর প্রশাসে: মূি 

পযয়ন্ট 

• প্রধান গবচারপগত সতীশ চন্দ্র শমণা এবং গবচারপগত সুিামগনয়াম প্রসাযের 

গবিািীয় কবঞ্চ উযিখ্ েযরযেন ক  গবশ্বোপ আযয়াজযন  গে কেন্দ্রীয় 

সরোযরর তহগবি প্রযয়াজন হয়, তাহযি কেযশর ম ণাো ক্ষগতগ্রস্ত হযব। 

• আোিযতর মযত, প্রশাসে তার পেযন্দর ক  কোনও িীডাগবেযের 

পগরযষবা তাগিোিুি েরযত পাযরন গ গন শুেটিংযয় জাতীয় বা আন্তজণ াগতে 

স্তযর প্রগতবগিতা েযরযেন। 
 

 

DGCA-এর পরবতী শডকরক্টর কেনাকরে শহকসকব নাি ক াির্া করা 

হকয়কে শবিি কদব দকির 

মগন্ত্রপগরষযের গনযয়াি েগমটি গবিম কেব েিযে গিযরক্টযরট অফ কজনাযরি অফ 

গসগিি এগিযয়শন (DGCA) এর পরবতী মহাপগরচািে গহসাযব গনযয়াযির 

অনুযমােন গেযয়যে। গতগন 28 কফব্রুয়ারী, 2023 তাগরযখ্ গবমান চিাচি গনয়ন্ত্রযের 

প্রধান গহসাযব োগয়ত্ব গ্রহর্ েরযবন। গতগন বতণ মান DGCA প্রধান অরুর্ কুমাযরর 

স্থিাগিগষি হযবন। এর আযি েি এয়ার ইগন্ডয়ার CMD গহযসযবও োজ 

েযরযেন। িত বেযরর জানুয়াগরযত গতগন োগয়ত্ব কনন। 

2022 সাযি, েিযে এয়ার ইগন্ডয়া গিগমযটযির কচয়ারমোন এবং মোযনগজং 

গিযরক্টর গহযসযব গন ুি েরা হযয়গেি কেযন্দ্রর বারা প্রিাগবত এেটি গসগনয়র-

স্তযরর আমিাতাগন্ত্রে রেবেযির অংশ গহসাযব। েি AGMUT (অরুর্াচি 

প্রযেশ, কিায়া, গমযজারাম এবং কেন্দ্রশাগসত অঞ্চি) েোিাযরর 1993-বোযচর 

IAS অগফসার।  
 

টকয়াটা আশকও টকয়াডা কচয়ারিযান পকদ ককাশে সাকতাকক নতুন 

শসইও শহকসকব শন ুি ককরকে। 

Toyota Motor Corp-এর প্রধান গনবণাহী, Akio Toyoda তার োো প্রগতগষ্ঠত 

জাপাগন িাগড গনমণাতা কোম্পাগনর প্রধাযনর পে কথযে পেতোি েরযবন। 

অযটাযমোযরর 53 বের বয়সী গচফ িোগন্ডং অগফসার Koji Sato, গ গন Toyota-

এর গবিাসবহুি িোন্ড Lexus-এর কপ্রগসযিন্টও, গতগন 1 এগপ্রি কথযে প্রধান 

গনবণাহী গহযসযব োগয়ত্ব কনযবন, ক যহতু Akio Toyoda কচয়ারমোন হযবন৷ 

বতণ মান কচয়ারমোন তাযেগশ উগচয়ামাো তার কচয়ারমোন পে তোি েরযবন গেন্তু 

কবাযিণ  থােযবন। 

শীযষণ থাো এে েশযেরও কবগশ সময়, টযয়ািা অযটা গশযল্প তীি পগরবতণ যনর সময় 

এবং টযয়াটার মযতা উিরাগধোরী অযটাযমোররা েীিাযব নতুন - এবং প্রায়শই 

চমত্োর - চোযিঞ্জারযের কথযে চোযিঞ্জ কমাোযবিা েরযত পাযর কস সম্পযেণ  

িমবধণমান অগনিয়তার সময়োযি িাগড গনমণাতার সিাপগতত্ব েযরগেযিন।  
 

কসন্ট্রাে করেওকয়র কেনাকরে িযাকনোর শহকসকব দাশয়ত্ব শনকচ্ছন 

নকরি োেওয়াশন 

নযরশ িািওয়াগন কসরাি করিওযয়র নতুন কজনাযরি মোযনজার গহযসযব োগয়ত্ব 

গনযয়যেন। গতগন 1985 বোযচর িারতীয় করিওযয় ইগঞ্জগনয়াগরং সাগিণ যসর এেজন 

গসগনয়র অগফসার। কসরাি করিওযয়র কজনাযরি মোযনজার গহযসযব োগয়ত্ব 

কনওয়ার আযি গতগন পগিম করিওযয়র গসগনয়র কিপুটি কজনাযরি মোযনজার 

এবং গচফ গিগজিোে অগফসার গহযসযব োজ েরগেযিন। গতগন অযশাে কুমার 

গমযশ্রর স্থিাগিগষি হন, মহাবেবস্থাপে পগিম করিওযয় গ গন কসরাি করিওযয়র 

অগতগরি োগয়যত্বও অগধগষ্ঠত গেযিন। 
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Banking News 
 

RBI শরোিণ  বযাকঙ্কর ইশতহাকসর পঞ্চি খ্ে প্রকাি ককরকে (1997-

2008) 

িারতীয় গরজািণ  বোযঙ্কর ইগতহাযসর পঞ্চম খ্ণ্ড প্রোগশত হযয়যে। এই িগিউমটি 

1997 কথযে 2008 প ণন্ত 11 বেযরর সময়োিযে অন্তিুণ ি েযর। এই 

িগিউযমর সাযথ, িারতীয় গরজািণ  বোযঙ্কর ইগতহাস এখ্ন 2008 প ণন্ত আপযিট 

েরা হযয়যে। গরজািণ  বোঙ্ক 2015 সাযি এই িগিউম ত্রতগরর প্রগিয়া শুরু 

েযরগেি প্রািন সংসে সেসে এবং গরজািণ  বোযঙ্কর প্রািন প্রধান উপযেষ্টা ও 

প্রধান অথণনীগতগবে ি. নযরন্দ্র  ােযবর সিাপগতযত্ব এেটি উপযেষ্টা েগমটি৷ 
 

সমূ্পর্ণ শডশেটাে কাকরন্ট অযাকাউন্ট চােু করকত OPEN-এর সাকথ 

Axis Bank অংিীদাশরত্ব ককরকে 

Axis Bank OPEN-এর সাযথ অংশীোগরত্ব েযরযে  াযত SMEs (কোট ও 

মাঝাগর উযেোি), গেিোোর, কহামযপ্রগনউর, প্রিাবশািী এবং আরও অযনে গেেু 

সহ গ্রাহেযের জনে সমূ্পর্ণ কেশীয় গিগজটাি োযরন্ট অোোউন্ট  াো প্রোন েযর। 

এটি এেটি সমূ্পর্ণ গিগজটাি োযরন্ট অোোউন্ট চািু েরার জনে এেটি গফনযটে 

কেয়াযরর সাযথ বোযঙ্কর প্রথম অংশীোগরত্ব। এই অোোউন্ট বেবহার েযর, গ্রাহেরা 

250+ বোগঙ্কং পগরযষবা কপযত পাযরন এবং গ্রোব-গিযির মাধেযম 50 শতাংশ 

প ণন্ত েোশবোে োগব েরযত পাযরন। এই অংশীোগরযত্বর মাধেযম, সমস্ত গবেেমান 

Axis বোঙ্ক অোোউন্টধারীরা OPEN-এর অি-ইন-ওয়ান গিগজটাি বোগঙ্কং 

েোটফযমণ অোযক্সস পান  া বতণ মাযন 30 িযক্ষরও কবগশ বেবসার বারা বেবহৃত 

হয়৷ 
 

কসশব শেকরাধা-সিশথণত ক াকর্ল্নশপ কটককনােশেসকক ঋর্ দাোে 

োইকসন্স ইসুয ককরকে 

Zerodha-সমগথণত GoldenPi Technologies প্রথম অনিাইন বন্ড েোটফমণ 

প্রোনোরী হযয় উযেযে  ারা বাজার গনয়ন্ত্রে গসগেউগরটিজ অোন্ড এক্সযচঞ্জ কবািণ  

অফ ইগন্ডয়া (SEBI) কথযে এেটি ঋর্ কিাোযরজ িাইযসে কপযয়যে৷ কবোিুরু-

গিগিে গফনযটে ফামণ আশা েযর ক  এই উন্নয়নটি অনিাইন বন্ড এবং গিযবঞ্চার 

গবগনযয়াযির জায়িাযত আরও কবগশ আস্থা জািাযব৷ 
 

SBI MF Equitas Small Finance Bank-এ 10% কিয়ার ককনার 

েনয RBI-এর অনুকিাদন কপকয়কে 

গরজািণ  বোঙ্ক অফ ইগন্ডয়া SBI গমউচুয়াি ফাযন্ডর গস্কমগুগির মাধেযম ইকুইটাস 

স্মি ফাইনোে বোযঙ্ক 9.99% প ণন্ত অংশীোগরত্ব অজণ যনর জনে SBI ফান্ডস 

মোযনজযমন্ট গিগমযটিযে অনুযমােন গেযয়যে| েোঙ্কগিন কটম্পিটন গমউচুয়াি 

ফান্ড এবং DSP গমউচুয়াি ফান্ডও বোযঙ্কর প্রগতটিযত 9.99% কশয়ার কেনার 

জনে RBI-এর অনুযমােন কপযয়যে। 

ICICI প্রুকডনশিয়াে োইফ ইনু্সযকরন্স একটি নতুন কযাকম্পইকনর 

েনয সূ ণকুিার  াদবকক স্বাক্ষর কশরকয়কে 

ICICI প্রুযিনগশয়াি িাইফ ইেুেযরে তার '360° আগথণে সুরক্ষা ICICI 

প্রুযিগেয়াি িাইফ ইেুেযরে' গিগজটাি-প্রথম প্রচারাগি ান চািু েরার কর্াষর্া 

েযরযে  াযত গিযেটার সূ ণকুমার  ােব রযয়যে৷ সংস্থার মযত,  ােব তার 

আন্তজণ াগতে অগিযষযের পর কথযে সাো বযির ফমণোযট ধারাবাগহে এবং 

গনিণ রয ািে বোটার গহসাযব আগবিূণ ত হযয়যে। েোযম্পইযনর কেন্দ্রীয় বাতণ া হি 

ICICI প্রুযিনগশয়াি িাইফ ইেুেযরে েীিাযব সুরক্ষা পর্েগুগির এেটি গবস্তত ত 

সুেট অফার েযর  া সমস্ত চারপাযশর জীবন েিার প্রোন েযর  া ক  কোনও 

জটিি পগরগস্থগতযত 360-গিগগ্র আগথণে সুরক্ষা প্রোন েযর। 
 

RBI এর িকত শকেু ঋর্দাতা এখ্নও Libor চুশি চাশেকয়  াকচ্ছ 

িন্ডন ইন্টারবোঙ্ক অফারি করট (গিযবার) কশষ হওয়ার সাযথ সাযথ, িারতীয় 

গরজািণ  বোঙ্ক (আরগবআই) বোঙ্কগুগি এবং অনোনে আগথণে প্রগতষ্ঠানগুগিযে 31 

গিযসম্বযরর মযধে  ত তাডাতাগড সম্ভব এবং বাধেতামূিেিাযব কবঞ্চমােণ  বেবহার 

বন্ধ েরযত এবং ক যোযনা গবেল্প করফাযরে করটগুগিযত চযি ক যত বযিযে ( 

ARR)। সুরগক্ষত ওিারনাইট ফাইনোগেং করট (SOFR) এবং িাগিণং 

ওিারনাইট ইন্টারবোঙ্ক এিাযরজ করট (SONIA) হি দ্যটি জনগপ্রয় গবেল্প, গেন্তু 

আন্তজণ াগতেিাযব গিযবাযরর মযতা জনগপ্রয় কোথাও কনই,  া এই বেযরর কশযষর 

মযধে প ণায়িযম বন্ধ হযয়  াযে৷ 

• েযয়ে বের আযি করট গফগক্সং কেযিঙ্কাগর প্রোযশর পর গিযবারযে বাগতি 

েরযত হযয়গেি। আিি 2020-এ, আরগবআই বোঙ্কগুগিযে গিযবার কথযে 

সযর  াওয়ার পরামশণ গেযয়গেি। 

• এখ্ন প ণন্ত ত্রবযেগশে মুরায় কিনযেন েযর এমন প্রায় সব বোঙ্কই ARR-এ 

রূপান্তযরর জনে প্রস্তুত, গেন্তু তারা এখ্নও গসদ্ধান্ত কনয়গন কোনটি সবযচযয় 

গনিণ রয ািে ARR হযব। 

• বোঙ্কাররা বিযেন ক  িারতীয় বোঙ্কগুগি এই ইসুেযত কনতত ত্ব কেযব এমন 

সম্ভাবনা েম। পগরবযতণ , তারা গবেগশত আন্তজণ াগতে অনুশীিনগুগি অনুসরর্ 

েরযব। 

• গেেু US িিার গিযবার কসটিংস 30 জুন, 2023 প ণন্ত প্রোগশত হযত 

থােযব, বযন্ধর সময়সীমার বগধণতেরযর্র উযেশে প্রাথগমেিাযব USD 

Libor-সং ুি গিিোগস চুগির করাি-অফ গনগিত েরা এবং Libor-এর 

উপর অগবরত গনিণ রতাযে উৎসাগহত েরা নয়। 

• গিযসম্বযরর পযর ক যোন গিবার চুগি শুধুমাে অনোনে অবগশষ্ট Libor-

সং ুি চুগির গবরুযদ্ধ কহগজংযয়র জনে েরা উগচত। 
 

BharatPe অনোইন কপকিন্ট অযাশগ্রক টর শহসাকব কাে করার েনয 

RBI কথকক নীশত ত অনুকিাদন কপকয়কে 

Fintech েোটফমণ BharatPe জাগনযয়যে ক  এটি এেটি অনিাইন কপযমন্ট 

এগগ্রযিটর (PA) গহসাযব োজ েরার জনে িারতীয় গরজািণ  বোঙ্ক (RBI) কথযে 

নীগতিত অনুযমােন কপযয়যে৷ সংস্থাটি বযিযে ক  করগসগিযয়ন্ট কপযমন্টস 

প্রাইযিট গিগমযটিযে এেটি নীগতিত অনুযমােন কেওয়া হযয়যে, করগসগিযয়ন্ট 

ইযনাযিশন প্রাইযিট গিগমযটি (BharatPe) এর 100 শতাংশ সহায়ে সংস্থা৷ 
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Axis Bank Max Life-এ অশতশরি 7% অংিীদাশরত্ব অেণ কনর 

েনয Max Financial Services-এর সাকথ সংকিাশধত চুশিকত 

প্রকবি ককরকে। 

কবসরোরী ঋর্োতা অোগক্সস বোঙ্ক এক্সযচঞ্জগুগিযে জাগনযয়যে ক  এটি 

পরবতীযত অবগশষ্ট 7 শতাংশ কশয়ার অগধগ্রহযর্র জনে মোক্স ফাইনোগেয়াযির 

সাযথ এেটি সংযশাগধত চুগিযত প্রযবশ েযরযে৷ পক্ষগুগি সম্মত হযয়গেি ক  

মোক্স িাইযফর অবগশষ্ট 7 শতাংশ কশয়ার অগধগ্রহযর্র অগধোযরর জনে মূিোয়ন 

আয়ের গনয়ম, 1962-এর গনয়ম 11UA অনুসাযর মূিোয়যনর পগরবযতণ  োড ুি 

নিে প্রবাহ বেবহার েযর নো ে বাজার মূযিের মাধেযম হযব। Axis Entities এর 

আযি Max Life-এর 12.99 শতাংশ কশয়ার প্রগত কশয়ার 35 টাোয় অগধগ্রহর্ 

েযরযে এবং কোম্পাগনযত অগতগরি 7 শতাংশ কশয়ার অগধগ্রহযর্র অগধোর 

রযয়যে৷ 
 

Paytm বযাঙ্ক িারত শবে কপকিন্ট অপাকরটিং ইউশনট শহসাকব কাে 

করার েনয RBI অনুকিাদন কপকয়কে 

Paytm কপযমন্ট বোঙ্ক বযিযে ক  এটি িারত গবি কপযমন্ট অপাযরটিং ইউগনট 

(BBPOU) গহসাযব োজ েরার জনে িারতীয় গরজািণ  বোঙ্ক কথযে চূডান্ত 

অনুযমােন কপযয়যে। িারত গবি কপযমন্ট গসযিম (BBPS) এর অধীযন, এেটি 

BBPOU গবদ্যেৎ, কফান, গিটিএইচ, জি, িোস বীমা, ঋর্ পগরযশাধ, FASTag 

গরচাজণ , গশক্ষা গফ, কিগিট োিণ  গবি এবং কপৌরসিা েযরর গবি পগরযশাধ 

পগরযষবার সুগবধাযথণ অনুযমাগেত। 
 

SBI ইনো বকন্ডর িাধযকি 9,718 ককাটি টাকা তুকেকে 

SBI বযিযে ক  এটি 15 বেযরর অযথণর জনে প্রগত বের 7.70 শতাংশ কুপন হাযর 

তার গবতীয় পগরোোযমা বন্ড ইসুে েরার মাধেযম 9,718 কোটি টাো সংগ্রহ 

েযরযে। এটি গিযসম্বযরর শুরুর পর কথযে গবতীয় তহগবি সংগ্রহ  খ্ন এটি ইনো 

বযন্ডর মাধেযম 10,000 কোটি টাো সংগ্রহ েযরগেি। 
 

বযাঙ্কগুশের 'কোন েস প্রশিিন'-এর েনয RBI নতুন শনয়ি 

গরজািণ  বোঙ্ক অফ ইগন্ডয়া (RBI) বোঙ্কগুগির বারা কিান ক্ষগতর গবধান পগরচািনার 

গনয়মগুগির এেটি নতুন কসট প্রস্তাব েযরযে োরর্ এটি বোগঙ্কং বেবস্থার 

গস্থগতস্থাপেতা বাডাযত কেখ্ায়৷ কেন্দ্রীয় বোঙ্ক বতণ মান "বেয় হওয়া ক্ষগত" পদ্ধগতর 

গবপরীযত আরও অগ্রসরমান "প্রতোগশত কিগিট ক্ষগতর পদ্ধগত" অন্তিুণ ি েরার 

জনে ঋর্ ক্ষগতর গবধান গনয়ন্ত্রর্োরী প্রগবধানগুগি সংযশাধন েরার প্রস্তাব েযরযে, 

আরগবআই এেটি আযিাচনা পযে বযিযে। 
 

সরকার ন দ-শনরকপক্ষ চুশিকত RBI- এর সাকথ বন্ড সুযইচ ককর 

িারত সরোর 2024 সাযি গরজািণ  বোঙ্ক অফ ইগন্ডয়া কথযে maturing বন্ডগুগি 

কফরত গেযনগেি, পাশাপাগশ এেই পগরমার্ মূযিের 2032 সাযি maturing বন্ড 

ইসুে েযরগেি, কেন্দ্রীয় বোঙ্ক জাগনযয়যে। কিনযেযনর মযধে কিনযেন নিে 

গনরযপক্ষ েরযত, গরজািণ  বোযঙ্কর োে কথযে FY2024/25-এ পগরপি গনরাপিা 

কেনা এবং সমতুিে বাজার মূযিের জনে নতুন গনরাপিা জাগর েরা জগডত। 

গফনাগেয়াি কবঞ্চমােণ স ইগন্ডয়া প্রাইযিট গিগমযটি (FBIL) মূিে বেবহার েযর 

কিনযেন েরা হযয়গেি। 

Science & Technology News 
 

ইসকরা, অন্ধ্র শরপ করাকতর পূবণািাস কদওয়ার েনয বসকত বরাবর 

সরোি স্থাপন করকব৷ 

ইগন্ডয়ান কিস অোন্ড গরসাচণ  অিণানাইযজশন (ইসযরা), নোশনাি কসন্টার ফর আথণ 

সাযয়যেস (এনগসইএস), এবং অন্ধ্র ইউগনিাগসণটি (এউ) িযবষর্া েযর 

উপসংহাযর কপৌাঁযেযে ক  নীি পতাো-প্রতেগয়ত রুগশযোন্ডা ত্রসেত এবং আরযে 

গবযচর িমািত গরপ োযরন্ট কজানগুগি গবপযে পগরর্ত হযয়যে।  
 

2023 সাকে সবকচকয় ব়ি িহাকাি শিিন- চন্দ্র ান-3 কথকক 

  ন ান 

2022 সাযি, িারতীয় মহাোশ িযবষর্া সংস্থা (ISRO) নতুন উচ্চতায় কপৌাঁযেযে 

োরর্ এটি তার মানব কিসোইট গমশন গনগিত েরার জনে নতুন পরীক্ষা গনযয় 

পরীক্ষা েযরযে, তার মহাোশচারীযের প্রগশক্ষযর্র জনে নতুন সুগবধা ত্রতগর 

েযরযে এবং িারযতর প্রথম বেগিিতিাযব ত্রতগর েরা কবসরোগর খ্াযতর সাযথ 

এেটি নতুন সংয াি ত্রতগর েযরযে। পরীক্ষায় রযেট 2023 সািটাও আিাো হযব 

না। পগরবযতণ , ক যহতু করািার কসট েরা হযয়যে, এটি িারত কথযে মহাোযশ 

আরও বড, সাহসী এবং সাহসী অগি াযনর বের হযত পাযর৷ 
 

ককন্দ্রীয় িন্ত্রী ডাঃ শেকতন্দ্র শসং নযািনাে শেকনাি এশডটিং অযান্ড 

কেশনং কসন্টার (NGETC) উকবাধন করকেন 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী িাঃ গজযতন্দ্র গসং আজ পাঞ্জাযবর নোশনাি এগগ্র-ফুি 

বাযয়াযটেযনািগজ ইনগিটিউট (NABI) কমাহাগিযত "নোশনাি গজযনাম এগিটিং 

ও কট্রগনং কসন্টার" উযবাধন েযরযেন। মন্ত্রী এেই সমযয় খ্ােে ও পুগষ্ট গনরাপিা 

গবষয়ে 4 গেযনর আন্তজণ াগতে সযম্মিযনরও উযবাধন েযরযেন।  
 

কস্পস শকডে ইশন্ডয়া সযাকটোইট 750 সু্ককের কিকয়কদর বারা বতশর 

করা হকব ISRO বারা 

ইগন্ডয়ান কিস গরসাচণ  অিণানাইযজশন (ISRO) িঞ্চ কিগহযেি সারা কেযশ 

সরোগর সু্কযি পডা 750 জন কমযয়র বারা গনগমণত এেটি সোযটিাইট বহন েরযব, 

কিস গেিজ ইগন্ডয়া, কচন্নাই-গিগিে মহাোশ প্র ুগি বেবসার মযত। 

কিস গেিজ ইগন্ডয়া সোযটিাইট 750টি সু্কযির কমযয়রা ত্রতগর েযরযে: মূি 

পযয়ন্ট 

• স্কাইরুট অোযরাযিযসর গবিম-এস িঞ্চ কিগহযেি কিস গেিযজর 

কপযিাি বহন েযর, িত বের েক্ষপযথ উৎযক্ষপর্ েরা প্রথম িারতীয় 

বেগিিত রযেট গহসাযব 

• AzaadiSAT সোযটিাইযটর িক্ষেমাো 16 জানুয়ারী উৎযক্ষপযর্র তাগরখ্ 

রযয়যে, তযব এই তাগরখ্ গবগিন্ন োরযর্ পগরবগতণ ত হযত পাযর। 

• কিস গেিজ ইগন্ডয়া সারা কেযশ 75টি সরোগর সু্কি কথযে 10 জন োেীযে 

কবযে গনযয়যে। 

http://www.careerpower.in/
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• কিস গেিজ ইগন্ডয়ার ওযয়বসাইট বযিযে ক  "বাোই েরা তরুর্রা 

প্রাথগমেিাযব অষ্টম কথযে বােশ কশ্রর্ী প ণন্ত।" 

• িুগমনা কিটাযমটিেস কিস গেিজ ইগন্ডয়ার সাযথ সহয াগিতা েযরযে, 

এবং নীগত আযয়ািও এই প্রেল্পটিযে সমথণন েযর। 
 

নাসা িারতীয়-আকিশরকান িহাকাি শবকিিজ্ঞ AC চারশনয়াকক 

প্রধান প্র ুশিশবদ শহকসকব নাি শদকয়কে 

এেজন িারতীয়-আযমগরোন মহাোশ গশল্প গবযশষজ্ঞযে মহাোশ সংস্থার সের 

েফতযর প্র ুগি নীগত ও েমণসূগচযত প্রশাসে গবি কনিসযনর প্রধান উপযেষ্টা 

গহসাযব োজ েরার জনে NASA-এর নতুন প্রধান প্র ুগিগবে গহসাযব গন ুি েরা 

হযয়যে। A.C. চারাগনয়া 3 জানুয়ারীযত তার নতুন িূগমোয় মহাোশ সংস্থায় 

ক ািোন েযরন৷ গতগন অনে এেজন িারতীয়-আযমগরোন গবজ্ঞানী িবে িাযির 

স্থিাগিগষি হন, গ গন প্রািযনর গনযয়াযির আযি িারপ্রাপ্ত প্রধান প্র ুগিগবে 

গহসাযব োজ েযরগেযিন৷ 
 

ওয়ানওকয়ব এই বের শবশ্ববযাপী পশরকিবা শুরু করকত 40টি 

কস্পসএি সযাকটোইট েঞ্চ ককরকে 

এয়ারযটি-সমগথণত ওয়ানওযয়ব এেটি কিসএক্স িঞ্চাযর 40টি সোযটিাইট 

সফিিাযব উৎযক্ষপর্ ও স্থাপন েযরযে। এটি গেি  ুিরাজে-গিগিে সোযটিাইট 

কনটওয়ােণ  প্রোনোরীর 16 তম সফি উৎযক্ষপর্,  া তার গনম্ন-পতগথবী েক্ষপযথ 

(LEO) উপগ্রযহর কমাট উপগ্রযহর সংখ্ো 542 প ণন্ত গনযয় এযসযে। OneWeb 

মূিত তার কনটওয়ােণ  সক্ষম েরযত কমাট 648টি উপগ্রহ স্থাপন েরযত কচযয়গেি।  
 

শিউশনশসপযাে পশরকিবা এবং ULBs এর েনয ককন্দ্র োতীয় ন র 

প্র ুশি শিিন চােু করকব৷ 

কেন্দ্র এেটি পাাঁ চ বেযরর নোশনাি আরবান কটেযনািগজ গমশন চািু েরযত 

চযিযে  া কপৌরসিা সরবরাহোরীযের প্র ুগিিত উন্নগত এবং কেযশর মযধে 

4,500টি শহযরর স্থানীয় সংস্থাগুগির পগরোোযমাযত সাহা ে েরযত সক্ষম। 

আবাসন ও নির গবষয়ে মন্ত্রযের কনতত যত্ব পগরচাগিত গমশনটির গতনটি প্রধান উপ-

প্রধান থােযত পাযর। এক্সযপগন্ডচার ফাইনোে েগমটির অনুযমােযনর জনে প্রস্তুত 

থাকুন (EFC) 5 বেযরর জনে গমশযনর বেয় ₹15,000 কোটি। 
 

শুি গ্রকহ ISRO 'শুি ান I' শিিন 2031-এ স্থানােশরত হকয়কে 

বকে োনা ক কে 

গপ. শ্রীকুমার, িারতীয় মহাোশ িযবষর্া সংস্থার (ইসযরা) সতীশ ধাওয়ান 

অধোপে এবং এর মহাোশ গবজ্ঞান েমণসূগচর উপযেষ্টা, বযিযেন ক  সংস্থাটি 

এখ্নও কিনাস গমশযনর জনে িারত সরোযরর োে কথযে অনুযমােন পায়গন 

এবং ফিস্বরূপ, গমশন 2031 প ণন্ত গবিগম্বত হযত পাযর। শুি ান I, ISRO 

কিনাস গমশন, 2024 সাযির গিযসম্বযর চািু হওয়ার েথা গেি। ধারর্াটি 2012 

সাযি েল্পনা েরা হযয়গেি; পাাঁ চ বের পযর, মহাোশ গবিাি 2017-2018 

বাযজযট 23% বতগদ্ধ পাওয়ার পযর, ISRO প্রাথগমে তেন্ত শুরু েযর। এগপ্রি 

2017 সাযি, সংস্থাটি িযবষর্া প্রগতষ্ঠাযনর োে কথযে কপযিাি প্রস্তাযবর জনে 

অনুযরাধ েযরগেি। 

2025 সাকের িকধয পুকরা কদি ডপোর ওকয়দার রাডার 

কনটওয়াককণ র আওতায় আসকব 

িারযতর আবহাওয়া েফতযরর প্রগতষ্ঠা গেবযস কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজযতন্দ্র গসং 

বযিযেন, চরম আবহাওয়ার র্টনাগুগি আরও সঠিেিাযব িগবষেবার্ী েরযত 

সাহা ে েরার জনে 2025 সাযির মযধে সমগ্র কেশ িপিার ওযয়োর রািার 

কনটওয়াযেণ র আওতায় আসযব৷ সম্প্রগত চারটি নতুন রািার ক াি েরা হযয়যে 

 ার সংখ্ো 33 কথযে 37 এ গনযয় কিযে। এর মযধে দ্যটি গহমাচি প্রযেযশর মুরাগর 

কেবী এবং কজাযত এবং এেটি জমু্ম ও োশ্মীযরর বাগনহাি টপ এবং উিরাখ্যণ্ডর 

সুরোন্দাগজযত রযয়যে  ার বোসাধণ 100 গেযিাগমটার। 
 

MSN স্তন কযান্সাকরর ওিুধ Palborest এর কেকনশরক সংস্করর্ চােু 

ককরকে৷ 

MSN গ্রুপ Palborest িোযন্ডর অধীযন উন্নত স্তন েোোর কথরাগপর জনে 

গনযেণ গশত 'গবযশ্বর প্রথম' কজযনগরে পািযবাগসগক্লব টোবযিট চািু েযরযে। 

হরযমান গরযসের পগজটিি, গহউমোন এগপিামণাি কগ্রাথ ফোক্টর গরযসের 

কনযিটিি স্থানীয়িাযব উন্নত বা কমটািোটিে স্তন েোোযর আিান্ত করািীযের 

জনে হরযমান কথরাগপর সংগমশ্রযর্ ইউএসএফগিএ, ইএমএ এবং গসগিএসগসও 

বারা Palbociclib অনুযমাগেত। 
 

কস্পসএি কযাশেকফাশনণয়া কথকক 51টি িারশেঙ্ক সযাকটোইট 

উৎকক্ষপর্ ককরকে 

এেটি কিসএক্স ফোিেন 9 রযেট েোগিযফাগনণয়া উপকূি কথযে এেটি 

উৎযক্ষপযর্র মাধেযম গনম্ন-পতগথবীর েক্ষপযথ চার িজযনরও কবগশ িারগিঙ্ক 

উপগ্রহ বহন েযর। সান্তা বারবারার উির-পগিযম অবগস্থত িোনযিনবািণ কিস 

কফাসণ কবস কথযে েোগিযফাগনণয়ার সময় 7:43 এ রযেটটি উযিািন েরা হযয়যে। 

51 িারগিংে সোযটিাইট কবাযিণ  গেি। অনযবািণ  েোযমরায় কেখ্া কিযে রযেটটি 

উপকূযির এেটি ক্লাউি বোযঙ্কর মধে গেযয় গবযস্ফাগরত হযয়যে। প ণায় গবযেযের 

পর, ফোিেন 9 এর প্রথম প ণায় পতগথবীযত গফযর আযস এবং প্রশান্ত মহাসািযর 

অবগস্থত অফ কোসণ আই গিি িাি ইউ করানগশযপ অবতরর্ েযর। 
 

ChatGPT-এর িিবধণিান েনশপ্রয়তার িকধয Google তার AI 

চযাটবট চােু করকব 

গুিি AI চোটবট: গুিযির গসইও সুন্দর গপচাই গুিযির এআই চোটবট গবোযশর 

পগরেল্পনা েরার জনে গিযসম্বযর গুিযি কোি িাি কর্াষর্া েযরগেযিন। গনউ 

ইয়েণ  টাইমযসর মযত, গুিি তার দ্যইজন সুপগরগচত প্রযেৌশিী, িোগর কপজ এবং 

কসযিণই গিন-এর সহায়তা তাগিোিুি েযরযে,  ারা আর কোম্পাগনযত 

প্রগতগেযনর ো ণিযম অংশ কনয় না। এই গমটিংটি OpenAI-এর ChatGPT-এর 

িমবধণমান জনগপ্রয়তাযে কমাোযবিা েরার উপায় গনযয় আযিাচনা েরার জনে 

এবং এেইিাযব প্রগতয াগিতামূিে এেটি Google AI চোটবট ত্রতগর েরার জনে 

গনধণাগরত গেি৷ এটি এেটি সুিষ্ট ইগেত ক  Google তার চোটবট প্রযচষ্টা 

বাডাযনার জনে তীি চাযপর মযধে রযয়যে  াযত এটি ChatGPT এবং $149 

গবগিয়ন সাচণ  ইগঞ্জন বাজাযরর গপেযন না পযড। 
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িারতীয় ও অকেশেয়ান শবজ্ঞানীকদর বারা বতশর িশস্তকের িকতা 

কশম্পউটিং-এর েনয কৃশিি শসনাপ্স 

কবোিুরুর জওহরিাি কনহরু কসন্টার ফর অোিিােি সাযয়গন্টগফে গরসাচণ  

(JNCASR), িারত সরোযরর গবজ্ঞান ও প্র ুগি গবিাযির এেটি স্বায়িশাগসত 

ইনগিটিউযটর গবজ্ঞানীযের এেটি েি,  ারা নাইট্রাইি-গিগিে উপেরর্ গনযয় 

োজ েরগেযিন তারা গনউযরামরগফে েগম্পউটিং-এর জনে হািণ ওয়োর ত্রতগরর 

জনে তাযের পটিূগম বেবহার েযরযেন। তারা গসিনোি ট্রােগমশন গনয়ন্ত্রর্ েরার 

পাশাপাগশ গসিনোি মযন রাযখ্ এমন এেটি গসনোপযসর অনুেরর্ েযর এেটি 

গিিাইস ত্রতগর েরযত ScN বেবহার েযরযে। 

গবজ্ঞানীরা মগস্তযের মযতা েগম্পউটিং গবোযশর জনে স্কোগন্ডয়াম নাইট্রাইি 

(ScN), সযবণাচ্চ গস্থগতশীিতা এবং পগরপূরে কমটাি-অক্সাইি-কসগমেন্ডাক্টর 

(CMOS) সামঞ্জসে সহ এেটি অধণপগরবাহী উপাোন বেবহার েযরযেন। এই 

আগবোরটি অযপক্ষােত ত েম শগি খ্রযচ গস্থগতশীি, CMOS-সামঞ্জসেপূর্ণ 

অপযটাইযিক্ট্রগনে গসনাপটিে ো ণোগরতার জনে এেটি নতুন উপাোন সরবরাহ 

েরযত পাযর এবং তাই এেটি গশল্প পযর্ে অনুবাে েরার সম্ভাবনা রযয়যে। 
 

iNNCOVACC - িারকতর প্রথি ইন্ট্রানাসাে ককাশিড িযাকশসন 

চােু হকয়কে 

কোগিি-19 এর গবরুযদ্ধ িারযত উত্পাগেত প্রথম টিো, iNCOVACC, গবজ্ঞান 

ও প্র ুগি মন্ত্রী গজযতন্দ্র গসং এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থেমন্ত্রী িঃ মনসুখ্ মান্ডাগিয়া প্রবতণ ন 

েযরগেযিন। িারত বাযয়াযটে িোেগসন ত্রতগর েযরযে। মান্দাগিয়ার বাগডযত, 

িারযত উত্পাগেত প্রথম ইরানাসাি িোেগসন গবযশ্বর োযে চািু েরা হযয়গেি। 

iNNCOVACC - িারযতর প্রথম ইরানাসাি কোগিি িোেগসন: মূি পযয়ন্ট 

• কোম্পাগনর কচয়ারমোন এবং গসইও েত ষ্ণা এিা, IISF-এর "সামনা-মুখ্ী 

গবজ্ঞাযন গনউ েগন্টয়াসণ" ইযিযন্ট অংশ গনযয়গেযিন,  া মাওিানা আজাে 

নোশনাি ইনগিটিউট অফ কটেযনািগজ (MANIT) এ অনুগষ্ঠত হযয়গেি। 

• িারত বাযয়াযটে পূযবণ কর্াষর্া েযরযে ক  এটি সরোরী কেনাোটার জনে 

325 টি এবং বেগিিত টিোেরর্ সুগবধার জনে 800 টি ইরানাসাি িোেগসন 

অফার েরযব। 

• িারত বাযয়াযটে সম্প্রগত iNCOVACC® (BBV154) কে সারা কেযশ 

এেটি বুিার কিাজ গহসাযব কর্াষর্া েযরযে৷ 
 

Schemes and Committees News 
 

নতুন শদশিকত গ্রািীর্ উন্নয়ন িন্ত্রক প্রজ্জ্বো চযাকেে চােু ককরকে 

েীনেয়াি অযন্তোেয় ক াজনা-জাতীয় গ্রামীর্ জীগবো গমশন (DAY-NRLM) 

প্রজ্জ্বিা চোযিঞ্জ চািু েযরযে। গ্রামীর্ উন্নয়নযে রূপান্তগরত েরযত পাযর এমন 

ধারর্া, সমাধান এবং েমণযে আমন্ত্রর্ জানাযত প্রজ্জ্বিা চোযিঞ্জ চািু েরা হযয়যে। 

এটি এমন এেটি েোটফমণ প্রোন েরযব ক খ্াযন বেগি, সামাগজে উযেোি, িাটণ -

আপ, কবসরোগর খ্াত, সুশীি সমাজ, সম্প্রোয়-গিগিে সংস্থা, এোযিগমে 

প্রগতষ্ঠান, ইনগেউযবশন কসন্টার, গবগনযয়ািোরী ইতোগের োে কথযে ধারর্া 

আমন্ত্রর্ জানাযনা হযব  া গ্রামীর্ অথণনীগতযে রূপান্তর েরার সম্ভাবনা রযয়যে। 
 

িশন্ত্রসিা োতীয় সবুে হাইকরাকেন শিিকনর েনয 19,744 ককাটি 

টাকা অনুকিাদন ককরকে৷ 

কেন্দ্রীয় মগন্ত্রসিা নোশনাি গগ্রন হাইযরাযজন গমশযনর জনে 19,744 কোটি টাোর 

প্রাথগমে বেয় অনুযমােন েযরযে। 2021 সাযি তার 75 তম স্বাধীনতা গেবযস 

জাগতর উযেযশ িাষর্ কেওয়ার সময়, প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাগে স্বাধীনতার 100 

বের পূর্ণ েরার আযি িারতযে শগি-স্বাধীন েরার কেযন্দ্রর গববতত িযক্ষের সাযথ 

সেগত করযখ্ সবুজ জ্বািাগনর জনে এেটি জাতীয় গমশন চািু েযরগেযিন। এই 

গমশযন চারটি উপাোন থােযব  ার িক্ষে সবুজ হাইযরাযজযনর অিেন্তরীর্ 

উৎপােন বতগদ্ধ েরা এবং ইযিযক্ট্রািাইজার ত্রতগর েরাযে উন্নীত েরা - সবুজ 

হাইযরাযজন ত্রতগরর এেটি মূি উপাোন। 
 

োদাকখ্র সংসৃ্কশত, িািা ও কিণসংস্থান রক্ষার েনয সরকার কশিটি 

প্রশতষ্ঠা ককরকে 

িারযত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রে (MHA) িাোযখ্র সংস্কত গত, িাষা, জগম এবং েমণসংস্থাযনর 

সুয াি সুরক্ষা সম্পগেণ ত সমসোগুগি সমাধাযনর জনে এেটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 

েগমটি (HPC) প্রগতষ্ঠা েযরযে। স্বরাষ্ট্র প্রগতমন্ত্রী গনতোনন্দ রাইযয়র সিাপগতযত্ব 

এেটি 17 সেযসের েগমটি িেন েরা হযয়যে। 
 

পী ূি ক াকয়ে িাটণ আপ কিন্টরশিকপর েনয MAARG কপাটণ াে 

চােু করকবন 

MAARG (কমন্টরগশপ, উপযেষ্টা, সহায়তা, গস্থগতস্থাপেতা এবং বতগদ্ধ) 

েোটফমণটি চািু েরযবন বাগর্জে ও গশল্পমন্ত্রী পী ূষ কিায়াি। বাগর্জে মন্ত্রে বযিযে, 

MAARG, এেটি কপাটণ াি  া গবগিন্ন কসক্টর এবং কিৌযিাগিে জুযড িাটণ -

আপগুগির জনে পরামশণ প্রোযনর সুগবধাযথণ, 16 জানুয়াগর িাইি হযব৷ 
 

প্রধানিন্ত্রী কিাশদ উন্নয়নিীে কদিগুশেকত শচশকৎসা সরবরাকহর েনয 

'আকরা য বিিী' ক াির্া ককরকেন 

প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাগে এেটি নতুন 'আযরািে ত্রমেী' প্রেল্প কর্াষর্া েযরযেন  ার 

অধীযন িারত প্রােত গতে দ্যয ণাি বা মানগবে সংেযট ক্ষগতগ্রস্ত ক  কোযনা 

উন্নয়নশীি কেশযে প্রযয়াজনীয় গচগেৎসা সরবরাহ েরযব এবং এই কেশগুগির 

উন্নয়ন সমাধাযনর সুগবধাযথণ এেটি 'উৎেষণ কেন্দ্র' স্থাপযনর প্রস্তাব েযরযে। 

দৃশষ্টর অশধকারী, রােস্থান অন্ধত্ব শনয়ন্ত্রর্ নীশত প্রকয়া কারী প্রথি 

রােয হকয় উকঠকে 

গনযরািী রাজস্থাযনর প্রচারর্ার অধীযন, রাজস্থাযনর মুখ্েমন্ত্রী অযশাে কিহিট 

'দৃগষ্টর অগধোর'-এর উযেশে গনযয় অন্ধত্ব গনয়ন্ত্রযর্র নীগত বাস্তবায়ন েযরযেন। এর 

সাযথ, রাজস্থান এমন নীগতর প্রথম রাজে হযয় উযেযে। রাযজে দৃগষ্ট প্রগতবন্ধী 3 

িযক্ষরও কবগশ কিাযের জীবযন আযিা আনার িক্ষে গনযয় এই নীগত আনা হযয়যে। 

2020 সাযি কেযশ অন্ধযত্বর প্রাদ্যিণ াযবর হার গেি 1.1% এবং অন্ধত্ব গনয়ন্ত্রর্ 

নীগতর অধীযন উযেোিগুগি এটিযে 0.3 শতাংযশ নাগমযয় আনযত সাহা ে েরযব। 
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নতুন শদশিকত ‘উকিশনয়া অন  িনণকিন্ট ই-িাককণ টকপ্ল্স’ একটি 

স্মরর্ীয় সফে ইকিন্ট হকয়কে 

নতুন গেিীযত "উযমগনয়া অন িিনণযমন্ট ই-মাযেণ টযেস"-এর সাফিেযে স্মরর্ 

েরা হয়। ইযিন্টটি িিনণযমন্ট ই-মাযেণ টযেস (GeM) বারা স্ব-েমণসংস্থানোরী 

মগহিা সগমগত, িারত (SEWA িারত) এর অংশীোগরযত্ব অনুগষ্ঠত হযয়গেি এবং 

মগহিা উযেোিারা এবং কিেযহাডারযের সংিেন এবং অোযসাগসযয়শযনর 

অংশগ্রহর্োরীরা অংশগ্রহর্ েযরগেযিন। 
 

পক়িা পরকদি প্রকে সংখ্যাে ু শবিয়ক িন্ত্রক বন্ধ ককর শদকয়কে 

সংখ্োিরু্ গবষয়ে মন্ত্রে (MoMA) সংখ্োিরু্ সম্প্রোযয়র (পযধা পরযেশ) 

োেযের জনে গবযেশী পডাযশানার জনে গশক্ষা ঋযর্র সুযের িতুণ গে প্রেল্পটি বন্ধ 

েযর গেযয়যে। িারতীয় বোঙ্কস অোযসাগসযয়শন িত মাযস সমস্ত বোঙ্কযে 2022-

23 কথযে পযডা পরযেশ সুে িতুণ গে গস্কম বন্ধ েরার গবষযয় অবগহত েযরগেি। 

এই গস্কমটি এখ্নও প ণন্ত োনারা বোঙ্ক, মযনানীত কনািাি বোযঙ্কর মাধেযম 

বাস্তবাগয়ত হগেি৷ 
 

EPFO 'শনশধ আপকক শনকাত' িযাশসি আউটশরচ কপ্রাগ্রাি চােু 

ককরকে 

এমেগয়জ প্রগিযিন্ট ফান্ড অিণানাইযজশন (EPFO) এেটি পুনিণঠিত গনগধ 

আপযে গনোত কপ্রাগ্রাযমর মাধেযম কেযশর সমস্ত কজিায় এেটি গবশাি কজিা 

আউটগরচ কপ্রাগ্রাম চািু েযরযে। প্রগত মাযসর 27 তাগরযখ্ এেই গেযন কেযশর সব 

কজিায় কপৌাঁোযনাই এই েমণসূগচর িক্ষে। কেযশর 685টি কজিায় EPFO েোযম্পর 

আযয়াজন েযরযে। 

2015 সাযি, িগবষে গনগধ আোিতযে গনগধ আপযে গনোত গহসাযব পুনঃনামেরর্ 

েরা হযয়গেি এবং 2019 সাযি, কট্রি ইউগনয়নগুগির অংশগ্রহযর্র আমন্ত্রর্ 

জাগনযয় গনগধ আপযে গনোত েমণসূগচর আউটগরচ আরও উন্নত েরা হযয়গেি। 

2021 সাযি, কপনশনযিািীযের অগিয াি গনষ্পগির জনে, এেটি এেযচটিয়া 

েোটফমণ মাগসে কপনশন আোিত শুরু েরা হযয়গেি। 

 

Summits & Conference News 
 

108তি িারতীয় শবজ্ঞান কংকগ্রকসর উকবাধন করকেন প্রধানিন্ত্রী 

কিাদী 

গিগিও েনফাযরগেংযয়র মাধেযম, িারতীয় গবজ্ঞান েংযগ্রযসর 108 তম সংস্করর্ 

আনুষ্ঠাগনেিাযব প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাগে বারা উযবাধন েরা হযয়গেি। রাষ্ট্রসন্ত 

তুোযোগজ মহারাজ নািপুর ইউগনিাগসণটি আইএসগসর পাাঁ চ গেযনর 108 তম 

অগধযবশযনর আযয়াজন েরযে োরর্ এটি তার শতবষণ উে াপন েরযে। 

গতগন জাগতর সম্প্রসারর্ শগি প্রযয়াজনীয়তার 

উপর কজার 

গেযয়গেযিন এবং ত্রবজ্ঞাগনে সম্প্রোয়যে ক  অঞ্চযি ক  জাগতযে সাহা ে ের

কব  

তার কোন উন্নত েযর উন্নত েরযত বযিযেন। 
 

31 োনুয়াশর পুদ্যকচশরকত প্রথি G-20 সিা অনুশষ্ঠত হকব 

পুদ্যযচগরর কিফযটনোন্ট িিনণর িঃ তাগমগিসাই কসৌন্দররাজন বযিযেন ক  31কশ 

জানুয়ারী পুদ্যযচগরযত প্রথম G-20 ত্রবেে অনুগষ্ঠত হযব। সিার জনে G20 কিাযিা 

প্রোশ েযরন কিফযটনোন্ট িিনণর িঃ তাগমগিসাই কসৌন্দররাজন গবচ করাি িান্ধী 

টাইিাযি অনুগষ্ঠত এেটি অনুষ্ঠাযন। িাঃ তাগমসাই সমস্ত রাজেযে G-20 ত্রবেযের 

আযয়াজন েরার সুয াি কেওয়ার জনে প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমােীযে ধনেবাে 

জাগনযয়যেন। গতগন গিোর, কপািার এবং বোজ প্রোশ েযরন এবং মুখ্েমন্ত্রী 

করোসাগমর উপগস্থগতযত এেটি কসিগফ বুথও উযবাধন েযরন। 
 

ওয়াটার শিিন@2047: প্রথি সবণিারতীয় বাশিণক রােয িন্ত্রীকদর 

েকের উপর সকেেন 

জিশগি মন্ত্রে 5 ও 6 জানুয়ারী 2023-এ মধেপ্রযেযশর কিাপাযি "জি দৃগষ্ট @ 

2027" গথম সহ "জযির উপর প্রথম সবণিারতীয় বাগষণে রাজে মন্ত্রী সযম্মিযনর" 

আযয়াজন েযরযে। মধেপ্রযেযশর মুখ্েমন্ত্রী গশবরাজ গসং কচৌহান এবং অনুষ্ঠাযন 

শুযিো জাগনযয়যেন কেন্দ্রীয় জিশগি মন্ত্রী িযজন্দ্র গসং কশখ্াওয়াত। 
 

োনুয়াশর কথকক  ান্ধীন কর B20 ইশন্ডয়া ইনকসপিন শিটিং অনুশষ্ঠত 

হকব 

গবজযনস 20 (B20) ইগন্ডয়া ইনযসপশন গমটিং-এর প্রথম 15টি সিা িান্ধীনিযর 

22 কথযে 24কশ জানুয়ারী, 2023 প ণন্ত অনুগষ্ঠত হযব। গুজরাট সরোর G20 

প্রগতগনগধযের জনে এেটি ত্রনশযিাযজর আযয়াজন েরযব এবং তার পযর এেটি 

প্রগতগনগধ েি িাগন্ড কুটির পগরেশণন েরযব। প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাগের কনতত যত্ব 

িারতযে G20 গহযসযব ধযর কনওয়া হযয়যে। 

জাগত সেযির েিোযর্ বাস্তবসম্মত ত্রবগশ্বে সমাধান খু্াঁযজ কবর েযর গবশ্ব মযঞ্চ 

গুরুত্বপূর্ণ িূগমো পািন েরযত চায়। 'আজাগে ো অমতত মযহাৎসব' উে াপন 

েরার সময় িারযতর জনে G20 কচয়ারমোন এেটি ঐগতহাগসে র্টনা। 

কিাপাকে শুরু হে G20-এর ‘শথঙ্ক 20’ ববঠক 

G20-এর পতষ্ঠযপাষেতায় এেটি দ্যগেযনর গথঙ্ক-20 শীষণ সযম্মিন "Life, মূিেযবাধ 

এবং সুস্থতার সাযথ গবশ্ব শাসন" সহ গবগিন্ন গবষয় গনযয় গবতেণ  েরার জনে সারা 

গবযশ্বর গবগশষ্ট বেগিযের এেগেত েরযব। 

G20 এর 'গথঙ্ক 20' গমটিং: মূি পযয়ন্ট 

• মধেপ্রযেযশর মুখ্েমন্ত্রী গশবরাজ গসং কচৌহান শগনবার ত্রবেযের প্রস্তুগত 

গনযয়গেযিন। 

• গবগিন্ন কেযশর 94 জন প্রগতগনগধ এই সযম্মিযন ক াি কেযবন। 

• শহযরর কুশািাউ োেযর আন্তজণ াগতে েনযিনশন কসন্টাযর উযবাধনী 

অনুষ্ঠাযন MP CM উপগস্থত থােযবন। 
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• কটাগেওর এগশয়ান কিযিিপযমন্ট বোংে ইনগিটিউযটর গিন ও গসইও 

কততসুগশ কসাযনাযব উযবাধনী অনুষ্ঠাযন প্রধান বিা গহযসযব উপগস্থত 

থােযবন। 

• এটি িক্ষ েরা গুরুত্বপূর্ণ ক  িারযতর G20 সিাপগতযত্বর সময়, সারা কেযশ 

অসংখ্ে গমটিং এবং ো ণিম অনুগষ্ঠত হযব। 

• NITI আযয়াযির িাইস কচয়ারপারসন সুমন কবগর, িারযতর G20 

কপ্রগসযিগের প্রধান সমন্বয়োরী হষণ বধণন গশ্রংিা এবং ইযন্দাযনগশয়ার 

রাজননগতে গবষয়ে, আইন, প্রগতরক্ষা এবং গনরাপিা গবষয়ে উপমন্ত্রী 

স্লাযমট কসাযয়োরযসাযনাও ত্রবেযে ক াি কেযবন বযি কপ্রস গবজ্ঞগপ্তযত 

জানাযনা হযয়যে। 
 

চতুথণ শিে শবপ্ল্কবর েনয WEF কককন্দ্রর কহাি শহসাকব হায়রাবাদকক 

কবকে কনওয়া হকয়কে 

স্বাস্থেযসবা এবং জীবন গবজ্ঞাযনর উপর কফাোস সহ িারযতর এেমাে কেন্দ্র 

হায়রাবাযে চতুথণ গশল্প গবেযবর জনে ওয়াডণ  ইযোনগমে কফারাম কেন্দ্র (C4IR 

কতযিোনা) গহসাযব ত্রতগর েরা হযব। 

োযিাযস কফারাযমর বাগষণে সিা চিাোিীন কতযিোনা প্রশাসন এবং ওয়াডণ  

ইযোনগমে কফারাযমর মযধে এেটি সহয াগিতা চুগি স্বাক্ষযরর পযর, কর্াষর্াটি 

েরা হযয়গেি। 
 

িারত আেঃসরকাশর প্র ুশি ত ওয়াশকণ ং গ্রুকপর 12 তি 

অশধকবিকন িাইস-কচয়ার শহসাকব শনবণাশচত হকয়কে 

এগনমোি কজযনটিে গরযসাযসণস (এএনগজআর) সম্পগেণ ত আন্তঃসরোগর োগরিগর 

ওয়াগেণ ং গ্রুপ (আইটিিগব্লউগজ) এর 12 তম অগধযবশযন িারত িাইস-কচয়ার 

গহসাযব গনবণাগচত হযয়গেি এবং এগশয়া ও প্রশান্ত মহাসািরীয় অঞ্চযির প্রগতগনগধত্ব 

েযরগেি। ি. গব এন গেপাঠি, কিপুটি গিযরক্টর কজনাযরি (প্রার্ী গবজ্ঞান), 

আইগসএআর, এবং জাতীয় সমন্বয়োরী, কসশযনর িাইস-কচয়ারার এবং 

র োযপাটণ ার গহযসযবও োজ েযরন। 

18 জানুয়ারী কথযে 20 জানুয়ারী 2023 প ণন্ত করাযম প্রার্ী কজযনটিে গরযসাযসণস 

সম্পগেণ ত আন্তঃসরোগর কটেগনেোি ওয়াগেণ ং গ্রুযপর (ITWG) 12 তম 

অগধযবশন অনুগষ্ঠত হযয়গেি। 

 

Awards & Honors News 
 

ওশ়িিা তার JAGA শিিকনর েনয ওয়ার্ল্ণ  হযাশবটযাট অযাওয়াডণ  

2023 শেকতকে 

ওগডশা রাযজের এেটি 5T উযেোি জিা গমশযনর জনে UN-Habitat’s World 

Habitat Awards 2023 গজযতযে। পুরোরগুগি গবশ্বজুযড উদ্ভাবনী, অসামানে 

এবং গবেবী আবাসন ধারর্া, প্রেল্প এবং কপ্রাগ্রামগুগিযে স্বীেত গত কেয় এবং 

হাইিাইট েযর। জািা গমশন হি জগমর গশযরানাম এবং বগস্ত আপযগ্রগিং কপ্রাগ্রাম 

 ার িক্ষে বগস্তবাসীযের জীবনযে ক্ষমতায়ন েরা। 
 

আসাি সরকার 2022-23 সাকের েনয আসাকির সকবণাচ্চ 

কবসািশরক পুরস্কার প্রাপককদর ক াির্া ককরকে 

মেিবার (4 জানুয়াগর) আসাম সরোর 2022-2023-এর জনে রাযজের শীষণ 

নািগরে সম্মাযনর প্রাপেযের প্রোশ েযরযে। আসাম সরোর অসম ত্রবিব, অসম 

কসৌরি এবং অসম কিৌরব গবিাযি পুরস্কার প্রোন েযরযে। আসাযমর মুখ্েমন্ত্রী 

গহমন্ত গবশ্ব শমণা, রাজে েততণ ে কেওয়া নািগরে পুরস্কাযরর সুগবধাযিািীযের প্রোশ 

েযরযেন। 
 

োেনা এবং না পুর পুশেি িহারাকষ্ট্র ‘কবি পুশেি ইউশনট’ পুরস্কার 

শেকতকে 

জািনা কজিা পুগিশ এবং মহারাযষ্ট্রর নািপুর গসটি পুগিশ আইন-শতঙ্খিা বজায় 

রাখ্া, আধুগনে প্র ুগির বেবহার এবং েগমউগনটি পুগিগশং ও প্রশাসযনর গবোযশর 

জনে রাযজের গবগিন্ন কশ্রর্ীর অধীযন 2021 সাযির জনে কসরা পুগিশ ইউগনট 

পুরস্কাযর িূগষত হযয়যে। জািনা পুগিশ A কশ্রর্ীযত এবং নািপুর পুগিশ B 

কশ্রর্ীযত পুরস্কার কপযয়যে। গবজয়ীযের কর্াষর্া েযরযেন পুগিশ মহাপগরচািে 

কুিবন্ত সরেি। 
 

CJI DY চন্দ্রচূ়িকক "কলাবাে শেডারশিকপর েনয পুরস্কার" প্রদান 

করা হকব 

হািণ ািণ  ি সু্কি কসন্টার অন েে গিিোি প্রযফশন (HLS CLP) িারযতর প্রধান 

গবচারপগত ি. DY চন্দ্রচূেযে 2022 সাযির "কলাবাি গিিারগশপ পুরস্কার" এর 

প্রাপে গহযসযব কর্াষর্া েযরযে িারযত এবং সারাযেযশ আইগন কপশায় তার 

আজীবন কসবার স্বীেত গতস্বরূপ। গবশ্ব 11 জানুয়ারী 2023-এ এেটি িাচুণ য়াি 

ইযিযন্ট তাযে এই পুরস্কার প্রোন েরা হযব। 
 

 ুব উৎসকব ককরাো শবশ্বশবদযােয় ‘ওিারঅে চযাশম্পয়নশিপ’ 

শেকতকে 

কেরািা গবশ্বগবেোিয় গতরুপগতর শ্রী পদ্মাবতী মগহিা গবশ্ব গবেোিযয় (SPMVV) 

36 তম আন্তঃগবশ্বগবেোিয় সাউথ কজান  ুব উৎসব পদ্ম তরং-এ 'সাগবণে 

চোগম্পয়নগশপ' গজযতযে। মহাত্মা িান্ধী গবশ্বগবেোিয়, কোট্টায়ম, রানাসণ আপ 

হযয়যে। েগক্ষর্ িারত জুযড গবশ্বগবেোিযয়র 700 টিরও কবগশ গনবগন্ধত 

অংশগ্রহর্োরী েোম্পাযস এেগেত হযে। 

পাুঁ চটি শবিাক  প্রশতটিকত চযাশম্পয়নশিপ কদওয়া হকয়শেে: 

• সেীত: MGU কোট্টায়াম 

• নততে: শ্রী শঙ্করাচা ণ সংস্কত ত গবশ্বগবেোিয় 

• চারুেিা: ক ািী কিমনা গবশ্বগবেোিয় 

• গথযয়টার: কেরািা গবশ্বগবেোিয় 

• সাগহতে অনুষ্ঠান: কেরািা গবশ্বগবেোিয় 
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এশপক রািা 'RRR' কথকক 'নাটু নাটু' 2023-এ কসরা  াকনর 

অযাওয়াডণ  ক াকর্ল্ন কলাব শেকতকে 

সুরোর MM গেরািাগন, িায়ে োিা ত্রিরব এবং রাহুি গসপগিিযঞ্জর সাযথ, 

মহাোগবেে নাটে "RRR" কথযে "নাটু নাটু" ট্রোযের জনে কসরা কমৌগিে িাযনর 

জনে কিাযডন কলাব গজযতযেন। জুগনয়র NTR এবং রাম চরর্যে সমগন্বত এেটি 

নততে “নাতু নাটু”, কটির সুইফযটর “েোযরাগিনা” ক খ্াযন িাউিোিস িান 

িাইযে, গুইিারযমা কেি কটাযরার গপযনাগচওর “গসও পাপা”, টপ িাযনর কিগি 

িািার “কহাড মাই হোন্ড”-এর গবরুযদ্ধ প্রগতবগিতা েরগেি। 
 

শডশেটাে ইশন্ডয়া অযাওয়াডণ স 2022, e-NAM প্ল্যাটিনাি অযাওয়াডণ  

শেকতকে 

e-NAM, েত গষ ও েত ষে েিোর্ মন্ত্রযের এেটি েোিগশপ উযেোি, নতুন গেগিযত 

অনুগষ্ঠত গিগজটাি ইগন্ডয়া অোওয়ািণ স 2022-এ নািগরেযের গিগজটাি 

ক্ষমতায়ন গবিাযি েোটিনাম পুরস্কার গজযতযে। িারযতর রাষ্ট্রপগত, শ্রীমগত 

অনুষ্ঠাযনর প্রধান অগতগথ গহযসযব করৌপেী মুমুণ গিগজটাি ইগন্ডয়া অোওয়ািণ স, 

2022 প্রোন েযরযেন। 
 

িারতীয় িাশেরক্ষীরা অনুকরর্ীয় পশরকিবার েনয োশতসং  পদক 

শদকয় সোশনত হকয়কে 

েগক্ষর্ সুোযন জাগতসংর্ গমশযনর (UNMISS) সাযথ োজ েরা 1,000 টিরও 

কবগশ িারতীয় শাগন্তরক্ষীযে এেটি পুরস্কার অনুষ্ঠাযন ম ণাোপূর্ণ জাগতসংযর্র 

পেে গেযয় সম্মাগনত েরা হযয়যে ক খ্াযন িারতীয় কসনাবাগহনীর এেজন মগহিা 

অগফসার প্রথমবাযরর মযতা কুচোওয়াযজর কনতত ত্ব গেযয়গেযিন। 
 

কেখ্ক কক কিনু কফডাকরে বযাংক সাশহতয পুরস্কার 2023 কপকয়কেন 

প্রখ্োত কিখ্ে কে কিনুযে তার আত্মজীবনী ‘ওরানওযয়শানগথযন্ত েথা’-এর জনে 

কফিাযরি বোঙ্ক সাগহতে পুরস্কার 2022-এ িূগষত েরা হযয়যে। কেরািা সাগহতে 

উৎসযবর অংশ গহসাযব আযয়াগজত এেটি গবযশষ অনুষ্ঠাযন কফিাযরি বোযঙ্কর 

কচয়ারমোন ও স্বাধীন পগরচািে বািাযিাপাি চন্দ্রযশখ্যরর োে কথযে পুরোর 

গ্রহর্ েযরযেন কিনু। কিখ্ে ও সাগহতে সমাযিাচে কেগস নারায়র্ন, সুনীি গপ 

ইিাইেম এবং গপযে রাজযশখ্রযনর সমন্বযয় িঠিত গবচারে পোযনি 

‘ওরানওযয়শানাযন্ত েথা’ কবযে গনযয়গেি। গবচারে পোযনযির সেসে গপ কে 

রাজাযশোরন মন্তবে েযরযেন ক  বইটির সারাংশ কেরািার আধুগনে ইগতহাযসর 

সবযচযয় তীি রাজননগতে সময়যরখ্ার স্মতগত গফগরযয় এযনযে। 

অেো-ইকোরা শফল্ম কফশিিযাকে ‘ক াকর্ল্ন বকোিা’ পুরস্কার 

শেকতকে ‘নাকনরা’ 

অজন্তা-ইযিারা গফল্ম কফগিিোযি কসরা গসযনমার জনে েীপঙ্কর প্রোশ 

পগরচাগিত রাজস্থানী েগব, নাযনরা ‘কিাযডন ত্রেিাশা’ পুরস্কার গজযতযে। নাযনরা 

(োোর বাগড) মনীশযে (প্রধান চগরে) গর্যর আবগতণ ত হয়। তার বাবার মততুের পর, 

মনীযশর চাচা তার জীবযনর গসদ্ধান্ত গনযত শুরু েযরন। 

চগরযের  াো তাযে এেটি প্রশ্নগবদ্ধ গবনু্দযত গনযয়  ায়  খ্ন কস এেজন চাচাযতা 

িাইযয়র সাযথ কিাপন কপ্রযমর সম্পেণ  শুরু েযর এবং পগরবারটি গনযজযে অনে 

মততুের মাঝখ্াযন খু্াঁযজ পায়। কসরা পগরচািে, কসরা গচেনাটে এবং কসরা 

সম্পােযের পুরস্কারও কপযয়যেন নাযনরা। 
 

ক ায়া িকনাহর আেেণ াশতক শবিানবন্দর কসরা শগ্রনশফর্ল্ শবিানবন্দর 

পুরস্কার শেকতকে 

GMR কিায়া ইন্টারনোশনাি এয়ারযপাটণ  গিগমযটি (GGIAL), GMR 

এয়ারযপাটণ স ইনোিােচার গিগমযটযির সহয ািী সংস্থা বারা গনগমণত গনউ কিায়া 

মযনাহর আন্তজণ াগতে গবমানবন্দর (MIA), ASSOCHAM 14 তম আন্তজণ াগতে 

সযম্মিযন এগিযয়শন সাসযটইযনগবগিটি এবং এনিায়রনযমযন্টর অধীযন 

ম ণাোপূর্ণ "কসরা গ্রীনগফড গবমানবন্দর" পুরস্কার গজযতযে। মূি ধারর্াগুগির মযধে 

এেটি গহসাযব স্থাগয়ত্ব বাস্তবায়যন GGIAL বারা িতহীত "চমৎোর উযেোযির" 

জনে এই পুরস্কার প্রোন েরা হয়। সযম্মিযনর সময়, কেন্দ্রীয় কবসামগরে গবমান 

পগরবহন মন্ত্রী কজোগতরাগেতে গসগন্ধয়া গশযল্পর গবগশষ্ট বেগি এবং অংশগ্রহর্োরীযের 

উপগস্থগতযত GGIAL-এর ঊর্ধ্ণ তন েমণেতণ াযের োযে পুরস্কার প্রোন েযরন। 
 

আরশি প্রসাদ 2022 সাকের সবকচকয় শবশিষ্ট শবজ্ঞানীকক সোশনত 

ককরকেন 

আর গবষু্ণ প্রসাে গেগির গবজ্ঞান িবযন "2022 সাযির সবযচযয় গবগশষ্ট গবজ্ঞানী" 

উপাগধযত িূগষত হযয়যেন। প্রসাে, 69টি কপযটন্ট সহ এেজন গবজ্ঞানীযে বেযরর 

সবযচযয় গবগশষ্ট গবজ্ঞানী গহসাযব ইগন্ডয়ান অোগচিারস পুরস্কাযর সম্মাগনত েরা 

হযয়যে। পুরস্কার,  া সংস্কত গত, গবজ্ঞান, কখ্িাধুিা এবং উদ্ভাবন সহ গবগিন্ন কক্ষযে 

তাযের অসামানে অবোযনর জনে বেগিযের স্বীেত গত কেয়। গতগন স্মাটণ  শহর, েঠিন 

বজণ ে বেবস্থাপনা, বতহৎ আোযরর জি গচগেত্সা, স্বে িারত অগি াযন অবোন 

করযখ্গেযিন,  া গবচারপগত জ্ঞান সুধা গমযশ্রর কনতত যত্ব এেটি জুগর বারা গনবণাগচত 

হযয়গেি। 
 

'নাটু নাটু'  ান এবং িারকতর দ্যটি তথযশচি এবাকরর অস্কাকরর েনয 

িকনানীত হকয়কে 

িারযতর ব্লেবািার গফল্ম RRR-এর িান 'নাটু নাটু' এবং কেযশর দ্যটি িকুযমন্টাগর 

‘অি েোট কিেস' এবং 'েে এগিফোন্ট হুইিারাসণ' এোযিগম অোওয়াযিণ র 95তম 

সংস্করযর্ চূডান্ত মযনানয়ন তাগিোয় জায়িা েযর গনযয়যে।  াইযহাে, িারযতর 

অগফগসয়াি এগর কেযিা কশা (িাি গফল্ম কশা), গুজরাটি িাষার আসযে  ুযির 

নাটে 95 তম এোযিগম অোওয়াযিণ  কসরা আন্তজণ াগতে ত্রবগশষ্টে গবিাযি 

মযনানয়ন পায়গন। 

িস অোযঞ্জযিযসর িিগব গথযয়টাযর আযমগরোন টিগি কহাি এবং কেৌতুে 

অগিযনতা গজগম গেযমি কহাি গহসাযব 13 মাচণ  এোযিগম অোওয়ািণ  অনুষ্ঠান 

অনুগষ্ঠত হযব। হগিউি অগিযনতা গরজ আহযমে এবং অোগিসন উইগিয়ামস 

েোগিযফাগনণয়ার কবিারগি গহিস-এ এোযিগমর সোমুযয়ি কিাডউইন গথযয়টার 

কথযে কর্াষর্াটি কহাি েযরযেন। 
 

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


Monthly Current Affairs One-Liners | January 2023 

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

ডঃ প্রিা আকি পশন্ডত হশরপ্রসাদ কচৌরাশসয়া োইফটাইি 

অযাশচিকিন্ট অযাওয়াকডণ  সোশনত 

গহনু্দস্তাগন েণ্ঠগশল্পী পদ্মগবিূষর্, িক্টর প্রিা আযে মহারাযষ্ট্রর মুখ্েমন্ত্রী এেনাথ 

গশযন্ডর হাযত পগণ্ডত হগরপ্রসাে কচৌরাগসয়া আজীবন সম্মাননা পুরস্কাযর িূগষত 

হযয়যেন। মুম্বাইযয়র োযে থাযন মহারাযষ্ট্রর মুখ্েমন্ত্রী এেনাথ গশযন্ড তাযে এই 

পুরস্কার প্রোন েযরন। মুখ্েমন্ত্রী রাম িযর্শ িডেগর রোয়তযন এেটি অনুষ্ঠাযন িঃ 

আযেযে সংবধণনা কেন। গশযন্ড অনুষ্ঠাযন িঃ আযেযে এেটি উদ্ধত গতপে এবং 1 

িাখ্ রুগপ প্রোন েযরন, এই সমযয় তার 90 তম জন্মগেন উপিযক্ষ 90 জন 

বাাঁ গশবােযের এেটি গসম্ফগন পগরযবগশত হযয়গেি। 
 

Important Dates News 
 

কলাবাে ফযাশিশে কড 2023 1ো োনুয়ারী উদ াশপত হয় 

কলাবাি ফোগমগি কি পাগিত হয় প্রগত বের 1 জানুয়াগর। গেনটি পগরবাযরর ধারর্ার 

মাধেযম জাগত ও সংস্কত গত জুযড ঐেে, সম্প্রোয় এবং ভ্রাতত ত্বযবাধ ত্রতগর েযর। এই 

গেনটি অনোনে সংস্কত গত, জাগতর প্রগত অয ৌগিে কনগতবাচে মযনািাবযে 

গনরুৎসাগহত েরার জনে পাগিত হয়,  া র্তর্ার জন্ম গেযত পাযর, সামাগজে 

গবগেন্নতাযে উত্সাগহত েরযত পাযর এবং সগহংসতার গেযে পগরচাগিত েরযত 

পাযর। গেবসটি সাংস্কত গতে বা ধমীয় পাথণেে গনগবণযশযষ সেি জাগতর সম্প্রীগত বজায় 

রাখ্ার প্রযয়াজনীয়তা তুযি ধযর। গেবসটি পগরবাযরর গুরুত্ব তুযি ধযর এবং 

ধারর্াটিযে সবণজনীন মাোয় সম্প্রসারযর্র আহ্বান জানায়। 
 

শবশ্ব কব্রইে শদবস 2023 4ঠা োনুয়ারী উদ াশপত হয় 

গবশ্ব কিইি গেবস, 4 জানুয়ারী গচগিত, আংগশেিাযব দৃগষ্টহীন এবং অন্ধযের জনে 

ক ািায াযির এেটি ফমণ গহসাযব কিইযির তাত্প ণযে কজার কেয়। জাগতসংর্ 

2019 সাি কথযে গেবসটি স্মরর্ েযর আসযে। গবশ্ব কিইি গেবসটি িুই কিইযির 

জন্মবাগষণেীযেও স্মরর্ েযর, গ গন 4 জানুয়ারী, 1809 সাযি জন্মগ্রহর্ েযরগেযিন। 

ত্রশশবোযি দৃগষ্টশগি হারাযনার পর, ফরাগস গশক্ষাগবে কিইি কেৌশি ত্রতগর 

েযরগেযিন। 
 

োশত 9ই োনুয়ারী 2023-এ 17 তি প্রবাসী িারতীয় শদবস উদ াপন 

করকে 

মহাত্মা িান্ধী  খ্ন েগক্ষর্ আগেো কথযে িারযতর মুম্বাইযত গফযর আযসন কসই 

গেনটি উে াপযনর জনে প্রবাসী িারতীয় গেবস বা NRI গেবস আনুষ্ঠাগনেিাযব 9 

জানুয়াগর পািন েরা হয়। কেযশর উন্নয়যন সাহা ে েরার কক্ষযে অনাবাসী িারতীয় 

সম্প্রোযয়র অবোনযে স্বীেত গত কেওয়ার জনে গেনটি পাগিত হয়। প্রবাসী িারতীয় 

গেবস 2023 8-10 জানুয়ারী, 2023 সাি কথযে মধেপ্রযেযশর ইযন্দাযর অনুগষ্ঠত 

হযয়যে। এটি িক্ষ েরা গুরুত্বপূর্ণ ক  এটি 17 তম প্রবাসী িারতীয় গেবস বা NRI 

গেবস। 

শবশ্ব শহশন্দ শদবস 2023 10 োনুয়ারী পােন করা হয় 

গবশ্ব গহগন্দ গেবস বা গবশ্ব গহগন্দ গেবস প্রগত বের 10 জানুয়ারী সারা গবযশ্ব িাষা 

সম্পযেণ  সযচতনতা বাডাযত পাগিত হয়। এটি কসই গেন  খ্ন গহগন্দ, িারযতর 

জাতীয় িাষা, জাগতসংযর্র সাধারর্ পগরষযে প্রথমবাযরর মযতা বিা হযয়গেি। 

1975 সাযির এই গেযন নািপুযর প্রথম গবশ্ব গহগন্দ সযম্মিন অনুগষ্ঠত হয়। এরপর 

কথযে প্রগত বের গবযশ্বর গবগিন্ন প্রাযন্ত এ ধরযনর সযম্মিযনর আযয়াজন েরা হয়। 

উযিখ্য ািেিাযব: িাষাটির নাম এযসযে ফারগস শব্দ ‘গহন্দ’ কথযে  ার অথণ 

‘গসনু্ধ িূগম’। িাষাটি িারত, গেগনোে, কনপাি, িায়ানা, মগরশাস এবং অনোনে 

কেযশ েথা বিা হয়। 
 

োতীয় িানব পাচার সকচতনতা শদবস 2023 11 োনুয়ারী পােন 

করা হয় 

জাতীয় মানব পাচার সযচতনতা গেবস প্রগত বের 11 জানুয়াগর মাগেণ ন  ুিরাযষ্ট্র 

পাগিত হয়। গেনটি মানব পাচার সম্পযেণ  সযচতনতা বতগদ্ধর জনে গনযবগেত।  গেও 

পুযরা জানুয়ারী মাসটিযে জাতীয় োসত্ব ও মানব পাচার প্রগতযরাধ মাস গহসাযব 

স্বীেত গত কেওয়া হযয়যে, 11 জানুয়ারী গবযশষিাযব অনবধ অিোস প্রগতযরাযধর 

িযক্ষে। মাগেণ ন কসযনট 2007 সাযি এই গেবসটি পািন েরার পর কথযে, এটি 

বেগিযের পাশাপাগশ সরোর-সংিঠিত ইযিন্টগুগির োে কথযে বোপে 

জনসমথণন কপযয়যে। 
 

োতীয় স়িক শনরাপিা সপ্তাহ 2023 11 কথকক 17 োনুয়ারী পাশেত 

হয় 

সডে পগরবহন ও মহাসডে মন্ত্রে, িারত সরোযরর সেযির জনে গনরাপে 

সডযের োরর্ প্রচাযরর জনে "স্বেতা পাখ্ওয়াো" এর অধীযন 11 কথযে 17 

জানুয়ারী 2023 প ণন্ত সডে গনরাপিা সপ্তাহ পািন েরযে। সপ্তাহ চিাোিীন, 

সাধারর্ জনিযর্র মযধে সযচতনতা ত্রতগর েরযত এবং সডে গনরাপিার 

োরর্গুগিযত অবোন রাখ্ার জনে সমস্ত কিেযহাডারযের সুয াি কেওয়ার জনে 

কেশজুযড গবগিন্ন ো ণিযমর আযয়াজন েরা হযে। এযত সডে দ্যর্ণটনার োরর্ 

ও প্রগতযরাযধর বেবস্থা সম্পগেণ ত গবগিন্ন সযচতনতামূিে প্রচারর্া অন্তিুণ ি 

রযয়যে। সু্কি/েযিযজর োে-োেী, চািে এবং অনোনে সেি রাস্তা 

বেবহারোরীযের গনযয়ও গবগিন্ন ো ণিযমর পগরেল্পনা েরা হযয়যে। 
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7 তি সিস্ত্র বাশহনী কিকটরান্স শদবস 14 োনুয়ারী 2023 এ উদ াপন 

করা হয় 

সশস্ত্র বাগহনী কিযটরাে গেবস 14 ই জানুয়ারী পাগিত হয় 1953 সাি কথযে, 

িারতীয় কসনাবাগহনীর প্রথম িারতীয় েমান্ডার ইন গচফ (গস-ইন-গস) - গফড 

মাশণাি কে এম োগরয়াপ্পা, গ গন 1947 সাযির  ুযদ্ধ িারতীয় বাগহনীযে গবজযয় 

কনতত ত্ব গেযয়গেযিন, আনুষ্ঠাগনেিাযব অবসর গ্রহর্ েযরগেযিন। পগরযষবাগুগি 

গেনটি সশস্ত্র বাগহনী কিযটরাে গেবস গহসাযব পাগিত হয় এবং আমাযের সম্মাগনত 

কিযটরােযেরযে উৎসিণ েরা হয়। প্রথম সশস্ত্র বাগহনী কিযটরাে গেবস 14 

জানুয়ারী, 2016-এ পাগিত হযয়গেি এবং আমাযের সশস্ত্র বাগহনী কিযটরাে এবং 

তাযের পগরবাযরর সম্মাযন এই ধরযনর ইন্টাযরগক্টি ইযিযন্টর আযয়াজন েযর 

প্রগত বের এই গেনটিযে স্মরর্ েরার গসদ্ধান্ত কনওয়া হযয়গেি। এই বের 7 তম 

সশস্ত্র বাগহনী কিযটরাে গেবস 2023-এ উে াপন েরা হয়। 
 

75তি িারতীয় কসনা শদবস 15 োনুয়ারী 2023 তাশরকখ্ পােন করা 

হয় 

িারতীয় কসনা গেবস 2023 15 জানুয়ারী 2023-এ পাগিত হয় এবং এটি িারতীয় 

কসনা গেবযসর 75 তম বাগষণেী গচগিত েযর। প্রগত বের 15 জানুয়াগর িারত তার 

কসনা গেবস উে াপন েযর। এটি কসই গেন ক গেন গফড মাশণাি কোোযন্ডরা এম. 

েোগরয়াপ্পা (তখ্ন এেজন কিফযটনোন্ট কজনাযরি) 1949 সাযি িারযতর কশষ 

গিটিশ েমান্ডার-গচফ কজনাযরি োগেস বুচাযরর োে কথযে িারতীয় 

কসনাবাগহনীর প্রথম েমান্ডার-প্রধান গহযসযব োগয়ত্ব গ্রহর্ েযরন। পোযরি, পেে 

প্রোন এবং অনোনে কসনা গেবস উে াপযনর জনে অনুষ্ঠাযনর আযয়াজন েরা হয়। 

"গনযজর আযি কসবা" এর মূিমন্ত্র গহসাযব, িারতীয় কসনাবাগহনী হি িারতীয় 

সশস্ত্র বাগহনীর বতহিম উপাোন। 
 

18 তি োতীয় শবপ ণয় কিাকাশবো বাশহনী শদবস 19 োনুয়ারী 2023 

এ উদ াপন করা হয় 

18 তম জাতীয় দ্যয ণাি প্রগতগিয়া বাগহনী গেবস 19 জানুয়ারী, 2023 তাগরযখ্ 

জাতীয় দ্যয ণাি প্রগতগিয়া বাগহনী (NDRF) বারা পাগিত হয়। 2006 সাি কথযে 

এই গেনটি পাগিত হযয় আসযে  খ্ন করসগেউ কফাসণ আনুষ্ঠাগনেিাযব িঠিত 

হযয়গেি। বিণ ার গসগেউগরটি কফাসণ (BSF), কসরাি গরজািণ  পুগিশ কফাসণ 

(CRPF), কসরাি ইন্ডাগিয়াি গসগেউগরটি কফাসণ (CISF), ইযন্দা-গতব্বত বিণ ার 

পুগিশ (ITBP), সশস্ত্র সীমা বি কথযে গবযশষাগয়ত, বহু-েক্ষ উদ্ধারোরী বাগহনী 

িঠিত। NDRF হি প্রাথগমে সংস্থা  া িুযব  াওয়া, িবন ধস, িূগমধস, গবর্ধ্ংসী 

বনো, িূগমেম্প এবং রূ্গর্ণঝযডর মযতা দ্যয ণাযির সময় উদ্ধার অগি ান পগরচািনা 

েযর থাযে। 

পরািি শদবস 2023 কনতাশে সুিাি চন্দ্র বসুর েমবাশিণকী শহসাকব 

উদ াপন করা হয় 

কনতাগজ সুিাষ চন্দ্র বসু জয়ন্তী বা কনতাগজ জয়ন্তী হি িারযতর গবগশষ্ট স্বাধীনতা 

সংগ্রামী কনতাগজ সুিাষ চন্দ্র বসুর জন্ম উপিযক্ষ 23 জানুয়াগর পরািম গেবস 

গহযসযব িারযত পাগিত এেটি জাতীয় অনুষ্ঠান। এই বের কেশ কনতাগজ সুিাষ 

চন্দ্র বসুর 126 তম জন্মবাগষণেী উে াপন েরযে। প্রথমবাযরর মযতা, কনতাগজ 

জয়ন্তী 2021 সাযি তার 124 তম জন্মগেন উপিযক্ষ পরািম গেবস গহসাযব 

পাগিত হযয়গেি। পগিমবে, ঝাডখ্ণ্ড, গেপুরা এবং আসাযম, এটি এেটি স্বীেত ত 

েুটি। এই গেযন িারত সরোর কনতাগজযে সম্মান জানায়। 
 

24 োনুয়ারী 2023 তাশরকখ্ আেেণ াশতক শিক্ষা শদবস উদ াপন করা 

হয় 

শাগন্ত ও উন্নয়যন গশক্ষার িূগমো পািযনর জনে জাগতসংযর্র সাধারর্ পগরষে 24 

জানুয়াগরযে আন্তজণ াগতে গশক্ষা গেবস গহযসযব কর্াষর্া েযরযে। কটেসই এবং 

গস্থগতস্থাপে সমাজ িেযন গশক্ষা গুরুত্বপূর্ণ িূগমো পািন েযর। এেটি শাগন্তপূর্ণ ও 

সমতদ্ধ গবশ্ব িেযনর জনে সবার জনে মানসম্মত গশক্ষা প্রোন েরা অতেন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 

অগধেন্তু, গশক্ষা মানুষযে কসই জ্ঞান এবং েক্ষতা কেয়  া তাযের মানুষ গহসাযব 

কবযড উেযত হযব। 
 

24 োনুয়ারী 2023 তাশরকখ্ োতীয় কনযা শিশু শদবস উদ াপন করা 

হয় 

24 জানুয়াগর, জাগত জাতীয় েনো গশশু গেবস উে াপন েযর। এই গেবসটি 2008 

সাযি মগহিা ও গশশু উন্নয়ন মন্ত্রে েততণ ে প্রগতগষ্ঠত হয়। জাতীয় মগহিা গশশু 

গেবযসর িক্ষে হি কমযয় গশশুরা ক  কুসংস্কার ও অগবচাযরর সমু্মখ্ীন হয় তা তুযি 

ধরা। িারতীয় সমাযজ কমযয়রা ক  অগবচাযরর সমু্মখ্ীন হয় কস সম্পযেণ  সযচতনতা 

বাডাযত, মগহিা ও গশশু উন্নয়ন মন্ত্রে এবং িারত সরোর 2008 সাযি এটি শুরু 

েযর। গেনটি পগরেগল্পত গিয়ােিাযপর সাযথ উে াগপত হয়, ক মন কসি েে িািণ 

চাইযডর জনে সযচতনতা প্রচার, গশশুর গিে অনুপাত, এবং কমযয়যের জনে এেটি 

গনরাপে এবং স্বাস্থেের পগরযবযশর গবোশ। 
 

25কি োনুয়ারী 2023-এ 13তি োতীয় কিাটার শদবস উদ াপন 

করা হয় 

িারযতর গনবণাচন েগমশন 25কশ জানুয়ারী 2023 তাগরযখ্ 13 তম জাতীয় কিাটার 

গেবস উে াপন েরযে৷ এই গেনটি 25 জানুয়ারী িারযতর গনবণাচন েগমশযনর 

প্রগতষ্ঠা গেবস উপিযক্ষ পাগিত হয়৷ কিাটার গেবস তাযের কেযশ কিাটোযনর 

গুরুত্ব সম্পযেণ  তরুর্যের সযচতনতা বাডাযত গনযবগেত। এটি প্রগত বের এেটি 

গনগেণ ষ্ট গথম গনযয় পাগিত হয়। এটি শুধুমাে তরুর্যের গনবণাচনী প্রগিয়ায় অংশগ্রহর্ 

েরযত উৎসাগহত েযর না বরং কিাযটর অগধোরযে কমৌগিে অগধোর গহযসযবও 

গুরুত্ব কেয়। 
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27কি োনুয়ারী পাশেত আেেণ াশতক হকোকাি স্মরর্ শদবস 

প্রগত বের, 27 জানুয়ারী আন্তজণ াগতে হযিাোি স্মরর্ গেবস পািন েরা হয় 

অোিিফ গহটিাযরর বারা সংর্টিত নতশংসতার প্রগতফিন েরার জনে,  ার ফযি 

আনুমাগনে 6 গমগিয়ন ইহুগে মারা গিযয়গেি। গেনটি নাৎগস গনয়ন্ত্রর্ কথযে 1945 

সাযির জানুয়ারীযত আউশউইৎস-বারযেনাউ-এর মুগির স্মরযর্। 
 

28 োনুয়ারী 2023 তাশরকখ্ কডটা ক াপনীয়তা শদবস পােন করা হয় 

কিটা সুরক্ষা গেবস, বা কিটা কিাপনীয়তা গেবস, 28 জানুয়ারী পাগিত হয়৷ উযেশে 

হি কিটা সুরক্ষার অগধোর এবং কিাযেরা তাযের কিটা আরও গনরাপে রাখ্যত 

পাযর এমন গবগিন্ন উপায় সম্পযেণ  আরও সযচতনতা ত্রতগর েরা৷ আসুন প্রথযম 

ইগতহাস ও তাৎপ ণ বুগঝ। গবশ্ব ধীযর ধীযর গেন্তু অগবচগিতিাযব গিগজটাইযজশযনর 

গেযে এগিযয়  াযে, গেন্তু এর মাযন আমাযের কিটা আরও দ্যবণি হযয় পডযে। 

এই বের, কনতত স্থানীয় সংস্থাগুগি আরও শগিশািী সাইবার গনরাপিা নীগত এবং 

পদ্ধগতগুগি আপযিট েরযত, সুরক্ষা অযটাযমশন সক্ষম েযর এবং আিমযর্র 

পতষ্ঠগুগি প ণযবক্ষর্ েরযত প্রচুর পগরমাযর্ গবগনযয়াি েরযব বযি আশা েরা হযে৷ 
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হশক পুরুিকদর িধযপ্রকদি কখ্কো ইশন্ডয়া  ুব ক িস 2022 অনূর্ধ্ণ -18 

শিকরাপা শেকতকে 

হগেযত, মধেপ্রযেশ ওগিশাযে 6-5 হাগরযয় িুবযনশ্বযর কখ্যিা ইগন্ডয়া  ুব কিমস 

2022 পুরুষযের অনূর্ধ্ণ -18 কোয়াগিফায়ার গশযরাপা গজযতযে। এেটি করামাঞ্চের 

ফাইনাযি, জাগমর কমাহাম্মে হোটট্রিে েযর ফাইনাযির তারো গেযিন, ক খ্াযন 

মধেপ্রযেযশর হযয় আিী আহযমে, কমাহাম্মে জাযয়ে খ্ান এবং অগধনায়ে অগঙ্কত 

পাি এেটি েযর কিাি েযরন। অনেগেযে, ওগডশার হযয় এেটি েযর কিাি েযরন 

আনযমাি এিা, পিুস িােডা, েীপে গমঞ্জ এবং আোশ কসাযরং। হগরয়ানা 

ঝাডখ্ণ্ডযে ২-০ কিাযি হাগরযয় প্রগতয াগিতায় তত তীয় স্থান গনগিত েযরযে। 

হগরয়ানার হযয় কিাি েযরযেন আমনেীপ এবং করাশন। এর মাধেযম মধেপ্রযেশ, 

ওগডশা, হগরয়ানা এবং ঝাডখ্ন্ড আিামী বের মধেপ্রযেযশ অনুগষ্ঠত হযত  াওয়া 

কখ্যিা ইগন্ডয়া  ুব কিমযসর জনে ক ািেতা অজণ ন েযরযে। 
 

ককাকনরু হাশম্প শবশ্ব দাবা শব্লটে চযাশম্পয়নশিকপ করৌপয শেকতকেন 

প্রািন গবশ্ব দ্রুত চোগম্পয়ন কে. হাগম্প োজাখ্স্তাযনর আিমাটিযত সমাপ্ত গবশ্ব 

গব্লটজ োবা চোগম্পয়নগশপ কথযে িারযতর প্রথম করৌপে পেে োগব েরার জনে 

এেটি দ্যেণ ান্ত পারফরমোে ত্রতগর েযরগেযিন। হাগম্প 17তম এবং চূডান্ত রাউযন্ড 

চীযনর কঝাংই তানযে হাগরযয় করৌপে গজযতযেন। োজাখ্স্তাযনর স্বর্ণপেে গবজয়ী 

গবগবসারা বািাবাযয়িার কথযে মাে অধণ পযয়ন্ট গপগেযয় চতুথণ বাোই েরা হাগম্প 

12.5 পযয়ন্ট অজণ ন েযরযেন। গবশ্বনাথন আনযন্দর পর হাগম্প গবতীয় িারতীয় 

গ গন গবশ্ব গব্লটযজ পেে গজযতযেন। 

ককৌস্তি চযাটাশেণ  িারকতর 78তি গ্রযান্ডিািার হকয়কেন 

উগনশ বের বয়সী েিোতা-গিগিে োবা কখ্যিায়াড, কেৌস্তি চোটাগজণ  িারযতর 

78তম গ্রোন্ডমািার হযয়যেন। গতগন পগিমবযের েশম গজএমও। কেৌস্তি তার 

প্রথম গজএম আেশণ অজণ ন েযরন 2021 সাযির অযক্টাবযর বাংিাযেযশ এেটি 

গ্রোন্ডমািার োবা টুনণাযমযন্ট। গতগন 2022 সাযির নযিম্বযরর প্রথম সপ্তাযহ 

এগশয়ান চোগম্পয়নগশযপ তার গবতীয় গজএম আেশণ কপযয়গেযিন। গতগন আিযি 

FIDE করটিং 2500 অগতিম েযরগেযিন। কেৌস্তি 10 রাউযন্ডর পর 8/10 কস্কার 

গনযয় জাতীয় গসগনয়র োবা চোগম্পয়নগশযপ গজএম অগিগজৎ গুযপ্তর সাযথ ক ৌথ 

কনতত যত্ব রযয়যেন। 
 

েয়কদব উনাদকাট হযাটট্রিক ককর রশে েশফর ইশতহাস  ক়িকেন 

কসৌরাযষ্ট্রর জয়যেব উনােোট রগঞ্জ ট্রগফর ইগতহাযসর এেটি টুেযরা ত্রতগর 

েযরযেন, প্রথম কবািার গহযসযব প্রথম ওিাযর হোটট্রিে েযরযেন। রাজযোযট 

এগিট গ্রুপ গব মোযচ েোগরয়াযরর কসরা আট উইযেযটর পযরর ওিাযর আরও দ্যটি 

ক াি েযর গেগিযে র্ধ্ংস েযর কেন বাাঁ হাগত কপসার। উনােোযটর হোটট্রিযের 

গশোরযের মযধে রযয়যে ওযপনার ধ্রুব কশাযর, ত্রবিব রাওয়াি এবং গেগির তরুর্ 

অগধনায়ে  শ ধুি,  াযের সবাই শূনে রাযন গবোয় গনযয়গেযিন। উনােোট তার 

12 ওিাযর 8/39 এর েোগরয়ার কসরা পগরসংখ্োন গেযয় কশষ েযরযেন। গেগি, 

ক টি মাে 10 রাযন 7 উইযেট হাগরযয়গেি, 1810 সাযি অনুগষ্ঠত এেটি 

অগফগসয়াি মোযচ ইংিোযন্ডর গবরুযদ্ধ 'েে গব'স' নামে এেটি েযির বারা 6-এর 

সবণগনম্ন প্রথম-কশ্রর্ীর কস্কাযরর অবজ্ঞার মুযখ্ামুগখ্ হয়গন। 
 

শবরসা িুন্ডা হশক কিশডয়াকির উকবাধন করকেন ওশ়িিার িুখ্যিন্ত্রী 

পট্টনাকয়ক 

ওগডশার মুখ্েমন্ত্রী নবীন পট্টনাযয়ে বতহিগতবার পুরুষযের হগে গবশ্বোপ 2023-

এর আযি রাউরযেিায় িারযতর বতহিম হগে কিগিয়ামগুগির মযধে এেটির 

উযবাধন েযরযেন। আনুমাগনে 261 কোটি টাো বেযয় গনগমণত, সুন্দরিড কজিায় 

অবগস্থত কিগিয়ামটির নামেরর্ েরা হযয়যে গবরসা নাযম। মুন্ডা হগে কিগিয়াম 

েমযেক্স। এটি 50 এের জগমযত 15 মাযসর করেিণ  সমযয়র মযধে 20,000 বসার 

ক্ষমতা সহ গনগমণত হযয়যে। কিগিয়াযম প্রতেগয়ত টাফণ  এবং আযিা সহ এর সংিে 

অনুশীিন কেন্দ্র রযয়যে। রাজেটি নয় মাযসর মযধে এেটি গবশ্বোপ গ্রামও ত্রতগর 

েযরযে, ক খ্াযন কখ্যিায়াড এবং েমণেতণ াযের থাোর জনে 225টি েক্ষ রযয়যে। 
 

অবসকরর ক াির্া শদকেন িারতীয় কটশনস তারকা সাশনয়া শিেণ া 

িারতীয় কটগনস কখ্যিায়াড সাগনয়া গমজণ া (36 বের বয়সী), প্রািন িাবিস ওয়াডণ  

নং 1, কপশাোর কটগনস কথযে তার অবসর গনগিত েযরযেন৷ গতগন কর্াষর্া 

েযরযেন ক  দ্যবাই কটগনস চোগম্পয়নগশপ, এেটি মগহিা কটগনস অোযসাগসযয়শন 

(WTA) 1000 ইযিন্ট দ্যবাইযত 2023 সাযির কফব্রুয়াগরযত তার কশষ মোচ 

হযব। তার কশষ উপগস্থগতর আযি, গতগন োজাখ্স্তাযনর আনা োগনগিনার সাযথ 16 

কথযে 29 জানুয়ারী 2023 সাযি অযিগিয়ান ওযপযন মগহিাযের িাবিযস 

কখ্িযত  াযেন। 
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সাশনয়া শিেণ ার কযাশরয়ার গ্রাফ: 

• গতগন েয়টি গ্রোন্ড স্লাম িাবিস গশযরাপা গজযতযেন 

• 2009 সাযি মযহশ িূপগতর সাযথ অগিয়ান ওযপন গমক্সি িাবিস গশযরাপা 

গজযত গতগন তার প্রথম গ্রোন্ড স্লোম গজযতগেযিন। এই জুটি কেঞ্চ ওযপন 

2012 গজযতযে। 

• গতগন 2014 সাযি ইউএস ওযপযন িাগজযির ব্রুযনা কসায়াযরযসর সাযথ তার 

3য় গমশ্র ত্রবত গশযরাপা গজযতগেযিন। 

• সাগনয়া গমজণ া এবং সুইজারিোযন্ডর মাটিণ না গহগেস 3টি মগহিা ত্রবত 

গজযতযেন - উইম্বিিন 2015, ইউএস ওযপন 2015 এবং অযিগিয়ান 

ওযপন 2016 

• গমজণ া 2005 সাযি প্রথম িারতীয় গহযসযব WTA এেে গশযরাপা 

গজযতগেযিন। 

• 2007 সাযি, গতগন 30 জযনর মযধে স্থান কপযয়গেযিন এবং গবযশ্বর 27 নম্বযর 

(গসেিস) তার েোগরয়ার-উচ্চ র োগঙ্কংযয় কপৌাঁযেগেযিন। 

• 2003 কথযে 2013 সাযি গসযেিস কথযে অবসর কনওয়া প ণন্ত গতগন 

গসযেিযস িারযতর নম্বর 1 গেযিন। 
 

কপিাদার ফুটবে কথকক অবসর ক াির্া করকেন  যাকরথ বাকে 

িোযরথ বাযি  33 বের বয়যস কপশাোর ফুটবি কথযে অবসর কনওয়ার কর্াষর্া 

গেযয়যেন। এটি এমন এেটি েোগরয়াযরর সমাগপ্ত র্টায় ক খ্াযন বাযিযে 

সাউোম্পটন, টযটনহোম হটিার, গরয়াি মাগরে এবং LAFC-এর জনে কশ্রষ্ঠত্ব 

কেখ্ান, পাশাপাগশ গনযজযে ওযয়িশ ফুটবযির অনেতম কসরা কখ্যিায়াড 

গহযসযব প্রগতগষ্ঠত েযরন। বাযি, গ গন 2006 সাযির কম মাযস গেগনোে ও 

কটাবাযিার গবপযক্ষ এেটি প্রীগত মোযচ তার ওযয়িযসর অগিযষে েযরগেযিন, 

ইয়ান রাযশর েরা 28 কিাযির আযির ওযয়িযসর করেিণ  কিযেগেযিন। গতগন 

েয়বার ওযয়িযসর বষণযসরা কখ্যিায়াযডর পুরস্কার গজযতযেন। 

বাযি তার কেযশর হযয় 111 মোযচর ওযয়িস করেিণ  কখ্যিযেন এবং গরয়াি 

মাগরযের হযয় পাাঁ চবার চোগম্পয়ে গিি গবজয়ী গেযিন।  
 

দশক্ষর্ আশেকার শিককটার কডায়াইন শপ্রকটাশরয়াস আেেণ াশতক 

অবসকরর ক াির্া শদকয়কেন 

গিযেট েগক্ষর্ আগেো (CSA) গনগিত েযরযে ক  কপ্রাটিয়া অিরাউন্ডার 

কিায়াইন গপ্রযটাগরয়াস অগবিযম্ব আন্তজণ াগতে গিযেট কথযে অবসর গনযয়যেন। 

2016 সাযি তার আন্তজণ াগতে অগিযষে হওয়ার পর কথযে, 33 বের বয়সী 30টি 

T20 আন্তজণ াগতে (T20I), 27টি এেগেযনর আন্তজণ াগতে (ODI) এবং গতনটি 

কটযি গতনটি ফরমোযট েগক্ষর্ আগেোর প্রগতগনগধত্ব েযরযেন। দ্যটি গবশ্বোযপও 

কখ্যিযেন গতগন। গপ্রযটাগরয়াস আন্তজণ াগতে অেযন বোট এবং বি উিযয়র 

মাধেযমই তার েক্ষতা কেগখ্যয়যেন, কমাট 1895 রান এবং 77 উইযেট গশোর 

েযরযেন ফরমোযট। 

অবসযরর কর্াষর্া গেযয়, 33 বের বয়সী গবশ্বজুযড আরও েোঞ্চাইগজ গিযেট 

কখ্িার ইো প্রোশ েযরগেযিন 'আমার েোগরয়ার এবং পাগরবাগরে জীবযন আরও 

িাি িারসামে বজায় রাখ্যত।' এই অিরাউন্ডারযে এই বের আইগপএযি কেখ্া 

 াযব। কচন্নাই সুপারগেংস েযির অংশ হযয় । 

সূ ণ  কুিার  াদব টি-কটাকয়শন্টকত দ্রুততি 1,500 রান েুুঁ কয়কেন 

সূ ণকুমার  ােব বি কমাোযবিা েরার কক্ষযে টি-কটাযয়গন্ট আন্তজণ াগতে গিযেযট 

দ্রুততম 1,500 রান েুাঁ যয়যেন। এই িোন্ডমাযেণ  কপৌাঁেযত মাে 843 বি কিযিগেি। 

45 মোচ এবং 43 ইগনংযস, সূ ণকুমার 46.41 িযড 1,578 রান েযরযেন। 

ফরমোযট তার গতনটি কসঞু্চগর এবং 13টি হাফ কসঞু্চগর রযয়যে,  ার মযধে কসরা 

বেগিিত কস্কার 117। 

তযব, ইগনংযসর গনগরযখ্ 1,500 রান েুাঁ যয়  াওয়া তত তীয় দ্রুততম বোটার গতগন। এই 

িোন্ডমাযেণ  কপৌাঁোযনা দ্রুততম বোটাররা হযিন িারতীয় বোটসমোন গবরাট 

কোহগি, কেএি রাহুি, অযিগিয়ান অগিজ্ঞ অোরন গফঞ্চ এবং পাগেস্তাযনর 

অগধনায়ে বাবর আজম,  ারা টি-কটাযয়গন্ট আন্তজণ াগতে গিযেযট 1,500 রান 

েরযত 39টি ইগনংস গনযয়গেযিন। পাগেস্তাযনর উইযেটরক্ষে-বোটার কমাহাম্মে 

গরজওয়ান ৪২ ইগনংযস এবং সূ ণকুমার ৪৩ ইগনংযস এই মাইিফিে েুাঁ যয়যেন। 
 

কখ্কো ইশন্ডয়া োতীয় িশহো কখ্া কখ্া েী  শতন ধাকপ অনুশষ্ঠত হকব 

কখ্যিা ইগন্ডয়া গসগনয়র মগহিা জাতীয় কখ্া কখ্া গিি পাঞ্জাযবর চণ্ডীিড 

গবশ্বগবেোিযয় অনুগষ্ঠত হযব। কখ্যিা ইগন্ডয়া গসগনয়র মগহিা জাতীয় কখ্া কখ্া গিি 

10 কথযে 13 জানুয়ারী 2023 প ণন্ত অনুগষ্ঠত হযব এবং এটি গতনটি পযবণ অনুগষ্ঠত 

হযব। 

কখ্যিা ইগন্ডয়া গসগনয়র মগহিা জাতীয় কখ্া কখ্া গিি িারযতর কখ্া-কখ্া কফিাযরশন 

বারা সংিঠিত হযে, িীডা গবিাি,  ুব গবষয়ে মন্ত্রে এবং িীডা মন্ত্রযের সমূ্পর্ণ 

পূর্ণ আগথণে সহায়তায়। 
 

আেেণ াশতক ফুটবে কথকক অবসকরর ক াির্া শদকয়কেন োকন্সর 

অশধনায়ক হুক া েশরস 

োে েযির অগধনায়ে হুযিা িগরস 36 বের বয়যস আন্তজণ াগতে ফুটবি কথযে 

অবসর কনওয়ার গসদ্ধান্ত কর্াষর্া েযরযেন। িগরস চারটি গবশ্বোপ এবং গতনটি 

ইউযরাযত োযের প্রগতগনগধত্ব েযরযেন এবং 2018 সাযি গবশ্বোপ ট্রগফযত কিস 

ব্লুযজর কনতত ত্ব গেযয়গেযিন। টযটনহোম হটিার শটিপার তার েিযে কনতত ত্ব 

গেযয়গেযিন। োতাযর গবশ্বোযপর ফাইনাযি আযজণ গন্টনার োযে কপনাগল্টযত 

কহযরগেি তারা। 
 

হশক ইশন্ডয়া কিটািাকসণর ে কত প্রকবি ককরকে 

হগে ইগন্ডয়া 13-29 জানুয়ারী িুবযনশ্বর এবং করৌরযেিায় পুরুষযের গবশ্বোপ 

আযয়াজযনর সাযথ সং ুি েরার জনে এেটি নতুন কমটািাসণ কপ্রািাক্ট চািু 

েযরযে। 'হগেিাসণ',  া হগে ইগন্ডয়া োগব েযর ক  এটি এেটি জাতীয় িীডা 

কফিাযরশযনর জনে প্রথম গচগিত হযয়যে, এটি পগরচািনাোরী সংস্থার কসাশোি 

গমগিয়া েোটফমণ জুযড চািু েরা হযয়যে এবং সারা গবযশ্বর অনুরািীযের জনে 

টুনণাযমযন্টর অগিজ্ঞতা বাডাযনার জনে গিজাইন েরা হযয়যে। 
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হযাশর ব্রুক এবং অযািকে  াডণ নার শডকসম্বর িাকসর েনয ICC 

কপ্ল্য়ার অব দয িান্থ শনবণাশচত হকয়কেন 

হোগর ব্রুে ICC পুরুষযের কেয়ার অফ েে মান্থ পুরোর কপযয়গেযিন  া 

ইংিোন্ডযে পাগেস্তাযন ঐগতহাগসে ওয়াডণ  কটি চোগম্পয়নগশপ (WTC) গসগরজ 

জযয়র োগবযত সাহা ে েযরগেি। অনেগেযে, অযিগিয়ার অোশযি িািণ নার 

িারযতর গবরুযদ্ধ টি-কটাযয়গন্ট গসগরযজ বোট ও বযির অবোযনর জনে আইগসগস 

মগহিা কখ্যিায়াযডর কসরা পুরস্কার গজযতযেন। 
 

FIH পুরুি হশক শবশ্বকাপ 2023 শুরু হকয়কে কটকক 

পুরুষযের হগে গবশ্বোপ, 2023 েটযের মযনারম বারাবাগত কিগিয়াযম এেটি 

েশণনীয় উযবাধনী অনুষ্ঠাযনর মাধেযম শুরু হযয়যে  া কেশ-গবযেযশর হাজার 

হাজার হগে কপ্রমীযের বারা প্রতেক্ষ হযয়গেি। জমোযিা অনুষ্ঠাযন উপগস্থত 

গেযিন কেন্দ্রীয় িীডামন্ত্রী অনুরাি োকুর, ওগডশার মুখ্েমন্ত্রী নবীন পট্টনাযয়ে, 

আন্তজণ াগতে হগে কফিাযরশযনর সিাপগত ত্রতয়ব ইেরাম এবং হগে ইগন্ডয়ার 

কচয়ারমোন গেিীপ গতরগে। ত্রবগশ্বে টুনণাযমযন্ট 16টি েি অংশ গনযে। 
 

তৃতীয় ওয়ানকডকত শ্রীেঙ্কার শবরুকে করকডণ  317 রাকন েয় কপকয়কে 

িারত 

গিযেযট, কেরািার গতরুবনন্তপুরযম তত তীয় ও কশষ ওগিআইযত শ্রীিঙ্কাযে 317 

রাযনর বতহিম বেবধাযন পরাগজত েযর িারত ইগতহাস রচনা েযরযে। এর মাধেযম 

3-0 বেবধাযন গসগরজ গক্লন সুইপ েযর িারত। সবযচযয় বড বেবধাযন জযয়র 

আযির করেিণ টি গেি গনউগজিোযন্ডর োযে, ২০০৮ সাযি আয়ারিোযন্ডর গবপযক্ষ 

290 রাযনর জয়।  গবরাট কোহগি এবং শুিমান গিি দ্যেণ ান্ত কসঞু্চগর েযর 390 রান 

তুিযত সাহা ে েযর। গসগরযজর তত তীয় ও কশষ ওয়ানযিযত গবরাট কোহগি এেটি 

অগবশ্বাসে পারফরমোে ত্রতগর েযরগেযিন, োরর্ গতগন মাে 110টি কিগিিাগরযত 

13টি চার এবং আটটি েিা কমযর অপরাগজত 166 রান েযরগেযিন। 
 

ওয়ানকড শিকককট পঞ্চি সকবণাচ্চ রান সংগ্রাহক হকেন শবরাট 

ককাহশে 

তারো গিযেটার গবরাট কোহগি ওগিআই গিযেযটর ইগতহাযস পঞ্চম সযবণাচ্চ 

রান সংগ্রাহে হযয়যেন, শ্রীিঙ্কার গেংবেগন্ত মাযহিা জয়াবধণযনযে কপেযন কফযি 

শীষণ পাাঁ যচ প্রযবশ েযরযেন। পঞ্চম-সযবণাচ্চ রান সংগ্রাহে হওয়ার সময়, গবরাযটর 

268 ওগিআইযত 57.78 িযড 12,652 রান গেি,  ার মযধে 45 টন এবং 65 

হাফ কসঞু্চগর গেি। ফরমোযট তার কসরা কস্কার 183। 

করেিণ  অনুসাযর, ওগিআই ইগতহাযস সযবণাচ্চ রান সংগ্রাহে হযিন িারতীয় 

গেংবেগন্ত শচীন কটনু্ডিোর, গ গন 44.83 িযড 18,426 রান েযরযেন। এই 

ফরমোযট তার 49টি কসঞু্চগর এবং 96টি অধণশতে রযয়যে,  ার মযধে 200 এর 

কসরা। এরপর শচীন, শ্রীিঙ্কার কগ্রট কুমার সাোোরা (404 মোযচ 14,234 রান), 

অযিগিয়ান কগ্রট গরগে পগন্টং (13,704), শ্রীিঙ্কান অিরাউন্ডার সনাথ জয়সুগরয়া 

(445 মোযচ 13,430) এবং গবরাট। 

Viacom18 পরবতী 5 বেকরর েনয 951 ককাটি টাকায় িশহোকদর 

আইশপএে শিশডয়া অশধকার কপকয়কে 

কবািণ  অফ েযরাি ফর গিযেট ইন ইগন্ডয়া (গবগসগসআই) কর্াষর্া েযরযে ক  

Viacom 18 আসন্ন মগহিাযের আইগপএি-এর জনে গমগিয়া স্বত্ব েখ্ি েযরযে 

পাাঁ চ বেযরর জনে 951 কোটি টাোয়, গিজগন িার এবং কসাগন সহ অনোনে 

েরোতাযের গনিাযম গপগপং েযরযে। টি-কটাযয়গন্ট গিযির গনিাম মুম্বাইযয় গিযেট 

কবািণ  পগরচািনা েযরগেি। ত্রবগশ্বে অগধোযরর মযধে গতনটি গবিাি রযয়যে 

গিগনয়ার (টিগি), গিগজটাি এবং সগম্মগিত (টিগি এবং গিগজটাি)। পুরুষযের 

আইগপএযি, অঞ্চি জুযড আিাো অগধোর গবগি হয়। মাযচণ র প্রথম সপ্তাযহ 

উযবাধনী মগহিা আইগপএি শুরু হযত পাযর। পাাঁ চটি েি প্রগতবগিতা েরযব এবং 

সবগুযিা মোচই অনুগষ্ঠত হযব মুম্বাইযয়। 

Viacom18 23,758 কোটি টাোয় আইগপএি গিগজটাি স্বত্ব গজযতগেি  খ্ন 

গিজগন িার 23,575 কোটি টাোয় টিগি স্বত্ব ধযর করযখ্গেি 2023 কথযে শুরু 

েযর পাাঁ চ বেযরর জনে 2022 সাযির জুন মাযস অনুগষ্ঠত গতন গেযনর গনিাযম। 

কমাট 134টি হযব। পাাঁ চ বেযরর মযধে পাাঁ চ েযির WIPL-এ মোচ, প্রথম গতন বেযর 

22টি মোচ। কশষ দ্যই বেযর এই সংখ্ো েুাঁ যত পাযর 34টি মোযচ। BCCI আিামী 

েযয়ে বেযর WIPL-এ বতগদ্ধর প্রতোশা েরযে। 
 

2023 সাকের স্পযাশনি সুপার কাকপর ফাইনাকে বাকসণকোনা শরয়াে 

িাশরদকক হাশরকয়কে 

গরয়াি মাগরযের গবপযক্ষ 3-1 বেবধাযন জযয়র মাধেযম বাযসণযিানা প্রথমবাযরর 

মযতা িোগনশ সুপার োপ গজযতযে। 2018 সাি কথযে বাযসণযিানাযে তার প্রথম 

সুপার োপ ট্রগফ গেযত গরয়াযের গেং ফাহে কিগিয়াযম রবাটণ  কিিাযন্ডাগস্ক, িাগি 

এবং কপগর এেটি েযর কিাি েযরন এবং িোগনশ ফুটবি কফিাযরশযনর জনে 

এেটি িািজনে চুগিযত 2020 সাযি টুনণাযমযন্টর ফাইনাি-কফার ফমণোট শুরু 

হওয়ার পর প্রথমটি। প্রািন কখ্যিায়াড জাগি 2021 সাযি েযির কোযচর োগয়ত্ব 

কনওয়ার পর এবং গিওযনি কমগস পোগরস কসন্ট-জাযমণই চযি  াওয়ার পর কথযে 

এটি বাযসণযিানার প্রথম গশযরাপাও। বাযসণযিানা এই গনযয় এখ্ন অবগধ করেিণ  14 

বার সুপার োপ গজযতযে এবং মাগরে তাযের নাযম 12টি। 
 

িারকত ওশডআইকত এিএস কধাশনর সবকচকয় কবশি েিার করকডণ  

কিকে শদকয়কেন করাশহত িিণা 

িারতীয় অগধনায়ে করাগহত শমণা ওগিআই গিযেযটর ইগতহাযস িারযতর 

সবযচযয় বড েিা মারার জনে এমএস কধাগনর েীর্ণগেযনর করেিণ  কিযে গেযয়যেন। 

হায়রাবাযের রাজীব িান্ধী কিগিয়াযম, িারত এবং গনউগজিোযন্ডর মযধে প্রথম 

ওগিআইযয়র সময় করাগহত এই অসাধারর্ েত গতত্ব অজণ ন েযরগেযিন। এমএস 

কধাগনর েীর্ণস্থায়ী করেিণ  কিযে িারতীয় অগধনায়যের নেটিযত দ্যটি সযবণাচ্চ 

রযয়যে। ওগিআই গিযেযটর ইগতহাযস করাগহত এখ্ন িারযতর শীষণস্থানীয় েিা 

কমযরযেন, তার নাযম কমাট 125টি েিা রযয়যে। 
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আেেণ াশতক শিককট কাউশন্সে অনোইন কককেঙ্কাশরকত $2.5 

শিশেয়ন হারায় 

গিযেযটর গবশ্ববোপী গনয়ন্ত্রে সংস্থা, ইন্টারনোশনাি গিযেট োউগেি (আইগসগস) 

িত বের অনিাইন কেযিঙ্কাগরযত প্রায় 2.5 গমগিয়ন িিার হাগরযয়যে বযি জানা 

কিযে। মাগেণ ন  ুিরাযষ্ট্র উদ্ভূত গফগশংযয়র র্টনাটি িত বের র্যটগেি। প্রগতযবেযন 

বিা হযয়যে, আইগসগস বারবার প্রতারর্া েযরযে এই প্রতারে এেবার নয়, দ্যবার 

নয়, চারবার। আিয ণর গবষয় হযিা, আইগসগসর দ্যবাই অগফযসর েততণ পযক্ষর োযে 

কোযনা ধারর্া গেি না ক  তারা প্রতাগরত হযে। 
 

কসািযাে শিশডয়ায় আেেণ াশতক শিককট কাউশন্সকের সবণাশধক 

অনুসরর্ করা আেেণ াশতক িী়িা কফডাকরিন 

BCW কিাটণ স-এর এেটি সমীক্ষা অনুসাযর, ইন্টারনোশনাি গিযেট োউগেযির 

(ICC) ইনিাগ্রাম, কফসবুে, টুইটার, টিেটে এবং ইউটিউব জুযড 92.2 গমগিয়ন 

ফযিায়ার এটিযে কসাশোি গমগিয়াযত সবণাগধে অনুসরর্ েরা আন্তজণ াগতে িীডা 

কফিাযরশযন পগরর্ত েযরযে। ICC-এর আগধপযতের োরর্ কসাশোি গমগিয়াযত 

অতেন্ত সগিয় বাজাযর এেটি গবশাি ফোনযবস থাোর জনে োয়ী েরা ক যত পাযর। 

ICC আশা েরযব ক  এই িযবষর্াটি 2028 সাযির িস অোযঞ্জযিস অগিগম্পে 

কিমযস অন্তিুণ ি হওয়ার কক্ষযে সমথণন েরযব। এটি আন্তজণ াগতে অগিগম্পে 

েগমটির (IOC) োযে পুরুষ ও মগহিাযের জনে েয় েযির টি-কটাযয়গন্ট ইযিযন্টর 

সুপাগরশ েযরযে বযি জানা কিযে। 
 

 

Obituaries News  
 

প্রািন কপাপ কবকনশডক্ট XVI 95 বের বয়কস িারা ক কেন 

িোটিোন েততণ ে প্রোগশত গববতগত, প্রািন কপাপ কষাডশ কবযনগিক্ট িোটিোযনর 

কমটার ইযক্লগসয়া মযে মারা কিযেন। তার বয়স হযয়গেি 95 বের। েোথগিে 

চাযচণ র প্রধান, প্রািন কপাপ কবযনগিক্ট, 600 বেযরর মযধে প্রথম কপাপ গ গন 

পেতোি েযরগেযিন। গতগন 2013 সাযি পেতোি েযরন এবং বতণ মান কপাপ 

োগেস বারা প্রগতস্থাগপত হন। কপাপ কবযনগিক্ট 1000 বেযর কপাপ হওয়া প্রথম 

জামণান গেযিন। গতগন 19 এগপ্রি 2005 কথযে 28 কফব্রুয়ারী 2013 তাগরযখ্ 

পেতোি না েরা প ণন্ত িোটিোন গসটির প্রধান গেযিন। গতগন অগিয়ার গনেটবতী 

মােণ টিি নামে েগক্ষর্ জামণান গ্রাযম 16 এগপ্রি, 1927-এ কজাযসফ 

অোযিাইগসয়াস করটগজোর গহসাযব জন্মগ্রহর্ েযরগেযিন। 
 

আর কক কৃষ্ণকুিার, একেন টাটা প্রবীর্, 84 বের বয়কস িারা 

ক কেন 

আর েত ষ্ণকুমার, রতন টাটার এেজন র্গনষ্ঠ আস্থািাজন এবং এেজন কিাষ্ঠীর 

অগিজ্ঞ, মারা কিযেন। কেরািায় জন্মগ্রহর্োরী েত ষ্ণকুমার, গ গন তার 

আগতযথয়তা শাখ্া ইগন্ডয়ান কহাযটযির প্রধান সহ গ্রুযপর এোগধে পযে োগয়ত্ব 

পািন েযরগেযিন, তার বয়স গেি 84৷ গতগন ো ণগনবণাহী িূগমো কথযে অবসর 

কনওয়ার পযর টাটা ট্রাযির সাযথ সগিয় গেযিন এবং েগথত আযে ক  গতগন োজ 

েরা েযির এেটি অংশ গেযিন৷ সাইরাস গমগস্ত্র অপসারর্ পযবণ রতন টাটার 

পাশাপাগশ। 2009 সাযি, েত ষ্ণকুমার পদ্মশ্রী পুরস্কার িাি েযরন। 

পশিিবকঙ্গর প্রািন রােযপাে ককিরী নাথ শিপাঠী িারা ক কেন 

িারতীয় জনতা পাটিণ র (গবযজগপ) গসগনয়র কনতা এবং পগিমবযের প্রািন িিনণর, 

কেশরী নাথ গেপাঠী 88 বের বয়যস মারা কিযেন। পূবণবতী এিাহাবাযে 10 

নযিম্বর, 1934 সাযি জন্মগ্রহর্োরী গেপাঠি এিাহাবাে হাইযোযটণ র এেজন 

গসগনয়র আইনজীবীও গেযিন। মাে 12 বের বয়যস গতগন RSS-এ ক াি কেন এবং 

পযর িারতীয় জনসংযর্ চযি  ান। গতগন 1953 সাযি 'োশ্মীর আযন্দািন' এবং 

আবার 1990 সাযি রাম জন্মিূগম আযন্দািযন অংশ কনওয়ার জনে ত্রনগন কেন্দ্রীয় 

োরািাযর বন্দী হন। 
 

পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাঃ কতকহিটন ই উদওয়াশদয়া 

"েযাপাকরাকস্কাশপক সােণ াশরর েনক" িারা ক কেন 

পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্ত িঃ কতযহমটন এরচ উেওয়াগেয়া, এেজন িারতীয় সাজণ ন এবং 

িোযিাএন্টাযরািগজি, গ গন 'িারযত িোপাযরাযস্কাগপে সাজণ াগরর জনে' গহসাযব 

পগরগচত গেযিন, 88 বের বয়যস মারা কিযেন। গতগন 15ই জুিাই 1934 সাযি 

গিটিশ িারযতর কবাযম্ব কপ্রগসযিগেযত জন্মগ্রহর্ েযরন (এখ্ন মুম্বাই, মহারাষ্ট্র, 

িারত)। 
 

কাশ্মীকরর প্রথি জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত করহিান রাশহ িারা ক কেন 

প্রখ্োত েগব এবং োশ্মীযরর প্রথম জ্ঞানপীে পুরস্কারপ্রাপ্ত অধোপে করহমান রাগহ 

কসামবার কিাররাযত োশ্মীযরর নওযশরা এিাোয় তাাঁ র বাসিবযন কশষ গনঃশ্বাস 

তোি েযরন। মততুেোযি গবশ্ববোপী প্রশংগসত এই েগবর বয়স হযয়গেি 98 বের।  
 

শগ্রকসর প্রািন ও কিি রাো শবতীয় কনিানটাইন িারা ক কেন 

গবতীয় েনিানটাইন, গগ্রযসর প্রািন এবং কশষ রাজা গ গন 1974 সাযি কেশটি 

প্রজাতন্ত্র হওয়ার আযি গ্রীস শাসন েযরগেযিন, গতগন 82 বের বয়যস গগ্রযসর 

এযথযে মারা  ান।  

• েনিানটাইন  খ্ন গশশু গেযিন, তখ্ন রাজপগরবার গবতীয় গবশ্ব ুযদ্ধর 

জামণান আিমযর্র সময় গগ্রস কথযে পাগিযয় েগক্ষর্ আগেোর 

আযিেজাগন্দ্রয়া (গমশর) চযি  ায়। তারা 1946 সাযি গ্রীযস গফযর আযসন। 

• েনিানটাইন II, গিযটযনর রাজা চািণস III-এর ২য় চাচাযতা িাই, রাজা পি 

এবং গগ্রযসর রানী কেযিগরোর এেমাে পুে, গতগন তার গপতার মততুের পর 

23 বের বয়যস 1964 সাযি গসংহাসযন আযরাহর্ েযরন। তার রাজত্ব 

রাজননগতে অগস্থরতার বারা ক্ষগতগ্রস্ত হযয়গেি, 21কশ এগপ্রি 1967 সাযি 

এেটি সামগরে অিুেত্থাযন পগরর্ত হযয়গেি। ক্ষমতাসীন েযির অসংখ্ে 

আইনপ্রযর্তাযের েিতোযির র্টনাটির ফিস্বরূপ এেটি সামগরে অিুেত্থান 

শুরু হযয়গেি,  া বোপেিাযব "ধমণতোি" নাযম পগরগচত। গ্রীস। 1973 সাযি 

রাজতন্ত্র গবিুপ্ত না হওয়া প ণন্ত গতগন করাযমই গেযিন। 

• গতগন 1964 সাযি কিনমাযেণ র রাজকুমারী অোগনমাগরযে গবযয় েযরন। 
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• 1960 সাযির করাম অগিগম্পযে, গতগন পািযতািা অংশ গনযয়গেযিন এবং 

2 জন গ্রীে নাগবযের সাযথ রািন ক্লাযস এেটি স্বর্ণপেে গজযতগেযিন। 

• গতগন আন্তজণ াগতে অগিগম্পে েগমটির সেসে গনবণাগচত হন এবং 1963 সাযি 

আইওগস সেসে হন এবং 1974 সাি প ণন্ত োগয়ত্ব পািন েযরন। এরপর 

তাযে অনারাগর সেসে েরা হয়।  

• তার জীবযনর কবগশরিাি সময় গনবণাসযন কেযটযে ক খ্াযন গতগন িন্ডযনর 

হোম্পযিি িাযিণ ন শহরতগিযত থােযতন,  ুিরাজে (ইউযে)। 
 

চযাশম্পয়ন িন্ডকের েনয েরুশর অবস্থার সাকথ ে়িাই ককর িরদ 

 াদব িারা ক কেন 

সমাজতাগন্ত্রে কনতা এবং প্রািন JD(U) প্রধান শরে  ােব মারা কিযেন। তাাঁ র 

বয়স 75। গতগন স্ত্রী, কমযয় ও কেযি করযখ্ কিযেন। 7-কময়ােী কিােসিা এবং 4-

কময়ােী রাজেসিার সেসে,  ােব, প্রািন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, গেেুগেন ধযর িাি গেযিন 

না। 
 

হায়রাবাকদর কিি শনোি িুকাররি োহ বাহাদ্যর িারা ক কেন 

হায়েরাবাযের কশষ গনজাম, মুোররম জাহ বাহাদ্যর, গ গন তুরযস্ক রাযত ইযন্তোি 

েযরযেন, তাযে মিা মসগজে প্রােযর্ পাগরবাগরে িযল্ট োফন েরা হযব। 1724 

সাযি হায়রাবাে শাসনোরী গনজাম পগরবাযরর অনোনে সেসেযের েবর কেওয়া 

হয় ক খ্াযন িযল্টর প্রস্তুগত গনজাম ট্রাযির প্রগতগনগধযের বারা তিাবধান েরা 

হযয়গেি। 
 

ইতােীয় চেশচ্চি শকংবদশে শেনা েকোশব্রশ দা 95 বের বয়কস িারা 

ক কেন 

ইতািীয় চিগচ্চে গেংবেগন্ত গজনা কিাযিাগিগিো, ক  গেবা 1950-এর েশযে 

গবতীয় গবশ্ব ুযদ্ধর পযর ইতাগির প্রার্বন্ত পুনজণ যন্মর প্রগতগনগধত্ব েরযত 

এযসগেযিন গতগন 95 বের বয়যস মারা কিযেন। তাযে "পতগথবীর সবযচযয় সুন্দরী 

মগহিা" গহসাযব অগিগহত েরা হযয়গেি। তার গসযনমা। করাযমর পূযবণ এেটি েগরর 

পাহাডী এিাোয় এেটি শ্রমজীবী পগরবাযর জন্মগ্রহর্ েযরন, গতগন িাস্ক ণ অধেয়ন 

েযরন তারপর 1947 সাযির গমস ইতাগিয়া সুন্দরী প্রগতয াগিতায় তত তীয় স্থান 

অজণ ন েরার পর চিগচ্চে জিযত তার গবরগত পান। (কস বের গবজয়ী গেযিন িুগসয়া 

কবাস।) 
 

প্রয়াত শবজ্ঞানী এশড দাকিাদরন 

এগি োযমােরন, কনতত স্থানীয় গবজ্ঞানী এবং CSIR-নোশনাি ইনগিটিউট ফর 

ইন্টারগিগসগেনাগর সাযয়ে অোন্ড কটেযনািগজ (এনআইআইএসটি) এর প্রািন 

পগরচািে, 87 বের বয়যস গতরুবনন্তপুরযম মারা কিযেন। গতগন কেরািা কিট 

োউগেি ফর সাযয়ে, কটেযনািগজ অোন্ড এনিায়রনযমযন্টর কচয়ারমোন 

গহযসযবও োগয়ত্ব পািন েযরযেন. 

শবকশ্বর সবকচকয় বয়স্ক বযশি, েুশসে  ণান্ডন 118 বের বয়কস িারা 

ক কেন 

গবযশ্বর সবযচযয় বয়স্ক বেগি, ফরাগস সন্নোসী িুগসি  ণান্ডন, 118 বের বয়যস মারা 

কিযেন।  ণান্ডন, গসিার আযন্দ্র নাযমও পগরগচত, প্রথম গবশ্ব ুযদ্ধর এে েশে 

আযি, 11 কফব্রুয়াগর, 1904 সাযি েগক্ষর্ োযে জন্মগ্রহর্ েযরগেযিন। গতগন 

েীর্ণোি ধযর প্রাচীনতম ইউযরাপীয় গহসাযব গবযবগচত গেযিন, গেন্তু িত বের 119 

বের বয়যস জাপাযনর কেন তানাোর মততুে তাযে গবযশ্বর সবযচযয় বয়স্ক বেগি 

েযর কতাযি। এেজন মানুযষর বারা কপৌাঁোযনা সবযচযয় বয়স্ক গনগিত বয়যসর 

করেিণ টি েগক্ষর্ োযের গজন েোিযমযন্টর, গ গন 1997 সাযি 122 বের বয়যস 

মারা  ান। 
 

পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রিাকবন কিািা চাুঁ দ িাহ 92 বের বয়কস িারা 

ক কেন 

পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রিাযবন কশািািচাাঁ ে শাহ 18ই জানুয়ারী 2023-এ 92 বের 

বয়যস মারা  ান। প্রিাযবন কশািািচাাঁ ে শাহ গেযিন োেরা ও নির হাযিগি, েমন 

এবং গেউ-এর কেন্দ্রশাগসত অঞ্চযির এেজন সমাজেমী। প্রিাযবন কশািািচাাঁ ে 

শাহ "েমন গে গেবো" নাযমও পগরগচত গেযিন। 

গতগন েগররযের জনে েোগন্টযনর আযয়াজন েযরযেন এবং গুজরাযটর বনো 

দ্যিণতযের সাহা ে েরার জনে অি ইগন্ডয়া উইযমন োউগেযির "িট্টা বোঙ্কস"-

এর সমন্বয় েযরযেন। 2022 সাযি, প্রিাযবন কশািািচাাঁ ে শাহ পদ্মশ্রী 

কপযয়গেযিন  া োেরা ও নির হাযিগি এবং েমন ও গেউযত সামাগজে োযজর 

জনে িারযতর 4থণ সযবণাচ্চ কবসামগরে পুরস্কার। 
 

িারকত আধুশনকতাবাদী স্থাপকতযর প্রবতণ ক বােকৃষ্ণ কদািী িারা 

ক কেন 

স্থাপযতের কক্ষযে তাাঁ র অবোযনর জনে বোপেিাযব সম্মাগনত িঃ বািেত ষ্ণ 

গবেিোস কোশী মারা কিযেন। তাাঁ র বয়স গেি 95। স্থাপযতের কক্ষযে তাাঁ র অসামানে 

অবোযনর জনে, গতগন 2018 সাযি গপ্রটজোর পুরস্কার এবং 1976 সাযি 

কিািনীয় পদ্মশ্রীযত িূগষত হন। রয়োি ইনগিটিউট অফ গিটিশ আগেণ যটক্টস 

(RIBA) কর্াষর্া েযরযে ক  িারতীয় স্থপগত বািেত ষ্ণ কোগশ প্রাপে হযবন 2022 

রয়োি কিাড কমযিি এর। 
 

Defence News  
 

DRDO এর 65তি প্রশতষ্ঠা শদবস উদ াপন ককরকে 

গিযফে গরসাচণ  অোন্ড কিযিিপযমন্ট অিণানাইযজশন (গিআরগিও) নয়াগেগির 

সের েফতর সংিেযনর 65তম প্রগতষ্ঠা গেবসযে গচগিত েযরযে,  া প্রগত বের 

1িা জানুয়াগর পাগিত হয়। গিআরগিওর কচয়ারমোন িঃ এস গি োমাত এই 

অনুষ্ঠাযন গিআরগিও ভ্রাতত বয়যে িাষর্ কেন। গতগন R&D উৎেযষণর প্রগত 

DRDO-এর প্রগতশ্রুগত পুনবণেি েযরন এবং প্রগতরক্ষায় স্বগনিণ রতার জনে 

আধুগনে প্র ুগির গবোশ সম্পযেণ  অবগহত েযরন। 
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কযাকেন শিবা কচৌহান শসয়াকচকন অপাকরিনােিাকব কিাতাকয়ন 

করা প্রথি িশহো অশফসার হকয়কেন। 

েপণস অফ ইগঞ্জগনয়াযসণর েোযেন গশব কচৌহানযে গসয়াযচন গহমবাযহর এেটি 

েন্টিাইন কপাযি কপাি েরা হযয়যে, গবযশ্বর সযবণাচ্চ  ুদ্ধযক্ষযে এই প্রথম 

এেজন মগহিা কসনা অগফসাযরর অপাযরশনাি কমাতাযয়ন। অগফসারযে েযোর 

প্রগশক্ষযর্র পর গতন মাযসর জনে গসয়াযচযনর প্রায় 15,600 ফুট উচ্চতায় অবগস্থত 

কুমার কপাযি কপাি েরা হযয়গেি। প্রগশক্ষযর্র মযধে সহনশীিতা প্রগশক্ষর্, 

বরযফর প্রাচীর আযরাহর্, তুষারপাত এবং কিিাস উদ্ধার এবং কবাঁযচ থাোর 

মহডা অন্তিুণ ি গেি। 
 

প্রশতরক্ষা িন্ত্রক অযাশন্ট-টযাঙ্ক, এয়ার শডকফন্স শিসাইে শসকিকির 

েনয 4,276 ককাটি টাকার প্রস্তাব অনুকিাদন ককরকে 

গিযফে অোকুইগজশন োউগেি (DAC) কেযশর প্রগতযরাধ ও  ুদ্ধ প্রস্তুগতযে 

শগিশািী েরযত 4,276 কোটি টাোর গতনটি প্রস্তাব অনুযমােন েযরযে। 

প্রগতরক্ষা মন্ত্রে জাগনযয়যে, প্রগতরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ গসংযয়র সিাপগতযত্ব গিযফে 

অোকুইগজশন োউগেযির ত্রবেে হযয়যে। DAC কহগিনা অোগন্ট-টোঙ্ক িাইযিি 

গমসাইি, িঞ্চার এবং সংগেষ্ট সহায়তা সরঞ্জাম সংগ্রযহর জনে অনুযমােন গেযয়যে 

 া অোিিােি িাইট কহগিেোযরর সাযথ এেীিূত েরা হযব। এই কক্ষপর্াস্ত্রটি 

শত্রুর হুমগে কমাোযবিার জনে অোিিােি িাইট কহগিেোযরর অস্ত্রায়যনর 

এেটি অপগরহা ণ অংশ। মন্ত্রে বযিযে, এর অন্তিুণ গি িারতীয়যের আিমর্াত্মে 

ক্ষমতাযে শগিশািী েরযব। 
 

শবিান প্রশতরক্ষায় সহক াশ তা কোরদার করকত ক ৌথ িহ়িা চাোকব 

িারত ও োপান 

জাপান এয়ার কসিফ গিযফে কফাসণ (JASDF) এবং িারতীয় গবমান বাগহনী 

জাপাযনর হায়াকুগর গবমান র্াাঁ টিযত 12 জানুয়াগর কথযে শুরু হওয়া ক ৌথ গবমান 

মহডা "বীর িাগিণ য়ান-2023"-এ অংশগ্রহর্ েরযব। 

িারত ও জাপান ক ৌথ মহডা চািাযব: মূি পযয়ন্ট 

• ক ৌথ মহডা,  া 26 কশ জানুয়ারী প ণন্ত চিযব, গবমান প্রগতরক্ষায় 

আন্তজণ াগতে সহয াগিতাযে উত্সাগহত েরযত চায়৷ 

• িারতীয় েি কথযে চারটি Su-30 MKI, দ্যটি C-17 এবং এেটি IL-78 

গবমান গবমান মহডায় অংশ কনযব, ক খ্াযন JASDF কথযে চারটি F-2 এবং 

চারটি F-15 গবমান অংশ কনযব। 

• প্রগতরক্ষা মন্ত্রযের এেটি গববতগত অনুসাযর, প্রথম মহডায় দ্যটি গবমান বাগহনীর 

মযধে কবশ েযয়েটি গবমান  ুযদ্ধর মহডা হযব। 

• তারা সযবণািম অনুশীিনগুগি গবগনময় েরার সময় অতোধুগনে মাগল্ট-

কিাযমন এয়ার েমবোট অপাযরশযন গন ুি হযব। 

ICG োহাে ‘কিো কদবী’, FPV শসশরকের পঞ্চি এবং কিি 

োহাে কেকাতায় চােু হকয়কে 

ইগন্ডয়ান কোি িািণ  (ICG) জাহাজ 'েমিা কেবী' ফাি পোযট্রাি কিযসি 

(FPV)  া িাযিণ ন গরচ গশপগবডাসণ অোন্ড ইগঞ্জগনয়াসণ (GRSE) গিগমযটি বারা 

গিজাইন, গনগমণত এবং িারতীয় কোি িািণ যে প্রোন েরা হযয়যে, েিোতা, 

পগিমবযে েগমশন েরা হযয়গেি। িারতীয় কোি িািণ  জাহাজ েমিা কেবী 

আনুষ্ঠাগনেিাযব FPV গসগরযজর পঞ্চম এবং কশষ জাহাজ  া িারতীয় কোি 

িাযিণ র কিগসগফযেশন অনু ায়ী GRSE বারা গিজাইন েরা এবং গনগমণত। 
 

কযাকেন সুরিী েখ্কিাো BRO-কত শনকয়া প্রাপ্ত প্রথি িশহো 

অশফসার হকয়কেন 

িারতীয় কসনাবাগহনীর 117 ইগঞ্জগনয়ার করগজযমযন্টর েোযেন সুরিী জাখ্যমািা 

বিণ ার করািস অিণানাইযজশযন (BRO) গবযেশী অোসাইনযমযন্ট কপাি েরা প্রথম 

মগহিা অগফসার হযবন। েন্তে প্রেযল্পর অংশ গহযসযব েমণেতণ াযে িুটাযন 

পাোযনা হযব। বিণ ার করািস অিণানাইযজশন (BRO) হি িারযতর এেটি গনবণাহী 

সডে গনমণার্ বাগহনী  া িারতীয় সশস্ত্র বাগহনীযে সমথণন েযর। 
 

িারতীয় কনৌবাশহনী অকন্ধ্র "AMPHEX 2023" কি া এিারসাইে 

পশরচােনা ককর 

িারতীয় কনৌবাগহনী অন্ধ্র প্রযেযশর োগেনািার োযে িারতীয় কসনাবাগহনী এবং 

িারতীয় গবমান বাগহনীর সাযথ েয় গেনবোপী এেটি কমিা সামগরে মহডা 

চাগিযয়যে। "সবযচযয় বড" গববাগষণে গে-পগরযষবা উিচর মহডা AMPHEX 

2023 17 কথযে 22 জানুয়ারী প ণন্ত পগরচাগিত হযয়গেি। মহডাটি  ুদ্ধ, জাতীয় 

দ্যয ণাি এবং উপকূিীয় গনরাপিা প্রযয়াযির সময় িারতীয় কনৌবাগহনী এবং 

কসনাবাগহনীর প্রস্তুগত প ণাযিাচনা েরা। অনুশীিনটি োগেনািা উপকূযি 

োগেনাডা গ্রামীর্ মণ্ডযির সূ ণরাওযপটা গ্রাযমর কনিাি এনযক্লযির োযে 

পগরচাগিত হযে। 
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িারতীয় শবিান বাশহনী িারকতর উির-পূবণ অংকি অনুিীেন 'প্রেয়' 

পশরচােনা করকব 

দ্যই কেযশর মযধে প্রেত ত গনয়ন্ত্রর্ করখ্া (LAC) সম্পযেণ  গিন্ন ধারর্া গনযয় চীযনর 

সাযথ অমীমাংগসত গবতযেণ র মযধে িারতীয় গবমান বাগহনী (IAF) িারযতর উির-

পূবণ কসক্টযর অনুশীিন অনুশীিন েরযত প্রস্তুত। এই মহডায় সম্প্রগত কমাতাযয়ন 

েরা করান কস্কায়ারন োডাও উির-পূযবণ IAF-এর প্রধান গবমান র্াাঁ টিগুগি জগডত 

থােযব৷ 
 

িারত ও োপান "বীর  াশডণ য়ান 2023" শবিান িহ়িা কিি ককরকে 

িারতীয় বাযু়যসনা এবং জাপাযনর এয়ার কসিফ-গিযফে কফাযসণর মযধে 16 

গেযনর গবপাগক্ষে গবমান মহডার উযবাধনী সংস্করর্ জাপাযন কশষ হযয়যে। 'বীর 

িাগিণ য়ান 2023' মহডায় উিয় গবমান বাগহনীর বারা সুগনগেণ ষ্ট পগরেল্পনা এবং 

েক্ষতার সাযথ সম্পােন েরা হযয়গেি। JASDF তার F-2 এবং F-15 গবমান গনযয় 

মহডায় অংশগ্রহর্ েযরগেি,  খ্ন IAF েগন্টনযজন্ট Su-30 MKI গবমাযনর 

সাযথ অংশগ্রহর্ েযরগেি। IAF ফাইটার েগন্টনযজন্ট এেটি IL-78 োইট 

গরফুযয়গিং গবমান এবং দ্যটি C-17 কলাবমািার কেৌশিিত এয়ারগিফ্ট পগরবহন 

গবমান বারা পগরপূরে গেি। 
 

Books & Authors News  
 

প্রািন IAS কাশক িাধব রাও একটি নতুন বই শেকখ্কেন "কব্রশকং 

বযাশরয়ারস" 

প্রািন IAS অগফসার োগে মাধব রাও "কিগেং বোগরয়ারস: েে কিাগর অফ আ 

েগিত গচফ কসযিটাগর" গশযরানাযমর এেটি নতুন বই গিযখ্যেন  া স্থি স্তযর 

গসগিি পগরযষবার িগতশীিতা সম্পযেণ  গবশে গববরর্ কেয় এবং মাইযিা নীগত 

সম্পযেণ  জ্ঞাযনর ফাাঁ ে পূরর্ েযর। শাসন . বইটি প্রোশ েযরযে এযমসযো বুেস 

প্রাইযিট গিগমযটি। কে মাধব রাও এেজন 1962 বোযচর ইগন্ডয়ান 

অোিগমগনযিটিি সাগিণ স (IAS) অগফসার, গ গন অন্ধ্র প্রযেযশর (এগপ) মুখ্ে সগচব 

গহযসযব অবসর গনযয়যেন। গতগন 1939 সাযি এগপর েত ষ্ণা কজিার কপোমাোগি 

গ্রাযম জন্মগ্রহর্ েযরন। গতগন িারতীয় গরজািণ  বোযঙ্ক (আরগবআই) এেজন 

পগরচািে এবং আগথণে তোরগে কবাযিণ র এেটি সাব-েগমটির সেসে গহসাযবও 

োজ েযরযেন। 
 

কহাশিওপযাশথক শচশকত্সক ও শিক্ষক ডঃ এ কক শবকবদীর বই 

'শহউিযান অযানাটশি' প্রকাি ককরকেন এিশপর  িনণর 

গহগন্দ মানব শগরর রচনা গবজ্ঞাযনর এেটি কমগিযেি বই ‘মানব শারীরগবেো’ 

অনুষ্ঠাযন মধেপ্রযেযশর িিনণর শ্রী মােুিাই পোযটি প্রোশ েযরন  া িাঃ এ কে 

গবযবেীর কিখ্া গচগেৎসা গশক্ষা সংিান্ত সমস্ত কোযসণর কমগিযেি োেযের জনে 

খু্বই েরোরী বই। িাঃ এ কে গবযবেী হযিন ইযন্দাযরর কহাগমওপোগথে িািার 

এবং এইচওগি গফগজওিগজ SKRP গুজরাটি কহাগমওপোগথে কমগিযেি েযিজ 

ইযন্দাযরর এবং কসরাি োউগেি ফর গরসাচণ  ইন কহাগমওপোগথ, আযু়শ মন্ত্রযের 

(িারত সরোর) ত্রবজ্ঞাগনে উপযেষ্টা কবাযিণ র সেসে। 

প্রািন CJI রেন  ন  'িুখ্যিন্ত্রীর ডাকয়শর নং 1' শিকরানাকির বই 

প্রকাি ককরকেন 

িারযতর প্রািন প্রধান গবচারপগত এবং রাজেসিার সেসে রঞ্জন িনি অসযমর 

মুখ্েমন্ত্রী গহমন্ত গবশ্ব শমণার অগফযস প্রথম বেযরর র্টনার গববরর্ সম্বগিত 

'প্রধানমন্ত্রীর িাযয়গর নং 1' গশযরানাযমর এেটি বই প্রোশ েযরযেন। বইটিযত 

মুখ্েমন্ত্রী গহযসযব তার ত্রেনগন্দন েমণোযণ্ডর গববরর্ রযয়যে। 

আসাযমর মুখ্েমন্ত্রী বযিগেযিন ক  তাাঁ র বেগিিত জীবনযে িাইমিাইযট না এযন, 

বইটিযত মুখ্েমন্ত্রী গহসাযব গতগন ক  ত্রেনগন্দন োজেমণ েযরগেযিন তার গববরর্ 

তুযি ধরা হযয়যে। তাাঁ র িাযয়গরযত মূিত িত ১১ মাযস আসাম প্রতেক্ষ েরা 

প্রবতগদ্ধর উযেোিগুগিযে তুযি ধরা হযয়যে৷ 
 

তিাে বকন্দযাপাধযাকয়র "করাোর ককািার: অযান অযাকফয়ার উইথ 

বযাশঙ্কং" শিকরানাকির একটি বই 

জাইযো পাবগিগশং হাউযসর অনুমগত গনযয় সাংবাগেে তমাি বযন্দোপাধোয় তার 

সবণযশষ বই "করািার কোিার: অোন অোযফয়ার উইথ বোগঙ্কং" প্রোশ েযরযেন। 

করািার কোিার হি গশযল্পর সাযথ কেযশর শীষণস্থানীয় বোগঙ্কং সাংবাগেযের সম্পেণ  

কথযে এই ধরযনর িল্প এবং উদ্ঘাটযনর এেটি গিং-  গেও বোঙ্কগুগি এই ধরযনর 

ক ািায াযির জনে আেশণ অংশীোর গেি না। গতগন গশল্প এবং নাটেীয় বেগিত্বযে 

আডাই েশে ধযর কবযড উেযত কেযখ্যেন, প্রথযম এেজন রগে গরযপাটণ ার 

গহযসযব, তারপর এেজন সম্পােে এবং এেজন েিাগমি গহযসযব এবং 

অবযশযষ এেজন কিখ্ে গহযসযব। বইটি িারযতর বাগর্গজেে এবং কেন্দ্রীয় 

বোংোরযের জীবনযে আযিাগেত েযর। গেন্তু এটি তাযের সাফিে, বেথণতা, বা 

আগথণে ও রাজস্ব নীগতর িমবধণমান িগতশীিতা গনযয় আযিাচনা েযর না। এটি 

তাযের বেগিত্ব, আাঁগচি এবং সমস্ত গেেু সম্পযেণ —তারা েীিাযব কনতা, েীিাযব 

তারা গববগতণ ত হযয়যে এবং েীিাযব তারা িারতীয় বোগঙ্কং কসক্টযরর সংস্কত গত এবং 

নীগত পগরবতণ ন েযরযে। 
 

অরশবন্দ িান্ডকোই প্রবীর্ কেখ্ক- ীশতকার োকিদ আখ্তাকরর 

উপর কেখ্া " দ্যনািা" বইটি 

অরগবন্দ মান্ডযিাই প্রবীর্ কিখ্ে-িীগতোর জাযিে আখ্তাযরর উপর কিখ্া বই 

 াদ্যনামা প্রোগশত হযয়যে। জাযিযের স্ত্রী, অগিযনেী শাবানা আজগম এবং সন্তান 

কজায়া ও ফারহান আখ্তার বইটি উযন্মাচন অনুষ্ঠাযন উপগস্থত গেযিন। অনুষ্ঠাযন 

উপগস্থত গেযিন ফারহাযনর স্ত্রী অগিযনেী গশবানী োযন্ডেরও।  দ্যনামা এেজন 

কিখ্ে, েগব, িীগতোর এবং রাজননগতে েমী সম্পযেণ । ত্রশশবোি কথযে এই 

এেজন মানুযষর সংগ্রাযমর গবষযয়ও কস আজ  া আযে তা হযয় উেযত এবং কস 

 া গেেু েযর তাযত সাফযিের পগরচয় ত্রতগর েযর। 
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আিীি চন্দরকাকরর "কব্রশিং এ িাইরাে িিণ: ইশন্ডয়াস ককাশিড-

19 িযাকশসন কিাশর" শিকরানাকির একটি বই 

স্বাস্থে ও পগরবার েিোর্ মন্ত্রী মনসুখ্ মান্ডাগিয়া আনুষ্ঠাগনেিাযব নতুন গেগিযত 

“কিগিং এ িাইরাি িমণ: ইগন্ডয়া’স কোগিি-19 িোেগসন কিাগর” গশযরানাযমর 

বইটি চািু েযরযেন। বইটির সহ-কিখ্ে আশীষ চান্দরের এবং সুরজ সুধীর। 2021 

সাযির জানুয়াগরযত িারযতর কোগিি-19 টিোোন অগি ান শুরু েরার গবতীয় 

বাগষণেীর আযি বইটি িঞ্চ েরা হযয়যে। 
 

"ইরফান খ্ান: এ োইফ ইন িুশিে" শিকরানাকির একটি নতুন বই 

ইরফান খ্াকনর আইকশনক েীবনকক কদখ্ায় 

এেটি নতুন বই "ইরফান খ্ান: এ িাইফ ইন মুগিজ" আইেগনে অগিযনতা 

ইরফান খ্াযনর জীবন এবং েত গতযত্বর এেটি আেষণে গববরর্ কেযব, নামীোমী 

নোশনাি সু্কি অফ রামা (NSD) কথযে শুরু েযর কটগিগিশযন তার প্রায় এে 

েশে েীর্ণ সময়োি প ণন্ত। এবং চিগচ্চে গশযল্প তার ধীযর ধীযর আযরাহর্। 

বইটিযত, চিগচ্চে সমাযিাচে শুভ্রা গুপ্তা অগিযনতার গশল্প, ত্রনপুর্ে এবং 

উিরাগধোযরর উপর েযথাপেথযন পগরচািে মীরা নায়ার, গবশাি িরবাজ এবং 

অনুরাি বসু সহ গুরুত্বপূর্ণ বেগিযের জগডত েযরযেন। 
 

Miscellaneous News  
 

অরুর্াচে প্রকদকির শসওি কসতুর উকবাধন করকেন প্রশতরক্ষািন্ত্রী 

রােনাথ শসং 

প্রগতরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ গসং বিণ ার করাি অিণানাইযজশন (গবআরও) বারা সম্পন্ন 

েরা 27টি অনোনে অবোোযমা প্রেযল্পর সাযথ অরুর্াচি প্রযেযশর গসওম কসতুর 

উযবাধন েযরযেন। 724 কোটি টাো বেযয় গনগমণত, এই প্রেল্পগুগি িাোখ্ কথযে 

অরুর্াচি প ণন্ত চীযনর সীমান্ত বরাবর িারযতর সীমান্ত অবোোযমাযে 

বোপেিাযব বতগদ্ধ েরযব। অরুর্াচি প্রযেশ, জমু্ম ও োশ্মীর, িাোখ্, উিরাখ্ণ্ড, 

গসগেম, পাঞ্জাব এবং রাজস্থাযন 21টি অনোনে কসতু, গতনটি রাস্তা এবং গতনটি 

অগতগরি অবোোযমা প্রেল্প, গসওম গিজ সাইট কথযে রাজনাথ গসং ো ণত 

উযবাধন েযরগেযিন। গসং ো ণত BRO-এর অনোনে 27টি প্রেযল্পরও উযবাধন 

েযরন। এর মযধে িাোযখ্ আটটি, জমু্ম ও োশ্মীযর চারটি, অরুর্াচি প্রযেযশ 

পাাঁ চটি, গসগেম, পাঞ্জাব ও উিরাখ্যণ্ড গতনটি এবং রাজস্থাযন দ্যটি গনমণার্ েরা 

হযয়যে। 
 

িারকতর িহাকাি স্বকের শপেকনর িানুি, সতীি ধাওয়ান 

িঃ সতীশ ধাওয়ান (25 কসযেম্বর 1920 - 3 জানুয়ারী 2002) এেজন িারতীয় 

িগর্তগবে এবং মহাোশ প্রযেৌশিী গেযিন, গ গন বোপেিাযব "িারযত 

পরীক্ষামূিে তরি িগতগবেো িযবষর্ার জনে" গহসাযব গবযবগচত হন। শ্রীনিযর 

জন্মগ্রহর্োরী ধাওয়ান িারযত এবং পরবতীযত মাগেণ ন  ুিরাযষ্ট্র গশক্ষা িাি 

েযরন। ধাওয়ান গেযিন অশাগন্ত এবং সীমানা স্তযরর কক্ষযে সবযচযয় গবগশষ্ট 

িযবষেযের এেজন, গ গন িারতীয় মহাোশ েমণসূগচর সফি ও আগেবাসী 

উন্নয়যন কনতত ত্ব গেযয়গেযিন। গতগন 1972 সাযি িারতীয় মহাোশ িযবষর্া সংস্থা 

(ISRO)-এর তত তীয় কচয়ারমোন গহযসযব এম.গজ.কে. কমনযনর স্থিাগিগষি হন। 

 াশেয়াবাদ-পশন্ডত দীনদয়াে উপাধযায় কসকিন িারতীয় করকের 

দী ণতি সমূ্পর্ণ ABS কসকিকন পশরর্ত হকয়কে 

িাগজয়াবাে-প. েীনেয়াি উপাধোয় কসেশন (762 গেগম) িারতীয় করিওযয়র 

েীর্ণতম সমূ্পর্ণ স্বয়ংগিয় ব্লে গসিনোগিং কসেশযন পগরর্ত হযয়যে। িারতীয় 

করযির গবেেমান উচ্চ র্নযত্বর রুযট আরও কট্রন চািাযনার জনে িাইযনর ক্ষমতা 

বাডাযনার জনে, স্বয়ংগিয় ব্লে গসিনোগিং (ABS) এেটি সাশ্রয়ী সমাধান। িারতীয় 

করি গমশন কমাযি স্বয়ংগিয় ব্লে গসিনোগিং চািু েরযে। 2022-23 সময়োযি 

268 Rkm এ ABS চািু েরা হযয়যে। 31.12.2022 প ণন্ত, IR এর উপর 3706 

গেযিাগমটার রুযট ABS প্রোন েরা হযয়যে। স্বয়ংগিয় গসিনোগিং বাস্তবায়যনর 

সাযথ, ক্ষমতা বতগদ্ধ পাযব  ার ফযি আরও কট্রন পগরযষবা সম্ভব হযব। 
 

সংসৃ্কশত িন্ত্রর্ােয় 50টি ASI-সুরশক্ষত সৃ্মশতস্তম্ভ হাশরকয়  াওয়ার 

শরকপাটণ  ককরকে 

সংস্কত গত মন্ত্রে সংসেযে জাগনযয়যে ক  িারযতর 3,693টি কেন্দ্রীয়িাযব সুরগক্ষত 

স্মতগতস্তযম্ভর মযধে পঞ্চাশটি অনুপগস্থত। অনুপগস্থত গরযপাটণ  জমা কেওয়া সংস্কত গত 

মন্ত্রে 4 গিযসম্বর 2022 তাগরযখ্ পগরবহর্, প ণটন এবং সংস্কত গত সম্পগেণ ত 

সংসেীয় স্থায়ী েগমটির োযে 'িারযত অনুপগস্থত স্মতগতস্তম্ভ এবং স্মতগতস্তম্ভগুগির 

সুরক্ষা সম্পগেণ ত সমসো' শীষণে প্রগতযবেযনর অংশ গহসাযব জমা গেযয়গেি। 
 

পরকিািি রুপাো 29 কিাবাইে কিকটশরনাশর ইউশনট এবং কে 

কসন্টার উকবাধন ককরন 

কেন্দ্রীয় মৎসে, পশুপািন মন্ত্রী পরযশািম রুপািা গতরুবনন্তপুরযম 29টি কমাবাইি 

কিযটগরনাগর ইউগনট (MVU) এবং এেটি কেন্দ্রীিূত েি কসন্টার উযবাধন 

েযরযেন৷ কেরািার পশুপািনোরীযের সুগবধার জনে এটি এেটি বড পেযক্ষপ। 
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গুেরাকটর আহকিদাবাকদ শুরু হকচ্ছ আেেণ াশতক  ুশ়ি উৎসব 2023 

আন্তজণ াগতে রু্গড উৎসব 2023 8 জানুয়াগর গুজরাযটর আহযমোবাযে শুরু 

হযয়যে। দ্যই বের পর আযয়াগজত এই উৎসযবর উযবাধন েযরন মুখ্েমন্ত্রী িূযপন্দ্র 

পোযটি। আযির সংস্করর্টি 2020 সাযি 43টি কেযশর 153 জন অংশগ্রহর্োরীর 

সাযথ অনুগষ্ঠত হযয়গেি। 'এে পতগথবী, 

এে পগরবার, এে িগবষেত' G20 গথযম গুজরাট টুেগরজম এই উৎসযবর আযয়াজন 

েরযে। আহযমোবাে োডাও সুরাট, িাযোেরা, রাজযোট, বারো, কসামনাথ, 

ধযেণ া এবং কেিাগেয়াযতও আন্তজণ াগতে রু্গড উৎসযবর আযয়াজন েরা হযব। 
 

প্রািন শিককটার এিএস কধাশন,  ারুদা অযাকরাকস্পস করাশন নাকি 

নেরদাশর করান চােু ককরকে 

প্রািন িারতীয় গিযেট েযির অগধনায়ে মযহন্দ্র গসং কধাগন এবং করান বাজার 

িারুো অোযরাযিস ‘করাগন’ নাযম এেটি নজরোগর করান চািু েযরযে। কধাগন 

েম োযমর করান প্রস্তুতোরযের এেজন রাষ্ট্রদূত-সহ-গবগনযয়ািোরী। কধাগন িত 

বের কচন্নাইযয়র কলাবাি করান এক্সযপাযত করাগন নাযমর েোযমরা করানটি 

উযন্মাচন েযরগেযিন। করাগন এেটি বোটাগর চাগিত কোয়ািেোর নজরোগর 

করান।প্রািন িারতীয় গিযেট েযির অগধনায়ে মযহন্দ্র গসং কধাগন এবং করান 

বাজার িরুড অোযরাযিস ‘করাগন’ নাযম এেটি নজরোগর করান চািু েযরযে। 

কধাগন েম োযমর করান প্রস্তুতোরযের এেজন রাষ্ট্রদূত-সহ-গবগনযয়ািোরী। 

কধাগন িত বের কচন্নাইযয়র কলাবাি করান এক্সযপাযত করাগন নাযমর েোযমরা 

করানটি উযন্মাচন েযরগেযিন। করাগন এেটি বোটাগর চাগিত কোয়ািেোর 

নজরোগর করান। 
 

অতযাধুশনক 5G বযবহাকরর কক্ষকি শবশদিা প্রথি িারতীয় কেো হকয় 

উকঠকে 

কটগিেম সগচব এবং প্রশাসে ইউএসওএফ-এর গনযেণ যশ গবগেশা কজিা প্রশাসন 

এবং কসন্টার ফর কিযিিপযমন্ট অফ কটগিযমটিেস (গস-িট), 

কটগিেগমউগনযেশন গবিাি (গিওটি) এর ক ৌথ উযেোযি গবগেশাযে মধেপ্রযেযশর 

এেটি কজিা েরা হযয়যে। িাটণ আপগুগি বারা প্রস্তাগবত গ্রাউন্ডযিগেং 5G 

বেবহাযরর কক্ষযে অন-গ্রাউন্ড বাস্তবায়যনর জনে িারযত প্রথম কজিা। 
 

অেুণ ন রাি কি ওয়াে নবি কথকক দিি িতাব্দীর নটরাে িূশতণ  

শচকতার ়ি দ্যক ণ  কিণকতণ াকদর কাকে হস্তাের ককরকেন 

কেন্দ্রীয় সংস্কত গত প্রগতমন্ত্রী অজুণ ন রাম কমর্ওয়াি রাজস্থাযনর গচযতারিড দ্যযিণ 

প্রত্নতাগিে গবিাযির আগধোগরেযের নবম কথযে েশম শতাব্দীর নটরাজ মূগতণ  

হস্তান্তর েযরযেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজুণ ন রাম কমর্ওয়াি উযিখ্ েযরযেন ক  প্রাচীন 

গুরুযত্বর মাে 13টি মূগতণ  রযয়যে  া 2023 সাযির মযধে িারযত আনা ক যত পাযর 

গেন্তু 2014 সাযির পযর, প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাগে 229টি মূগতণ  িারযত গনযয় 

আযসন। 

আঞ্চশেক কযাশরয়ার িাইশব  ইটান র কথকক গুয়াহাটি প ণে িাইট 

পশরকিবা শুরু ককরকে 

আঞ্চগিে েোগরয়ার োইগবি ইটানির কথযে গুয়াহাটি প ণন্ত পগরযষবা শুরু 

েযরযে। োইগবি েোগরয়ার অরুর্াচি প্রযেযশর হিংগি কথযে আসাযমর গুয়াহাটি 

প ণন্ত োইট শুরু েযরযে। এটির সাযথ, ইটানির োইগবি কনটওয়াযেণ র 10 তম 

িন্তবে হযয় উযেযে  খ্ন এো অরুর্াচি প্রযেযশর তত তীয় িন্তবে। 

োইগবি সপ্তাযহ েয় গেন কতজুযত এবং সাত গেন গুয়াহাটি কথযে অরুর্াচি 

প্রযেযশর পাগসর্াযট উযড  ায়। ইটানির কথযে গুয়াহাটি প ণন্ত সোযির 

োইটগুগি বুধবার বেতীত সমস্ত গেনই চিযব৷ 

ASI পাটনা সাককণ ে নােন্দায় 1200 বেকরর পুরকনা দ্যটি কু্ষরাকৃশতর 

সূ্তপ আশবোর ককরকে 

পাটনা সাযেণ যির আগেণ ওিগজেোি সাযিণ  অফ ইগন্ডয়া (ASI) নািন্দা কজিার 

"নািন্দা মহাগবহার" ময়োযন সরাই টিিা গঢগবর োযে 1200 বেযরর পুরাযনা দ্যটি 

কু্ষরােত গতর কিাটিি সূ্তপ আগবোর েযরযে। নািন্দায় পাওয়া সূ্তপগুগি পাথর 

কথযে কখ্াোই েরা এবং বুযদ্ধর মূগতণ গুগিযে গচগেত েরা হযয়যে। 

সুপাগরনযটনযিন্ট আগেণ ওিগজি, এএসআই পাটনা সাযেণ ি, কিৌতম িট্টাচা ণ 

জানান ক  7 ম শতাব্দীর শুরুযত, কোট কোট কপাডামাটির সূ্তপগুগি িগিমূিে 

অর্ণ গহসাযব জনগপ্রয় হযয় ওযে। এগশয়া জুযড গবগিন্ন পগবে স্থান এবং মগন্দর 

পগরেশণনোরী ধমণপ্রার্ তীথণ ােীরা হয় কোট িগিমূিে ত্রনযবেে গেনযবন বা 

তাযের গনজস্ব ত্রতগর েরযবন। 
 

J&K ই- িকনণন্স কিাকড সমূ্পর্ণিাকব স্থানােশরত প্রথি িারতীয় UT 

হকয় উকঠকে 

জমু্ম ও োশ্মীর িারযতর প্রথম কেন্দ্রশাগসত অঞ্চযি পগরর্ত হযয়যে ক টি 

প্রশাসযনর গিগজটাি পদ্ধগতযত সমূ্পর্ণিাযব সুেইচ েযর, শাসন বেবস্থার গিগজটাি 

রূপান্তযরর পযথ কনতত ত্ব কেয়। জমু্ম ও োশ্মীযর সমস্ত সরোরী এবং প্রশাসগনে 

পগরযষবা বতণ মাযন শুধুমাে গিগজটািিাযব কেওয়া হয়। 

সগচবািযয় েগমটির ত্রবেযে এ কর্াষর্া কেওয়া হয়। মুখ্ে সগচব ি. অরুর্ কুমার 

কমহতা ত্রবেযে আইটি েগমশনারযে গনযেণ শ কেন ক  সমস্ত সরোগর পগরযষবাগুগি 

শুধুমাে অনিাইযন অোযক্সসয ািে হযব তা গনগিত েরযত৷ 
 

NACO ওশডিার কশেঙ্গা কিশডয়াকি বৃহিি িানব করড শরবন কচইন 

 ঠন ককর 

ওগিশা কিট এইিস েযরাি কসাসাইটি 19কশ জানুয়ারী 2023 তাগরযখ্ নোশনাি 

এইিস েযরাি অিণানাইযজশন (NACO)-এর কনতত যত্ব িীডা ও  ুব পগরযষবা 

এবং হগে ইগন্ডয়া গবিাযির সাযথ সমন্বয় েযর এইচআইগি এইিস-এর গবষযয় 

এেটি সযচতনতামূিে অনুষ্ঠাযনর আযয়াজন েযর। িোিাগরর েশণেযের মযধে 

গবগিন্ন সু্কযির 4,800 গশক্ষাথী, েযিযজর করি গরবন ক্লাযবর সেসে, সম্প্রোযয়র 

কিােজন এবং গমশন শগি গবিাযির অংশগ্রহর্োরীরা অন্তিুণ ি গেি। ইযিন্টটি 

ওগডশার িুবযনশ্বযরর েগিো কিগিয়াযমর পূবণ িোিাগরযত ‘সবযচযয় বড মানব 

করি গরবন কচইন’ ত্রতগর েযরযে। 
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আকিশরকান ইশন্ডয়া ফাউকন্ডিন কচন্নাইকত প্রথি STEM উদ্ভাবন 

এবং শিক্ষা কককন্দ্রর উকবাধন ককরকে 

আযমগরোন ইগন্ডয়া ফাউযন্ডশন (AIF) িারযতর প্রথম STEM ইযনাযিশন 

অোন্ড িাগনণং কসন্টার (SILC) উযবাধন েযরযে সু্কি গশক্ষা মন্ত্রী গথরু আনগবি 

মযহশ পয়োযমাগঝর উপগস্থগতযত। কচন্নাইযয়র MMDA েযিাগনর সরোগর উচ্চ 

মাধেগমে গবেোিযয় িানাগিি মান্দ্রাম প্রেযল্পর অধীযন কিম ইযনাযিশন অোন্ড 

িাগনণং কসন্টাযরর উযবাধন েরা হযয়যে। 
 

েেু ও কাশ্মীর সরকার তার প্রথি SARAS কফয়ার 2023 

আকয়ােন করকব 

জমু্ম ও োশ্মীর সরোর 4 কফব্রুয়াগর কথযে 14 কফব্রুয়াগর 2023 প ণন্ত তাযের 

প্রথম SARAS কফয়ার 2023 কহাি েরযত চযিযে৷ SARAS কমিা 2023-

এ, সারা কেশ কথযে োগরির এবং মগহিাযের স্বগনিণ র কিাষ্ঠীগুগি তাযের 

োরুগশল্প, হস্তগশল্প, তাাঁ ত এবং খ্াবার প্রেশণন েরযব৷ জমু্মর বাি-ই-বাহুযত কমিার 

আযয়াজন েরা হযব। 

বকনায়াশর োে পুকরাশহত চেী ক়ি উির িারকতর বৃহিি িাসিান 

কসৌর প্রককের উকবাধন ককরকেন৷ 

কেন্দ্রশাগসত অঞ্চযির প্রশাসে, বযনায়াগর িাি পুযরাগহত, চণ্ডীিযডর কসক্টর 39, 

ওয়াটারওয়ােণ যস 11.70 কোটি টাো মূযিের 2000kWp-এর উির িারযতর 

বতহিম িাসমান কসৌর গবদ্যেৎ প্রেযল্পর উযবাধন েযরযেন৷ সাংসে গেরর্ কখ্যরর 

উপগস্থগতযত উযবাধন েরা হয়। গতগন ধানস কিযে কফায়ারা সহ এেটি 500kWp 

িাসমান কসৌর প্রেযল্পরও উযবাধন েযরন। 
 

শবিাখ্াপিনি করেওকয় কিিনকক 'শগ্রন করেওকয় কিিন 

সাটিণ শফককট' প্রদান করা হকয়কে 

ইি কোি করিওযয় 'গবশাখ্াপিনম করিওযয় কিশন সযবণাচ্চ েোটিনাম করটিং 

সহ ম ণাোপূর্ণ 'গগ্রন করিওযয় কিশন সাটিণ গফযেশন' কপযয়যে। সবুজ ধারর্া 

গ্রহযর্র জনে িারতীয় সবুজ গবগডং োউগেি (IGBC) বারা শংসাপেটি প্রোন 

েরা হযয়যে। এটি পগরযবশিত েয়টি গবিাযি 100 পযয়যন্টর মযধে 82টি অজণ ন 

েযরযে। 
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