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National News in Bengali 
 

গ্রাম পল্লী: জমু্ম ও কাশ্মীরে ভােরেে প্রথম কার্বন-ননউট্রাল পঞ্চার়েে 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমানি জমু্ম ও কাশ্মীরেে সীমান্ত অঞ্চল সাম্বাে পল্লীে 500 

মকনভ একটি সসৌে প্ল্যান্ট সেরেে উরেরে উৎসর্গ করেরেন, যা এটিরক সেরেে 

প্রথম 'কার্বন ননউট্রাল পঞ্চার়েে' হিসারে পহেণত করেরে।  

গুরুত্বপূর্ব নিক: 

• প্রধানমন্ত্রীে মরত ‘পল্লী’ কােগন হনউট্রাল ির়ে সেেরক হেো সেহির়েরে। 

• কমগকতগ াো সযার্ করেরেন সয, জাতী়ে সেকারেে 'গ্রাম উজগ া স্বোজ' 

কমগসূহিে অধীরন, সমাট 6,408 ের্গ হমটাে এলাকা সি 1,500টি সসালাে 

পযারনল মরেল পঞ্চার়েরতে 340টি োহ়িরত হেদ্যযৎ সেেোি কেরে। 

• ভােরতে প্রথম কােগন- হনউট্রাল সসৌে গ্রাম হিসারে এই গ্রামটি ইহতিাস 

ততহে করেরে৷ 

• কমগকতগ াো েরলরেন সয প্রকল্পটি সেকেগ  সমর়েে মরধয 2.75 সকাটি 

টাকা েযর়ে সেষ সমূ্পণগ কাজ সেষ কো ির়েরে । উৎপাহেত হেদ্যযৎ 

স্থানী়ে পাও়োে হগ্রে সেেরনে মাধযরম গ্রারম হেতেণ কো িরে, যাে 

তেহনক প্রর়োজন 2,000 ইউহনট। 
 

গুজোরেে িার ারি 22,000 মকাটি োকাে উন্ন়েন প্রকরেে উরবাধন 

কেরলন প্রধানমন্ত্রী মমানি 

গুজোরটে োরিারে আর়োহজত একটি অনুষ্ঠারন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র সমাহে 22,000 

সকাটি টাকাে হেহভন্ন প্রকরল্পে উরবাধন করেন । োরিাে সজলাে েহিণাঞ্চরল জল 

সেেোি প্রকল্পটি নমগো নেীে অেোহিকা়ে হনহমগত(840 সকাটি টাকা) ির়েরে | 

এই প্রকল্পগুহলে মরধয ের়েরে ইহন্টরগ্ররটে কমান্ড অযান্ড কররাল সসন্টাে 

(ICCC) হেহডিং, েমগ ও়োটাে সেরনজ হসরেম, সুয়োরেজ ও়োকগ স, সহলে 

ওর়েে মযারনজরমন্ট হসরেম এেিং সেইন ও়োটাে িারভগ হেিং হসরেম। 

প্রধানমন্ত্রী আোস সযাজনাে অধীরন, পঞ্চমিল ও োরিাে সজলাে 10,000 জন 

আহেোসীরক 120 সকাটি টাকা সেও়ো ির়েরে। প্রধানমন্ত্রী 66 সকহভ স াহে়ো 

সােরেেন, পঞ্চার়েত িাউস এেিং অঙ্গনও়োহ়িেও উরবাধন করেন ।  
 

নীনে আর়োরেে ভাইস মে়োেমযান োজীর্ কুমাে পিেযাে করেরেন 

সেকাে পহেিাহলত সিংস্থা, নীহত আর়োরর্ে ভাইস সি়োেপােসন োজীে কুমাে 

সেকাহে হনরেগ রে পেতযার্ করেরেন । একজন অথগনীহতহেে সুমন সেহে পহেকল্পনা 

সিংস্থাে নতুন প্রধান হিরসরে োহ়েত্ব গ্রিণ কেরেন | 

গুরুত্বপূর্ব নিক: 

• মহন্ত্রসভা হনর়োর্ কহমটি বাো জাহে কো একটি আরেে অনুসারে, সেকাে 

োজীে কুমারেে পেতযার্ এেিং সুমন সেহেে হনর়োরর্ে অনুরমােন হের়েরে | 

ো়ে অনুসারে োজীে কুমােরক তাে োহ়েত্ব সথরক অেযািহত সেও়ো িরে। 

• োজীে কুমারেে পেতযারর্ে কােণ েলা ি়েহন৷ 

• অেহেন্দ পানার্হ়ি়ো 2017 সারলে আর্রে একারেহম়ো়ে হিরে 

যাও়োে জনয িাকহে সথরক পেতযার্ কোে পে, োজীে কুমাে, একজন 

অথগনীহতহেে, নীহত আর়োরর্ে ভাইস সি়োেমযান  হিসারে হনযুক্ত িন। 
 

NITI Aayog draft battery swapping policy 2022 প্রকাশ করেরে 

NITI Aayog একটি draft battery swapping policy 2022 প্রকাে করেরে, 

যাে অধীরন 40 লারিেও সেহে জনসিংিযা সি সমস্ত সমরট্রাপহলটন েিেগুহলরক 

প্রথম পযগার়ে েযাটাহে সসা়োহপিং সনটও়োরকগ ে হেকারেে জনয অগ্রাহধকাে সেও়ো 

িরে । সমস্ত ে়ি েিে সযমন োরজযে োজধানী, UT সেে েিতে এেিং 5 লরিেও 

সেহে জনসিংিযাে েিেগুহল হবতী়ে পযগার়েে আওতা়ে আসরে। 

েিেগুহলরত টু-হুইলাে এেিং হি-হুইলাে যানোিন হেভার্রক অহধক গুরুত্ব সেও়ো 

ির়েরে। Draft Policy অনুসারে, swappable েযাটাহে সি র্াহ়িগুহল েযাটাহে 

ো়িাই হেহি কো িরে  
 

র্যাোনে মসা়োনপিং নক? 

• েযাটাহে swapping িল একটি হেকল্প যাে মরধয িাজগ  কো েযাটাহেে 

জনয হেসিাজগ  িও়ো েযাটাহেগুহল হেহনম়ে কো ি়ে । েযাটাহে 

swapping র্াহ়ি এেিং জ্বালাহনরক হে-হলঙ্ক করে (এই সিরে েযাটাহে) 

এেিং তাই যানোিরনে অহগ্রম িেি কহমর়ে সে়ে।   

• েযাটাহে swapping জনহপ্র়েভারে সোট যানোিন সযমন 2 এেিং 3 িাকাে 

জনয েযেহৃত ি়ে, সযগুহল েযাটাহে সোট ের়েরে |  
 

International News in Bengali 
 

পযাট্রিক আনে আইভনে মকারেে প্রধানমন্ত্রী ন রসরর্ পুনো়ে ননযুক্ত 

 র়েরেন 

পযাট্রিক আহিরক আইভহে সকারেে প্রধানমন্ত্রী হিরসরে পুনো়ে হনযুক্ত করেরেন 

সপ্রহসরেন্ট আলারসন ওউত্তাো । হতহন 2021 সারলে মািগ  মারস প্রধানমন্ত্রী হিসারে 

হনযুক্ত িন। আমাদ্য র্ন কুহলোহল (হযহন 2020 সারল প্র়োত ির়েহেরলন) এেিং 

িারমে োকার়োরকা (হযহন 2021 সারল প্র়োত ির়েহেরলন) এেপে র্ত হতন েেরে 

পহিম আহিকাে সেরেে (আইভহে সকাে) তৃতী়ে প্রধানমন্ত্রী হেরলন । 

সেকারেে েেেেরলে আরর্ োষ্ট্রপহত পযাট্রিক আহিে পেতযার্পে গ্রিণ করেরেন 

। আইভহে সকাে সেকাহেভারে মকাে নি আইভনে প্রজােন্ত্র নারমও পহেহিত | 

এটি আহিকাে েহিণ-পহিম উপকূরল অেহস্থত একটি সেে। 
 

NATO বাো Locked Shields নামক সাইর্াে প্রনেেক্ষা ম ড়া 

এরতানন়োরে পনেোনলে  র়েরে 

উত্তে আটলাহন্টক িুহক্ত সিংস্থা বাো স্বীকৃত একটি সাইোে সিংস্থা হেরেে েৃিত্তম 

এেিং সেরির়ে জটিল “live-fire” সাইোে প্রহতেিা মি়িা অনুহষ্ঠত ির়েরে ৷ 

এরস্তাহন়ো়ে নযারটা সকা-অপারেটিভ সাইোে হেরিন্স সসন্টাে অি এহিরলন্স 

অনুসারে, হবোহষগক লকে হেডস ইরভন্টটি হের়েল-টাইম আিমরণে হেরুরে 

জাতী়ে আইটি হসরেম এেিং গুরুত্বপূণগ পহেকাঠারমা েিাকােী সাইোেহসহকউহেটি 

হেরেষজ্ঞরেে েিতা উন্নত কোে জনয হেজাইন কো ির়েরে।   
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ম াোষ্ট্র ভােরেে প্রথম োজয মযখারন সমূ্পর্ব নিনজোল টিনকে নসরেম 

স  একটি র্াস পনেরের্া োলু কো  র়েরে 

মিাোষ্ট্র োরজযে পহেরেে মন্ত্রী আনিেয ঠাকরে সমগ্র মুম্বাই জুর়ি যাতা়োত 

সিজ কোে উরেরেয সর্টওর়ে অি ইহন্ড়ো সথরক িািগ রর্ট রুরট টযাপ-ইন টযাপ-

আউট পহেরষো িালু করেরেন ৷ আহেতয ঠাকরে ইরভরন্টে সম়ে েরলহেরলন সয 

Brihanmumbai Electricity Supply and Transport (BEST) িল 

ভােরতে প্রথম সমূ্পণগ হেহজটাল োস পহেরষো। 

গুরুত্বপূর্ব নিক: 

• হকেু হেরনে মরধয, এই রুরটে সমস্ত 10টি োস এই প্রযুহক্তরত সহিত িরে, 

যা অেরেরষ সমস্ত 438টি রুরট প্রসাহেত িরে । 

• BEST-এে মিােযেস্থাপক (GM) সলারকে িরন্দ্রে মরত, এটি সেরেে প্রথম 

100 েতািংে হেহজটাল োস পহেরষো, যাে লিয িল োস টিহকটিিং হসরেরমে 

হেহজটালাইরজেন ো়িারনা৷ 

• এটি ভ্রমণকােীরেে আোম এেিং সুহেধা প্রোন কেরে কােণ তাো তারেে স্মাটগ  

কােগ  ো তারেে সসলরিারন 'িরলা' অযাপ েযেিাে করে টযাপ-ইন কেরত 

পারে। 

• যহে পযগটক অযাপটি েযেিাে করে টযাপ আউট করেন, তািরল তাো তারেে 

সিারন একটি েহসে পারেন এেিং তাো স্মাটগ  কােগ  েযেিাে কেরল তাো তারেে 

টিহকট সিংগ্রি কেরত পােরেন। 
 

কর্বােক সেকাে "SAANS" নামক একটি সামানজক সরেেনো 

প্রোোনভযান োলু করেরে 

কণগাটরকে স্বাস্থয ও হিহকৎসা হেিামন্ত্রী, সকেে সেহি সুধাকে ‘Social 

Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully’ 

(SAANS) কযারম্পইন িালু করেরেন । SAANS িল একটি প্রিাোহভযান, যাে 

অধীরন পাাঁ ি েেরেে কম ে়েসী হেশুরেে মরধয হনউরমাহন়োে প্রাথহমক সনাক্তকেণ 

এেিং েৃিত্তে সরিতনতা হনহিত কোে জনয িালু কো ির়েরে। SRS 2018 

অনুসারে, কণগাটরক পাাঁ ি েেরেে কম ে়েসী হেশুে মৃতুযে িাে প্রহত 1000 জরনে 

মরধয 28 জন। 

হনউরমাহন়ো িল একটি িুসিুরসে সিংিমণ যা ভাইোল, েযাকরটহে়ো ো 

েোকজহনত সিংিমরণে কােরণ ি়ে। 2025 সারলে মরধয, োরজযে লিয িল পাাঁ ি 

েেরেে কম ে়েসী মৃতুযে িাে প্রহত 1,000 জরনে মরধয 23-জরন নাহমর়ে আনা । 

এো়িাও, জাতী়ে স্বাস্থয নীহতে লিয অজগ রনে জনয, হনউরমাহন়ো়ে মৃতুযে িাে 

প্রহত 1,000 জরনে মরধয 3 জরনেও কম কেরত িরে। 

মনর্পুরে খিংরজাম ও়োে মমরমানে়োল কমরেরে খিংরজাম নির্স পানলে 

 র়েরে 

মহণপুরে 1891 সারলে অযািংরলা-মহণপুহে যুরেে সম়ে মহণপুরেে স্বাধীনতা েজা়ে 

োিাে জনয িিংরজারমে যুরে হিটিেরেে হেরুরে ল়িাইর়ে অসাধােণ তযার্ 

স্বীকােকােী োরজযে েীে সন্তানরেে প্রহত শ্রো জানারনা ির়েহেল। 

গুরুত্বপূর্ব নিক: 

• র্ভনগে লা র্রণেন, মুিযমন্ত্রী এন. েীরেন হসিং এেিং থাউোল সজলাে 

সিোহিিং িিংরজাম ও়োে সমরমাহে়োল কমরপ্ল্রি োজয-স্তরেে 

িিংরজাম হেেরসে অনুষ্ঠারন সযার্ হের়েহেরলন। 

• প্রহত েেে 23সে এহপ্রল, মহণপুে সেকাে মহণপুেী সযাোরেে স্মেণ 

করে, যাো হিটিেরেে হেরুরে যুে করেহেরলন | 

• মহণপুরেে র্ভনগে এেিং মুিযমন্ত্রী েীেরেে প্রহত পুষ্পস্তেক অপগরণ 

মহণপুরেে জনর্রণে সারথ সযার্ সেন। সিোহিিং-এ দ্যই হমহনট নীেেতা 

পালরনে পাোপাহে েনু্দরকে সযালুট সেও়ো ি়ে। 

• মুিযমন্ত্রী এন. েীরেন হসিং অনুষ্ঠারন েকৃ্ততা হের়ে েরলরেন সয, তরুণ 

প্রজন্মরক অেেযই আমারেে পূেগপুরুষরেে আত্মতযারর্ে কথা মরন 

োিরত িরে এেিং সেগো একটি ঐকযেে সেরেে জনয ল়িাই কেরত 

িরে। 

• মুিযমন্ত্রী আন্দামান ও হনরকােে বীপপুরেে মাউন্ট িযাহের়েট মাউন্ট 

মহণপুরেে নামকেরণে জনয সকন্দ্ররক ধনযোে জাহনর়েরেন। হতহন 

েযািযা করেহেরলন সয, মহণপুরেে সযাোরেে আত্মতযারর্ে সম্মারন এই 

হসোন্ত সনও়ো ির়েহেল। 
 

োনমলনাড়ু সেকাে প্রনে র্েে 18ই নিরসম্বে সিংখযালঘু অনধকাে নির্স 

পালন কেরর্ 

তাহমলনা়িু সেকাে স াষণা করেরে সয, প্রহত েেে 18ই হেরসম্বে োজয স্তরে 

সিংিযাল ু অহধকাে হেেস হিসারে পালন কো িরে । োজয সেকাে হিম এেিং 

কলযাণমূলক পেরিরপে কাযগকে োস্তো়েরনে মাধযরম সিংিযাল ুরেে উন্নহত এেিং 

অথগননহতক অগ্রর্হত প্রিাে করে । 

সেকাে সিংিযাল ুরেে োণকতগ া ির়ে, হেহভন্ন উন্ন়েন পহেকল্পনা ও কলযাণমূলক 

পেরিরপে কাযগকে োস্তো়েরনে মাধযরম সিংিযাল ুরেে উন্নহত ও অথগননহতক 

অগ্রর্হত প্রিারেে জনয অক্লান্ত পহেশ্রম করে যারে । এই হেনটি তাহমলনা়িুে 

সজলা পযগার়ে সিংহিষ্ট কারলক্টেরেে অধীরন পাহলত িরে । এেপে সথরক োজয 

স্তরেও তা পালন কো িরে। 
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সিংনক্ষপ্ত নর্র্ের্: 

সিংখযালঘু মমর়ে নশক্ষাথীরিে নশক্ষা স া়েো 

গ্রামীণ এলাকাে সিংিযাল ু সমর়ে োেীো তারেে প়িারোনা িাহলর়ে যাও়োে জনয 

3 সথরক 5 সশ্রণী পযগন্ত 500 টাকা এেিং 6ষ্ঠ সশ্রণীরত 1000 টাকা হেিা সিা়েতা 

হিসারে প্রোন কেরে। 
 

ই-লাইরেনে স্থাপন 

োরজয, 2.20 সকাটি টাকা েযর়ে 275টি হেভার্-িাহলত করলজ সিারেরল ই-

লাইরিহেও প্রহতহষ্ঠত িরে। এরত এই সিারেরল েসোসকােী হেপুল সিংিযক 

হেিাথীো উপকৃত িরে। 
 

ম ারেলােরিে নেনকৎসা স া়েো 

এক েেরে হতনটি সমহেরকল সিক-আরপে জনয সিারেলােরেে জনয হিহকৎসা 

সিা়েতাে উরেরেয 1000 টাকা প্রোন কো িরে এেিং তা োহ়ির়ে 3,000 টাকা 

কো িরে। 
 

তেনে মপাশাক ইউননে স্থাপন 

সেগাহধক অনগ্রসে সশ্রণী, অনগ্রসে সশ্রণী এেিং হেরনাটিিাইে উপজাহতরেে 

অথগননহতক অেস্থাে উন্নহতে লরিয একটি উরেযারর্, োরজযে সেকাে 10 জন 

সেসয (নােী এেিং পুরুষ) সমন্বর়ে 25 টি েল র্ঠন কেরে এেিং তারেে উত্সাহিত 

কো িরে। এই উরেরেয, তারেে 75 লি টাকা সিা়েতা প্রোন কো িরে। 
 

ঝাড়খরেে জামোো প্রনেটি গ্রারম লাইরেনে স্থাপনকােী মিরশে প্রথম 

মজলা  র়ে উরঠরে 

ঝা়িিরেে জামতাো সেরেে একমাে সজলা ির়ে উরঠরে সযিারন সমস্ত গ্রাম 

পঞ্চার়েরত কহমউহনটি লাইরিহে ের়েরে । প্রা়ে আট লাি জনসিংিযাে এই সজলা়ে 

ে়েটি ব্লরকে অধীরন সমাট 118টি গ্রাম পঞ্চার়েত ের়েরে এেিং প্রহতটি পঞ্চার়েরত 

একটি সুসহিত গ্রন্থার্াে ের়েরে, যা হেিাথীরেে জনয সকাল 9 টা সথরক হেকাল 

5 টা পযগন্ত সিালা থারক । কযাহে়োে কাউরন্সহলিং সসেন এেিং অনুরপ্রেণামূলক 

ক্লাসও এিারন হেনামূরলয অনুহষ্ঠত ি়ে । কিনও কিনও, আইএএস এেিং 

আইহপএস অহিসােোও হেিাথীরেে র্াইে কেরত এই লাইরিহেরত যান ।  

 

Economy News in Bengali 
 

ভােে শ্রীলঙ্কারক অনেনেক্ত 50 নমনল়েন িলাে জ্বালানন স া়েো মিরর্  

শ্রীলঙ্কারক জ্বালাহন হকনরত সািাযয কোে জনয ভােত অহতহেক্ত $500 হমহল়েন 

আহথগক সািাযয কেরত িরলরে । এটি হবতী়ে $500 হমহল়েন সপট্রল সিহেট যা 

ভােত সেকাে শ্রীলঙ্কাে সেকােরক হের়েরে | শ্রীলঙ্কা েতগ মারন সেরেে সেরির়ে 

ে়ি আহথগক সিংকরটে সারথ ল়িাই কেরে। 

গুরুত্বপূর্ব নিক: 

• এই মারসে শুরুরত 120,000 টন হেরজল এেিং 40,000 টন সপট্রল 

পাঠারনাে পে, প্রথম লাইন অি সিহেট সেষ ির়ে হর্র়েহেল৷ 

• ভােত এ পযগন্ত প্রা়ে 400,000 টন সপরট্রাহল়োম সেেোি করেরে। 

• জ্বালাহন মজুে সেষ িও়োে পে সেেটিরত েযাপক হেরিাভ শুরু ি়ে। 

• CPC এই মারস হবতী়েোে োম োহ়ির়েরে । 

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

SIPRI-এে "Trends in World Military Expenditure report 2021" 

অনুযা়েী ভােে েৃেী়ে স্থারন ের়েরে 

সুইরেন-হভহত্তক হথঙ্ক-টযাঙ্ক েকরিাম ইন্টােনযােনাল হপস হেসািগ  ইনহেটিউট 

(SIPRI) হেরপাটগ  অনুসারে, “Trends in World Military Expenditure 

Report 2021” হেরোনাম অনুযা়েী ভােরতে সামহেক েযর়েে হনহেরি মাহকগ ন 

যুক্তোষ্ট্র এেিং িীরনে পরে হেরেে তৃতী়ে স্থারন ভােত ের়েরে । 2021 সারল 

ভােরত সামহেক েযর়েে পহেমাণ $76.6 হেহল়েন হেল, যা 2020 সথরক 0.9% 

েৃহে সপর়েরে৷ োহে়োও টানা তৃতী়ে েেরে তাে সামহেক েয়ে োহ়ির়েরে৷ 

 

Business News in Bengali 
 

এলন মাস্ক 2022 সারল 44 নর্নল়েন িলারেে নর্ননমর়ে েুইোে অনধগ্র র্ 

কেরে েরলরেন 

হেরেে সেরির়ে ধনী েযহক্ত এলন মাি, 44 হেহল়েন েলারেে হেহনমর়ে টুইটাে 

অহধগ্রিণ কেরত সম্মত িন | টুইটাে অনুসারে, পােহলকহল সট্রে কো করপগারেেন 

এিন এলন মারিে মাহলকানাধীন একটি েযহক্তর্ত সত্ত্বা ির়ে উঠরে, হযহন প্রহত-

সে়োে ি়ে মূলয $54.20 হস্থে করেরেন ।  
 

ইলন মাস্ক এর্িং েুইোে: 

এলন মাি টুইটারেে অতযহধক উরত্তজনাপূণগ সিংযমরক হেরফাহেত করেরেন | 

হতহন এহপ্রল মারস এই িারমগে 9% সুে হকরনহেরলন এেিং তােপরে োকস্বাধীনতা 

েিাে উরেরেয সমূ্পণগ সকাম্পাহনটি সকনাে প্রস্তাে করেহেরলন।  
 

UAE-মে NEOPAY োনমবনারল BHIM UPI োলু  র়েরে 

ভােরতে নযােনাল সপরমন্ট করপগারেেরনে আন্তজগ াহতক োিা NPCI 

ইন্টােনযােনাল সপরমন্টস হলহমরটে (NIPL) স াষণা করেরে সয, BHIM UPI 

এিন সিংযুক্ত আেে আহমোত জুর়ি NEOPAY টাহমগনারল লাইভ ের়েরে । এই 

উরেযার্টি লি লি ভােতী়েরেে িমতা়েন কেরে যাো UAE সত ভ্রমণ করে | 

BHIM UPI েযেিাে করে হনোপরে এেিং সুহেধাজনকভারে অথগ প্রোন কো সম্ভে 

। NIPL এেিং মােরেক েযারঙ্কে সপরমন্ট সােহসহে়োহে NEOPAY সিংযুক্ত আেে 

আহমোরত গ্রিণরযার্যতা পহেকাঠারমা ততহে কেরত র্ত েেে অিংেীোহেত্ব 

করেরে । 

UAE-সত BHIM UPI-এে স্বীকৃহতে িরল, ভােতী়ে পযগটকো এিন 

NEOPAY সিম সোকান এেিং মারিগ ন্ট সোে জুর়ি BHIM UPI-এে মাধযরম 

হনহেগরে অথগপ্রোন কেরত পােরে । এই অিংেীোহেত্ব UAE-সত ভােতী়ে 

ভ্রমণকােীরেে জনয P2M অথগপ্রোরনে অহভজ্ঞতারক রূপান্তহেত কেরত 

গুরুত্বপূণগ ভূহমকা পালন কেরে।  
 

নেলার়েন্স ইন্ডানিজ 19 লক্ষ োকাে এম-কযাপ অজব নকােী প্রথম ভােেী়ে 

মকাম্পানন  র়ে উরঠরে 

নেলার়েন্স ইন্ডানিজ নলনমরেি প্রথম ভােতী়ে সকাম্পাহন ির়ে উরঠরে যাো 

ইরা-রে সট্ররে 19 লাখ মকাটি োকাে োজাে মূলযা়েন অজগ ন করেরে । 
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োজারেে সিহভওর়েট েকটি BSE সত হেরনে সেলা়ে 2,827.10 োকাে সেকেগ  

উচ্চতা়ে 1.85 শোিংশ জাম্প করেরে । এটি অেরেরষ 0.08 শোিংশ সের়ি 

2,777.90 টাকা হস্থে ির়েরে। 

এই েেরেে মািগ  মারস, সকাম্পাহনে োজাে মূলয 18 লাখ মকাটি োকা োহ়ির়ে 

সর্রে । র্ত েেে 13 অরক্টােে সকাম্পাহনে োজাে মূলয 17 লাখ মকাটি োকা 

োহ়ির়ে হর্র়েহেল । সে়োরেে মূলয েৃহে পাও়োে পে, সকাম্পাহনে োজাে মূলযা়েন 

BSE-সত সকারলে সট্ররে 19,12,814 সকাটি টাকা়ে সপৌাঁরেহেল । সট্ররেে 

সমাহিরত, োজাে মূলয হেল 18,79,237.38 সকাটি টাকা। 
 

Agreement News in Bengali 
 

Posoco েরর্ের্াে জনয IIT নিনল্লে সারথ সম্পকব  স্থাপন করেরে 

পাও়োে হসরেম অপারেেন করপগারেেন হলহমরটরেে (রপারসারকা) নেগ ানগ 

হেহজওনাল সলাে সেসপযাি সসন্টাে ইহন্ড়োন ইনহেটিউট অি সটকরনালহজ, 

হেহল্লে (IIT Delhi) সারথ একটি সমরঝাতা স্মােক(MoU) স্বািে করেরে 

যারত ভােরতে পাও়োে সসক্টে সম্পহকগ ত হেষ়েগুহলে উপে র্রেষণারক 

উৎসাহিত কো যা়ে এেিং একারেহম়ো ও হেরল্পে মরধয পােস্পহেক সম্পকগ  

সজােোে কো যা়ে। 
 

NIXI-CSC এর্িং নিপুো আন্তজব ানেক মিো মসন্টাে স্থাপরনে জনয এরক-

অপরেে সারথ MOU স্বাক্ষে করেরে 

হেপুো োজয সেকাে োরজয একটি আন্তজগ াহতক সগ্রে সেটা সসন্টাে ততহেে জনয 

NIXI-CSC সেটা পহেরষো সকরন্দ্রে সারথ একটি সমরঝাতা স্মােক (MoU) 

স্বািে করেরে ৷ প্ররজরক্টে সেটা সসন্টাে স্থাপরনে জনয, ভােরতে নযােনাল 

ইন্টােরনট এিরিে (NIXI) এেিং CSE ই-র্ভনগযান্স সাহভগ স হলহমরটে NIXI-

CSC সেটা সাহভগ রসস সসন্টাে নারম একটি সযৌথ উরেযার্ র্ঠন করেরে । 

সমরঝাতা স্মােক(MoU) অনুসারে, সযৌথ উরেযার্টি োজয সেকােরক তাে সমস্ত 

সেটা প্ররজরক্টে সেটা সসন্টারে সিাে কোে অনুমহত প্রোন কেরে এেিং 

সসইসারথ োজযরক সেটা অিাে কেরে। োজয ো়িাও, করপগারেেন অনযানয 

সেকােী এেিং সেসেকােী সপ্ল়্োেরেে সারথ সেটা হেহনমর়েে জনয িাজগ  কেরে। 
 

প্রসাে ভােেী আরজব নন্টনাে পার্নলক েিকাোরেে সারথ MoU স্বাক্ষে 

করেরে 

সম্প্রিারেে সিরে সিরযাহর্তাে জনয প্রসাে ভােেী আরজব নন্টনা মেনিও 

মেনলনভশন আরজব নন্টনা (RTA) এে পােহলক িেকাোরেে সারথ একটি 

MoU স্বািে করেরে । এই MoUটি হমহে়ো এেিং িেকাহেিংর়েে হেহভন্ন িন্টরক 

অন্তভুগ ক্ত করে, যা উভ়ে সেরেে সযার্ারযার্ এেিং ট্রান্সহমেন সনটও়োহকগ িংর়েে 

উোিেণ হিসারে সসট কো ির়েরে । ভােত ও আরজগ হন্টনা োজননহতক, 

অথগননহতক, তেজ্ঞাহনক ও প্রযুহক্তর্ত সিরযাহর্তাে সিরে সসৌিােগ যপূণগ সম্পকগ  

এেিং উন্ন়েনমূলক উপরভার্ করে । 

প্রসাে ভােতীে প্রধান হনেগািী কমগকতগ া েেী সেিে সভম্পহত এেিং RTA-এে 

সভাপহত সোজাহেও লুিারনা আরজগ হন্টনা়ে ভােতী়ে োষ্ট্রদূত হেরনে ভাটি়োে 

উপহস্থহতরত িুহক্তরত স্বািে করেন। 
 

মকোলা "কসমস মালার্ানেকাস" প্রকরেে জনয মনিােলযান্ডরসে সারথ 

MoU স্বাক্ষে করেরে 

সকোলা এেিং সনোেলযান্ডস 'কসমস মালাোহেকাস' প্রকরল্পে জনয একটি 

সমরঝাতা স্মােক (MoU) স্বািে করেরে । এটি 18 েতরকে সকোলাে ইহতিাস 

সম্পরকগ  আেও ভাল সোঝাে সিে অেোন োিরে । 

গুরুত্বপূর্ব নিক: 

• মালাপু্পেম এেিং সকাল্লারম, োজয সপইন্ট একারেহম প্রহতষ্ঠাে জনয 

সনোেলযান্ডরসে সারথও সিরযাহর্তা কেরে। 

• সকোলাে মুিযমন্ত্রী হপনাোই হেজ়েন এেিং ভােরত োি োষ্ট্রদূত মাটিগ ন 

ভযান সেন োরর্গে উপহস্থহতরত িুহক্তগুহল স্বািহেত ি়ে৷ 

• উচ্চ হেিা হেভারর্ে অিংে সকোলা কাউহন্সল িে হিরোহেকযাল 

হেসািগ  (KCFHR) হলরেন হেেহেেযাল়ে এেিং সনোেলযারন্ডে নযােনাল 

আকগ াইভস এই প্রকল্পটি পহেিালনা কেরে । 
•  

Netflix এর্িং GoI ‘women change-makers’ নভনিও নসনেরজে জনয 

স রযানেো কেরে 

Netflix India, তথয ও সম্প্রিাে মন্ত্ররকে সিরযাহর্তা়ে, নােীরেে ভূহমকা তুরল 

ধরে ‘আজাহে হক অমৃত কািাহন়ো’ নারম একটি উরেযারর্ে অধীরন একটি সোট 

হভহেও হসহেজ প্রকাে করেরে। একটি েৃিত্তে অিংেীোহেরত্বে অিংে হিরসরে, 

সলাোল OTT প্ল্যাটিমগটি ভােতী়ে িলহচ্চে হনমগাতারেে েিতা উন্ন়েরনে জনয 

কমগোলা এেিং মাোেক্লাসও পহেিালনা কেরে। 
 

Appointment News in Bengali 
 

অজ়ে কুমাে সুিরক GoI-এে প্রধান তর্জ্ঞাননক উপরিষ্টা ন সারর্ ননযুক্ত 

কো  র়েরে 

প্রধানমন্ত্রীে হেজ্ঞান, প্রযুহক্ত এেিং উদ্ভােন উপরেষ্টা পহেষরেে সেসয অজ়ে কুমাে 

সুেরক হেিযাত জীেহেজ্ঞানী সক. হেজ়ে ো েরনে উত্তেসূহে হিসারে  হতন েেরেে 

জনয এই পরে হনযুক্ত  কো ির়েরে । সেকারেে প্রধান তেজ্ঞাহনক উপরেষ্টা 

হিরসরে সুেরক হনর়োরর্ে অনুরমােন হের়েরে মহন্ত্রপহেষরেে হনর়োর্ কহমটি 

(ACC)। 
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PSA-এে কাযগাল়ে সেকােী হেভার্, প্রহতষ্ঠারনে সারথ অিংেীোহেরত্ব 

সমারলািনামূলক পহেকাঠারমা, অথগননহতক ও সামাহজক সিরে হেজ্ঞান ও 

প্রযুহক্তে প্রর়োরর্ে উপে দৃহষ্ট হনেে করে |  
 

র্নর্ো নসিং নেুন মলার্াল নপস অযাম্বারসিে 2022-এ ননর্বানেে  র়েরেন 

র্নর্ো নসিং এহে়ো আহিকা কনরসাটিগ ়োম(AAC) এে সিরযাহর্তা়ে ন়োহেহল্লরত 

অনুহষ্ঠত িও়ো ইহন্ড়ো ইন্টােনযােনাল কনরক্লভ 2022-এ হেিা, সিলাধুলা, হেল্প, 

সিংিৃহত এেিং কূটনীহতে মাধযরম োহন্তে প্রিারে তাে অেোরনে জনয সলাোল হপস 

অযাম্বারসেে হিসারে মরনানীত ির়েরেন ।  

েহেতা হসিংরক েযহক্তর্তভারে H.E. অধযাপক োাঃ জাহিে িক (অযাম্বারসেে অযাট 

লাজগ - হকিংেম অি িাও়োই এেিং সসরিটাহে-রজনারেল- েহব্লউএসএ), H.E. 

অধযাপক নহেত কাপুে (লাইরেহে়ো এেিং সসামাহললযান্ড সেকারেে হসহন়েে 

উপরেষ্টা), এনরতিােুল িাহমে (মাননী়ে কনসাল সজনারেল- েতরসা়োনা 

প্রজাতন্ত্র) এেিং আরনগে নানা আরেহজ (মন্ত্রী - োজননহতক ও অথগননহতক, িাই 

কহমেরনে কাউহন্সলে) পুেিৃত করেন | েহেতা একজন হেেেযাপী েযেসাহ়েক 

হনেগািী হযহন হেহভন্ন হেরল্প কাজ করেরেন। 
 

র্নর্ো সম্পরকব : 

েহেতা একজন হেেেযাপী েযেসাহ়েক সপোোে হযহন র্ত 20 েেে ধরে 

আহতরথ়েতা, িী়িা েযেস্থাপনা এেিং সাইোে হনোপত্তাে কাজ করেরেন । েহেতা 

িরলন একজন ভােতী়ে হযহন নাইরজহে়োরত জন্মগ্রিণ করেরেন এেিং সের়ি 

উরঠরেন | এো়িা, হতহন এহে়ো ও আহিকাে সেরির়ে জনহপ্র়ে হেহজটাল 

সকৌেলহেে এেিং িযাহত হেরেষজ্ঞ ির়ে উরঠরেন। 

ভােরেে  জ কনমটি এনপ আর্দুল্লা কুট্টিরক মে়োেপােসন ননর্বানেে 

করেরে 

এহপ আেদ্যল্লািকুট্টি ভােরতে িজ কহমটিে সি়োেপােসন হনেগাহিত ির়েরেন, 

সযিারন প্রথমোরেে মরতা দ্যইজন মহিলা মুন্নাও়োহে সের্ম এেিং মাফুজা খােুন 

ভাইস-রি়োেপােসন হনেগাহিত ির়েরেন । সিংিযাল ু হেষ়েক মন্ত্রক িল ভােরত 

িজ যাো পহেিালনাে জনয সনাোল মন্ত্রক। ভােতী়ে তীথগযােীরেে জনয িজ যাো 

পহেিাহলত ি়ে িজ কহমটি অি ইহন্ড়ো (HCoI) ো িজ গ্রুপ 

অর্গানাইজােরেে(HGOs) বাো ।  

ভােত সেকাে িজ কহমটি অযাক্ট 2022-এে ধাো 4-এে উপ-ধাো (11) এে অধীরন 

সিংিযাল ু হেষ়েক মন্ত্ররকে অধীরন একটি সিংহেহধেে সিংস্থা হস ম ম্মি 

ফর়েনজরক িজ কহমটি অি ইহন্ড়ো (HCoI) এে সেসয হিসারে হনযুক্ত করেরে 

। এটি 21সে এহপ্রল 2022 সথরক 31সে মািগ  2025 পযগন্ত 3 েেরেে সম়োরেে 

জনয কাযগকে িরে। 

4. আনিেয নর্ড়লা কযানপোল নর্শাখা মুরলযরক পের্েী CEO ন সারর্ 

মরনানীে করেরে 

আহেতয হে়িলা কযাহপটারলে পেেতী প্রধান হনেগািী কমগকতগ া হিরসরে হেোিা 

মুরলযরক হনর়োর্ কো ির়েরে । সকাম্পাহনে েক িাইহলিংর়ে েলা ির়েরে সয, 

পহেিালনা পষগে মরনান়েন, পাহেশ্রহমক এেিং িহতপূেণ কহমটিে সুপাহেরেে 

হভহত্তরত হনর়োরর্ে অনুরমােন করেরে । এিরিে িাইহলিং অনুসারে হতহন অজ়ে 

শ্রীহনোসরনে স্থলাহভহষক্ত িন, হযহন গ্রুরপে মরধয অনযানয োহ়েত্ব সনরেন। 

েতগ মারন ICICI েযারঙ্কে হনেগািী পহেিালক িরলন হেোিা মুরলয | হতহন 1 জুন, 

2022-এ আহেতয হে়িলা কযাহপটারল সযার্ সেরেন এেিং এক মারসে জনয 

শ্রীহনোসরনে সারথ CEO হিসারে কাজ কেরেন৷ হতহন এই সমর়েে পরে আহেতয 

হে়িলা কযাহপটাল হলহমরটরেে CEO হিসারে তাে ভূহমকাে োহ়েত্ব সনরেন | 

নর্শাখা মুরলয সম্পরকব : 

• হতহন িরেন প্রথম মহিলা হযহন আহেতয হে়িলা মযারনজরমন্ট 

করপগারেেরনে সোরেগ  সযার্োন কেরেন, যা সিংর্ঠরনে েীষগ হসোন্ত 

গ্রিণকােী সিংস্থা ৷ 

• হতহন হনরজে সযার্যতা অনুসারে একজন িাটগ ােগ  অযাকাউন্টযান্ট । 

ICICI েযারঙ্ক, হতহন সেেী়ে এেিং আন্তজগ াহতক পাইকাহে েযাহঙ্কিং, 

মাহলকানাধীন সলনরেন, োজাে এেিং সলনরেন েযাহঙ্কিংর়েে োহ়েরত্ব 

ের়েরেন। 
 

TCS-এে কৃষ্ণান োমানুজাম 2022-23-এে জনয Nasscom এে 

মে়োেপাসবন ন সারর্ ননযুক্ত  র়েরেন 

নযােনাল অযারসাহসর়েেন অি সফ্টও়েযাে অযান্ড সাহভগ রসস 

সকাম্পাহন(Nasscom) স াষণা করেরে সয টাটা কনসালরটহন্স সাহভগ রসস-এে 

এন্টােপ্রাইজ সগ্রাথ গ্রুপ সপ্রহসরেন্ট কৃষ্ণান োমানুজাম 2022-23-সারলে জনয 

এে সি়োেপাসগন হিরসরে হনযুক্ত ির়েরেন । এই ভূহমকা়ে োমানুজাম সেিা 

সি়োেপােসন এেিং ভােরত অযাকরসঞ্চারেে হসহন়েে মযারনহজিং হেরেক্টে এম 

সমনরনে স্থারন হনযুক্ত িন ।  
 

মলারভনন়োে প্রধানমন্ত্রী ননর্বানেে ন সারর্  র়েরেন ের্ােব  মোলর্ 

সলারভহন়োে প্রধানমন্ত্রী হনেগািরন হতনোরেে প্রধানমন্ত্রী মজরনজ জানসারক 

িাহের়েরেন ের্ােব  মোলর্। োজয হনেগািন কতৃগ পি হনহিত করেরে সয স্বাধীনতা 

আরন্দালন োসক েিণেীল সলারভহন়োন সেরমারিটিক পাটিগ ে প্রা়ে 24% 

সভারটে তুলনা়ে প্রা়ে 34% সভাট হজরতরে। হনউ সলারভহন়ো পাটিগ  7%, তােপরে 

সসােযাল সেরমািযাট 6% এে সেহে এেিং োম েল মাে 4% সভাট হজরতরে। 

55 েেে ে়েসী প্রাক্তন হেদ্যযৎ সকাম্পাহনে েযেস্থাপক "স্বাভাহেকতা" পুনরুোে 

কোে প্রহতশ্রুহত হের়েরেন এেিং এই হনেগািনরক “referendum on 

democracy” েরল উরল্লি করেরেন। 
 

এন েন্দ্ররশখেন োো নিনজোল মে়োেমযারনে িান়েত্ব ননরে েরলরেন 

টাটা সরন্সে হনেগািী সি়োেমযান এন িন্দ্ররেিেন আনুষ্ঠাহনকভারে টাটা হেহজটারলে 

সি়োেমযান হিরসরে োহ়েত্ব হনরত িরলরেন । েতগ মারন, টাটাে হেহজটাল সকৌেলটি 

Cultfit এে প্রহতষ্ঠাতা মুরকে েনসারলে সারথ এে CEO প্রতীক পাল বাো 

পহেিাহলত িরে । েহিোর্ত হেহনর়োর্কােীরেে কাে সথরক তিহেল সিংগ্ররিে 

ভহেষযৎ পহেকল্পনাটি হেরেিনা করে িন্দ্ররেিেরণে আনুষ্ঠাহনক হনর়োর্টি িুেই 

তাৎপযগপূণগ । 
 

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


Weekly Current Affairs One-Liners | 23 April to 29 April of 2022 

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

Banking News in Bengali 
 

ধনলক্ষ্মী র্যাঙ্ক কে সিংগ্রর ে জনয CBDT, CBIC-এে সারথ সমরঝাো 

স্মােক স্বাক্ষে করেরে 

ধনলক্ষ্মী েযািংক কে সিংগ্ররিে জনয মসন্ট্রাল মর্ািব  অফ িাইরেক্ট েযারেস 

(CBDT) এেিং মসন্ট্রাল মর্ািব  অফ ইনিাইরেক্ট েযারেস অযান্ড কােমস 

(CBIC) এে সারথ একটি সমরঝাতা স্মােক(MoU) স্বািে করেরে । ধনলক্ষ্মী 

েযাঙ্ক একটি হন়েন্ত্রক িাইহলিংর়ে েরলরে সয, ভােতী়ে হেজাভগ  েযাঙ্ক (RBI) 

কররালাে সজনারেল অি অযাকাউন্টরসে সুপাহেরেে হভহত্তরত েযাঙ্করক হেহভন্ন 

কে সিংগ্ররিে জনয অনুরমাহেত করেরে। 

সকোলা়ে অেহস্থত ধনলক্ষ্মী েযাঙ্করক তাে িাোপ আহথগক অেস্থাে কােরণ নরভম্বে 

2015-এ RBI-এে প্রম্পট কারেকটিভ অযাকেন (PCA) কাঠারমাে অধীরন োিা 

ির়েহেল, এেিং এটি র্ত েেে প্রকাহেত ির়েহেল। তােপে সথরক এটি একটি 

লাভজনক সিংস্থা। 
 

নিনজোল ও আইটি রূপান্তরেে জনয নকনিরলে সারথ Suryoday Small 

Finance Bank এে েুনক্ত  র়েরে 

হনউই়েকগ  এে Suryoday Small Finance Bank US-হভহত্তক Kyndryl-এে 

সারথ 5 েেরেে জনয অিংেীোহেত্ব করেরে| পাাঁ ি েেরেে ট্রান্সিেরমেন িুহক্তে 

অিংে হিসারে েযািংকটি তাে প্রযুহক্ত রূপান্তে কমগসূহি পহেিালনা কেরত, কমগিম 

েিতা উন্নত কেরত এেিং গ্রািকরেে মরধয হেহজটাল েযািংহকিং গ্রিণ ো়িারত 

Kyndryl-এে সারথ অিংেীোহেত্ব করেরে । 
 

Summits & Conference News in Bengali 
 

ভােে ন সার্েক্ষকরিে 21েম নর্শ্ব কিংরগ্ররসে আর়োজন কেরর্ 

ইননেটিউে অফ োেব ািব  অযাকাউন্টযান্টস অফ ইনন্ড়ো(ICAI) এে 

সভাপহত মির্ানশস নমরিে মরত, ভােে 118 েেরে প্রথমোরেে জনয 21েম 

ও়োর্ল্ব  কিংরগ্রস অফ অযাকাউন্টযান্টস(WCOA) সিাে কেরত িরলরে । 

130টি সেরেে প্রা়ে 6000 জন েীষগ হিসােেিক এই কমগসূহিরত োেীহেকভারে 

অিংেগ্রিণ কেরেন । 18 সথরক 21 নরভম্বে পযগন্ত এই ইরভন্টটি অনুহষ্ঠত িরে। 

ইরভন্টটি মুম্বাইর়েে Jio ও়োডগ  কনরভনেন সসন্টারে অনুহষ্ঠত িরে । 2022-এে 

হথম িরে `Building Trust Enabling Sustainability’।  

ভােরেে প্রথম অমৃে সরোর্ে UP-ে োমপুরে স্থানপে  র়েরে 

উত্তে প্ররেরেে মুিযমন্ত্রী সযার্ী আহেতযনারথে সেকারেে প্ররিষ্টা়ে োমপুরেে গ্রাম 

পঞ্চার়েত পাটও়োইরত ভােরতে প্রথম 'অমৃত সরোেে' সম্পন্ন করেরে । আজােী 

কা অমৃত মরিাৎসরেে অিংে হিসারে, ‘অমৃত সরোেে’ উরেযারর্ে অিংে হিসারে 

75টি জলাে়ে উন্নত এেিং পুনরুত্পােন কো িরে। 

গুরুত্বপূর্ব নিক: 

• মাে কর়েক সিারিে মরধয, োমপুরেে একটি পুকুে পহেষ্কাে এেিং 

পুনরুিীহেত কো ির়েহেল। 

• এই পুকুেটি এিন গ্রামীণ এলাকা়ে একটি প্রধান পযগটক আকষগরণ 

পহেণত ির়েরে। 

• োমপুরে 75টি পুকুে অমৃত সরোেে হিরসরে র্র়ি সতালাে জনয সেরে 

সনও়ো ির়েরে। 

• হনেগাহিত পুকুেগুহলে মরধয োিোরেে উন্ন়েন ব্লরকে পাটও়োই গ্রাম 

পঞ্চার়েরত পুকুরেে হনমগাণ কাজ সেষ ির়েরে৷ 

• গ্রাম পঞ্চার়েত হসিংর্ান সিোরত সেরির়ে ে়ি এলাকা(1.67 সিক্টে) 

হনর়ে পুকুরেে কাজও শুরু ির়েরে। 

• আর্ামী হতন মারসে মরধয, এই আেজগ না-জহ়িত পুকুেটি 'অমৃত 

সরোেে'-এ রূপান্তহেত িরে | 
 

Awards & Honours News in Bengali 
 

NMDC 2022 সারল PRSI পুেস্কাে প্রিান কেরর্ 

নযােনাল হমনারেল সেরভলপরমন্ট করপগারেেন হলহমরটে (NMDC) পােহলক 

হেরলেনস সসাসাইটি অি ইহন্ড়ো'স (PRSI) পােহলক হেরলেনস অযাও়োেগ স 

2022-এ িােটি হেভারর্ প্রথম স্থান অহধকাে করেরে । সতরলঙ্গানাে হনরষধাজ্ঞা ও 

আের্াহে, িী়িা এেিং যুে পহেরষো, পযগটন ও সিংিৃহত মন্ত্রী শ্রী হভ শ্রীহনোস সর্ৌ়ি 

নেেত্ন PSU-ে পরি NMDC-ে শ্রী প্রেীণ কুমাে, ED (পারসগারনল) এেিং শ্রী ি. 

শ্রীহনোস োও DGM (করপগারেট কহমউহনরকেনস)রক অযাও়োেগ টি প্রোন 

করেরেন । নেেত্ন PSU-এে পরি, DGM (করপগারেট কহমউহনরকেনস) শ্রী 

শ্রীহনোস োও সম্মানগুহল গ্রিণ করেরেন৷  
 

ভােেী়ে-আরমনেকান প্রনেেক্ষা নর্রশেজ্ঞ নর্রর্ক লাল 6 েম 

Entrepreneur Leadership Award 2022-এে জনয ননর্বানেে  র়েরেন 

ইরন্দা-আরমহেকান সিম্বাে অি কমাসগ সজনারেল অযাটহমি সলাোল 

করপগারেেরনে ভােতী়ে-আরমহেকান হিি এহিহকউটিভ হেরেক লালরক প্রহতেিা 

িারত অেোরনে জনয সম্মানজনক Entrepreneur Leadership Award 

2022 এে জনয সেরে সনও়ো ির়েরে । ইরন্দা-আরমহেকান সিম্বাে অি কমাসগ 

(IACC) 1968 সারল প্রহতহষ্ঠত ির়েহেল এেিং এটি ভােত-মাহকগ ন োহণহজযক 

সিরযাহর্তাে জনয প্রহতহষ্ঠত িও়ো প্রধান হব-পাহেগক সিম্বাে। 

ইউরেরনে মপ্রনসরিন্ট ভরলানিনমে মজরলননস্ক জন এফ মকরননি পুেস্কাে 

মপরলন 

 

 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8317/wbcs-achievers-batch-for-wbcs-group-a-b-c-d-exam-bengali-live-classes-by-adda247


Weekly Current Affairs One-Liners | 23 April to 29 April of 2022 

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

প্রথমোরেে জনয জন. এি. সকরনহে লাইরিহে িাউরন্ডেন পাাঁ িজনরক জন এফ. 

মকরননি মপ্রাফাইল ইন কারেজ অযাও়োিব  2022 পুেিৃত করেরে ৷ 

কযারোহলন সকরনহে এেিং তাে সেরল, জযাক সিাসোর্গ 22 সম, 2022 তাহেরি 

জন এি সকরনহে সপ্রহসরেহন্স়োল লাইরিহে, সোেন, মাহকগ ন যুক্তোরষ্ট্র পুেিােটি 

প্রোন কেরেন। 

এই পাাঁ ে র্যনক্ত  রলন: 

• ইউরিরনে োষ্ট্রপহত: ভরলাহেহমে সজরলনহি 

• মাহকগ ন যুক্তোষ্ট্র (মাহকগ ন) প্রহতহনহধ: হলজ সিহন 

• হমহের্ান সসরিটাহে অি সেট: সজারসহলন সেনসন 

• অযাহেরজানা প্রহতহনহধ: োরসল "মহেিা" সো়োসগ 

• িুলটন কাউহন্ট, জহজগ ়ো, হনেগািন কমী: ও়োহি়ো "োর়ে" মস 
 

সযাে মিনভি অযারেনর্রো জানেসিংরঘে ‘েযানম্প়েন অফ িয আথব 

লাইফোইম অযানেভরমন্ট অযাও়োিব ’ নজরেরেন 

ইউনাইরটে সনেনস এনভা়েেনরমন্ট সপ্রাগ্রাম(UNEP) লাইিটাইম 

অযাহিভরমন্ট হেভারর্ে অধীরন িযাহম্প়েন্স অি েয আথগ অযাও়োেগ  2021 এে 

প্রাপক হিসারে ইিংরেহজ প্রাকৃহতক ইহতিাস সম্প্রিােক এেিং প্রকৃহতহেে সযাে 

সেহভে অযারটনেরোরক সেরে সনও়ো ির়েরে । প্রকৃহতে সুেিা এেিং এে 

পুনরুোরেে জনয র্রেষণা, েকুরমরন্টেন এেিং সমথগরনে জনয তারক এই পুেিাে 

সেও়ো ির়েরে । 

সযাে সেহভে অযারটনেরো তাে উদ্ভােনী হেিামূলক সটহলহভেন সপ্রাগ্রারমে জনয 

সুপহেহিত । তাে সুপহেহিত তথযহিরেে মরধয ের়েরে The Green Planet এেিং 

A Plastic Ocean । হতহন 1985 সারল এেিং 2020 সারল োনী হবতী়ে 

এহলজারেথ বাো দ্যোে নাইট উপাহধ সপর়েহেরলন । হতহন 3টি এহম পুেিাে এেিং 

8টি হিটিে একারেহম অি হিল্ম অযান্ড সটহলহভেন আটগ স (BAFTA) পুেিাে 

হজরতরেন। 

Other Winners of 2021 Champions of the Earth Awards: 

Category Winners Country 

Policy 

Leadership 

Mia Mottley 

(Prime Minister, 

Barbados) 

Barbados 

Inspiration 

And Action 

Sea Women of 

Melanesia 

Papua New 

Guinea and the 

Solomon 

Islands 

Science And 

Innovation 

Dr Gladys Kalema-

Zikusoka 

Founder and CEO of 

Conservation Through 

Public Health (CTPH) 

Uganda 

Enterpreneurial 

Vision 
Maria Kolesnikova 

Kyrgyz 

Republic 

 

যুক্তোরজযে কমনওর়েলথ পর়েন্টস অফ লাইে পুেস্কাে নজরেরেন 

নকরশাে কুমাে িাস 

োিংলারেরেে হেিামূলক োতেয সিংস্থা ‘হেেযানন্দ’-এে প্রহতষ্ঠাতা হকরোে কুমাে 

োস আহথগক হেক সথরক হপহের়ে পো হেশুরেে হেিাে সুরযারর্ে উন্নহতরত 

অসাধােণ কারজে জনয যুক্তোরজযে কমনওর়েলথ পর়েন্টস অি লাইট 

অযাও়োরেগ ে জনয হনেগাহিত ির়েরেন । যুক্তোরজযে কমনওর়েলথ পর়েন্ট অি 

লাইট অযাও়োেগ স অসামানয সস্বোরসেকরেে স্বীকৃহত সে়ে যাো তারেে 

সম্প্রোর়েে মানুষরেে পহেেতগ ন আনরে । 
 

নকরশাে কুমাে িাস সম্পরকব : 

• হকরোে োস 2013 সারল মাে 22 জন োে হনর়ে ‘হেেযানন্দ’ প্রহতষ্ঠা 

করেন। এটি এিন পাাঁ িটি প্রাথহমক হেেযাল়ে পহেিালনা করে, যা 

হেনামূরলয হেিাে পাোপাহে একারেহমক সকাহিিং সসেন এেিং 

িলােহেপ সপ্রাগ্রামগুহল হেশুরেে উচ্চ হেিা়ে িাহলর়ে সযরত সিা়েতা 

করে। 

• হকরোে োস একটি িাোে কমগসূহিও শুরু করেরে, 'এক টাকা়ে আিাে' 

যা আহথগকভারে দ্যেগল মানুষ, হেরেষ করে হেশু এেিং যাো রৃ্িিীন 

তারেে জনয 10,000-এে সেহে পুহষ্টকে িাোে সেেোি করেরে। 

• করোনা মিামােীে সম়ে, হেেযানন্দ সাো সেরে োণ হেতেরণে জনয তাে 

প্ররিষ্টারক ত্বোহন্বত করেরেন। 
 

Important Dates News in Bengali 
 

জােী়ে পঞ্চার়েনে োজ নির্স 2022: 24মশ এনপ্রল 

জাতী়ে পঞ্চার়েহত োজ হেেস িল ভােরতে একটি জাতী়ে েুটিে হেন, যাে মাধযরম 

পঞ্চার়েহত োজ েযেস্থারক সম্মান কো ি়ে । প্রহত েেে 24সে এহপ্রল, এই হেনটিে 

স্মেণ কো ি়ে । 73তম সািংহেধাহনক সিংরোধনী আইন 1992 সারল পাস ির়েহেল 

| পঞ্চার়েহত োজ েযেস্থা সেরেে প্রািীনতম োসক সিংস্থাগুহলে মরধয একটি, যা 

ভােরত প্রা়ে 6 লি সম্প্রোর়েে োসন করে। 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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হেনটি প্রাথহমকভারে 2010 সারলে এহপ্রল মারস িমতাে হেরকন্দ্রীকেরণে স্মেরণ 

পালন কো ির়েহেল, যা ভােরতে সেরির়ে গুরুত্বপূণগ মাইলিলকগুহলে মরধয 

একটি হিসারে হেরেহিত ি়ে।  

 

25মশ এনপ্রল: নর্শ্ব মযারলনে়ো নির্স 2022 

প্রহত েেে 25সে এহপ্রল, মযারলহে়ো সম্পরকগ  সরিতনতা ে়িারনাে উরেরেয 

হেেেযাপী মযারলহে়ো হেেস পাহলত ি়ে | মযারলহে়ো সমগ্র হেরেে সমাট জনসিংিযাে 

অরধগরকেও সেহে মানুষরক প্রভাহেত করে | েহেদ্র সেরে েসোসকােী মানুষরেে 

এই সোরর্ে বাো আিান্ত িও়োে সম্ভােনা সেরির়ে সেহে। 

গুরুত্বপূর্ব নিক: 

• মযারলহে়ো স্ত্রী অযারনাহিহলস মোে কামর়িে মাধযরম ে়িা়ে (যা 

মযারলহে়ো সৃহষ্টকােী প্ল্াজরমাহে়োম পেজীেী বাো সিংিাহমত)। 

• মযারলহে়ো হেরেে অরধগরকেও সেহে জনসিংিযারক প্রভাহেত করে, 

েহেদ্র সেেগুহলরত েসোসকােী সলারকরেে এই সোরর্ আিান্ত 

িও়োে সম্ভােনা যরথষ্ট সেহে। 

• WHO-এে পহেসিংিযান অনুসারে, 2020 সারল প্রা়ে 241 হমহল়েন 

মানুষ এই মাোত্মক সোরর্ আিান্ত ির়েরে, যাে সেহেেভার্  টনা 

আহিকারত  রটরে। 

• যহেও WHO েরলরে সয, মযারলহে়ো একটি হনোম়েরযার্য সোর্ এেিং 

সঠিক হিহকৎসাে মাধযরম এে প্রহতরোধ কো সম্ভে | 
 

2008 সারল, সর্বপ্রথম নর্শ্ব মযারলনে়ো নির্স পালন কো  ়ে। 

এ েেে হেে মযারলহে়ো হেেরসে হথম িরে “Harness innovation to 

reduce the malaria disease burden and save lives”. 

আন্তজব ানেক মেেরনানর্ল দুরযব াে স্মের্ নির্স 2022: 26মশ এনপ্রল 

1986 সারলে সিেরনাহেল দ্যরযগারর্ে পহেণহত এেিং পােমাণহেক েহক্তে ঝুাঁ হক 

সম্পরকগ  সরিতনতা ো়িারত প্রহত েেে 26 এহপ্রল আন্তজগ াহতক সিেরনাহেল 

দ্যরযগার্ স্মেণ হেেস পালন কো ি়ে। হেনটি সকেলমাে মানেসৃষ্ট হেপযগ়ে সম্পরকগ  

আমারেে অের্ত করে না েেিং সাধােণভারে পােমাণহেক েহক্তে ঝুাঁ হক সম্পরকগ ও 

মানুষরক হেিা প্রোন করে। 

 
 

WHO এে নর্শ্ব টিকািান সপ্তা : 24-30 এনপ্রল 

হেে টিকাোন সিাি এহপ্ররলে সেষ সিারি হেেেযাপী পাহলত ি়ে | টিকাে 

প্রর়োজনী়েতা সম্পরকগ  সহম্মহলত পেরিপ তুরল ধোে জনয এেিং সমস্ত ে়েরসে 

মানুষরক সোরর্ে হেরুরে েিা কোে জনয ভযাকহসরনে েযেিােরক প্রিাে কেরত 

এই হেরেষ সিািটি পাহলত ি়ে । এই েেে, WHO 24সে এহপ্রল সথরক 30সে 

এহপ্রল পযগন্ত হেে টিকাোন সিাি উেযাপন কেরত িরলরে । এইেেরেে টিকাোন 

হেেরসে হথম িল “Long Life for All”। 

টিকাোনরক হেরেে অনযতম সিল এেিং সাশ্র়েী স্বাস্থয প্রিাে হিসারে স্বীকৃত কো 

িরে তরে এিনও হেরে প্রা়ে 20 হমহল়েন হেশু ের়েরে যাো তারেে িাহিো 

অনুযা়েী টিকা পারে না। 

নিরনে ইনে াস: 

2012 সারলে সম মারস, WHO-এে হসোন্ত গ্রিণকােী সিংস্থা World Health 

Assembly হেে টিকাোন সিািরক অনুরমােন করে। হেরেে প্রথম “হেে টিকাোন 

সিাি” 2012 সারল পাহলত ির়েহেল, সযিারন হেেেযাপী 180 টিেও সেহে সেে 

অিংেগ্রিণ করেহেল | 
 

28মশ এনপ্রল ICT -রে আন্তজব ানেক র্ানলকা নির্স 2022 পানলে  র়েরে 

ICT আন্তজগ াহতক সমর়ে হেেস প্রহত েেে এহপ্রল মারসে িতুথগ েৃিস্পহতোে পাহলত 

ি়ে। এই েেে 28সে এহপ্রল 2022-এ আন্তজগ াহতক োহলকা ICT হেেস পাহলত 

ি়ে। ICT -রত আন্তজগ াহতক র্ালগস হেেরসে লিয িল প্রযুহক্তরত সমর়েরেে 

প্রহতহনহধত্ব ো়িারনাে জনয একটি হেেেযাপী আরন্দালরন উবুে কো ।   
 

নর্শ্ব মেশনানে নির্স 2022 27 মশ এনপ্রল উিযানপে  ়ে৷ 

প্রহত েেে এহপ্রল মারসে সেষ েুধোে হেে সেেনাহে হেেস পাহলত ি়ে। এই েেে 

27সে এহপ্রল হেে সেেনাহে হেেস 2022 পাহলত ি়ে । কহম্পউটাে েযেিারেে 

সির়ে সেেনাহে ও কার্রজ সলিাে গুরুত্ব সম্পরকগ  অের্ত কোে জনয হেেসটি 

পাহলত ি়ে। সেেনােী েযেিােরক উত্সাহিত প্রোন কোে জনয এটি হেেজুর়ি 

উেযাহপত ি়ে। 
 

Sports News in  Bengali 
 

উইজরিন অযালমযানাক মোন ে শমবা, জাসনপ্রে রু্মো রক "র্েবরসো 

পাাঁ ে নেরকোে" োনলকা়ে মেরখরে 

উইজরেন অযালমানযাক ভােরতে অহধনা়েক সোহিত েমগা এেিং সোলাে জাসহপ্রত 

েুমোিরক 2022 সারলে "র্রেবে মসো পাাঁ ে নেরকোে"-এে মরধয মরনানীত 

করেরে। সোহিত েমগা িাে সটরে 52.57 র্র়ি 368 োন সিংগ্রি করেরেন | 

ওভারল  রেে োইরে হবতী়ে ইহনিংরস হতহন 127 োরনে সটে সসঞু্চহে করে একটি 

অসাধােণ সিে সেষ করেরেন। ।  

গুরুত্বপূর্ব নিক: 

• অনযরেে মরধয ইিংলযারন্ডে িাে সোলাে অহল েহেনসন, েহিণ 

আহিকাে মহিলা সিরলা়ো়ি সেন ভযান হনরককগ  এেিং হনউহজলযারন্ডে 

ওরপনাে সেভন কনওর়ে অন্তভুগ ক্ত। 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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• প্রাক্তন ইিংলযান্ড অহধনা়েক সজা রুট হেরেে সসো হিরকটাে হনেগাহিত 

ির়েরেন | অনযহেরক েহিণ আহিকাে হলরজল হল হেরেে সসো মহিলা 

হিরকটাে হিসারে হনেগাহিত ির়েরেন এেিং পাহকস্তারনে সমািাম্মে 

হেজও়োন হেরেে সসো T20 হিরকটাে হিসারে হনেগাহিত ির়েরেন। 
 

ওর়েে ইনন্ডরজে অলোউন্ডাে কাইেন মপালািব  অর্সরেে মঘাের্া 

করেরেন  

আন্তজগ াহতক হিরকট সথরক অেসরেে স াষণা করেরেন ওর়েে ইহন্ডরজে 

অলোউন্ডাে কাইেন সপালােগ  । ওর়েে ইহন্ডরজে সীহমত ওভাে েরলে অহধনা়েক 

সপালােগ  সমাট 123টি ODI এেিং 101টি টি-রটার়েহন্ট মযাি সিরলরেন। হতহন সেে 

কর়েক েেে ধরে ইহন্ড়োন হপ্রহম়োে হলরর্ মুম্বাই ইহন্ড়োন্স েরলে অহেরেেয অিংে 

হেরলন এেিং এই েেরেে সিব্রু়োহেরত সমর্া হনলারমে আরর্ িযাঞ্চাইহজ তারক 

retain করেহেল । হতহন 2012 সারলে ICC WT20 হেজ়েী ওর়েে ইহন্ডজ েরলে 

অিংে হেরলন এেিং 2016 সারল হতহন তাে হবতী়ে T20 হেেকাপ হেরোপা সথরক 

েহঞ্চত ির়েহেল কােণ হতহন সিারটে কােরণ টুনগারমন্টটি হমস করেহেরলন। 
 

মখরলা ইনন্ড়ো ইউননভানসবটি মেমস 2021-এে জনয প্রথম ধেরনে একটি 

মমার্াইল অযাপ োলু কো  র়েরে 

একটি নতুন ধেরণে উরেযারর্, প্রযুহক্তে োজধানী সেঙ্গালুরুরত অনুহষ্ঠত িও়ো 

সিরলা ইহন্ড়ো ইউহনভাহসগটি সর্মরসে হবতী়ে সিংিেণটিরত একটি হনজস্ব সমাোইল 

অযাহপ্ল্রকেরন সিলাটি িরে । নিপােব রমন্ট অফ ই়েুথ এমপাও়োেরমন্ট অযান্ড 

মপােব স (DYES) এেিং তজন নিমি-েু-নর্ ইউননভানসবটি এই অননয 'মখরলা 

ইনন্ড়ো ইউনন মেমস 2021' সমাোইল অযাপটি ততেী করেরে  ।  

এই ইরভন্টটিরত 4,500 জরনেও সেহে অিংেগ্রিণকােী 20টিে হেষর়ে েীষগ 

সম্মারনে জনয সমাট 189টি হেেহেেযালর়েে প্রহতহনহধত্ব কেরে।  
 

সানর্ব়ো ওরপন নশরোপা: আরন্দ্র রুর্রলভ মনাভাক মজারকানভেরক 

পোনজে করেরেন 

হেরেে এক নম্বে সনাভাক সজারকাহভিরক (সাহেগ়ো) িাহের়ে  আরন্দ্র রুেরলভ 

(োহে়োন) সাহেগ়ো ওরপরন তাে কযাহে়োরেে তৃতী়ে হেরোপাটি হজরতরেন। 

রুরেরলভ এিন 2022 সারল সেগাহধক টুযে-রলরভল সিতারেে হেক োিার়েল 

নাোরলে (রস্পন) সমান স্থারন আরেন  | এো়িাও হতহন 2022 সারলে সিব্রু়োহে 

মাসগ এেিং দ্যোইরত হেরোপা হজরতহেরলন। 
 

F-1 এনমনল়ো মোমােনা গ্রযান্ড নপ্রে 2022 নজরেরেন  মেি রু্রলে মযাে 

ভােব ারপন 

িমুগলা ও়োন িযাহম্প়েন মযাি ভােগ ারপন (রেে েুল-রনোেলযান্ডস) ইতাহলরত 

এহমহল়ো-রোমাগ্না গ্রযান্ড হপ্রি হজরতরেন। সসৌহে আেরেে পে এই মেসুরম এটি 

ভােগ ারপরনে হবতী়ে জ়ে এেিং কযাহে়োরেে 22তম জ়ে । সাহজগ ও সপরেজ (রেে 

েুল-রমহিরকা) হবতী়ে এেিং লযারন্ডা নহেস (মযাকলারেন-ইউরক) তৃতী়ে ির়েরেন। 

2022 F1 মেস নর্জ়েীরিে োনলকা: 

• োিরেন গ্রযান্ড হপ্রি: িালগস সলক্লােক (রিোহে-রমানারকা); 

• সসৌহে আেে গ্রযান্ড হপ্রি: মযাি ভােগ ারপন (রেে েুল – 

সনোেলযান্ডস); 

• অরেহল়োন গ্রযান্ড হপ্রি: িালগস সলক্লােক (রিোহে-রমানারকা)। 
 

মযাে ভােব ারপন ‘লনে়োস মপােব সমযান অফ িয ই়োে 2022’ ননর্বানেে 

 র়েরেন 

F1 িযাহম্প়েন মযাি ভােগ ারপনরক 2022 সারলে লহে়োস সস্পাটগ সমযান অি েয 

ই়োে এেিং জযামাইকান অহলহম্পক হিন্টাে এলাইন থম্পসন-রিো েষগরসো 

িী়িাহেে হিসারে হনেগাহিত ির়েরেন । এই পুেষ্কােগুহল 2021 সারলে িী়িারিরে 

সেগরশ্রষ্ঠ কৃহতত্বরকরক স্বীকৃহত সে়ে, যাে একটি িাইলাইট হেল ইতালী়ে পুরুষ 

িুটেল েরলে ইউরোপী়ে িযাহম্প়েনহেপ জ়ে, যাে িলস্বরূপ ইতাহল পুরুষ িুটেল 

েল হবতী়ে লহে়োস টিম অি েয ই়োে পুেিাে হজরতরে । 

অনযানয পুেস্কােপ্রাপ্তো: 

কযাোেনে  
নর্জ়েী 

Breakthrough of the Year 

prize 

এমা োদ্যকানু 

Laureus Sporting Icon 

Award 

ভযালরটহন্তরনা েহস 

Laureus Lifetime 

Achievement Award 

টম িযাহে 

Exceptional Achievement 

Award 

েোটগ  সলও়োনরোহি 

World Team of the Year 

Award 

ইতাহলে পুরুষ িুটেল েল 

World Comeback of the Year 

Award 

িাই িাউন (রিটরোেগ ) 

Sportsperson of the Year 

with a Disability Award 

মারসগল িার্ 

Laureus Sport For Good 

Society Award 

হে়োল মাহদ্রে 

Action Sportsperson of the 

Year 

সেথাহন শ্রীভাে 
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এনশ়োন মেসনলিং েযানম্প়েননশপ 2022: ভােে 17টি পিক ননর়ে মশে 

করেরে 

30-সেরসযে ভােতী়ে েল মরঙ্গাহল়োে উলানোটারে অনুহষ্ঠত এহে়োন সেসহলিং 

িযাহম্প়েনহেপ 2022-এে 35তম সিংিেরণ অিংেগ্রিণ করেহেল । ভােতী়ে 

কুহস্তর্ীেো সমাট 17টি পেক অজগ ন করেরে, যাে মরধয ের়েরে 1 টি স্বণগ, 5 টি 

সেৌপয এেিং 11টি সিাে পেক। স্বণগপেক হেজ়েী েহে কুমাে োহি়োই একমাে 

স্বণগপেক জ়েী, হযহন ভােরতে প্রহতহনহধত্ব করেন, পুরুষরেে 57 সকহজ হিোইল 

হেভারর্, প্রযুহক্তর্ত সশ্রষ্ঠরত্বে হভহত্তরত কাজািস্তারনে োিাত কালজানরক 

পোহজত করেন। 

েহে কুমাে প্রথম ভােতী়ে হযহন এহে়োন সেসহলিং িযাহম্প়েনহেরপ 3টি স্বণগপেক 

হজরতরেন, যাে মরধয ের়েরে 2020 সারল ভােরতে ন়োহেহল্লরত জ়ে, 2021 

সারল কাজািস্তারনে আলমাটিরত জ়ে, এেিং 2022 সারল মরঙ্গাহল়োে 

উলানোতারে জ়ে। 
 

2022 এনশ়োন মেসনলিং েযানম্প়েননশরপে পিক মেনর্ল: 

োনলকা সেে মমাে 

1 জাপান 21 

2 ইোন 15 

3 কাজািস্তান 21 

5 ভােত 17 
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মকনন়োে প্রাক্তর্ মপ্রনসরিন্ট মও়োই নকর্ানক প্র়োে  র়েরেন 

সকহন়োে প্রাক্তন োষ্ট্রপহত, Mwai Kibaki 90 র্েে ে়েরস প্র়োত ির়েরেন |  

হতহন 2002 সথরক 2013 পযগন্ত সেেটিে সনতৃত্ব হের়েহেরলন । তাে োসনকারল, 

2007 সারলে হেরোধপূণগ হনেগািরনে পে েক্তি়েী জাহতর্ত ল়িাইর়ে 1,100 

জরনেও সেহে মানুষ মাো হর্র়েহেল, হকন্তু এই ধেরনে অহস্থেতা সোধ কোে জনয 

হতহন একটি নীহত গ্রিণ করেহেরলন। তাে োসন অহন়েহন্ত্রত দ্যনীহত এেিং ফ্ল্যার্হেপ 

প্রকল্পগুহলরত অতযাহধক  েয়েেহুরলে বাো প্রভাহেত ির়েহেল, যা সেরেে ঋণ 

োহ়ির়ে হের়েহেল। 
 

নর্খযাে পদ্মশ্রী মলখক নর্নাপানন মমা ানন্ত প্র়োে  র়েরেন 

ওহ়িোে হেহেষ্ট সলিক এেিং পদ্মশ্রী পুেিােপ্রাি(2020) েীনাপাহন সমািাহন্ত 85 

েেে ে়েরস প্র়োত ির়েরেন  । হতহন সেেিামপুরে জন্মগ্রিণ করেহেরলন এেিং 

1960 সারল অথগনীহতরত একজন অধযাপক হিরসরে তাে হেিকতা জীেন শুরু 

করেহেরলন । তাে অরনক সোট র্ল্প হেহভন্ন ভাষা়ে (হিহন্দ, ইিংরেহজ, কন্ন়ি, মাোঠি 

সি) অনুোহেত ির়েরে । হতহন ‘ওহ়িো সলহিকা সিংসে’ নারম ওহ়ি়ো নােী 

সলিকরেে একটি সিংর্ঠন প্রহতষ্ঠা করেহেরলন। 

োে কাজ: 

Pata Dei, Khela Ghara, Naiku Rasta, Bastraharana, Andhakarara, 

Kasturi Murga O Sabuja Aranya এেিং Michhi Michhika তাে সলিা 

হকেু হেিযাত র্ল্প। 
 

মমঘালর়েে প্রাক্তন মুখযমন্ত্রী মজ. নি. োইম্বাই প্র়োে  র়েরেন 

সম ালর়েে প্রাক্তন মুিযমন্ত্রী, সজমস হেিংওর়েল হেম্বাই, 88 েেে ে়েরস প্র়োত 

ির়েরেন । হতহন 26সে অরক্টােে, 1934 সারল সম ালর়ে জন্মগ্রিণ করেহেরলন । 

সম াল়ে সেকাে 21সে এহপ্রল সথরক 23সে এহপ্রল, 2022 পযগন্ত হতন হেরনে 

োষ্ট্রী়ে সোক স াষণা করেহেল । হতহন 1982 সারল োজনীহতরত প্ররেে 

করেহেরলন এেিং হজোিং হনেগািনী এলাকা সথরক আইনসভাে হনেগািরন সিলভারে 

প্রহতবহিতা করেহেরলন । 15ই জুন, 2006-এ, প্রেীণ এই োজনীহতহেে 

সম ালর়েে মুিযমন্ত্রী হিসারে হনেগাহিত িন এেিং 2007 সারলে মািগ  পযগন্ত োহ়েত্ব 

পালন করেন। 
 

পদ্মশ্রী পুেস্কাে প্রাপ্ত িাকোোল র্ার়োলনজে এম নর্জ়েন প্র়োে 

 র়েরেন 

হেহেষ্ট োকিাোল োর়োলহজে DAE সিাহম ভাভা অধযাপক এম. হেজ়েন 

সেঙ্গালুরুে ইহন্ড়োন ইনহেটিউট অি সার়েন্স (IISc)-এ প্র়োত ির়েরেন । হেজ়েন 

ভােরত মযারিারমাহলকুলাে হিোরলাগ্রাহিে হেকারে মুিয  ভূহমকা সেরিহেরলন 

| মৃতুযকারল তাে ে়েস হেল 80 েেে । 

হতহন 1941 সারল হেশুরেে সিেপুরত জন্মগ্রিণ করেন | অধযাপক এম. হেজ়েন 

সকোলা ভামগা করলজ সথরক স্নাতক িন এেিং আইআইএসহস, েযাঙ্গারলাে সথরক 

এি-রে হিোরলাগ্রাহিরত হপএইিহে কোে আরর্ এলািাোে হেেহেেযালর়ে 

প়িারোনা করেন । পদ্মশ্রী এেিং োহন্ত স্বরূপ ভাটনর্ে পুেিাে অধযাপক হেজ়েন 

2007 সাল সথরক 2010 সাল পযগন্ত ভােতী়ে জাতী়ে হেজ্ঞান একারেহমে 

সভাপহত হেরলন।  
 

ভােেী়ে মন লা  নক িরলে প্রাক্তন অনধনা়েক এলরভো নেরো প্র়োে 

 র়েরেন 

প্রাক্তন ভােতী়ে মহিলা িহক েরলে অহধনা়েক, এলরভো নেরো োধগকযজহনত 

সমসযাে কােরণ 81 েেে ে়েরস প্র়োত ির়েরেন । হতহন কণগাটরকে  রো়ো েলরক 

সাতটি জাতী়ে হেরোপা  সািাযয করেরেন । হতহন 1960 মথরক 1967 সাল পযগন্ত 

 রো়ো সাহকগ রট অসাধােণ োপট প্রেেগন করেরেন । এো়িাও হতহন জাপান, 

শ্রীলঙ্কা এেিং অরেহল়োে হেরুরে ভােরতে ির়ে প্রহতহনহধত্ব করেরেন। অযান 

লুমসরেরনে পে হতহন হবতী়ে মহিলা িহক সিরলা়ো়ি হযহন অজুব ন পুেস্কাে 

(1965) সপর়েরেন। 
 

Defence News in Bengali 
 

োনশ়ো নর্রশ্বে "সর্রের়ে শনক্তশালী" পােমার্নর্ক সক্ষম 

আন্তঃম ারিশী়ে র্যানলনেক মক্ষপর্াস্ত্র "RS-28 SARMAT" 

সফলভারর্ পেীক্ষা করেরে 

োহে়োে সপ্রহসরেন্ট ভ্লাহেহমে পুহতন েরলরেন সয, তাে সসনাোহিনী সিলভারে 

একটি আন্তাঃমিারেেী়ে েযাহলহেক সিপণাস্ত্র পেীিা করেরে, যা একটি ে়ি 

পােমাণহেক সপরলাে েিন কেরত সিম | তরে সপন্টার্ন েরলরে সয, সিপণাস্ত্রটি 
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মাহকগ ন যুক্তোরষ্ট্রে জনয যরথষ্ট হেপে সেরক আরনহন। োহে়োে সেরির়ে েহক্তোলী 

ICBM িল RS-28 Sarmat, যারক NATO "Satan 2” েরল অহভহিত  করে। 

োনশ়ো "RS-28 SARMAT", নর্রশ্বে "সর্রের়ে শনক্তশালী" 

পােমার্নর্ক সক্ষম আন্তঃম ারিশী়ে র্যানলনেক মক্ষপর্াস্ত্র পেীক্ষা 

করেরে 

োহে়োে সপ্রহসরেন্ট ভ্লাহেহমে পুহতন েরলরেন সয তাে সসনাোহিনী সিলভারে 

একটি আন্তাঃমিারেেী়ে েযাহলহেক সিপণাস্ত্র পেীিা করেরে যা একটি ে়ি 

পােমাণহেক সপরলাে েিন কেরত সিম, তরে সপন্টার্ন েরলরে সয সিপণাস্ত্রটি 

মাহকগ ন যুক্তোরষ্ট্রে জনয যরথষ্ট হেপে সেরক আরনহন। োহে়োে সেরির়ে েহক্তোলী 

ICBM িল RS-28 Sarmat, যারক NATO েরল "ে়েতান 2"। 

গুরুত্বপূর্ব নিক: 

• এটি একটি অহত-ভােী, থারমগাহনউহক্ল়োে-সহিত আন্তাঃমিারেেী়ে-

সেে েযাহলহেক সিপণাস্ত্র। 

• সেমাত সসাহভর়েত-হনহমগত ভর়েরভাোে জা়ের্া সনও়োে কথা হেল, 

যাে হতনটি ও়োেরিে হেল এেিং 1962 সারল হেজাইন কো ির়েহেল। 

• সােমরতে ওজন 200 সমট্রিক টন (220 টন) এেিং এে পহেসীমা আেও 

েী গ, এটিরক উত্তে ও েহিণ সমরু জুর়ি উ়িরত এেিং গ্ররিে সয 

সকানও জা়ের্া়ে লিযেস্তুরত আ াত কোে অনুমহত সে়ে। 

• সেমাট, অহধক সিংিযক আেও েহক্তোলী পােমাণহেক ও়োেরিে েিন 

করে। 

োনশ়ো-ইউরেন যুদ্ধ: 

• অনযানয সেেগুহল োহে়োে আিমণরক প্রহতিত কোে জনয আেও যন্ত্র 

হের়েরে, মাহকগ ন যুক্তোষ্ট্র এেিং কানাো সি, যাো ইউরিরন আেও 

ভােী অস্ত্র সমাতার়েন কেরত প্রহতশ্রুহতেে। 

• 2014 সারল ইউরিরন আগ্রাসরনে সম়ে, পুহতন অনযানয সেেরক 

জহ়িত িও়োে ঝুাঁ হক সম্পরকগ  সতকগ  কোে জনয পােমাণহেক হুমহক 

েযেিাে করেহেরলন, সিার়েহনরর্ে মরত, হযহন জজগ টাউন 

হেেহেেযালর়েে একজন অধযাপকও। 
 

Books & Authors News in Bengali 
 

নর্ীন পট্টনার়েক “The Magic of Mangalajodi” এর্িং “The Sikh 

History of East India” নামক দুটি র্ই প্রকাশ করেরেন 

ওহ়িোে মুিযমন্ত্রী নেীন পট্টনার়েক অহেনাে সিমকাে “The Magic of 

Mangalajodi”  এেিং অহেনাে মিাপারেে “Sikh History of Eastern 

India”  হেরোনারমে দ্যটি েই প্রকাে করেরেন । কহি সটহেল েই “The Magic 

of Mangalajodi”  হেহভন্ন হিে এেিং েণগনাে মাধযরম হিহলকা হ্ররেে 

মঙ্গলারজাহ়িে দৃেয তুরল ধরেরে | 
 

েজাে ফানলেে েনেে ‘Chinese Spies: From Chairman Mao to Xi 

Jinping’ নশরোনারমে একটি র্ই প্রকানশে  র়েরে 

HarperCollins India িোহস সািংোহেক েজাে িাহলর্ট বাো েহিত এেিং 

নাতাো সলিরেে বাো অনুোহেত ‘Chinese Spies: From Chairman Mao 

to Xi Jinping’ হেরোনারমে একটি নতুন েই প্রকাে করেরে ৷ েইটিে মুিেন্ধ 

হলরিরেন ভােরতে হেরেেী সর্ার়েন্দা সিংস্থা নেসােব  অযান্ড অযানালাইনসস উইিং 

(R&AW) এে প্রাক্তন প্রধান নর্েম সুি । Chinese Spies’  েইটি মূলত 

িোহস ভাষা়ে 2008 সারল প্রকাহেত ির়েহেল এেিং পরে নাতাো সলিরেে বাো 

আপরেট কো 4থগ সিংিেণ সথরক ইিংরেহজরত অনুোে কো ির়েহেল । 
 

Miscellaneous News in Bengali 
 

শীেব 10টি ইপাে নশরেে মরধয ভােেই একমাি মিশ 

ইস্পাত মন্ত্রী োম িন্দ্র প্রসাে হসিং, ভােরতে ইস্পাত সসক্টরেে হেেেযাপী সিরল 

অসাধােণ পােিেমযারন্সে প্রেিংসা করেরেন এেিং হতহন 2022 সারল ইস্পাত 

সসক্টরে ভােরতে এই পােিেমযান্স িাহলর়ে হনর়ে সযরত উত্সাহিত করেরেন৷ 

এই উৎপােন েৃহে ভােতরক পেেতী 25 েেরে উৎপােন িমতা 500 হমহল়েন 

কেরত সািাযয কেরে৷  

গুরুত্বপূর্ব নিক: 

• 22 এহপ্রল ও়োডগ  হেল অযারসাহসর়েেন বাো প্রকাহেত তথয অনুসারে, 

হেরেে েীষগ েেটি ইস্পাত উৎপােনকােী সেেগুহলে মরধয ভােতই 

একমাে সেে সযটি র্ত েেরেে একই সমর়েে তুলনা়ে জানু়োহে সথরক 

মািগ  2022 পযগন্ত ইস্পাত উৎপােন েৃহে করেরে৷ 

• ভােত 9 হমহল়েন টন ইস্পাত উৎপােন করেরে, যা আরর্ে েেরেে 

তুলনা়ে 5.9% সেহে। 

• ভােরতে েৃহেে িাে 4.4 েতািংে, সযিারন 2022 সারলে মািগ  মারস 9 

হমহল়েন টন ইস্পাত উৎপাহেত ির়েরে৷ 

• েীষগ 10-এে মরধয ভােত একমাে অনয সেে যা মািগ  মারস ইস্পাত 

উৎপােন েৃহে করেরে  | 
 

 
 

মমনেরকাে গু়োিালাজাো ইউরনরস্কাে ও়োর্ল্ব  রু্ক কযানপোল 2022 

ন সারর্ মঘানেে  র়েরে 

ও়োডগ  েুক কযাহপটাল অযােভাইজহে কহমটিে সুপাহেরে ইউরনরিাে 

মিাপহেিালক অরে আরজারল 2022 সারলে জনয সমহিরকাে  গু়োোলাজাোরক 

World Book Capital for the year 2022  হিরসরে স াষণা করেরে। 

েিেটি, 2017 সাল সথরক ইহতমরধযই একটি ইউরনরিা হির়েটিভ হসটি, 

সামাহজক পহেেতগ ন, সহিিংসতা সমাকারেলা এেিং োহন্তে সিংিৃহত র্র়ি সতালাে 

জনয হনেগাহিত ির়েহেল৷
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