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National News 
 

শ্রী সর্বানন্দ সসাননাযাল জাতীয লজজজিক স ার্ব ানলর উনবাধন কনরন 

বন্দর, ননৌপররবহন এবং জলপথ মন্ত্রী সববানন্দ নসাননাযাল নযারিরিনে জােীয 

লরজরিক নপার্ব াল উনবাধন কনরনেন। এটি একটি ওযান-িপ প্ল্যার্ফমব যার লক্ষ্য 

আইটি বযবহার কনর লরজরিক সম্প্রিানযর সকল নিকনহাল্ডারনির সানথ 

সংনযাগ স্থাপন করা। নযাশনাল লরজরিক নপার্ব াল (NLP) হল জােীয গুরুনের 

একটি প্রকল্প। এটি খরচ করমনয িক্ষ্ো ও স্বচ্ছো উন্নে করনব এবং লরজরিক 

নসক্টনরর বৃরিনক উন্নীে করনব। 
 

ইজিযান কাউজিল অফ জিনিাজরকযাল জরসার্ব  প্রদর্বনীনত মুসজলম 

রাজর্ংনর্র অন্তরু্ব জি প্রতযাখ্যান কনরনে 

ইরিযান কাউরিল অফ রহনিাররকযাল ররসাচব  (ICHR) নকন্দ্রীয রশক্ষ্া মন্ত্রনকর 

একটি রবভাগ বারা মধযযুগীয ভারেীয রাজবংনশর উপর একটি প্রিশবনীর 

আনযাজন কনর এবং প্রিশবনীনে 50টি রভন্ন রাজবংশনক েুনল ধনর। ইরিযান 

কাউরিল অফ রহনিাররকযাল ররসানচব র প্রিশবনীনে নকান মুসরলম রাজবংশ 

প্রিরশবে হযরন। 
 

রাষ্ট্র জত সরৌ দী মুমুব NCW এর 31 তম প্রজতষ্ঠা জদর্নস র্াষণ 

জদনযনেনর্ারনতর রাষ্ট্রপরে নরৌপিী মুমুব 31নশ জানুযারী, 2023-এ রিরিনে 

জােীয মরহলা করমশননর 31েম প্ররেষ্ঠা রিবনস ভাষণ রিনযনেন। অনুষ্ঠাননর রথম 

রেল ‘সশক্ত নারী সশক্ত ভারে’ যার লক্ষ্য রেল নসইসব নারীনির গল্পনক স্বীকৃরে 

নিওযা এবং উিযাপন করা যারা োনির রচহ্ন নরনখ যাওযার যাত্রায উৎকষব সাধন 

কনরনে। 

নকন্দ্রীয মরহলা ও রশশু উন্নযন মন্ত্রী সৃ্মরে জুরবন ইরারন এবং MoS, WCD, ডাাঃ 

মুঞ্জপাডা মনহন্দ্রভাইও অনুষ্ঠানন উপরস্থে রেনলন৷ 

র্ারনতর প্রথম িাইনরানজন সেন 2023 সানলর জিনসম্বনরর মনধয 

সিজরনর্জ রুনর্ আসনর্: সরলমন্ত্রী অজিনী বর্ষ্ণর্ 

ভারেীয নরলওনয একটি সবুজ রবপ্ল্নবর সূচনা করনে এবং 2023 সানলর 

রডনসম্বনরর মনধয নিনশর আর্টি নহররনর্জ রুনর্ হাইনরানজন এবং ববদ্যযরেক 

নেন চালু করনব। সম্প্ররে রবষযটি রনরিে কনরনেন নকন্দ্রীয নরলমন্ত্রী অরিনী 

ববষ্ণব। এই হাইনরানজন নেনগুরলনে রিম ইরঞ্জনগুরলর পররবরেব ে সংস্করণ 

অন্তভুব ক্ত থাকনব। 
 

2025 মাজরদ আন্তজব াজতক র্ই সমলায র্ারত জথম কাজি িনর্ 

2025 সানলর মাররি আন্তজব ারেক বই নমলায ভারেনক নফাকাল কারি রহনসনব 

আমন্ত্রণ জানাননা হনব, ভারনে নেননর রাষ্ট্রদূে নহানস মাররযা ররিাও বনলনেন। 

46েম আন্তজব ারেক কলকাো বইনমলায রথম কারি নেন। মাররি আন্তজব ারেক 

বইনমলা হল মাররনির বুনযন নরটিনরা পানকব  অনুরষ্ঠে একটি বারষবক অনুষ্ঠান। 
 

আজাদ ইজিজনযাজরং িল র্ারনতর  ারমাণজর্ক র্ারর্াইননর যন্ত্রাংনর্র 

প্রথম সরর্রািকারী 

আজাি ইরঞ্জরনযাররং প্রাইনভর্ রলরমনর্ড, একটি হাযিরাবাি-রভরিক প্রনকৌশলী 

মানকব র্ রলডার, পারমাণরবক র্ারবাইননর জনয গুরুেপূণব ঘূণবাযমান যন্ত্রাংশ 

সরবরাহ করার জনয প্রথম ভারেীয নকাম্পারন রহসানব অনুনমারিে হনযনে৷ 

নকাম্পারনটি োর প্রথম নসর্ রিটিকযাল পার্ব স সরবরাহ কনরনে।এগুরল ফ্রানির 

নবলনফানর্ব  বেরর পারমাণরবক র্ারবাইনন একরত্রে করা হনব। 

 

International News 
 

স ত্র  ানর্ল, নযানর্া সামজরক কজমটির প্রািন সর্যারমযান, সর্ক 

জর ার্জলনকর রাষ্ট্র জত িনযনেন 

নথব আর্লারিক ট্রিটি অগবানাইনজশন (NATO) সামররক করমটির সানবক 

নচযারমযান নপত্র পানভল নচক ররপাবরলনকর নেুন নপ্ররসনডি হনযনেন। পানভল, 

নেুন নচক নপ্ররসনডি রহনসনব আরবভূব ে হওযার সানথ সানথ 

রবেরকব ে নপ্ররসনডি রমনলাস নজমযাননর স্থলারভরষক্ত হনে রবরলযননযার আনন্দ্রজ 

নবরবসনক পরারজে কনরনেন। নচক পররসংখযান অরফস অনুসানর, একজন প্রাক্তন 

সামররক নজনানরল, পানভল 58 শোংনশর নবরশ নভার্ নপনযনেন। 
 

US ICET-এর অধীনন র্ারনত সমানলার্নামূলক প্রযুজি অফার কনর, 

সকৌর্লগত অংর্ীদাজরত্ব উন্নত কনর 

ভারে ও মারকব ন যুক্তরাষ্ট্র জােীয রনরাপিা উপনিষ্টা (NSA) অরজে নডাভানলর 

ননেৃনে প্ররেরনরধিনলর সানথ োনির নকৌশলগে অংশীিাররে বাডাননার জনয 

একটি নপ্রাগ্রাম চালু কনরনে এবং োর আনমররকান প্ররেপক্ষ্, নজক সুরলভান 

ওযারশংর্নন োনির ববঠনক সমানলাচনামূলক এবং উিীযমান প্রযুরক্তর 

উনিযানগর উনবাধনী সংলানপর জনয।  
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ইউনননকা ইউনেননর ওনিসানক জর্ নদর একটি জর্ি ঐজতিযর্ািী স্থান 

তাজলকারু্ি কনরনে 

জারেসংনঘর সাংসৃ্করেক সংস্থা, ইউনননস্কা, ওনডসার ঐরেহারসক নকন্দ্রটিনক রবি 

ঐরেহযবাহী স্থান রহসানব মননানীে কনরনে এবং পযাররনস করমটির ববঠনক এটিনক 

"রবপনি" রহসানব নেণীবি কনরনে। এটি একটি কানলা সাগর বন্দনরর ঐরেহারসক 

োত্পনযবর স্বীকৃরেস্বরূপ নয রারশযা নক্ষ্পণাস্ত্র রিনয আঘাে কনরনে যখন এটি 

ইউনিননক পুনরুিার করনে চায। 

 

State News  
 

র্ারনতর প্রথম সরু্জ সসালার  যাননল ফযাক্টজর যা উত্তরাখ্নে লুজমনাস 

বারা বতজর করা িনর্ 

লুরমনাস পাওযার নর্কননালরজস প্রকাশ কনরনে নয এটি উিরাখনে ভারনের 

প্রথম সবুজ শরক্ত-রভরিক নসৌর পযাননল উত্পািন নকন্দ্র রনমবানণর পররকল্পনা 

কনরনে যা এই বেনরর নশনষর রিনক চালু হনব। নেুন ভারনের প্রথম সবুজ শরক্ত-

রভরিক নসৌর পযানননলর অবস্থান হল রুরপুর যা উন্নেমাননর নসৌর পযাননল 

রডজাইন এবং উত্পািন করার জনয সববনশষ প্রযুরক্তনে সরিে হনব যা আবারসক 

এবং বারণরজযক উভয ধরননর অযারপ্ল্নকশননর জনয বযবহার করা হনব। 
 

ওক্সনসন জর্িজর্দযালয সতনলঙ্গানায সমনযনদর জনয প্রকল্প আকাঙ্ক্ষা র্ালু 

কনরনে 

ওযাক্সনসন ইউরনভারসবটি োর বাস্তুেনন্ত্রর রবকাশ এবং কযাম্পানসর চারপানশর 

সম্প্রিানযর ক্ষ্মোযননর দৃঢ় রবিানসর সানথ প্রনজক্ট অযারেনরশন চালু কনরনে। 

ওক্সনসন ইউরনভারসবটি IX-XII, নেনলঙ্গানা মনডল সু্কল ও জুরনযর কনলনজর 

উচ্চাকাঙ্ক্ষী নমনযনির জনয এই প্রকনল্পর ধারণা বেরর কনরনে। প্রনজক্ট 

অযাসরপনরশননর অধীনন, রডনসম্বর 2022-এ শুরু হওযা "নেন িয প্ররশক্ষ্ক" 

কমবশালায অংশ ননওযার জনয সু্কনলর অধযক্ষ্ োত্রনির রনববাচন কনরন। 
 

মধযপ্রনদনর্র মুখ্যমন্ত্রী জর্র্রাজ জসং সর্ৌিান ‘লািজল র্িনা’ প্রকল্প স াষণা 

কনরনেন 

মধযপ্রনিনশর মুখযমন্ত্রী রশবরাজ রসং নচৌহান নমনযনির জনয লাডরল লক্ষ্মী 

নযাজনার সাফনলযর পনর রানজয "লাডরল বহনা নযাজনা" চালু করার জনয 

মরহলানির জনয একটি গুরুেপূণব রববৃরে রিনযনেন। োনির জাে বা অবস্থান 

রনরববনশনষ, সুরবধাবরিে মরহলারা আরথবক স্বাধীনো অজব ননর জনয এই নযাজনার 

অধীনন প্ররে মানস 1,000 র্াকা পানবন৷ 

মধযপ্রনদর্ লািজল র্ািনা সযাজনা: সম্পনকব  

• "লাডরল বহনা নযাজনা" রানজযর িররর এবং রনম্ন মধযরবি মরহলানির জনয 

বেরর করা হনব, জারে বা নেণী রনরববনশনষ। 

• নমবিা জযন্তী উপলনক্ষ্, এবং নমবিার পরবত্র েীনর, নমনযনির জনয লাডরল 

লক্ষ্মী নযাজনা রেল। একটি সাধারণ নেণী, একটি অনগ্রসর নেণী, একটি 

েফরসরল জারে এবং একটি উপজারে নগাষ্ঠীর মনধয পাথবকয কী? নবাননরা 

নবান, এবং এখন নসই নবাননরা প্ররে মানস 1000 র্াকা পানবন। 

• প্ররেটি নযাগয পররবার নথনক প্রাপকনির অযাকাউনি প্ররে মানস েহরবল 

জমা করা হনব, যানে োরা আরথবক স্বাধীনো অজব ন করনে সক্ষ্ম হয। পাাঁ চ 

বেনর, অনুমান করা হনযনে নয এই কমবসূরচনে প্রায 60,000 নকাটি র্াকা 

খরচ হনব। 

• উনিখনযাগযভানব, রাজয আনগ লাডরল লক্ষ্মী নযাজনা এবং লাডরল লক্ষ্মী 

নযাজনা 2 নিনখরেল। রানজযর সুরবধাবরিে মরহলানির ক্ষ্মোযননর জনয, 

রাজয সরকার এখন লাডরল বহনা নযাজনা চালু করনব। 

• লাডরল লক্ষ্মী নযাজনা রানজযর অনযেম কাযবকরী নযাজনা রহসানব রবনবরচে। 
 

জর্র্াখ্া ত্তনম িনর্ অন্ধ্রপ্রনদনর্র নতুন রাজধানী: CM জগন সরজি 

অন্ধ্রপ্রনিনশর মুখযমন্ত্রী ওযাই এস জগন নমাহন নররির সরকার নঘাষণা করার পর 

নথনক রবশাখাপিনম, একটি বন্দর ও রশল্প শহর যা মহাজাগরেক সংসৃ্করেনে 

ভরপুর একটি বন্দর এবং রশল্প শহর অমরাবেীর েীনর – উন্নযননর পররকল্পনার 

ইরঙ্গে নিয নয এটি রানজযর নেুন রাজধানী হনব। কৃষ্ণা নিী-রাজধানী রহনসনব 

বজব ন করা হনযনে। রবশাখাপিনম, অনন্ধ্রর জনয একটি নেুন রাজধানী নঘাষণার 

নয বের পনর নেনলঙ্গানা রাজযনক োর অিল নথনক নখািাই কনর এবং 

হাযরাবািনক োর রাজধানী রহসানব নিওযা হনযরেল। 
 

ইউজ  সরকার ‘সমগ্র জর্ক্ষা অজর্যান’ শুরু কনরনে 

উিরপ্রনিশ সরকার সুরবধাবরিে নেণীর নমনযনির ক্ষ্মোযননর জনয একটি 

প্রচার শুরু কনরনে। সমগ্র রশক্ষ্া অরভযান উিরপ্রনিনশর 746টি কস্তুরবা গান্ধী 

আবারসক গালবস সু্কনল নমনযনির রনরাপিা ও রনরাপিার জনয অনরারহনী উনিযাগ 

প্ররশক্ষ্ণ কমবসূরচর অধীনন কাজ করনব। 
 

MP সরকার তাৎক্ষজণক প্রর্ানর্ সর্া ানলর ইসলাম নগর গ্রানমর নাম 

 জরর্তব ন কনর ‘জগদীর্ ুর’ কনরনে 

মধযপ্রনিশ সরকার নঘাষণা কনরনে নয নভাপাল নজলায অবরস্থে ইসলাম নগর 

গ্রানমর নাম পররবেব ন কনর জগিীশপুর রাখা হনযনে। MP প্রশাসন, একটি 

অরফরসযাল রবজ্ঞরিনে, পররবেব নগুরল নঘাষণা কনরনে এবং অরবলনম্ব কাযবকর 

নাম পররবেব ননর কথা উনিখ কনরনে। 

নাগালযাি সরকার  াম অনযল র্ানষর জনয  তিজল ফুিনসর সানথ 

সমন াতা স্মারক স্বাক্ষর কনরনে 

নাগালযাি সরকার নভাজয নেল-নেনলর জােীয রমশননর অধীনন নাগালযানির 

নজান-II (নমানকাকচুং, লংনলং এবং নমান নজলা) এর জনয পাম নেল চাষ এবং 

প্ররিযাকরনণর অধীনন উন্নযন এবং এলাকা সম্প্রসারনণর জনয পেঞ্জরল ফুডস 

রলরমনর্নডর সানথ একটি সমন াো স্মারক (MOU) স্বাক্ষ্র কনরনে।  
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Economy News  
 

অথবননজতক সমীক্ষা 2022-23, র্ারতীয অথবনীজত  নরর র্ের 6.5% রৃ্জি 

 ানর্ 

সংসনি অথবনীরে সমীক্ষ্া নপশ কনরনেন অথবমন্ত্রী রনমবলা সীোরমন। অথবননরেক 

সমীক্ষ্া অনুসানর, ভারনের অথবনীরে 2023-2024 সানল 6.5 শোংশ প্রসাররে 

হনব যা চলরে অথববেনর 7 শোংশ এবং 2021-2022 সানল 8.7 শোংনশর 

রবপরীনে। অথবননরেক সমীক্ষ্া 2022-23 প্রাথরমকভানব পূবববেী বেনরর েুলনায 

অথবনীরের কমবক্ষ্মো সম্পনকব  সরকানরর মূলযাযন। 

অথবননরেক সমীক্ষ্া 2022-23: মূল পনযি 

• সরকার োর অথবননরেক সমীক্ষ্া 2022-23 ররনপানর্ব  বনলনে নয 2023-

2024-এর জনয োনির প্রবৃরির নবসলাইন দৃশযকল্প রেল 6.5%, নামমাত্র 

প্রবৃরি-যা মূলযস্ফীরেনক রবনবচনায ননয-11%-এ পূববাভাস নিওযা হনযনে। 

• COVID-19 মহামারীর পর নথনক, ভারনের অথবনীরে পুনরুিার কনরনে, 

রকন্তু রারশযা এবং ইউনিননর সংকর্ মুরাস্ফীরের চাপ বারডনযনে এবং 

ভারনের সহ নকন্দ্রীয বযাঙ্কগুরলনক োনির অরে-রশরথল আরথবক নীরে 

পররবেব ন করনে বাধয কনরনে৷ 

• অথবননরেক সমীক্ষ্া 2022-23 ররনপানর্ব  নিখা নগনে নয যরিও মুরাস্ফীরে 

2022-2023 সানল নকন্দ্রীয বযানঙ্কর লক্ষ্যমাত্রার নচনয নবরশ রেল, মূলয 

বৃরির হার বযরক্তগে খরচ বা রবরননযাগনক রনরুৎসারহে করার জনয খুব নবরশ 

বা খুব কম রেল না। 
 

সংসনদর সকন্দ্রীয র্ানজর্ অজধনর্র্ন 2023-24 আজ শুরু িনে 

আজ নথনক শুরু হনচ্ছ সংসনির বানজর্ অরধনবশন। রাষ্ট্রপরে নরৌপিী মুমুব বানজর্ 

অরধনবশন শুরু করনে আজ সংসনির দ্যই কনক্ষ্র নযৌথ অরধনবশনন ভাষণ 

নিনবন। অথবননরেক সমীক্ষ্ার পাশাপারশ মঙ্গলবার সংসনি নপশ করা হনব নকন্দ্রীয 

বানজর্। 

নকন্দ্রীয বানজর্ অরধনবশন 2023-24: হাইলাইর্স 

• উভয কনক্ষ্র সামনন অথবননরেক সমীক্ষ্াও নপশ করা হনব। নকন্দ্রীয বানজর্ 

2023-24 আগামীকাল উনমাচন করা হনব। 

• এই বের, বানজর্ অরধনবশন 6 এরপ্রল পযবন্ত চলনব। এটি 27টি ববঠনক 66 

রিননর নবরশ অনুরষ্ঠে হনব। কমবশালার প্রথম অংশ 13 নফব্রুযারর পযবন্ত 

চলনব। 

• প্ররেটি রবভানগর জনয িাযী সংসিীয স্থাযী করমটিগুরলনক 14 নফব্রুযারর 

নথনক 12 মাচব  পযবন্ত অনুিাননর জনয অনুনরাধগুরল পযবানলাচনা এবং োনির 

রনজ রনজ মন্ত্রণালয এবং রবভাগ সম্পরকব ে ফলাফলগুরল জমা নিওযার জনয 

সময নিওযা হনব৷ 
 

সকন্দ্রীয র্ানজর্ 2023: জানুযাজরনত GST সংগ্রি প্রায 1.56 লক্ষ সকাটি 

র্াকা 

অথব মন্ত্রক রনমবলা সীোরামননর মনে, 2023 সানলর জানুযারী মানস পণয ও 

পররনষবা কর (GST) সংগ্রহ উনিখনযাগয বৃরি নপনযনে, যা 1.55 লক্ষ্ নকাটি 

র্াকার উপনর নপৌাঁনেনে। এটি GST সংগ্রনহর জনয রবেীয সনববাচ্চ মপ-আপ 

রচরহ্নে কনর এবং নিনশর অথবনীরেনে বৃরি প্রিশবন কনর। জানুযারী 2023-এর 

GST সংগ্রহ এই আরথবক বেনর েৃেীযবানরর মনো ₹1.50 লক্ষ্ নকাটির উপনর 

নপৌাঁনেনে এবং এরপ্রল 2022-এ ₹1.68 লক্ষ্ নকাটির সনববাচ্চ সংগ্রনহর মনধয 

রবেীয স্থানন রনযনে। চলরে আরথবক বেনরর জানুযারর 2023 পযবন্ত রাজস্ব গে 

বেনরর একই সমনযর GST আনযর েুলনায 24% নবরশ। 
 

সকন্দ্রীয র্ানজর্ 2023 র্ীষব আ নির্: মূলধন র্যনযর জনয 'সনর্বাচ্চ র্যয' 

অথবমন্ত্রী রনমবলা সীোরামননর বানজর্ বকৃ্তো, ভারনের বানজর্ 2023 শীষব 

আপনডর্: অথবমন্ত্রী রনমবলা সীোরামন, সংসনি নকন্দ্রীয বানজর্ 2023-24 নপশ 

কনর বনলনেন, নকন্দ্র 2023-24-এর জনয মূলধন বযয (কযানপক্স) বযযনক 31 

শোংনশ বারডনয 330 র্াকা করনব ট্রিরলযন (লক্ষ্ নকাটি), অথবমন্ত্রী রনমবলা 

সীোরামন বনলনেন। োর বানজর্ 2023 বকৃ্তোয, রেরন আরও বনলরেনলন নয 

প্রধানমন্ত্রী আবাস নযাজনার বযয 66 শোংশ বারডনয 79,000 নকাটি র্াকা করা 

হনব। 
 

সকন্দ্রীয র্ানজর্ 2023: সরলওনয 2.40 লক্ষ সকাটি র্াকা মূলধন র্যয  ায 

FM সীোরামন 2023-24 নকন্দ্রীয বানজনর্ ভারেীয নরনল 2.40 ট্রিরলযন রুরপ 

বরাদ্দ কনরনেন। এটি এখন পযবন্ত নরলপনথর জনয সবনচনয বড মূলধন বযয এবং 

2013-2014 সানল নরলপনথ প্রিি পররমানণর নয গুণ। 2016 সানল, নরলওনয 

বানজর্নক নকন্দ্রীয বানজনর্ একরত্রে করা হনযরেল এবং আর আলািাভানব 

নিখাননা হয না। 
 

সকন্দ্রীয র্ানজর্ 2023: র্নন্দ র্ারত সেন এর্ং অনযানয সেননর জনয 

র্ারতীয সরলওনযর  জরকল্পনা কী? 

• ভারেীয নরলওনয 2023 সানলর আগনির মনধয 75টি বনন্দ ভারে নেন 

চালু করার পররকল্পনা করনে। 

• এরিনক, 200টি বনন্দ ভারে রিপার নেন বেররর চুরক্ত শীঘ্রই নিওযা হনব 

বনল আশা করা হনচ্ছ। 

• ভারেীয নরলওনয ননর্ওযানকব , শোব্দী এক্সনপ্রস নেনগুরল ধীনর ধীনর বনন্দ 

ভারে এক্সনপ্রস নচযার কার পররনষবা বারা প্ররেস্থারপে হনচ্ছ৷ 

• রপ্ররমযাম রাজধানী এক্সনপ্রস নেনগুরল বনন্দ ভারে এক্সনপ্রস রিপার 

নভররনযিগুরলর সানথ প্ররেস্থারপে হনব৷ 

• বনন্দ ভারে নেনগুরলনক যথাসম্ভব িক্ষ্োর সানথ চালাননার জনয, নরলওনয 

রবনশষজ্ঞরা গুরুেপূণব নরলগুরলনক 160 রকনলারমর্ার প্ররে ঘণ্টা গরেনে 

আপনগ্রড করার প্রনযাজনীযোর উপর নজার রিনযনেন। 
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• অথবননরেক সমীক্ষ্া 2023 অনুসানর, বনন্দ ভারে নেন চালু করানক ভারেীয 

নরলওনযর একটি উনিখনযাগয উনিযাগ রহসানবও স্বীকৃে করা হনযনে। 

• নচন্নাইনযর ইরিগ্রাল নকাচ ফযাক্টরর নিশীয সম্পি বযবহার কনর আধা-উচ্চ-

গরের স্ব-চারলে বনন্দ ভারে নেন নসর্ বেরর কনরনে। 

 

Rankings & Reports  
 

জর্নির র্ীষব 10 জর্জলযননযানরর তাজলকা সথনক র্াদ  ন়েনেন সগৌতম 

আদাজন 

রহনিনবাগব ররনপানর্ব র পররনপ্ররক্ষ্নে দৃঢ় নশযানরর িানম পেননর ফনল 

জানুযাররনে এ পযবন্ত োর $36 রবরলযন সম্পি হারাননার পনর নগৌেম আিারন 

রবনির শীষব 10 ধনী রবরলযননযারনির একনচটিযা গ্রুপ নথনক রের্নক পনডনেন। 
 

জর্নির র্ীষব জর্জলযননযারনদর তাজলকায সগৌতম আদাজন 11তম: 

িাইলাইর্স 

• ব্লুমবাগব রবরলযননযাসব ইননডক্স অনুসানর, ভারেীয র্াইকুন, 60, যার সির 

িির আহনমিাবানি রনযনে, বেব মানন $84.4 রবরলযন সম্পি সহ সম্পনির 

রিক নথনক 11 েম স্থানন রনযনে। 

• আিারন, ঘর্নািনম, 2022 সানল সম্পনি সবনচনয নবরশ বৃরি নপনযরেল, 

প্ররে বের প্রায $40 রবরলযন লাভ কনর। রেরন এখন নথনক োর বযরক্তগে 

সম্পি বৃরির সমস্ত উনে রিনযনেন বনল মনন হনচ্ছ। 

• আিারন গ্রুপ ররনপার্ব টির উনদ্দশয রননয প্রশ্ন েুনলনে এবং িারব কনরনে নয 

এটি একটি রবনিশী সিার বারা অননরেক শর্ব  নসরলংনযর একটি উিাহরণ যা 

িনকর িাম নহরনফর এবং হোশাগ্রস্ত করার জনয একটি প্ররেনবিন প্রকাশ 

কনর এবং 413-পৃষ্ঠার পুঙ্খানুপুঙ্খভানব 88টি খেন কনর একটি রমথযা বাজার 

বেরর কনর। রনউইযকব  রভরিক শর্ব -নসলার বারা উত্থারপে প্রশ্নগুরল। 

 

Business News  
 

সকাল ইজিযা জলজমনর্ি জর্সৃ্তত  জরকল্পনায এম-সযাি প্রকল্প র্ালু করনর্ 

নকাল ইরিযা রলরমনর্ড (CIL) খরনগুরলনে বারল উৎপািননর জনয অরেররক্ত 

চাপযুক্ত রশলাগুরলনক প্ররিযাকরনণর পররকল্পনা কনরনে নযখানন খরেে রশলা বা 

ওভারবানডব ন (OB) উপািানন আযেননর প্রায 60 শোংশ নবনলপাথর রনযনে 

যা ওভারবানডব ননক চূণব এবং প্ররিযাকরনণর মাধযনম বযবহার করা হয। 

ওনপনকাি খরনর সময, কযলা উনিালননর জনয বজব য রহসানব মাটি এবং রশলা 

অপসারণ করা হয এবং ওরব ডানম্প সূ্তপ করা হয। 
 

2,850 সকাটি র্াকার সর্জর্ মূনলযর সজনাস  াওযার র্যাগি অিব ার 

নজনাস পাওযার ইনফ্রাস্ট্রাকচারস রলরমনর্ড এবং এর 100 শোংশ সহাযক 

নকাম্পারন হাই-রপ্রি রমর্াররং সরলউশন প্রাইনভর্ রলরমনর্ড অযাডভািড রমর্াররং 

ইনফ্রাস্ট্রাকচার সারভব স নপ্রাভাইডার (AMISP) রননযানগর জনয 2,855.96 

নকাটি র্াকার অযাওযাডব  (LOA) রচঠি নপনযনে। 

এনে 29.49 লাখ স্মার্ব  রপ্রনপইড রমর্ার, রডটি রমর্াররং, এইচটি এবং রফডার 

রমর্াররং নলনভল এনারজব  অযাকাউরিং এবং এই 29.49 লাখ স্মার্ব  রমর্ানরর 

এফএমএস সরবরাহ, ইনিনলশন এবং করমশরনং সহ AMI রসনিনমর নকশা 

অন্তভুব ক্ত রনযনে। 
 

আদাজন গ্রু  1.2 জর্জলযন িলানর িাইফা র্ন্দর অজধগ্রিনণর সানথ 

ইসরানযনল প্রনর্র্ কনর 

আিারন গ্রুপ 1.2 রবরলযন মারকব ন ডলানর হাইফা নকৌশলগে ইসরানযরল বন্দর 

অরধগ্রহণ কনরনে এবং নেল আরবনব একটি কৃরত্রম বুরিমিা লযাব নখালা সহ ইহুরি 

জারেনে আরও রবরননযাগ করার রসিানন্তর অংশ রহসানব এই ভূমধযসাগরীয 

শহনরর আকাশনরখা পররবেব ন করার প্ররেশ্রুরে রিনযনে। আিারন গ্রুনপর 

নচযারমযান নগৌেম আিারন, যার বযবসারযক সাম্রাজয মারকব ন সংরক্ষ্ি রবনিো 

রহনিনবাগব ররসানচব র জারলযারের অরভনযানগ নেঁনপ উনঠরেল, হাইফা বন্দর 

িখনলর চুরক্তনে স্বাক্ষ্র করার জনয ইসরানযনলর প্রধানমন্ত্রী নবঞ্জারমন 

ননোরনযাহুর সানথ হারজর হন এবং রবরননযানগর সুনযানগর কথা বনলরেনলন। 
 

মাজকব ন সূর্ক সথনক আদাজন এন্টারপ্রাইনজর সর্যার র্াদ সদওযা িনযনে 

জারলযারে এবং িক মযারনপুনলশননর অরভনযানগর পনর, আিারন গ্রুপ মারকব ন 

বাজার নথনক আনরকটি ধাক্কা নপনযনে। গ্রুনপর ফ্ল্যাগরশপ নকাম্পারন আিারন 

এিারপ্রাইনজসনক ডাও নজাি সাসনর্ইননরবরলটি সূচক নথনক বাি নিওযা 

হনযনে 7 নফব্রুযারর নথনক। S&P Dow Jones Indice বারা জারর করা একটি 

ননার্ অনুসানর, আইকরনক আরথবক বাজানরর সূচকগুরলর আবাসস্থল, আিারন 

এিারপ্রাইজগুরলনক সররনয নিওযার রসিান্ত ননওযা হনযরেল "একটি রমরডযা 

এবং নিকনহাল্ডার রবনেষণ অনুসরণ কনর"। 
 

র্ারনত সসজমকিাক্টর মযানুফযাকর্াজরং ইউজননর্র জনয STM-এর সানথ 

Foxconn, Vedanta সর্ক র্াই-আন র  জরকল্পনা কনরনে 

Foxconn এবং Vedanta ইউনরাপীয রচপনমকার STMicroelectronics নক 

ভারনে োনির প্রস্তারবে নসরমকিাক্টর রচপ উত্পািন ইউরননর্ প্রযুরক্ত অংশীিার 

রহসানব অন্তভুব ক্ত কনরনে। ফক্সকন নযৌথ উনিযানগর (নজরভ) প্রধান অংশীিার 

হনব যা গে নফব্রুযাররনে নঘাষণা করা হনযরেল। নবিান্ত-ফক্সকন কননসাটিব যাম 

হল নিশীয নসরমকিাক্টর উত্পািননক উন্নীে করার জনয রডনসম্বর 2021-এ 

নঘারষে $10-রবরলযন পযানকনজর অধীনন সরকারী প্রনণািনা চাওযা পাাঁ চজন 

আনবিনকারীনির মনধয একজন৷ 
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Agreement News  
 

NMDC র্যাজম্পযন র্ক্সার জনখ্াত জাজরননক তার ব্র্যাি অযাম্বানসির 

জিনসনর্ স্বাক্ষর কনরনে 

NMDC রবি বরক্সং চযারম্পযন এবং বারমবংহাম 2022 কমনওনযলথ নগমনসর 

স্বণবপিক রবজযী, NMDC োর ব্র্যাি অযাম্বানসডর রহসানব প্ররেরনরধে করার জনয 

একটি নমনমানরিাম অফ এরগ্রনমি (MoA) স্বাক্ষ্র কনরনে৷ NMDC হল একটি 

জােীয খরনকারক এবং ভারনের বৃহিম নলৌহ আকররক উৎপািনকারী। 

নকাম্পারনটি এমন একজননর বারা প্ররেরনরধে করা নবনে রননযনে রযরন নিনশর 

সম্মান আননে োনির প্ররেশ্রুরে নশযার কনরন। রনখাে জাররন নসই শরক্ত, সাহস, 

েত্পরো এবং জােীয গনববর প্ররেরনরধে কনর যা NMDC-এর ব্র্যানির সানথ 

যায। 
 

GRSE সামুজরক জিনজল ইজিন বতজরর জনয সরালস রনযস সজলউর্ননর 

সানথ রু্জি স্বাক্ষর কনরনে 

রডনফি PSU গানডব ন ররচ রশপরবল্ডাসব অযাি ইরঞ্জরনযাসব (GRSE) রলরমনর্ড 

রাাঁ রচনে প্রাক্তন প্ল্যানি উচ্চ মাননর সামুররক রডনজল ইরঞ্জন বেররর জনয জামবারনর 

নরালস রনযস সরলউশননর সানথ একটি সমন াো স্মারক (MOU) স্বাক্ষ্র 

কনরনে, একজন কমবকেব া বনলনেন। "MOU রাাঁ রচনে GRSE-এর রডনজল ইরঞ্জন 

প্ল্যানি একরত্রে করা এই ইরঞ্জনগুরলর জনয ইরঞ্জন সমানবশ, নপইরিং, যন্ত্রাংশ 

নসারসবং এবং রবিনযাির পররনষবা সম্পরকব ে প্রযুরক্ত হস্তান্তনরর সানথ সম্পরকব ে," 

নকাম্পারনর কমবকেব া একটি রববৃরেনে বনলনেন। সমন াো স্মারক স্বাক্ষ্নরর সময 

ভারেীয ননৌবারহনীর রচফ অব নমনর্ররযাল ভাইস অযাডরমরাল সন্দীপ নাইথারন 

উপরস্থে রেনলন। 
 

জরলানযি শ্রীলঙ্কার মাজলর্াননর সানথ অংর্ীদাজরত্ব স াষণা কনরনে 

ররলানযি কনরজউমার নপ্রাডাক্টস রলরমনর্ড, এফএমরসরজ ফামব এবং ররলানযি 

ররনর্ইল নভিারস রলরমনর্নডর সমূ্পণব মারলকানাধীন সহনযাগী প্ররেষ্ঠান শ্রীলঙ্কা-

সির িফের মারলবান রবসু্কর্ মযানুফযাক্টররস রলরমনর্নডর সানথ একটি নকৌশলগে 

অংশীিাররে নঘাষণা কনরনে। 

মারলবান, একটি রবসু্কর্ প্রস্তুেকারক, রবসু্কর্, িযাকার, কুরকজ এবং ওনযফার সহ 

মানসম্পন্ন পনণযর পররসনরর জনয গে 70 বের ধনর সুপরররচে। অংশীিাররে 

অনুসানর, নকাম্পারনটি োর পনণযর ববরিক বাজার এবং রিারন সম্প্রসাররে 

কনরনে পাাঁ চটি মহানিনশর 35টিরও নবরশ নিনশ। 
 

আন্তজব াজতক সসৌর সজানর্ র্ারত কনঙ্গানক স্বাগত জাজননযনে 

আন্তজব ারেক নসৌর নজানর্ কনঙ্গানক স্বাগে জারননযনে ভারে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয 

জারননযনে, কনঙ্গা প্রজােনন্ত্রর রাষ্ট্রদূে নরমি সাজব  নবল যুগ্ম সরচব (অথবননরেক 

কূর্নীরে) এর উপরস্থরেনে আন্তজব ারেক নসৌর নজার্ নফ্রমওযাকব  চুরক্তনে স্বাক্ষ্র 

কনরনেন। 
 

Appointment News  
 

ইউজনজলর্ার নতুন জসইও জিনসনর্ সিইন শুমাখ্ারনক জননযাগ করা িনযনে 

ইউরনরলভার োর নেুন প্রধান রনববাহী কমবকেব া রহনসনব নহইন শুমাখারনক 

রননযানগর নঘাষণা রিনযনে। নহইন অযালান নজানপর স্থলারভরষক্ত হনবন, রযরন 

2022 সানলর নসনেম্বনর ইউরনরলভার নথনক অবসর ননওযার ইচ্ছা নঘাষণা 

কনররেনলন। নহইন বেব মানন রবিবযাপী দ্যগ্ধ ও পুরষ্ট বযবসা রযযাল 

রফ্রজলযািকযারম্পনার রসইও এবং গে বেনরর অনক্টাবনর ইউরনরলভানরর একজন 

নন-এরক্সরকউটিভ রডনরক্টর হন। রেরন এক মানসর হস্তান্তনরর পর 1 জুলাই 2023 

োররনখ ইউরনরলভানরর রসইও রহনসনব কাজ শুরু করনবন। 
 

 ুমা ইজিযা র্ারতীয কযানেন িরমনপ্রীত সকৌরনক তার ব্র্যাি 

অযাম্বানসির জিনসনর্ মননানীত কনরনে 

নোর্ব স ব্র্যাি পুমা ইরিযা মরহলা রিনকর্ িনলর অরধনাযক হরমনপ্রীে নকৌরনক 

োর সববনশষ ব্র্যাি অযাম্বানসডর রহনসনব রননযানগর নঘাষণা রিনযনে। 

অংশীিাররনের শেব াবলীর অংশ রহসানব, হরমনপ্রীে সারা বের ব্র্যানির পাদ্যকা, 

নপাশাক এবং আনুষারঙ্গক অনুনমািন করনব। এর সানথ, হরমনপ্রীে PUMA-এর 

ব্র্যাি অযাম্বানসডরনির োরলকায নযাগ নিয যার মনধয রনযনে রবরার্ নকাহরল, 

ফুর্বল োরকা ননইমার জুরনযর এবং সুনীল নেত্রী, বক্সার এমরস নমরর কম, 

রিনকর্ার হাররলন নিওল এবং পযারা-শুর্ার অবনী নলখারা। 
 

র্ারনতর নতুন সদর্প্রধান অরুণ সকািজলর নাম স াষণা কনরনেন মগবযান 

িযানজল 

মগবযান িযানরল অরুণ নকাহরলনক নেুন ভারে প্রধান রহনসনব মননানীে কনরনেন 

সঞ্জয শাহ, ফানমবর 26 বেনরর একজন অরভজ্ঞ, রযরন অবসর রননচ্ছন। ব্লুমবাগব 

রনউজ বারা নিখা একটি নমনমা অনুসানর, নকাহরল, বেব মানন EMEA-এর প্রধান 

অপানরটিং অরফসার, নিনশ মারকব ন বযানঙ্কর বযবসার প্রধান হনবন। 2007 সাল 

নথনক বযানঙ্কর সানথ, নকাহরল লিন নথনক মুম্বাইনে স্থানান্তররে হনবন নযখানন 

রেরন ফানমবর নব্র্রক্সর্-পরবেী নকৌশনলর ননেৃে নিন এবং এই অিনলর বাজার 

জুনড বৃরির নকৌশল প্রনযাগ কনরন। 
 

মাধনর্ন্দ্র জসং গুজরার্ সমজরর্াইম ক্লািানরর প্রথম জসইও জিসানর্ জনযুি 

িনযনেন 

মাধনবন্দ্র রসং গুজরার্ নমররর্াইম ক্লািানরর গুজরার্ নপার্ব স ইনফ্রাস্ট্রাকচার 

নকাম্পারন রলরমনর্নডর প্রথম প্রধান রনববাহী কমবকেব া (রসইও) রহনসনব রনযুক্ত 

হনযনেন। গুজরার্ নমররর্াইম ক্লািার (GMC) নিনশর প্রথম বারণরজযক 

নমররর্াইম ক্লািার যার লক্ষ্য আন্তজব ারেক মাননর সামুররক পররনষবার জনয একটি 

হাব বেরর করা। 

গুজরার্ নমররর্াইম নবাডব  োর সাবরসরডযারর, গুজরার্ নপার্ব স ইনফ্রাস্ট্রাকচার 

নকাম্পারন রলরমনর্নডর মাধযনম রজএমরস প্ররেষ্ঠা কনরনে, যার ধারণার সানথ 

সামঞ্জসয নরনখ ববরিক নমররর্াইম এবং রশরপং রশনল্পর সানথ সম্পরকব ে নরম 

পররনষবাগুরলর একটি সমরিে ইনকারসনিম বেরর কনর রাজয ও নিনশর 

নমররর্াইম নসক্টনরর ওভারনহারলংনক গরে প্রিান কনর। 'সমূ্পনণবর নযাগফল পৃথক 

নকাম্পারনর নযাগফনলর নচনয নবরশ। 
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Banking News  
 

জর্ রামর্ন্দ্রনক RBI বারা SIFL, SEFL-এর উ নদষ্টা কজমটির সদসয 

জিসানর্ জনযুি করা িনযনে 

কানারা বযানঙ্কর প্রাক্তন রচফ নজনানরল অরফসার রভ রামচন্দ্র, মঙ্গলবার ররজাভব  

বযাঙ্ক কেৃব ক শ্রী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইনযাি রলরমনর্ড (SIFL) এবং Srei 

Equipment Finance Limited (SEFL)-এর উপনিষ্টা করমটিনে রনযুক্ত করা 

হনযরেল৷ 

SIFL, SEFL-এর সিসয রহসানব RBI বারা রনযুক্ত রভ রামচন্দ্র: মূল রবষযগুরল 

• 2021 সানলর অনক্টাবনর SIFL এবং SIFL-এর নবাডব গুরল প্ররেস্থাপন করার 

পনর RBI দ্যটি সঙ্কর্-জরডে উনিযানগর প্রশাসকনক সমথবন করার জনয 

একটি রেন সিনসযর উপনিষ্টা পররষি বেরর কনররেল। 

• কনপবানরর্ ইনসলনভরি নরনজারলউশন প্ররিযা চলাকালীন, উপনিষ্টা করমটি 

প্রশাসকনক SIFL এবং SEFL পররচালনার রবষনয পরামশব প্রিান করনব৷ 

• নির্ বযাঙ্ক অফ ইরিযার প্রাক্তন নডপুটি মযাননরজং রডনরক্টর নভঙ্কর্ 

নানগির চালাসারন এবং টি. সুন্দরম ফাইনযাি রলরমনর্নডর প্রাক্তন 

বযবস্থাপনা পররচালক শ্রীরনবাসরাঘবন করমটির অনয দ্যই সিসযনক বেরর 

কনরন। 

• নযাশনাল নকাম্পারন ল োইবুযনানলর কলকাো নবি 2021 সানলর 

অনক্টাবনর SIFL এবং SEFL (NCLT)-এর রবরুনি কনপবানরর্ 

ইনসলনভরি নরনজারলউশন পিরে শুরু করার জনয RBI নথনক 

আনবিনপত্র নপনযনে। 
 

র্যাংক এর্ং NBFC-এর জনয সম্পদ  ুনরুিার মজিউল Mobicule র্ালু 

কনরনে 

মুম্বাইনে, বযাঙ্ক এবং এনরবএফরস-র জনয প্রথম একটি রশল্প, ঋণ সংগ্রনহর 

রবনশষজ্ঞ মরবকুল, োর mCollect ররনপানসশন মরডউল প্রকানশর নঘাষণা 

কনরনে৷ এর ঋণ সংগ্রহ এবং পুনরুিার পনণযর একটি উপািান রহসানব, গ্রাউি-

নব্র্রকং অযানসর্ ররনপানসসন সরলউশন হল একটি নবাধগময সমাধান যা একটি 

সম্পি পুনরুিানরর সানথ জরডে সমস্ত জটিল পিনক্ষ্পগুরলনক মযাপ কনর৷ 

Mobicule হল এমন একটি সমাধান প্রিাননর নক্ষ্নত্র যা নমাবাইল প্রযুরক্ত বযবহার 

কনর প্ররিযাগুরলনক রডরজর্াইজ কনর এবং উৎপািনশীলো বাডায। ফলস্বরূপ, 

mCollect পুনরুিার মরডউনলর প্রবেব ননক নকাম্পারনর ঋণ সংগ্রনহর 

প্ল্যার্ফনমবর একটি নযৌরক্তক অগ্রগরে রহসানব নিখা হয। 
 

 

Science & Technology News  
 

সূযব অধযযননর জনয র্ারনতর প্রথম জমর্ন, আজদতয- L1, জুন-জুলাইনযর 

মনধয র্ালু িনর্ 

ইরিযান ইনরিটিউর্ অফ অযানস্ট্রারফরজক্স (IIA) ISRO নক হস্তান্তর কনরনে, 

রভরজবল লাইন এরমশন কনরানাগ্রাফ (VELC), আরিেয-L1 নবানডব  প্রাথরমক 

নপনলাড, যা সূযব অধযযননর জনয ভারনের প্রথম রননবরিে ববজ্ঞারনক রমশন, জুন 

বা জুলাইনযর মনধয চালু হনব। IIA-এর নসিার ফর ররসাচব  অযাি এডুনকশন ইন 

সানযি অযাি নর্কননালরজ (CREST) কযাম্পানস ISRO নচযারমযান এস 

নসামানানথর উপরস্থরেনে হস্তান্তর অনুষ্ঠানটি অনুরষ্ঠে হয। IIA বনলনে নয এটি 

সফলভানব VELC-নক একরত্রে করা, পরীক্ষ্া করা এবং কযারলনব্র্র্ করা নশষ 

কনরনে, যা োর CREST কযাম্পানস আরিেয-L1-এ উনড যাওযা সােটি 

নপনলাড/নর্রলনস্কানপর মনধয সবনচনয বড এবং প্রযুরক্তগেভানব চযানলরঞ্জং। 
 

সেসএক্স  ুরকৃত কনরনে $100 জমজলযন  যবন্ত মূনলযর নাসা রু্জি সর্যার 

কনরনে 

নেস এক্সনপ্ল্ানরশন নর্কননালরজস কনপবানরশন হল একটি নপনলাড চুরক্তর অংশ 

যা NASA এক িশক ধনর $100 রমরলযননর মনো প্রিান কনরনে৷ এলন মানস্কর 

রনকর্ উৎনক্ষ্পণ এবং সযানর্লাইর্ অপানরর্র সরকানরর মহাকাশ সংস্থা লকরহড 

মাটিব ন কনপবানরশননর একটি ইউরনর্ অযানস্ট্রানর্ক নেস অপানরশনস এলএলরস 

এর সানথ অরনরিব ষ্ট "বারণরজযক নপনলাড প্রনসরসং পররনষবার" চুরক্ত ভাগ করনব। 

চুরক্তটি নপনলাড প্ররিযাকরনণর জনয, যার মনধয মহাকানশ যাওযার আনগ একটি 

রনকনর্র উপনর উনড যাওযার জনয মহাকাশযান প্রস্তুে করা জরডে। 

 

Summits & Conference  
 

র্ারনতর G-20 সর্র া অজমতার্ কান্ত র্ারনতর প্রথম মনিল G-20 র্ীষব 

সনেলন উনবাধন কনরনেন 

ভারনের G-20 নশরপা অরমোভ কান্ত রামভাউ মালরগ প্রনবারধরনর ইরিযান 

ইনরিটিউর্ অফ নডনমানিটিক রলডাররশপ বারা আনযারজে ভারনের প্রথম 

মনডল G-20 শীষব সনম্মলন উনবাধন কনরনেন। ভারনের রাষ্ট্রপরেে উিযাপন 

করনে এবং েরুণনির কানে G-20 এর ধারণা রননয যাওযার জনয মুম্বাইনযর 

রামভাউ মালরগ প্রনবারধনীর উিান কযাম্পানস দ্যই রিননর মনডল G-20 শীষব 

সনম্মলননর আনযাজন করা হনযনে। উনবাধনী অনুষ্ঠানন সভাপরেে কনরন ডক্টর 

রবনয সহস্রবুনি, ICCR-এর সভাপরে এবং রামভাউ ম্লরগ প্রনবারধনীর ভাইস 

নচযারমযান। 
 

আিনমদার্ানদ 30 তম জাতীয জর্শু জর্জ্ঞান কংনগ্রনসর আনযাজন 

30 েম জােীয রশশু রবজ্ঞান কংনগ্রস 27 জানুযারী 2023 োররনখ গুজরানর্র 

আহনমিাবানি উনবাধন করা হনযরেল। নযাশনাল চাইল্ড সানযি কংনগ্রস একটি 

পাাঁ চ রিনবযাপী অনুষ্ঠান যা সানযি রসটিনে অনুরষ্ঠে হয। ইনভিটি 31নশ জানুযারী 

2023 োররনখ নশষ হনযরেল। 

গুজরার্ কাউরিল অন সানযি অযাি নর্কননালরজ (GUJCOST), গুজরার্ 

কাউরিল অফ সানযি রসটি এবং এসএএল এডুনকশন বারা জােীয রশশু রবজ্ঞান 

কংনগ্রনসর আনযাজন করা হনযরেল। 
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MeitY সসনের্াজর G20 সাইর্ার জনরা ত্তা অনুর্ীলন ও মি়োর উনবাধন 

কনরন 

ইনলকেরনক্স এবং েথয প্রযুরক্ত মন্ত্রনকর সরচব (MeitY), অলনকশ কুমার শমবা 

ভারনের G20 নপ্ররসনডরির অধীনন 400 টিরও নবরশ নিশীয এবং আন্তজব ারেক 

অংশগ্রহণকারীনির জনয G20 সাইবার রনরাপিা অনুশীলন এবং ররনলর উনবাধন 

কনরন। 

ইরিযান করম্পউর্ার ইমানজব রি নরসপি টিম (CERT-In) সাইবার রসরকউররটি 

এক্সারসাইজ এবং ররল ইন হাইরব্র্ড নমানড (শারীররক এবং ভাচুব যাল) পররচালনা 

কনরনে নযখানন 12 টিরও নবরশ নিনশর আন্তজব ারেক অংশগ্রহণকারীরা অনলাইন 

নমানডর মাধযনম নযাগিান কনরনে নযখানন অথব, রশক্ষ্া, এর মনো রবরভন্ন 

নসক্টনরর নিশীয অংশগ্রহণকারীরা। নর্রলকম, নপার্ব স এবং রশরপং, এনারজব , 

আইটি/আইটিইএস এবং অনযানযরা বযরক্তগেভানব পাশাপারশ ভাচুব যাল নমানড 

উপরস্থে রেনলন। 

 

Awards & Honors  
 

প্রািন প্রধানমন্ত্রী মননমািন জসং-সক লাইফর্াইম অযাজর্র্নমন্ট সোনন 

রূ্জষত কনরনেন যুিরাজয 

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মননমাহন রসংনক সম্প্ররে অথবননরেক ও রাজননরেক 

জীবনন অবিাননর জনয লিনন ইরিযা-ইউনক অযারচভাসব অনার বারা আজীবন 

সম্মাননা প্রিান করা হনযনে। ভারনে রব্র্টিশ কাউরিল এবং ইউনক'স রডপার্ব নমি 

ফর ইিারনযাশনাল নেড (DIT) এর সানথ অংশীিাররনে NISAU UK বারা 

ইরিযা-ইউনক অযারচভাসব অনাসব, রব্র্টিশ রবিরবিযালনয পডা ভারেীয োত্রনির 

কৃরেে উিযাপন কনর এবং লাইফর্াইম অযারচভনমি অনার ড. অক্সনফাডব  এবং 

নকমরব্র্জ রবিরবিযালনয রসংনযর একানডরমক সাফলয। 

ভারনের স্বাধীনোর 75 বের পূরেব  উপলনক্ষ্, প্রথমবানরর মনো ইরিযা ইউনক 

অযারচভাসব অনানসব 75 জন উচ্চ কৃরেেকারী এবং রকেু গুরুেপূণব অসামানয 

অজব নকারীনক অন্তভুব ক্ত করা হনযনে যারা ভারে-ইউনক প্রবাসীনির বসবানসর 

নসেুনক শরক্তশালী কনর। 
 

ওজ়ের্ার জর্ সক  াজিযান FIH সপ্রজসনিন্ট  ুরকার 2023-এ সোজনত 

িনযনেন 

FIH ওরডশা হরক পুরুষনির রবিকাপ 2023 ভুবননির-নরৌরনকলার ফাইনানল, 

FIH নপ্ররসনডি বেযব ইকরাম হরকনে প্রশংসনীয অবিাননর জনয ওরডশার 

মুখযমন্ত্রীর সরচব রভ নক পারিযাননক FIH নপ্ররসনডি পুরস্কার প্রিান কনরন। FIH 

সভাপরে একটি নগৌরবময হরক রবিকাপ আনযাজনন রভ নক পারিযাননর সানথ 

রসএম নবীন পট্টনানযক নয গুরুেপূণব ভূরমকা পালন কনররেনলন ো েুনল ধনরন। 
 

Important Dates  
 

জর্ি কুষ্ঠ জদর্স 2023 29 জানুযাজর  ালন করা িয 

রবি কুষ্ঠ রিবস জানুযাররর নশষ ররববার পারলে হয। 2023 সানল, 29 জানুযারর 

রবি কুষ্ঠ রিবস পালন করা হয। এই আন্তজব ারেক রিবসটি এমন নলানকনির 

উিযাপন করার একটি সুনযাগ যারা কুষ্ঠনরানগ আিান্ত হনযনেন, নরাগ সম্পনকব  

সনচেনো বাডান এবং কুষ্ঠ-সম্পরকব ে কলঙ্ক ও ববষনমযর অবসাননর আহ্বান 

জানান। এই োররখটি ফরারস মানবোবািী, রাউল নফানলনরউ মহাত্মা গান্ধীর 

জীবননর প্ররে েিা রহসানব নবনে রননযরেনলন, রযরন কুষ্ঠনরানগ আিান্ত বযরক্তনির 

রননয অননক কাজ কনররেনলন এবং 1948 সানলর জানুযাররর নশনষ মারা 

রগনযরেনলন। 
 

2 সফব্রুযাজর জর্ি জলারূ্জম জদর্স  ালন করা িয 

রবি জলাভূরম রিবস প্ররে বের 2 নফব্রুযারর পারলে হয। জলাভূরমর গুরুে এবং 

োনির দ্রুে ক্ষ্য ও অবক্ষ্য পুনরুিানরর রবরভন্ন উপায সম্পনকব  মানুনষর মনধয 

সনচেনো সৃরষ্টর জনয রিবসটি পালন করা হয। জীবনবরচত্রয বজায রাখনে এবং 

মানুনষর মঙ্গলনক সমথবন করার নক্ষ্নত্র জলাভূরমর গুরুেপূণব ভূরমকা েুনল ধরার 

উনদ্দশয এই রিবসটি। 

জলাভূরম হল গুরুেপূণব ইনকারসনিম যা মানুষ এবং পররনবশনক অননক 

গুরুেপূণব পররনষবা প্রিান কনর, যার মনধয রনযনে জল রবশুিকরণ, বনযা রনযন্ত্রণ, 

রবরভন্ন উরিি ও প্রাণী প্রজারের বাসস্থান এবং স্থানীয সম্প্রিানযর জীরবকা রনববানহর 

জনয সহাযো। জলাভূরমর অবক্ষ্য এবং ক্ষ্রে জীবনবরচত্রযনক সমথবন করার ক্ষ্মো 

হ্রাস কনর। রবি জলাভূরম রিবস উিযাপননর মাধযনম, মানুষনক এই বাস্তুেনন্ত্রর 

গুরুে এবং অবক্ষ্য ও ক্ষ্রে নথনক রক্ষ্া করার প্রনযাজনীযোর কথা মনন কররনয 

নিওযা হয। রিবসটি সরকার, সংস্থা এবং বযরক্তনির জলাভূরম সংরক্ষ্ণ ও 

পুনরুিার করার পাশাপারশ োনির মূলয সম্পনকব  জনসনচেনো বাডানে পিনক্ষ্প 

ননওযার একটি সুনযাগও নিয। 
 

আন্তজব াজতক মানর্ ভ্রাতৃত্ব জদর্স 

21নশ রডনসম্বর, 2020 োররনখ জারেসংনঘর সাধারণ পররষি কেৃব ক আন্তজব ারেক 

মানব ভ্রােৃে রিবসটি প্ররেরষ্ঠে হয। প্ররে বের 4 নফব্রুযারর আন্তজব ারেক মানব 

ভ্রােৃে রিবস পালন করা হয। এই রিনটি, যা আন্তজব ারেক আন্তাঃধমীয সম্প্রীরে 

সিানহর মা ামার  সমনয পনড রবনির অনযেম শীষবস্থানীয আন্তজব ারেক সংস্থা - 

জারেসংঘ বারা স্বীকৃে। এটি জারেগে-জােীযোবািী, রাজননরেক এবং 

অথবননরেক নমরুকরনণর বারা িমবধবমান ববরশষ্টযযুক্ত সমনয একটি ঐকযবি 

সম্প্রিায রহসানব মানবোর একরত্রে হওযার গুরুেনক নবা ায। 
 

জর্ি কযািার জদর্স 2023 

রবি কযািার রিবস 2023: প্ররে বের 4 নফব্রুযারর রবিবযাপী রবি কযািার রিবস 

পারলে হয। এটি কযািানরর রবরুনি লডাইনয সবাইনক একরত্রে কনরনে বনল মনন 

করা হয। রবি কযািার রিবস জনসাধারণনক রশরক্ষ্ে কনর, সনচেনো প্রচার কনর 

এবং রবিবযাপী বযরক্ত ও সরকারনক প্ররে বের পিনক্ষ্প ননওযার জনয চাপ রিনয 

লক্ষ্ লক্ষ্ জীবন বাাঁ চানে চায। 
 

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


Weekly Current Affairs One-Liners | 30th January to 4th February of 2023 

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

Sports News  
 

সর্ ধরননর আন্তজব াজতক জেনকর্ সথনক অর্সনরর স াষণা জদনলন মুরাজল 

জর্জয 

প্রবীণ ভারেীয ওনপনার মুরারল রবজয সব ধরননর আন্তজব ারেক রিনকর্ নথনক 

অবসনরর নঘাষণা রিনযনেন। অনস্ট্ররলযার রবরুনি বডব ার-গাভাস্কার নর্ি 

রসররনজর সময রেরন রডনসম্বর 2018 সানল ভারনের হনয নশষবার নখনলরেনলন। 

2008 সানল নাগপুনর অনস্ট্ররলযার রবরুনি বডব ার-গাভাস্কার নর্ি রসররনজর নশষ 

নর্ি মযানচর একািনশ নগৌেম গম্ভীনরর হনয শুরু হওযা োর আন্তজব ারেক 

কযাররযানর মুরারল ভারনের হনয 61টি নর্ি, 17টি ওযাননড এবং নযটি টি-

নর্ানযরিনে উপরস্থে রেনলন। নর্নি 12টি নসিুরর ও 15টি অধবশেনকর সাহানযয 

3982 রান, ওযাননডনে একটি একাকী হাফ নসিুরর সহ 339 রান এবং টি-

নর্ানযরিনে 169 রান। 
 

িার্ সখ্নলাযা়ে অনীর্ জগজর র্ার্া জিল মািাসব 2023 জজনতনেন 

ডাচ নখনলাযাড অরনশ রগরর, উইজক আযান রজ-নে পাাঁ চবার রানার আপ, ররচাডব  

র যানপানর্ব র ভুনলর জনয র্ার্া রিল নচনসর 85 েম সংস্করণ রজনেনেন। 

অরনশ রগরর (NED, 2764) কখননা ররচাডব  র যানপানর্ব র (ROU, 2740) রবরুনি 

নকাননা রু্নবানমি নখলা হানররন। রেরন রেনবার সৃজনশীল প্ররেভানক পরারজে 

কনরনেন এবং বারক মযাচগুরল রনে নশষ হনযনে। েষ্টেই, এই পররসংখযানটি 

রগররনক চূডান্ত রাউনি জনযর জনয ধাক্কা নিওযার জনয প্রনযাজনীয অরেররক্ত 

উত্সাহ রিনযনে। 
 

র্জর্তা সফাগার্ WFI-এর জর্রুনি গঠিত ওর্ারসাইর্ কজমটির  যানননল 

সযাগ জদনযনেন 

বরবো নফাগার্, একজন প্রাক্তন কুরস্তগীর, নরসরলং নফডানরশন অফ ইরিযা 

(WFI)-এর রবরুনি করা িারবগুরল খরেনয নিখার জনয প্ররেরষ্ঠে েিাররক 

করমটিনে নযাগ রিনযরেনলন। ওভারসাইর্ করমটি নযৌন দ্যববযবহার, হযরারন, 

এবং/অথবা ভয নিখাননার পাশাপারশ সুপরররচে িীডারবিনির বারা করা আরথবক 

ও সাংগঠরনক অরনযনমর িারবগুরলও খরেনয নিখনে৷ 
 

 

2027 সানলর এজর্যান কা  ফুর্র্নলর আনযাজক সসৌজদ আরর্ 

এরশযান ফুর্বল কননফডানরশন নঘাষণা কনরনে নয নসৌরি আরব রকংডম 2027 

এরশযান ননশনস কানপর নহারিং রজনেনে, 1956 সানল োর সূচনার পর নথনক 

ইরেহানস প্রথমবানরর মনো। এরশযান ফুর্বল কননফডানরশননর 33েম 

কংনগ্রনসর কাজ চলাকালীন 1 নফব্রুযারী, বাহরাইননর রাজধানী মানামায এটি 

এনসনে। 2022 সানলর রডনসম্বনর ভারনের প্রেযাহানরর পর মানামার কংনগ্রনস 

নসৌরি আরবই একমাত্র রবড রেল। 

 

Obituaries News  
 

প্রািন আইনমন্ত্রী র্াজন্ত রূ্ষণ 97 র্ের র্যনস মারা সগনেন 

প্রাক্তন নকন্দ্রীয আইনমন্ত্রী এবং রবরশষ্ট আইনজ্ঞ শারন্ত ভূষণ, 97 বের বযনস মারা 

নগনেন। রেরন 1977 নথনক 1979 সাল পযবন্ত নমারাররজ নিশাই-এর ননেৃোধীন 

জনো পাটিব  সরকানর আইনমন্ত্রী রহসানব িারযে পালন কনররেনলন, নযটি জরুরর 

অবস্থার পনর ক্ষ্মোয এনসরেল। 2012 সানল গঠিে আম আিরম পাটিব র প্ররেষ্ঠাো 

সিসযনির মনধয ভূষণ রেনলন। রেরন সমাজকমী আন্না হাজানরর ননেৃনে 

আনন্দালননও সরিযভানব অংশগ্রহণ কনররেনলন। 
 

জর্জর্ষ্ট সলখ্ক সক.জর্. জতরুমানলর্ িাযরার্ানদ 82 র্ের র্যনস মারা যান 

প্রখযাে কন্নড নলখক নক.রভ. রেরুমনলশ (82) হাযরাবানি মারা নগনেন। নক.রভ. 

রেরুমনলশ বযসজরনে অসুস্থোয ভুগরেনলন। রেরন রবরভন্ন ধারা জুনড সবনচনয 

বহুমুখী নলখক এবং সারগ্রাহী আগ্রনহর একজন মানুষ রহসানব রবনবরচে হন। রেরন 

প্রাথরমকভানব একজন করব রহসানব স্বীকৃে এবং োাঁ র উিাবনী কাজ অক্ষ্য 

কানবযর জনয সারহেয একানডরম পুরস্কানর সম্মারনে - "একটি িীঘব আখযান োডা 

গল্প বা লক্ষ্য" নযমন রেরন বণবনা কনরনেন - রেরন নার্ক, নোর্গল্প, উপনযাস, 

অনুবাি সহ রবরভন্ন ধারা জুনড বযাপকভানব রলনখনেন।  
 

জকংর্দজন্ত সতনলগু র্লজচ্চত্র জনমবাতা সক. জর্িনাথ 92 র্ের র্যনস মারা 

সগনেন 

রকংবিরন্ত চলরচ্চত্র পররচালক নক. রবিনাথ 2 নফব্রুযারর হাযরাবানি 92 বের 

বযনস একটি হাসপাোনল বাধবকযজরনে অসুস্থোর জনয রচরকৎসাধীন অবস্থায মারা 

যান। সাে িশনকর কমবজীবনন, রবিনাথ নবশ কনযকটি রসননমা রলনখনেন, 

পররচালনা কনরনেন এবং অরভনয কনরনেন। যরিও োর কাজ প্রাথরমকভানব 

নেনলগু রসননমায রেল, রেরন নবশ রকেু রহরন্দ ররনমকও পররচালনা কনররেনলন। 

 

Defence News  
 

র্ারতীয র্াযুনসনার নতুন র্াইস জর্ফ িনেন এযার মার্বাল A.P জসং 

এযার মাশবাল A.P রসং ভারেীয রবমান বারহনীর নেুন ভাইস রচফ রহনসনব রনযুক্ত 

হনযনেন। রেরন এযার মাশবাল সন্দীপ রসংনযর স্থলারভরষক্ত হনবন, রযরন চাকরর 

নথনক অবসর নননবন। এযার মাশবাল A.P রসং বেব মানন নসিাল এযার কমানির 

এযার অরফসার কমারিং-ইন-রচফ রহনসনব িারযে পালন করনেন। রেরন 01 

নফব্রুযারী 2023-এ ভাইস রচফ রহসানব িারযে নননবন। রেরন 21 রডনসম্বর, 

1984-এ IAF-এর ফাইর্ার স্ট্রীনম করমশন নপনযরেনলন। 
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র্ারতীয সকাি গািব  তার 47 তম উত্থা ন জদর্স 2023 উদযা ন করনে৷ 

ইরিযান নকাি গাডব  (ICG) 1লা নফব্রুযারী 2023-এ োর 47 েম উত্থাপন রিবস 

উিযাপন করনে। 1978 সানল মাত্র সােটি সারনফস প্ল্যার্ফনমবর সানথ একটি 

শালীন শুরু নথনক, ICG এর আজ 158টি জাহাজ এবং 78টি রবমান রনযনে এবং 

সম্ভবে 200 এর লক্ষ্যমাত্রা শরক্তর মাত্রা অজব ন করনে পানর। 2025 সানলর মনধয 

সারনফস প্ল্যার্ফমব এবং 80 টি রবমান। রবনির চেুথব বৃহিম নকাি গাডব  রহসানব, 

ভারেীয উপকূল রক্ষ্ী ভারেীয উপকূলগুরলনক সুররক্ষ্ে করনে এবং ভারনের 

সামুররক অিনল প্ররবধান প্রনযানগ গুরুেপূণব ভূরমকা পালন কনরনে। ICG 

আনুষ্ঠারনকভানব 1 নফব্রুযারী, 1977 োররনখ ভারনের সংসনির নকাি গাডব  

আইন, 1978 বারা প্ররেরষ্ঠে হনযরেল। এটি প্ররেরক্ষ্া মন্ত্রণালনযর অধীনন কাজ 

কনর। 
 

র্ারতীয সসনার্াজিনী উত্তরর্নঙ্গ সামজরক মি়ো "জত্রর্জে প্রির" র্ালায 

21 জানুযারী নথনক 31 জানুযারী 2023 পযবন্ত উিরবনঙ্গ একটি নযৌথ প্ররশক্ষ্ণ 

অনুশীলন "রত্রশকরী প্রহর" পররচারলে হনযরেল। মহডার লক্ষ্য রেল একটি 

ননর্ওযাকব যুক্ত, সমরিে পররনবনশ অেযাধুরনক অস্ত্র ও সরঞ্জাম বযবহার কনর 

রনরাপিা বারহনীর যুি প্রস্তুরে অনুশীলন করা। নসনাবারহনী, ভারেীয রবমান বারহনী 

এবং CAPF-এর সমস্ত অস্ত্র ও পররনষবা। 31 জানুযারী 2023 োররনখ রেস্তা রফল্ড 

ফাযাররং নরনঞ্জ একটি সমরিে ফাযার পাওযার এক্সারসাইনজর মাধযনম অনুশীলন 

নশষ হয। 
 

Miscellaneous News  
 

র্ারত স্বাধীনতা সংগ্রামী লালা লাজ ত রানযর 158 তম জন্মর্াজষবকী 

 ালন করনে 

জারে স্বাধীনো সংগ্রামী লালা লাজপে রানযর 158 েম জমবারষবকী পালন কনর, 

যা পাঞ্জাব নকশরী নানম পরররচে। লালা লাজপে রায 1865 সানলর 28নশ 

জানুযারী ধুরডনকনে োাঁ র িািা-িািীর কানে জমগ্রহণ কনরন। স্বাধীনো সংগ্রামী 

লালা লাজপে রানযর 158 েম জমবারষবকী উপলনক্ষ্ গ্রামবাসীনির িারবনে 12 

লক্ষ্ র্াকা অনুিান নঘাষণা কনরনেন কযারবননর্ মন্ত্রী। 

লালা লাজপে রায জারের স্বাধীনো সংগ্রানম অসামানয অবিান নরনখনেন। রেরন 

স্বনিশী আনন্দালননর ননো রহনসনবও পরররচে রেনলন। 
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