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National News in Bengali 
 

অনুরাগ ঠাকুর খেল া ইন্ডিযা ইউন্ডনভান্ডসিটি খগমস 2021-এর 

খ ালগা, মাসকট, জান্ডসি এবং সঙ্গীলের উলমাচন কলরলেন 

কেন্দ্রীয় যুব ববষয়ে ও ক্রীড়া মন্ত্রী অনুর়াগ ব িং ঠ়াকুর এবিং ের্ণ়াটকের র়াজ্যপ়াল 

টিব  কগহলট 01 এবিল, 2022-এ, কবঙ্গ়ালুরু কেবিয়়াকম কেকল়া ইন্ডিযা 

ইউন্ডনভান্ডসিটি খগমস 2021 (KIUG 2021) এর কল়াকগ়া, জ়্াব ণ, 

ম়া েট এবিং  ঙ্গীকের উকম়াচন েকরকেন । বিম  িংটির েকপ়াজ্ েকরকেন 

েন্নড রয়্াপ়ার চন্দন খেঠি । KIUG 2021 ের্ণ়াটকে 24 এবিল কিকে 3 

কম, 2022 এর মকযয অনুবিে হকব। 

এটি KIUG এর ন্ডিেীয  িংস্করর্ । িিম  িংস্করর্টি 2020  ়াকল ওবডশ়া দ্ব়ার়া 

কহ়াে ের়া হকয়বেল ৷ কে়াবিি  িংেকটর ে়ারকর্ KIUG 2021 স্থবগে েকর 

2022  ়াকল অনুবিে ের়ার ব দ্ধ়ান্ত কনওয়়া হয় ৷ ের্ণ়াটে কগমক র ল়াইি 

আপকিকটর জ্নয এেটি কেকল়া ইবিয়়া অয়াপও চ়ালু েকরকে । KIUG 2021-

এ  ়ার়া কেশ কিকে 20টি ক্রীড়া িবেবনবযত্বে়ারী ি়ায় 4500 জ্ন ক্রীড়াববে 

অিংশগ্রহর্ েরকব।  

 

সংসৃ্কন্ডে মন্ত্রক ‘Temple 360’ নালম একটি ওলযবসাইট চা ু 

কলরলে 

 িংসৃ্কবে ও ববকেশ ববষয়ে মন্ত্রী মীন়াক্ষী কলবে ‘খটম্প  360’ ন়ামে এেটি 

ওকয়ব ়াইট চ়ালু েকরকেন । আজ়্াবে ে়া অমৃে মকহ়াৎ কবর অিংশ বহ ়াকব এেটি 

অনুি়ান চল়াে়ালীন এটির উকভ়াযন ের়া হয় । 

Temple 360 সম্পলকি : 

• Temple 360 হল এেটি বিবজ্ট়াল প্ল্য়াটফমণ কযে়াকন কযকেউ 

কযকে়ান স্থ়ান কিকে 12টি কজ্য়াবেবলণঙ্গ এবিং চরয়াকমর েশণন েরকে 

প়াকর, য়া  ব়ার জ্নয  ুববয়াজ্নে েকর কে়াকল এবিং প়াশ়াপ়াবশ 

ম়ানুষকে মবিকরর  ়াকি  িংযুক্তও র়াকে। 

• ওকয়ব ়াইটটি এেজ্ন িক্তকে ই-েশণন, ই-ি ়াে, ই-আরবে এবিং 

অনয়ানয বববিন্ন পবরকষব়া  প়ােন ের়ার অনুমবে িে়ান েকর । 

Temple 360 হল এমন এেটি ওকয়ব ়াইট কযে়াকন কজ্ কেউ 

ি়ারে কিকে কযকে়াকন়া  ময় এবিং কযকে়াকন়া জ়্ায়গ়া কিকে ে়াকের 

পেকির মবিকর কযকে প়াকরন। 

• এই ওকয়ব ়াইকটর  ়াহ়াকযয, কেউ বিবজ্ট়ালি়াকব ববেযম়ান  বকচকয় 

য়াবমণে বহিু েীিণস্থ়ানগুবলর মবহম়া িেযক্ষ েরকে প়াকর৷ 

ওকয়ব ়াইটটি এেজ্ন িক্তকে ই-আরবে এবিং অনয়ানয বববিন্ন 

পবরকষব়া  প়ােন ের়ারও অনুমবে কেয়। 
 

ক্রীডা মন্ত্রক খ ান্ড ং ন্ডনমম িল র জনয ইউলনলস্কা েহন্ডবল  USD 

72,124 অনুদান ন্ডদলযলে 

ি়ারে  রে়াকরর যুব ববষয়ে ও ক্রীড়া মন্ত্রে 2022-এ UNESCO ফ়াি ফর 

এবলবমকনশন অফ কি়াবপিং ইন কপ়াটণ -এর জ্নয USD 72,124 আবিণে 

অনুে়ান বেকয়কে ৷ এটি নযযনেম  ম্মে মযকলযর বদ্বগুর্ পবরম়ার্ অিণ ৷ 29-31 

ক কেম্বর 2019-এর মকযয পয়াবরক  অনুবিে 7COP-এর করকজ়্াবলউশন 

অনু ়াকর, র়াজ্য েলগুবল ে়াকের বনজ্ বনজ্ কেকশর বনয়বমে ব়াকজ্কটর 1% 

ইউকনকস্ক়াকে কেল়াযুল়ায় কি়াবপিং বনময ণল ের়ার েহববকল অবে়ান র়াে়ার জ্নয 

 ম্মে হকয়বেল । 

 মলবি: 

2021  ়াকল, ি়ারে ইউকনকস্ক়া েহববকল 28172 ম়াবেণ ন িল়ার অনুে়ান 

বেকয়বেল । এই অনুে়ানেৃে েহববল 2020-2025 অপ়াকরশন়াল কেৌশল 

ব়াস্তব়ায়কন  হ়ায়ে়া ের়ার জ্নয বযবহ়ার ের়া হকব। 
 

AAI স্বন্ডনভি র খগাষ্ঠীগুন্ড লক প্ল্যাটফমি প্রদান করার জনয 'AVSAR' 

ন্ডস্কম চা ু কলরলে 

এয়়ারকপ়াটণ  অিবরটি অফ ইবিয়়া(AAI) মবহল়াকের এবিং ে়াবরগরকের িবেি়াকে 

উত্ ়াবহে েরকে এবিং ে়াকের  ঠিে  ুকয়াগ িে়ান ের়ার জ্নয "AVSAR"  

ন়াকমর এেটি উকেয়াগ চ়ালু েকরকে । AVSAR এর অিণ হল ‘Airport as 

Venue for Skilled Artisans Of The Region’ । AAI-

এর এেটি উকেয়াগ "AVSAR" (Airport as Venue for Skilled 

Artisans Of The Region) স্ববনিণ রে়ার জ্নয ে়াকের পবরব়ারগুবলকে 

ে়াযণেরীি়াকব স্ব-অবজ্ণ ে কগ়ািীকে  িংগঠিে ের়ার উকেকশয  ুকয়াগ িে়ান 

েরকব| 

এই প্রকলের অধীলন: 

• িবেটি AAI পবরচ়াবলে ববম়ানবিকর 100-200 বগণফুট এল়াে়া 

বনযণ়ারর্ ের়া হকয়কে । স্থ়ানটি 15 বেকনর জ্নয ট়ানণ অন কবব ক  

স্ববনিণ র কগ়ািীগুবলর জ্নয বর়াে ের়া হকে । 

• কচন্ন়াই, আগরেল়া, কের়াদুন, কুবশনগর, উেয়পুর এবিং অমৃে র 

ববম়ানবিকর েকয়েটি আউটকলট ইবেমকযযই চ়ালু ের়া হকয়কে, 

কযে়াকন স্থ়ানীয় মবহল়াকের দ্ব়ার়া পবরচ়াবলে স্ববনিণ র কগ়ািীগুবল ে়াকের 

ব়াবডর তেবর স্থ়ানীয় পর্য কযমন প়াফি র়াই , পয়াকেটজ়্াে প়াপড, 

আচ়ার, কলবি  বয়াগ/কব়ােল িেশণন েরকে |  

• AAI ববম়ানবিকর স্থ়ান বর়াে েকর SHG গুবলকে শবক্তশ়ালী ের়ার 

উকেয়াগ এই কে়াট কগ়ািীগুবলকে ববশ়াল দৃশযম়ানে়া িে়ান েরকব এবিং 

বৃহত্তর জ্ন িংেয়ার ে়াকে কপৌৌঁে়াকন়ার উকেকশয ে়াকের পর্যগুবলর 

িচ়ার/ববপর্ন েরকব ৷ 
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দন্ডিণ-মধয খর ওলয ‘One station One Product’ 

উলদযাগ চা ু কলরলে 

েবক্ষর্-মযয করলওকয় ে়ার েয়টি ববি়াকগর েয়টি িয়ান কেশকন " One 

station One Product " িচ়ার়াবিয়ান চ়ালু েকরকে । SCR ইনচ়াজ্ণ  

কজ্ন়াকরল ময়াকনজ়্ার অরুর্ কুম়ার তজ্ন এই নেুন উকেয়াকগর অিংশ বহ ়াকব 

ক কেন্দ্র়াব়াে কেশকন েল েুকলকেন৷ 

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• ববজ্য়ওয়়াড়া, গুনু্টর এবিং ঔরঙ্গ়াব়াে ে়াড়াও ে়াকচগুড়ায় েল স্থ়াপন 

ের়া হকয়কে। 

• নেুন কি়াগ্র়ামটি  রে়ার েেৃণ ে 2022-23  ়াকলর  ়ায়ারর্ ব়াকজ্কট 

চ়ালু ের়া হকয়বেল এবিং বেণ ম়াকন বেরুপবেকে এর পরীক্ষ়াও ের়া 

হকে। 

• করলওকয় কেশনগুবলর লক্ষয হল কেশীয় এবিং স্থ়ানীয় পকর্যর িচ়াকরর 

জ্নয এেটি আেশণ ববক্রয় এবিং িচ়ার কেকন্দ্র পবরর্ে ের়া । 

• েলটি দুটি পযণ়ায় কে়াল়া ি়ােকব এবিং পকরর ম়াক র 7 ে়াবরে কিকে 

এটি শুরু হকব এবিং ে়ারও পকরর ম়াক র 7 ে়াবরকে কশষ হকব ৷ 
 

UN-FAO অনুযাযী মুম্বাই এবং হাযদ্রাবাদ ‘2021 Tree City 

of the World’ ন্ডহসালব স্বীকৃন্ডে  াভ কলরলে 

জ়্াবে িংকের ে়ােয ও েৃবষ  িংস্থ়া (FAO) এবিং আবণ়ার কি ফ়াউকিশন 

কযৌিি়াকব মুম্ব়াই এবিং হ়ায়দ্র়াব়ােকে ববকের ‘2021 Tree City of the 

World’ বহক কব স্বীেৃবে িে়ান েকরকে । এই দুটি ি়ারেীয় শহর ে়াকের 

"স্ব়াস্থযের,  হনশীল এবিং  ুেী শহর গকড কে়াল়ার জ্নয শহর়াঞ্চকল  বুজ্ 

গ়ােপ়াল়া বৃবদ্ধর এবিং ে়াকের রক্ষর়্াকবক্ষকর্র িবেশ্রুবের" জ্নয  এই স্বীেৃবেটি 

ল়াি েকরকে । 

উকেেয, হ়ায়ের়াব়াে ট়ান়া বদ্বেীয়ব়াকরর জ্নয স্বীেৃবেটি কপকয়কে । 2021  ়াকল, 

হ়ায়দ্র়াব়ােই বেল ি়ারকের এেম়াত্র শহর য়াকে ‘2020 Tree City of 

the World’ বহ ়াকব স্বীেৃবে কেওয়়া হকয়বেল । হ়ায়দ্র়াব়াে এবিং মুম্ব়াই 

ে়াড়াও 21টি কেকশর 136টি অনয়ানয শহর ট্রি ব টি অফ েয ওয়়ার্ল্ণ  ে়াবলে়ার 

েৃেীয়  িংস্করকর্ স্বীেৃটি ল়াি েকরকে | 
 

বান্ডণজয মন্ত্রণা য: FY22-এ খ লটন্ট ফাইন্ড ংলযর সংেযা খবলড 

66,440-এ দাাঁ ন্ডডলযলে 

ব়াবর্জ্য ও বশল্প মন্ত্রকের েিয অনু ়াকর, ি়ারেীয় কপকটন্ট অবফক  কেশীয় 

কপকটন্ট ফ়াইবলিংকয়র  িংেয়া গে 11 বেকর িিমব়াকরর জ্নয আন্তজ্ণ ়াবেে 

ফ়াইবলিংকয়র কচকয় কববশ হকয়কে । 2022  ়াকলর জ়্ানুয়়াবর-ম়াচণ  কে়ায়়াটণ ়াকর, 

কম়াট 19796টি কপকটন্ট আকবেন ে়াবেল ের়া হকয়বেল, য়ার মকযয 

10,706টি ি়ারেীয় আকবেনে়ারী এবিং 9,090টি অ-ি়ারেীয় 

আকবেনে়ারীকের দ্ব়ার়া ে়াকয়র ের়া কপকটন্ট অন্তিুণ ক্ত বেল। 

প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র খমাদী গুজরালট ভগবান হনুমালনর 108 ফুট  ম্বা 

মম ন্ডেি র উলিাধন কলরলেন 

ি়ারকের িয়ানমন্ত্রী নকরন্দ্র কম়ােী হনুম়ান জ্য়ন্তী উপলকক্ষ বিবিও েনফ়াকরকের 

ম়াযযকম গুজ্র়াকটর মরববকে ব়াপু কেশব়ানি বজ্র আশ্রকম িগব়ান হনুম়াকনর 

108 ফুকটর এেটি মযবেণ র উকম়াচন েকরকেন। 'হনুমানন্ডজ চর ধাম' িেকল্পর 

অিংশ বহ ়াকব  মগ্র কেকশর চ়ারবেকে স্থ়াপন ের়া চ়ারটি মযবেণ র মকযয এই মযবেণ টি 

বদ্বেীয়। 

2010  ়াকল বহম়াচল িকেকশর বশমল়ার উত্তকর হনুম়ান বজ্র এই যরকনর িিম 

ববশ়াল মযবেণ  উকদ্ব়াযন ের়া হকয়বেল ৷ বদ্বেীয় মযবেণ টি পবিকম মরববকে স্থ়াপন ের়া 

হকয়কে৷ েৃেীয় মযবেণ টি েবক্ষকর্ ে়াবমলন়াডুর র়াকমেরকম স্থ়াপন ের়া হকব। 

এেইি়াকব পযবণ পবিমবকঙ্গ চেুিণ মযবেণ টি িবেি়া ের়া হকব। 
 

NITI Aayog জােীয খ টা এবং অযানান্ড টিক্স প্ল্যাটফমি চা ু 

করলব 

কম ম়াক , NITI আকয়়াগ নয়াশন়াল কিট়া অয়াি অয়ান়াবলটিক্স প্ল্য়াটফমণ 

(NDAP) চ়ালু ের়ার পবরেল্পন়া েকরকে, য়া বযবহ়ারে়ারী-ব়ান্ধব পদ্ধবেকে 

 রে়ারী কিট়া িে়ান েরকব এবিং কিট়া-চ়াবলে ব দ্ধ়ান্ত গ্রহর্ ও গকবষর়্াকে 

উত্ ়াবহে েরকব । প্ল্য়াটফমণটি 2020  ়াকল েল্পন়া ের়া হকয়বেল | 
 

প্রধানমন্ত্রী খমাদী ভম লজর খক. খক.  যালট  সু ার খেোন্ড টি 

হাস াো  খদলের উলেলেয উৎসগি কলরলেন 

িয়ানমন্ত্রী নকরন্দ্র কম়ােী বিবিও-েনফ়াকরবেিংকয়র ম়াযযকম গুজ্র়াকটর েে 

কজ্ল়ার িুকজ্র 200টি শযয়ার কে. কে. পয়াকটল  ুপ়ার কপশ়াবলটি 

হ়া প়াে়ালটি কেকশর উকেকশ উৎ গণ েকরকেন। এই হ়া প়াে়ালটি শ্রী কুচ কলি়া 

পয়াকটল  ম়াজ্ দ্ব়ার়া বনবমণে হকয়কে এবিং এটি েে অঞ্চকলর িিম ে়ানশীল  

 ুপ়ার কপশ়াবলটি হ়া প়াে়াল। 

এটি লক্ষ়াবযে ত নয,  ়ামবরে েমী এবিং বযব ়ায়ী  হ েে অঞ্চকলর জ্নগকর্র 

জ্নয ম়ান পন্ন বচবেৎ ়ার বনিয়ে়া িে়ান েরকব । এই উকেয়াগটি কেকশর িবেটি 

কজ্ল়ায় অন্তে এেটি কমবিকেল েকলজ্ স্থ়াপকনর কেন্দ্রীয়  রে়াকরর নীবের 

 ়াকি  ঙ্গবেপযর্ণ, য়াকে ি়ারে আগ়ামী 10 বেকর করেিণ   িংেযে ি়াক্ত়ার কপকে 

প়াকর । 
 

ন্ডহমাচ  প্রলদে খেলক  াদােলক সংযুক্তকারী ন্ডবলের সলবিাচ্চ 

টালন  BRO িারা ন্ডনমিাণ করা হলব 

BRO মহ়াপবরচ়ালে কলফকটনয়ান্ট কজ্ন়াকরল র়াজ্ীব কচৌযুরী কে়াষর়্া েকরকেন 

কয,  ীম়ান্ত  ডে  িংস্থ়া বহম়াচল িকেশ এবিং ল়াে়ােকে  িংযুক্ত েরকে 

16,580 ফুট উচ্চে়ায় বশনকু ল়া প়াক  ববকের  কবণ়াচ্চ ট়াকনল তেবর েরকব । 

বেবন বশনকু ল়া প়াক  কেৌশলগেি়াকব গুরুত্বপযর্ণ বহম়াচল কিকে জ়্ােে়ার 

কর়ািটি চ়ালু ের়ার  ময় এই েি়াটি বকলবেকলন | 

 

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


Monthly Current Affairs PDF in Bengali | April 2022 

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

সমস্ত প্রন্ডেলযান্ডগোমম ক  রীিার জনয গুরুত্ব মণি েেয: 

জান্সকার উ েযকা: 

• চাদর খেক, য়া ন্ডহমান্ডযে নদী খেক ন়াকমও পবরবচে | এটি 

জ়্ােে়াকর শুযুম়াত্র শীকের ম়া গুবলকে অয়াকক্স কয়াগয হয়। 

• পদুম-ে়ারচ়া কেে, লুগন়াে কেইল কেে এবিং জ়্ােে়ার-শ়াম িয়াবল 

কেকের মকে়া কেে  হ অয়ািকিঞ্চ়ার অনু ন্ধ়ানে়ারীকের উকেকশয 

জ়্ােে়ার ে়ার ববপজ্জনে িয েকের জ্নয স্বীেৃে ি়াপ্ত। 

ন্ডেনকু- া: 

বশনকু-ল়া ট়াকনল, য়া ন্ডেনকু া টালন  ব়া ন্ডেলঙ্গা- া টালন  ন়াকমও 

পবরবচে | এটি এেটি পবরেবল্পে কম়াটরকয়াগয ট়াকনল, য়া উত্তর ি়ারকের বহম়াচল 

িকেকশর ল়াকহৌল উপেযে়া এবিং ল়াে়াকের জ়্ােে়ার উপেযে়াকে  িংযুক্ত েকর। 
 

WHO খলাবা  খসন্টার ফর েযান্ড েনা  খমন্ড ন্ডসলনর ন্ডভন্ডিপ্রস্তর 

স্থা ন করল ন প্রধানমন্ত্রী খমান্ডদ 

ববে স্ব়াস্থয  িংস্থ়া গুজরালটর এেটি  ়াইকট কল়াব়াল ক ন্ট়ার ফর েয়াবিশন়াল 

কমবিব ন চ়ালু েকরকে , য়ার মযল লক্ষয হল আযুবনে ববজ্ঞ়াকনর  ়াকি ি়াচীন 

বচবেৎ ়া পদ্ধবেগুবল বমবশ্রে ের়া । ইকিন্ট চল়াে়ালীন, WHO িয়ান কটকর়া  

কেকেই ়া  বহবিকে বকৃ্তে়া কেন, য়া  ব়াইকে বববিে েকরবেল । অনুি়াকন 

উপবস্থে বেকলন WHO িয়ান কটকর়া  কেকেই ়া  এবিং মবরশ়াক র িয়ানমন্ত্রী 

শ্রী প্রন্ডবন্দ কুমার জুগনাউে। 
 

আযুষ্মান ভারে-স্বাস্থয ও সুস্থো খকন্দ্র প্রকলের 4েি বের  মণি হ  

কেন্দ্রীয় স্ব়াস্থযমন্ত্রী মন ুে ম়াি়াবিয়়া, 16ই এবিল কিকে 22কশ এবিল পযণন্ত 

আয়ুষ্ম়ান ি়ারে- স্ব়াস্থয ও  ুস্থে়া কেকন্দ্রর (AB-HWCs) চেুিণ ব়াবষণেী 

উপলকক্ষ "আজান্ডদ কা অমৃে মলহাৎসব"-এর অযীকন এেটি  প্ত়াহবয়াপী 

উেয়াপকনর আকয়়াজ্ন েকরবেকলন । এর উকদ্ব়াযন 14ই এবিল 2018-এ  

েবত্তশগকডর ববজ়্াপুর কজ্ল়ার এেটি গ্র়াকম হয় । 

 

গান্ধীনগলর খদলের প্রেম খ াটি াব  খসা ার রুফট  ন্ডসলেম 

উলমাচন করা হলযলে 

গুজ্র়াকটর গ়ান্ধীনগকর স্বামীনারাযণ অিরধাম মন্ডন্দর কমলপ্ল্লক্স ি়ারকের 

িিম বহনকয়াগয solar rooftop বযবস্থ়ার উকদ্ব়াযন ের়া হকয়কে। 10 

ফলটালভা টাইক ন্ড ন্ডভ খ াটি  ন্ডসলেমটি নেুন বেবে-বিবত্তে 

সালভি ালটক  াওযার ন্ডসলেম ন্ড ন্ডমলট  দ্ব়ার়া তেবর ের়া হকয়কে এবিং 

জ়্ামণ়ান উন্নয়ন  িংস্থ়া  লযলচ খগলস েযাফ্ট ফার ইন্টারনযােনা  

জুসালমনারন্ডবট (ন্ডজআইলজ ) দ্ব়ার়া বিজ়্াইন ের়া হকয়কে । ি়ারে জু্কড 

পুননণবীেরর্কয়াগয শবক্ত শহরগুবলর ববে়াকশর জ্নয কেন্দ্রীয় নেুন এবিং 

পুননণবীেরর্কয়াগয শবক্ত মন্ত্রকের উকেয়াকগ ব কেমগুবল স্থ়াপন ের়া হকয়কে ।  

কমে ইন ইবিয়়া িেকল্পর অযীকন এলইবি, অবক্সকজ্ন েনক নকেটর এবিং ইবি 

চ়াবজ্ণ িং  রঞ্জ়াকমর মকে়া উচ্চ- পন্ন ক ৌর পর্যগুবলর এেটি শীষণস্থ়ানীয় বনমণ়াে়া, 

নেুন বেবে-বিবত্তে  ়াকিণ ়াকটে প়াওয়়ার ব কেম  বলবমকটি(SPSL) দ্ব়ার়া 

PV কপ়াটণ গুবল তেবর ের়া হকয়কে | PV কপ়াটণ  ব কেমটি অেযন্ত  ়াশ্রয়ী এবিং 

এরজ্নয েম রক্ষর়্াকবক্ষকর্র িকয়়াজ্ন, এটির 25-30 বেকরর েীেণ কশলফ 

ল়াইফ রকয়কে | এটি  হকজ্ই এেজ্ন বযবক্ত দ্ব়ার়া ইনেল ের়া  ম্ভব এবিং এটি  

ি়ারেীয় জ্লব়াযু়র জ্নয আেশণ। 
 

জনগলণর অন্ডভলযাগ জানালে সাহাযয করার উলেলেয J&K 'জন 

ন্ডনগ্রান্ডন' অযা  চা ু কলরলে 

জ্মু্ম ও ে়াশ্মীকরর গ্র়ামীর্ উন্নয়ন এবিং পঞ্চ়াকয়বে র়াজ্ ববি়াগ, ই-গিকনণে 

উকেয়াকগর অযীকন এেটি অয়াপ চ়ালু েকরকে, য়ার ন়াম 'জ্ন বনগ্র়াবন', য়া বববিন্ন 

বস্কম  পবেণ ে অবিকয়াগগুবল অনল়াইকন জ়্ান়াকে  হ়ায়ে়া ের়ার উকেকশয 

তেরী ের়া হকয়কে । ‘জ্ন বনগ্র়াবন’ অয়াপ হল এেটি 24×7 ইন্ট়ারকনট-বিবত্তে 

প্ল্য়াটফমণ, য়ার লক্ষয হল জ্মু্ম ও ে়াশ্মীকরর ব়াব ি়াকের অবিকয়াগ, ববি়াগ দ্ব়ার়া 

চ়ালু ের়া বববিন্ন  রে়াবর িেকল্পর ববরুকদ্ধ বরকপ়াটণ  ের়া এবিং  ম়ায়ান ের়া। 
 

গ্রাম  ল্লী: জমু্ম ও কাশ্মীলর ভারলের প্রেম কাবিন-ন্ডনউো  

 ঞ্চালযে 

প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র খমান্ডদ জ্মু্ম ও ে়াশ্মীকরর  ীম়ান্ত অঞ্চল সাম্বার  ল্লীর 

500 খকন্ডভ এেটি ক ৌর প্ল্য়ান্ট কেকশর উকেকশ উৎ গণ েকরকেন, য়া এটিকে 

কেকশর িিম 'কাবিন ন্ডনউো   ঞ্চালযে' বহ ়াকব পবরর্ে েকরকে।  

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• িয়ানমন্ত্রীর মকে ‘পেী’ ে়াবণন বনউে়াল হকয় কেশকে বেশ়া 

কেবেকয়কে । 

• েমণেেণ ়ার়া কয়াগ েকরকেন কয, জ়্ােীয়  রে়াকরর 'গ্র়াম উজ্ণ ়া স্বর়াজ্' 

েমণ যবচর অযীকন, কম়াট 6,408 বগণ বমট়ার এল়াে়া  হ 1,500টি 

ক ়াল়ার পয়াকনল মকিল পঞ্চ়াকয়কের 340টি ব়াবডকে ববদুযৎ  রবর়াহ 

েরকব। 

• ি়ারকের িিম ে়াবণন- বনউে়াল ক ৌর গ্র়াম বহ ়াকব এই গ্র়ামটি 

ইবেহ়া  তেবর েকরকে৷ 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/7532/general-competition-maha-pack-bengali-validity-12-months


Monthly Current Affairs PDF in Bengali | April 2022 

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

• েমণেেণ ়ার়া বকলকেন কয িেল্পটি করেিণ   মকয়র মকযয 2.75 কে়াটি 

ট়াে়া বযকয় কশষ  পযর্ণ ে়াজ্ কশষ ের়া হকয়কে । উৎপ়াবেে ববদুযৎ 

স্থ়ানীয় প়াওয়়ার বগ্রি কেশকনর ম়াযযকম গ্র়াকম ববেরর্ ের়া হকব, য়ার 

তেবনে িকয়়াজ্ন 2,000 ইউবনট। 
 

গুজরালটর দালহালদ 22,000 খকাটি টাকার উন্নযন প্রকলের 

উলিাধন করল ন প্রধানমন্ত্রী খমান্ডদ 

গুজ্র়াকটর ে়াকহ়াকে আকয়়াবজ্ে এেটি অনুি়াকন িয়ানমন্ত্রী নকরন্দ্র কম়াবে 

22,000 কে়াটি ট়াে়ার বববিন্ন িেকল্পর উকদ্ব়াযন েকরন । ে়াকহ়াে কজ্ল়ার 

েবক্ষর়্াঞ্চকল জ্ল  রবর়াহ িেল্পটি নমণে়া নেীর অবব়াবহে়ায় বনবমণে(840 কে়াটি 

ট়াে়া) হকয়কে | 

এই িেল্পগুবলর মকযয রকয়কে ইবন্টকগ্রকটি েম়াি অয়াি েকর়াল ক ন্ট়ার 

(ICCC) বববর্ল্িং, েমণ ওয়়াট়ার করকনজ্ ব কেম,  ুযয়়াকরজ্ ওয়়ােণ  ,  বলি 

ওকয়ে ময়াকনজ্কমন্ট ব কেম এবিং করইন ওয়়াট়ার হ়াকিণ বেিং ব কেম। 

িয়ানমন্ত্রী আব়া  কয়াজ্ন়ার অযীকন, পঞ্চমহল ও ে়াকহ়াে কজ্ল়ার 10,000 জ্ন 

আবেব়া ীকে 120 কে়াটি ট়াে়া কেওয়়া হকয়কে। িয়ানমন্ত্রী 66 কেবি কে়াবিয়়া 

 ়াবকেশন, পঞ্চ়াকয়ে হ়াউ  এবিং অঙ্গনওয়়াবডরও উকদ্ব়াযন েকরন ।  
 

নীন্ডে আলযালগর ভাইস খচযারমযান রাজীব কুমার  দেযাগ 

কলরলেন 

 রে়ার পবরচ়াবলে  িংস্থ়া, নীবে আকয়়াকগর ি়াই  কচয়়ারপ়ার ন র়াজ্ীব কুম়ার 

 রে়াবর বনকেণ কশ পেেয়াগ েকরকেন । এেজ্ন অিণনীবেববে  ুমন কববর পবরেল্পন়া 

 িংস্থ়ার নেুন িয়ান বহক কব ে়াবয়ত্ব গ্রহর্ েরকবন | 

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• মবন্ত্র ি়া বনকয়়াগ েবমটি দ্ব়ার়া জ়্াবর ের়া এেটি আকেশ অনু ়াকর, 

 রে়ার র়াজ্ীব কুম়াকরর পেেয়াগ এবিং  ুমন কববরর বনকয়়াকগর 

অনুকম়ােন বেকয়কে | র়ায় অনু ়াকর র়াজ্ীব কুম়ারকে ে়ার ে়াবয়ত্ব 

কিকে অবয়াহবে কেওয়়া হকব। 

• র়াজ্ীব কুম়াকরর পেেয়াকগর ে়ারর্ বল়া হয়বন৷ 

• অরববি প়ান়াগবডয়়া 2017  ়াকলর আগকে এে়াকিবময়়ায় বফকর 

য়াওয়়ার জ্নয চ়ােবর কিকে পেেয়াগ ের়ার পর, র়াজ্ীব কুম়ার, 

এেজ্ন অিণনীবেববে, নীবে আকয়়াকগর ি়াই  কচয়়ারময়ান  বহ ়াকব 

বনযুক্ত হন। 
 

NITI Aayog draft battery swapping policy 2022 

প্রকাে কলরলে 

NITI Aayog এেটি draft battery swapping policy 

2022 িে়াশ েকরকে, য়ার অযীকন 40 ল়াকেরও কববশ জ্ন িংেয়া  হ  মস্ত 

কমকে়াপবলটন শহরগুবলকে িিম পযণ়াকয় বয়াট়াবর ক ়ায়়াবপিং কনটওয়়াকেণ র 

ববে়াকশর জ্নয অগ্র়াবযে়ার কেওয়়া হকব ।  মস্ত বড শহর কযমন র়াকজ্যর 

র়াজ্য়ানী, UT  ের েফের এবিং 5 লকক্ষরও কববশ জ্ন িংেয়ার শহরগুবল বদ্বেীয় 

পযণ়াকয়র আওে়ায় আ কব। 

শহরগুবলকে টু-হুইল়ার এবিং বি-হুইল়ার য়ানব়াহন ববি়াগকে অবযে গুরুত্ব 

কেওয়়া হকয়কে। Draft Policy অনু ়াকর, swappable বয়াট়াবর  হ 

গ়াবডগুবল বয়াট়াবর ে়াড়াই বববক্র ের়া হকব  

বযাটান্ডর খসাযান্ড ং ন্ডক? 

• বয়াট়াবর swapping হল এেটি ববেল্প য়ার মকযয চ়াজ্ণ  ের়া বয়াট়াবরর 

জ্নয বি চ়াজ্ণ  হওয়়া বয়াট়াবরগুবল বববনময় ের়া হয় । বয়াট়াবর 

swapping গ়াবড এবিং জ্ব়াল়াবনকে বি-বলঙ্ক েকর (এই কক্ষকত্র 

বয়াট়াবর) এবিং ে়াই য়ানব়াহকনর অবগ্রম েরচ েবমকয় কেয়।   

• বয়াট়াবর swapping জ্নবিয়ি়াকব কে়াট য়ানব়াহন কযমন 2 এবিং 

3 চ়াে়ার জ্নয বযবহৃে হয়, কযগুবল বয়াট়াবর কে়াট রকয়কে |  
 

International News in Bengali 
 
হালঙ্গন্ডরর প্রধানমন্ত্রী ন্ডহলসলব চেুেি খমযালদ ন্ডবজযী হলযলেন ন্ডভক্টর 

অরবান 

হ়াকঙ্গবরর িয়ানমন্ত্রী, বিক্টর অরব়ান 2022  ়াকল কেকশর  ়ায়ারর্ বনবণ়াচকন 

জ্কয়র ফকল ট়ান়া চেুিণ কময়়াকে জ্য়ী হকয়কেন । ে়ার ি়ানপন্থী বফকিজ্ প়াটিণ  

কম়াট কি়াকটর 98% গর্ন়ার পর  পযর্ণ কি়াকটর 53.1% কি়াট কপকয়কে । 

2010  ়াকলর কম ম়াক  িয়ানমন্ত্রীর িয বমে়া গ্রহর্ ের়ার পর কিকে 58 বের 

বয় ী বিক্টর অরব়ান EU কে  বকচকয় কববশ  মকয়র জ্নয  রে়ার িয়ান 

হকয়কেন। 
 

জান্ডেসংলের মানবান্ডধকার কাউন্ডন্স   ঃ ইযান ফ্রাইলক জ বাযু 

ন্ডবলেষজ্ঞ ন্ডহসালব ন্ডনযুক্ত কলরলে 

জ়্াবে িংে ম়ানব়াবযে়ার ে়াউবেল (UNHRC) িক্টর ইয়়ান ফ্র়াইকে 

ম়ানব়াবযে়ার ও জ্লব়াযু় পবরবেণ কনর জ্নয ববকের িিম স্ব়াযীন ববকশষজ্ঞ বহক কব 

বনকয়়াগ েকরকে । ি়াাঃ ফ্র়াইকে বেন বেকরর জ্নয বনকয়়াগ ের়া  হকয়কে । বেবন 

টুি়ালু এবিং অকেবলয়়ার তদ্বে ন়াগবরেকত্বর অবযে়ারী । এই পেটি অবযবিে ের়া 

িিম বযবক্ত হকে চকলকেন ইয়়ান ফ্র়াই, য়ার অকেবলয়়ার এবিং টুি়ালুয়়ার উিয় 

কেকশর ন়াগবরেত্ব রকয়কে | বেবন 2015 পয়াবর  জ্লব়াযু়  কম্মলকন স্বকল্প়ান্নে 

কেশগুবলর হকয় আওয়়াজ্ েুকলবেকলন | 

ম়ানব়াবযে়ার ও জ্লব়াযু় পবরবেণ কনর জ্নয ববকশষ িবেকবেকের পেটি 2021 

 ়াকলর অকক্ট়াবকর UNHRC দ্ব়ার়া তেবর ের়া হকয়বেল । নেুন স্ব়াযীন 

ববকশষকজ্ঞর "আেবিে ও যীরগবের ববপযণয়  হ জ্লব়াযু় পবরবেণ কনর ববরূপ 

িি়াবগুবল েীি়াকব িি়াববে েকর ে়া অযযয়ন ও বচবিে ের়ার জ্নয বনকেণ শ 

ি়ােকব।  
 

রাষ্ট্রপতি রাম নাথ ক াতিন্দ আমস্টারডামমর একটি নিুন হলুদ টিউতলপ 

প্রজান্ডের নাম তদম়েমেন 'মমত্রী' 

রাষ্ট্র ন্ডে রাম নাে খকান্ডবন্দ োর দুই খদলের যাত্রার খেষ  যিালয 

আমোর ালম অবেরণ কলরলেন | 34 বেলর খনদার যািলস এটি 

োর প্রেম সফর | এই সময ন্ডেন্ডন  াচ েীষি খনেৃলত্বর সালে 
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আল াচনা েকরকেন, এবিং একটি নেুন হ ুদ টিউন্ড   িজ়্াবের ন়াম 

বেকয়কেন 'মমত্রী'। 

সান্ডবিযার খপ্রন্ডসল ন্ট আল কসািার ভুন্ডসচ নেুন খমযালদ জযী 

হলযলেন 

আকলে ়াি়ার িুব চ  ়াববণয়়ার কিব কিন্ট বহক কব পুনাঃবনবণ়াবচে হকয়কেন । 

কি়াট়ার  িংস্থ়া CeSID এবিং Ipsos Vucic- আকলে ়াি়ার িুব কচর 

ববজ্কয়র পযবণ়াি়া  বেকয়বেল। ববজ্য় কজ়্াকটর জ্নয ইউকর়াপ-পন্থী এবিং মযযপন্থী 

কজ়্াকটর িবেবনবযত্ব েকরবেকলন এেজ্ন অব রি়াপ্ত ক ন়া কজ্ন়াকরল 

জ্দ্র়ািকে়া কপ়াকন়া  | কপ়ালে়ারর়া িববষযদ্ব়ার্ী েকরবেকলন কয, িুব কচরর 

 ়াববণয়়ান িকগ্রব ি প়াটিণ  (SNS) 43 শে়ািংশ কি়াকটর কি়াকট জ্য়ী হকব | 

 

চীন সফ ভালব  ৃন্ডেবী  যিলবিলণর জনয নেুন সযালট াইট 

Gaofen-3 03 উৎলি ণ কলরলে 

চীন  ফলি়াকব লিং ম়াচণ -4ব  রকেকট বজ্উকুয়়ান  য়াকটল়াইট লঞ্চ ক ন্ট়ার 

কিকে 07 এবিল, 2022 ে়াবরকে এেটি নেুন পৃবিবী পযণকবক্ষর্  য়াকটল়াইট  

গ়াওকফন-3 03 উৎকক্ষপর্ েকরকে। এই নেুন  য়াকটল়াইটটি ে়ার স্থল- মুদ্র 

র়াি়ার  য়াকটল়াইট নক্ষত্রপুকঞ্জর অিংশ হকয় উঠকব এবিং গ়াওকফন-3 02 

 য়াকটল়াইটগুবলর  ়াকি এেটি কনটওয়়ােণ  গঠন েরকব | 

 

খেহবাজ েরীফ 2022 সাল   ান্ডকস্তালনর 23েম প্রধানমন্ত্রী 

ন্ডহলসলব ন্ডনবিান্ডচে হলযলেন 

প়াবেস্ত়াকনর ববকর়াযী েলীয় কনে়া, কশহব়াজ্ শরীফ জ়্ােীয় পবরষকে কি়াকটর 

ম়াযযকম কেকশর 23েম িয়ানমন্ত্রী বহক কব ববন়া িবেদ্ববিে়ায় বনবণ়াবচে হকয়কেন 

। 70 বের বয় ী প়াবেস্ত়ান মু বলম লীগ (PML-N) িয়ান ইমর়ান ে়াকনর 

স্থল়াবিবষক্ত হকবন, বযবন  ম্প্রবে জ়্ােীয় পবরষকে অন়াস্থ়া কি়াকট অপ ়াবরে 

হকয়কেন । কশহব়াজ্ শবরফ প়াবেস্ত়াকনর ি়াক্তর্ িয়ানমন্ত্রী নওয়়াজ্ শবরকফর 

ি়াই। 

কশহব়াজ্ শরীফ 174টি কি়াট কপকয়বেকলন এবিং ই ল়াবমে বরপ়াববলে অফ 

প়াবেস্ত়াকনর িয়ানমন্ত্রী বহক কব বনবণ়াবচে হকয়কেন । 342-এর হ়াউক , ববজ্য়ী 

ি়ািীকে েমপকক্ষ 172 জ্ন  িং ে  েক যর  মিণন কপকে হয় ।  

বেবন বেনব়ার কেকশর  বকচকয় জ্নবহুল এবিং র়াজ্ননবেেি়াকব গুরুত্বপযর্ণ প়াঞ্জ়াব 

িকেকশর মুেযমন্ত্রী বহক কব ে়াবয়ত্ব প়ালন েকরকেন । ি়াক্তন র়াষ্ট্রপবে এবিং 

প়াবেস্ত়ান বপপল  প়াটিণ র (PPP) কে়া-কচয়়ার আব ফ আবল জ়্ারে়াবর এেটি 

অন়াস্থ়া িস্ত়াকবর ম়াযযকম ইমর়ান ে়াকনর স্থল়াবিবষক্ত েরকে কযৌি ববকর়াযী 

তবঠকে িয়ানমন্ত্রী পকের জ্নয কশহব়াকজ্র ন়ামটি িস্ত়াব বেকয়বেকলন। 
 

ইকুলয র বনয প্রাণীলদর আইনী অন্ডধকার খদওযার খিলত্র ন্ডবলে 

প্রেম খদে হলয উলঠলে 

েবক্ষর্ আকমবরে়ার কেশ ইকুকয়ির বনয ি়ার্ীকের আইনগে অবযে়ার কেওয়়ার 

বেে কিকে ববকের িিম কেশ হকয় উকঠকে । এই ম়ামল়ায় কেকশর  কবণ়াচ্চ 

আে়ালে "একেবলট়া" ন়াকম  এেটি পশমী ব়ানকরর পকক্ষ র়ায় বেকয়কে | 

আে়ালে বকলকে কয,  রে়ার ে়ার অবযে়ার লঙ্ঘন েকরকে । এে়াড়া, কয়াগ ের়া 

হকয়কে কয ম়াবলে ি়ার্ীটির অবযে়ারও লঙ্ঘন েকরবেল যেন ে়াকে ে়ার 

ি়ােৃবেে আব়া  কিকে অল্প বয়ক   বরকয় কেওয়়া হকয়বেল । আে়ালে অবকশকষ 

বকলকে কয, ি়ার্ীর়া িেৃবের অবযে়ার দ্ব়ার়া  ুরবক্ষে অবযে়াকরর অযীকন রকয়কে।  

 

ওযার্ল্ি  খে  অগিানাইলজেন(WTO) 2022 সাল  ন্ডবেবযা ী 

বান্ডণজয বৃন্ডির  মবিাভাস কন্ডমলয 3% কলরলে 

ওয়়ার্ল্ণ  কেি অগণ়ান়াইকজ্শন(WTO) 2022- ়াকলর জ্নয ববেবয়াপী ব়াবর্জ্য 

বৃবদ্ধর(আয়েকন) অনুম়ান  িংকশ়াযন েকর 3 শে়ািংশ েকরকে। এর আকগ, 

2021  ়াকলর অকক্ট়াবকর, এই  িংস্থ়াটি 4.7 শে়ািংশ অনুম়ান েকরবেল । 

র়াবশয়়া-ইউকক্রন দ্বি-এর েরুর্ এই  িংকশ়াযনটি ের়া হকয়কে । 2023- ়াকলর 

জ্নয, এই পর্যদ্রবয ব়াবর্জ্য বৃবদ্ধর পবরম়ার্ 3.4% অনুম়ান ের়া হকয়কে। 

েীেণ কময়়াকে, WTO বকলকে কয, এই  িংে়ােটি ববেবয়াপী অিণনীবেকে পৃিে 

ব্লকে ববিক্ত েরকে প়াকর। এই যরকনর পবরবস্থবেকে, ি়ারকের িেৃে বজ্বিবপ 

9%, চীকনর 7% এবিং র়াবশয়়ার 10% হ্র়া  প়াকব বকল অনুম়ান ের়া হকে | 
 

ইসরালয  সফ ভালব নেুন খ জার-ন্ডভন্ডিক ন্ডবমান প্রন্ডেরিা 

বযবস্থা ‘আযরন ন্ডবম’ সফ ভালব  রীিা কলরলে 

ই র়াকয়ল  ফলি়াকব এেটি নেুন কলজ়্ার কক্ষপর়্াস্ত্র-িবেরক্ষ়া বযবস্থ়া 'আযরন 

ন্ডবম' পরীক্ষ়া েকরকে, য়া কর়ান  হ কযকে়াকন়া ব়াযু়ব়াবহে বস্তুকে ধ্বিং  েরকে 

প়াকর । আয়রন রবশ্ম হল ববকের িিম শবক্ত-বিবত্তে অস্ত্র বযবস্থ়া, য়া আগে 

UAV, রলকট, মটি ার, দূর াল্লার খি ণাস্ত্র, অযান্ডন্ট-টযাঙ্ক ন্ডমসাই  

ইেয়াবে গুবল েরকে কলজ়্ার রবশ্ম বযবহ়ার েকর । আয়রন রবশ্ম হল র়াফ়াকয়ল 

অয়ািি়ােি বিকফে ব কেম দ্ব়ার়া তেবর ের়া হকয়কে ।  

আযরন ন্ডবম ন্ডকভালব কাজ কলর? 

• আয়রন ববম কয কে়াকন়া ব়াযু়ব়াবহে বস্তুকে ধ্বিং  েরকে এেটি 

ফ়াইব়ার কলজ়্ার ব কেকম ে়াজ্ েকর । 

• আগে রকেট ফ়ায়়াকরর ববরুকদ্ধ 90% ব়ায়া হ়ার  হ আয়রন কি়াম 

িবেরক্ষ়া বযবস্থ়ায় এেটি দুেণ ়ান্ত  ়াফলয অজ্ণ ন েকরকে। 
 

ইলন্দালনন্ডেযা ভারে খেলক কৃন্ডষ আমদান্ডন স্থন্ডগে কলরলে 

বেবের েমণেেণ ়াকের বযিণে়া উকেে েকর ইকি়াকনবশয়়া ি়ারে কিকে েৃবষ 

পকর্যর আমে়াবন বন্ধ েকরকে, য়ার ফকল ে়ােযশ য রপ্ত়াবনে়ারেকের মকযয 

উকদ্বগ কেে়া বেকয়কে। 

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• ইকি়াকনবশয়়ার েৃবষ মন্ত্রে অনুয়ায়ী, ি়ারে কিকে ে়াব়াকরর 

বনর়াপত্ত়া পরীক্ষ়া ের়ার জ্নয এবিং COA জ়্াবর ের়ার জ্নয স্বীেৃে 

পরীক্ষ়াগ়ারগুবলর েেৃণ ত্ব িেয়াহ়ার ের়া হকয়কে৷ 

• ইকি়াকনবশয়়ার রপ্ত়াবনে়ারেকের অিণ ়ার  পকেণ  অববহে ের়া 

হকয়কে। ইকি়াকনবশয়়া রপ্ত়াবনে়ারেকের COA-কে অবেবরক্ত েিয 

কেওয়়ার জ্নয এেটি কন়াটিশ জ়্াবর ের়া হকয়কে। 
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• ববজ্ঞবপ্তটি বেন কিকে চ়ার ম়া  আকগ ইকি়াকনবশয়়া  রে়ার 

প়াঠিকয়বেল ৷ 

• যবেও বিকয়েন়াম এবিং ি়াইলয়াকির মকে়া কেশগুবল ে়াকের 

পরীক্ষ়াগ়ারগুবলকে  মকয়র আকগই COA িে়ান েকর বনবন্ধন 

েরকে  ক্ষম হকয়বেল, বেন্তু ি়ারেীয় েেৃণ পক্ষ  ময় ীম়া পযরর্ 

েরকে প়াকরবন৷ 

• বনবন্ধন আকবেন কূটননবেে চয়াকনকলর ম়াযযকম জ্ম়া বেকে হকব । 

েকব জ়্াে়ােণ ়ার দূে়াব়া   ময়মকে়া বনবন্ধন েরকে বযিণ হকয়কে। 
 

জান্ডেসংলের প্রন্ডেলবদন অনুযাযী, ইউলক্রন যুলির আলগ 

খকান্ডভল র দরুণ 77 ন্ডমন্ড যন মানুষ দান্ডরদ্র সীমার ন্ডনলচ চল  খগলে 

জ়্াবে িংকের এেটি িবেকবেন অনু ়াকর, কে়াবিি মহ়াম়ারীটির েরুর্ গে বের 

77 বমবলয়ন ম়ানুষ গুরুের ে়াবরদ্রে়ার  মু্মেীন হকয়কে | এটি ইউকক্রকনর 

 িংেকটর অবেবরক্ত কব়াঝ়ার আকগর েিয | . 

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• গকবষর়্া অনু ়াকর, যনী কেশগুবল মহ়াম়ারী মি়া কিকে পুনরুদ্ধ়ার 

েরকে  ়াহ়াযয ের়ার জ্নয অবে-স্বল্প  ুকের হ়াকর ববশ়াল পবরম়ার্ অিণ 

বযবহ়ার েরকে প়াকর । 

• অনযবেকে, েবরদ্র কেশগুবল ে়াকের ঋর্ পবরকশ়াকযর জ্নয েকয়ে 

বববলয়ন িল়ার বযয় েকরকে এবিং যকিষ্ট উচ্চের ঋকর্র  মু্মেীন 

হকয়কে | য়া ে়াকের বশক্ষ়া ও স্ব়াস্থয পবরচযণ়া, পবরকবশ  ুরক্ষ়া, এবিং 

তবষময হ্র়াক  বববনকয়়াগ েরকে অক্ষম েকরকে। 

জান্ডেসংলের প্রন্ডেলবদন: 

• জ়্াবে িংকের মকে, 2019  ়াকল 812 বমবলয়ন ম়ানুষ িবেবেন 

1.90 িল়ার ব়া ে়ার েম েরকচ গুরুের ে়াবরদ্রযে়ার মকযয ব ব়া  

েরে এবিং 2021  ়াকলর মকযয, মহ়াম়ারীর ে়ারকর্ এই  িংেয়াটি 

889 বমবলয়কন কপৌৌঁকেবেল। 

• িবেকবেনটি জ়্াবে িংকের 2030 উন্নয়ন লক্ষয অজ্ণ কনর জ্নয 

অিণ়ায়কনর উপর দৃবষ্ট বনবদ্ধ েকর, য়ার মকযয ে়াবরদ্রয দূরীেরর্,  মস্ত 

েরুর্কের উচ্চ-ম়াকনর বশক্ষ়া িে়ান এবিং বলঙ্গ  মে়া অজ্ণ ন অন্তিুণ ক্ত 

রকয়কে। 
 

গ্রীষ্মমি ীয ঝড খমন্ডগ ভম ন্ডমধস এবং বনযা সহ ন্ডফন্ড  াইলন বযা ক 

ধ্বংস কলরলে 

গ্রীষ্মমিলীয় ঝড খমন্ডগর দরুণ বফবলপ়াইকন িয বময  এবিং বনয়ায় বয়াপে 

 বণন়াশ হকয়কে | এরফকল, েমপকক্ষ 167 জ্ন বনহে হকয়কে । জ়্ােীয় দুকযণ়াগ 

 িংস্থ়ার মকে, আরও 110 জ্ন বনকে়াৌঁ জ্ এবিং 1.9 বমবলয়ন ম়ানুষ িি়াববে 

হকয়কে । প়াহ়াকডর েুষ়ারপ়াে এবিং উপকচ পড়া নেীগুবল মযয কলইকে িকেকশর 

কবকব শহকরর আকশপ়াকশর গ্র়ামগুবলকে ধ্বিং যজ্ঞ চ়াবলকয়কে । 

গ্রীষ্মমি ীয ঝড খমন্ডগ সম্পলকি : 

• গ্রীষ্মমিলীয় ঝড কমবগ, বফবলপ়াইকন েবপেয়াল েমণ অয়াগ়াটন ন়াকমও 

পবরবচে, এটি এেটি কে়াট বেন্তু ববধ্বিং ী গ্রীষ্মমিলীয় ঝড, য়া 

2022  ়াকলর এবিল ম়াক  বফবলপ়াইকন আে়াে হ়াকন। 

• কমবগ দুটি লয়ািফল েকরকে | এেটি গুইউয়়াকনর েয়াবলকে়ায়়ান দ্বীকপ 

এবিং অনযটি  ়াম়াকরর কবব কে৷ 

• বববর্ণ হওয়়ার আকগ, এটি েবক্ষর্-পবিম বেকে চলকে ি়াকে এবিং 

বফবলপ়াইন  ়াগকর পুনর়ায় িকবশ েকর । 

• ববজ্ঞ়ানীকের মকে, ম়ানব- ৃষ্ট জ্লব়াযু় পবরবেণ কনর ফকল গ্রীষ্মমিলীয় 

ঝডগুবল আরও েীে এবিং শবক্তশ়ালী হকয় উকঠকে। 

• 2006  ়াল কিকে, বফবলপ়াইন ববকের বেেু ম়ার়াত্মে হ়াবরকেকনর 

দ্ব়ার়া আে়ােি়াপ্ত হকয়কে ৷ 

• এর অবস্থ়াকনর ে়ারকর্, এটিকে জ্লব়াযু় ববপযণকয়র জ্নয  বকচকয় 

ঝুৌঁ বেপযর্ণ কেশগুবলর মকযয এেটি বহ ়াকব বচবিে ের়া হকয়কে। 
 

ইউলক্রলনর 'খন চুন খি ণাস্ত্র হাম ার' ফল  রান্ডেযার জাহাজ 

মস্কভা  ুলব খগলে 

মন্ত্রকের এেটি ব়ােণ ়া অনু ়াকর, র়াবশয়়ার ব্লয়াে ব  বিকটর িয়াগবশপ মস্কি়া 

ইউকক্রকনর 'খন চুন খি ণাস্ত্র হাম ার' ে়ারকর্ িুকব য়ায় । ইউকক্রকন 

র়াবশয়়ার কনৌ আক্রমকর্র কনেৃত্ব কেওয়়া 510-কু্র কক্ষপর়্াস্ত্র কু্রজ়্ার বেল কেশটির 

 ়ামবরে শবক্তর িেীে। 
 

কম া হযান্ডরলসর প্রন্ডেরিা উ লদষ্টা ন্ডহলসলব োন্ডি খেঠিলক ন্ডনলযাগ 

করা হলযলে  

ম়াবেণ ন যুক্তর়াকষ্ট্রর ি়াই  কিব কিন্ট েমল়া হয়াবরক র িবেরক্ষ়া উপকেষ্ট়া 

বহক কব বনযুক্ত হকয়কেন ি়ারেীয়-আকমবরে়ান কনৌক ন়া োন্ডি খেঠি । শ়াবন্ত 

কশঠি ম়াবেণ ন কনৌব়াবহনীর এেটি বড যুদ্ধ জ়্াহ়াকজ্র িিম ি়ারেীয়-আকমবরে়ান 

েম়াি়ার । শ়াবন্ত কশঠি বিক ম্বর 2010 কিকে কম 2012 পযণন্ত বনকেণ বশে 

কক্ষপর়্াস্ত্র ধ্বিং ে়ারী, USS Decatur-এর েম়াি েকরবেকলন । বেবন 1993 

 ়াকল কনৌব়াবহনীকে কয়াগে়ান েকরন । 1993  ়াকল যেন বেবন কনৌব়াবহনীকে 

কয়াগে়ান েকরন, েেনও combat exclusion law ে়াযণের বেল, ে়াই 

ে়ার ে়াজ্টি  ীবমে বেল । য়াইকহ়াে, যেন বেবন এেজ্ন েমণেেণ ়া ি়াে়াে়ালীন 

combat exclusion law  িেয়াহ়ার ের়া হকয়বেল । 

 ম্প্রবে, ম়াবেণ ন ব কনট  ুবিম কে়াকটণ র ববচ়ারে বহক কব খকোনন্ডজ ব্রাউন 

জযাকসন (িিম েৃষ্ণ়াঙ্গ মবহল়া) বনকয়়াকগর ববষয়টি বনবিে েকরকেন। 
 

 যাট্রিক আন্ডচ আইভন্ডর খকালের প্রধানমন্ত্রী ন্ডহলসলব  ুনরায ন্ডনযুক্ত 

হলযলেন 

পয়াট্রিে আবচকে আইিবর কে়াকের িয়ানমন্ত্রী বহক কব পুনর়ায় বনযুক্ত েকরকেন 

কিব কিন্ট আল়াক ন ওউত্ত়ার়া । বেবন 2021  ়াকলর ম়াচণ  ম়াক  িয়ানমন্ত্রী 

বহ ়াকব বনযুক্ত হন। আম়াদু গন কুবলব়াবল (বযবন 2020  ়াকল িয়়াে 
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হকয়বেকলন) এবিং হ়াকমে ব়াে়াকয়়াকে়া (বযবন 2021  ়াকল িয়়াে হকয়বেকলন) 

এরপর গে বেন বেকর পবিম আবফ্রে়ার কেকশর (আইিবর কে়াে) েৃেীয় 

িয়ানমন্ত্রী বেকলন । 

 রে়াকরর রেবেকলর আকগ র়াষ্ট্রপবে পয়াট্রিে আবচর পেেয়াগপত্র গ্রহর্ েকরকেন 

। আইিবর কে়াে  রে়াবরি়াকব খকাট ন্ড  আইভন্ডর প্রজােন্ত্র ন়াকমও 

পবরবচে | এটি আবফ্রে়ার েবক্ষর্-পবিম উপকূকল অববস্থে এেটি কেশ। 
 

NATO িারা Locked Shields নামক সাইবার প্রন্ডেরিা মহডা 

এলস্তান্ডনযালে  ন্ডরচান্ড ে হলযলে 

উত্তর আটল়াবন্টে চুবক্ত  িংস্থ়া দ্ব়ার়া স্বীেৃে এেটি  ়াইব়ার  িংস্থ়া ববকের বৃহত্তম 

এবিং  বকচকয় জ্টিল “live-fire”  ়াইব়ার িবেরক্ষ়া মহড়া অনুবিে হকয়কে 

৷ একস্ত়াবনয়়ায় নয়াকট়া কে়া-অপ়াকরটিি  ়াইব়ার বিকফে ক ন্ট়ার অফ এবক্সকলে 

অনু ়াকর, বদ্বব়াবষণে লেি বশর্ল্  ইকিন্টটি বরকয়ল-ট়াইম আক্রমকর্র ববরুকদ্ধ 

জ়্ােীয় আইটি ব কেম এবিং গুরুত্বপযর্ণ পবরে়াঠ়াকম়া রক্ষ়াে়ারী  ়াইব়ারব বেউবরটি 

ববকশষজ্ঞকের েক্ষে়া উন্নে ের়ার জ্নয বিজ়্াইন ের়া হকয়কে।   
  

State News in Bengali 
 

হন্ডরযানা সরকার 'মুেযমন্ত্রী বাগওযান্ডন ন্ডবমা খযাজনা'-এর েসয বীমা 

খ াটি া  চা ু কলরলে 

হবরয়়ান়ার েৃবষমন্ত্রী 10 কে়াটি ট়াে়ার ি়ািবমে মযলযকনর  ়াকি ‘খজ ন্ড  দা া  

মুেযমন্ত্রী বাগওযান্ডন ন্ডবমা খযাজনা’ কপ়াটণ ়াল চ়ালু েকরকেন | এর অযীকন 

িবেকূল আবহ়াওয়়া ও ি়ােৃবেে দুকযণ়াকগর জ্নয েৃষেকের ফ কলর ক্ষবেপযরর্ 

কেওয়়া হকব । 

ন্ডস্কম সম্পলকি : 

• এই বস্কমটির অযীকন  ববজ্ ও মশল়ার জ্নয িবে এের 30,000 

ট়াে়া এবিং ফকলর জ্নয িবে এের 40,000 ট়াে়া ক্ষবেপযরর্ 

কেওয়়া হকব |  

• েৃষকের অবে়ান হকব বীম়ােৃে পবরম়াকর্র ম়াত্র 5 শে়ািংশ অিণ়াৎ, 

শ়াে ববজ্ এবিং মশল়ার জ্নয িবে এের 750 ট়াে়া এবিং ফকলর 

জ্নয িবে এের 1000 ট়াে়া । 

• বস্কমটি 21টি শ য- 14টি  ববজ্, 2টি মশল়া এবিং 5টি ফল েি়ার 

েকর ৷ এই বস্কমটি ক ই  মস্ত েৃষেকের জ্নয ঐবেে হকব য়ার়া 

'কমবর ফ়া ়াল কমর়া বকয়়ার়া' (এেটি ওকয়ব কপ়াটণ ়াল য়ার ম়াযযকম 

র়াকজ্যর েৃষেকের  ম য়ার  ম়ায়ান ের়া হকব) এর অযীকন বনববন্ধে 

হকবন। 
 

অন্ধ্রপ্রলদলে প্রেম ‘She Auto ' েযাি খসট-আ  করা হলযলে 

মবহল়া এবিং ে়াত্রীকের বনর়াপে পবরবহন িে়াকনর এেটি পেকক্ষকপর উকেকশয  

অন্ধ্র িকেকশর বচতু্তকর পুবলশ বেনটি ‘She Auto’ েয়াি স্থ়াপন েকরকে | 

এটি এই র়াকজ্য এেটি িিম যরকনর উকেয়াগ । আরটিব  ব়া  েয়াি, মবহল়া 

ববেববেয়ালয় এবিং বেরুপবের রুইয়়া হ়া প়াে়াকল বেনটি ‘She Auto’ েয়াি 

স্থ়াপন ের়া হকয়কে। 
 

অন্ধ্রপ্রমদমের মুখ্যমন্ত্রী YS জগন কমাহন করতি 13টি কজলার উমবাধন 

 মরমেন 

অন্ধ্রপ্রলদলের মুেযমন্ত্রী YS জগন খমাহন খরন্ডি, 4 এন্ডপ্র  খসামবার 

গুনু্টর খজ ার োলদ ল্লীলে ন্ডভন্ড ও কনফালরলন্সর মাধযলম রালজযর 

13টি নেুন খজ া উলিাধন কলরলেন । ফ স্বরূ , রালজয খমাট 

খজ ার  িংেয়া হলব 26টি  । সংসদীয ন্ডনবিাচনী এ াকালক গাই  

ন্ডহলসলব বযবহার কলর নেুন খজ াগুল া মেন্ডর করা হলযলে । 13টি 

নেুন খজ া হওয়়ার সালে সালে অন্ধ্রপ্রলদলে এেন খমাট 26টি 

খজ া হকয়কে ।  

তনমে নিুন কজলা এিং িামদর সদর দপ্তমরর িাতল া কদও়ো হল: 

1. আ ুন্ডর সীোরামা রাজু খজ া –  ালদরু 

2. অন্নময খজ া - রাযলচাটি 

3. আনাক ল্লী – আনাক ল্লী 

4. বা ে া – বা ে া 

5. এ ুরু - এ ুরু 

6. কান্ডকনাদা – কান্ডকনাদা 

7. খকানা সীমা – অম া ুরম 

8. মানযম খজ া -  াবিেী ুরম 

9. নান্ডন্দযা  - নান্ডন্দযা  

10. NTR খজ া - ন্ডবজযওযাডা 

11.  া না ু - নরসারাওল টা 

12. শ্রী বা ান্ডজ খজ া – ন্ডেরু ন্ডে 

13. শ্রী সেযসাই খজ া -  ুট্ট াটিি  
 

রাজস্থামন পাতলি হল গঙ্গাউর উৎসি 

র়াজ্স্থ়ান, মযযিকেশ, গুজ্র়াট এবিং পবিমবকঙ্গর বেেু অিংকশ গঙ্গ়াউর 

উৎ ব প়াবলে হকয়কে । এটি র়াজ্স্থ়াকনর  বকচকয় গুরুত্বপযর্ণ উৎ ব গুবলর 

মকযয এেটি এবিং র়াজ্য জু্কড অেযন্ত উত্ ়াকহর  ়াকি উত্ বটি প়ালন ের়া 

হয়। ম়াচণ  কিকে এবিল পযণন্ত এই উৎ কবর  ময় মবহল়ার়া িগব়ান বশকবর 

স্ত্রী কগৌরীর পযজ়্া েকর। এই উত্ কবর ম়াযযকম ফ ল ে়াট়া, ব ন্ত,  ন্ত়ান 

জ্মে়ান এবিং তবব়াবহে ববেস্তে়া উেয়াপন ের়া হয় । 
 

উত্তরপ্রমদমের মুখ্যমন্ত্রী ‘সু্কল চমলা অতিযান’ উমদযাগ চালু  মরমেন 

মুেযমন্ত্রী কয়াগী আবেেযন়াি উত্তরিকেকশর ি়ািবমে এবিং উচ্চ ি়ািবমে 

ববেয়ালকয় 100 শে়ািংশ ে়াত্রে়াত্রীকের নবিিুবক্ত বনবিে ের়ার জ্নয 'সু্কল 

চকল়া অবিয়ান' শুরু েকরকেন । এটি এেটি  রে়ারী কে়াষর়্া, য়া র়াজ্য 

 রে়ার দ্ব়ার়া ি়ািবমে বশক্ষ়ার িববষযে এবিং ি়ািবমে ববেয়ালকয়র  ়ামবগ্রে 

উন্নয়কনর জ্নয এেটি িকচষ্ট়া চ়াল়াকব । 
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োন্ডম নাডু সরকার জরুন্ডর অবস্থার সময জনসাধারলণর উলেলেয 

‘Kaaval Uthavi’ অযা  চা ু কলরলে 

ে়াবমলন়াডুর মুেযমন্ত্রী, এম কে ে়াবলন ‘Kaaval Uthavi’ ন়ামে এেটি 

অয়াপ চ়ালু েকরকেন, য়া ন়াগবরেকের কযকে়াকন়া জ্রুবর পবরবস্থবেকে পুবলকশর 

 হ়ায়ে়া কপকে  ়াহ়াযয েরকব । অয়াপটিকে ষ়াটটি তববশষ্টয রকয়কে, য়া পুবলশ 

েকর়াল রুকম জ্রুবর  েেণ ে়া প়াঠ়াকে বযবহৃে হয় । জ্রুবর ল়াল কব়াে়াম টিকপ 

বযবহ়ারে়ারীর ল়াইি অবস্থ়ান বনয়ন্ত্রর্ েকক্ষর  ়াকি কশয়়ার ের়া হকব । 

বযবহ়ারে়ারী বনেটেম পুবলশ কেশন/টহল গ়াবডটিও শন়াক্ত েরকে প়াকর। 

অয়াপটিকে এেটি জ্রুরী  হ়ায়ে়া এবিং এেটি ি়ায়়াল  ুববয়া রকয়কে (ি়ায়়াল-

112/100/101)। ি়ায়়াল 100  ুববয়া অয়াপটির  ়াকি এেীিয ে ের়া 

হকয়কে। এটিকে কম়াব়াইল-বিবত্তে অবিকয়াকগর জ্নয এেটি  ুববয়া রকয়কে । 

অনয়ানয তববশষ্টযগুবলর মকযয রকয়কে পুবলশ কেশন কল়াকেট়ার, েকর়াল রুম 

বিকরক্টবর,  ়াইব়ার আবিণে  পবেণ ে অবিকয়াগ, অনয়ানয জ্রুরী কহল্পল়াইন, 

 েেণ ে়া/ববজ্ঞবপ্ত ব়ােণ ়া, য়ানব়াহন য়াচ়াইেরর্, ে়াবফে লঙ্ঘকনর জ্নয জ্বরম়ান়া 

ই-কপকমন্ট, পুবলশ কিবরবফকেশন পবরকষব়া), হ়াবরকয় য়াওয়়া নবি িবেকবেন, 

ে়াবমলন়াডু পুবলশ ব টিকজ্ন অয়াপ , 112-ইবিয়়া অয়াপ ইেয়াবে | 

 

মধযপ্রলদে সরকার মুেযমন্ত্রী উদযম ক্রান্ডি খযাজনা চা ু কলরলে 

মযযিকেকশর মুেযমন্ত্রী বশবর়াজ্ ব িং কচৌহ়ান  ‘উেযম ক্র়াবন্ত’ কয়াজ্ন়া চ়ালু 

েকরকেন । েমণেেণ ়াকের মকে, MSME ববি়াকগর  িংব়ােপকত্রর কে়াষর়্া 

অনু ়াকর, মযযিকেকশর মুেযমন্ত্রী ‘উেযম ক্র়াবন্ত’পবরেল্পন়াটি িিমব়াকরর মকে়া 

নকিম্বর 2021  ়াকল কে়াষর়্া ের়া হকয়বেল, েকব এটি েেনই ে়াযণের ের়া 

হয়বন । এই িেকল্পর অযীকন যুবেকের বনজ্স্ব েমণ িংস্থ়াকনর উকেকশয 50 লক্ষ 

ট়াে়া কিকে শুরু েকর 1 ট়াে়া অববয ঋর্ কেওয়়া হকব । এই বস্ককমর এেটি 

অননয তববশষ্টয হল র়াজ্য  রে়ার 3%  ুকের িেুণ বে এবিং এেই ়াকি এেটি 

বয়াঙ্ক গয়ার়াবন্ট িে়ান েরকব। 
 

কণিাটক দুধ উৎ াদনকারীলদর জনয সমবায বযাঙ্ক প্রন্ডেষ্ঠা কলরলে 

ের্ণ়াটকের মুেযমন্ত্রী, ব়া ির়াজ্ কব়াম়াই ‘Nandini Ksheera 

Samridhi Cooperative Bank’ িবেি়া েকরকেন | এটি এেটি 

তবপ্ল্ববে উকেয়াগ, য়া দুয উৎপ়ােনে়ারীকের জ্নয আরও কববশ আবিণে শবক্তর 

কয়াগ়ান কেকব । ের্ণ়াটে হল কেকশর এেম়াত্র র়াজ্য, য়া দুয উৎপ়ােনে়ারীকের 

জ্নয এেকচটিয়়া বয়াঙ্ক স্থ়াপন েকরকে । কেন্দ্রীয় স্বর়াষ্ট্রমন্ত্রী অবমে শ়াহ  

 

‘Nandini Ksheera Samridhi Cooperative Bank’ -
এর কল়াকগ়া চ়ালু েরকলন। 

উিরােলের মুেযমন্ত্রী  ুষ্কর ন্ডসং ধান্ডম ‘1064 Anti-

Corruption Mobile App’ চা ু কলরলেন 

উত্তর়ােকের মুেযমন্ত্রী পুষ্কর ব িং য়াবম ‘1064 Anti-Corruption 

Mobile App’ ন়াকম এেটি দুনীবেববকর়াযী কম়াব়াইল অয়াপ চ়ালু েকরকেন । 

এই কম়াব়াইল অয়াবপ্ল্কেশনটি উত্তর়ােকির বিবজ্লয়াে ববি়াগ  দ্ব়ার়া তেবর ের়া 

হকয়কে । এটি ন়াগবরেকের  র়া বর েেৃণ পকক্ষর ে়াকে দুনীবে  িংক্র়ান্ত অবিকয়াগ 

ে়াকয়র েরকে  হ়ায়ে়া েরকব | 

বেণ ম়াকন, অয়াপটি বহবি এবিং ইিংকরবজ্ উিয় ি়াষ়ায় উপলব্ধ । বনববন্ধে 

অবিকয়াগ, েিয এবিং অবিকয়াগে়ারীর পবরচয় এে়াকন  ুরবক্ষে ি়ােকব ।  রে়ার 

র়াষ্ট্রকে দুনীবেমুক্ত েরকে িবেশ্রুবেবদ্ধ এবিং র়াকজ্যর শ়া ন য়াকে স্বেি়াকব 

পবরচ়াবলে হয় ে়া বনবিে েরকে এই উকেয়াগটি কনওয়়া হকয়কে ।  

 

ন্ডহমাচ  প্রলদলের কাংডা চা ইউলরা ীয কন্ডমেন খেলক ন্ডজআই 

টযাগ  ালব 

বহম়াচল িকেকশর ে়ািংড়া চ়া শীঘ্রই এেটি ইউকর়াপীয় েবমশন কিৌগবলে ইবঙ্গে 

টয়াগ (GI টয়াগ) কপকে চকলকে | এই টয়াগটি ে়ািংর়া চ়া-কে ইউকর়াপীয় ব়াজ়্াকর 

িকবকশর  ুকয়াগ কপকে  ়াহ়াযয েরকব । ে়ািংড়া চ়া 2005  ়াকল ি়ারেীয় GI 

টয়াগ কপকয়বেল । 1999  ়াল কিকে, বহম়াচল িকেকশর ে়ািংড়া অঞ্চকল চ়া চ়াষ 

এবিং উন্নয়ন ক্রম়াগে কবকডকে । 

ে়ািংড়া চ়াকয়র উন্নয়ন ও চ়াষ চ়ারটি ববি়াগ কযমন - iTea কব়ািণ  অফ ইবিয়়ার 

আঞ্চবলে ে়াযণ়ালয় প়ালমপুর,  র়াকজ্যর  মব়ায় ও েৃবষ ববি়াগ, CSIR ও 

IHBT প়ালমপুর এবিং কচৌযুরী  ়ারওয়়ান কুম়ার েৃবষ ববেববেয়ালয়  দ্ব়ার়া িচ়ার 

ও কেে়াকশ়ান়া ের়া হকে । 
 

ন্ডহমাচ  প্রলদে রাজয ন্ডদবস 2022: 15ই এন্ডপ্র  

বহম়াচল িকেকশ 15ই এবিল বহম়াচল বেব  প়ালন ের়া হয় । এই বেকন র়াজ্যটি 

পযর্ণ়াঙ্গ র়াকজ্য পবরর্ে হয় । ম়াবি, চ়াম্ব়া, মহ়া ু এবিং ব রকম়ার চ়ারটি কজ্ল়া দুই 

িজ্কনরও কববশ র়াকজ্যর  ়াকি এেীিয ে হকয়বেল, য়ার ফকল 1948  ়াকল 

বহম়াচল িকেশকে এেটি কেন্দ্রশ়াব ে অঞ্চল বহ ়াকব গঠন ের়া হকয়বেল। 

েকয়ে েশে পকর, 1971  ়াকল, বহম়াচল িকেশ ব মল়া  হ ি়ারকের 18েম 

র়াজ্য হকয় ওকঠ ।  

1948  ়াকলর এই বেকন বহম়াচল িকেশ ি়ারকের এেটি িকেশ বহ ়াকব তেবর 

হকয়বেল। বেনটি র়াজ্য়ানী ব মল়ায় এেটি জ্মে়াকল়া কুচে়াওয়়াকজ্র ম়াযযকম 

বচবিে ের়া হয়। বেনটি বববিন্ন শহর ও গ্র়াকমও  আকয়়াজ্ন ের়া হয়। 
 

অসমীযা নববষি 2022, খরাঙ্গান্ড  খবাহাগ ন্ডবহু উৎসব 

কব়াহ়াগ ববহু ব়া রঙ্গ়াবল ববহু, আ ়াকমর অনযেম বৃহত্তম উত্ ব, য়া  ়ায়ারর্ে 

িবে বের এবিকলর বদ্বেীয়  প্ত়াকহ পকড | বেনটি ফ ল ে়াট়ার  মকয়র শুরুকে  

বনকেণ শ েকর । এই বের কব়াহ়াগ ববহু 14ই এবিল কিকে 16ই এবিল পযণন্ত 

প়াবলে হকে৷ কর়াঙ্গ়াবল ম়াকন অ বময়়া ি়াষ়ায় আনি এবিং উত্ বটি িেৃেপকক্ষ 

পবরব়ার এবিং বববিন্ন  ম্প্রে়াকয়র ম়ানুকষর  ়াকি আনি ের়ার জ্নয প়াবলে হয়। 

বহিু ক ৌর েয়াকলি়াকরর িিম বেনটি প়াঞ্জ়াব, ে়াবমলন়াড,ু উবডষয়া, কের়াল়া, 

মবর্পুর এবিং পবিমবঙ্গ র়াকজ্য বববিন্ন ন়াম ও ঐবেকহযর  ়াকি প়াবলে হয় । ববহু 

বেকর বেনব়ার প়াবলে হয়; কর়াঙ্গ়াবল ব়া কব়াহ়াগ ববহু ে়াড়াও - ে়াটি ববহু ব়া 

কে়াঙ্গ়াবল ববহু এবিং ম়াে ববহু ব়া কি়াগ়াবল ববহু ফ ল ে়াট়ার  ময়ে়াকলর বববিন্ন 

পযণ়ায় বচবিে েরকে উেয়াবপে হয়। 
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উিরােে সরকার প্রাক্তন মসন্ডনক এবং েরুণলদর জনয "ন্ডহম 

প্রহান্ডর" প্রকে চা ু করলে চল লে 

উত্তর়ােে  রে়ার ি়াক্তন ত বনে এবিং েরুর্কের উকেকশয 'ন্ডহম প্রহান্ডর' বস্কম 

ব়াস্তব়ায়ন েরকে  পযর্ণি়াকব িস্তুে । উত্তর়ােে  রে়ার উত্তর়ােকের 

 ীম়ান্তবেী এল়াে়ায় িেল্পটি ব়াস্তব়ায়কনর জ্নয কেন্দ্রীয়  রে়াকরর  হকয়াবগে়া 

চ়াইকে । বস্কমটি র়াকজ্যর  ীম়ান্তবেী এল়াে়ায় ি়াক্তন ক ন়াকের ব বে স্থ়াপনকে 

অগ্র়াবযে়ার কেকব । 

এই বস্কমটি উত্তর়ােে কিকে ম়ানুষকের অবিব়া ন বন্ধ ের়ার লকক্ষয চ়ালু ের়া 

হকব | এই িেকল্পর আনুম়াবনে বযয় ি়ায় 5.45 কে়াটি ট়াে়া । বহম িহ়াবর বস্কমটি 

ি়ারেীয় জ্নে়া প়াটিণ (ববকজ্বপ) 2022  ়াকলর উত্তর়ােে বনবণ়াচকনর েি়া 

ম়াি়ায় করকে কে়াষর়্া েকরবেল | 

মম  মবন্ডেষ্টয: 

• বহম িহ়াবর বস্কম ি়াক্তন ক ন়া এবিং েরুর্কের জ্নয চ়ালু ের়া হকব । 

• এটি র়াজ্য কিকে ম়ানুকষর অবিব়া ন বন্ধ ের়ার লকক্ষয চ়ালু ের়া হকব 

। 

• এই বস্কমটি এমন এল়াে়াগুবলকে কফ়াে়া  েরকব কযে়াকন ম়ানুকষর 

দ্রুে স্থ়ান়ান্তর েকট | 

• এই িেকল্পর অযীকন, র়াকজ্যর  ীম়ান্তবেী এল়াে়ায় ি়াক্তন ক ন়াকের 

ব বে স্থ়াপকন অগ্র়াবযে়ার িে়ান েরকব ৷ 

• র়াজ্য  রে়ার ি়াক্তন ত বনে এবিং র়াকজ্যর যুবেকের েীেণকময়়ােী 

জ়্ােীয় স্ব়াকিণর েি়া ম়াি়ায় করকে আন্তজ্ণ ়াবেে  ীম়ান়া ি়াগ েকর 

এমন কজ্ল়াগুবলকে ব বে স্থ়াপকনর জ্নয  মস্ত িকয়়াজ্নীয়  হ়ায়ে়া 

িে়ান েরকব। 
 

মন্ডণ ুর INA কমলপ্ল্লক্স সলবিাচ্চ ভারেীয জােীয  োকার 

উলিা ন করলব 

মবর্পুকরর মুেযমন্ত্রী, এন বীকরন ব িং কে়াষর়্া েকরকেন কয, এেটি 165 ফুট উঁচু 

ি়ারেীয় জ়্ােীয় পে়াে়া ি়ারকের উত্তর-পযকবণর  বকচকয় উঁচু, মবর্পুকরর ববষু্ণপুর 

কজ্ল়ার মইর়ািং-এ ি়ারেীয় জ়্ােীয় ক ন়াব়াবহনী (INA)  ের েফের েমকপ্ল্কক্স 

উকত্ত়ালন ের়া হকব |  

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• এন বীকরন ব িংকয়র মকে, 100 বেকনর এই েমণ পবরেল্পন়ার অিংশ 

বহ ়াকব, কেন্দ্রীয় স্বর়াষ্ট্রমন্ত্রী অবমে শ়াহ র়াকজ্য য়াকবন এবিং ি়ারেীয় 

জ়্ােীয় পে়াে়ার উকত্ত়ালন েরকবন। 

• বেবন ইম্ফকলর 45 বেকল়াবমট়ার েবক্ষকর্ মইর়ািং-এর INA শহীে 

িৃবে েমকপ্ল্কক্স বকৃ্তে়া বেকয়বেকলন | ক ে়াকন পে়াে়া উকত্ত়ালন 

বেবক র 78েম ব়াবষণেী প়াবলে হকয়বেল । 

• র়াজ্য  রে়ার ইবেমকযযই নেুন INA কমকম়াবরয়়াল হল বনমণ়াকর্র জ্নয 

জ্বম বেকনকে এবিং বনমণ়ার্ ে়াজ্ শুরু েকরকে | 

• পযণকবক্ষকর্র  ময় বববিন্ন বশল্পীর়া খ া -খ া  খোল াম এবিং োং 

টা-এর মকে়া  ়ািংসৃ্কবেে অনুি়ান উপস্থ়াপন েকরন।  
 

মহারাষ্ট্র ভারলের প্রেম রাজয খযোলন সম্পমণি ন্ড ন্ডজটা  টিন্ডকট 

ন্ডসলেম সহ একটি বাস  ন্ডরলষবা চা ু করা হলযলে 

মহ়ার়াষ্ট্র র়াকজ্যর পবরকবশ মন্ত্রী আন্ডদেয ঠাকলর সমগ্র মুম্ব়াই জু্কড য়াে়ায়়াে 

 হজ্ ের়ার উকেকশয কগটওকয় অফ ইবিয়়া কিকে চ়াচণ কগট রুকট টয়াপ-ইন 

টয়াপ-আউট পবরকষব়া চ়ালু েকরকেন ৷ আবেেয ঠ়ােকর ইকিকন্টর  ময় 

বকলবেকলন কয Brihanmumbai Electricity Supply and 

Transport (BEST) হল ি়ারকের িিম  পযর্ণ বিবজ্ট়াল ব়া  

পবরকষব়া। 

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• বেেু বেকনর মকযয, এই রুকটর  মস্ত 10টি ব়া  এই িযুবক্তকে 

 বজ্জে হকব, য়া অবকশকষ  মস্ত 438টি রুকট ি ়াবরে হকব । 

• BEST-এর মহ়াবযবস্থ়াপে(GM) কল়াকেশ চকন্দ্রর মকে, এটি 

কেকশর িিম 100 শে়ািংশ বিবজ্ট়াল ব়া  পবরকষব়া, য়ার লক্ষয হল 

ব়া  টিবেটিিং ব কেকমর বিবজ্ট়াল়াইকজ্শন ব়াড়াকন়া৷ 

• এটি ভ্রমর্ে়ারীকের আর়াম এবিং  ুববয়া িে়ান েরকব ে়ারর্ ে়ার়া 

ে়াকের ি়াটণ  ে়ািণ  ব়া ে়াকের ক লকফ়াকন 'চকল়া' অয়াপ বযবহ়ার েকর 

টয়াপ-ইন েরকে প়াকর। 

• যবে পযণটে অয়াপটি বযবহ়ার েকর টয়াপ আউট েকরন, ে়াহকল ে়ার়া 

ে়াকের কফ়াকন এেটি রব ে প়াকবন এবিং ে়ার়া ি়াটণ  ে়ািণ  বযবহ়ার 

েরকল ে়ার়া ে়াকের টিবেট  িংগ্রহ েরকে প়ারকবন। 
 

কণিাটক সরকার "SAANS" নামক একটি সামান্ডজক সলচেনো 

প্রচারান্ডভযান চা ু কলরলে 

ের্ণ়াটকের স্ব়াস্থয ও বচবেৎ ়া বশক্ষ়ামন্ত্রী, কেশব করবি  ুয়াের ‘Social 

Awareness and Action to Neutralise Pneumonia 

Successfully’ (SAANS) েয়াকপইন চ়ালু েকরকেন । SAANS হল 

এেটি িচ়ার়াবিয়ান, য়ার অযীকন প়াৌঁ চ বেকরর েম বয় ী বশশুকের মকযয 

বনউকম়াবনয়়ার ি়ািবমে  ন়াক্তেরর্ এবিং বৃহত্তর  কচেনে়া বনবিে ের়ার জ্নয 

চ়ালু ের়া হকয়কে। SRS 2018 অনু ়াকর, ের্ণ়াটকে প়াৌঁ চ বেকরর েম বয় ী 

বশশুর মৃেুযর হ়ার িবে 1000 জ্কনর মকযয 28 জ্ন। 

বনউকম়াবনয়়া হল এেটি ফু ফুক র  িংক্রমর্ য়া ি়াইর়াল, বয়ােকটবরয়়া ব়া 

েত্র়ােজ্বনে  িংক্রমকর্র ে়ারকর্ হয়। 2025  ়াকলর মকযয, র়াকজ্যর লক্ষয হল 

প়াৌঁ চ বেকরর েম বয় ী মৃেুযর হ়ার িবে 1,000 জ্কনর মকযয 23-জ্কন ন়াবমকয় 

আন়া । এে়াড়াও, জ়্ােীয় স্ব়াস্থয নীবের লক্ষয অজ্ণ কনর জ্নয, বনউকম়াবনয়়ায় মৃেুযর 

হ়ার িবে 1,000 জ্কনর মকযয 3 জ্কনরও েম েরকে হকব। 
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মন্ডণ ুলর েংলজাম ওযার খমলমান্ডরযা  কমলপ্ল্লক্স েংলজাম ন্ডদবস 

 ান্ড ে হলযলে 

মবর্পুকর 1891  ়াকলর অয়ািংকল়া-মবর্পুবর যুকদ্ধর  ময় মবর্পুকরর স্ব়াযীনে়া 

বজ়্ায় র়াে়ার জ্নয েিংকজ়্াকমর যুকদ্ধ বেটিশকের ববরুকদ্ধ লড়াইকয় অ ়ায়ারর্ েয়াগ 

স্বীে়ারে়ারী র়াকজ্যর বীর  ন্ত়ানকের িবে শ্রদ্ধ়া জ়্ান়াকন়া হকয়বেল। 

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• গিনণর ল়া গকর্শন, মুেযমন্ত্রী এন. বীকরন ব িং এবিং ি়াউব়াল কজ্ল়ার 

কেব়াবচিং েিংকজ়্াম ওয়়ার কমকম়াবরয়়াল েমকপ্ল্কক্স র়াজ্য-স্তকরর 

েিংকজ়্াম বেবক র অনুি়াকন কয়াগ বেকয়বেকলন। 

• িবে বের 23কশ এবিল, মবর্পুর  রে়ার মবর্পুরী কয়াদ্ধ়াকের িরর্ 

েকর, য়ার়া বেটিশকের ববরুকদ্ধ যুদ্ধ েকরবেকলন | 

• মবর্পুকরর গিনণর এবিং মুেযমন্ত্রী বীরকের িবে পুষ্পস্তবে অপণকর্ 

মবর্পুকরর জ্নগকর্র  ়াকি কয়াগ কেন। কেব়াবচিং-এ দুই বমবনট নীরবে়া 

প়ালকনর প়াশ়াপ়াবশ বিুকের  য়ালুট কেওয়়া হয়। 

• মুেযমন্ত্রী এন. বীকরন ব িং অনুি়াকন বকৃ্তে়া বেকয় বকলকেন কয, েরুর্ 

িজ্মকে অবশযই আম়াকের পযবণপুরুষকের আত্মেয়াকগর েি়া মকন 

র়ােকে হকব এবিং  বণে়া এেটি ঐেযবদ্ধ কেকশর জ্নয লড়াই েরকে 

হকব। 

• মুেযমন্ত্রী আি়াম়ান ও বনকে়াবর দ্বীপপুকঞ্জর ম়াউন্ট হয়াবরকয়ট ম়াউন্ট 

মবর্পুকরর ন়ামেরকর্র জ্নয কেন্দ্রকে যনযব়াে জ়্াবনকয়কেন। বেবন 

বয়ােয়া েকরবেকলন কয, মবর্পুকরর কয়াদ্ধ়াকের আত্মেয়াকগর  ম্ম়াকন 

এই ব দ্ধ়ান্ত কনওয়়া হকয়বেল। 
 

োন্ডম নাডু সরকার প্রন্ডে বের 18ই ন্ড লসম্বর সংেযা েু অন্ডধকার 

ন্ডদবস  া ন করলব 

ে়াবমলন়াডু  রে়ার কে়াষর়্া েকরকে কয, িবে বের 18ই বিক ম্বর র়াজ্য স্তকর 

 িংেয়ালেু অবযে়ার বেব  বহ ়াকব প়ালন ের়া হকব । র়াজ্য  রে়ার বস্কম এবিং 

েলয়ার্মযলে পেকক্ষকপর ে়াযণের ব়াস্তব়ায়কনর ম়াযযকম  িংেয়ালেুকের উন্নবে 

এবিং অিণননবেে অগ্রগবে িচ়ার েকর । 

 রে়ার  িংেয়ালেুকের ত্র়ার্েেণ ়া হকয়, বববিন্ন উন্নয়ন পবরেল্পন়া ও েলয়ার্মযলে 

পেকক্ষকপর ে়াযণের ব়াস্তব়ায়কনর ম়াযযকম  িংেয়ালেুকের উন্নবে ও অিণননবেে 

অগ্রগবে িচ়াকরর জ্নয অক্ল়ান্ত পবরশ্রম েকর য়াকে । এই বেনটি ে়াবমলন়াডুর 

কজ্ল়া পযণ়াকয়  িংবিষ্ট ে়াকলক্টরকের অযীকন প়াবলে হকে । এরপর কিকে র়াজ্য 

স্তকরও ে়া প়ালন ের়া হকব। 
 

ঝাডেলের জামোরা প্রন্ডেটি গ্রালম  াইলব্রন্ডর স্থা নকারী খদলের 

প্রেম খজ া হলয উলঠলে 

ঝ়াডেকের জ়্ামে়ার়া কেকশর এেম়াত্র কজ্ল়া হকয় উকঠকে কযে়াকন  মস্ত গ্র়াম 

পঞ্চ়াকয়কে েবমউবনটি ল়াইকেবর রকয়কে । ি়ায় আট ল়াে জ্ন িংেয়ার এই কজ্ল়ায় 

েয়টি ব্লকের অযীকন কম়াট 118টি গ্র়াম পঞ্চ়াকয়ে রকয়কে এবিং িবেটি 

পঞ্চ়াকয়কে এেটি  ু বজ্জে গ্রন্থ়াগ়ার রকয়কে, য়া বশক্ষ়ািীকের জ্নয  ে়াল 9 ট়া 

কিকে ববে়াল 5 ট়া পযণন্ত কে়াল়া ি়াকে । েয়াবরয়়ার ে়াউকেবলিং ক শন এবিং 

অনুকিরর়্ামযলে ক্ল়া ও এে়াকন ববন়ামযকলয অনুবিে হয় । েেনও েেনও, 

আইএএ  এবিং আইবপএ  অবফ ়ারর়াও বশক্ষ়ািীকের গ়াইি েরকে এই 

ল়াইকেবরকে য়ান ।  

 

Economy News in Bengali 
 
FICCI FY23-এর জনয ভারলের ন্ডজন্ড ন্ড  বৃন্ডির হার 7.4% 

অনুমান কলরলে 

কফি়াকরশন অফ ইবিয়়ান কচম্ব়ার অফ েম়া ণ অয়াি ইি়াবে (FICCI) 

2022-23 (FY23) আবিণে বেকরর জ্নয ি়ারকের বজ্বিবপ 7.4 শে়ািংশ 

বৃবদ্ধর অনুম়ান েকরকে ৷ Ficci-এর অিণননবেে আউটলুে  মীক্ষ়া 03 এবিল, 

2022-এ িে়াবশে হকয়বেল ৷ িবেকবেকন বল়া হকয়কে কয র়াবশয়়া-ইউকক্রন 

দ্বকির ে়ারকর্ মযলযবৃবদ্ধ ববেবয়াপী অিণননবেে পুনরুদ্ধ়াকরর জ্নয  বকচকয় বড 

চয়াকলঞ্জ ৷ 

 

মাচচ  2022: GST তহসামি GoI সিচ ামলর সমিচাচ্চ 1.42 লক্ষ 

ক াটি টা া সংগ্রহ েকরকে 

মাচি  মালস ভারলের অেিনীন্ডের সবিকাল র সবলচলয বড GST সংগ্রহ 

করা হলযলে ।  ণয ও  ন্ডরলষবা কর (GST) সংগ্রহ খমাট 1,42,095 

খকাটি টাকা, যা 2022 সাল র জানুযারীলে খসট করা 1,40,986 

খকাটি টাকার আলগর সলবিাচ্চ খরক ি  খভলেলে । 

গুরুত্বপূর্চ তদ : 

• মাচি  2022 এর রাজস্ব গে বেলরর একই মালসর েু নায 

15% খবন্ডে এবং মাচি  2020 এর আলযর েু নায 46% 

খবন্ডে৷ 

•  ণয আমদান্ডন খেলক রাজস্ব মালস 25% খবন্ডে ন্ডে  

খযোলন অভযিরীণ খ নলদন খেলক রাজস্ব ( ন্ডরলষবা 

আমদান্ডন সহ) গে বেলরর একই মালসর েু নায 11% 

খবন্ডে ন্ডে । 

• 2022 সাল র মাচি  মালস, সংগৃহীে খমাট GST রাজস্ব ন্ডে  

1,42,095 খকাটি টাকা, খকন্দ্রীয ন্ডজএসটি 25,830 

খকাটি টাকা, রালজযর GST 32,378 খকাটি টাকা, 

ইন্ডন্টলগ্রলট  GST 74,470 খকাটি টাকা, যার মলধয  ণয 

আমদান্ডনলে সংগৃহীে 39,131 খকাটি টাকা সহ , এবং 

 ণয আমদান্ডনলে সংগৃহীে 981 খকাটি টাকা সহ 9,417 

খকাটি ট়াে়া খসস। 
 

সরকার প্রকান্ডেে েেয অনুসালর ভারলের বান্ডণজয োটন্ডে FY22 এ 

88% খবলডলে 

 রে়ার দ্ব়ার়া িে়াবশে েিয অনুয়ায়ী, ি়ারকের ব়াবর্জ্য ে়াটবে 87.5 শে়ািংশ 

কবকড 2021-22  ়াকল $192.41 বববলয়ন হকয়কে, য়া আকগর বেকর 

$102.63 বববলয়ন বেল । গে অিণবেকর কম়াট রপ্ত়াবন $417.81 বববলয়ন 

িল়াকরর নেুন উকচ্চ কপৌৌঁকেকে, আমে়াবনও $610.22 বববলয়কনর নেুন উকচ্চ 

কপৌৌঁকেকে | এর ফলস্বরূপ $192.41 বববলয়ন ব়াবর্জ্য ে়াটবে হকয়কে। 
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ADB অনুমান কলরলে খয FY23-এ ভারলের অেিনীন্ডে 7.5% 

বৃন্ডি  ালব 

এবশয়়ান কিকিলপকমন্ট বয়াঙ্ক 2022  ়াকল েবক্ষর্ এশীয় অিণনীবের জ্নয 7 

শে়ািংশ  বম্মবলে বৃবদ্ধর অনুম়ান েকরকে, কযে়াকন এই অঞ্চকলর বৃহত্তম অিণনীবে 

ি়ারে চলবে অিণবেকর 7.5 শে়ািংশ বৃবদ্ধ প়াকব বকল অনুম়ান েকরকে  ৷ 

য়াইকহ়াে, ইউকক্রকন র়াবশয়়ার আগ্র়া ন, ক্রম়াগে েকর়ান়াি়াইর়া  (COVID-

19) মহ়াম়ারী কিকে উদ্ভূে অবনিয়ে়া এবিং ম়াবেণ ন যুক্তর়াকষ্ট্রর কফি়াকরল 

বরজ়্াকিণ র েকঠ়ার দৃবষ্টিবঙ্গর জ্নয ঝুৌঁ বে তেবর েকরকে । 

ময়াবনল়া-বিবত্তে বহুপ়াবক্ষে েহববল  িংস্থ়া, এবশয়়ান কিকিলপকমন্ট বয়াঙ্ক 

(ADB) ে়ার িয়াগবশপ এবশয়়ান কিকিলপকমন্ট আউটলুে (ADO) 

2022-এ ি়ারেীয় অিণনীবের GDP বৃবদ্ধর হ়ার অনুম়ান েকরকে, বনম্নরূপ: 

• 2022-23 (FY23): 7.5 শে়ািংশ 

• 2023-24 (FY24): 8.0 শে়ািংশ 
 

গুজরাট সরকার ন্ডবেবযাংক, AIIB খেলক 7,500 খকাটি টাকা ঋণ 

খ লে চল লে 

ববেবয়ািংে এবিং এবশয়়ান ইনফ্র়াে়ােচ়ার ইনকিেকমন্ট বয়াঙ্ক (AIIB) 

জ়্াবনকয়কে কয গুজ্র়াট  রে়াকরর বমশন সু্কল অফ এবক্সকলে িেল্প 7,500 

কে়াটি ট়াে়ার ঋর্ কপকে চকলকে, য়ার লক্ষয র়াকজ্য বশক্ষ়ার ম়ান উন্নে ের়া । 

র়াজ্য  রে়ার বমশন সু্কল অফ এবক্সকলে উকেয়াকগর অযীকন আগ়ামী প়াৌঁ চ বেকর 

10,000 কে়াটি ট়াে়া বযয় েরকব, য়া র়াকজ্যর 35,133টি  রে়াবর এবিং 

5,847টি অনুে়ান ি়াপ্ত সু্কলগুবলকে েি়ার েরকব। 
 

RBI মুদ্রানীন্ডে 2022 অনুযাযী মম  হার অ ন্ডরবন্ডেি ে রাো হলযলে 

েয়  েক যর মবনট়াবর পবলব  েবমটি (এমবপব ) 4 শে়ািংকশ করকপ়া করট 

অপবরববেণ ে র়াে়ার পকক্ষ  বণ ম্মেি়াকব কি়াট বেকয়কে । MPC েবমটি বরি়া ণ 

করকপ়া করট 3.35 শে়ািংকশ অপবরববেণ ে র়াকে ে়ারর্ র়াবশয়়ার ইউকক্রকন 

আগ্র়া কনর ফকল মুদ্র়াস্ফীবে বৃবদ্ধ কপকয়কে । বরজ়্ািণ  বয়াঙ্ক অফ ইবিয়়ার 

(আরববআই) গিনণর শবক্তে়ান্ত ে়াক র কনেৃকত্ব ি়ারেীয় বরজ়্ািণ  বয়াকঙ্কর মুদ্র়া 

নীবে েবমটি ট়ান়া 11 েম ব়ার করকপ়া করট অপবরববেণ ে করকেকে । করকপ়া করট 

ব়া স্বল্পকময়়ােী ঋকর্র হ়ার 22 কম, 2020 ে়াবরকে কশষব়াকরর মকে়া পবরবেণ ন 

ের়া হকয়বেল | ে়ারপর কিকে, এই করটটি 4 শে়ািংশ রকয় কগকে। 
 

ন্ডনলচ বেি মান খরটগুন্ড  প্রদান করা হলযলে - 

• পবলব  করকপ়া করট: 4.00% 

• বরি়া ণ করকপ়া করট: 3.35% 

• ম়াবজ্ণ ন়াল ষ্ট়াবিিং কফব বলটি: 4.25% 

• বয়াঙ্ক করট: 4.25% 

• CRR: 4% 

• SLR: 18.00% 
 

ভারলের েুচরা মম যস্ফীন্ডে মাচি  মালস খবলড 6.95% হলযলে 

ি়ারকের েুচর়া মযলযস্ফীবে ম়াচণ  ম়াক  17 ম়াক র  কবণ়াচ্চ 6.95%-এ 

কপৌৌঁকেকে| েনবজ্উম়ার ি়াই  ইনকিক্স (CPI) দ্ব়ার়া পবরম়াপ ের়া েুচর়া 

মুদ্র়াস্ফীবে ট়ান়া েৃেীয় ম়াক র জ্নয বরজ়্ািণ  বয়াঙ্ক অফ ইবিয়়ার (RBI) 

 হনশীলে়া বয়াকির উপকরর  ীম়ার উপকর রকয় কগকে । 2022  ়াকলর 

জ়্ানুয়়াবরকে েুচর়া মযলযস্ফীবে 6.01 শে়ািংকশ ে়াৌঁ বডকয়কে । 

মযলযস্ফীবের উপর বিবত্ত েকর কি়াক্ত়া মযলয  যচে(CPI) ম়াচণ  2021 এ 

ে়াৌঁ বডকয়কে 5.52% । মযলযবৃবদ্ধ গ্র়ামীর্ ি়ারকে শহকরর েুলন়ায় কববশ বেল । 

গ্র়ামীর্ ি়ারকের জ্নয কি়াক্ত়া মযলয  যচে(CPI) গে ম়াক র 6.38% কিকে 

ম়াচণ  ম়াক  কবকড 7.66% হকয়কে । নগর ি়ারকের জ্নয CPI-বিবত্তে 

মযলযস্ফীবে 2022  ়াকলর ম়াচণ  ম়াক  6.12%-এ কবকডকে, য়া আকগর ম়াক  

5.75% বেল। 
 

খকন্দ্রীয সরকার FY22 এর জনয সম্পদ নগদীকরণ  িয অন্ডেক্রম 

কলরলে 

এেটি উচ্চ-স্তকরর পযণ়াকল়াচন়া  ি়ায় ের়া মযলয়ায়ন অনু ়াকর, কেন্দ্রীয়  রে়ার 

FY22-এর জ্নয  পে নগেীেরর্ লক্ষযম়াত্র়া 88,000 কে়াটি ট়াে়া 

ে়াবডকয়কে, য়া বেণ ম়াকন 96,000 কে়াটি ট়াে়ার চুবক্ত েকরকে ৷ র়াস্ত়া, ববদুযৎ, 

েয়ল়া ও েবনজ্ বশল্পগুবল  পে নগেীেরকর্ গুরুত্বপযর্ণ অবে়ান করকেকে । 

কেন্দ্রীয়  রে়ার FY23-এর জ্নয 1.6 ট্রিবলয়ন িল়াকরর কববশ  পে 

নগেীেরর্ লক্ষয বনযণ়ারর্ েকরকে, ে়ার জ্নয বববিন্ন মন্ত্রকের িস্ত়াবগুবলর 

িবক্রয়়ােরর্ বববিন্ন পযণ়াকয় হকয়কে ।  

 

ন্ডবেবযাংক FY22-23-এর জনয ভারলের ন্ডজন্ড ন্ড  বৃন্ডির  মবিাভাস 

কন্ডমলয 8 েোংে কলরলে 

র়াবশয়়া-ইউকক্রকনর যুকদ্ধর কনবেব়াচে িি়াকবর েরুর্ ববেবয়ািংে বদ্ব-ব়াবষণে 

" ়াউি এবশয়়া ইকে়ানবমে কফ়াে়া " বরকপ়াকটণ  FY2022/23-এ ি়ারকের 

জ্নয GDP বৃবদ্ধর পযবণ়াি়া  েবমকয় 8 শে়ািংশ েকরকে | এর আকগ 2022 

 ়াকলর জ়্ানুয়়ারীকে, FY23 এর বৃবদ্ধর পযবণ়াি়া  8.7 শে়ািংশ অনুম়ান ের়া 

হকয়বেল। 
 

মাচি  মালস WPI ন্ডভন্ডিক মম যস্ফীন্ডে খবলড 14.55% হলযলে 

ববদুযকের ে়াম এবিং কি়াজ্য কেকলর ে়াম বৃবদ্ধর ে়ারকর্ ম়াচণ  ম়াক  ি়ারকে 

প়াইে়াবর মযলয  যচে (WPI) বিবত্তে মযলযস্ফীবে কবকড 14.55% হকয়কে । 

2022  ়াকলর ম়াচণ  ম়াক , েবনজ্ কেল, অপবরকশ়াবযে কপকে়াবলয়়াম, ি়ােৃবেে 

গয়া  এবিং কমৌবলে য়ােুর ে়াম বৃবদ্ধর ে়ারকর্ মুদ্র়াস্ফীবের উচ্চ হ়ার করেিণ  ের়া 

হকয়বেল । 2021  ়াকলর ম়াচণ  ম়াক , WPI-বিবত্তে মযলযস্ফীবে 7.89% এ 

ে়াৌঁ বডকয়বেল। 
 

ন্ডবেবযাংক ন্ডবে অেিনীন্ডের বৃন্ডির  মবিাভাস 3.2% কন্ডমলযলে 

ববেবয়ািংে 2022  ়াকলর ববেবয়াপী বৃবদ্ধর পযবণ়াি়া  েবমকয় 3.2% েকরকে। 

আকগ এটি 4.1% অনুম়ান ের়া হকয়বেল। ববেবয়াপী অিণনীবেকে ইউকক্রকন 

র়াবশয়়ার আগ্র়া কনর িি়াকবর ে়ারকর্ বৃবদ্ধর পযবণ়াি়া টি েম়াকন়া হকয়কে ।  
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IMF FY23-এর জনয ভারলের GDP বৃন্ডির  মবিাভাস কন্ডমলয 

8.2% কলরলে 

আন্তজ্ণ ়াবেে মুদ্র়া েহববল IMF) 19কশ এবিল, 2022-এ িে়াবশে  বণকশষ 

ববে অিণননবেে আউটলুে বরকপ়াকটণ  FY23-কে ি়ারকের জ্নয gross 

domestic product (GDP) বৃবদ্ধর পযবণ়াি়া  েবমকয় 8.2 শে়ািংশ 

েকরকে | এর আকগ জ়্ানুয়়াবরর িবেকবেকন এটি অনুম়ান ের়া হকয়বেল 9 শে়ািংশ 

। এে়াড়াও, IMF ি়ারকের FY24 এর GDP বৃবদ্ধর পযবণ়াি়া  েবমকয় 6.9 

শে়ািংশ েকরকে । আকগ এই হ়ারটি বেল 7.1 শে়ািংশ। তবেবয়াপী অিণনীবের 

কক্ষকত্র, IMF 2022  ়াকলর েয়াকলি়ার বেকরর জ্নয বৃবদ্ধর পযবণ়াি়া  4.4 

শে়ািংশ কিকে েবমকয় 3.6 শে়ািংশ েকরকে। 
 

FY23 forecasts by various institutions (in %) 

একজ্বে 
এেন আকগ 

ববে বয়ািংে 
8 8.7 

আইএমএফ 
8.2 9 

বফচ 8.5 10.3 

ইবিয়়া করটিিং 
7-7.2 7.6 

মরগয়ান েয়ানবল 7.9 8.4 

ব টি গ্রুপ 8 8.3 

ICRA Ltd 7.2 8 

আরববআই 
7.2 7.8 

 

SEBI ন্ডনযন্ত্রক এবং প্রযুন্ডক্ত সমাধালনর জনয উ লদষ্টা কন্ডমটি 

 ুনগিঠন কলরলে 

ব বেউবরটিজ্ অয়াি এক্সকচঞ্জ কব়ািণ  অফ ইবিয়়ার অয়ািি়াইজ্বর ে়াউবেল অন 

বলি়াকরবজ্িং করগুকলটবর অয়াি কটেকন়ালবজ্ে়াল  বলউশন কে করগুকলটবর 

অয়াি কটেকন়ালবজ্  বলউশন  (ALeRTS) বনকয় উপকেষ্ট়া েবমটি পুনগণঠন 

ের়া হকয়কে ।  ুনীল ব়াজ্প়াই এেন  ়াে  েক যর এই পয়াকনকলর কনেৃত্ব 

কেকবন। 
 

ভারে শ্রী ঙ্কালক অন্ডেন্ডরক্ত 50 ন্ডমন্ড যন   ার জ্বা ান্ডন সহাযো 

খদলব  

শ্রীলঙ্ক়াকে জ্ব়াল়াবন বেনকে  ়াহ়াযয ের়ার জ্নয ি়ারে অবেবরক্ত $500 বমবলয়ন 

আবিণে  ়াহ়াযয েরকে চকলকে । এটি বদ্বেীয় $500 বমবলয়ন কপেল কক্রবিট 

য়া ি়ারে  রে়ার শ্রীলঙ্ক়ার  রে়ারকে বেকয়কে | শ্রীলঙ্ক়া বেণ ম়াকন কেকশর 

 বকচকয় বড আবিণে  িংেকটর  ়াকি লড়াই েরকে। 

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• এই ম়াক র শুরুকে 120,000 টন বিকজ্ল এবিং 40,000 টন 

কপেল প়াঠ়াকন়ার পর, িিম ল়াইন অফ কক্রবিট কশষ হকয় বগকয়বেল৷ 

• ি়ারে এ পযণন্ত ি়ায় 400,000 টন কপকে়াবলয়়াম  রবর়াহ েকরকে। 

• জ্ব়াল়াবন মজু্ে কশষ হওয়়ার পর কেশটিকে বয়াপে ববকক্ষ়াি শুরু হয়। 

• CPC এই ম়াক  বদ্বেীয়ব়ার ে়াম ব়াবডকয়কে । 
 

Rankings & Reports News in Bengali 
 
উিরপ্রলদে ভারলের েীষি সবন্ডজ উৎ াদনকারী হলয উলঠলে 

উত্তরিকেশ  ববজ্র শীষণ উৎপ়ােে হকয় উকঠকে | এই ে়াবলে়ায় পবিমবঙ্গ 

বদ্বেীয় স্থ়াকন অবস্থ়ান েকরকে | 2021-22  ়াকলর েিয অনু ়াকর, অনয়ানয 

শীষণ  ববজ্ উৎপ়ােনে়ারীর মকযয মযযিকেশ (20.59 কমট্রিে টন), ববহ়ার 

(17.77 কমট্রিে টন) এবিং মহ়ার়াষ্ট্র (16.78 কমট্রিে টন) যি়াক্রকম েৃেীয়, 

চেুিণ এবিং পঞ্চম স্থ়াকন রকয়কে । 

েীষি ফ  উৎ াদনকারী: 

• অন্ধ্রিকেশ শীষণ ফল উৎপ়ােে বহক কব রকয় কগকে । শ়াে- ববজ্, 

মশল়া এবিং কর়াপর্ শক যর উৎপ়ােন েকম য়াওয়়ায় ি়ারকের উেয়ান 

চ়াকষর উৎপ়ােন আকগর বেকরর (2020-21) কিকে 2021-

22  ়াকল 0.4% েকম 333.25 বমবলয়ন টন হকে প়াকর । 

• 2021-22  ়াকল, অন্ধ্র িকেশ 18.01 বমবলয়ন টন ফল উৎপ়ােন 

েরকব বকল আশ়া ের়া হকে, য়া 2020-21  ়াকল 17.7 বমবলয়ন 

টন কিকে কবকডকে । মহ়ার়াষ্ট্র 12.3 বমবলয়ন টন ফল উৎপ়ােন 

েরকব বকল আশ়া ের়া হকে, য়া 2020-21  ়াকল 11.74 

বমবলয়ন টন কিকে কববশ । 
 

ভারলের খবকারলত্বর হার মাচি  মালস 7.6%-এ খনলম এলসলে, যা 

2022 সাল র খফব্রুযান্ডরলে 8.1% ন্ডে  

ক ন্ট়ার ফর মবনটবরিং ইবিয়়ান ইকে়ানবম (CMIE) এর েিয অনু ়াকর, ি়ারকে 

 ়ামবগ্রে কবে়ারকত্বর হ়ার 2022  ়াকলর ম়াচণ  ম়াক  7.6 শে়ািংকশ কনকম 

এক কে । এই হ়ার 2022  ়াকলর কফব্রুয়়াবরকে বেল 8.10 শে়ািংশ । 

িবেকবেকন আরও বল়া হকয়কে কয যবেও  ়ামবগ্রে কবে়ারকত্বর হ়ার কেকশ হ্র়া  

কপকয়কে, ি়ারকের মকে়া এেটি "েবরদ্র" কেকশর জ্নয এটি এেনও অকনে উচ্চ।  
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হবরয়়ান়া 26.7 শে়ািংকশর  ়াকি 2022  ়াকলর ম়াচণ  ম়াক   কবণ়াচ্চ কবে়ারকত্বর 

হ়ার করেিণ  েকরকে । এর পকর রকয়কে র়াজ্স্থ়ান (25%) এবিং জ্মু্ম ও ে়াশ্মীর 

(25%), ববহ়ার (14.4%), বত্রপুর়া (14.1%) এবিং পবিমবঙ্গ (5.6%)।  
 

খফাবিস ন্ডবন্ড যন্ডনযারস 2022: ন্ডবলের সবলচলয ধনী বযন্ডক্তলদর 

োন্ড কা প্রকাে করা হলযলে 

2022  ়াকলর কফ়াবণ  বববলয়কনয়়ারকের ে়াবলে়াটি িে়াবশে হকয়কে, য়া ববকের 

 বকচকয় যনী বযবক্তকের ে়াবলে়া  িংেলন েকর, য়ার়া এই  ময় র়াবশয়়া-ইউকক্রন 

দ্বি, েকর়ানি়াইর়া  মহ়াম়ারী এবিং মন্থর ব়াজ়্াকরর িি়াকব আক্র়ান্ত হকয়বেল। 

ইলন ম়াস্ক, কট ল়া এবিং কপ একক্সর িবেি়াে়া $219 বববলয়ন  পকের  ়াকি 

িিমব়াকরর জ্নয কফ়াবণক র ে়াবলে়ার শীকষণ রকয়কে । ইলন ম়াস্ক কফ়াবণক র 

বববলয়কনয়়ারকের ে়াবলে়ায় 219 বববলয়ন িল়াকরর  পে হ শীকষণ রকয়কেন, 

ে়ারপকর 171 বববলয়ন িল়াকরর  ়াকি অয়াম়াজ্ন িয়ান কজ্ফ কবকজ়্া  বদ্বেীয় 

স্থ়াকন রকয়কেন | 

 

Here is the list of the top 10 billionaires: 

Rank Name 
Net 

Worth 
Country 

1 Elon Musk $219 B 
Tesla, United 

States 

2 Jeff Bezos $171 B 
Amazon, 

United States 

3 
Bernard 

Arnault & 
family 

$158 B 
LVMH, 
France 

4 Bill Gates $129 B 
Microsoft, 

United States 

5 
Warren 
Buffett 

$118 B 
Berkshire 
Hathaway, 

US 

6 Larry Page $111 B 
Google, 

United States 

7 Sergey Brin $107  B 
Google, 

United States 

8 Larry Ellison $106 B 
Oracle, 

United States 

9 Steve Ballmer $91.4 B 
Microsoft, 

United States 

10 
Mukesh 
Ambani 

$90.7  B 
Reliance Ind 

Ltd, India 

 
Forbes Billionaires 2022: ভারলের  ুরুষ ন্ডবন্ড ল্নারলদর 

োন্ড কা 

মুকেশ আম্ব়াবন ববেবয়াপী ে়াবলে়ায় 10 েম স্থ়াকন রকয়কেন, ে়ার পকর রকয়কে 

বশল্পপবে এবিং আে়াবন গ্রুকপর িবেি়াে়া কগৌেম আে়াবন, য়ার  পে গে বেকর 

ি়ায় 40 বববলয়ন িল়ার কবকড আনুম়াবনে 90 বববলয়ন িল়াকর কপৌৌঁকেকে। 
 

Here are the top 10 richest Indians on the 
Forbes Billionaires List 2022: 

Rank Name 
Net 

Worth 
Company 

10th 
rank 

Mukesh 
Ambani 

($90.7 
billion

) 

Reliance 
Industries Ltd 

11th 
rank 

Gautam 
Adani 

($90 
billion

) 
Adani Group 

47th 
rank 

Shiv Nadar 
($28.7 
billion

) 

HCL 
Technologies 

56th 
rank 

Cyrus 
Poonawalla 

$24.3 
billion

) 

Serum Institute 
of India 

81st 
rank 

Radhakisha
n Damani 

($20 
billion

) 
DMart 

89th 
rank 

Lakshmi 
Mittal 

($17.9 
billion

) 
ArcelorMittal 

91st 
rank 

Savitri 
Jindal and 

family 

($17.7 
billion

) 

O.P.Jindal 
Group 
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106t
h 

rank 
Kumar Birla 

($16.5 
billion

) 

Aditya Birla 
Group 

115t
h 

rank 

Dilip 
Sanghvi 

($15.6 
billion

) 

Sun 
Pharmaceutical

s 

129t
h 

rank 
Uday Kotak 

($15.3 
billion

) 

Kotak 
Mahindra Bank 

 
Forbes ন্ডবন্ড যন্ডনযারলদর োন্ড কা 2022: ভারলের মন্ডহ া 

ন্ডবন্ড যলনযার োন্ড কা 

বজ্ি়াল গ্রুকপর কচয়়ারপ়া ণন  ়াববত্রী বজ্ি়াল, কফ়াবণক র বববলয়কনয়়া ণ বলে 

2022 অনুয়ায়ী, 17.7 বববলয়ন িল়াকরর  পে  হ ি়ারকের  বকচকয় যনী 

মবহল়া হকয়কেন। 4 জ্ন নব়াগে  হ কম়াট 11 জ্ন ি়ারেীয় মবহল়া এই বের 

ববেবয়াপী যনীকের ে়াবলে়ায় কয়াগ বেকয়কেন।  

ফ্র়াকঙ্ক়াই  কবকটনকে়াটণ  কময়়া ণ, ি ়াযনী জ়্ায়়ান্ট ল'ওবরয়়াকলর িবেি়াে়ার 

ন়ােবন  এই বের বরকপ়াটণ  অনু ়াকর ববকের  বকচকয় যনী মবহল়া বহ ়াকব 

ে়াবলে়ািুক্ত হকয়কেন - $74.8 বববলয়ন  পকের  ়াকি । 2020  ়াকল 

48.9 বববলয়ন িল়ার কিকে গে দুই বেকর কময়়াক ণর কম়াট  পে 

উকেেকয়াগযি়াকব বৃবদ্ধ কপকয়কে। 
 

Here’s the list of Indian women on the Forbes 
Billionaires List 2022: 

Rank Name 
Net 

Wort
h 

Company 

91. 
Savitri 
Jindal 

$17.7 
billion 

Jindal Group 

637. 
Falguni 
Nayar 

$4.5 
billion 

Nykaa 

778. 
Leena 

Tewari 
$3.8 

billion 
USV Private 

Limited 

913. 
Kiran 

Mazumdar
-Shaw 

$3.3 
billion 

Biocon 

1238
. 

Smita 
Crishna-
Godrej 

$2.5 
billion 

Godrej 

1579
. 

Anu Aga 
$1.9 

billion 
Thermax 

1645
. 

Mudula 
Parekh 

$1.8 
billion 

Parekh Medisale
s Pvt Ltd 

1729
. 

Radha 
Vembu 

$1.7 
billion 

Zoho 
Corporation 

2076
. 

Sara 
George 

Muthoot 

$1.4 
billion 

Muthoot Finance 
Ltd 

2448
. 

Kavita 
Singhania 

$1.1 
billion 

J K Cement 

2578
. 

Bhawari 
Bai Surana 

$1 
billion 

Micro Labs 

 
ভারলের কৃন্ডষ রপ্তান্ডন প্রেমবালরর জনয 50 ন্ডবন্ড যন মান্ডকি ন   ার 

োন্ডডলযলে 

বচবন, চ়াল, গম এবিং অনয়ানয ে়ােযশক যর রপ্ত়াবনকে উকেেকয়াগয বৃবদ্ধর ে়ারকর্ 

2021-22 (FY22) অিণবেকর ি়ারে কিকে েৃবষ পকর্যর রপ্ত়াবন 

িিমব়াকরর জ্নয USD 50 বববলয়ন ে়াবডকয়কে । বিকরক্টকরট কজ্ন়াকরল অফ 

েম়াবশণয়়াল ইকন্টবলকজ্ে অয়াি েয়াটিবেে  (DGCI&S),  ব়াবর্জ্য ও বশল্প 

মন্ত্রর়্ালয়, অস্থ়ায়ী পবর িংেয়ান িে়াশ েকরকে কয, 2021-22  ়াকল েৃবষ 

রপ্ত়াবন USD 50.21 বববলয়ন হকয়কে | 

 

ন্ডবষয অনুসালর ন্ডকউএস ওযার্ল্ি  ইউন্ডনভান্ডসিটি র্যান্ডঙ্কং 2022: েীষি 

100 এর মলধয IIT খবালম্ব এবং IIT ন্ডদন্ডল্ল রলযলে 

QS Quacquarelli Symonds  ়াবকজ্ক্ট 2022 দ্ব়ার়া QS ওয়়ার্ল্ণ  

ইউবনি়াব ণটি রয়্াবঙ্কিংকয়র 12 েম  িংস্করর্ িে়াশ ের়া হকয়কে | ববষয় অনু ়াকর 

QS ওয়়ার্ল্ণ  ইউবনি়াব ণটি র্য়াবঙ্কিংগুবল িবে বের  ম্ভ়াবয বশক্ষ়ািীকের এেটি বনবেণ ষ্ট 

ববষকয় শীষণস্থ়ানীয় ববেববেয়ালয়গুবল  ন়াক্ত েরকে  হ়ায়ে়া ের়ার জ্নয  িংেবলে 

হয়। 

ববষয় অনু ়াকর QS ওয়়ার্ল্ণ  ইউবনি়াব ণটি রয়্াবঙ্কিংগুবল কম়াট 51টি শ়াে়াকে েি়ার 

েকর, প়াৌঁ চটি ববসৃ্তে ববষকয়র কক্ষত্রগুবলকে এটি ববিক্ত। 

• েল়া ও ম়ানববে 

• িকেৌশল ও িযুবক্ত 

• জ্ীবন ববজ্ঞ়ান ও ঔষয 

• ি়ােৃবেে ববজ্ঞ়ান 

•  ়াম়াবজ্ে ববজ্ঞ়ান ও বযবস্থ়াপন়া 
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Top institutes under each category: 

Category Top Institute(Rank 1) 

েল়া ও ম়ানববে অক্সকফ়ািণ  ববেববেয়ালয় (ইউকে) 

িকেৌশল ও িযুবক্ত ময়া ়াচুক ট  ইনবেটিউট অফ কটেকন়ালবজ্ 

(ম়াবেণ ন যুক্তর়াষ্ট্র) 

জ্ীবন ববজ্ঞ়ান ও ঔষয হ়ািণ ়ািণ  ববেববেয়ালয় (ম়াবেণ ন যুক্তর়াষ্ট্র) 

ি়ােৃবেে ববজ্ঞ়ান ময়া ়াচুক ট  ইনবেটিউট অফ কটেকন়ালবজ্ 

(MIT) (USA) 

 ়াম়াবজ্ে ববজ্ঞ়ান ও 

বযবস্থ়াপন়া 
হ়ািণ ়ািণ  ববেববেয়ালয় (ম়াবেণ ন যুক্তর়াষ্ট্র) 

 
ভারেীয ইনন্ডেটিউট: 

ইবিয়়ান ইনবেটিউট অফ কটেকন়ালবজ্ (IIT)-কব়াকম্ব 65 েম এবিং ইবিয়়ান 

ইনবেটিউট অফ কটেকন়ালবজ্ (IIT)- বেবে 72েম স্থ়াকন রকয়কে | এইদুটি 

ি়ারেীয় ইনবেটিউট য়া ইবঞ্জবনয়়াবরিং এবিং কটেকন়ালবজ্ ববি়াকগর অযীকন শীষণ 

100 রয়্াঙ্ক-এ রকয়কে | IIT Bombay কস্ক়ার েকরকে 79.9 এবিং IIT 

বেবে 78.9 কস্ক়ার েকরকে। 
 

েীষি 3 QS ন্ডবে ন্ডবেন্ডবদযা য র্যান্ডঙ্কং 2022: 

1. ময়া ়াচুক ট  ইনবেটিউট অফ কটেকন়ালবজ্ (MIT), 

2. অক্সকফ়ািণ  ববেববেয়ালয়, 

3. েয়ানকফ়ািণ  ববেববেয়ালয় এবিং কেমবেজ্ ববেববেয়ালয়। 
 

NITI Aayog-এর রাজয েন্ডক্ত এবং জ বাযু সমচক অনুযাযী 

গুজরাট েীলষি রলযলে 

NITI Aayog এর র়াজ্য শবক্ত ও জ্লব়াযু়  যচে(SECI) র়াউি 1 চ়ালু 

েকরকে । র়াজ্য শবক্ত ও জ্লব়াযু়  যচে(SECI) র়াউি 1  6টি পয়ার়াবমট়াকরর 

উপর র়াজ্যগুবলর  প়াবেে ে়াযণকে  স্থ়ান িে়ান েকর, যি়া - (1) 

DISCOM-এর ে়াযণ, (2) অয়াকক্স ,  ়ামিণয এবিং শবক্তর বনিণ রকয়াগযে়া, (3) 

বক্লন এন়াবজ্ণ  ইবনবশকয়টিি , (4) শবক্ত েক্ষে়া, (5) পবরকবশগে স্থ়াবয়ত্ব; এবিং 

(6) নেুন উকেয়াগ। 

এই পয়ার়াবমট়ারগুবল  আব়ার 27টি  যচকে ববিক্ত  । SECI র়াউি 1-এর 

কস্ক়াকরর উপর বিবত্ত েকর আে়ার এবিং কিৌগবলে প়ািণকেযর উপর বিবত্ত েকর 

র়াজ্য এবিং কেন্দ্রশ়াব ে অঞ্চলগুবলকে বড র়াজ্য, কে়াট র়াজ্য এবিং কেন্দ্রশ়াব ে 

অঞ্চল বহ ়াকব স্থ়ান কেওয়়া হকয়কে । র়াজ্য এবিং কেন্দ্রশ়াব ে অঞ্চলগুবলকে 

বেনটি গ্রুকপ কশ্রর্ীবদ্ধ ের়া হকয়কে: Front Runners, Achievers, 

এবিং Aspirants ৷ 

বড রাজয ন্ডবভালগর মলধয েীষি ন্ডেনটি রাজয হ  - 

• গুজ্র়াট 

• কের়াল়া 

• প়াঞ্জ়াব 

খোট রাজয ন্ডবভালগর মলধয েীষি ন্ডেনটি রাজয হ  - 

• কগ়ায়়া 

• বত্রপুর়া 

• মবর্পুর 

েীষি ন্ডেনটি খকন্দ্রোন্ডসে অঞ্চ  হ  - 

• চেীগড 

• বেবে 

• েমন ও বেউ/ে়াের়া ও নগর হ়াকিবল 

ন্ডবেবযাংলকর ন্ডরল াটি  অনুসালর ভারলের চরম দান্ডরদ্রযো 12.3% 

কলমলে 

ববেবয়ািংকের পবলব  বর ়াচণ  ওয়়াবেণ িং কপপ়ার অনু ়াকর, ি়ারকে চরম ে়াবরদ্রযে়ার 

হ়ার 2011  ়াকল 22.5% কিকে 2019  ়াকল 10.2%-এ কনকম এক কে 

। এরফকল, কেকশ 2011 কিকে 2019  ়াকলর মকযয চরম ে়াবরদ্রযে়া গর্ন়ায় 

12.3 শে়ািংশ হ্র়া  প়ায় । শহর়াঞ্চকলর েুলন়ায় গ্র়ামীর্ এল়াে়ায় হ্র়াক র হ়ার 

অকনেট়াই কববশ বেল। 

কযে়াকন গ্র়ামীর্ ে়াবরদ্রযে়া হ্র়া  14.7 শে়ািংশ েকমকে | অনযবেকে, শহর়াঞ্চকল 

ে়াবরদ্রযে়া 7.9 শে়ািংশ েকমকে । ‘Poverty has Declined over 

the last decade But Not As Much As Previously 
Thought’ শীষণে গকবষর়্াপত্রটি কযৌিি়াকব বলকেকেন অিণনীবেববে  ুেীিণ 

ব নহ়া র়ায় এবিং রয় িয়ান কির উইি। 
 

SIPRI-এর "Trends in World Military Expenditure 

report 2021" অনুযাযী ভারে েৃেীয স্থালন রলযলে 

 ুইকিন-বিবত্তে বিঙ্ক-টয়াঙ্ক েেকহ়াম ইন্ট়ারনয়াশন়াল বপ  বর ়াচণ  ইনবেটিউট 

(SIPRI) বরকপ়াটণ  অনু ়াকর, “Trends in World Military 

Expenditure Report 2021” বশকর়ান়াম অনুয়ায়ী ি়ারকের 

 ়ামবরে বযকয়র বনবরকে ম়াবেণ ন যুক্তর়াষ্ট্র এবিং চীকনর পকর ববকের েৃেীয় স্থ়াকন 

ি়ারে রকয়কে । 2021  ়াকল ি়ারকে  ়ামবরে বযকয়র পবরম়ার্ $76.6 

বববলয়ন বেল, য়া 2020 কিকে 0.9% বৃবদ্ধ কপকয়কে৷ র়াবশয়়াও ট়ান়া েৃেীয় 

বেকর ে়ার  ়ামবরে বযয় ব়াবডকয়কে৷ 

 

Business News in Bengali 
 
গ্রামীণ এ াকা এবং মন্ডহ ালদর উন্নন্ডের জনয Flipkart 

ফাউলিেন চা ু করা হলযলে 

কেশীয় ই-েম়া ণ জ়্ায়়ান্ট, েয বিপে়াটণ  গ্রুপ ন্ডি কাটি  ফাউলিেন গঠন 

েকরকে এবিং ক টির উকভ়ােনও েকরকে | এটি এেটি নেুন প্ল্য়াটফমণ কযে়াকন 

গ্র়ামীর্ এল়াে়ার উন্নয়ন এবিং মবহল়া ও অনয়ানয  ুববয়াববঞ্চে  ম্প্রে়াকয়র 
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ম়ানুষকের উন্নবের জ্নয  ুকয়াগ িে়ান ের়া হকব | Flipkart ফ়াউকিশন 

বেকরর পর বের যকর বিপে়াকটণ র বশক্ষ়াকে ে়াকজ্ ল়াবগকয় ববসৃ্তে এল়াে়া জু্কড 

আগ়ামী েশকে িেযক্ষ ও পকর়াক্ষি়াকব 20 বমবলয়ন ম়ানুকষর জ্ীবনকে 

ইবেব়াচেি়াকব িি়াববে ের়ার লক্ষয করকেকে | 

 

HP একটি  মণি- ন্ডরলষবাযুক্ত হাইন্ডব্র  ওযাকি  ইলকান্ডসলেম 

প্রদানকারী হওযার উলেলেয Poly খক অন্ডধগ্রহণ কলরলে 

HP  $1.7 বববলয়ন িল়াকরর বববনমকয় Poly কে অবযগ্রহর্ েকরকে । Poly 

হল অবফ  েবমউবনকেশন বিি়াই  কযমন কহিক ট, কিস্ক কফ়ান এবিং 

 ফ্টওয়য়ার িস্তুেে়ারে  িংস্থ়া। HP  দ্ব়ার়া কিস্কটপ  ফ্টওয়য়ার  রবর়াহে়ারী 

 িংস্থ়া Teradici-কে অবযগ্রহর্ ের়ার আট ম়া  পকর ব দ্ধ়ান্তটি কনওয়়া হয়  ৷ 

 

Paytm হ  প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহা লযর অন্ডফন্ডসযা  ন্ড ন্ডজটা  

খ লমন্ট  াটি নার 

Paytm prime ministers’ museum এর জ্নয এেটি অবফব য়়াল 

বিবজ্ট়াল কপকমন্ট প়াটণ ন়ার হকয় উকঠকে । এটি ে়ার কপকমন্ট কগটওকয়, EDC 

(ইকলক্ট্রবনে কিট়া েয়াপচ়ার) কমবশন এবিং QR কে়াি কপকমকন্টর ববেল্পগুবল 

েুব ে়াড়াে়াবড,  ুববয়াজ্নেি়াকব এবিং বনর়াপকে কলনকেন  েরকে  ়াহ়াযয েরকব 

। বমউব য়়ামটি ি়ারকের ি়াক্তন িয়ানমন্ত্রীকের িবে শ্রদ্ধ়ায় বনকবেন ের়া হকব | 

এটি 21কশ এবিল, 2022-এ জ্ন ়ায়ারকর্র জ্নয উমুক্ত ের়া হকব। িয়ানমন্ত্রী 

কম়ােীও উকদ্ব়াযকনর আকগ বমউব য়়ামটির িিম টিবেট বেকনবেকলন। 

বমউব য়়ামটি 271 কে়াটি ট়াে়া বযকয় বনবমণে হকয়কে |  এটি Teen Murti 

Estate এর স্থ়াকন বনবমণে হকয়কে, য়া 16 বের যকর ি়ারকের িিম িয়ানমন্ত্রী 

জ্ওহরল়াল কনহরুর ব়াবড বেল |  

 

এ ন মাস্ক 2022 সাল  44 ন্ডবন্ড যন   ালরর ন্ডবন্ডনমলয টুইটার 

অন্ডধগ্রহণ করলে চল লেন 

ববকের  বকচকয় যনী বযবক্ত এলন ম়াস্ক, 44 বববলয়ন িল়াকরর বববনমকয় টুইট়ার 

অবযগ্রহর্ েরকে  ম্মে হন | টুইট়ার অনু ়াকর, প়াববলেবল কেি ের়া েকপণ়াকরশন 

এেন এলন ম়াকস্কর ম়াবলে়ান়াযীন এেটি বযবক্তগে  ত্ত্ব়া হকয় উঠকব, বযবন িবে-

কশয়়ার ক্রয় মযলয $54.20 বস্থর েকরকেন ।  

 

 

ই ন মাস্ক এবং টুইটার: 

এলন ম়াস্ক টুইট়াকরর অেযবযে উকত্তজ্ন়াপযর্ণ  িংযমকে ববকস্ফ়াবরে েকরকেন | 

বেবন এবিল ম়াক  এই ফ়াকমণর 9%  ুে বেকনবেকলন এবিং ে়ারপকর 

ব়ােস্ব়াযীনে়া রক্ষ়ার উকেকশয  পযর্ণ কে়াপ়াবনটি কেন়ার িস্ত়াব েকরবেকলন।  
 

UAE-খে NEOPAY টান্ডমিনাল  BHIM UPI চা ু হলযলে 

ি়ারকের নয়াশন়াল কপকমন্ট েকপণ়াকরশকনর আন্তজ্ণ ়াবেে শ়াে়া NPCI 

ইন্ট়ারনয়াশন়াল কপকমন্ট  বলবমকটি (NIPL) কে়াষর়্া েকরকে কয, BHIM 

UPI এেন  িংযুক্ত আরব আবমর়াে জু্কড NEOPAY ট়াবমণন়াকল ল়াইি 

রকয়কে । এই উকেয়াগটি লক্ষ লক্ষ ি়ারেীয়কের ক্ষমে়ায়ন েরকব য়ার়া UAE 

কে ভ্রমর্ েকর | BHIM UPI বযবহ়ার েকর বনর়াপকে এবিং  ুববয়াজ্নেি়াকব 

অিণ িে়ান ের়া  ম্ভব । NIPL এবিং ম়াশকরে বয়াকঙ্কর কপকমন্ট  ়াবব বিয়়াবর 

NEOPAY  িংযুক্ত আরব আবমর়াকে গ্রহর্কয়াগযে়া পবরে়াঠ়াকম়া তেবর েরকে 

গে বের অিংশীে়াবরত্ব েকরকে । 

UAE-কে BHIM UPI-এর স্বীেৃবের ফকল, ি়ারেীয় পযণটের়া এেন 

NEOPAY  ক্ষম কে়াে়ান এবিং ম়াকচণ ন্ট কে়ার জু্কড BHIM UPI-এর 

ম়াযযকম বনববণকে অিণিে়ান েরকে প়ারকব । এই অিংশীে়াবরত্ব UAE-কে ি়ারেীয় 

ভ্রমর্ে়ারীকের জ্নয P2M অিণিে়াকনর অবিজ্ঞে়াকে রূপ়ান্তবরে েরকে 

গুরুত্বপযর্ণ িয বমে়া প়ালন েরকব।  

 

ন্ডর ালযন্স ইিান্ডিজ 19  ি টাকার এম-কযা  অজি নকারী প্রেম 

ভারেীয খকাম্পান্ডন হলয উলঠলে 

ন্ডর ালযন্স ইিান্ডিজ ন্ড ন্ডমলট  িিম ি়ারেীয় কে়াপ়াবন হকয় উকঠকে য়ার়া 

ইর়া-কি কেকি 19  াে খকাটি টাকার ব়াজ়্ার মযলয়ায়ন অজ্ণ ন েকরকে । 

ব়াজ়্াকরর কহবিওকয়ট েেটি BSE কে বেকনর কবল়ায় 2,827.10 টাকার 

করেিণ  উচ্চে়ায় 1.85 েোংে জ়্াপ েকরকে । এটি অবকশকষ 0.08 

েোংে কবকড 2,777.90 ট়াে়া বস্থর হকয়কে। 

এই বেকরর ম়াচণ  ম়াক , কে়াপ়াবনর ব়াজ়্ার মযলয 18  াে খকাটি টাকা 

ে়াবডকয় কগকে । গে বের 13 অকক্ট়াবর কে়াপ়াবনর ব়াজ়্ার মযলয 17  াে 

খকাটি টাকা ে়াবডকয় বগকয়বেল । কশয়়াকরর মযলয বৃবদ্ধ প়াওয়়ার পর, কে়াপ়াবনর 

ব়াজ়্ার মযলয়ায়ন BSE-কে  ে়াকলর কেকি 19,12,814 কে়াটি ট়াে়ায় 

কপৌৌঁকেবেল । কেকির  ম়াবপ্তকে, ব়াজ়্ার মযলয বেল 18,79,237.38 কে়াটি 

ট়াে়া। 
 

Agreement News in Bengali 
 
NTPC এবং GGL  াই যুক্ত প্রাকৃন্ডেক গযালস সবুজ হাইলরালজন 

একন্ডত্রে করলে সম্মে হলযলে 

পবরকবকশর উপর কফ়াে়া  বেকয়, NTPC ে়াওয়়াক  GGL (Gujarat Gas 

Limited) প়াইপি নয়াচ়ার়াল গয়া  (PNG) কনটওয়়াকেণ   বুজ্ হ়াইকর়াকজ্ন 

বমবশ্রে ের়ার উকেয়াগ বনকয়কে । কম়াবহে ি়াগণব, CEO, NTPC REL & 
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ED RE, NTPC এবিং  ঞ্জীব কুম়ার, MD-GGL এবিং GSPL-এর 

উপবস্থবেকে, দুটি  িংস্থ়ার মকযয এেটি আনুি়াবনে চুবক্ত স্ব়াক্ষবরে হয় ৷ 

NTPC ে়াওয়়াক  এই হ়াইকর়াকজ্ন বমশ্রন িেল্পটি এেটি যুগ়ান্তে়ারী এবিং এটি 

কেকশর িিম যরকর্র উকেয়াগ । এটি রন্ধন বশল্পকে বিে়াবণন়াইজ্ ের়ার এবিং 

কেকশর জ্নয জ্ব়াল়াবন স্বয়িং পযর্ণে়া অজ্ণ কনর বেকে এেটি পেকক্ষপ ।  

 

Arya.ag জান্ডেসংলের ‘খলাবা  কম যাক্ট খনটওযাকি  ভারে’-এ 

খযাগ ন্ডদলযলে 

এেটি  মবিে শ য ব়াবর্জ্য প্ল্য়াটফমণ  Arya.ag,  ইউন়াইকটি কনশন  

কল়াব়াল েমপয়াক্ট ইবিয়়াকে কয়াগে়ান েকরকে, য়া কস্বে়ায়  ়াবণজ্নীন 

কটে ইে়ার নীবেগুবল কমকন চলকে এবিং জ়্াবে িংকের কটে ই উন্নয়ন 

লক্ষযগুবলকে  মিণন ের়ার জ্নয পেকক্ষপ বনকয়কে৷ 

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• ইউন়াইকটি কনশন  কল়াব়াল েমপয়াক্ট হল েকপণ়াকরট গিকনণে-

চ়াবলে স্থ়াবয়কত্বর এেটি উন্নে ে়াঠ়াকম়া, য়া  ে যকের ম়ানব়াবযে়ার, 

শ্রম, পবরকবশ এবিং দুনীবেববকর়াযী েশটি নীবে অনু ়াকর বযব ়া 

পবরচ়ালন়া েরকে  ়াহ়াযয েকর । 

• উপরন্তু,  ে যকের 2030  ়াকলর মকযয SDG অজ্ণ কনর জ্নয 

পেকক্ষপ বনকে হকব । 

• বেণ ম়াকন 550 টিরও কববশ  িংস্থ়া রকয়কে য়ার়া ইবিয়়া কনটওয়়ােণ , 

UN GCNI-এর  ে য৷ 
 

HAL এবং ইজরালয  অযালরালেস খবসামন্ডরক ন্ডবমানগুন্ড লক মধয-

এযার ন্ডরফুলয ালসি রূ াির করলে একন্ডত্রে হলযলে  

এেটি উকেেকয়াগয উন্নয়কন, বহিুস্ত়ান অয়াকর়ানটিক্স বলবমকটি (HAL) এবিং 

ই র়াকয়ল অয়াকর়াকপ  ইি়াবেজ্ (IAI) ি়ারকে কব ়ামবরে য়াত্রীব়াহী 

ববম়ানকে ম়াবি বমশন টয়াঙ্ক়ার ে়ােকপ়াটণ  (MMTT) ববম়াকন রূপ়ান্তর েরকে 

এেটি  মকঝ়াে়া ি়ারে (MoU)  ়াক্ষর েকরকে৷  

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• নেুন স্ব়াক্ষবরে চুবক্তর অযীকন HAL ি়াে-ম়াবলে়ান়াযীন কব ়ামবরে 

(য়াত্রী) ববম়ানকে ে়াকগণ়া এবিং পবরবহন ক্ষমে়া  হ এয়়ার বরফুকয়বলিং 

ববম়াকন রূপ়ান্তর েরকব । 

• HAL এেটি বববৃবেকে বকলকে কয, এই পেকক্ষপটি ি়ারকের 

িবেরক্ষ়া বশকল্প নেুন ক্ষমে়া এবিং  ়াশ্রয়ী িে়ান েরকব । 

•  মকঝ়াে়া ি়ারে অনু ়াকর, এটি য়াত্রী কিকে ে়াকগণ়া ববম়াকনর 

রূপ়ান্তকরর প়াশ়াপ়াবশ MMTT রূপ়ান্তরকেও েি়ার েকর৷ 

• এেজ্ন িবেরক্ষ়া েমণেেণ ়ার মকে, এেটি কব়াবয়িংকয়র 767জ্ন 

য়াত্রীব়াহী ববম়াকনর রূপ়ান্তবরে হওয়়ার  ম্ভ়াবন়া রকয়কে৷  
 

ISRO-এর সালে UIDAI প্রযুন্ডক্তগে সহলযান্ডগোর জনয চুন্ডক্ত 

কলরলে 

ইউবনে আইকিবন্টবফকেশন অিবরটি অফ ইবিয়়া (UIDAI), MeitY 

িযুবক্তগে  হকয়াবগে়ার জ্নয হ়ায়দ্র়াব়াকের নয়াশন়াল বরকম়াট ক বেিং 

ক ন্ট়ার(NRSC) ISRO এর  ়াকি এেটি  মকঝ়াে়া ি়ারে (MoU) স্ব়াক্ষর 

েকরকে । NRSC  ়ার়া ি়ারকে আয়ার কেন্দ্রগুবল  পকেণ   পকেণ  েিয এবিং 

অবস্থ়ান িে়াকনর জ্নয এেটি িুবন-আয়ার কপ়াটণ ়াল তেবর েরকব। 

কপ়াটণ ়ালটি  পযর্ণ কিৌগবলে েিয, ববকিষর্ এবিং আয়ার কেন্দ্রগুবলর অবস্থ়াকনর 

উচ্চ-করকজ়্াবলউশকনর  য়াকটল়াইট েবব িে়ান েরকব । UIDAI, এেনও পযণন্ত 

132 কে়াটিরও কববশ ব়াব ি়ার উকেকশয আয়ার নম্বর জ়্াবর েকরকে এবিং 60 

কে়াটিরও কববশ ব়াব ি়াকের ে়াকের আয়ার আপকিট ের়ার  ুববয়া বেকয়কে ৷ 

 

IAF অস্ত্র বযবস্থা বজায রাোর উলেলেয আইআইটি মাদ্রালজর সালে  

টাই-আ  কলরলে 

ইন্ডিযান এযার খফাসি (IAF) এবিং ইন্ডিযান ইনন্ডেটিউট অফ 

খটকলনা ন্ডজ (IIT) ম়াদ্র়াজ্ িযুবক্ত উন্নয়ন এবিং বববিন্ন অস্ত্র বযবস্থ়া টিবেকয় 

র়াে়ার জ্নয কেশীয়  ম়ায়ান কে়াৌঁ জ়্ার উকেকশয এেটি  মকঝ়াে়া ি়ারে স্ব়াক্ষর 

েকরকে । IAF এবিং IIT ম়াদ্র়াকজ্র মকযয কযৌি অিংশীে়াবরকত্বর লক্ষয হল 

'আত্মন্ডনভি র ভারে' এর লক্ষয অজ্ণ কনর জ্নয IAF এর স্বকেশীেরর্ 

িকচষ্ট়াকে ত্বর়াবিে ের়া। 
 

মাইলক্রাসফ্ট এবং BPCL ন্ড ন্ডজটা  রূ ািরলক এন্ডগলয ন্ডনলে এলক-

অ রলক সহলযান্ডগো করলে  

এেটি ি়ারেীয় কেল কশ়াযন়াগ়ার ি়ারে কপকে়াবলয়়াম েকপণ়াকরশন বলবমকটি 

(BPCL) ে়ার গ্র়াহেকের অবিজ্ঞে়া উন্নে েরকে Microsoft এর  ়াকি 

চুবক্তবদ্ধ হকয়কে ৷ এটি কেল ও গয়া  বযব ়াকে বিবজ্ট়ালি়াকব উন্নে েরকে 

ক্ল়াউি েবপউটিিং এবিং েৃবত্রম বুবদ্ধমত্ত়া(AI) চ়ালু েরকব ।  ়াে বেকরর 

অিংশীে়াবরকত্বর  ময় ম়াইকক্র়া ফ্ট BPCL-কে পবরে়াঠ়াকম়া পবরকষব়া, প্ল্য়াটফমণ, 

ক্ল়াউি কনটওয়়ােণ  এবিং বনর়াপত্ত়া পবরকষব়া িে়ান েরকব । 
 

UNDP উদ্ভাবকলদর জনয জ বাযু কাযিক্রলম 2.2 ন্ডমন্ড যন   ার 

অনুদাল র খোষণা কলরলে  

UNDP এবিং অয়াি়াকেশন ইকন়াকিশন ম়াকেণ টকপ্ল্ (AIM) এর অিংশীে়ারর়া 

ি়ারে  হ 19টি কেকশর 22টি স্থ়ানীয় উভ়াবেকের জ্নয জ্লব়াযু় েমণ েহববল 

বহ ়াকব $2.2 বমবলয়ন অকিণর কে়াষর়্া েকরকে । The Adaptation 

Fund Climate Innovation Accelerator (AFCIA) 
উইকি়ার িিম র়াউকির েহববল local climate action কে উন্নে 

েরকব এবিং পয়াবর  চুবক্তর ও  ়াকেকনবল কিকিলপকমন্ট কগ়াল অজ্ণ কনর 

উচ্চ়াে়াঙ্ক্ষ়াকে অজ্ণ ন েরকে  ়াহ়াযয েরকব| 

 

নীন্ডে আলযাগ এবং UNICEF ইন্ডিযা ভারেীয ন্ডেশুলদর রালজযর 

উ র ভারলের প্রেম প্রন্ডেলবদন মেন্ডর করলে সহলযান্ডগো কলরলে  
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State of India’s Children: Status and 

Trends কযৌিি়াকব NITI আকয়়াগ এবিং UNICEF  ইবিয়়া দ্ব়ার়া 

Multidimensional Child Development -এ ববেবশে 

এবিং চ়ালু ের়া হকব । এটি বনযণ়াবরে হকয়বেল, যেন দুটি  িংস্থ়া ি়ারকে বশশুকের 

অবযে়ার অজ্ণ কন ে়াকের কযৌি িবেশ্রুবে পুনবণযক্ত েকর এেটি অবিি়াকয়র বববৃবে 

(SoI) স্ব়াক্ষর েকরবেল। 
 

Posoco গলবষণার জনয IIT ন্ডদন্ডল্লর সালে সম্পকি  স্থা ন কলরলে 

প়াওয়়ার ব কেম অপ়াকরশন েকপণ়াকরশন বলবমকটকির (কপ়াক ়াকে়া) নেণ ়ানণ 

বরবজ্ওন়াল কল়াি কি পয়াচ ক ন্ট়ার ইবিয়়ান ইনবেটিউট অফ কটেকন়ালবজ্, 

বেবের (IIT Delhi)  ়াকি এেটি  মকঝ়াে়া ি়ারে(MoU) স্ব়াক্ষর েকরকে 

য়াকে ি়ারকের প়াওয়়ার ক ক্টর  পবেণ ে ববষয়গুবলর উপর গকবষর়্াকে 

উৎ ়াবহে ের়া য়ায় এবিং এে়াকিবময়়া ও বশকল্পর মকযয প়ারপবরে  পেণ  

কজ়্ারে়ার ের়া য়ায়। 
 

NIXI-CSC এবং ন্ডত্র ুরা আিজি ান্ডেক খ টা খসন্টার স্থা লনর জনয 

এলক-অ লরর সালে MOU স্বাির কলরলে 

বত্রপুর়া র়াজ্য  রে়ার র়াকজ্য এেটি আন্তজ্ণ ়াবেে কগ্রি কিট়া ক ন্ট়ার তেবরর জ্নয 

NIXI-CSC কিট়া পবরকষব়া কেকন্দ্রর  ়াকি এেটি  মকঝ়াে়া ি়ারে (MoU) 

স্ব়াক্ষর েকরকে ৷ িকজ্কক্টি কিট়া ক ন্ট়ার স্থ়াপকনর জ্নয, ি়ারকের নয়াশন়াল 

ইন্ট়ারকনট এক্সকচঞ্জ (NIXI) এবিং CSE ই-গিনণয়াে  ়াবিণ   বলবমকটি 

NIXI-CSC কিট়া  ়াবিণ ক   ক ন্ট়ার ন়াকম এেটি কযৌি উকেয়াগ গঠন েকরকে। 

 মকঝ়াে়া ি়ারে(MoU) অনু ়াকর, কযৌি উকেয়াগটি র়াজ্য  রে়ারকে ে়ার 

 মস্ত কিট়া িকজ্কক্টি কিট়া ক ন্ট়াকর কহ়াে ের়ার অনুমবে িে়ান েরকব এবিং 

ক ই ়াকি র়াজ্যকে কিট়া অফ়ার েরকব। র়াজ্য ে়াড়াও, েকপণ়াকরশন অনয়ানয 

 রে়ারী এবিং কব রে়ারী কপ্ল্য়়ারকের  ়াকি কিট়া বববনমকয়র জ্নয চ়াজ্ণ  েরকব। 
 

প্রসার ভারেী আলজি ন্ডন্টনার  াবন্ড ক ব্র কাোলরর সালে MoU 

স্বাির কলরলে 

 ম্প্রচ়াকরর কক্ষকত্র  হকয়াবগে়ার জ্নয প্রসার ভারেী আলজি ন্ডন্টনা খরন্ড ও 

খটন্ড ন্ডভেন আলজি ন্ডন্টনা (RTA) এর প়াববলে েিে়াে়াকরর  ়াকি এেটি 

MoU স্ব়াক্ষর েকরকে । এই MoUটি বমবিয়়া এবিং েিে়াবেিংকয়র বববিন্ন 

ফ্রন্টকে অন্তিুণ ক্ত েকর, য়া উিয় কেকশর কয়াগ়াকয়াগ এবিং ে়ােবমশন 

কনটওয়়াবেণ িংকয়র উে়াহরর্ বহ ়াকব ক ট ের়া হকয়কে । ি়ারে ও আকজ্ণ বন্টন়া 

র়াজ্ননবেে, অিণননবেে, তবজ্ঞ়াবনে ও িযুবক্তগে  হকয়াবগে়ার কক্ষকত্র 

ক ৌহ়ােণ যপযর্ণ  পেণ  এবিং উন্নয়নমযলে উপকি়াগ েকর । 

ি ়ার ি়ারেীর িয়ান বনবণ়াহী েমণেেণ ়া শশী কশের কিপবে এবিং RTA-এর 

 ি়াপবে কর়াজ়্াবরও লুফ্র়াকন়া আকজ্ণ বন্টন়ায় ি়ারেীয় র়াষ্ট্রদূে বেকনশ ি়াটিয়়ার 

উপবস্থবেকে চুবক্তকে স্ব়াক্ষর েকরন। 
 

খকরা া "কসমস মা াবান্ডরকাস" প্রকলের জনয খনদার যািলসর 

সালে MoU স্বাির কলরলে 

কের়াল়া এবিং কনে়ারলয়াি  'ে ম  ম়াল়াব়াবরে়া ' িেকল্পর জ্নয এেটি 

 মকঝ়াে়া ি়ারে (MoU) স্ব়াক্ষর েকরকে । এটি 18 শেকের কের়াল়ার 

ইবেহ়া   পকেণ  আরও ি়াল কব়াঝ়ার কক্ষত্র অবে়ান র়ােকব । 

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• ম়াল়াপু্পরম এবিং কে়াে়াকম, র়াজ্য কপইন্ট এে়াকিবম িবেি়ার জ্নয 

কনে়ারলয়ািক র  ়াকিও  হকয়াবগে়া েরকব। 

• কের়াল়ার মুেযমন্ত্রী বপন়ার়াই ববজ্য়ন এবিং ি়ারকে ি়াচ র়াষ্ট্রদূে ম়াটিণ ন 

িয়ান কিন ব়াকগণর উপবস্থবেকে চুবক্তগুবল স্ব়াক্ষবরে হয়৷ 

• উচ্চ বশক্ষ়া ববি়াকগর অিংশ কের়াল়া ে়াউবেল ফর বহকে়াবরেয়াল 

বর ়াচণ  (KCFHR) বলকিন ববেববেয়ালয় এবিং কনে়ারলয়াকির 

নয়াশন়াল আেণ ়াইি  এই িেল্পটি পবরচ়ালন়া েরকে । 
•  

Netflix এবং GoI ‘women change-makers’ ন্ডভন্ড ও 

ন্ডসন্ডরলজর জনয সহলযান্ডগো করলে 

Netflix India, েিয ও  ম্প্রচ়ার মন্ত্রকের  হকয়াবগে়ায়, ন়ারীকের িয বমে়া 

েুকল যকর ‘আজ়্াবে বে অমৃে ে়াহ়াবনয়়া’ ন়াকম এেটি উকেয়াকগর অযীকন এেটি 

কে়াট বিবিও ব বরজ্ িে়াশ েকরকে। এেটি বৃহত্তর অিংশীে়াবরকত্বর অিংশ 

বহক কব, কল়াব়াল OTT প্ল্য়াটফমণটি ি়ারেীয় চলবচ্চত্র বনমণ়াে়াকের েক্ষে়া 

উন্নয়কনর জ্নয েমণশ়াল়া এবিং ম়াে়ারক্ল়া ও পবরচ়ালন়া েরকব। 
 

Appointment News in Bengali 
 
GoI তিন়ে কমাহন ক া়োত্রাম  নিুন তিমদে সতচি তহসামি তনযুক্ত  মরমে 

ি়ারে  রে়ার IFS ববনয় কম়াহন কে়ায়়াত্র়াকে ি়ারকের নেুন ববকেশ  বচব 

বহ ়াকব বনযুক্ত েকরকে। বেবন বেণ ম়াকন 2020  ়াকলর ম়াচণ  কিকে কনপ়াকল 

ি়ারকের দূে বহক কব ে়াবয়ত্ব প়ালন েরকেন । বেবন বেণ ম়ান ববকেশ  বচব 

হষণবযণন বশ্রিংল়ার স্থ়াকন বনযুক্ত হকবন, বযবন 30 এবিল, 2022-এ অব র 

গ্রহর্ েরকবন । 

কে়ায়়াত্র়া এেজ্ন 1988-বয়াকচর ি়ারেীয় ফকরন  ়াবিণ   (IFS) 

অবফ ়ার, য়ার ববকেশী পবরকষব়ায় 32 বেকররও কববশ অবিজ্ঞে়া রকয়কে । 

বেবন 2015 কিকে 2017  ়াল পযণন্ত িয়ানমন্ত্রী নকরন্দ্র কম়াবের অবফক  

(PMO) ে়াজ্ েকরকেন, ক ই ়াকি আগে 2017 কিকে কফব্রুয়়াবর 

2020 পযণন্ত ফ্র়াকে ি়ারকের র়াষ্ট্রদূে বহক কবও ে়াজ্ েকরকেন। 

 

NABH-এর খচযার াসিন ন্ডহলসলব নাম খদওযা হলযলে মলহে 

ভামিালক 

ইন্দ্রিস্থ ববেববেয়ালকয়র ি়াই -চয়াকেলর, মকহশ ি়ামণ়াকে হ়া প়াে়াল এবিং 

স্ব়াস্থযক ব়া িে়ানে়ারীকের (NABH) জ্নয জ়্ােীয় স্বীেৃবে কব়াকিণ র নেুন 

কচয়়ারপ়া ণন বহ ়াকব বনযুক্ত ের়া হকয়কে । NABH হল ি়ারকের কে়ায়়াবলটি 
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ে়াউবেকলর (QCI) এেটি গঠনমযলে কব়ািণ  । এটি হ়া প়াে়াল এবিং অনয়ানয 

স্ব়াস্থয  ুববয়ার গুর্ম়ান এবিং শিং ়াপকত্রর জ্নয ম়ানেে বনযণ়ারকর্র জ্নয ে়ায়ী ি়াকে 

। NABH এবশয়়ান ক ়া ়াইটি ফর কে়ায়়াবলটি ইন কহলি কেয়়ার (ASQua)-

এর কব়াকিণ র  ে য। 
 

 ঃ এস রাজু ন্ডজও ন্ডজকযা  সালভি  অফ ইন্ডিযার ন্ড ন্ডজ ন্ডহসালব 

দান্ডযত্ব ন্ডনলেন 

ি়াাঃ এ  র়াজু্ 01 এবিল, 2022 কিকে ে়াযণেরীি়াকব বজ্ওলবজ্েয়াল  ়াকিণ  

অফ ইবিয়়া (GSI) এর মহ়াপবরচ়ালে বহ ়াকব ে়াবয়ত্ব গ্রহর্ েকরকেন । বেবন 

আরএ  গডে়াকলর স্থ়াকন বনযুক্ত হন, বযবন 31 কশ ম়াচণ , 2022-এ গ্রহর্ েকরন 

। এর আকগ, ি়াাঃ র়াজু্ এই পকে অবেবরক্ত মহ়াপবরচ়ালে বহ ়াকব অবযবিে 

বেকলন| 

ি.এ . র়াজু্ 1988  ়াকল বজ্ওলবজ্েয়াল  ়াকিণ  অফ ইবিয়়াকে কয়াগে়ান 

েকরন। ে়ার েমণজ্ীবকনর ি়ািবমে  ময়ে়াকল, বেবন উত্তর িকেকশর বুকিলেি 

গ্র়াবনটিে েমকপ্ল্কক্সর িয ে়াবত্ত্বে ময়াবপিংকয় গুরুত্বপযর্ণ িয বমে়া প়ালন েকরবেকলন 

এবিং ক ়ান়ার েবনজ্েরকর্র উপর এেটি েেন্তও  প়ােন েকরবেকলন এবিং ঝ়াৌঁ ব  

কজ্ল়ার উত্তরিকেকশর বুকিলেে অঞ্চকল িয -পবরকবশগে মযলয়ায়ন েকরবেকলন।  

 

ন্ডবকাে কুমারলক ন্ডদন্ডল্ল খমলো খর  কল িালরেলনর মযালনন্ডজং 

ন্ড লরক্টর ন্ডহসালব ন্ডনযুক্ত করা হলযলে 

ববে়াশ কুম়ারকে বেবে কমকে়া করল েকপণ়াকরশন (DMRC)-এর নেুন 

বযবস্থ়াপন়া পবরচ়ালে বহক কব বনযুক্ত ের়া হকয়কে । বেবন মঙু্গ ব িং-এর স্থ়াকন 

বনযুক্ত হকবন, য়ার কময়়াে 31 ম়াচণ , 2022-এ কশষ হকয়কে । মঙু্গ ব িং 1 

জ়্ানুয়়ারী, 2012  ়াল কিকে DMRC-এর বযবস্থ়াপন়া পবরচ়ালে বেকলন | ই 

শ্রীযরন এবিং ম়াঙু্গ ব িংকয়র পর ববে়াশ কুম়ার হকলন DMRC এর েৃেীয় 

বযবস্থ়াপন়া পবরচ়ালে। বেবন প়াৌঁ চ বেকরর জ্নয এই পকে বনযুক্ত ি়ােকবন।  

 

ফামিইন্ডজ আন্ডমর োনলক ব্রযাি অযাম্বালস র ন্ডনযুক্ত কলরলে 

ফ়ামণইবজ্, এেটি কি়াক্ত়া স্ব়াস্থযক ব়া " ুপ়ার অয়াপ", ে়ার নেুন িচ়ার়াবিয়ান 

উকম়াচন েকরকে, কযে়াকন ববলউি  ুপ়ারে়ার আবমর ে়ানকে কে়াপ়াবনর েয়াি 

অয়াম্ব়াক ির বহক কব বনযুক্ত েকরকে । ফ়ামণইবজ্ েয়াকির ে়াবয়কত্ব রকয়কে API 

কহ়াবর্ল্িং  বলবমকটি । এই অিংশীে়াবরত্ব েয়াকির ববে়াকশ এবিং ি়ারকে স্ব়াস্থযক ব়া 

 পকেণ  কি়াক্ত়াকের  কচেনে়া ব়াড়াকে  হ়ায়ে়া েরকব । 
 

RBI ন্ড ন্ডসন্ডব বযালঙ্কর এমন্ড -ন্ডসইও ন্ডহসালব মুরন্ড  নটরাজনলক 

 ুনরায ন্ডনলযালগর অনুলমাদন ন্ডদলযলে 

ি়ারেীয় বরজ়্ািণ  বয়াঙ্ক (আরববআই) বিব বব বয়াকঙ্কর বযবস্থ়াপন়া পবরচ়ালে এবিং 

িয়ান বনবণ়াহী েমণেেণ ়া (এমবি এবিং ব ইও) বহ ়াকব মুরবল এম নটর়াজ্নকে দুই 

বেকরর জ্নয ব়াড়াকন়ার অনুকম়ােন বেকয়কে । ে়ার ববযণে কময়়াে 29 এবিল, 

2022 কিকে 28 এবিল, 2024 পযণন্ত িকয়াজ্য হকব । নটর়াজ্ন এবিল 

2009 কিকে বয়াকঙ্কর এমবি এবিং ব ইও বহ ়াকব ে়াবয়ত্ব প়ালন েরকেন । 

আরববআই বয়াকঙ্কর িয়ান বনবণ়াহীকের কময়়াে 15 বেকরর জ্নয  ীম়াবদ্ধ েকরকে 

এবিং নটর়াজ্ন 2024  ়াকল বয়াকঙ্কর কনেৃকত্ব 15 বের পযর্ণ েরকব৷ 

 

হষি বধিন ন্ডরং া ভারলের G20 প্রধান সমন্বযক ন্ডহসালব ন্ডনযুক্ত 

হলযলেন 

 রে়ার আনুি়াবনেি়াকব কে়াষর়্া েকরকে কয, পরর়াষ্ট্র  বচব হষণ বযণন বশ্রিংল়া 

আগ়ামী ম়াক  G20 িয়ান  মিয়ে়ারী বহ ়াকব ে়াবয়ত্ব গ্রহর্ েরকে চকলকেন | 

এই বনকয়়াগটি ে়াৎপযণপযর্ণ, ে়ারর্ ি়ারে 1 বিক ম্বর, 2022-এ ইকি়াকনবশয়়া 

কিকে G20-এর  ি়াপবেত্ব গ্রহর্ েরকব এবিং 2023  ়াকল ি়ারকে 

িিমব়াকরর জ্নয G20 কনে়াকের শীষণ  কম্মলকনর আহ্ব়ান েরকব৷ 

বশ্রিংল়া 2022  ়াকলর 30কশ এবিল অব র কনকবন | বেবন পরর়াষ্ট্র  বচব-

বনযুক্ত বি এম কে়ায়়াত্র়ার ে়াকে ে়াবয়ত্ব হস্ত়ান্তর েরকবন, বযবন বেণ ম়াকন কনপ়াকল 

ি়ারকের র়াষ্ট্রদূে বহ ়াকব েমণরে আকেন । G20 কশরপ়া ি়ােকবন ি়ারকের 

ব়াবর্জ্যমন্ত্রী পীযযষ কগ়ায়়াল। 

এই বের শীষণ  কম্মলনটির বিম হল  “Recover Together 

Recover Stronger”. 

 

 

প্রাক্তন আইন্ড এস আন্ডধকান্ডরক  া  ুরা জােীয সংেযা েু 

কন্ডমেলনর প্রধান ন্ডহসালব  ুনন্ডনিযুক্ত হলযলেন 

কেন্দ্রীয়  রে়ার প়াঞ্জ়াব-েয়াি়াকরর অব রি়াপ্ত আইবপএ  অবফ ়ার ইেব়াল ব িং 

ল়ালপুর়াকে  িংেয়ালেুকের জ়্ােীয় েবমশকনর কচয়়ারপ়া ণন বহ ়াকব পুনর়ায় বনযুক্ত 

েকরকে । গে বেকরর ক কেম্বকর িিম কচয়়ারময়ান পকে বনযুক্ত হওয়়া ইেব়াল 

ব িং ল়ালপুর়াকে কর়াপ়ার ববয়ান ি়া কেন্দ্র কিকে ববকজ্বপ ি়ািী বহ ়াকব 

িবেদ্ববিে়া ের়ার জ্নয বিক ম্বকর পে কিকে েয়াগ েরকে হকয়বেল, য়া বেবন 

কহকরবেকলন।  

ল়ালপুর়া হকলন এেজ্ন বশে বুবদ্ধজ্ীবী, বযবন বশে এবিং প়াঞ্জ়াবব  িংসৃ্কবের উপর 

বই বলকেকেন | বেবন গে বের ক কেম্বকর ববকজ্বপর মুেপ়াত্র বহ ়াকব বনযুক্ত হন। 

বেবন 2012  ়াকল ববকজ্বপকে কয়াগ কেওয়়ার আকগ প়াঞ্জ়াব পুবলকশর কিপুটি 

ইেকপক্টর কজ্ন়াকরল(DIG) বহ ়াকব অব র বনকয়বেকলন। বেবন অমৃে র 

গ্র়ামীর্, ে়াপুরি়াল়া এবিং ে়ারন ে়ার়ান কজ্ল়ার ব বনয়র  ুপ়াবরনকটনকিন্ট অফ 

পুবলশ বহ ়াকব ে়াবয়ত্ব প়ালন েকরবেকলন। 
 

Wipro সেয ইেরনলক ভারলের কান্ডি খহ  ন্ডহলসলব ন্ডনযুক্ত 

কলরলে 

আইটি  িংস্থ়া Wipro  েয ইেরনকে ি়ারকের ে়াবর কহি বহ ়াকব বনকয়়াকগর 

কে়াষর়্া েকরকে । বেবন কেৌশলগে পর়ামশণ, রূপ়ান্তর এবিং আযুবনেীেরকর্র 

ম়াযযকম বববিন্ন অিংকশ ি়ারকে উইকি়ার বযব ়াকে শবক্তশ়ালী ের়ার ে়াবয়কত্ব 

ি়ােকবন । বেবন ক্ল়াউি, বিবজ্ট়াল, ইবঞ্জবনয়়াবরিং R&D, কিট়া/এন়াবলটিক্স এবিং 
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 ়াইব়ার ব বেউবরটিকে উইকি়ার ক্ষমে়া এবিং বববনকয়়াকগর  ুববয়া বনকে 

ক্ল়াকয়ন্টকের  ়াহ়াযয েরকবন।  

 

ইন্ডিযা  া স অযাি খগ্রনস অযালসান্ডসলযেলনর খচযারমযান  লদ 

ন্ডবম  খকাঠান্ডরলক ন্ডনযুক্ত করা হলযলে 

ি়ারকের ি়াল ব়াবর্জ্য ও বশকল্পর শীষণ  িংস্থ়া ইন্ডিযা  া স অযাি খগ্রনস 

অযালসান্ডসলযেন(IPGA) অববলকম্ব ববমল কে়াঠ়াবরকে কে়াপ়াবনর নেুন 

কচয়়ারময়ান বহ ়াকব বনকয়়াগ েকরকে । কে়াঠ়াবর বজ্েু কিে়ার ে়াে কিকে ে়াবয়ত্ব 

কনন, বযবন 2018  ়াল কিকে IPGA এর কচয়়ারময়ান বেকলন। 

অয়াক ়াব কয়শকনর অনযেম িয়ান িবেি়াে়া  ে য খকাঠান্ডর  2011  ়াল 

কিকে IPGA এর ি়াই -কচয়়ারময়ান বেকলন । িবীর্ কি়ািংকর এবিং বজ্েু কিে়ার 

পকর  বমবের েৃেীয় কচয়়ারময়াকনর ে়াবয়ত্ব বনকেন ববমল কে়াঠ়াবর৷ 

 

খ ফলটনযান্ট খজনালর  মলনাজ  ালি ভারলের  রবেী খসনাপ্রধান 

ন্ডহলসলব মলনানীে হলযলেন 

কলফকটনয়ান্ট কজ্ন়াকরল মকন়াজ্ প়াকিকে পরবেী ক ন়ািয়ান বহক কব বনকয়়াগ 

ের়া হকয়কে । কলফকটনয়ান্ট কজ্ন়াকরল প়াকি ক ন়াব়াবহনীর বেণ ম়ান উপ-িয়ান 

। বেবন কজ্ন়াকরল এম. এম. ন়ার়াি়াকনর ে়াে কিকে ে়াবয়ত্ব কনকবন, বযবন 30 

এবিল, 2022-এ অব র বনকে চকলকেন ৷ কলফকটনয়ান্ট কজ্ন়াকরল মকন়াজ্ 

প়াকি হকলন িিম েপণ  অফ ইবঞ্জবনয়়াক ণর অবফ ়ার বযবন ক ন়ািয়ান বহ ়াকব 

বনযুক্ত হকবন৷ 

বেবন ইবিওবপয়়া ও ইবরবত্রয়়ায় জ়্াবে িংে বমশকন িয়ান ইবঞ্জবনয়়ার বহক কব ে়াবয়ত্ব 

প়ালন েকরকেন। বেবন জু্ন 2020 কিকে কম 2021 পযণন্ত আি়াম়ান ও 

বনকে়াবর েম়াকির (CINCAN) েম়াি়ার-ইন-চীফ বেকলন ।  

 

কণিাটক রন্ডবন উোপ্পালক খব্রন খহ ে ইন্ডনন্ডেলযটিলভর ব্রযাি 

অযাম্বালস র ন্ডহলসলব ন্ডনযুক্ত কলরলে 

কণিাটক র়াজ্য  রে়ার NIMHANS এবিং নীন্ডে আলযালগর  হকয়াবগে়ায় 

জ়্ানুয়়াবরকে কণিাটক খব্রন খহ ে ইন্ডনন্ডেলযটিভ(Ka-BHI) চ়ালু েকরকে 

। ি়ারেীয় বক্রকেট়ার রববন উি়াপ্প়া  ম্প্রবে ের্ণ়াটে-কেন কহলি ইবনবশকয়টিি 

(ে়া-ববএইচআই)-এর েয়াি অয়াম্ব়াক ির বহক কব বনযুক্ত হকয়কেন । ি়াক্ত়ারকের 

িবশক্ষর্ এবিং বেনটি প়াইলট হ়া প়াে়াকল কেন কহলি বক্লবনে চ়ালু ের়ার 

িস্তুবেও শুরু হকয়কে। 

কবঙ্গ়ালুরু আরব়াকনর জ্য়নগর কজ্ন়াকরল হ়া প়াে়াল, কে়াল়াকরর SNS 

হ়া প়াে়াল এবিং বচেবে়াপুর কজ্ল়া হ়া প়াে়াকল ি়াক্ত়ারকের িবশক্ষর্ শুরু 

হকয়কে। 
 

খ ফলটনযান্ট খজনালর  মলনাজ কুমার কাটিযারলক ন্ডমন্ড টান্ডর 

অ ালরেলনর  রবেী DG ন্ডহলসলব ন্ডনলযাগ করা হলযলে 

কলফকটনয়ান্ট কজ্ন়াকরল মকন়াজ্ কুম়ার ে়াটিয়়ারকে  ়ামবরে অপ়াকরশকনর 

পরবেী মহ়াপবরচ়ালে বহক কব বনকয়়াগ কেওয়়া হকয়কে । বেবন আগ়ামী 1ল়া কম 

নেুন অবফক র ে়াবয়ত্ব গ্রহর্ েরকবন। নয়াশন়াল বিকফে এে়াকিবমর ি়াক্তন ে়াত্র, 

কলফকটনয়ান্ট কজ্ন়াকরল ে়াটিয়়ার জু্ন 1986  ়াকল র়াজ্পুে করবজ্কমকন্টর 

23েম বয়াট়াবলয়কন েবমশন ল়াি েকরন। 

কলফকটনয়ান্ট কজ্ন়াকরল ে়াটিয়়ার বেণ ম়াকন 1 েপণক র কজ্ন়াকরল অবফ ়ার 

েম়াবিিং, প়াবেস্ত়ান এবিং চীন উিকয়র ববরুকদ্ধ আক্রমর়্াত্মে অবিয়াকনর জ্নয 

এেটি ে়াইে গঠন েকরন। বেবন ক ন়া  ের েপ্তকর বিকরক্টর অব কজ্ন়াকরল 

ে়াফ বিউটি  পকে বনযুক্ত বেকলন । বেবন পবিম  ীম়ান়া বর়াবর এেটি পে়াবেে 

বেকগি এবিং এেটি পবণে ববি়াগও েম়াি েকরবেকলন । নয়াশন়াল বিকফে 

েকলজ্, নয়়াবেবেকে পড়ার প়াশ়াপ়াবশ, বেবন ম়াবেণ ন যুক্তর়াকষ্ট্রর নয়াশন়াল ওয়়ার 

েকলকজ্র এেজ্ন বববশষ্ট স্ন়ােেও বেকলন । বেবন িুট়াকন ি়ারেীয়  ়ামবরে 

িবশক্ষর্ েল এবিং ওকয়বলিংটকনর বিকফে  ়াবিণ ক   ে়াফ েকলকজ্ িবশক্ষে 

বহক কব ে়াজ্ েকরকেন। 
 

ন্ড ন্ডজট ইনু্সযলরলন্সর MD এবং CEO ন্ডহসালব জসন্ড ন খকাহন্ড লক 

ন্ডনযুক্ত করা হলযলে  

বিবজ্ট ইেুযকরে জ্ বলন কে়াহবলকে কে়াপ়াবনর নেুন ময়াকনবজ্িং বিকরক্টর 

(MD) এবিং বচফ এবক্সবেউটিি অবফ ়ার (CEO) বহ ়াকব 20 এবিল, 2022 

ে়াবরে কিকে বনযুক্ত েকরকে ৷ বেবন ববজ্য় কুম়াকরর স্থ়াকন বনযুক্ত হন, বযবন 

19কশ এবিল, 2022-এ কে়াপ়াবন কিকে অব র বনকয়বেকলন৷ বেবন বিবজ্কটর 

অবফ ়ার (CDO)বহ ়াকব িয়ান ববেরকর্র ে়াবয়ত্ব প়ালন েকরবেকলন, কযে়াকন 

বেবন কে়াপ়াবনর  মস্ত ববক্রয় এবিং ববেরর্ চয়াকনকলর জ্নয ে়ায়ী বেকলন। 
 

ন্ডদন্ডল্লর নেুন মুেয সন্ডচব ন্ডনযুক্ত হলযলেন নলরে কুমার 

স্বর়াষ্ট্র মন্ত্রকের িে়াবশে ববজ্ঞবপ্ত অনু ়াকর, ব বনয়র IAS অবফ ়ার নকরশ 

কুম়ারকে বেবের মুেয  বচব বহ ়াকব বনযুক্ত ের়া হকয়কে । AGMUT েয়াি়াকরর 

1987 বয়াকচর এেজ্ন IAS অবফ ়ার নকরশ কুম়ারকে অরুর়্াচল িকেশ 

কিকে বেবেকে স্থ়ান়ান্তবরে ের়া হকয়কে । বেবল হওয়়ার আকগ বেবন অরুর়্াচল 

িকেকশর মুেয  বচব বেকলন।  

 

অজয কুমার সুদলক GoI-এর প্রধান মবজ্ঞান্ডনক উ লদষ্টা ন্ডহসালব 

ন্ডনযুক্ত করা হলযলে 

িয়ানমন্ত্রীর ববজ্ঞ়ান, িযুবক্ত এবিং উভ়াবন উপকেষ্ট়া পবরষকের  ে য অজ্য় কুম়ার 

 ুেকে ববেয়াে জ্ীবববজ্ঞ়ানী কে. ববজ্য় র়ােবকনর উত্তর যবর বহ ়াকব  বেন বেকরর 

জ্নয এই পকে বনযুক্ত  ের়া হকয়কে ।  রে়াকরর িয়ান তবজ্ঞ়াবনে উপকেষ্ট়া 

বহক কব  ুেকে বনকয়়াকগর অনুকম়ােন বেকয়কে মবন্ত্রপবরষকের বনকয়়াগ েবমটি 

(ACC)। 

PSA-এর ে়াযণ়ালয়  রে়ারী ববি়াগ, িবেি়াকনর  ়াকি অিংশীে়াবরকত্ব 

 ম়াকল়াচন়ামযলে পবরে়াঠ়াকম়া, অিণননবেে ও  ়াম়াবজ্ে কক্ষকত্র ববজ্ঞ়ান ও 

িযুবক্তর িকয়়াকগর উপর দৃবষ্ট বনবদ্ধ েকর |  

 

বন্ডবো ন্ডসং নেুন খলাবা  ন্ড স অযাম্বালস র 2022-এ ন্ডনবিান্ডচে 

হলযলেন 

বন্ডবো ন্ডসং এবশয়়া আবফ্রে়া েনক ়াটিণ য়়াম(AAC) এর  হকয়াবগে়ায় 

নয়়াবেবেকে অনুবিে হওয়়া ইবিয়়া ইন্ট়ারনয়াশন়াল েনকক্লি 2022-এ বশক্ষ়া, 
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কেল়াযুল়া, বশল্প,  িংসৃ্কবে এবিং কূটনীবের ম়াযযকম শ়াবন্তর িচ়াকর ে়ার অবে়াকনর 

জ্নয কল়াব়াল বপ  অয়াম্ব়াক ির বহ ়াকব মকন়ানীে হকয়কেন ।  

বববে়া ব িংকে বযবক্তগেি়াকব H.E. অযয়াপে ি়াাঃ জ়্াবহে হে (অয়াম্ব়াক ির 

অয়াট ল়াজ্ণ - বেিংিম অফ হ়াওয়়াই এবিং ক কক্রট়াবর-কজ্ন়াকরল- িবব্লউএ এ), 

H.E. অযয়াপে নববে ে়াপুর (ল়াইকববরয়়া এবিং ক ়াম়াবললয়াি  রে়াকরর 

ব বনয়র উপকেষ্ট়া), এনকেে়াবুল হ়াবমে (ম়াননীয় েন ়াল কজ্ন়াকরল- 

বেক ়ায়়ান়া িজ়্ােন্ত্র) এবিং আকনণে ন়ান়া আকেবজ্ (মন্ত্রী - র়াজ্ননবেে ও 

অিণননবেে, হ়াই েবমশকনর ে়াউবেলর) পুরসৃ্কে েকরন | বববে়া এেজ্ন 

ববেবয়াপী বযব ়াবয়ে বনবণ়াহী বযবন বববিন্ন বশকল্প ে়াজ্ েকরকেন। 
 

ভারলের হজ কন্ডমটি এন্ড  আবদুল্লাহকুট্টিলক খচযার ারসন ন্ডনবিান্ডচে 

কলরলে 

এবপ আবদুে়াহকুট্টি ি়ারকের হজ্ েবমটির কচয়়ারপ়ার ন বনবণ়াবচে হকয়কেন, 

কযে়াকন িিমব়াকরর মকে়া দুইজ্ন মবহল়া মুন্ন়াওয়়াবর কবগম এবিং মাফুজা 

োেুন ি়াই -কচয়়ারপ়ার ন বনবণ়াবচে হকয়কেন ।  িংেয়ালেু ববষয়ে মন্ত্রে হল 

ি়ারকে হজ্ য়াত্র়া পবরচ়ালন়ার জ্নয কন়াি়াল মন্ত্রে। ি়ারেীয় েীিণয়াত্রীকের জ্নয 

হজ্ য়াত্র়া পবরচ়াবলে হয় হজ্ েবমটি অফ ইবিয়়া (HCoI) ব়া হজ্ গ্রুপ 

অগণ়ান়াইজ়্ারকের(HGOs) দ্ব়ার়া ।  

ি়ারে  রে়ার হজ্ েবমটি অয়াক্ট 2022-এর য়ার়া 4-এর উপ-য়ার়া (11) এর 

অযীকন  িংেয়ালেু ববষয়ে মন্ত্রকের অযীকন এেটি  িংবববযবদ্ধ  িংস্থ়া ব  মহম্মদ 

ফলযন্ডজলক হজ্ েবমটি অফ ইবিয়়া (HCoI) এর  ে য বহ ়াকব বনযুক্ত 

েকরকে । এটি 21কশ এবিল 2022 কিকে 31কশ ম়াচণ  2025 পযণন্ত 3 

বেকরর কময়়াকের জ্নয ে়াযণের হকব। 
 

আন্ডদেয ন্ডবড া কযান্ড টা  ন্ডবোো মুল যলক  রবেী CEO ন্ডহসালব 

মলনানীে কলরলে 

আবেেয ববডল়া েয়াবপট়াকলর পরবেী িয়ান বনবণ়াহী েমণেেণ ়া বহক কব ববশ়াে়া 

মুকলযকে বনকয়়াগ ের়া হকয়কে । কে়াপ়াবনর েে ফ়াইবলিংকয় বল়া হকয়কে কয, 

পবরচ়ালন়া পষণে মকন়ানয়ন, প়াবরশ্রবমে এবিং ক্ষবেপযরর্ েবমটির  ুপ়াবরকশর 

বিবত্তকে বনকয়়াকগর অনুকম়ােন েকরকে । এক্সকচঞ্জ ফ়াইবলিং অনু ়াকর বেবন অজ্য় 

শ্রীবনব়া কনর স্থল়াবিবষক্ত হন, বযবন গ্রুকপর মকযয অনয়ানয ে়াবয়ত্ব কনকবন। 

বেণ ম়াকন ICICI বয়াকঙ্কর বনবণ়াহী পবরচ়ালে হকলন ববশ়াে়া মুকলয | বেবন 1 জু্ন, 

2022-এ আবেেয ববডল়া েয়াবপট়াকল কয়াগ কেকবন এবিং এে ম়াক র জ্নয 

শ্রীবনব়া কনর  ়াকি CEO বহ ়াকব ে়াজ্ েরকবন৷ বেবন এই  মকয়র পকর আবেেয 

ববডল়া েয়াবপট়াল বলবমকটকির CEO বহ ়াকব ে়ার িয বমে়ার ে়াবয়ত্ব কনকবন | 

TCS-এর কৃষ্ণান রামানুজাম 2022-23-এর জনয Nasscom 

এর খচযার াসিন ন্ডহসালব ন্ডনযুক্ত হলযলেন 

নয়াশন়াল অয়াক ়াব কয়শন অফ  ফ্টওয়য়ার অয়াি  ়াবিণ ক   

কে়াপ়াবন(Nasscom) কে়াষর়্া েকরকে কয ট়াট়া েন ়ালকটবে  ়াবিণ ক  -

এর এন্ট়ারি়াইজ্ কগ্র়াি গ্রুপ কিব কিন্ট েৃষ্ণ়ান র়াম়ানুজ়্াম 2022-23- ়াকলর 

জ্নয এর কচয়়ারপ়া ণন বহক কব বনযুক্ত হকয়কেন । এই িয বমে়ায় র়াম়ানুজ়্াম করে়া 

কচয়়ারপ়ার ন এবিং ি়ারকে অয়ােক ঞ্চ়াকরর ব বনয়র ময়াকনবজ্িং বিকরক্টর এম 

কমনকনর স্থ়াকন বনযুক্ত হন ।  

খলালভন্ডনযার প্রধানমন্ত্রী ন্ডনবিান্ডচে ন্ডহসালব হলযলেন রবাটি  খগা ব 

কল়াকিবনয়়ার িয়ানমন্ত্রী বনবণ়াচকন বেনব়াকরর িয়ানমন্ত্রী খজলনজ জানসালক 

হ়াবরকয়কেন রবাটি  খগা ব। র়াজ্য বনবণ়াচন েেৃণ পক্ষ বনবিে েকরকে কয 

স্ব়াযীনে়া আকি়ালন শ়া ে রক্ষর্শীল কল়াকিবনয়়ান কিকম়াকক্রটিে প়াটিণ র ি়ায় 

24% কি়াকটর েুলন়ায় ি়ায় 34% কি়াট বজ্কেকে। বনউ কল়াকিবনয়়া প়াটিণ  

7%, ে়ারপকর ক ়াশয়াল কিকম়াক্রয়াট 6% এর কববশ এবিং ব়াম েল ম়াত্র 4% 

কি়াট বজ্কেকে। 

55 বের বয় ী ি়াক্তন ববদুযৎ কে়াপ়াবনর বযবস্থ়াপে "স্ব়াি়াববেে়া" পুনরুদ্ধ়ার 

ের়ার িবেশ্রুবে বেকয়কেন এবিং এই বনবণ়াচনকে “referendum on 

democracy” বকল উকেে েকরকেন। 

এন চন্দ্রলেেরন টাটা ন্ড ন্ডজটা  খচযারমযালনর দান্ডযত্ব ন্ডনলে 

চল লেন 

ট়াট়া  কের বনবণ়াহী কচয়়ারময়ান এন চন্দ্রকশেরন আনুি়াবনেি়াকব ট়াট়া 

বিবজ্ট়াকলর কচয়়ারময়ান বহক কব ে়াবয়ত্ব বনকে চকলকেন । বেণ ম়াকন, ট়াট়ার 

বিবজ্ট়াল কেৌশলটি Cultfit এর িবেি়াে়া মুকেশ বন ়াকলর  ়াকি এর CEO 

িেীে প়াল দ্ব়ার়া পবরচ়াবলে হকে । ববহর়াগে বববনকয়়াগে়ারীকের ে়াে কিকে 

েহববল  িংগ্রকহর িববষযৎ পবরেল্পন়াটি ববকবচন়া েকর চন্দ্রকশেরকর্র আনুি়াবনে 

বনকয়়াগটি েুবই ে়াৎপযণপযর্ণ । 
 

Banking News in Bengali 
 

Axis Bank Citibank-এর ইন্ডিযা কনন্ডজউমার বযবসালক 

12,325 খকাটি টাকায ক্রয কলর ন্ডনলযলে 

Citigroup কে়াষর়্া েকরকে কয, Axis Bank Citibank-এর ইবিয়়ার 

েনবজ্উম়ার বযব ়াকে USD 1.6 বববলয়ন (12,325 কে়াটি ট়াে়া)এর  এেটি 

নগে চুবক্তকে অবযগ্রহর্ েকরকে | এই কলনকেন Citibank India-এর 

েনবজ্উম়ার বয়াবঙ্কিং বযব ়াগুবল  হ হকব, য়ার মকযয বরকটল বয়াবঙ্কিং, কক্রবিট ে়ািণ , 

কি়াক্ত়া ঋর্ এবিং  পে বযবস্থ়াপন়া অন্তিুণ ক্ত রকয়কে । 
 

DAY-NRLM িারা SHG ন্ড লঙ্কলজ HDFC বযাঙ্ক খসরা 

 ারফরন্ডমং বযাঙ্ক ন্ডহসালব ন্ডবলবন্ডচে হলযলে 
 

HDFC বয়াঙ্ক বলবমকটি েীনেয়়াল অকন্তয়ােয় কয়াজ্ন়া - নয়াশন়াল রুর়াল 

বলিবলহুি বমশন(DAY-NRLM) দ্ব়ার়া স্ববনিণ র কগ়ািী(SHG) বলকঙ্ককজ্ 

ক র়া প়ারফবমণিং বয়াঙ্ক বহ ়াকব বনবণ়াবচে হকয়কে ৷ অনুি়ানটি ি়ারে  রে়াকরর 

গ্র়ামীর্ উন্নয়ন মন্ত্রে দ্ব়ার়া নয়়াবেবের ববজ্ঞ়ান িবকন আকয়়াবজ্ে হকয়বেল । 

HDFC বয়াঙ্ক হল এেম়াত্র কব রে়ারী বয়াঙ্ক য়াকে NRLM দ্ব়ার়া SHG 

গুবলকে ে়াকের অবে়াকনর জ্নয পুরসৃ্কে ের়া হকয়কে। 

কেন্দ্রীয় গ্র়ামীর্ উন্নয়ন মন্ত্রী বগবরর়াজ্ ব িং  HDFC বয়াকঙ্কর কটে ই জ্ীববে়া 

উকেয়াকগর িয়ান কে কিঙ্ককটকশর হ়াকে পুরস্ক়ারটি েুকল কেন | 
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RBI রাজয/খকন্দ্রোন্ডসে অঞ্চ গুন্ড র জনয WMA সীমা 47,010 

খকাটি টাকা ন্ডনধিারণ কলরলে 

অিণননবেে পবরবস্থবেকে উন্নবের েি়া উকেে েকর বরজ়্ািণ  বয়াঙ্ক অফ ইবিয়়া 

শুক্রব়ার র়াজ্য এবিং কেন্দ্রশ়াব ে অঞ্চলগুবলর জ্নয ওকয়জ্ অয়াি বমন  

অয়ািি়াকে  (WMA ) 51,560 কে়াটি ট়াে়া কিকে েবমকয় 47,010 

কে়াটি ট়াে়া েকরকে ৷ WMA হল এেযরকনর স্বল্পকময়়ােী ঋর্, য়া RBI দ্ব়ার়া 

 রে়ারকে িে়ান ের়া হয় | এটি receipts  এবিং payments এর মকযয 

কে়াকন়া অ ঙ্গবে ি়ােকল ে়া ঠিে েরকে  হ়ায়ে়া েকর। 
 

HDFC িযাঙ্ক এিং HDFC তলতমমটমডর এ ীিূি হও়োর ক াষর্া  রা 

হম়েমে 

HDFC বলবমকটি এবিং HDFC বয়ািংে বলবমকটকির পবরচ়ালন়া পষণে 

HDFC ইনকিেকমন্ট  বলবমকটি এবিং HDFC কহ়াবর্ল্িং  বলবমকটকির 

 ়াকি এবিং HDFC বলবমকটকির মকযয এেবত্রে হওয়়ার জ্নয এেটি কযৌবগে 

িেকল্পর অনুকম়ােন েকরকে | ফলস্বরূপ, বস্কমটি ে়াযণের হকল, প়াববলে 

কশয়়ারকহ়ার্ল়্ারর়া HDFC বয়াকঙ্কর 100% বনয়ন্ত্রর্ েরকব, কযে়াকন 

ববেযম়ান HDFC বলবমকটি কশয়়ারকহ়ার্ল়্ারকের 41% ম়াবলে়ান়া ি়ােকব৷ 

 

IndusInd বযালঙ্কর 'Indus Merchant Solutions' অযা  

ন্ড ন্ডজটা  CX  ুরস্কার 2022 ন্ডজলেলে 

'Indus Merchant Solutions', IndusInd বয়াকঙ্কর বযব ়ায়ীকের 

জ্নয এেটি কম়াব়াইল অয়াপ, ‘Outstanding Digital CX – SME 

Payments’-এর জ্নয বিবজ্ট়াল CX পুরস্ক়ার 2022 বজ্কেকে । 

বিবজ্ট়াল CX অয়াওয়়াকিণ র আকয়়াজ্ন েকরকে এেটি ববেবয়াপী ববেস্ত আবিণে 

 িংব়াে পবরকষব়া িে়ানে়ারী বিবজ্ট়াল বয়ািংে়ার ।  

 

RBI সম্পমণি ন্ডদলনর ন্ড ন্ডজটা  বযান্ডঙ্কং ইউন্ডনট স্থা লনর জনয 

ন্ডনলদি ন্ডেকা জান্ডর কলরলে 

বরজ়্ািণ  বয়াঙ্ক অফ ইবিয়়া কে়াষর়্া েকরকে কয বেণ ম়ান বয়াঙ্কগুবল স্ব-পবরকষব়া 

এবিং  হ়ায়ে়া কম়াকি 24 েন্ট়া,  প্ত়াকহর 7 বেন পর্য এবিং পবরকষব়া িে়াকনর 

জ্নয বিবজ্ট়াল বয়াবঙ্কিং ইউবনট েুলকে প়াকর ।  রে়ার কেন্দ্রীয় ব়াকজ্কট কে়াষর়্া 

েকরকে কয, কেকশর স্ব়াযীনে়ার 75েম ব়াবষণেীকে আজান্ডদ কা অমৃে 

মলহাৎসব বহ ়াকব িরর্ েরকে 75টি কজ্ল়ায় েমপকক্ষ 75টি এই জ়্ােীয় 

ইউবনট িবেি়া ের়া হকব । 
 

নাগা যালি নগর উন্নযলন সহাযোর জনয ADB $2 ন্ডমন্ড যন ঋণ 

অনুলমাদন করলব 

এবশয়়ান কিকিলপকমন্ট বয়াঙ্ক (ADB) এবিং ি়ারে  রে়ার জ্লব়াযু়- হনশীল 

শহুকর পবরে়াঠ়াকম়ার নেশ়া, ি়াবেি়াবনে ক্ষমে়া শবক্তশ়ালীেরর্ এবিং কপৌর 

 পে  িংগ্রকহর উন্নবের জ্নয ন়াগ়ালয়ািকে $2 বমবলয়ন িেল্প িস্তুবে 

অিণ়ায়কনর(PRF) অযীকন ঋর্ িে়াকনর জ্নয এেটি চুবক্ত স্ব়াক্ষর েকরকে। 

ADB দ্ব়ার়া িে়াবশে এেটি বববৃবে অনু ়াকর, অিণ মন্ত্রকের অিণননবেে ববষয়ে 

ববি়াকগর অবেবরক্ত  বচব রজে কুমার ন্ডমর ি়ারে  রে়াকরর পকক্ষ স্ব়াক্ষরটি 

েকরকেন | 

বযাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র ISARC-খে 4% অংেীদান্ডরত্ব অ সারণ করলব 

বয়াঙ্ক অফ মহ়ার়াষ্ট্র কে়াষর়্া েকরকে কয, বয়াঙ্কটি ি়ারকের SME Asset 

Reconstruction Company  কে বয়াঙ্কটির  পযর্ণ 4% ম়াবলে়ান়া 

ি়ায় 4 কে়াটি ট়াে়ায় বববক্র েরকব ৷ এেটি বববৃবে অনু ়াকর, বয়াঙ্ক অফ মহ়ার়াষ্ট্র 

(BOM) ইবিয়়া SME Asset Reconstruction 

Company  Limited(ISARC) এর 4%  পযর্ণ ইকুইটি বববক্রর জ্নয 

এেটি কশয়়ার ক্রকয়র চুবক্ত েকরকে ৷ 
 

Kotak Mahindra বযাঙ্ক ন্ড ন্ডজটা  প্ল্যাটফমি ‘FYN’ চা ু 

কলরলে 

Kotak Mahindra Bank (KMBL) Kotak FYN চ়ালু েকরকে, 

য়া এেটি নেুন এন্ট়ারি়াইজ্ প্ল্য়াটফমণ | এটি ববকশষি়াকব বযব ়াবয়ে বয়াবঙ্কিং এবিং 

েকপণ়াকরট ক্ল়াকয়ন্টকের জ্নয বিজ়্াইন ের়া হকয়কে । বয়াকঙ্কর গ্র়াহের়া  মস্ত 

ব়াবর্জ্য এবিং পবরকষব়া কলনকেন পবরচ়ালন়া েরকে কপ়াটণ ়ালটি বযবহ়ার েরকে 

প়াকরন। 
 

 াঞ্জাব নযােনা  বযালঙ্কর 128েম প্রন্ডেষ্ঠা ন্ডদবস 

ি়ারকের বদ্বেীয় বৃহত্তম বয়াঙ্ক  াঞ্জাব নযােনা  বযাঙ্ক 12ই এবিল, 

2022-এ 128েম িবেি়া বেব  উেয়াপন েকরকে ৷ িবেি়া বেব  উপলকক্ষ, 

PNB-এর MD এবিং CEO অেুল কুম়ার কগ়াকয়ল এেটি ে়ািণ ববহীন নগে 

কে়াল়ার পবরকষব়া এবিং এেটি ি়াচুণ য়়াল কিববট ে়ািণ  চ়ালু েকরকেন ৷ বয়াকঙ্কর 

গ্র়াহেকের বনর়াপে বয়াবঙ্কিং কলনকেকনর জ্নয ‘PNB One’ ন়াকম কম়াব়াইল 

অয়াকপ বববিন্ন পবরকষব়া চ়ালু েকরকে। PNB মহ়ান স্ব়াযীনে়া  িংগ্র়ামী ল়াল়া 

ল়াজ্পে র়ায় দ্ব়ার়া িবেবিে হকয়বেল | 

 

ন্ডফলনা খ লমন্টস বযাঙ্ক খ সন্ডপ্রন্ট প্রাইলভট ন্ড ন্ডমলটল র 12.19% 

খেযার ক্রয করলে চল লে 

বফকন়া কপকমন্ট  বয়াঙ্ক কে়াষর়্া েকরকে কয, বয়াঙ্কটির পবরচ়ালন়া পষণে নেুন বেবে-

বিবত্তে বফনকটে কপ বিন্ট ি়াইকিট বলবমকটি-এ 12.19 শে়ািংশ 

বববনকয়়াকগর অনুকম়ােন েকরকে । বফকন়া কপকমন্ট  বয়াঙ্ক  বণজ্নীন হওয়়ার পর 

বয়াঙ্কটি িিম ে়ার কেৌশলগে বববনকয়়াগ েরকে। এটিকে বয়াকঙ্কর বফকন়া 2.0 

িেল্পগুবল ে়াড়াও গ্র়াহেকের জ্নয এেটি বিবজ্ট়াল ইকে়াব কেম তেবরর লকক্ষয 

অকনেগুবল অিযন্তরীর্ কি়াগ্র়াম.  

 

খনলক্সা ন্ডবলের প্রেম ন্ডক্রলটা-বযাক  খ লমন্ট কা ি  " Nexo Card 

" চা ু কলরলে 

লিন-বিবত্তে বক্রকে়াে়াকরবে ঋর্ে়াে়া, কনকক্স়া ববকের িিম "ন্ডক্রলটা-

বযাক " কপকমন্ট ে়ািণ  চ়ালু েরকে কল়াব়াল কপকমন্ট কে়াপ়াবন ম়াে়ারে়াকিণ র 

 ়াকি হ়াে বমবলকয়কে । ইকলেেবনে ম়াবন ফ়ামণ বিপকেট কনকক্স়ার ে়ািণ  
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িে়ানে়ারী । ে়াকিণ র জ্নয কে়াকন়া নযযনেম পবরকশ়ায, ম়াব ে ব়া inactivity 

বফ ল়াগকব ন়া। িবে ম়াক  20,000 ইউকর়া পযণন্ত কে়াকন়া FX বফ কনই । 

20% ব়া ে়ার বনকচ কল়ান-টু-িয়ালু অনুপ়াে বজ়্ায় র়াে়া গ্র়াহেকের জ্নয 0% 

 ুে িে়ান ের়া হকব | 

 

ভারেীয ন্ডরজাভি  বযাঙ্ক NBFC-এর ঋলণর সীমা খবাঁলধ ন্ডদলযলে 

বরজ়্ািণ  বয়াঙ্ক অফ ইবিয়়া (RBI) নন-বয়াবঙ্কিং ফ়াইনয়াে কে়াপ়াবনগুবলর 

(NBFC) জ্নয ে়াকের বড এক্সকপ়াজ়্ার  পবেণ ে বনয়মগুবলকে আকর়া েকঠ়ার 

েকরকে ৷ RBI NBFC -এর  ়ামবগ্রে এক্সকপ়াজ়্ার  ীম়াবদ্ধ েকরকে  ।  

এেটি বনবেণ ষ্ট ঋর্গ্রহীে়া কগ়ািীর জ্নয েয়াবপট়াল 25%(অবেবরক্ত 10% যবে 

এক্সকপ়াজ়্ার পবরে়াঠ়াকম়া ঠিেঠ়াে ি়াকে) বর়াে ের়া হকয়কে ।  

 

KYC খরগুল েনগুন্ড  খমলন চ লে বযেিোর জনয RBI িারা 

মনা ুরম ফাইনযান্সলক 17.63  ি টাকা জন্ডরমানা করা হলযলে 

Know Your Customer (KYC)  এবিং Prepaid 

Payment Instruments regulations (PPIs) কমকন 

চলকে বযিণে়ার জ্নয বরজ়্ািণ  বয়াঙ্ক অফ ইবিয়়া (RBI) দ্ব়ার়া মন়াপুর়াম 

ফ়াইনয়াে বলবমকটিকে 17.63  ি ট়াে়া জ্বরম়ান়া ের়া হকয়কে । 
 

ধন ক্ষ্মী বযাঙ্ক কর সংগ্রলহর জনয CBDT, CBIC-এর সালে 

সমলঝাো স্মারক স্বাির কলরলে 

যনলক্ষ্মী বয়ািংে ের  িংগ্রকহর জ্নয খসিা  খবা ি  অফ  াইলরক্ট টযালক্সস 

(CBDT) এবিং খসিা  খবা ি  অফ ইন াইলরক্ট টযালক্সস অযাি 

কােমস (CBIC) এর  ়াকি এেটি  মকঝ়াে়া ি়ারে(MoU) স্ব়াক্ষর 

েকরকে । যনলক্ষ্মী বয়াঙ্ক এেটি বনয়ন্ত্রে ফ়াইবলিংকয় বকলকে কয, ি়ারেীয় বরজ়্ািণ  

বয়াঙ্ক (RBI) েকর়াল়ার কজ্ন়াকরল অফ অয়াে়াউন্টক র  ুপ়াবরকশর বিবত্তকে 

বয়াঙ্ককে বববিন্ন ের  িংগ্রকহর জ্নয অনুকম়াবেে েকরকে। 

কের়াল়ায় অববস্থে যনলক্ষ্মী বয়াঙ্ককে ে়ার ে়ার়াপ আবিণে অবস্থ়ার ে়ারকর্ নকিম্বর 

2015-এ RBI-এর িপট ে়াকরেটিি অয়ােশন (PCA) ে়াঠ়াকম়ার অযীকন 

র়াে়া হকয়বেল, এবিং এটি গে বের িে়াবশে হকয়বেল। ে়ারপর কিকে এটি এেটি 

ল়ািজ্নে  িংস্থ়া। 

 

ন্ড ন্ডজটা  ও আইটি রূ ািলরর জনয ন্ডকন্ডিল র সালে Suryoday 

Small Finance Bank এর চুন্ডক্ত হলযলে 

বনউইয়েণ  এর Suryoday Small Finance Bank US-বিবত্তে 

Kyndryl-এর  ়াকি 5 বেকরর জ্নয অিংশীে়াবরত্ব েকরকে| প়াৌঁ চ বেকরর 

ে়ােফরকমশন চুবক্তর অিংশ বহ ়াকব বয়ািংেটি ে়ার িযুবক্ত রূপ়ান্তর েমণ যবচ 

পবরচ়ালন়া েরকে, েমণক্ষম েক্ষে়া উন্নে েরকে এবিং গ্র়াহেকের মকযয বিবজ্ট়াল 

বয়ািংবেিং গ্রহর্ ব়াড়াকে Kyndryl-এর  ়াকি অিংশীে়াবরত্ব েকরকে । 
 
 

Science & Technology News in Bengali 
 
খেস খ টা োটি আ  Pixxel SpaceX-এ োর প্রেম 

সযালট াইট চা ু কলরলে 

Pixxel, এেটি কপ  কিট়া ে়াটণ আপ, SpaceX এর Transporter-4 

বমশকন ে়ার িিম  পযর্ণ অপ়াকরশন়াল  য়াকটল়াইট, TD-2 চ়ালু েকরকে । 

TD-2 হল Pixxel-এর িিম পযর্ণ়াঙ্গ  য়াকটল়াইট, য়া  বণে়াকলর  কবণ়াচ্চ-

করকজ়্াবলউশকনর হ়াইপ়ারকপেে়াল ব়াবর্বজ্যে েয়াকমর়াগুবলর মকযয এেটি বহন 

েকর | এটি কে়াপ়াবনটিকে এেটি ববেবয়াপী স্ব়াস্থয পযণকবক্ষর্ বযবস্থ়া গকড কে়াল়ার 

এে য়াপ ে়াে়াে়াবে বনকয় য়াকব, এটি  প্ত়াকহর  ়াে বেন 24 েন্ট়া ে়াজ্ েকর৷ 

 

খজযান্ডেন্ডবিজ্ঞানীরা বৃহেন্ডের যমজ গ্রলহর েনাক্ত কলরলেন 

কজ্য়াবেববণজ্ঞ়ানীর়া K2-2016-BLG-0005Lb ন়াকম ি়াব ের়া বৃহপবের 

এেটি অবিন্ন যমজ্ গ্রকহর আববষ্ক়ার েকরকেন, য়ার ির এেই রেম এবিং 

বৃহপবে ও আম়াকের  যকযণর মকযয যেট়া দুরত্ব (462 বমবলয়ন ম়াইল দূকর), 

ক ই গ্রহটিও ে়ার নক্ষত্র কিকে এেই দুরকত্ব (420 বমবলয়ন ম়াইল দূকর) 

অবস্থ়ান েকর | গকবষর়্াটি ArXiv.org-এ বিবিন্ট বহ ়াকব িে়াবশে হকয়কে 

এবিং রয়য়াল অয়াকে়ানবমেয়াল ক ়া ়াইটির ম়াব ে কন়াটি  জ়্ানণ়াকল জ্ম়া কেওয়়া 

হকয়কে। 

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• একক্স়াপ্ল্য়াকনটটি পৃবিবী কিকে ি়ায় 17,000 আকল়ােবষণ দূকর, এবিং 

এটি 2016  ়াকল কেপল়ার কপ  কটবলকস্ক়াপ দ্ব়ার়া িিম  ন়াক্ত 

ের়া হকয়বেল। 

• গ্রহটি  ন়াক্ত েরকে, ববজ্ঞ়ানীর়া আলব়াটণ  আইনে়াইকনর 

আকপবক্ষেে়া েত্ত্ব এবিং মহ়ােষীয় ম়াইকক্র়াকলনব িং বযবহ়ার 

েকরকেন৷ 

• K2-2016-BLG-0005Lb হল "িিম আবদ্ধ 

ম়াইকক্র়াকলনব িং একক্স়াপ্ল্য়াকনট য়া স্থ়ান-বিবত্তে কিট়া কিকে আববষৃ্কে 

হকয়কে৷ 
 

অযামাজন সযালট াইট ইন্টারলনট চা ু করার জনয ন্ডেনটি সংস্থার 

সালে চুন্ডক্ত স্বাির কলরলে 

অয়াম়াজ্ন কটে ফ়ামণ প়াৌঁ চ বেকরর কময়়াকে 83টি লঞ্চ বনবিে েকরকে, য়া 

কে়াপ়াবনটি ইবেহ়াক   বণকশ্রি ব়াবর্বজ্যে লঞ্চ য়ানব়াহন  িংগ্রহ বকল ে়াবব ের়া 

হকয়কে । আবরয়়ানকপ , ব্লু অবরবজ্ন, এবিং ইউন়াইকটি লঞ্চ অয়াল়াকয়ে 
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(ULA) অয়াম়াজ্কনর কববশরি়াগ িেল্প কুইপ়ার  য়াকটল়াইট স্থ়াপন েরকে 

 ম্মে হকয়কে, য়ার লক্ষয ববেজু্কড বববিন্ন যরকর্র ক্ল়াকয়ন্টকে উচ্চ-গবের, েম 

কলকটবে েিবয়াি িে়ান ের়া। 

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• কটে ফ়ামণটি প়াৌঁ চ বেকরর বযবয়াকন 83টি লঞ্চ েরকব, কযটি 

কে়াপ়াবনর ইবেহ়াক   বণকশ্রি ব়াবর্বজ্যে লঞ্চ বহ ়াকব ে়াবব ের়া 

হকয়কে। 

• চুবক্তকে Arianespace-এর Ariane 6 রকেকট 18টি লঞ্চ, 

কজ্ফ কবকজ়্াক র ব্লু অবরবজ্কনর বনউ কলন-এ 12টি লঞ্চ, আরও 

15টি লকঞ্চর ববেল্প  হ, এবিং ULA-এর নেুন কহবি-বলফ্ট লঞ্চ 

কিবহকেল, Vulcan Centaur-এ 38টি ি়াইকটর েি়া বল়া 

হকয়কে৷ 

• কে়াষর়্াটি Amazon-এর  য়াকটল়াইট ইন্ট়ারকনট নক্ষত্রমেলকে 

ব়াস্তবে়ার এে য়াপ ে়াে়াে়াবে বনকয় এক কে, ে়ারর্ Elon Musk-

এর SpaceX আরও Starlink  য়াকটল়াইট লঞ্চ েরকে চকলকে, 

কম়াট Starlink  য়াকটল়াইকটর  িংেয়া ি়ায় 2300-এ কপৌকেকে 

এবিং Starlink-এর ববেবয়াপী গ্র়াহে  িংেয়া ি়ায় 2.5 লক্ষ 

হকয়কে৷ 
•  

আইআইটি-মাদ্রাজ িারা মেন্ডর ভারলের প্রেম খদেীয  ন্ড লসন্ডিক 

কৃন্ডত্রম হাাঁ টু হ  ‘কদম’ 

ইবিয়়ান ইনবেটিউট অফ কটেকন়ালবজ্, ম়াদ্র়াকজ্র গকবষের়া ি়ারকের িিম 

 ন্ড লসন্ডিক প্রলস্থটিক হাাঁ টু উকম়াচন েকরকেন | 'কদম,' ক ়া ়াইটি ফর 

ব়াকয়়াকমবিকেল কটেকন়ালবজ্ (SBMT) এবিং কম়াবববলটি ইবিয়়ার 

 হকয়াবগে়ায় তেবর ের়া হকয়কে |  

এই হ়াৌঁ টুর বযবক্তর়া এেন স্ব়াি়াববে গবেকে হ়াৌঁ টকে প়ারকব | এটি শুযুম়াত্র 

বযবহ়ারে়ারীকের হ়াৌঁ ট়াচল়া েরকে  ়াহ়াযয েকর ন়া, বরিং ে়াকের বববিন্ন কক্ষকত্র 

অিংশগ্রহর্, বশক্ষ়ায় িকবশ়াবযে়ার, জ্ীববে়ার  ুকয়াগ এবিং  ়ামবগ্রে মঙ্গল বৃবদ্ধর 

ম়াযযকম ে়াকের জ্ীবনয়াত্র়ার ম়ানও উন্নে েকর। 
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CAPSP তস্কমমর মাধযমম ত উমরমটড সুতিধা তদমি BSF-এর সামথ SBI 

টাই-আপ কলরলে 

খেট বযাঙ্ক অফ ইন্ডিযা (SBI) খকন্দ্রীয সেস্ত্র  ুন্ড ে খবেন 

 যালকজ (CAPSP) ন্ডস্কলমর মাধযলম BSF কমীলদর আন্ডেিক 

ন্ডনরা িা প্রদালনর জনয ব ি ার ন্ডসন্ডকউন্ডরটি খফাসি (BSF) এর সালে 

একটি সমলঝাো স্মারক (MoU)  ়াক্ষর কলরলে ৷ এই সমলঝাো 

স্মারকটি কমিরে ন্ডনরা িা বান্ডহনী, অবসরপ্রাপ্ত কমীলদর  াো ান্ডে 

 ান্ডরবান্ডরক খ নেনলভাগীলদর সুন্ডবধা িে়ান েরকব | 

স্টযান্ড-আপ ইতন্ড়ো তস্কম 6 িের পূর্চ  মরমে 

েযাি-আ  ইন্ডিযা ন্ডস্কম 5ই এন্ডপ্র  2022-এ েয বের  মণি কলরলে 

। েযাি-আ  ইন্ডিযা ন্ডস্কলমর অধীলন, ন্ডস্কম চা ু হওযার  র খেলক 

1  াে 33 হাজার 995টিরও খবন্ডে অযাকাউলন্ট 30,160 খকাটি 

টাকা মঞু্জর করা হলযলে । 5ই এন্ডপ্র  2016-এ প্রধানমন্ত্রী খমান্ডদ এই 

ন্ডস্কমটি চা ু কলরন্ডেল ন৷ েযাি আ  ইন্ডিযা ন্ডস্কমটি 2025  ়াল 

 যিি বাডালনা হলযন্ডে ৷ 

খমাট অনুলমান্ডদে অযাকাউন্টগুন্ড র মলধয, 6,435টি অযাকাউন্ট ST 

ঋণগ্রহীোলদর অিগিে যার 1373.71 খকাটি টাকা মঞু্জর করা 

হলযলে এবং 19,310টি অযাকাউন্ট SC ঋণগ্রহীোলদর জনয যার 

3976.84 খকাটি টাকা মঞু্জর করা হলযলে। 
 

 শু া ন ও দুগ্ধাযন ন্ডবভাগ  ‘One Health’  াই ট প্রকে  চা ু 

কলরলে 

ি়ারে  রে়াকরর পশুপ়ালন ও দুগ্ধজ়্াে ববি়াগ (DAHD) এেটি স্ব়াস্থয 

 হ়ায়ে়া ইউবনকটর ম়াযযকম এে স্ব়াস্থয ে়াঠ়াকম়া ব়াস্তব়ায়কনর জ্নয উত্তর়ােকে 

এেটি প়াইলট িেল্প চ়ালু েকরকে। এই  ইউবনকটর িয়ান লক্ষয হল প়াইলট 

িেকল্পর স্থ়াপন়ার  ময় কশে়াকন়া প়াকঠর উপর বিবত্ত েকর এেটি জ়্ােীয় এে 

স্ব়াস্থয কর়ািময়াপ তেবর ের়া। 
 

সরকার একটি খসন্ডমকন ইন্ডিযা উ লদষ্টা কন্ডমটি গঠন কলরলে 

 রে়ার এেটি ক বমেন ইবিয়়া উপকেষ্ট়া েবমটি গঠকনর কে়াষর়্া েকরকে, য়াকে 

শীষণ  রে়াবর েমণেেণ ়া, িবেবিে বশক্ষ়াববে, বশল্প এবিং কি়াকমন ববকশষজ্ঞর়া 

অন্তিুণ ক্ত ি়ােকব । ইকলক্ট্রবনক্স এবিং আইটি মন্ত্রী অবেনী তবষ্ণব, ি়াই -

কচয়়ারপ়ার ন বহ ়াকব ইকলেেবনক্স এবিং আইটি মন্ত্রকের িবেমন্ত্রী র়াজ্ীব 

চন্দ্রকশের  হ েবমটির িয়ান ি়ােকবন । আহ্ব়ায়ে হকবন MeitY,  বচব। 

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• কেন্দ্রীয় মবন্ত্র ি়া  ম্প্রবে 'ক বমেন ইবিয়়া' কি়াগ্র়ামকে অনুকম়ােন 

েকরকে, য়া কেকশর ক বমেি়াক্টর এবিং বি কপ্ল্ ময়ানুফয়ােচ়াবরিং 

ইকে়াব কেমকে মজ্বুে েরকে কম়াট 76,000 কে়াটি বযয় েরকব। 

• বিবজ্ট়াল ইবিয়়া েকপণ়াকরশকনর মকযয, ি়ারকের ইকে়াব কেম উন্নয়ন 

কেৌশলগুবলকে চ়াবলে ের়ার জ্নয এেটি ববকশষ এবিং বনকববেে 

"ইবিয়়া ক বমেি়াক্টর বমশন (ISM)" িবেবিে হকয়কে৷ 

• ি়ারকের ইকে়াব কেমকে ি ়াবরে েরকে  ়াহ়াযয ের়ার জ্নয 

গুরুত্বপযর্ণ অন্তদৃণবষ্ট িে়াকনর জ্নয েলটি িবে বেন ম়াক  অন্তে 

এেব়ার বমবলে হকব, একে বল়া হকয়কে, েবমটির কময়়াে হকব এে 

বের, ে়ারপকর ইকলেেবনক্স এবিং েিয িযুবক্ত মন্ত্রীর  ম্মবেকে এটি 

 িংস্ক়ার ের়া হকব।  

• নবগঠিে উপকেষ্ট়া েবমটি এেটি পদ্ধবেগে, েক্ষ এবিং কেৌশলগে 

উপ়াকয় উকেশযগুবল পবরচ়ালন়া েরকব,  রে়ার এেটি বববৃবেকে 

জ়্াবনকয়কে৷ 
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PM মুদ্রা খযাজনা 7 বেলরর  ম ন্ডেি  উদযা ন করলে 

িয়ানমন্ত্রী মুদ্র়া কয়াজ্ন়া, ব়া PMMY, ে়ার  প্তম ব়াবষণেী উেয়াপন েরকে । 

িয়ানমন্ত্রী নকরন্দ্র কম়াবে 8 এবিল, 2015-এ এই উকেয়াগটির কে়াষর়্া 

েকরবেকলন | অ-েকপণ়াকরট, অ-েৃবষ কে়াট ব়া কু্ষদ্র-উকেয়াগকে েশ লক্ষ ট়াে়া 

পযণন্ত ঋর্ কেওয়়ার লক্ষয বনকয় উকেয়াগটি চ়ালু ের়া হকয়বেল । 

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• িয়ানমন্ত্রী মুদ্র়া কয়াজ্ন়ার  যচন়া কিকে,  রে়ারী বববৃবে অনু ়াকর 

18.60 লক্ষ কে়াটি ট়াে়ার 34 কে়াটি 42 লকক্ষরও কববশ ঋর্ মঞু্জর 

ের়া হকয়কে৷ 

• ন়ারী উকেয়াক্ত়ার়া কম়াট অনুকম়াবেে ঋকর্র ি়ায় 68 শে়ািংশ অিণ 

কপকয়কেন। 

• নেুন উকেয়াক্ত়ার়া ি়ায় 22 শে়ািংশ অিণ ঋর্ বহ ়াকব কপকয়কেন। 
 

েেয ও সম্প্রচার মন্ত্রক AVGC প্রচার টাস্ক খফাসি প্রন্ডেষ্ঠা কলরলে 

েিয ও  ম্প্রচ়ার মন্ত্রে দ্ব়ার়া এেটি অয়াবনকমশন, বিজু্যয়়াল একফক্ট, কগবমিং এবিং 

েবমে  (AVGC) িচ়ার ট়াস্ক গ্রুপ িবেবিে হকয়কে । I&B  বচকবর কনেৃকত্ব 

ট়াস্ক কফ়া ণটি  90 বেকনর মকযয ে়াকের িিম েমণ পবরেল্পন়া তেবর েরকব ।  

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• কেন্দ্রীয় অিণমন্ত্রী বনমণল়া  ীে়ার়ামন ে়ার ব়াকজ্ট বকৃ্তে়ায় এেটি 

AVGC িচ়ার ট়াস্ক টিম গঠকনর কে়াষর়্া েকরবেকলন ৷ 

•  িংস্থ়াটি এেটি জ়্ােীয় AVGC নীবে তেবর েরকব, AVGC-

 পবেণ ে কক্ষকত্র স্ন়ােে, স্ন়ােকে়াত্তর এবিং PHD কে়াক ণর 

জ্নয এেটি জ়্ােীয় প়াঠযক্রম ে়াঠ়াকম়ার  ুপ়াবরশ েরকব এবিং 

েক্ষে়া কি়াগ্র়াকম  হ়ায়ে়া ের়ার জ্নয এে়াকিবমে িবেি়ান, 

বৃবত্তমযলে িবশক্ষর্ কেন্দ্র এবিং বশকল্পর  ়াকি  হকয়াবগে়া েরকব। 
 

মন্ডন্ত্রসভা আগামী বেলরর মাচি  মাস  যিি AIM-এর খমযাদ 

বাডালনার অনুলমাদন ন্ডদলযলে  

কেন্দ্রীয় মবন্ত্র ি়া 2023  ়াকলর ম়াচণ  ম়া  পযণন্ত অটল উভ়াবন বমশন (AIM) 

অবয়াহে র়াে়ার অনুকম়ােন বেকয়কে । AIM-এর বববৃে লক্ষযগুবলর মকযয রকয়কে 

10,000টি অটল টিঙ্ক়াবরিং লয়াব(ATLs), 101টি অটল ইনবেউকবশন 

ক ন্ট়ার(AICs) তেবর ের়া এবিং বববৃবে অনুয়ায়ী 200 জ্ন উকেয়াক্ত়াকে 

Atal India, New Challenge-এর ম়াযযকম পন র ের়া । 
 

কণিাটক ন্ডবকাে গ্রামীণ বযাঙ্ক িারা ন্ডবকাে ন্ডসন্ডর সম্পাে-1111 

প্রকেটি প্রবন্ডেি ে হলযলে 

কচয়়ারময়ান বপ কগ়াপী েৃষ্ণ য়ারওয়়াকে 'ন্ডবকাে ন্ডসন্ডর সম্পে-1111' ন়ামে 

এেটি িেল্প চ়ালু ের়ার  ময় কে়াষর়্া েকরবেকলন কয, 1,111 বেকনর আম়ানে 

 ়ায়ারর্ জ্নগর্কে 5.70 শে়ািংশ  ুকে এবিং িবীর্ ন়াগবরেকের 6.20 শে়ািংশ 

 ুে িে়ান ের়া হকব ৷ এই বস্কমটি  বণবনম্ন েশ হ়াজ়্ার ট়াে়া এবিং  কবণ়াচ্চ দুই 

কে়াটি ট়াে়া জ্ম়া ের়ার অনুমবে িে়ান েকর । 
 

‘SVANidhi se Samriddhi’ MoHUA িারা প্রবন্ডেি ে হলযলে 

র়াজ্য/কেন্দ্রশ়াব ে অঞ্চল এবিং কবশ েকয়েটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ঊধ্বণ েন 

েমণেেণ ়াকের উপবস্থবেকে, শ্রী মকন়াজ্ কয়াশী, আব়া ন ও নগর ববষয়ে মন্ত্রকের 

(MoHUA)  বচব, 14 টি র়াজ্য/কেন্দ্রশ়াব ে অঞ্চকলর অবেবরক্ত 126টি 

শহকর ‘SVANidhi se Samriddhi’ কি়াগ্র়াম চ়ালু েকরকেন। 
 

ভারে 4 টি UN ECOSOC সংস্থা 2022-এ ন্ডনবিান্ডচে হলযলে 

ি়ারে কেকশর উন্নয়কনর জ্নয ববজ্ঞ়ান ও িযুবক্ত েবমশন  হ জ়্াবে িংকের 

অিণননবেে ও  ়াম়াবজ্ে পবরষকের (ECOSOC) চ়ারটি িয়ান  িংস্থ়ায় বনবণ়াবচে 

হকয়কে । অিণননবেে,  ়াম়াবজ্ে ও  ়ািংসৃ্কবেে অবযে়ার েবমটির জ্নয র়াষ্ট্রদূে 

িীবে শরর্ পুনর়ায় বনবণ়াবচে হকয়কেন । 2018  ়াকল, বেবন িিমব়াকরর জ্নয 

জ়্াবে িংকের অিণননবেে,  ়াম়াবজ্ে এবিং  ়ািংসৃ্কবেে অবযে়ার েবমটির এবশয়়া 

পয়াব বফে আ কন বনবণ়াবচে হন । 1ল়া জ়্ানুয়়ারী 2019-এ, ে়ার িিম চ়ার 

বেকরর কময়়াে শুরু হকয়বেল। 

ভারে খয ৪টি সংস্থার জনয ন্ডনবিান্ডচে হলযলে 

• অিণননবেে,  ়াম়াবজ্ে, এবিং  ়ািংসৃ্কবেে অবযে়ার েবমটি 

•  ়াম়াবজ্ে উন্নয়কনর জ্নয েবমশন 

• কব রে়ারী  িংস্থ়ার েবমটি 

• উন্নয়কনর জ্নয ববজ্ঞ়ান ও িযুবক্ত েবমশন 
 

(e-NAM) জােীয কৃন্ডষ বাজার 6 বের  মণি কলরলে 

নয়াশন়াল এবগ্রে়ালচ়ার ম়াকেণ কটর (e-NAM) এেটি পয়ান-ইবিয়়া ইকলেেবনে 

ব়াবর্জ্য কনটওয়়াকেণ র ষি ব়াবষণেী  পযর্ণ েকরকে । েৃবষপকর্যর অনল়াইন ব়াবর্জ্য 

 হজ্ের ের়ার জ্নয এই িয়াগবশপ কি়াগ্র়ামটি বববিন্ন র়াজ্য এবিং কেন্দ্রশ়াব ে 

অঞ্চকলর কিৌে প়াইে়াবর মবি এবিং ব়াজ়্ারগুবলকে অন্তিুণ ক্ত েকর। কু্ষদ্র েৃষে 

েৃবষ বযব ়া েনক ়াটিণ য়়াম ই-NAM ব়াস্তব়ায়ন েরকে, য়া 14ই এবিল 2016-

এ িয়ানমন্ত্রী নকরন্দ্র কম়ােী চ়ালু েকরবেকলন । এটি  পযর্ণরূকপ কেন্দ্রীয়  রে়ার 

দ্ব়ার়া অিণ়ায়ন ের়া হয়৷  

 

ন্ডদন্ডল্ল-খদরাদুন কন্ডরল ার প্রকলের জনয ন্ডবলেষজ্ঞ কন্ডমটির  ুনগিঠন 

কর  সুন্ডপ্রম খকাটি  

ি়ারকের  ুবিম কে়াটণ  বেবে-কের়াদুন অিণননবেে েবরকি়ার এক্সকি ওকয় 

িেকল্পর জ্নয ক্ষবেপযরর্মযলে afforestation এবিং অনয়ানয িশমন বযবস্থ়া 

বনরীক্ষকর্র জ্নয ববকশষজ্ঞ েবমটির পুনগণঠন েকরকে। উত্তর়ােকের  ুেবীর ব িং 

 ়ানু্ধ মুেয  বচকবর কনেৃকত্ব নয়াশন়াল বগ্রন ে়াইবুযন়াল (এনবজ্টি) দ্ব়ার়া স্ব়াযীন 

12- েক যর ববকশষজ্ঞ েবমটি গঠন ের়া হকয়বেল। 

কন্ডমটি সম্পলকি : 

• বন মহ়াপবরচ়ালে, পবরকবশ, বন ও জ্লব়াযু় পবরবেণ ন মন্ত্রর়্ালয় 

পুনগণঠিে েবমটির  ি়াপবে হকবন। 

• চন্দ্র িে়াশ কগ়াকয়ল বেণ ম়াকন বন মহ়াপবরচ়ালে এবিং ি়ারে 

 রে়াকরর পবরকবশ, বন ও জ্লব়াযু় পবরবেণ ন মন্ত্রকের ববকশষ  বচব 

বহ ়াকব বনযুক্ত হকয়কেন। 
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• নেুন কচয়়ারপ়ার ন ে়াড়াও,  ুবিম কে়াটণ  অবনল িে়াশ কজ়্াশী 

(বহম়ালয়়ান এনি়ায়রনকমন্ট়াল ে়াবিজ্ অয়াি েনজ়্ারকিশন 

অগণ়ান়াইকজ্শকনর িবেি়াে়া) এবিং ববজ্য় য়াম ়ান়াকে(পবরকবশববে) 

েবমটিকে অবেবরক্ত  ে য বহক কব অন্তিুণ ক্ত েকরকে৷ 
 

খকান্ডভ -19-এর ন্ডবরুলি  ডাই করা স্বাস্থযকমীলদর জনয PMGKP 

বাডালনা হলযলে 

িয়ানমন্ত্রী গরীব েলয়ার্ পয়াকেজ্(PMGKP) আরও 180 বেকনর জ্নয 

ব়াড়াকন়া হকয়কে । COVID-19 কর়াগীকের জ্নয বনযণ়াবরে স্ব়াস্থযেমীকের 

বনিণ রশীলকের জ্নয এেটি বনর়াপত্ত়া কবষ্টনী িে়ান চ়াবলকয় য়াওয়়ার জ্নয এই 

কি়াগ্র়ামটি ব়াড়াকন়ার ব দ্ধ়ান্ত কনওয়়া হকয়কে। 

কি়াগ্র়াকমর শুরু কিকে এ পযণন্ত, কে়াবিি- পবেণ ে ে়াজ্  প়ােন ের়ার  ময় 

িয়়াে হওয়়া  স্ব়াস্থযেমীকের 1905টি অনুকর়ায বনষ্পবত্ত ের়া হকয়কে। 
 

Summits & Conference News in Bengali 
 

ইন্ডিযা খবাট অযাি খমন্ডরন খো (IBMS) এর চেুেি সংস্করণ 

খকান্ডচলে সমাপ্ত হলযলে 

ইবিয়়া কব়াট অয়াি কমবরন কশ়া (IBMS) এর 4িণ  িংস্করর্টি কের়াল়ার কে়াবচর 

বলগ়াট্টি ি়া ়াকে অনুবিে হকয়বেল । ইবিয়়া কব়াট অয়াি কমবরন কশ়া (IBMS) 

হল ি়ারকের এেম়াত্র এবিং  বকচকয় িি়াবশ়ালী কনৌে়া এবিং  ়ামুবদ্রে বশল্প 

 পবেণ ে িেশণনী । অনুি়ানটির আকয়়াজ্ন েকরকে কে়াবচ বিবত্তে কু্রজ্ এক্সকপ়া 

। IBMS 2022 কনেৃস্থ়ানীয় আন্তজ্ণ ়াবেে েয়াকির প়াশ়াপ়াবশ কেশ জু্কড 

কেশীয় কনৌে়া িস্তুেে়ারেকের িেশণন েকরকে ।  মগ্র ি়ারে কিকে ি়ায় 45 

জ্ন িেশণে এবিং দুইজ্ন আন্তজ্ণ ়াবেে িেশণে এক্সকপ়াকে অিংশগ্রহর্ েকরন। 

কে়াবচন কপ়াটণ  ে়াে, ি়ারেীয় েে গ়ািণ , ি়ারেীয় কনৌব়াবহনী এবিং কে়াবচন 

বশপইয়়াকিণ র মকে়া কবশ েকয়েটি PSU এবিং  িংস্থ়া এই এক্সকপ়াকে অিংশ 

বনকয়বেল । IBMS এক্সকপ়া 2022-এর কফ়াে়া  বেল  ়ামুবদ্রে এবিং কব়াটিিং 

ক ক্টকর MSME-এর িকয়়াজ্নীয়ে়া।  
 

ইকিকন্ট কনেৃস্থ়ানীয় আন্তজ্ণ ়াবেে েয়াকির প়াশ়াপ়াবশ কেশ জু্কড কেশীয় কনৌে়া 

িস্তুেে়ারেকের িেশণন ের়া হয়। কমবরন়া, ইবঞ্জন, কনবিকগশন়াল এবিং অনয়ানয 

ব কেম ও  রঞ্জ়াম ে়াড়াও, মযলয়ার়ার তনপুর্য কযমন কম়াটরকব়াট, বপি কব়াট, 

কজ্ট স্ক়াই, ে়ায়়াে, ওয়়াট়ার সু্কট়ার, সু্কব়া ি়াইবিিং, বফবশিং কব়াট, েল়ার এবিং 

অনয়ানয  ়ামুবদ্রে  রঞ্জ়াম িেশণন ের়া হকব। 
 

সবিানন্দ খসালনাযা  ‘Homoeopathy: People’s Choice 

for Wellness’ ন্ডবষলয মবজ্ঞান্ডনক সলম্ম লনর উলিাধন কলরলেন 

কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রী,  বণ়ানি ক ়াকন়ায়়াল নেুন বেবেকে 

‘Homoeopathy: People’s Choice for 
Wellness’  বিকমর উপর এেটি দুই বেকনর তবজ্ঞ়াবনে  কম্মলকনর উকদ্ব়াযন 

েকরকেন । ববে কহ়াবমওপয়াবি বেব  উপলকক্ষ আয়ুষ মন্ত্রকের অযীনস্থ বেনটি 

শীষণ  িংস্থ়া, কহ়াবমওপয়াবিকে ক র়াল ে়াউবেল ফর বর ়াচণ , নয়াশন়াল েবমশন 

ফর কহ়াবমওপয়াবি এবিং নয়াশন়াল ইনবেটিউট অফ কহ়াবমওপয়াবি কযৌিি়াকব এই 

 কম্মলন আকয়়াজ্ন েকরকে। 
 

খকন্দ্রীয মন্ত্রী ভম ল ন্দ্র যাদব 20েম NTCA মবঠলকর সভা ন্ডেত্ব 

করলেন 

অরুর়্াচল িকেকশর 20েম NTCA-এর  ি়াপবেত্ব েকরকেন িয কপন্দ্র য়ােব 

৷ জ়্ােীয় ব়াে  িংরক্ষর্ েেৃণ পকক্ষর(NTCA) 20েম  ি়াটি অরুর়্াচল 

িকেকশর প়াকে ব়াে  িংরক্ষকর্ অনুবিে হকয়বেল এবিং কেন্দ্রীয় পবরকবশ, বন ও 

জ্লব়াযু় পবরবেণ ন মন্ত্রী িয কপির য়ােকবর কনেৃকত্ব হকয়বেল । 

জ়্ােীয় র়াজ্য়ানীর ব়াইকর অরুর়্াচল িকেকশ িিম NTCA  ি়াটি অনুবিে 

হকয়বেল। বেবন ি়ারকে ট়াইগ়ার বরজ়্াকিণ র MEE-এর উপর এেটি িযুবক্তগে 

ময়ানুয়়াল, বনয অঞ্চকল ব়াকের পুনাঃিবেণ ন এবিং পবরপযরকের জ্নয েয়াি়ািণ  

অপ়াকরটিিং পদ্ধবে, ব়াে  িংরক্ষকর্র জ্নয এেটি ফকরে ফ়ায়়ার অবিট কি়াকট়ােল 

এবিং ব়াকের পুনাঃিবেণ ন ও পবরপযরেেরকর্র জ্নয এেটি েয়াি়ািণ  অপ়াকরটিিং 

পদ্ধবে িে়াশ েকরকেন ।  

 

নযােনা  ন্ডমনালর  খ লভ  লমন্ট কল িালরেন(NMDC) 80েম 

SKOCH সান্ডমট 2022 এ স্বণি ও খরৌ য  ুরস্কার ন্ডজলেলে 

 ম্প্রবে নয়়াবেবেকে অনুবিে 80েম SKOCH  ়াবমট এবিং SKOCH 

পুরস্ক়াকর, ইপ়াে মন্ত্রকের অযীকন ি়ারকের বৃহত্তম কলৌহ আেবরে 

উৎপ়ােনে়ারী, নয়াশন়াল বমন়াকরল কিকিলপকমন্ট েকপণ়াকরশন(NMDC) 

এেটি স্বর্ণ এবিং এেটি করৌপয পেে বজ্কেকে ৷ SKOCH  ়াবমকটর ববষয় বেল 

‘State of BFSI & PSUs.’ 

 
 

 যান্ডরলস 20েম ভারে-ফ্রান্স জলযন্ট োফ আল াচনা অনুন্ডষ্ঠে 

হলযলে 

ি়ারে-ফ্র়াে জ্কয়ন্ট ে়াফ আকল়াচন়ার 20েম  িংস্করর্টি  যান্ডরলস অনুবিে 

হকয়কে |   দুই বেকনর এই আকল়াচন়াটি এেটি  ুির, উষ্ণ এবিং ববনয়ী পবরকবকশ 

অনুবিে হকয়বেল । ি়ারে ও ফ্র়াকের মকযয জ্কয়ন্ট ে়াফ েন ়ালকটশন এেটি 

কফ়ার়াম, য়া অপ়াকরশন়াল এবিং কেৌশলগে পযণ়াকয় েন েন আকল়াচন়ার ম়াযযকম 

দুই কেকশর মকযয িবেরক্ষ়া  হকয়াবগে়া উন্নে ের়ার উকেকশয অনুবিে হয়। 

ভারলের প্রেম আিজি ান্ডেক কু্রজ সলম্ম লনর আলযাজন করলব 

মুম্বাই 

বির, কনৌপবরবহন এবিং জ্লপি এবিং আয়ুকষর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী  বণ়ানি ক ়াকন়ায়়াল 

বকলকেন কয, 1st Incredible India International 

Cruise Conference-2022  মুম্ব়াইকে অনুবিে হকব। 

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• মুম্ব়াইকে অনুবিে দুবেকনর এই অনুি়ানটি বির, কনৌপবরবহন এবিং 

জ্লপি মন্ত্রর়্ালয়, মুম্ব়াই বির েেৃণ পক্ষ এবিং কফি়াকরশন অফ 

ইবিয়়ান কচম্ব়ার অফ েম়া ণ অয়াি ইি়াবে (এফআইব ব আই) দ্ব়ার়া 

 িংগঠিে হকে৷ 
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• মন্ত্রী মুম্ব়াইকে এেটি  িংব়াে  কম্মলকনর  ময় উকেে েকরকেন কয 

চ়াবহে়া বৃবদ্ধ এবিং বনষ্পবত্তকয়াগয আকয়র ে়ারকর্ ি়ারেীয় কু্রজ্ 

ব়াজ়্াকরর পরবেী েশকে েশগুর্ ববে়াকশর  ম্ভ়াবন়া রকয়কে। 

• মন্ত্রীর মকে, িয়ানমন্ত্রী নকরন্দ্র কম়াবের িয়াগবশপ  ়াগরম়াল়া কি়াগ্র়াম 

কচন্ন়াই, ি়াইজ়্াগ এবিং আি়াম়াকনর বিরগুবলকে কগ়ায়়ার  ়াকি 

 িংযুক্ত েকর, য়া  বণ়াবযে পযণটেকের আেষণর্ েকর৷ 

•  বণ়ানি ক ়াকন়ায়়াল  কম্মলকনর কে়াশ়ার, কল়াকগ়া এবিং ম়া েট, 

েয়াকেন কু্রকজ়্াও িে়াশ েকরকেন।  িংব়াে  কম্মলকনর  ময়, বেবন 

ইকিন্ট ওকয়ব ়াইট, www.iiicc2022.inও চ়ালু েকরন। 

 কম্মলকনর কফ়াে়া  ি়ােকব ি়ারেকে কু্রজ্ হ়াব বহক কব গকড 

কে়াল়ার ওপর। 

• বির, কনৌপবরবহন ও জ্লপি মন্ত্রকের  বচব িাঃ  ঞ্জীব রঞ্জন, মুম্ব়াই 

বির েেৃণ পকক্ষর কচয়়ারময়ান র়াজ্ীব জ়্াকল়াট়া এবিং ি়ারকের 

অিযন্তরীর্ জ্লপি েেৃণ পকক্ষর কচয়়ারময়ান  ঞ্জয় বকি়াপ়াযয়ায় 

 েকলই অনুি়াকন বক্তবয র়াকেন। 
 

খলাবা  আযুে ইনলভেলমন্ট অযাি ইলনালভেন সান্ডমট 2022 

উলিাধন করল ন প্রধানমন্ত্রী খমান্ডদ 

িয়ানমন্ত্রী শ্রী নকরন্দ্র কম়ােী গুজ্র়াকটর গ়ান্ধীনগকরর মহ়াত্ম়া মবিকর কল়াব়াল আয়ুষ 

বববনকয়়াগ ও উভ়াবন শীষণ  কম্মলন 2022 এর উকদ্ব়াযন েরকে চকলকেন । বেন 

বেকনর এই  কম্মলনটিকে মযল নীবে বনযণ়ারে, উকেয়াক্ত়া, বববনকয়়াগে়ারী, ে়াটণ আপ 

এবিং অনয়ানয জ়্ােীয় ও আন্তজ্ণ ়াবেে কপ্ল্য়়ারকের উভ়াবন এবিং ি়ারকের 

উকেয়াক্ত়াকের জ্নয এেটি ববেবয়াপী আয়ুশ গন্তবয হকয় ওঠ়ার ববষয় বনকয় 

আকল়াচন়া েরকবন | 

ইকিন্টটি 20 কিকে 22কশ এবিল, 2022 পযণন্ত কবশ েকয়েটি য়াকপ অনুবিে 

হকব | এটি  মস্ত আয়ুশ ব কেম জু্কড আয়ুশ বশক্ষ়া, গকবষর়্া, উভ়াবন, 

উকেয়াক্ত়া এবিং েীেণকময়়ােী স্ব়াস্থয  পকেণ  ববেবয়াপী  কচেনে়া িচ়ার েরকব। 
 

সুরাট ‘স্মাটি  ন্ডসটিস, স্মাটি  আরবানাইলজেন’ সলম্ম লনর আলযাজন 

কলরলে 

বেন বেকনর "ি়াটণ  ব টি, ি়াটণ  আরব়ান়াইকজ্শন"  কম্মলন আজ্  ুর়াকট শুরু 

হকয়কে। স্ব়াযীনে়ার 75েম ব়াবষণেী িরকর্ ম়াননীয় িয়ানমন্ত্রী েেৃণ ে িেত্ত 

আজ়্াবে ে়া অমৃে মকহ়াৎ ব (AKAM) এর ক্লয়াবরয়ন আহ্ব়াকনর অযীকন, 

অনুি়ানটি  ুর়াট ি়াটণ  ব টি েকপণ়াকরশন কিকিলপকমন্ট বলবমকটকির  ়াকি 

 হকয়াবগে়ায় ি়ারে  রে়াকরর আব়া ন ও নগর ববষয়ে মন্ত্রে (MoHUA) 

দ্ব়ার়া আকয়়াবজ্ে হকে ।  

 

ভারে ন্ডহসাবরিকলদর 21েম ন্ডবে কংলগ্রলসর আলযাজন করলব 

ইনন্ডেটিউট অফ চাটি া ি  অযাকাউন্টযান্টস অফ ইন্ডিযা(ICAI) এর 

 ি়াপবে খদবান্ডেস ন্ডমলত্রর মকে, ভারে 118 বেকর িিমব়াকরর জ্নয 

21েম ওযার্ল্ি  কংলগ্রস অফ অযাকাউন্টযান্টস(WCOA) কহ়াে 

েরকে চকলকে । 130টি কেকশর ি়ায় 6000 জ্ন শীষণ বহ ়াবরক্ষে এই 

েমণ যবচকে শ়ারীবরেি়াকব অিংশগ্রহর্ েরকবন । 18 কিকে 21 নকিম্বর পযণন্ত 

এই ইকিন্টটি অনুবিে হকব। 

ইকিন্টটি মুম্ব়াইকয়র Jio ওয়়ার্ল্ণ  েনকিনশন ক ন্ট়াকর অনুবিে হকব । 2022-

এর বিম হকব ̀ Building Trust Enabling Sustainability’।  

 

ভারলের প্রেম অমৃে সলরাবর UP-র রাম ুলর স্থান্ড ে হলযলে 

উত্তর িকেকশর মুেযমন্ত্রী কয়াগী আবেেযন়াকির  রে়াকরর িকচষ্ট়ায় র়ামপুকরর 

গ্র়াম পঞ্চ়াকয়ে প়াটওয়়াইকে ি়ারকের িিম 'অমৃে  কর়াবর'  পন্ন েকরকে । 

আজ়্ােী ে়া অমৃে মকহ়াৎ কবর অিংশ বহ ়াকব, ‘অমৃে  কর়াবর’ উকেয়াকগর অিংশ 

বহ ়াকব 75টি জ্ল়াশয় উন্নে এবিং পুনরুত্প়ােন ের়া হকব। 
 

Awards & Honours News in Bengali 
 
64েম গ্রযান্ডম  ুরস্কার 2022: ন্ডবজযীলদর োন্ড কাটি খদেুন 

64েম ব়াবষণে গ্রয়াবম পুরস্ক়ার িিমব়াকরর জ্নয অনুবিে হকে এমবজ্এম গ্রয়াি 

গ়াকিণ ন এবরন়ায়, কযে়াকন কেির কন়াহ কহ়াে বহক কব উপবস্থে বেকলন । 64েম 

গ্রয়াবম অয়াওয়়ািণ   01 ক কেম্বর, 2020 কিকে 30 ক কেম্বর, 2021-এর 

মকযয িে়াবশে করেবিণ িংগুবলকে( িংগীে বশল্পী, রচন়া এবিং অয়ালব়াম  হ) স্বীেৃবে 

িে়ান েকর । জ্ন ব়াবেকস্ত এগ়াকর়াটি  বণ়াবযে ইকিকন্ট মকন়ানয়ন কপকয়কেন এবিং 

ব়াবেকস্ত  বণ়াবযে প়াৌঁ চটি ইকিকন্ট পুরষ্ক়ার কপকয়কেন।  

 

Here is the list of winners of the 64th annual 
Grammy Awards: 

S.No Category Winners 

1. 
Album Of The 

Year 
‘We Are’ by Jon 

Batiste 

2. 
Record Of The 

Year 

‘Leave the door open’ 
by Bruno Mars and 

Anderson Paak 

3. Best New Artist Olivia Rodrigo 

4. Best Rap Album 
“Call Me If You Get 

Lost,” Tyler, the 
Creator 

5. 
Best R&B Album 

Winner 
“Heaux Tales,” 

Jazmine Sullivan. 

6. Best Rap Song 
“Jail,” Kanye West 

featuring Jay-Z 

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


Monthly Current Affairs PDF in Bengali | April 2022 

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

7. 
Best Country 

Album 
“Starting Over,” Chris 

Stapleton 

8. Song Of The Year 

“Leave the Door 
Open,” Silk Sonic 

(Brandon Anderson, 
Christopher Brody 

Brown, Dernst Emile 
II and Bruno Mars) 

9. Best Rock Album 
“Medicine at 

Midnight,” Foo 
Fighters 

10. Best Rock Song 
“Waiting On a War,” 

Foo Fighters 

11. 
Best 

Dance/Electronic 
Album 

“Subconsciously,” 
Black Coffee 

12. 
Producer of the 

Year, non-
classical:  

Jack Antonoff 

13. Best Music Video 
“Freedom,” Jon 

Batiste 

14. 
Best Country 

Song 
“Cold,” Chris 

Stapleton 

15. Best Folk Album 

“They’re Calling Me 
Home,” Rhiannon 

Giddens with 
Francesco Turrisi 

16. 
Best Comedy 

Album 
“Sincerely Louis CK,” 

Louis C.K. 

17.  
Best rap 

performance: 

“Family Ties,” Baby 
Keem featuring 
Kendrick Lamar 

18.  
Best rock 

performance: 
“Making a Fire,” Foo 

Fighters 

19. Best music film: “Summer of Soul” 

20.  
Best musical 

theater album: 
“The Unofficial 

Bridgerton Musical” 

21. 
Best global 

music: 
“Mohabbat,” Arooj 

Aftab 

22. 
Best global music 

album: 
“Mother Nature,” 
Angélique Kidjo 

23. 

Best historical 
album: “Joni 

Mitchell 
Archives, Vol. 1: 

The Early Years 
(1963-1967) 

24. 
Best Pop Duo / 

Group 
Performance: 

Doja Cat and SZA for 
“Kiss Me More” 

25. 
Best American 

roots 
performance: 

“Cry,” Jon Batiste 

 
রামদরে ন্ডমরলক সরস্বেী সম্মান 2021-এর জনয নামকরণ 

কলরলেন 

কে কে ববডল়া ফ়াউকিশন কে়াষর়্া েকরকে, বববশষ্ট েবব ও  ়াবহবেযে িকফ র 

র়ামেরশ বমশ্রকে ে়াৌঁ র েববে়ার  িংেলন ‘Mein to Yahan Hun’-এর 

জ্নয মযণ়াে়াপযর্ণ  রস্বেী  ম্ম়ান, 2021-এ িয বষে ের়া হকব । ি়াপে এেটি 

বনবণ়াচন েবমটি দ্ব়ার়া বনযণ়াবরে হয়, য়ার বেণ ম়ান িয়ান বেকলন িাঃ  ুি়াষ ব  

ে়াশযপ। 
 

Grammys 2022: ভারেীয-আলমন্ডরকান গান্ডযকা ফাল্গুনী োহ 

খসরা ন্ডেশুলদর সঙ্গীে অযা বালমর ন্ডবজযী হলযলেন 

ি়ারেীয়-আকমবরে়ান গ়াবয়ে়া ফ়াল্গুনী শ়াহ ক র়া বশশুকের অয়ালব়াম ববি়াকগ A 

Colorful World  এর জ্নয গ্রয়াবম পুরস্ক়ার বজ্কেকেন । ফ়াল্গুনী শ়াহ 

 ঙ্গীে বশল্পী এ আর রহম়াকনর  ়াকি অবিনয় এবিং  হকয়াবগে়া েকরকেন | বেবনই 

এেম়াত্র ি়ারেীয় বিংকশ়াদ্ভূে মবহল়া বযবন দুব়ার গ্রয়াবমকে ক র়া বশশুকের  ঙ্গীে 

অয়ালব়াম ববি়াকগ মকন়ানীে হকয়কেন । ফ়াল্গুনী শ়াহ এর আকগ ে়ার 2018 

অয়ালব়াম Falu’s Bazaar এর জ্নয এেই ববি়াকগ গ্রয়াবমকে জ্নয মকন়ানীে 

হকয়বেকলন। 
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খভঙ্কাইযা নাই ু সঙ্গীে নাটক একাল ন্ডম এবং  ন্ড ে ক া 

একাল ন্ডম খফল ান্ডে  এবং  ুরস্কার প্রদান কলরলেন 

উপর়াষ্ট্রপবে, এম. কিঙ্ক়াইয়়া ন়াইিু 43 জ্ন বববশষ্ট বশল্পীকে (4 কফকল়া এবিং 

40 জ্ন পুরস্ক়ারি়াপ্ত) 2018  ়াকলর জ্নয  ঙ্গীে ন়াটে এে়াকিবম কফকল়াবশপ 

এবিং  ঙ্গীে ন়াটে পুরস্ক়ার িে়ান েকরকেন। বেবন  23 জ্নকে (3 কফকল়া এবিং 

20টি জ়্ােীয় পুরস্ক়ার) 2021  ়াকলর জ্নয লবলে েল়া এে়াকিবমর 

কফকল়াবশপ এবিং জ়্ােীয় পুরস্ক়ার িে়ান েকরকেন | 

লবলে েল়া এে়াকিবম দ্ব়ার়া আকয়়াবজ্ে 62েম জ়্ােীয় বশল্প িেশণনীর  ময় 

পুরষ্ক়ারগুবল উপস্থ়াপন ের়া হকয়বেল এবিং 09ই এবিল, 2022 ে়াবরকে 

নয়়াবেবেকে  িংসৃ্কবে মন্ত্রী শ্রী বজ্. বেশ়ান করবি দ্ব়ার়া এটির উকদ্ব়াযন ের়া 

হকয়বেল। 
 

ওযার্ল্ি  খপ্রস 2022 সাল র খসরা েন্ডব: কম ু স খরন্ডসল ন্ডন্সযা  

সু্ক  

ে়ান়াবিয়়ান ফকট়াগ্র়াফ়ার অয়াম্ব়ার েয়াকেকনর "েমলুপ  করব কিবেয়়াল সু্কল" 

বশকর়ান়াকমর এেটি েবব 2022  ়াকলর ওযার্ল্ি  খপ্রস ফলটা অফ দয ইযার 

পুরস্ক়ার বজ্কেকে । েববকে কেে়া য়াকে কয, বেটিশ েল়াবম্বয়়ার েমলুপ  ইবিয়়ান 

করব কিবেয়়াল সু্ককল দুবণযবহ়ার, অবকহল়া এবিং কর়াকগ ম়ার়া য়াওয়়া দুই শে়াবযে 

বশশুর িরকর্ বশশুকের কপ়াশ়াে কু্রকশ ঝুল়াকন়া হকয়কে। বমক   েয়াকেকনর েবব 

উত্তর ও মযয আকমবরে়া ববি়াকগ এেে পুরস্ক়ারও বজ্কেকে।  

 

অসমীযা কন্ডব নী মন্ডণ ফুকন 56েম জ্ঞান ীঠ  ুরস্কালর ভম ন্ডষে 

হলযলেন 

আ ়াকমর মুেযমন্ত্রী, িাঃ বহমন্ত ববে শমণ়া আ ়াকমর অনযেম ববেয়াে েবব নীলমবর্ 

ফুেনকে 2021  ়াকলর 56েম জ্ঞ়ানপীঠ পুরস্ক়ার িে়ান েকরকেন । এটি 

কেকশর  কবণ়াচ্চ  ়াবহেয পুরস্ক়ার | ম়ামবন কর়াই ম কগ়াস্ব়ামী এবিং বীকরন্দ্র কুম়ার 

িট্ট়াচ়াকযণর পর নীলমবর্ ফুেন হকলন েৃেীয় বযবক্ত বযবন অ ম কিকে জ্ঞ়ানপীঠ 

পুরস্ক়ার বজ্কেকেন । পুরস্ক়ার বহ ়াকব এেটি  ম্ম়ানপত্র, এেটি শ়াল এবিং রুবপ 

বেল। 11 ল়াে ট়াে়া বেকয়কে। 
 

মধযপ্রলদলে ‘চযান্ডম্পযন অফ খচঞ্জ অযাওযা ি  2021’ এর খোষণা 

করা হলযলে 

মযযিকেকশর গিনণর মাঙু্গভাই  যালট  এবিং মুেযমন্ত্রী ন্ডেবরাজ ন্ডসং 

খচৌহান কি়াপ়াকলর কুশ়াি়াউ ঠ়ােকর অবিকট়াবরয়়াকম ‘ইন্টালরন্ডক্টভ 

খফারাম অন ইন্ডিযান ইলকানন্ডম’ (IFIE) দ্ব়ার়া আকয়়াবজ্ে মযযিকেশ 

2021-এর চয়াবপয়ন  অফ কচকঞ্জর অনুি়াকন কপৌৌঁকেকেন ।  ়াহব েে়া, 

ক ব়া এবিং অন্তিুণ বক্তমযলে  ়াম়াবজ্ে উন্নয়কনর মযলযকব়াকযর িচ়াকরর জ্নয 

বযবক্ত এবিং  িংস্থ়ার দ্ব়ার়া ের়া মহ়ান ে়াকজ্র জ্নয  িংগঠনটি স্বীেৃবে িে়ান 

েকর। 
 

অনুষ্ঠালন মুেযমন্ত্রীসহ ন্ডবন্ডেষ্ট বযন্ডক্তলদর সম্মান খদওযা হলব । 

এোলন  ুরস্কারপ্রাপ্তলদর নাম খদওযা হ : 

• মযযিকেকশর মুেযমন্ত্রী: বশবর়াজ্ ব িং কচৌহ়ান; 

• UP ও বমকজ়্ার়াকমর ি়াক্তন গিনণর: িাঃ আবজ্জ্ কুকরবশ; 

•  ঙ্গীে পবরকবশে পদ্মববিয ষর্: বেজ্ন ব়াই; 

• ইকি়াকরর কময়র ম়াবলনী: লক্ষ্মর্ব িংহ কগৌড; 

• র়াজ্য ি়ার  ়ািং ে: ত য়ে জ়্াফর ই ল়াম; 

• ি়ারেীয় অবিকনত্রী: বেবয়াঙ্ক়া বত্রপ়াঠি; 

• ি়ারেীয় চলবচ্চত্র অবিকনে়া এবিং গীবেে়ার: পীযযষ বমশ্র; 

• ববকজ্বপ কনে়া ববক্রম ি়ামণ়া, বনওয়়াবর ল়াল কচৌেক , ি়াাঃ িগীরি 

ি ়াে, ে়াল়াবপবন কে়াম়াে়াবল,  ুযীর ি়াই কগ়ায়়াল, বগবরশ 

আগরওয়়াল, বেলীপ  যযণবিংশী, অবিবজ্ৎ  ুেে়াকন, আযণ চ়ািে়া, 

কর়াবহে ব িং কে়ামর, কমে়া প়ারম়ার, ববে়াশ ি়াদুবরয়়া, বিয়়াঙ্ক়া 

বদ্বকবেী। 

• FidyPay -এর CEO মনন েীবক্ষে, ময়যর কশঠি, করনু শমণ়া, িক্টর 

িে়াশ তজ্ন এবিং র়াজ্নীে তজ্ন৷ 

প্রেম  ো দীনানাে মলঙ্গেকর  ুরস্কালর সম্মান্ডনে হলবন প্রধানমন্ত্রী 

নলরন্দ্র খমাদী 

িয়ানমন্ত্রী নলরন্দ্র খমাদী উকদ্ব়াযনী লে়া েীন়ান়াি মকঙ্গশের পুরস্ক়াকর  ম্ম়াবনে 

হকবন, য়া বেিংবেবন্ত গ়াবয়ে়া লে়া মকঙ্গশেকরর িরকর্ আকয়়াবজ্ে হকব । কেশ 

ও  ম়াকজ্র বনাঃস্ব়ািণ ক ব়ার জ্নয পুরস্ক়ার গ্রহর্ েরকবন িয়ানমন্ত্রী কম়ােী । পুরষ্ক়ার 

অনুি়ানটি 24কশ এবিল অনুবিে হকব, য়া ম়াে়ার েীন়ান়াি মকঙ্গশের(গ়ায়ে 

বেিংবেন্তীর বপে়া) এর 80েম মৃেুযব়াবষণেী । 

অনয়ানয পুরষ্ক়ারি়াপ্তকের মকযয গ়ায়ে রাহু  খদে ালি ি়ােকবন, বযবন 

ম়াে়ার েীন়ান়াি পুরস্ক়ার প়াকবন এবিং িবীর্ অবিকনত্রী আো  ালরে, 

অবিকনে়া জযান্ডক রফ ববকশষ পুরস্ক়ার প়াকবন। 
 

ফাল্গুনী EY Entrepreneur of the Year Award 2021 

এর মুকুট অজি ন কলরলেন 

ফ়াল্গুনী ন়ায়়ারকে 2021  ়াকলর ‘EY Entrepreneur of the Year 

Award 2021’ এর 23েম  িংস্করকর্ EY উকেয়াক্ত়া বহ ়াকব মকন়ানীে 

ের়া হকয়কে । বেবন Nykaa (FSN ই-েম়া ণ) কে়াপ়াবন এর িবেি়াে়া এবিং 

িয়ান বনবণ়াহী েমণেেণ ়া (CEO)। বেবন এেন কম়ান়াকে়াকে 9 জু্ন, 2022-এ 

EY World Entrepreneur of the Year Award 
(WEOY) এ ি়ারকের িবেবনবযত্ব েরকবন । ল়ারক ন অয়াি টুকে়ার গ্রুপ 

কচয়়ারময়ান এ. এম. ন়াকয়েকে ল়াইফট়াইম অয়াবচিকমন্ট পুরস্ক়ার িে়ান ের়া 

হকয়কে |   

বষিলসরা উলদযাক্তা খপ্রাগ্রালমর জনয আরও নযটি ন্ডবভালগ ন্ডবজযীলদর 

খোষণা করা হলযলে। 

• ে়াটণ -আপ: বববেে আকত্র,  হ-িবেি়াে়া ও ব ইও এবিং  ঞ্জীব 

ব়ানণওয়়াল,  হ-িবেি়াে়া ও ব টিও, ফয়াশন়ার কটেকন়ালবজ্ (কমকশ়া) 

• বযব ়ায় রূপ়ান্তর: অিয় ক ়াই, কচয়়ারময়ান এবিং বযবস্থ়াপন়া 

পবরচ়ালে, ময়াক্স কহলিকেয়়ার 
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• উৎপ়ােন:  ুনীল ি়াচ়াবন, িবেি়াে়া এবিং বনবণ়াহী কচয়়ারময়ান, বিক্সন 

কটেকন়ালবজ্  

• পবরকষব়া:  ়াবহল বডুয়়া,  হ-িবেি়াে়া এবিং ব ইও, বেবেকিবর ৷ 

• কি়াক্ত়া পর্য ও েুচর়া: বশব বেষ়ার্ আগরওয়়াল, কচয়়ারময়ান; এবিং 

মকন়াহর ল়াল আগরওয়়াল, যি়াক্রকম কচয়়ারময়ান ও বযবস্থ়াপন়া 

পবরচ়ালে | 

• জ্ীবন ববজ্ঞ়ান ও স্ব়াস্থযক ব়া: ি়াাঃ  েযন়ার়ায়র্ চ়াি়া, িবেি়াে়া এবিং 

ব ইও, লর়া  লয়াব  

• আবিণে পবরকষব়া: হবষণল ম়ািুর,  হ-িবেি়াে়া এবিং ব ইও; এবিং 

শশ়াঙ্ক কুম়ার,  হ-িবেি়াে়া এবিং ব টিও, করজ়্ারকপ 

• িযুবক্ত, বমবিয়়া এবিং কটবলেম: বগবরশ ম়ািরুবুিম,  হ-িবেি়াে়া 

এবিং ব ইও, কফ্রশওয়়ােণ   

• উকেয়াক্ত়া CEO: ববকবে ববক্রম ব িং, বযবস্থ়াপন়া পবরচ়ালে এবিং গ্রুপ 

ব ইও, ক ়ান়া েমে়ার 
 

উ -রাষ্ট্র ন্ডে খভঙ্কাইযা নাই ু কুষ্ঠ খরালগর জনয আিজি ান্ডেক গান্ধী 

 ুরস্কার, 2021 প্রদান কলরলেন 

ি়ারকের উপ-র়াষ্ট্রপবে এম. কিঙ্ক়াইয়়া ন়াইিু কুি কর়াকগর জ্নয চেীগকডর িক্টর 

িয ষর্ কুম়ারকে ি়ারেীয় মকন়ানয়ন (বযবক্ত) ববি়াকগ এবিং  হকয়াবগে়া কুি যজ্ঞ 

ে়াে, গুজ্র়াট ি়াবেি়াবনে ববি়াকগর অযীকন আন্তজ্ণ ়াবেে গ়ান্ধী পুরস্ক়ার, 

2021 িে়ান েকরকেন | পুরস্ক়ারটি 13ই এবিল, 2022-এ নয়়াবেবেকে 

এেটি অনুি়াকনর  ময় িে়ান ের়া হয়। 
 

নযােনা  খমটা ান্ডজি ে অযাওযা ি  2021 খকন্দ্রীয ইোে মন্ত্রক-

িারা প্রদান করা হলব 

কেন্দ্রীয় ইপ়াে মন্ত্রে আগ়ামীে়াল “National Metallurgist 

Award 2021” এর আকয়়াজ্ন েরকব । কেন্দ্রীয় ইপ়াে মন্ত্রী শ্রী র়াম চন্দ্র 

ি ়াে ব িং অনুি়ানটি পবরচ়ালন়া েরকবন । এই েমণ যবচর লক্ষয হল কল়াহ়া ও 

বেকলর কক্ষকত্র উৎপ়ােন, গকবষর়্া ও উন্নয়ন, বশক্ষ়া, বজ্ণ য বযবস্থ়াপন়া এবিং শবক্ত 

 িংরক্ষকর্র কক্ষকত্র েমণরে ইবঞ্জবনয়়ারকের অ ়াম়ানয অবে়ান এবিং কেকশর 

আত্মবনিণ রে়া অজ্ণ কন ে়াকের  ুবনবেণ ষ্ট অবে়ানকে স্বীেৃবে কেওয়়া।  

 

IndusInd বযাংক EPH উলদযালগর জনয ন্ডবেবযা ী ‘Celent 

Model Bank’  ুরস্কার ন্ডজলেলে 

IndusInd বয়ািংে এেটি অ ়ায়ারর্ এন্ট়ারি়াইজ্ কপকমন্ট হ়াব (EPH) 

বনমণ়াকর্র জ্নয ‘Payments System 

Transformation’  ববি়াকগর অযীকন ববেবয়াপী ‘Celent Model 

Bank’  পুরস্ক়াকর িয বষে হকয়কে। পুরস্ক়ারটি এেটি ক্ল়াউি-বিবত্তে কেন্দ্রীয় 

কপকমন্ট হ়াব তেবরকে বয়ািংকের অ ়াম়ানয য়াত্র়ার স্বীেৃবে কেয় । ববেবয়াপী আবিণে 

িবেি়াকনর জ্নয িযুবক্তর উপর দৃবষ্ট বনবদ্ধে়ারী শীষণস্থ়ানীয় গকবষর়্া ও উপকেষ্ট়া 

 িংস্থ়া ক কলন্ট এই পুরস্ক়ারটি িে়ান েকর। এই কপকমন্ট হ়াবটি  ব যরকনর 

অিণিে়াকনর বনকেণ শ়াবলী এবিং  মস্ত উদ্ভূে ক্ল়াকয়ন্ট ট়াচপকয়ন্ট জু্কড উৎপন্ন 

উচ্চ কলনকেন কল়াি বনববণকে িবক্রয়়া েরকে  ক্ষম । 
 

প্রভাে  ট্টনালযকলক মযা কম আন্ডদলেন্ডেযা  ুরস্কার 2022-এর 

জনয নামকরণ করা হলযলে 

 ুপবরবচে ি়ারেীয় অিণনীবেববে এবিং র়াজ্ননবেে ি়াষযে়ার, িি়াে পট্টন়াকয়ে 

ময়ালেম আবেকশবশয়়া পুরস্ক়ার 2022-এর জ্নয বনবণ়াবচে হকয়কেন । ময়ালেম 

এবিং এবলজ়্াকবি আবেকশবশয়়াহ ে়াে দ্ব়ার়া ববকশষি়াকব গঠিে জ়্ােীয় জু্বর দ্ব়ার়া 

ি়াপ্ত মকন়ানয়ন কিকে বনবণ়াবচে এেজ্ন অ ়াম়ানয  ম়াজ্ ববজ্ঞ়ানীকে এই 

পুরস্ক়ারটি কেওয়়া হয়। পুরস্ক়াকরর মকযয রকয়কে এেটি  ম্ম়ানপত্র এবিং 2 ল়াে 

ট়াে়া। 

িাঃ প়াটন়াকয়ে নয়়াবেবের জ্ওহরল়াল কনকহরু ববেববেয়ালকয়র(JNU) সু্কল অফ 

ক ়াশয়াল  ়াকয়কের অিণনীবে ববষকয়র অযয়াপে বেকলন এবিং বেবন কের়াল়া র়াজ্য 

পবরেল্পন়া কব়াকিণ র ি়াই  কচয়়ারময়ানও বেকলন। 
 

UDAN ন্ডস্কমটি ‘PM অযাওযা ি  ফর এন্ডক্সল ন্স ইন  াবন্ড ক 

অযা ন্ডমন্ডনলিেন 2020’ এর জনয ন্ডনবিান্ডচে হলযলে 

আঞ্চবলে  িংকয়াগ বস্কম UDAN (UdeDeshkaAamNagrik), 

কব ়ামবরে ববম়ান পবরবহন মন্ত্রকের (MoCA) িয়াগবশপ বস্কম " 

Innovation (General) – Central" ববি়াকগর অযীকন ‘PM 

অযাওযা ি  ফর এন্ডক্সল ন্স ইন  াবন্ড ক অযা ন্ডমন্ডনলিেন 2020’ 

এর জ্নয বনবণ়াবচে হকয়কে। 

UDAN প্রকে সম্পলকি : 

UDAN বস্কম শুযুম়াত্র পবরম়ার্গে লক্ষযম়াত্র়া অজ্ণ কনর পবরবকেণ   ুশ়া ন, 

গুর্গে অজ্ণ ন, এবিং কশষ ম়াইল  িংকয়াকগর উপর কজ়্ার কেয় । প়াৌঁ চ বেকরর স্বল্প 

 মকয়র মকযয, 415টি UDAN রুট কহবলকপ়াটণ   হ 66টি অনুন্নে এবিং 

অিচবলে ববম়ানবিরকে  িংযুক্ত েকরকে এবিং 92 লকক্ষরও কববশ ম়ানুষ এটি 

কিকে উপেৃে হকয়কে। 

 ুরস্কার সম্পলকি : 

• কেন্দ্রীয় এবিং র়াজ্য  রে়াকরর কজ্ল়া/ িংগঠনগুবলর দ্ব়ার়া ের়া 

অ ়ায়ারর্ এবিং উভ়াবনী ে়াকজ্র স্বীেৃবে িে়ান েরকে এবিং পুরসৃ্কে 

ের়ার উকেকশয 2006  ়াকল ি়ারে  রে়ার এই পুরস্ক়ারটি চ়ালু 

েকরবেল। 

• পুরস্ক়ার বহ ়াকব এেটি েবফ, কর়াল এবিং 10 লক্ষ ট়াে়া কেওয়়া হয়  

• কব ়ামবরে ববম়ান পবরবহন মন্ত্রে 21 এবিল, 2022-এ ব বিল 

 ়াবিণ   বেব  উপলকক্ষ পুরস্ক়ারটি গ্রহর্ েরকব। 
 

NMDC 2022 সাল  PRSI  ুরস্কার প্রদান করলব 

নয়াশন়াল বমন়াকরল কিকিলপকমন্ট েকপণ়াকরশন বলবমকটি (NMDC) প়াববলে 

বরকলশন  ক ়া ়াইটি অফ ইবিয়়া'  (PRSI) প়াববলে বরকলশন  অয়াওয়়ািণ   

2022-এ চ়ারটি ববি়াকগ িিম স্থ়ান অবযে়ার েকরকে । কেকলঙ্গ়ান়ার বনকষয়াজ্ঞ়া 

ও আবগ়াবর, ক্রীড়া এবিং যুব পবরকষব়া, পযণটন ও  িংসৃ্কবে মন্ত্রী শ্রী বি শ্রীবনব়া  
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কগৌড নবরত্ন PSU-র পকক্ষ NMDC-র শ্রী িবীর্ কুম়ার, ED (প়াক ণ়াকনল) 

এবিং শ্রী চ. শ্রীবনব়া  র়াও DGM (েকপণ়াকরট েবমউবনকেশন )কে অয়াওয়়ািণ টি 

িে়ান েকরকেন । নবরত্ন PSU-এর পকক্ষ, DGM (েকপণ়াকরট 

েবমউবনকেশন ) শ্রী শ্রীবনব়া  র়াও  ম্ম়ানগুবল গ্রহর্ েকরকেন৷  

 

ভারেীয-আলমন্ডরকান প্রন্ডেরিা ন্ডবলেষজ্ঞ ন্ডবলবক  া  6 েম 

Entrepreneur Leadership Award 2022-এর জনয 

ন্ডনবিান্ডচে হলযলেন 

ইকি়া-আকমবরে়ান কচম্ব়ার অফ েম়া ণ কজ্ন়াকরল অয়াটবমক্স কল়াব়াল 

েকপণ়াকরশকনর ি়ারেীয়-আকমবরে়ান বচফ এবক্সবেউটিি ববকবে ল়ালকে 

িবেরক্ষ়া ে়াকে অবে়াকনর জ্নয  ম্ম়ানজ্নে Entrepreneur 

Leadership Award 2022 এর জ্নয কবকে কনওয়়া হকয়কে । ইকি়া-

আকমবরে়ান কচম্ব়ার অফ েম়া ণ (IACC) 1968  ়াকল িবেবিে হকয়বেল 

এবিং এটি ি়ারে-ম়াবেণ ন ব়াবর্বজ্যে  হকয়াবগে়ার জ্নয িবেবিে হওয়়া িয়ান বদ্ব-

প়াবেণে কচম্ব়ার। 
 

ইউলক্রলনর খপ্রন্ডসল ন্ট ভল ান্ডদন্ডমর খজল নন্ডস্ক জন এফ খকলনন্ড  

 ুরস্কার খ ল ন 

িিমব়াকরর জ্নয জ্ন. এফ. কেকনবি ল়াইকেবর ফ়াউকিশন প়াৌঁ চজ্নকে জন 

এফ. খকলনন্ড  খপ্রাফাই  ইন কালরজ অযাওযা ি  2022 পুরসৃ্কে 

েকরকে ৷ েয়াকর়াবলন কেকনবি এবিং ে়ার কেকল, জ্য়াে কি়া ব়াগণ 22 কম, 

2022 ে়াবরকে জ্ন এফ কেকনবি কিব কিবেয়়াল ল়াইকেবর, কব়ােন, ম়াবেণ ন 

যুক্তর়াকষ্ট্র পুরস্ক়ারটি িে়ান েরকবন। 

এই  াাঁ চ বযন্ডক্ত হল ন: 

• ইউকক্রকনর র়াষ্ট্রপবে: িকল়াবেবমর কজ্কলনবস্ক 

• ম়াবেণ ন যুক্তর়াষ্ট্র (ম়াবেণ ন) িবেবনবয: বলজ্ কচবন 

• বমবশগ়ান ক কক্রট়াবর অফ কেট: কজ়্াক বলন কবন ন 

• অয়াবরকজ়্ান়া িবেবনবয: র়াক ল "মবরচ়া" কব়ায়়া ণ 

• ফুলটন ে়াউবন্ট, জ্বজ্ণ য়়া, বনবণ়াচন েমী: ওয়়াবিয়়া "শ়াকয়" ম  
 

সযার খ ন্ডভ  অযালটনবলরা জান্ডেসংলের ‘চযান্ডম্পযন অফ দয আেি 

 াইফটাইম অযান্ডচভলমন্ট অযাওযা ি ’ ন্ডজলেলেন 

ইউন়াইকটি কনশন  এনি়ায়রনকমন্ট কি়াগ্র়াম(UNEP) ল়াইফট়াইম 

অয়াবচিকমন্ট ববি়াকগর অযীকন চয়াবপয়ে অফ েয আিণ অয়াওয়়ািণ  2021 এর 

ি়াপে বহ ়াকব ইিংকরবজ্ ি়ােৃবেে ইবেহ়া   ম্প্রচ়ারে এবিং িেৃবেববে  য়ার 

কিবিি অয়াকটনবকর়াকে কবকে কনওয়়া হকয়কে । িেৃবের  ুরক্ষ়া এবিং এর 

পুনরুদ্ধ়াকরর জ্নয গকবষর়্া, িকুকমকন্টশন এবিং  মিণকনর জ্নয ে়াকে এই 

পুরস্ক়ার কেওয়়া হকয়কে । 

 য়ার কিবিি অয়াকটনবকর়া ে়ার উভ়াবনী বশক্ষ়ামযলে কটবলবিশন কি়াগ্র়াকমর জ্নয 

 ুপবরবচে । ে়ার  ুপবরবচে েিযবচকত্রর মকযয রকয়কে The Green 

Planet এবিং A Plastic Ocean । বেবন 1985  ়াকল এবিং 2020 

 ়াকল র়ানী বদ্বেীয় এবলজ়্াকবি দ্ব়ার়া দুব়ার ন়াইট উপ়াবয কপকয়বেকলন । বেবন 3টি 

এবম পুরস্ক়ার এবিং 8টি বেটিশ এে়াকিবম অফ বফল্ম অয়াি কটবলবিশন আটণ   

(BAFTA) পুরস্ক়ার বজ্কেকেন। 
 

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 

 
যুক্তরালজযর কমনওলয ে  লযন্টস অফ  াইট  ুরস্কার ন্ডজলেলেন 

ন্ডকলোর কুমার দাস 

ব়ািংল়াকেকশর বশক্ষ়ামযলে ে়ােবয  িংস্থ়া ‘ববেয়ানি’-এর িবেি়াে়া বেকশ়ার কুম়ার 

ে়া  আবিণে বেে কিকে বপবেকয় পর়া বশশুকের বশক্ষ়ার  ুকয়াকগর উন্নবেকে 

অ ়ায়ারর্ ে়াকজ্র জ্নয যুক্তর়াকজ্যর েমনওকয়লি পকয়ন্ট  অফ ল়াইট 

অয়াওয়়াকিণ র জ্নয বনবণ়াবচে হকয়কেন । যুক্তর়াকজ্যর েমনওকয়লি পকয়ন্ট অফ 

ল়াইট অয়াওয়়ািণ   অ ়াম়ানয কস্বে়াক বেকের স্বীেৃবে কেয় য়ার়া ে়াকের 

 ম্প্রে়াকয়র ম়ানুষকের পবরবেণ ন আনকে । 
 

ন্ডকলোর কুমার দাস সম্পলকি : 

• বেকশ়ার ে়া  2013  ়াকল ম়াত্র 22 জ্ন ে়াত্র বনকয় ‘ববেয়ানি’ 

িবেি়া েকরন। এটি এেন প়াৌঁ চটি ি়ািবমে ববেয়ালয় পবরচ়ালন়া েকর, 

য়া ববন়ামযকলয বশক্ষ়ার প়াশ়াপ়াবশ এে়াকিবমে কে়াবচিং ক শন এবিং 
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স্কল়ারবশপ কি়াগ্র়ামগুবল বশশুকের উচ্চ বশক্ষ়ায় চ়াবলকয় কযকে 

 হ়ায়ে়া েকর। 

• বেকশ়ার ে়া  এেটি ে়াব়ার েমণ যবচও শুরু েকরকে, 'এে ট়াে়ায় 

আহ়ার' য়া আবিণেি়াকব দুবণল ম়ানুষ, ববকশষ েকর বশশু এবিং য়ার়া 

গৃহহীন ে়াকের জ্নয 10,000-এর কববশ পুবষ্টের ে়াব়ার  রবর়াহ 

েকরকে। 

• েকর়ান়া মহ়াম়ারীর  ময়, ববেয়ানি  ়ার়া কেকশ ত্র়ার্ ববেরকর্র জ্নয 

ে়ার িকচষ্ট়াকে ত্বর়াবিে েকরকেন। 
 

Important Dates News in Bengali 
 
02রা এন্ডপ্র  আিজি ান্ডেক ন্ডেশু বই ন্ডদবস ন্ডহসালব উদযা ন করা 

হয 

1967  ়াল কিকে িবে বের 2র়া এবিল ইন্ট়ারনয়াশন়াল কব়ািণ  অন বুে  ফর 

ইয়়ািং বপপল (IBBY) দ্ব়ার়া ইন্ট়ারনয়াশন়াল বচলকরন  বুে  কি (ICBD) 

আকয়়াজ্ন ের়া হয় | IBBY হল এেটি আন্তজ্ণ ়াবেে অল়ািজ্নে  িংস্থ়া, য়া 

পড়ার িবে অনুি়াবর্ে েরকে এবিং বশশুকের বইকয়র িবে মকন়াকয়াগ ব়াড়াকে 

প়ালন ের়া হয় ।  

2022  ়াকল, ে়ান়াি়া  রে়ার : “Stories are wings that help 

you soar every day” এই বনবণ়াবচে বিম বনকয় আন্তজ্ণ ়াবেে বশশু বই 

বেবক র আকয়়াজ্ন েরকে | িবে বের, IBBY-এর এেটি বিন্ন আন্তজ্ণ ়াবেে 

ববি়াগ 2র়া এবিল ব়া ে়ার ে়াে়াে়াবে  মকয় বশশুকের উকেকশয এেটি বইকয়র 

ইকিকন্টর আকয়়াজ্ন েকর (য়া ক্ল়াব ে বশশুকের বইকয়র কলেে হয়াে বক্রবিয়়ান 

অয়াি়ারক কনর জ্মবেন)। আকয়়াজ্ে কেশ এেটি বিম ব়াে়াই েকর এবিং  ়ার়া 

ববকের বশশুকের জ্নয এেটি ব়ােণ ়া তেবর ের়ার জ্নয এেজ্ন  ুপবরবচে কলেে 

এবিং বচত্রেরকে আমন্ত্রর্ জ়্ান়াকন়া হয় । 
 

2রা এন্ডপ্র  2022 ন্ডবে অটিজম সলচেনো ন্ডদবস  া ন করা হয 

ববে অটিজ্ম  কচেনে়া বেব  িবে বের 2র়া এবিল জ়্াবে িংকের  ে য 

কেশগুবল দ্ব়ার়া প়ালন ের়া হয়।  ়ার়া ববকে অটিজ্ম কপেে়াম বি অিণ ়াকর 

আক্র়ান্ত বযবক্তকের  পকেণ  ন়াগবরেকের মকযয  কচেনে়া ব়াড়াকে বেব টি প়ালন 

ের়া হয়। অটিবেে ক ল্ফ অয়ািকি়াকেব  কনটওয়়ােণ , কল়াব়াল অটিজ্ম িকজ্ক্ট 

এবিং কপশ়াবলে়ার ফ়াউকিশন  হ ন়াগবরে  ম়াকজ্র অিংশীে়ারকের  হ়ায়ে়ায় 

ববে অটিজ্ম  কচেনে়া বেব টি জ়্াবে িংকের ববেবয়াপী কয়াগ়াকয়াগ ববি়াগ এবিং 

জ়্াবে িংকের অিণননবেে ও  ়াম়াবজ্ে ববষয়ে ববি়াগ দ্ব়ার়া  িংগঠিে হয় । 'ববে 

অটিজ্ম  কচেনে়া বেব  2022' এর বিম হল is “Inclusive 

Quality Education for All”।  

 

জােীয সামুন্ডদ্রক ন্ডদবস 2022 5 এন্ডপ্র   া ন করা হয 

ি়ারকে জ়্ােীয়  ়ামুবদ্রে বেব  িবে বের 5ই এবিল প়ালন ের়া হয় । এই বের 

জ়্ােীয়  ়ামুবদ্রে বেবক র 59েম  িংস্করর্ প়াবলে হকয়কে । ববকের এে স্থ়ান 

কিকে অনয স্থ়াকন পর্য পবরবহকনর  বকচকয়  ু িংগঠিে, বনর়াপে পদ্ধবে বহ ়াকব 

আন্তাঃমহ়াকেশীয় ব়াবর্জ্য এবিং ববে অিণনীবেকে  মিণন ের়ার  কচেনে়াকে বৃবদ্ধ 

ের়ার উকেকশয িবে বের জ়্ােীয়  ়ামুবদ্রে বেব  প়াবলে হয়। 

জ়্ােীয়  ়ামুবদ্রে বেবক র বিম হল “Sustainable Shipping 

beyond Covid-19’’। 
 

উন্ন়েন ও োতির জনয আিজচ াতি  ক্রীডা তদিস 2022 

উন্নযন ও োন্ডির জনয আিজি ান্ডেক ক্রীডা ন্ডদবস (IDSDP) 6ই 

এন্ডপ্র  ন্ডবেবযা ী  ান্ড ে হয। 

এই সম্ভাবনার উকেকশয সলচেনো বাডালে, 6ই এন্ডপ্র লক 

জান্ডেসংকের খজনালর  অযালসম্বন্ড  কেৃি ক আিজি ান্ডেক ক্রীডা ন্ডদবস 

ন্ডহলসলব খোষণা করা হয । এই ন্ডদবসটি গ্রহণ করা মালন জান্ডেসংে 

কেৃি ক মানবান্ডধকালরর অগ্রগন্ডে এবং সামান্ডজক ও অেিননন্ডেক 

উন্নযলন খে াধু ার ইন্ডেবাচক প্রভালবর ক্রমবধিমান স্বীকৃে খদওযা। 
 

IDSDP 2022-এর ববেবয়াপী ন্ডেম হ ,  “Securing a 

Sustainable and Peaceful Future for All: The 

Contribution of Sport,”,  

রুযািায 1994 সাল র গণহেযার উ র আিজি ান্ডেক প্রন্ডেফ ন 

ন্ডদবস 

রুয়়াি়ায় েুেব কের ববরুকদ্ধ 1994  ়াকলর গর্হেয়ার উপর আন্তজ্ণ ়াবেে 

িবেফলন বেব টি িবে বের 07 এবিল ইউকনকস্ক়া দ্ব়ার়া িরর্ ের়া হয় । 

2022  ়াকল রুয়়াি়ায় েুেব কের ববরুকদ্ধ গর্হেয়ার 28 েম ব়াবষণেী বচবিে 

হয় | এটি বেল ম়ানব ইবেহ়াক র অনযেম অন্ধে়ার অযয়ায় ।  
 

ন্ডদলনর ইন্ডেহাস: 

বেনটি 2003  ়াকল জ়্াবে িংকের  ়ায়ারর্ পবরষে দ্ব়ার়া িবেবিে হকয়বেল। 

বেনটি হুেু চরমপন্থী কনেৃত্ব়াযীন  রে়ার েেৃণ ে েুেব   িংেয়ালেু  ে যকের 

ববরুকদ্ধ  িংেটিে গর্হেয়ার  যচন়াকে িরর্ েকর । ম়াত্র 100 বেকনর মকযয, 1 

বমবলয়কনরও কববশ েুেব   ম্প্রে়াকয়র ম়ানুষকে পবরেবল্পেি়াকব হেয়া ের়া 

হকয়বেল । মযযপন্থী হুেু এবিং অনয়ানয য়ার়া গর্হেয়ার ববকর়াবযে়া েকরবেল 

ে়াকেরও এই  মকয় হেয়া ের়া হকয়বেল। 
 

10ই এন্ডপ্র  2022 এ ন্ডবে খহান্ডমও যান্ডে ন্ডদবস  া ন করা হয 

িবে বের 10ই এবিল কহ়াবমওপয়াবি এবিং বচবেৎ ়া জ্গকে কহ়াবমওপয়াবির 

অবে়ান  পকেণ   কচেনে়া েবডকয় কেওয়়ার জ্নয ববে কহ়াবমওপয়াবি বেব  

প়ালন ের়া হয়। িক্টর বক্রবিয়়ান কফ্রিবরে  য়ামুকয়ল হয়াবনময়াকনর জ্মব়াবষণেী 

িরকর্ বেব টি প়াবলে হয় । হয়াবনময়ান, পয়াবরক  1755  ়াকল জ্মগ্রহর্ েকরন 

| ে়াকেই কহ়াবমওপয়াবির জ্নে বহ ়াকব ববকবচন়া ের়া হয়। 

এই বের, ি়ারকে ববে কহ়াবমওপয়াবি বেব  2022-এর বিম হল ‘People’s 

Choice For Wellness.’  
 

57 েম CRPF বীরত্ব ন্ডদবস 2022 9ই এন্ডপ্র   া ন করা হলযলে 
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িবে বের 9ই এবিল ক র়াল বরজ়্ািণ  পুবলশ কফ়া ণ(CRPF)দ্ব়ার়া এই ব়াবহনীর 

 ়াহ ী পুরুষকের িবে শ্রদ্ধ়া জ়্ান়াকন়ার উকেকশয  বীরত্ব বেব  (কশৌযণ বেব ) 

প়াবলে হয় । 2022  ়ালটি 57েম CRPF বীরত্ব বেব কে বচবিে েকর । 

1965  ়াকলর এই বেকন, CRPF-এর এেটি কে়াট েল গুজ্র়াকটর েকের 

রকর্ অববস্থে  েণ ়ার কপ়াকে েকয়েগুর্ বড হ়ান়াে়ার প়াবেস্ত়াবন ক ন়াকের 

পর়াবজ্ে েকর ইবেহ়া  তেবর েকরবেল । CRPF  ে যর়া 34 জ্ন প়াবেস্ত়ানী 

ত নযকে ম়াকরন এবিং চ়ারজ্নকে জ্ীববে বিী েকরন । এই  িংেকষণ, েয়জ্ন 

CRPF শহীে হকয়বেকলন । 

ক র়াল বরজ়্ািণ  পুবলশ কফ়া ণ হল ি়ারকের বৃহত্তম ক র়াল আমণি পুবলশ কফ়া ণ। 

এটি ি়ারে  রে়াকরর স্বর়াষ্ট্র মন্ত্রর়্ালকয়র েেৃণ কত্বর অযীকন ে়াজ্ েকর। CRPF-

এর ি়ািবমে িয বমে়া হল র়াজ্য/কেন্দ্রশ়াব ে অঞ্চলগুবলকে আইন-শৃঙ্খল়া বজ়্ায় 

র়াে়া এবিং ববকদ্র়াহ েমকন পুবলবশ অবিয়াকন  হ়ায়ে়া ের়া। 
 

ন্ডবে  ান্ডকি নসন ন্ডদবস 2022 

প়ারবেন ন কর়াগ  পকেণ   কচেনে়া ব়াড়াকে িবে বের 11ই এবিল ন্ডবে 

 ান্ডকি নসন ন্ডদবস বহক কব প়ালন ের়া হয়, য়া এেটি িগবেশীল স্ন়াযু়েকন্ত্রর 

বয়াবয । এ বের এই বেনটির বিম হল  মবিে স্ব়াস্থযক ব়া । বেনটি লিকনর িক্টর 

কজ্ম  প়ারবেন কনর জ্মবেনকে বচবিে েকর | বেবনই িিম বযবক্ত বযবন 

প়ারবেন ন কর়াকগর লক্ষর্  হ েয় বযবক্তকে পদ্ধবেগেি়াকব বর্ণন়া েকরবেকলন 

। এবিল ম়া টিকে প়াবেণ ন ন  কচেনে়া ম়া  বহ ়াকব প়ালন ের়া হয়। 
 

 ারন্ডকনসন খরাগীরা খয খয সমসযার সমু্মেীন হয োর মলধয রলযলে: 

• জ্ঞানীয সমসযা: ম়ানুকষর বচন্ত়াি়াবন়া, িৃবেশবক্ত, ববচ়ার এবিং 

 ম য়া  ম়ায়াকন অ ুববয়া হকে প়াকর। কর়াগীর়া  ়ায়ারর্ে িুকল য়ায় 

এবিং শব্দ েুৌঁকজ্ কপকে  ম য়া হয়, ব দ্ধ়ান্ত বনকে অ ুববয়া হয়, 

brain fog ি়াকে এবিং কফ়াে়া  েরকে অক্ষম হয়। 

• োবার ন্ডগ লে সমসযা: প়ারবেন ন হল এেটি কপশীগে বয়াবয য়া 

বগলকে বযবহৃে কপশীগুবলকে িি়াববে েকর। উপ গণগুবল উকপক্ষ়া 

ের়া হকল, এেজ্ন বি ফয়াবগয়়া (ে়ােয বগকল কফল়ার অক্ষমে়া) 

ন়ামে এেটি অবস্থ়ার ববে়াশ েট়াকে প়াকর। এর  ়াকি েণ্ঠস্বর 

পবরবেণ ন, ে়াবশ, এমনবে েমবন্ধও হকে প়াকর। 

• েুলমর সমসযা: এই কর়াগটি িচুর েুকমর  ম য়াও েট়াকে প়াকর। 

কেউ বলপ অয়াপবনয়়া, বেকনর েুম, দুাঃস্বপ্ন, েুবমকয় পডকে ব়া েুবমকয় 

ি়ােকে অ ুববয়া এবিং কজ্কগ ওঠ়ার পর ি়াকল়া েুম ন়া হওয়়ার মকে়া 

 ম য়ার  মু্মেীন হকে প়াকর। 

• মনস্তান্ডিক সমসযা: য়াকের েীেণে়াল যকর প়ারবেন ে আকে ে়ার়া 

ি়ায়ই হে়াশ়াগ্রস্ত, উবদ্বগ্ন, চ়াপ, ববরক্ত, হে়াশ়াগ্রস্ত, উকত্তবজ্ে, 

বহিং ়াত্মে, অবস্থর, অনযযণ এবিং দুবণল আত্ম ম্ম়ান  হ আচরকর্ 

ম়ার়াত্মে পবরবেণ ন কেে়ায় । ে়াই, একের জ্নয ে়াউকেবলিং এবিং 

 ময়মে ওষুয অপবরহ়াযণ | 

• খযৌন কমিহীনো: কি়াপ়াবমকনর ম়াত্র়া েকম য়াওয়়ার ে়ারকর্ কযৌন 

আগ্রহ এবিং শ়ারীবরে ে়াযণে়াবরে়া হ্র়া  প়াকব । ক ক্স র়াইি েম 

ি়ােকব, এবিং অগণয়াজ্ম ব়া ইকরেশকন অক্ষমে়া ি়ােকব। মবহল়ার়া 

কয়াবন শুষ্কে়া অনুিব েরকে প়াকর। 

• সংলবদনেী  সমসযা: গন্ধ হ্র়া , দৃবষ্ট পবরবেণ ন, বযি়া, ি়ার ়াকমযর 

 ম য়াগুবল  ়ায়ারর্ে প়ারবেন ন কর়াকগ আক্র়ান্তকের মকযয কেে়া য়ায় 

। অবস্থ়াটিকে অবকহল়া েরকল তেনবিন জ্ীবকনর বক্রয়়ােল়াকপ 

বয়াে়াে েটকে প়াকর। 

• মমত্রােলযর সমসযা: এই কর়াগটি হজ্ম িবক্রয়়ার কপশীগুবলকে দুবণল 

েকর কেয় য়া হজ্মকে যীর েকর কেয়, য়ার ফকল কে়ািে়াঠিনয হয় । 

ম়ানুষ িস্র়াব েরকেও অক্ষম হকে প়াকর | 

• ন্ড লমনন্ডেযা: প়ারবেন ে কর়াকগ আক্র়ান্ত কববশরি়াগ কর়াগী পরবেী 

জ্ীবকনও বিকমনবশয়়াকে িুগকে প়াকরন। ে়াকের েি়া বল়া, 

হয়ালুব কনশন এবিং ববভ্র়াবন্তর  ম য়াও ি়ােকব। 
 

জােীয ন্ডনরা দ মােৃত্ব ন্ডদবস 2022 

ি়ারকে, জ়্ােীয় বনর়াপে ম়ােৃত্ব বেব  গিণ ়াবস্থ়ায়, ি বে়ালীন এবিং ি কব়াত্তর 

পবরকষব়ার  ময় মবহল়াকের পযণ়াপ্ত পবরম়াকর্ যত্ন িে়ান ের়ার জ্নয  কচেনে়া 

ব়াড়াকন়ার উকেকশয িবে বের 11ই এবিল প়াবলে হয় । জ়্ােীয় বনর়াপে ম়ােৃত্ব 

বেব  হল কহ়ায়়াইট বরবন অয়াল়াকয়ে ইবিয়়া (WRAI) এর এেটি উকেয়াগ, 

কযে়াকন গিণ ়াবস্থ়ায় ি বে়ালীন এবিং ি কব়াত্তর পবরকষব়াগুবলর জ্নয মবহল়াকের 

পযণ়াপ্ত পবরম়াকর্ পবরচযণ়ার  ুকয়াগ িে়ান ের়া হয় । বেনটি জ়্াবের বপে়া কম়াহন 

ে়া  েরম চ়াৌঁ ে গ়ান্ধীর স্ত্রী েস্তুরব়া গ়ান্ধীর জ্মব়াবষণেীও বচবিে েকর।  

 

12ই এন্ডপ্র  ন্ডবেবযা ী মানব মহাকাে িাইলটর আিজি ান্ডেক ন্ডদবস 

উদযা ন করা হয 

12ই এবিল, 1961  ়াকল ইউবর গয়াগ়াবরন েেৃণ ে িিম ম়ানব মহ়াে়াশ য়াত্র়ার 

ব়াবষণেী উপলকক্ষ িবে বের এই বেনটিকে আন্তজ্ণ ়াবেে ম়ানব মহ়াে়াশ ি়াইট 

বেব  বহ ়াকব প়ালন ের়া হয় । বেনটি 2011  ়াকলর 7ই এবিল ি়াইকটর 

50েম ব়াবষণেীর েকয়ে বেন আকগ জ়্াবে িংকের  ়ায়ারর্ পবরষকের 65েম 

অবযকবশকন কে়াষর়্া ের়া হকয়বেল। ক ়াবিকয়ে ইউবনয়কন বেনটিকে আন্তজ্ণ ়াবেে 

ববম়ান চল়াচল ও মহ়াে়াশববজ্ঞ়ান বেব  বহক কব প়ালন ের়া হয়। 
 

38েম ন্ডসযালচন ন্ডদবস 13ই এন্ডপ্র  2022-এ উদযান্ড ে হলযলে 

ি়ারেীয় ক ন়াব়াবহনী িবে বের 13ই এবিল ব য়়াকচন বেব  প়ালন েকর । 

"অপ়াকরশন কমেদূে" এর অযীকন ি়ারেীয় ক ন়াব়াবহনীর  ়াহব েে়ার িরকর্ 

বেনটি প়ালন ের়া হয় । বেব টির ম়াযযকম, ব য়়াকচন কয়াদ্ধ়াকেরও  ম্ম়ান জ়্ান়াকন়া 

হয় য়ার়া শত্রুর হ়াে কিকে  ফলি়াকব ে়াকের ম়ােৃিয বমর ক ব়া েকরবেল । এই 

বেনটির ম়াযযকম ববকের  কবণ়াচ্চ এবিং শীেলেম যুদ্ধকক্ষত্র  ুরবক্ষে ের়ার জ্নয 

ি়ারেীয় ত নযকের দ্ব়ার়া িেবশণে  ়াহ  এবিং দৃঢ়ে়ার িরর্ ের়া হয় । 
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13ই এন্ডপ্র  আিজি ান্ডেক  াগন্ডড ন্ডদবস উদযা ন করা হয 

2004  ়াল কিকে িবে বের 13ই এন্ডপ্র  বশেকের দ্ব়ার়া  াগন্ডড রাোর 

জনয কলঠার প্রলযাজনীযোর ন্ডবষলয সলচেনো আনলে আন্তজ্ণ ়াবেে 

প়াগবড বেব  প়াবলে হয় । 2022  ়াকলর প়াগবড বেব  গুরু ন়ানকের 553েম 

জ্মব়াবষণেী এবিং তবশ়ােী উৎ বকে বচবিে েকর । প়াগবর "েস্তর" ব়া "প়াগ" 

ন়াকমও পবরবচে, য়া পুরুষ এবিং বেেু মবহল়া উিকয়র দ্ব়ার়া ে়াকের ম়াি়া কেকে 

র়াে়ার জ্নয পবরয়ান ের়া হয় | 

 

আলম্বদকর জযিী 2022: 14ই এন্ডপ্র  

আকম্বেের জ্য়ন্তী (িীম জ্য়ন্তী ন়াকমও পবরবচে) 14ই এবিল ব়াব়া ়াকহব িক্টর 

িীম র়াও আকম্বেেকরর জ্মব়াবষণেী িরকর্ প়াবলে হয় । বেনটি 2015  ়াল 

কিকে ি়ারে জু্কড এেটি  রে়াবর েুটির বেন বহ ়াকব প়ালন ের়া হকে ৷ 2022 

 ়াকল, আমর়া ব়াব়া ়াকহকবর 131েম জ্মব়াবষণেীর উেয়াপন েরবে৷ 

িাঃ আকম্বেেরকে ি়ারেীয়  িংববয়াকনর জ্নে (িয়ান স্থপবে) বল়া হয়। 

স্ব়াযীনে়ার পর কেকশর িিম আইন ও ববচ়ারমন্ত্রী বেকলন বেবন। ি়াাঃ িীমকে 

মরকর়্াত্তর 1990  ়াকল কেকশর  কবণ়াচ্চ কব ়ামবরে  ম্ম়ান, ি়ারেরত্ন িে়ান 

ের়া হকয়কে। 
 

জান্ড যানওযা াবাগ হেযাকালের 103 বের সম্পমণি হলযলে 

অমৃে র গর্হেয়া ন়াকম পবরবচে জ়্াবলয়়ানওয়়াল়াব়াগ হেয়াে়াে, য়া 13ই এবিল 

1919-এ  িংেটিে হকয়বেল । এই বের আমর়া ক ই  ন্ত্র়াক র 103েম ব়াবষণেী 

উেয়াপন েরবে, য়া  মগ্র কেশকে স্তব্ধ েকর বেকয়বেল । জ়্াবলয়়ানওয়়াল়াব়াগ 

ব়াগ়ানকে িৃবেক ৌকয পবরর্ে ের়া হকয়কে এবিং এই বেকন হ়াজ়্ার হ়াজ়্ার ম়ানুষ 

শহীে পুরুষ ও ন়ারীকের িবে শ্রদ্ধ়া জ়্ান়াকে আক ন, য়ার়া কেকশর জ্নয ক ই 

দুিণ ়াগযজ্নে বেকন বনহে হকয়বেল। 
 

15ই এন্ডপ্র  ন্ডবে ন্ডেে ন্ডদবস  া ন করা হয 

ববে বশল্প বেব  িবে বের 15ই এবিল ববেবয়াপী প়াবলে হয় । এই বেব টি  ়ার়া 

ববকে বশকল্পর গুরুকত্বর উপর কজ়্ার কেওয়়ার জ্নয প়াবলে হয় | ইউকনকস্ক়ার  ়াকি 

অবফব য়়াল অিংশীে়াবরকত্ব ে়াজ্ েকর এমন এেটি NGO ইন্ট়ারনয়াশন়াল 

অয়াক ়াব কয়শন অফ আটণ  (IAP) দ্ব়ার়া বেব টির কে়াষর়্া ের়া হকয়বেল। 

ববে বশল্প বেবক র িিম উেয়াপন 15 এবিল, 2012-এ অনুবিে হকয়বেল। 

কম়ান়াবল ়ার ববেয়াে বচত্রবশল্পী বলওন়াকেণ ়া ে়া বিবঞ্চর জ্মবেকনর  ম্ম়াকন ে়াবরেটির 

বনবণ়াচন ের়া হয় । 

বলওন়াকেণ ়া ে়া বিবঞ্চর জ্মবেনকে  ম্ম়ান জ়্ান়াকে ববে বশল্প বেব  প়াবলে হয়। 

IAA অনু ়াকর, বলওন়াকেণ ়া ে়া বিবঞ্চকে ববে শ়াবন্ত, মে িে়াকশর স্ব়াযীনে়া, 

 হনশীলে়া এবিং ভ্র়ােৃকত্বর িেীে বহ ়াকব ববকবচন়া ের়া হকয়বেল । ববে বশল্প 

বেবক র লক্ষয হল এেজ্ন বশল্পীর  ৃজ্নশীলে়া এবিং উভ়াবনকে উত্ ়াবহে 

িে়ান ের়া । বেনটি তশবল্পে অবিবযবক্তকে ববেযম়ান বববিন্ন তববচকত্রযর উপরও 

আকল়ােপ়াে েকর। 
 

ন্ডবে কণ্ঠ ন্ডদবস 2022 16ই এন্ডপ্র  উদযান্ড ে হয 

ববে েণ্ঠ বেব (WVD) িবে বের 16ই এবিল ববেবয়াপী প়াবলে হয় ।  েল 

ম়ানুকষর তেনবিন জ্ীবকন েণ্ঠস্বকরর ববশ়াল গুরুত্ব িেশণকনর জ্নয বেনটি প়ালন 

ের়া হয় । এই বেনটি এেটি ববেবয়াপী ব়াবষণে ইকিন্ট, য়া ম়ানুকষর েণ্ঠস্বকরর 

স্বীেৃবে কেওয়়ার জ্নয প়াবলে হয় ।  

 

ন্ডবে কণ্ঠ ন্ডদবস 2022 এর ন্ডেম: 

এ বের ববে েণ্ঠ বেব  েয়াকপইকনর বিম হল ‘Lift your voice’।  

 

খসভ দয এন্ড ফযান্ট খ  2022: 16ই এন্ডপ্র  

হ়াবের়া কয ব ববপকের  মু্মেীন হয় এবিং ে়াকের কবৌঁকচ ি়াে়ার জ্নয বববিন্ন 

অ ুববয়াগুবল ে়াটিকয় উঠকে  কযই কযই পেকক্ষপগুবল কনওয়়া উবচে ক ই 

 পকেণ   কচেনে়া ব়াড়াকে িবে বের 16ই এবিল ক ি েয এবলফয়ান্ট কি 

প়াবলে হয়।  

বেনটি ি়াইলয়াি বিবত্তে এবলফয়ান্ট বরইনকে়াি়ােশন ফ়াউকিশন দ্ব়ার়া িবেবিে 

হয় |  ়ায়ারর্ ম়ানুকষর মকযয ে়াকের বক্রয়়ােল়াকপর ে়াৎপযণ এবিং পবরর্বে ব়া 

হ়াবের িববষযে  পকেণ   পকেণ   কচেনে়া েবডকয় কেওয়়ার জ্নয বেনটি 

প়াবলে হয় । WWF -এর েিয অনু ়াকর, বেণ ম়াকন ি়ারকে পয়াচ়াইি়াকমণর 

 িংেয়া ি়ায় 20,000 কিকে 25,000 টি।  

 

ন্ডবে ন্ডহলমান্ডফন্ড যা ন্ডদবস 2022 17ই এন্ডপ্র   া ন করা হয 

িবে বের 17ই এবিল ববে বহকম়াবফবলয়়া বেব   মগ্র ববেবয়াপী প়াবলে হয় । 

বহকম়াবফবলয়়া এবিং অনয়ানয রক্তপ়ােজ্বনে বয়াবয  পকেণ   কচেনে়া ব়াড়াকে 

এই বেনটি প়ালন ের়া হয়। ওয়়ার্ল্ণ  কফি়াকরশন অফ বহকম়াবফবলয়়ার িবেি়াে়া 

ফ্র়াঙ্ক শ্ন়াকবকলর জ্মবেন উপলকক্ষয এই ে়াবরেটি কবকে কনওয়়া হকয়বেল। এই 

বের ববে বহকম়াবফবলয়়া বেবক র 31েম  িংস্করর্ প়াবলে হকে। 

ন্ডবে ন্ডহলমান্ডফন্ড যা ন্ডদবস 2022 এর ন্ডেম: 

এ বের বেব টির বিম র়াে়া হকয়কে ‘Access for All: Partnership. 

Policy. Progress. Engaging your government, 
integrating inherited bleeding disorders into 
national policy.’ 
ন্ডহলমান্ডফন্ড যা ন্ডক? 

এটি হল এেটি ববরল বয়াবয, য়ারফকল আপন়ার রক্ত  ়ায়ারর্ে জ্ম়াট ব়াযকব ন়া, 

ে়ারর্ একে পযণ়াপ্ত রক্ত জ্ম়াট ব়াৌঁ য়ার কি়াটিন কনই । আপন়ার যবে বহকম়াবফবলয়়া 

ি়াকে, ে়াহকল আপন়ার রক্ত স্ব়াি়াববেি়াকব জ্ম়াট ন়া কবৌঁকয আে়াকের পকর েীেণ 

 মকয়র জ্নয রক্তপ়াে হকব । 
 

ন্ডবে ঐন্ডেহয ন্ডদবস 2022: 18ই এন্ডপ্র  

িবে বের 18ই এবিল, জ়্াবে িংে দ্ব়ার়া ববে ঐবেহয বেব  উেয়াপন ের়া হয় । 

ম়ানব ঐবেহয  িংরক্ষর্ ের়ার উকেকশয এবিং এর জ্নয ে়াজ্ ের়া  িংস্থ়াগুবলর 

িকচষ্ট়াকে স্বীেৃবে কেওয়়ার জ্নয বেব টি প়ালন ের়া হয়। িৃবেস্তম্ভ এবিং ি়াচীন 

িবন ববকের এেটি  পে | এগুবল কেকশর  মৃদ্ধ ঐবেকহযর জ্নয তেবর ের়া 

হয়। 
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ন্ডবে ঐন্ডেহয ন্ডদবলসর ন্ডেম 

ববে ঐবেহয বেব  2022-এর বিম হল “Heritage and Climate”। 

ন্ডবে ন্ড ভার ন্ডদবস 2022 19খে এন্ডপ্র  ন্ডবেবযা ী  ান্ড ে হয 

বলি়াকরর কর়াকগর ে়ারর্ এবিং এর িবেকর়াকযর টিপ   পকেণ   কচেনে়া েবডকয় 

কেওয়়ার জ্নয িবে বের 19খে এন্ডপ্র  ববে বলি়ার বেব  প়ালন ের়া হয়, 

য়াকে বলি়াকরর  ়ামবগ্রে যত্ন কনওয়়া য়ায় । মবস্তকষ্কর পকর বলি়ার হল বদ্বেীয় 

বৃহত্তম এবিং শরীকরর বদ্বেীয় জ্টিল অঙ্গ । এটি শরীকরর গুরুত্বপযর্ণ ে়াযণ  প়ােন 

েকর এবিং এই অঙ্গটি এেজ্ন বযবক্তর হজ্ম, অন়াক্রমযে়া, ববপ়াে এবিং পুবষ্ট 

 ঞ্চকয়র  ়াকি যুক্ত । বলি়ার রকক্তর শেণ র়া বনয়ন্ত্রর্ েকর, শরীর কিকে ববষ়াক্ত 

পে়ািণ কবর েকর কেয়, রক্ত জ্ম়াট ব়াৌঁ যকে  ়াহ়াযয েকর এবিং কে়াকলকেরকলর 

ম়াত্র়া বনয়ন্ত্রর্ েকর। 

ন্ড ভার খকন গুরুত্ব মণি? 

• এটি  িংক্রমর্ এবিং অ ুস্থে়ার ববরুকদ্ধ লড়াই েকর | 

• ব্ল়াি  ুগ়ার বনয়ন্ত্রর্ েকর | 

• শরীর কিকে ববষ়াক্ত পে়ািণ কবর েকর কেয় | 

• কে়াকলকেরকলর ম়াত্র়া বনয়ন্ত্রর্ েকর | 

• রক্ত জ্ম়াট ব়াৌঁ যকে  ়াহ়াযয েকর | 

• শরীকরর অকনে িকয়়াজ্নীয় কি়াটিন তেবর েকর | 

• বপত্ত বনাঃ রর্ েকর এবিং হজ্কম  ়াহ়াযয েকর | 

• কে়াকলকেরল এবিং ে়াইবল ়ার়াইি তেবরর জ্নয ে়ায়ী | 

ন্ড ভার সুস্থ রাোর টি স 

• অবলি অকয়ল বযবহ়ার ের়া স্ব়াস্থযের। 

• র ুন, জ়্ামু্বর়া, গ়াজ্র,  বুজ্ শ়াে, আকপল এবিং আেকর়াট ে়াওয়়া 

গুরুত্বপযর্ণ। 

• কলবু, চুকনর র  এবিং বগ্রন টি বনন। 

• ববেল্প শ য কযমন ব়াজ্র়া বযবহ়ার েরুন। 

• ব়াৌঁ য়ােবপ, েকে়াবল এবিং ফুলেবপর মকে়া কু্রব কফর়া   ববজ্ বযবহ়ার 

েরুন । 

• ে়াব়াকর হলুে বযবহ়ার েরকল ি়াকল়া | 
 

জােীয ন্ডসন্ডভ  সান্ডভি স ন্ডদবস 2022 21খে এন্ডপ্র   া ন করা হয 

কেকশর বববিন্ন প়াববলে  ়াবিণ   ববি়াকগ বনযুক্ত অবফ ়ারকের ে়াকজ্র স্বীেৃবে 

বেকে ি়ারকে িবে বের 21কশ এবিল ে়াবরকে জ়্ােীয় ব বিল  ়াবিণ   বেব  

প়ালন ের়া হয় ।  

 

ইন্ডেহাস এবং োৎ যি: 

21কশ এবিল ব বিল  ়াবিণ   বেব  প়াবলে হয়, ে়ারর্ ক বেন স্ব়াযীন ি়ারকের 

িিম স্বর়াষ্ট্রমন্ত্রী  েণ ়ার বেিি়াই পয়াকটল 1947  ়াকল বেবের কমটে়াফ হ়াউক  

িশ়া বনে পবরকষব়া অবফ ়ারকের উকেকশয বকৃ্তে়া বেকয়বেকলন। এর অিণ হল 

 রে়াকরর বববিন্ন স্তকর বনযুক্ত কব ়ামবরে েমণচ়ারীর়া কেকশর িশ়া বনে বযবস্থ়ার 

 হ়ায়ে স্তম্ভ বহ ়াকব ে়াজ্ েকর। 

পযকবণ, বেটিশ শ়া ন়ামকল, ব বিল  ়াবিণ ক র ন়াম বেল ইন্ডিযান ন্ডসন্ডভ  সান্ডভি স 

য়া পকর অ  ইন্ডিযা সান্ডভি লস পবরববেণ ে হয় এবিং এটি  পযর্ণরূকপ ি়ারে 

দ্ব়ার়া বনয়বন্ত্রে হয়। 

িবে বের, এই উপলকক্ষয, অগ্র়াবযে়ারমযলে েমণ যবচ এবিং উভ়াবন ববি়াকগর 

ব়াস্তব়ায়কনর জ্নয জ্নিশ়া কন িয়ানমন্ত্রীর কশ্রিত্ব পুরস্ক়ার কজ্ল়া/ব়াস্তব়ায়নে়ারী 

ইউবনটগুবলকে উপস্থ়াপন ের়া হয়। 

22 এন্ডপ্র  আিজি ান্ডেক মােৃভম ন্ডম ন্ডদবস  া ন করা হয 

ওয়়ার্ল্ণ  আিণ কি, য়া আন্তজ্ণ ়াবেে ম়াে়ার আিণ কি ন়াকমও পবরবচে, িবে বের 

22কশ এবিল প়াবলে হয়৷ পৃবিবীর  ুস্থে়ার  কচেনে়া েবডকয় বেকে এবিং 

পবরকবশ রক্ষ়ায়  হ়ায়ে়া েরকে জ্নগর্কে উত্ ়াবহে ের়ার উকেকশয বেব টি 

 ়ার়া ববকে প়াবলে হকব৷ বেনটি ববেবয়াপী জ্লব়াযু়  িংেকটর উপর দৃবষ্ট বনবদ্ধ 

েকর, য়া বেন বেন ে়ার়াপ হকে । 2009  ়াকল জ়্াবে িংে েেৃণ ে আিণ বেবক র 

ন়ামেরর্ ের়া হয় আিজি ান্ডেক মাদার আেি খ  বহ ়াকব।  

পৃবিবী বেব  2022 এর বিম হল ‘Invest in our planet'। 

জােীয  ঞ্চালযন্ডে রাজ ন্ডদবস 2022: 24খে এন্ডপ্র  

জ়্ােীয় পঞ্চ়াকয়বে র়াজ্ বেব  হল ি়ারকের এেটি জ়্ােীয় েুটির বেন, য়ার ম়াযযকম 

পঞ্চ়াকয়বে র়াজ্ বযবস্থ়াকে  ম্ম়ান ের়া হয় । িবে বের 24কশ এবিল, এই বেনটির 

িরর্ ের়া হয় । 73েম  ়ািংববয়াবনে  িংকশ়াযনী আইন 1992  ়াকল প়া  

হকয়বেল | পঞ্চ়াকয়বে র়াজ্ বযবস্থ়া কেকশর ি়াচীনেম শ়া ে  িংস্থ়াগুবলর মকযয 

এেটি, য়া ি়ারকে ি়ায় 6 লক্ষ  ম্প্রে়াকয়র শ়া ন েকর। 

বেনটি ি়ািবমেি়াকব 2010  ়াকলর এবিল ম়াক  ক্ষমে়ার ববকেন্দ্রীেরকর্র 

িরকর্ প়ালন ের়া হকয়বেল, য়া ি়ারকের  বকচকয় গুরুত্বপযর্ণ ম়াইলফলেগুবলর 

মকযয এেটি বহ ়াকব ববকববচে হয়।  

 

25খে এন্ডপ্র : ন্ডবে মযাল ন্ডরযা ন্ডদবস 2022 

িবে বের 25কশ এবিল, ময়াকলবরয়়া  পকেণ   কচেনে়া েড়াকন়ার উকেকশয 

ববেবয়াপী ময়াকলবরয়়া বেব  প়াবলে হয় | ময়াকলবরয়়া  মগ্র ববকের কম়াট 

জ্ন িংেয়ার অকযণকেরও কববশ ম়ানুষকে িি়াববে েকর | েবরদ্র কেকশ ব ব়া ে়ারী 

ম়ানুষকের এই কর়াকগর দ্ব়ার়া আক্র়ান্ত হওয়়ার  ম্ভ়াবন়া  বকচকয় কববশ। 

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• ময়াকলবরয়়া স্ত্রী অয়াকন়াবফবল  মশ়ার ে়ামকডর ম়াযযকম েড়ায় (য়া 

ময়াকলবরয়়া  ৃবষ্টে়ারী প্ল়্াজ্কম়াবিয়়াম পরজ্ীবী দ্ব়ার়া  িংক্র়াবমে)। 

• ময়াকলবরয়়া ববকের অকযণকেরও কববশ জ্ন িংেয়াকে িি়াববে েকর, 

েবরদ্র কেশগুবলকে ব ব়া ে়ারী কল়াকেকের এই কর়াকগ আক্র়ান্ত 

হওয়়ার  ম্ভ়াবন়া যকিষ্ট কববশ। 

• WHO-এর পবর িংেয়ান অনু ়াকর, 2020  ়াকল ি়ায় 241 

বমবলয়ন ম়ানুষ এই ম়ার়াত্মে কর়াকগ আক্র়ান্ত হকয়কে, য়ার কববশরি়াগ 

েটন়া আবফ্রে়াকে েকটকে। 

• যবেও WHO বকলকে কয, ময়াকলবরয়়া এেটি বনর়াময়কয়াগয কর়াগ 

এবিং  ঠিে বচবেৎ ়ার ম়াযযকম এর িবেকর়ায ের়া  ম্ভব | 
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2008 সাল , সবিপ্রেম ন্ডবে মযাল ন্ডরযা ন্ডদবস  া ন করা হয। 

এ বের ববে ময়াকলবরয়়া বেবক র বিম হকে “Harness innovation 

to reduce the malaria disease burden and save 
lives”. 
আিজি ান্ডেক খচরলনান্ডব  দুলযি াগ স্মরণ ন্ডদবস 2022: 26খে এন্ডপ্র  

1986  ়াকলর কচরকন়াববল দুকযণ়াকগর পবরর্বে এবিং প়ারম়ার্ববে শবক্তর ঝুৌঁ বে 

 পকেণ   কচেনে়া ব়াড়াকে িবে বের 26 এবিল আন্তজ্ণ ়াবেে কচরকন়াববল 

দুকযণ়াগ িরর্ বেব  প়ালন ের়া হয়। বেনটি কেবলম়াত্র ম়ানব ৃষ্ট ববপযণয়  পকেণ  

আম়াকের অবগে েকর ন়া বরিং  ়ায়ারর্ি়াকব প়ারম়ার্ববে শবক্তর ঝুৌঁ বে  পকেণ ও 

ম়ানুষকে বশক্ষ়া িে়ান েকর। 
 

WHO এর ন্ডবে টিকাদান সপ্তাহ: 24-30 এন্ডপ্র  

ববে টিে়াে়ান  প্ত়াহ এবিকলর কশষ  প্ত়াকহ ববেবয়াপী প়াবলে হয় | টিে়ার 

িকয়়াজ্নীয়ে়া  পকেণ   বম্মবলে পেকক্ষপ েুকল যর়ার জ্নয এবিং  মস্ত বয়ক র 

ম়ানুষকে কর়াকগর ববরুকদ্ধ রক্ষ়া ের়ার জ্নয িয়ােব কনর বযবহ়ারকে িচ়ার েরকে 

এই ববকশষ  প্ত়াহটি প়াবলে হয় । এই বের, WHO 24কশ এবিল কিকে 

30কশ এবিল পযণন্ত ববে টিে়াে়ান  প্ত়াহ উেয়াপন েরকে চকলকে । এইবেকরর 

টিে়াে়ান বেবক র বিম হল “Long Life for All”। 

টিে়াে়ানকে ববকের অনযেম  ফল এবিং  ়াশ্রয়ী স্ব়াস্থয িচ়ার বহ ়াকব স্বীেৃে ের়া 

হকে েকব এেনও ববকে ি়ায় 20 বমবলয়ন বশশু রকয়কে য়ার়া ে়াকের চ়াবহে়া 

অনুয়ায়ী টিে়া প়াকে ন়া। 
 

28খে এন্ডপ্র  ICT -খে আিজি ান্ডেক বান্ড কা ন্ডদবস 2022  ান্ড ে 

হলযলে 

ICT আন্তজ্ণ ়াবেে কমকয় বেব  িবে বের এবিল ম়াক র চেুিণ বৃহপবেব়ার 

প়াবলে হয়। এই বের 28কশ এবিল 2022-এ আন্তজ্ণ ়াবেে ব়াবলে়া ICT 

বেব  প়াবলে হয়। ICT -কে আন্তজ্ণ ়াবেে গ়ালণ  বেবক র লক্ষয হল িযুবক্তকে 

কমকয়কের িবেবনবযত্ব ব়াড়াকন়ার জ্নয এেটি ববেবয়াপী আকি়ালকন উদু্বদ্ধ ের়া ।   

ন্ডবে খেেনান্ডর ন্ডদবস 2022 27 খে এন্ডপ্র  উদযান্ড ে হয৷ 

িবে বের এবিল ম়াক র কশষ বুযব়ার ববে কেশন়াবর বেব  প়াবলে হয়। এই বের 

27কশ এবিল ববে কেশন়াবর বেব  2022 প়াবলে হয় । েবপউট়ার বযবহ়াকরর 

কচকয় কেশন়াবর ও ে়াগকজ্ কলে়ার গুরুত্ব  পকেণ  অবগে ের়ার জ্নয বেব টি 

প়াবলে হয়। কেশন়ারী বযবহ়ারকে উত্ ়াবহে িে়ান ের়ার জ্নয এটি ববেজু্কড 

উেয়াবপে হয়। 

 
 

Sports News in  Bengali 
 
Iga Swiatek ন্ডমযান্ডম ওল ন খটন্ডনস 2022 ন্ডেলরা া ন্ডজলেলে 

কপ়াবলশ কটবন  ে়ারে়া ইগ়া  ুয়়াকটে জ়্াপ়াকনর ন়াওবম ও ়াে়াকে 6-4, 6-0 

ক কট হ়াবরকয়কেন । Swiątek-এর এটি বনকজ্র েয়াবরয়়াকরর চেুিণ WTA 

1000 কেে়াব এবিং  ়ামবগ্রেি়াকব ষি ব কঙ্গল  বশকর়াপ়া । এে়াড়াও, এটি ে়ার 

ট়ান়া 17েম বশকর়াপ়া জ্য় । এই জ্কয়র ফকল বেবন এেন মবহল়াকের রয়্াবঙ্কিংকয়র 

1 নম্বর স্থ়ানটি েেল েরকবন । 

এই জ্কয়র  ়াকি, 20 বের বয় ী  ুকয়কটে ইবিয়়ান ওকয়ল  এবিং বময়়াবম 

টুনণ়াকমকন্ট পরপর জ্য়ী হওয়়া ম়াত্র চেুিণ মবহল়া হকয় উকঠকেন, য়া েয়াবলকফ়াবনণয়়া 

এবিং কি়াবরি়ায় টুনণ়াকমকন্টর বনজ্ বনজ্ অবস্থ়াকনর জ্নয " ়ানশ়াইন ি়াবল" ন়াকম 

পবরবচে। 
 

অলিন্ড যা আইন্ডসন্ডস মন্ডহ া ন্ডক্রলকট ন্ডবেকা  2022 ন্ডজলেলে 

বনউবজ্লয়াকির ক্র়াইেচ়াকচণ র হয়াগবল ওি়াকল 03 এবিল, 2022 ে়াবরকে 

অকেবলয়়া ে়াকের  প্তম মবহল়া ববেে়াকপর ফ়াইন়াকল ইিংলয়ািকে 71 র়াকন 

হ়াবরকয়বেল । অকেবলয়়া কব়াকিণ  357 র়াকনর করেিণ  ট়াকগণট ক ট েকর । জ্ব়াকব, 

নয়াট  ়াইি়ার এে়া  িংগ্র়াম েকরন এবিং বেবন অপর়াবজ্ে 148 র়াকনর ইবনিং  

কেকলন, বেন্তু ে়া  কত্বও ইিংলয়াি 43.4 ওি়াকর 285 র়াকন অলআউট হকয় 

য়ায়। 

অকেবলয়়ার অয়াবল ়া বহবল ময়াকচ 170 র়ান েকরন, য়া ববেে়াপ ফ়াইন়াকল কয 

কে়াকন়া বক্রকেট়ার, পুরুষ ব়া মবহল়ার  কবণ়াচ্চ বযবক্তগে কস্ক়ার । এে়াড়াও বেবন 

509 র়ান েকর টুনণ়াকমকন্ট  কবণ়াচ্চ র়ান-কস্ক়ার়ার হন । 

টুনণ়াকমকন্টর ক র়া কেকল়ায়়াড হকলন অয়াবল ়া বহবল । ইিংলয়াকির ক ়াবফ 

এেকলকে়ান 21টি বি বম ়াল  হ টুনণ়াকমকন্ট  বকচকয় কববশ উইকেট  িংগ্রহ 

ের়া কেকল়ায়ার হন । 2022 ICC মবহল়া বক্রকেট ববেে়াপ বেল মবহল়াকের 

বক্রকেট ববেে়াকপর 12 েম  িংস্করর্ । টুনণ়াকমন্টটি বনউবজ্লয়াকি 4 ম়াচণ  

কিকে 3 এবিল 2022 পযণন্ত অনুবিে হকয়বেল । 
 

ন্ডমযান্ডম ওল ন খটন্ডনস টুনিালমন্ট 2022: ওভারন্ডভউ 

2022 বময়়াবম ওকপন কটবন  টুনণ়াকমন্টটি কি়াবরি়ার বময়়াবম গ়াকিণ কন 22কশ 

ম়াচণ  কিকে 3র়া এবিল, 2022 পযণন্ত অনুবিে হকয়কে | এটি এই ইকিকন্টর 

37েম  িংস্করর্ । বময়়াবম ওকপনকে 2022 ATP টুযকর এেটি ATP ম়াে়া ণ 

1000 ইকিন্ট এবিং 2022 WTA টুযকর এেটি WTA 1000 ইকিন্ট 

বহ ়াকব কশ্রর্ীবদ্ধ ের়া হকয়কে। 

বময়়াবম ওকপন (য়া বময়়াবম ম়াে়া ণ ন়াকমও পবরবচে, এবিং বেণ ম়াকন পেরবশকপর 

ে়ারকর্ ইট়াউ দ্ব়ার়া উপস্থ়াবপে বময়়াবম ওকপন ন়াকম পবরবচে) কি়াবরি়ার বময়়াবম 

গ়াকিণ কনর হ়ািণ  রে কেবিয়়াকম অনুবিে এেটি কটবন  টুনণ়াকমন্ট । এটি পুরুষকের 

ATP টুযর ম়াে়া ণ 1000  ়াবেণ কটর অিংশ এবিং মবহল়াকের WTA 1000 

 ়াবেণ কটর অিংশ । বময়়াবম ওকপন  ়ায়ারর্ে ম়াচণ  এবিং এবিল ম়াক র মকযয অনুবিে 

হয়। 
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Here is the complete list of winners: 

 ুরস্কার ন্ডবজযী রানার-আ  

 ুরুষলদর 

ন্ডসলঙ্গ স 

ে়াকলণ়া  আলে়ার়াজ্ 

(কপন) 

েয়া প়ার রুি (নরওকয়) 

মন্ডহ ালদর 

ন্ডসলঙ্গ স 

ইগ়া Świątek 

(কপ়ালয়াি) 

ন়াওবম ও ়াে়া (জ়্াপ়ান) 

 ুরুষলদর 

 াব স 

হুব়াটণ  হুরে়াজ্ / জ্ন 

ই ন়ার 

ওকয় বল কুলহফ / বনল 

সু্কপবস্ক 

মন্ডহ ালদর 

 াব স 

লর়া ব গমুি / কির়া 

কজ়্াকি়ান়াকরি়া 

কিকর়াবনে়া কুি়ারকমকট়াি়া / 

এবল  কমকটণ ে 

 
সমিাষ ট্রতি: িারিী়ে িুটিল টুনচামমন্ট 

সলিাষ েন্ডফ হ  একটি ভারেীয ফুটব  টুনিালমন্ট, যালে খদলের 

রাজয এবং ন্ডকেু সরকান্ডর প্রন্ডেষ্ঠান অংেগ্রহণ কলর । এটি 1941 সা  

খেলক বান্ডষিকভালব অনুন্ডষ্ঠে হয। 1941 সাল  অনুন্ডষ্ঠে 

প্রন্ডেলযান্ডগোয বাং া প্রেম ন্ডবজযী হলযন্ডে । েন্ডফটির নাম 

সলিালষর প্রযাে মহারাজা সযার মনমে নাে রায খচৌধুরীর নালম 

রাো হলযলে, বযবন বেি মালন বাং ালদলে রলযলে । সযার মনমে 

ভারেীয ফুটব  অযালসান্ডসলযেলনর সভা ন্ডে ন্ডেল ন। 

তিজ়েী এিং রানার আপমদর মমধয ট্রতি তিিরমর্র ধরন: 

• টুনিালমলন্টর ন্ডবজযীলক সলিাষ েন্ডফ খদওযা হয। 

• রানাসি আ  েন্ডফটিলক কম া গুপ্ত েন্ডফ ব া হয, যা প্রযাে 

 াঃ এস খক দান কলরন্ডেল ন। স্ত্রীর স্মরলণ ভারেীয ফুটব  

অযালসান্ডসলযেলনর প্রাক্তন সভা ন্ডে গুপ্তা। 

• েৃেীয স্থান অজি নকারী দ লক খদওযা েন্ডফটিলক সাম্পান্ডঙ্গ 

কা  ব া হয, যা মহীেমর ফুটব  অযালসান্ডসলযেন 

(বেি মালন খকএফএসএ) 1952 সাল  মহীেম লরর একজন 

ন্ডবেযাে ফুটব ার সাম্পান্ডঙ্গর স্মরলণ উ স্থা ন কলরন্ডে । 

টুনচামমমন্টর তিনযাস: 

• বেলরর  র বের ধলর টুনিালমলন্টর ফরমযাট  ন্ডরবেি ন 

হলযলে। বেি মালন, দ গুন্ড লক আটটি গ্রুল  ভাগ করা 

হলযলে, যার প্রন্ডেটিলে ন্ডেনটি বা চারটি দ  রলযলে। 

• প্রন্ডেটি গ্রু  খেলক আটটি ন্ডবজযী োর র চারটি বাোই 

করা দল র সালে র করা হয, যালদরলক বাোই  লবির মধয 

ন্ডদলয খযলে হলব না এবং এই বালরাটি দ লক ন্ডেনটি কলর 

গ্রুল  ভাগ করা হয। 

• এটি খকাযাটি ার ফাইনা  এবং খসোন খেলক 

খসন্ডমফাইনা ও ফাইনা । 
 

F1 অলিন্ড যান গ্রযাি ন্ডপ্রক্স 2022 ন্ডজলেলেন চা িস খ ক্লারক 

চ়ালণ  কলক্ল়ারে (কফর়াবর- কম়ান়াকে়া) 10ই এবিল 2022-এ বিকক্ট়াবরয়়ার 

কমলকব়াকনণ  অনুবিে ফমুণল়া ওয়়ান (F1) 2022 অকেবলয়়ান গ্রয়াি বিক্স 

বজ্কেকেন । এটি বেল 2022 ফমুণল়া ওয়়ান ওয়়ার্ল্ণ  চয়াবপয়নবশকপর েৃেীয় 

র়াউি । এই করক   ়াবজ্ণ ও কপকরজ্ (করি বুল করব িং-আরবববপটি - কমবক্সকে়া) 

বদ্বেীয় এবিং জ্জ্ণ  র়াক ল (ম়াব ণবিজ্ - বেকটন) েৃেীয় হকয়কেন । 
 

দীন্ড কা  ান্ডল্লকা  কান্ডেি ক এবং খসৌরভ খোষা  ন্ডবে  াব স 

খস্কাযাে চযান্ডম্পযনন্ডেল  প্রেম স্বণি দক ন্ডজলেলেন 

বদ্বেীয় ব়াে়াই ের়া ি়ারেীয় জু্টি েীবপে়া প়াবেে়াল ে়াবেণ ে এবিং ক ৌরি কে়াষ়াল 

স্কটলয়াকির ল়া কল়াকে অনুবিে 2022 WSF ববে ি়াবল  কস্ক়ায়়াশ 

চয়াবপয়নবশকপ বমক্সি ি়াবল  বশকর়াপ়া বজ্কেকেন । ি়ারেীয় জু্টি বমক্সি 

ি়াবল  ফ়াইন়াকল ইিংলয়াকির অয়াবরয়়ান ওয়়াল়ার এবিং অয়াবল ন ওয়়াট়াক ণর 

চেুিণ ব়াে়াই জু্টিকে  র়া বর 11-6, 11-8 ক কট পর়াবজ্ে েকর । এটি WSF 

ববে ি়াবল  কস্ক়ায়়াশ চয়াবপয়নবশকপ ি়ারকের জ্নয িিম স্বর্ণপেে, য়া ি়ারে 

এর আকগ েেনও বজ্কেবন ।  

এবেকে, পুরুষকের ি়াবলক র ফ়াইন়াকল বজ্েকে ইিংলয়াকির কিক্ল়ান কজ্ম  

এবিং কজ্ম  উইলেপ স্কটলয়াকির কগ্রগ কল়াব়ান এবিং রবর েুয়়াটণ কে 11-10, 

11-6 -কস্ক়াকর হ়াবরকয়কেন | এে়াড়াও, েীবপে়া এবিং কজ়্াশন়া বচনপ্প়া জু্টি 

মবহল়াকের ি়াবলক র ফ়াইন়াকল 11-9, 4-11, 11-8 কগকম ইিংলয়াকির 

 ়ার়া কজ্ন কপবর এবিং ওয়়াট়া ণকে পর়াবজ্ে েকরন | 

 

ন্ডরযা জাদন 11েম DGC খ ন্ড স ওল ন অযালমচার গ ফ 

চযান্ডম্পযনন্ডে  ন্ডজলেলেন 

বড কব়ান ল়াবর্য জ়্ােকনর  ়াকি অ ়ায়ারর্ লড়াইকয়র পর কেকর়া বের বয় ী বরয়়া 

জ়্ােন DGC কলবি  ওকপন অয়াকমচ়ার গলফ চয়াবপয়নবশপ বজ্কেকেন । 78, 

80 এবিং 74 ে়ািণ  ের়া বরয়়া জু্বনয়র গ়ালণ  েবফও বজ্কেবেকলন । দুই বেকরর 

ববরবের পর বেবে গলফ ক্ল়াকব পুনর়ায় শুরু হওয়়া এই বেকরর টুনণ়াকমকন্ট শে়াবযে 

মবহল়া গলফ়ার অিংশ বনকয়বেকলন। 
 

োই যাি ওল ন বন্ডক্সং টুনিালমন্ট 2022: ভারে 3টি খসানা সহ 10 

 দক ন্ডজলেলে 

15- েক যর ি়ারেীয় ববক্সিং েল ফুকেকট ি়াইলয়াি ওকপন ইন্ট়ারনয়াশন়াল 

ববক্সিং টুনণ়াকমন্ট 2022-এ বেনটি স্বর্ণ, চ়ারটি করৌপয এবিং বেনটি কে়াঞ্জ  হ 10টি 

পেে বনকয় ে়াকের অবিয়ান কশষ েকরকে । কগ়ার্ল্ কমকিল ববজ্য়ীর়া 2000 
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USD িল়ার উপ়াজ্ণ ন েকরকে, কযে়াকন করৌপয এবিং কে়াঞ্জ কমকিল ববজ্য়ীর়া 

যি়াক্রকম USD 1000 এবিং USD 500 বজ্কেকেন  | টুনণ়াকমকন্ট এবশয়়া, 

ইউকর়াপ, ওকশবনয়়া ও আবফ্রে়া কিকে 74 জ্ন পুরুষ এবিং 56 জ্ন মবহল়া 

 হ 130 জ্ন শীষণ বক্স়াকরর অিংশগ্রহকর্র  ়াকি এেটি কর়াম়াঞ্চের িবেকয়াবগে়া 

কেে়া কগকে। 
 

 দক ন্ডবজযীলদর অিভুি ক্ত: 

খসানা 

1. কগ়াববি  ়াহ়াবন (48 কেবজ্), 

2. অনন্ত িহ্ল়াে কচ়াপকড (54 কেবজ্) 

3.  ুবমে (75 কেবজ্) 

ন্ডস ভার 

1. অবমে প়ানেল (52 কেবজ্) 

2. মবনে়া (48 কেবজ্), 

3. ি়াবরির ব িং (60 কেবজ্) 

4. আশীষ কুম়ার (81 কেবজ্) 

খব্রাঞ্জ 

1. মনীষ়া (57 কেবজ্), 

2. পযজ়্া (69 কেবজ্) 

3. ি়াগযবেী ে়াে়াবর (75 কেবজ্) 
 

বাবর আজম, রালচ  খহইনস 2022 সাল র মাচি  মালসর আইন্ডসন্ডস 

খসরা খেল াযাড ন্ডহসালব ন্ডনবিান্ডচে হলযলেন 

ইন্ট়ারনয়াশন়াল বক্রকেট ে়াউবেল (ICC) কে়াষর়্া েকরকে কয, প়াবেস্ত়াকনর 

অবযন়ায়ে ব়াবর আজ্ম এবিং অকেবলয়়ার র়ান-কমবশন র়াকচল কহইন কে 

2022  ়াকলর ম়াচণ  ম়াক র জ্নয ক র়া আইব ব  পুরুষ ও মবহল়া কেকল়ায়়াড 

বহ ়াকব মকন়ানীে ের়া হকয়কে। িক্তর়া ে়াকের বিয় পুরুষ ও মবহল়া 

বক্রকেট়ারকের জ্নয িবে ম়াক  কি়াট বেকে প়াকরনন ।  

 

 ুরুষলদর ন্ডবভালগ: 

 ম্প্রবে অকেবলয়়ার ববরুকদ্ধ প়াবেস্ত়াকনর ম়াবি ফরময়াট ব বরকজ্ ব়াবর আজ্কমর 

কবশ েকয়েটি অ ়ায়ারর্ বয়াটিিং িেশণন বেল । বেন কটকের ব বরকজ্ বেবন 390 

র়ান  িংগ্রহ েকরবেকলন, ে়া  কত্বও প়াবেস্ত়ানকে 0-1 কস্ক়াকর হ়ারকে হকয়বেল 

। ব়াবর আজ্ম ওকয়ে ইবিকজ্র কক্রইগ েয়ািওকয়ট এবিং অকেবলয়়ার কটে 

অবযন়ায়ে পয়াট ে়াবমকের আকগ এই পুরস্ক়ারটি কপকয়বেকলন, এবিং এরফকল 

এবিল 2021-এ এই পুরস্ক়ারটি জ্য় ের়ার পর, দুটি অনুি়াকন আইব ব  

পুরুষকের 'খপ্ল্যার অফ দয মান্থ' পুরস্ক়ারটি কজ্ে়া িিম কেকল়ায়়াড হকয় 

ওকঠন।  

 

মন্ডহ া ন্ডবভালগর মলধয: 

অকেবলয়়ার  প্তম আইব ব  মবহল়া বক্রকেট ববেে়াপ েবফ কজ্ে়ার কক্ষকত্র 

র্য়াকচল কহইকের অ ়ায়ারর্ প়ারফরকমে বেল । বেবন 61.28 গকড আটটি 

কেল়ায় 429 র়ান েকরবেকলন | 

 

 ুরস্কারটি সম্পলকি : 

আন্তজ্ণ ়াবেে বক্রকেট ে়াউবেল (ICC) িকেযে ম়াক  আন্তজ্ণ ়াবেে বক্রকেকটর 

 ব যরকনর ফরময়াট জু্কড ক র়া প়ারফরময়ােে়ারী পুরুষ ও মবহল়া বক্রকেট়ারকের 

স্বীেৃবে কেওয়়ার জ্নয আইব ব  কপ্ল্য়়ার অফ েয ম়ান্থ উপহ়ারটি কেন। 
 

রন্ডবচন্দ্রন অন্ডেন আইন্ড এল র ইন্ডেহালস অবসর খনওযা প্রেম 

খেল াযাড হলযলেন 

র়াজ্স্থ়ান রয়য়ালক র অলর়াউি়ার, রববচন্দ্রন অবেন আইবপএকলর ইবেহ়াক  িিম 

কেকল়ায়়াড হকয়কেন বযবন লেনউ  ুপ়ার জ়্ায়়ান্টক র ববরুকদ্ধ কেল়ার  ময় 

অব র গ্রহর্ েকরন । অবেন 23 বকল 28 র়াকনর গুরুত্বপযর্ণ নে কেকলন 

র়াজ্স্থ়াকনর ইবনিং কে এেটি েঠিন পবরবস্থবে কিকে পুনরুদ্ধ়ার েকরন | 2008 

 ়াকল শুরু হওয়়া টুনণ়াকমকন্টর ইবেহ়াক  এটি িিম েটন়া যেন কে়াকন়া 

বয়াট ময়ান কস্বে়ায় অব র কনন | 

 

ন্ডবন্ডসন্ডসআই খসলক্রটান্ডর জয োহলক আইন্ডসন্ডস ন্ডক্রলকট কন্ডমটির 

সদসয খবা ি  এর প্রন্ডেন্ডনন্ডধ ন্ডহসালব ন্ডনযুক্ত করা হলযলে 

ববব ব আই ক কক্রট়াবর জ্য় শ়াহকে আইব ব  বক্রকেট েবমটিকে কব়াকিণ র 

িবেবনবয বহক কব বনযুক্ত ের়া হকয়কে এবিং ম়াকহল়া জ্য়়াবযণকনকে ি়াক্তর্ 

কেকল়ায়়াড িবেবনবয বহক কব পুনবনণযুক্ত ের়া হকয়কে । দুব়াইকে আইব ব র কব়ািণ  

বমটিিংকয় অনয়ানয গুরুত্বপযর্ণ ব দ্ধ়ান্তও কনওয়়া হকয়কে।  

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• কটকে, 2022-23 মর ুকমর শুরুকে এেজ্ন বনরকপক্ষ এবিং 

এেজ্ন কহ়াম আপ়ায়়ারকে অনুমবে কেওয়়া হকব | যেন ওয়়ানকি 

এবিং টি-কট়াকয়বন্টকে কহ়াম আপ়ায়়ারকের অনুমবে কেওয়়া হকব। 

• আইব ব  মবহল়া চয়াবপয়নবশপকে েশটি েকল ব়াড়াকন়ার  ়াম্প্রবেে 

ব দ্ধ়াকন্তর বিবত্তকে, আইব ব  কব়ািণ  এেটি  ুপ়াবরশ অনুকম়ােন 

েকরকে কয  হকয়াগী  ে য মবহল়া েলগুবলকে ODI মযণ়াে়া কেওয়়া 

হকব, য়াকে ে়ার়া ODI ে়াবলে়ার বিবত্তকে ববেবয়াপী কয়াগযে়া 

ইকিকন্ট িবেকয়াবগে়া েরকে প়াকর৷ 

• ICC পবরচ়ালন়া পষণে  ম্মে হকয়কে কয েবক্ষর্ আবফ্রে়া আগ়ামী 

বেকরর জ়্ানুয়়াবরকে উকদ্ব়াযনী ICC U-19 মবহল়াকের T20 

ববেে়াপ আকয়়াজ্ন েরকব | িবেকয়াবগে়ায় 16টি েল 41টি ময়াচ 

কেলকব | 
 

জামলেদ ুলর প্রেম খেল া ইন্ডিযা নযােনা  র্যান্ডঙ্কং উইলমন 

আচি ান্ডর টুনিালমন্ট অনুন্ডষ্ঠে হলযলে 

ঝ়াডেকের জ়্ামকশেপুকরর ট়াট়া আচণ ়াবর অয়াে়াকিবমকে িিম কেকল়া ইবিয়়া 

জ়্ােীয় রয়্াবঙ্কিং মবহল়া আচণ ়াবর আকয়়াবজ্ে হকব । কপ়াটণ   অিবরটি অফ ইবিয়়া 

(SAI) েয়টি পকবণ কেকল়া ইবিয়়া জ়্ােীয় রয়্াবঙ্কিং মবহল়া আরচ়াবর টুনণ়াকমন্ট 

আকয়়াজ্কনর জ্নয 75 লক্ষ ট়াে়া অনুকম়ােন েকরকে । 

বরে়ািণ  এবিং েপ়াউি ইকিন্ট জু্কড ব বনয়র, জু্বনয়র এবিং েয়াকিট ববি়াকগ 

অনুবিে ববে আচণ ়াবর বনয়ম অনুয়ায়ী টুনণ়াকমন্টটি পবরচ়াবলে হকব । ঝাডেে 
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আচি ান্ডর অযালসান্ডসলযেন এবিং TATA ন্ডেল র  হকয়াবগে়ায় ভারলের 

আরচান্ডর অযালসান্ডসলযেন (AAI) এই টুনণ়াকমকন্টর আকয়়াজ্ন েরকে। 

R Pragnanandaa মযিাদা মণি Reykjavik ওল ন দাবা 

টুনিালমন্ট ন্ডজলেলেন 

16 বের বয় ী ে়াব়া কেকল়ায়়াড আর. ি়াগ্গ়ান়ান্ধ়া আই লয়াকির 

Reykjavik-এ মযণ়াে়াপযর্ণ Reykjavik ওকপন ে়াব়া টুনণ়াকমন্ট বজ্কেকেন 

। দুই ি়ারেীয় কেকল়ায়়াকডর মকযয অনুবিে ফ়াইন়াকল,  আর. িজ্ঞ়ান়ান্ধ়া চয ড়ান্ত 

র়াউকি স্বকেশীয় বজ্এম বি গুকেশকে হ়াবরকয় িবেকয়াগীে়াটি বজ্কেবেকলন।  

খনদার যািস FIH জুন্ডনযর মন্ডহ া হন্ডক ন্ডবেকা  2022 ন্ডজলেলে 

েবক্ষর্ আবফ্রে়ার কপ়াকচফেুকমকে জ়্ামণ়াবনকে হ়াবরকয় FIH জু্বনয়র মবহল়া হবে 

ববেে়াপ 2022-এর চেুিণ বশকর়াপ়া বজ্কেকে কনে়ারলয়াি  । কনে়ারলয়াি  

হল  বকচকয়  ফল েল। েৃেীয় স্থ়ান বনযণ়ারর্ী ময়াকচ ি়ারেকে শুট-আউকট 3-

০ কগ়াকল হ়াবরকয় কে়াঞ্জ পেে বজ্কেকে ইিংলয়াি। 

2022  ়াকল ইউকক্রকন র়াবশয়়ার আক্রমকর্র ে়ারকর্ FIH 2022 মবহল়া 

FIH হবে জু্বনয়র ববেে়াপ র়াবশয়়া কিকে েবক্ষন আবফ্রে়াকে অনুবিে হয় । 

2023 মবহল়াকের FIH হবে জু্বনয়র ববেে়াকপর েশম  িংস্করর্টি বচবলর 

 ়াবন্তয়়াকগ়াকে অনুবিে হকব। 
 

অলিন্ড যার ন্ডভলক্টান্ডরযালে 2026 কমনওলয ে খগমলসর 

আলযাজন হলব 

েমনওকয়লি কগম  2026  ়াকল বিকক্ট়াবরয়়াকে অনুবিে হকে চকলকে | 

2026  ়াকলর ম়াচণ  ম়াক , কগমগুবল অকেবলয়়া  িংলগ্ন অ িংেয শহর এবিং 

আঞ্চবলে কেকন্দ্র অনুবিে হকব, য়ার মকযয রকয়কে কমলকব়ানণ, বগলিং, কববিকগ়া, 

বয়াল়ার়াট এবিং বগপ লয়াি, য়ার িকেযেটির বনজ্স্ব ক্রীড়াববেকের গ্র়াম রকয়কে। 
 

ন্ডনউন্ডজ যাি ন্ডক্রলকট অযাওযা ি  2022 খোষণা করা হলযলে 

পুরুষ ও মবহল়া বক্রকেট়ারকের জ্নয পুরস্ক়াকরর কে়াষর়্া েকরকে বনউবজ্লয়াি 

বক্রকেট কব়ািণ  । বনউবজ্লয়াকির বপিে়ার কেন্ট কব়াি এবিং কহ়ায়়াইট ফ়ানণক র 

অবযন়ায়ে ক ়াবফ বিি়াইন  ম্প্রবে কে়াবষে বনউবজ্লয়াি বক্রকেট পুরস্ক়ার 

2022-এ 'বেকরর ক র়া T20 আন্তজ্ণ ়াবেে কেকল়ায়়াড' এর পুরস্ক়ার 

বজ্কেকেন। 

বনউবজ্লয়াকির কপ  কব়াল়ার টিম  ়াউবেকে 14ই এবিল, 2022-এ 

বনউবজ্লয়াি বক্রকেট (NZC) অয়াওয়়াকিণ   য়ার বরচ়ািণ  হয়ািবল পেে কেওয়়া 

হকয়কে । এটি 14 বেকরর েীেণ েয়াবরয়়াকর  ়াউবের িিম  য়ার বরচ়ািণ  হয়ািবল 

পেে । 2021-22 মরশুকম ে়ার য়ার়াব়াবহেে়ার জ্নয ে়াকে পুরসৃ্কে ের়া 

হকয়কে।  য়ার বরচ়ািণ  হয়ািবলর পেে বনউবজ্লয়াকির  কবণ়াচ্চ বক্রকেট  ম্ম়ান 

(ব্লয়াে েয়াপ)। 
 

খোন্ডষে অনযানয কযাটাগন্ডরর  ুরষ্কারগুন্ড  নীলচ খদওযা হ : 

• বষণক র়া মবহল়া  ুপ়ার িয়াশ কপ্ল্য়়ার: অয়াকমবলয়়া কের (ওকয়বলিংটন 

কব্লজ্) 

• বষণক র়া পুরুষকের  ুপ়ার িয়াশ কপ্ল্য়়ার: ম়াইকেল কে ওকয়ল 

(ওকয়বলিংটন ফ়ায়়ারব়ািণ  ) 

• গ্রীকষ্মর ফয়ান কম়াকমন্ট: ে়ার কশষ কটকে র  কটলকরর কশষ উইকেট 

• বষণক র়া আন্তজ্ণ ়াবেে মবহল়া ওবিআই কেকল়ায়়াড: অয়াকমবলয়়া কের 

(ওকয়বলিংটন কব্লজ্)। 

• বষণক র়া আন্তজ্ণ ়াবেে পুরুষ ওবিআই কপ্ল্য়়ার: উইল ইয়়ািং (ক র়াল 

েয়াগ )। 

• িিম-কশ্রর্ীর বয়াটিিংকয়র জ্নয করিপ়াি ে়াপ: কিিন েনওকয় 

(ওকয়বলিংটন ফ়ায়়ারব়ািণ  )। 

• মবহল়াকের েকর়ায়়া বয়াটিিংকয়র জ্নয রুি ম়াটিণ ন ে়াপ:  ুবজ্ কবট  

(ওট়াকগ়া প়ােণ  )। 

• িিম-কশ্রর্ীর কব়াবলিংকয়র জ্নয উইন র ে়াপ: টিম  ়াউবে (উত্তর 

কজ্ল়া)। 

• মবহল়াকের েকর়ায়়া কব়াবলিংকয়র জ্নয বফল ব্লয়ােল়ার ে়াপ: ইকিন 

ে়ার ন (ওট়াকগ়া প়ােণ  )। 

• বনউবজ্লয়াকির বষণক র়া আপ়ায়়ার: বক্র  গয়াফ়াবন। 
 

ভারে 2023 সাল  ন্ডিট চাইর্ল্ ন্ডক্রলকট ন্ডবেকা  আলযাজন 

করলে চল লে 

ি়ারে 2023  ়াকল বেট চ়াইর্ল্ বক্রকেট ববেে়াপ আকয়়াজ্কনর জ্নয 

 পযর্ণি়াকব িস্তুে ৷ এই টুনণ়াকমন্টটি ন্ডিট চাইর্ল্ ইউনাইলট  এবিং খসভ 

দয ন্ডচ লরন ইন্ডিযা দ্ব়ার়া আকয়়াবজ্ে হকব | বেট চ়াইর্ল্ বক্রকেট ববেে়াপ 

আগ়ামী বের ি়ারকে 16টি কেকশর 22টি েকলর মকযয অনুবিে হকব ৷  

কয ব কেশ অিংশগ্রহর্ েরকব ক গুকল়া হকল়া ব়ািংল়াকেশ, ববলবিয়়া, ে়াবজ্ল, 

বুরুবি, ইিংলয়াি, হ়াকঙ্গবর, মবরশ়া , কমবক্সকে়া, কনপ়াল, রুয়়াি়া, েবক্ষর্ আবফ্রে়া, 

শ্রীলঙ্ক়া, ে়ানজ়্াবনয়়া, উগ়াি়া এবিং বজ্ম্ব়াবুকয়।  

Orleans Masters 2022: ভারেীয োট ার ন্ডমঠুন মঞু্জনাে 

খরৌ য ন্ডজলেলেন 

ি়ারেীয় শ়াটল়ার বমঠুন মঞু্জন়াি Orléans Masters 2022-এ 

পুরুষকের ব কঙ্গল  ববি়াকগ করৌপয বজ্কেকেন | এটি এেটি বয়ািবমন্টন টুনণ়াকমন্ট 

য়া 29কশ ম়াচণ  কিকে 3র়া এবিল 2022 পযণন্ত ফ্র়াকের অরবলকে অনুবিে 

হকয়বেল ৷ বনকজ্র িিম BWF ফ়াইন়াকল কেল়া, 79েম রয়্াকঙ্কর ি়ারেীয় 

শ়াটল়ার পয়াল়াই  কি  কপ়াটণ   একরন়ায় ববকের 32 নম্বর ফর়া ী কট়াম়া জু্বনয়র 

পপকির ে়াকে 11-21, 19-21 কহকর য়ান । টুনণ়াকমকন্ট মবহল়াকের ি়াবলক  

অবেনী ি়াট এবিং বশে়া কগৌেকমর জু্টি কে়াঞ্জ বজ্কেকেন। 
 

োন্ডম নাডু জােীয বালস্কটব  চযান্ডম্পযনন্ডেল র ফাইনাল  

 াঞ্জাবলক হান্ডরলযলে 

ে়াবমলন়াডু 71েম ব বনয়র জ়্ােীয় ব়াকস্কটবল চয়াবপয়নবশকপর ফ়াইন়াকল 

বিকফবিিং চয়াবপয়ন প়াঞ্জ়াবকে 87-69-কস্ক়াকর পর়াবজ্ে েকর পুরুষকের 

বশকর়াপ়া বজ্কে কনয়। শবক্তশ়ালী ভারেীয খর ওলয দ  পুনম চেুকবণেীর 26 

পকয়কন্টর উপর ির েকর কেকলঙ্গ়ান়াকে 131-82- কস্ক়াকর পর়াবজ্ে েকর 

মবহল়াকের বশকর়াপ়া বজ্কেকে। 
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ওন্ডডোর মুেযমন্ত্রী 2023  ুরুষলদর হন্ডক ন্ডবেকাল র খ ালগার 

উলমাচন কলরলেন 

ওবডশ়ার মুেযমন্ত্রী নবীন পট্টন়াকয়ে র়াজ্য়ানী িুবকনেকরর েবলঙ্গ়া কেবিয়়াকম 

2023 FIH পুরুষ হবে ববেে়াকপর কল়াকগ়ার উকম়াচন েকরকেন । িুবকনের 

এবিং করৌরকেল়াকে কেল়াগুবল অনুবিে হকব | এই মযণ়াে়াপযর্ণ টুনণ়াকমন্টটি 13 

কিকে 29 জ়্ানুয়়ারী পযণন্ত বনযণ়াবরে হকয়কে। 

হবে ইবিয়়া এবিং এর অবফব য়়াল অিংশীে়ার ওবডশ়া 2018  ়াকলর পর কেকশ 

ট়ান়া বদ্বেীয়ব়াকরর জ্নয এই ম়াবেণ  ইকিকন্টর আকয়়াজ্ন েরকে চকলকে ।  

 

খ ন্ডনে ওল ন সাাঁ োর টুনিালমন্ট: সজন প্রকাে খসানা ন্ডজলেলেন 

শীষণ ি়ারেীয়  ়াৌঁ ে়ারু  জ্ন িে়াশ কিনম়াকেণ র কে়াকপনহ়াকগকন কিবনশ ওকপন 

 ়াৌঁ ে়ার বমকট পুরুষকের 200 বমট়ার ব়াট়ারি়াইকে ক ়ান়া বজ্কেকেন। এই বের 

িিম আন্তজ্ণ ়াবেে  ়াক্ষ়াকে িবেদ্ববিে়া েকর, িে়াশ পবিয়়াকমর উপকর 

ে়াৌঁ ড়াকে 1.59.27 এ েবড ি়াবমকয় কেন। এর আকগ, কের়াল়ার  ়াৌঁ ে়ারু ‘এ’ 

ফ়াইন়াকলর জ্নয কয়াগযে়া অজ্ণ কনর জ্নয উত্ত়াকপ 2.03.67  ময় বনকয়বেকলন। 

16 বের বয় ী, কবে়ান্ত ম়াযবন পুরুষকের 1500 বমট়ার বফ্রে়াইল ইকিকন্ট 

করৌপয পেে বজ্কেকেন, বযবন অবিকনে়া আর ম়াযবকনর কেকল 15.57.86 

10- ়াৌঁ ে়ারু ফ়াইন়াকল বদ্বেীয় স্থ়ান অজ্ণ ন েকরকেন। বেবন 2021  ়াকলর ম়াচণ  

ম়াক  ল়াটবিয়়া ওকপকন এেটি কে়াঞ্জ পেে বজ্কেবেকলন এবিং গে বের জু্বনয়র 

নয়াশন়াল অয়াকুয়়াটিে চয়াবপয়নবশকপও মুগ্ধ েকরবেকলন,  ়ােটি পেে 

বজ্কেবেকলন - চ়ারটি করৌপয এবিং বেনটি কে়াঞ্জ। 
 

ন্ডনউন্ডজ যালির খ সার হান্ডমে খবলনট সব ধরলনর ন্ডক্রলকট খেলক 

অবসলরর খোষণা কলরলেন 

35 বের বয় ী, বনউবজ্লয়াকির কপ ়ার (ফ়াে কব়াল়ার) হ়াবমশ কবকনট, ে়ার 

17 বেকরর বক্রকেট েয়াবরয়়ার কিকে অব করর কে়াষর়্া েকরকেন  | অব র 

কনওয়়ার আকগ, কবকনট 2021  ়াকলর ক কেম্বকর প়াবেস্ত়াকনর বমরপুকর 

ব়ািংল়াকেকশর ববরুকদ্ধ টি-কট়াকয়বন্টকে বনউবজ্লয়াকির হকয় আন্তজ্ণ ়াবেে কেল়ায় 

িবেবনবযত্ব েকরবেকলন। 

হ়াবমশ কবকনট 2010  ়াকল অকক্ট়াবকর ে়ার আন্তজ্ণ ়াবেে বক্রকেকট অবিকষে 

েকরন | বেবন এেটি কটে, 19টি এেবেকনর আন্তজ্ণ ়াবেে(ওবিআই) এবিং 

11টি T-20 আন্তজ্ণ ়াবেে (টি-কট়াকয়বন্ট) ময়াকচ  বনউবজ্লয়াকির হকয় 

িবেবনবযত্ব েকরন।  ়ামবগ্রেি়াকব, বেবন ওয়়ানকিকে 33টি উইকেট এবিং টি-

কট়াকয়বন্টকে 10টি উইকেট বনকয়কেন। 
 

হন্ডরযানা 12েম ন্ডসন্ডনযর  ুরুষলদর জােীয হন্ডক চযান্ডম্পযনন্ডে  

ন্ডজলেলে 

12েম ব বনয়র পুরুষকের জ়্ােীয় হবে চয়াবপয়নবশকপ জ্য়ী হয় হবরয়়ান়া | 

ফ়াইন়ালটি 1-1 কস্ক়াকর কশষ হওয়়ার পকর হবরয়়ান়া ে়াবমলন়াডুকে শুযটআউকট 

3-1 কগ়াকল পর়াবজ্ে েকর । এই টুনণ়াকমন্টটি মযযিকেকশর কি়াপ়াকল 6 কিকে 

17ই এবিল, 2022 পযণন্ত অনুবিে হকয়বেল ৷ হবরয়়ান়া 2011  ়াকলর পর 

িিমব়াকরর জ্নয েবফ বজ্কেকে ৷ ের্ণ়াটে েৃেীয়/চেুিণ স্থ়াকনর ময়াকচ মহ়ার়াষ্ট্রকে 

4-3 কগ়াকল হ়াবরকয়কে৷ 

 

ভারেীয গ্রযািমাোর ন্ড . গুলকে 48েম  া খরাদা আিজি ান্ডেক 

ওল ন দাবা টুনিালমলন্টর ন্ডেলরা া ন্ডজলেলেন 

ি়ারেীয় গ্রয়ািম়াে়ার কি়ামম়ার়াজু্ গুকেশ কপকনর ে়াবস্তল-ল়া ম়াঞ্চ়ায় 48েম 

ল়া কর়াে়া আন্তজ্ণ ়াবেে ওকপন ে়াব়া টুনণ়াকমকন্টর বশকর়াপ়া বজ্কেকেন । বেবন 

ফ়াইন়াল র়াউকি ই র়াকয়কলর বিক্টর বমে়াকলিবস্ককে পর়াবজ্ে েকরন । 

আকমণবনয়়ার গ্রয়ািম়াে়ার Haik M. Martirosyan 7.5 পকয়ন্ট বনকয় 

বদ্বেীয় স্থ়াকন রকয়কেন । ি়ারেীয় গ্রয়ািম়াে়ার রকমশব়াবু িজ্ঞ়ানন্ধ়া েৃেীয় স্থ়াকন 

কশষ েকরন এবিং ে়ারপকর করৌনে  ়াযওয়়াবন(ি়ারে), ময়ানুকয়ল কল়াকপজ্ 

ম়াটিণ কনজ্ কজ়্াক প (কপন) এবিং যণ়ামন ম়াটিণ কনজ্ (কিবনজু্কয়ল়া) যি়াক্রকম 

চেুিণ, পঞ্চম এবিং ষি স্থ়াকন কশষ েকরন ।  

 

উইজল ন অযা মযানাক খরান্ডহে েমিা, জাসন্ডপ্রে বুমরাহলক 

"বষিলসরা  াাঁ চ ন্ডক্রলকটার" োন্ড কায খরলেলে 

উইজ্কিন অয়ালম়ানয়াে ি়ারকের অবযন়ায়ে কর়াবহে শমণ়া এবিং কব়াল়ার 

জ়্া বিে বুমর়াহকে 2022  ়াকলর "বলষির খসরা  াাঁ চ ন্ডক্রলকটার"-এর 

মকযয মকন়ানীে েকরকে। কর়াবহে শমণ়া চ়ার কটকে 52.57 গকড 368 র়ান 

 িংগ্রহ েকরকেন | ওি়াকল েকরর ব়াইকর বদ্বেীয় ইবনিংক  বেবন 127 র়াকনর 

কটে ক ঞু্চবর েকর এেটি অ ়ায়ারর্  ফর কশষ েকরকেন। ।  

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• অনযকের মকযয ইিংলয়াকির ফ়াে কব়াল়ার অবল রববন ন, েবক্ষর্ 

আবফ্রে়ার মবহল়া কেকল়ায়়াড কিন িয়ান বনকেেণ  এবিং বনউবজ্লয়াকির 

ওকপন়ার কিিন েনওকয় অন্তিুণ ক্ত। 

• ি়াক্তন ইিংলয়াি অবযন়ায়ে কজ়্া রুট ববকের ক র়া বক্রকেট়ার বনবণ়াবচে 

হকয়কেন | অনযবেকে েবক্ষর্ আবফ্রে়ার বলকজ্ল বল ববকের ক র়া 

মবহল়া বক্রকেট়ার বহ ়াকব বনবণ়াবচে হকয়কেন এবিং প়াবেস্ত়াকনর 

কম়াহ়াম্মে বরজ্ওয়়ান ববকের ক র়া T20 বক্রকেট়ার বহ ়াকব বনবণ়াবচে 

হকয়কেন। 
 

ওলযে ইন্ডিলজর অ রাউিার কাইরন খ া া ি  অবসলরর খোষণা 

কলরলেন  

আন্তজ্ণ ়াবেে বক্রকেট কিকে অব করর কে়াষর়্া েকরকেন ওকয়ে ইবিকজ্র 

অলর়াউি়ার ে়াইরন কপ়াল়ািণ  । ওকয়ে ইবিকজ্র  ীবমে ওি়ার েকলর 

অবযন়ায়ে কপ়াল়ািণ  কম়াট 123টি ODI এবিং 101টি টি-কট়াকয়বন্ট ময়াচ 

কেকলকেন। বেবন কবশ েকয়ে বের যকর ইবিয়়ান বিবময়়ার বলকগ মুম্ব়াই ইবিয়়াে 

েকলর অববকেেয অিংশ বেকলন এবিং এই বেকরর কফব্রুয়়াবরকে কমগ়া বনল়াকমর 

আকগ ফ্রয়াঞ্চ়াইবজ্ ে়াকে retain েকরবেল । বেবন 2012  ়াকলর ICC 

WT20 ববজ্য়ী ওকয়ে ইবিজ্ েকলর অিংশ বেকলন এবিং 2016  ়াকল বেবন 

ে়ার বদ্বেীয় T20 ববেে়াপ বশকর়াপ়া কিকে ববঞ্চে হকয়বেল ে়ারর্ বেবন কচ়াকটর 

ে়ারকর্ টুনণ়াকমন্টটি বম  েকরবেকলন। 
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খেল া ইন্ডিযা ইউন্ডনভান্ডসিটি খগমস 2021-এর জনয একটি 

খমাবাই  অযা  চা ু করা হলযলে 

এেটি নেুন যরকর্র উকেয়াকগ, িযুবক্তর র়াজ্য়ানী কবঙ্গ়ালুরুকে অনুবিে হওয়়া 

কেকল়া ইবিয়়া ইউবনি়াব ণটি কগমক র বদ্বেীয়  িংস্করর্টিকে এেটি বনজ্স্ব 

কম়াব়াইল অয়াবপ্ল্কেশকন কেল়াটি হকব । ন্ড  াটি লমন্ট অফ ইযুে 

এম াওযারলমন্ট অযাি খোটি স (DYES) এবিং মজন ন্ড ম -টু-ন্ডব 

ইউন্ডনভান্ডসিটি এই অননয 'খেল া ইন্ডিযা ইউন্ডন খগমস 2021' 

কম়াব়াইল অয়াপটি তেরী েকরকে  ।  

এই ইকিন্টটিকে 4,500 জ্কনরও কববশ অিংশগ্রহর্ে়ারী 20টির ববষকয় শীষণ 

 ম্ম়াকনর জ্নয কম়াট 189টি ববেববেয়ালকয়র িবেবনবযত্ব েরকব।  

 

সান্ডবিযা ওল ন ন্ডেলরা া: আলন্দ্র রুবল ভ খনাভাক খজালকান্ডভচলক 

 রান্ডজে কলরলেন 

ববকের এে নম্বর কন়াি়াে কজ়্াকে়াবিচকে ( ়াববণয়়া) হ়াবরকয়  আকন্দ্র রুবকলি 

(র়াবশয়়ান)  ়াববণয়়া ওকপকন ে়ার েয়াবরয়়াকরর েৃেীয় বশকর়াপ়াটি বজ্কেকেন। 

রুকবকলি এেন 2022  ়াকল  বণ়াবযে টুযর-কলকিল কেে়াকবর বেে র়াফ়াকয়ল 

ন়াে়াকলর (কপন)  ম়ান স্থ়াকন আকেন  | এে়াড়াও বেবন 2022  ়াকলর 

কফব্রুয়়াবর ম়া ণ এবিং দুব়াইকে বশকর়াপ়া বজ্কেবেকলন। 
 

F-1 এন্ডমন্ড যা খরামাগনা গ্রযাি ন্ডপ্রক্স 2022 ন্ডজলেলেন  খর  বুল র 

মযাক্স ভােি াল ন 

ফমুণল়া ওয়়ান চয়াবপয়ন ময়াক্স ি়ােণ ়াকপন (করি বুল-কনে়ারলয়াি ) ইে়াবলকে 

এবমবলয়়া-কর়াম়াগ্ন়া গ্রয়াি বিক্স বজ্কেকেন। ক ৌবে আরকবর পর এই মর ুকম এটি 

ি়ােণ ়াকপকনর বদ্বেীয় জ্য় এবিং েয়াবরয়়াকরর 22েম জ্য় ।  ়াবজ্ণ ও কপকরজ্ (করি 

বুল-কমবক্সকে়া) বদ্বেীয় এবিং লয়াকি়া নবর  (ময়ােল়াকরন-ইউকে) েৃেীয় 

হকয়কেন। 

2022 F1 খরস ন্ডবজযীলদর োন্ড কা: 

• ব়াহকরন গ্রয়াি বিক্স: চ়ালণ  কলক্ল়ারে (কফর়াবর-কম়ান়াকে়া); 

• ক ৌবে আরব গ্রয়াি বিক্স: ময়াক্স ি়ােণ ়াকপন (করি বুল – 

কনে়ারলয়াি ) 

• অকেবলয়়ান গ্রয়াি বিক্স: চ়ালণ  কলক্ল়ারে (কফর়াবর-কম়ান়াকে়া)। 
 

মযাক্স ভােি াল ন ‘ ন্ডরযাস খোটি সমযান অফ দয ইযার 2022’ 

ন্ডনবিান্ডচে হলযলেন 

F1 চয়াবপয়ন ময়াক্স ি়ােণ ়াকপনকে 2022  ়াকলর লবরয়়া  কপ়াটণ  ময়ান অফ 

েয ইয়়ার এবিং জ্য়াম়াইে়ান অবলবপে বিন্ট়ার এল়াইন িপ ন-কহর়া বষণক র়া 

ক্রীড়াববে বহ ়াকব বনবণ়াবচে হকয়কেন । এই পুরষ্ক়ারগুবল 2021  ়াকলর 

ক্রীড়াকক্ষকত্র  বণকশ্রি েৃবেত্বকেকে স্বীেৃবে কেয়, য়ার এেটি হ়াইল়াইট বেল 

ইে়ালীয় পুরুষ ফুটবল েকলর ইউকর়াপীয় চয়াবপয়নবশপ জ্য়, য়ার ফলস্বরূপ 

ইে়াবল পুরুষ ফুটবল েল বদ্বেীয় লবরয়়া  টিম অফ েয ইয়়ার পুরস্ক়ার বজ্কেকে । 
 

অনযানয  ুরস্কারপ্রাপ্তরা: 

কযাটাগন্ডর  ন্ডবজযী 

Breakthrough of the 
Year prize 

এম়া র়াদুে়ানু 

Laureus Sporting Icon 
Award 

িয়ালকটবন্তকন়া রব  

Laureus Lifetime 
Achievement Award 

টম েয়াবি 

Exceptional 
Achievement Award 

রব়াটণ  কলওয়়ানকি়াবস্ক 

World Team of the 
Year Award 

ইে়াবলর পুরুষ ফুটবল েল 

World Comeback of 
the Year Award 

স্ক়াই ে়াউন (কস্কটকব়ািণ ) 

Sportsperson of the 
Year with a Disability 

Award 

ম়াক ণল হ়াগ 

Laureus Sport For 
Good Society Award 

বরয়়াল ম়াবদ্রে 

Action Sportsperson of 
the Year 

কবি়াবন শ্রীি়ার 

 
এন্ডেযান খরসন্ড ং চযান্ডম্পযনন্ডে  2022: ভারে 17টি  দক ন্ডনলয 

খেষ কলরলে 

30- েক যর ি়ারেীয় েল মকঙ্গ়াবলয়়ার উল়ানব়াট়াকর অনুবিে এবশয়়ান কর বলিং 

চয়াবপয়নবশপ 2022-এর 35েম  িংস্করকর্ অিংশগ্রহর্ েকরবেল । ি়ারেীয় 

কুবস্তগীরর়া কম়াট 17টি পেে অজ্ণ ন েকরকে, য়ার মকযয রকয়কে 1 টি স্বর্ণ, 5 টি 

করৌপয এবিং 11টি কে়াঞ্জ পেে। স্বর্ণপেে ববজ্য়ী রবব কুম়ার ে়াবহয়়াই এেম়াত্র 

স্বর্ণপেে জ্য়ী, বযবন ি়ারকের িবেবনবযত্ব েকরন, পুরুষকের 57 কেবজ্ 

বফ্রে়াইল ববি়াকগ, িযুবক্তগে কশ্রিকত্বর বিবত্তকে ে়াজ়্ােস্ত়াকনর র়াে়াে 

ে়ালজ়্ানকে পর়াবজ্ে েকরন। 

রবব কুম়ার িিম ি়ারেীয় বযবন এবশয়়ান কর বলিং চয়াবপয়নবশকপ 3টি স্বর্ণপেে 

বজ্কেকেন, য়ার মকযয রকয়কে 2020  ়াকল ি়ারকের নয়়াবেবেকে জ্য়, 2021 

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


Monthly Current Affairs PDF in Bengali | April 2022 

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

 ়াকল ে়াজ়্ােস্ত়াকনর আলম়াটিকে জ্য়, এবিং 2022  ়াকল মকঙ্গ়াবলয়়ার 

উল়ানব়াে়াকর জ্য়। 

2022 এন্ডেযান খরসন্ড ং চযান্ডম্পযনন্ডেল র  দক খটন্ডব : 

োন্ড কা কেশ খমাট 

1 জ়্াপ়ান 21 

2 ইর়ান 15 

3 ে়াজ়্ােস্ত়ান 21 

5 ি়ারে 17 

 

Obituaries News in Bengali 
 
 ুন্ড ৎজার  ুরস্কার ন্ডবজযী মান্ডকি ন কন্ডব ন্ডরচা ি  হাওযা ি  প্রযাে 

হলযলেন  

পুবলৎজ়্ার পুরস্ক়ার ববজ্য়ী আকমবরে়ান েবব, বরচ়ািণ  হ়াওয়়ািণ  92 বের বয়ক  

িয়়াে হকয়কেন । বরচ়ািণ  কজ়্াক ফ হ়াওয়়ািণ  13 অকক্ট়াবর 1929  ়াকল ম়াবেণ ন 

যুক্তর়াকষ্ট্রর বক্লিলয়াি, ওহ়াইও-এ জ্মগ্রহর্ েকরন। বেবন বেকলন এেজ্ন 

আকমবরে়ান েবব,  ়াবহেয  ম়াকল়াচে, বশক্ষে এবিং অনুব়ােে | 

হ়াওয়়ািণ  1970  ়াকল ’Untitled Subjects’ -এর জ্নয পুবলৎজ়্ার 

পুরস্ক়ার বজ্কেবেকলন এবিং 2008  ়াকল ‘’Without Saying’’ ন়ামে 

নয়াশন়াল বুে পুরস্ক়াকরর ফ়াইন়াবলে বেকলন। চ়ালণ  বউকিকলয়়াকরর কলে়া 

“Les Fleurs du Mal” -এর অনুব়াে 1983  ়াকল নয়াশন়াল বুে 

অয়াওয়়ািণ  (েেন আকমবরে়ান বুে অয়াওয়়ািণ  ন়াকম পবরবচে বেল) বজ্কেবেল। 

অন্ডভলনো-ন্ডচত্রনাটযকার ন্ডেব কুমার সুব্রামান্ডনযাম প্রযাে হলযলেন  

অবিকনে়া-বচত্রন়াটযে়ার বশব কুম়ার  ুে়াম়াবনয়়াম িয়়াে হকয়কেন, বেবন মুবক্ত 

বন্ধন এবিং মীন়াক্ষী  ুিকরের ব বরয়়াকল ে়ার িয বমে়ার জ্নয পবরবচে বেকলন । 

বেবন 1989  ়াকল ববযু ববকন়াে কচ়াপড়া পবরচ়াবলে প়াবরি়া চলবচ্চকত্রর 

বচত্রন়াটযটি বলকে ে়ার েমণজ্ীবন শুরু েকরন । বেবন হাজারন োওযাইলেইন 

আইন্ডসলসর ক র়া গকল্পর জ্নয বফল্মকফয়়ার পুরস্ক়ারটি বজ্কেবেকলন।  বেবন 2 

কেট , বহচবে, কনইল পবলশ, রবে হয়াি ়াম এবিং আরও অনয়ানয চলবচকত্র ে়াজ্ 

েকরকেন।  

 

প্রবীণ খটন্ড ন্ডভেন প্রলযাজক ও অন্ডভলনো মঞু্জ ন্ডসং প্রযাে হলযলেন 

িবীর্ বহবি কটবলবিশন উপস্থ়াপে এবিং অবিকনে়া, মঞু্জ ব িং হৃেকর়াকগ আক্র়ান্ত 

হকয় িয়়াে হকয়কেন । বেবন ি়ারেীয় কটবলবিশন ইি়াবের অগ্রগ়ামীকের মকযয 

এেজ্ন বেকলন এবিং ে়াকে অনুর়াগীকের দ্ব়ার়া বেবে বহ ়াকব িরর্ ের়া হকয়বেল 

। বেবন 7 বের যকর বশশুকের অনুি়ান Khel Khilone এর উপস্থ়াপে 

বেকলন। বেবন 1983  ়াকল ি়ারেীয় কটবলবিশকনর িিম পন র কশ়া Show 

theme বেকয় কটবলবিশন িকয়াজ্ে বহক কব ে়ার েমণজ্ীবন শুরু েকরন ।  

ন্ডবেযাে ওন্ডডযা গাযক ও সুরকার প্রফুল্ল কর প্রযাে হলযলেন 

জ্নবিয় ওবডয়়া গ়ায়ে এবিং  ঙ্গীে পবরচ়ালে িফুে ের ব়াযণেযজ্বনে অ ুস্থে়ার 

ে়ারকর্ িয়়াে হকয়কেন । িফুে ের বেকলন এেজ্ন বববশষ্ট  ঙ্গীেজ্ঞ, গ়ায়ে, 

গীবেে়ার, কলেে এবিং েল়াবমে। 2015  ়াকল বেবন  ম্ম়ানজ্নে  দ্মশ্রী 

 ুরস্কার কপকয়বেকলন। 

বেবন 1962  ়াকল ওবডয়়া বফল্ম শ্রী শ্রী  ন্ডেো  াবানা বেকয় গ়ায়ে বহ ়াকব 

ে়ার েমণজ্ীবন শুরু েকরন । 1975  ়াকল, বেবন মমে়া চলবচ্চকত্র এেজ্ন  ঙ্গীে 

 ুরে়ার হকয় ওকঠন, য়া ে়াৎক্ষবর্েি়াকব বহট হকয় ওকঠ । বেেু ব কনম়া য়া 

বচরে়াল ে়ার  ুকরল়া  ঙ্গীকের উত্তর়াবযে়ার বহন েরকব ে়া হল বান্ডেেরা, 

খেো রাবণ, ন্ডসনু্দরা ন্ডবনু্দ, বনু্ধ মহানন্ডে, বন্ড দান এবিং রাম ব রাম। 
 

খকন্ডনযার প্রাক্তণ খপ্রন্ডসল ন্ট মওযাই ন্ডকবান্ডক প্রযাে হলযলেন 

কেবনয়়ার ি়াক্তন র়াষ্ট্রপবে, Mwai Kibaki 90 বের বয়ক  িয়়াে 

হকয়কেন |  বেবন 2002 কিকে 2013 পযণন্ত কেশটির কনেৃত্ব বেকয়বেকলন । 

ে়ার শ়া নে়াকল, 2007  ়াকলর ববকর়াযপযর্ণ বনবণ়াচকনর পর রক্তক্ষয়ী জ়্াবেগে 

লড়াইকয় 1,100 জ্কনরও কববশ ম়ানুষ ম়ার়া বগকয়বেল, বেন্তু এই যরকনর 

অবস্থরে়া কর়ায ের়ার জ্নয বেবন এেটি নীবে গ্রহর্ েকরবেকলন। ে়ার শ়া ন 

অবনয়বন্ত্রে দুনীবে এবিং িয়াগবশপ িেল্পগুবলকে অেয়াবযে  বযয়বহুকলর দ্ব়ার়া 

িি়াববে হকয়বেল, য়া কেকশর ঋর্ ব়াবডকয় বেকয়বেল। 
 

ন্ডবেযাে  দ্মশ্রী খ েক ন্ডবনা ান্ডন খমাহান্ডি প্রযাে হলযলেন 

ওবডশ়ার বববশষ্ট কলেে এবিং পদ্মশ্রী পুরস্ক়ারি়াপ্ত(2020) বীন়াপ়াবন কম়াহ়াবন্ত 

85 বের বয়ক  িয়়াে হকয়কেন  । বেবন কবরহ়ামপুকর জ্মগ্রহর্ েকরবেকলন 

এবিং 1960  ়াকল অিণনীবেকে এেজ্ন অযয়াপে বহক কব ে়ার বশক্ষেে়া জ্ীবন 

শুরু েকরবেকলন । ে়ার অকনে কে়াট গল্প বববিন্ন ি়াষ়ায় (বহবি, ইিংকরবজ্, েন্নড, 

ম়ার়াঠি  হ) অনুব়াবেে হকয়কে । বেবন ‘ওবডশ়া কলবেে়া  িং ে’ ন়াকম ওবডয়়া 

ন়ারী কলেেকের এেটি  িংগঠন িবেি়া েকরবেকলন। 

োর কাজ: 

Pata Dei, Khela Ghara, Naiku Rasta, Bastraharana, 

Andhakarara, Kasturi Murga O Sabuja Aranya এবিং 

Michhi Michhika ে়ার কলে়া বেেু ববেয়াে গল্প। 
 

খমো লযর প্রাক্তন মুেযমন্ত্রী খজ. ন্ড . রাইম্বাই প্রযাে হলযলেন 

কমে়ালকয়র ি়াক্তন মুেযমন্ত্রী, কজ্ম  বরিংওকয়ল বরম্ব়াই, 88 বের বয়ক  িয়়াে 

হকয়কেন । বেবন 26কশ অকক্ট়াবর, 1934  ়াকল কমে়ালকয় জ্মগ্রহর্ 

েকরবেকলন । কমে়ালয়  রে়ার 21কশ এবিল কিকে 23কশ এবিল, 2022 

পযণন্ত বেন বেকনর র়াষ্ট্রীয় কশ়াে কে়াষর়্া েকরবেল । বেবন 1982  ়াকল 

র়াজ্নীবেকে িকবশ েকরবেকলন এবিং বজ্র়ািং বনবণ়াচনী এল়াে়া কিকে আইন ি়ার 

বনবণ়াচকন  ফলি়াকব িবেদ্ববিে়া েকরবেকলন । 15ই জু্ন, 2006-এ, িবীর্ 
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এই র়াজ্নীবেববে কমে়ালকয়র মুেযমন্ত্রী বহ ়াকব বনবণ়াবচে হন এবিং 2007  ়াকলর 

ম়াচণ  পযণন্ত ে়াবয়ত্ব প়ালন েকরন। 
 

 দ্মশ্রী  ুরস্কার প্রাপ্ত িাকচারা  বালযা ন্ডজে এম ন্ডবজযন প্রযাে 

হলযলেন 

বববশষ্ট ে়ােচ়ার়াল ব়াকয়়ালবজ্ে DAE কহ়াবম ি়াি়া অযয়াপে এম. ববজ্য়ন 

কবঙ্গ়ালুরুর ইবিয়়ান ইনবেটিউট অফ  ়াকয়ে (IISc)-এ িয়়াে হকয়কেন । 

ববজ্য়ন ি়ারকে ময়াকক্র়াকম়াবলকুল়ার বক্রে়াকল়াগ্র়াবফর ববে়াকশ মুেয  িয বমে়া 

করকেবেকলন | মৃেুযে়াকল ে়ার বয়  বেল 80 বের । 

বেবন 1941  ়াকল বত্রশুকরর কচরপুকে জ্মগ্রহর্ েকরন | অযয়াপে এম. ববজ্য়ন 

কের়াল়া ি়ামণ়া েকলজ্ কিকে স্ন়ােে হন এবিং আইআইএ ব , বয়াঙ্গ়াকল়ার কিকে 

এক্স-কর বক্রে়াকল়াগ্র়াবফকে বপএইচবি ের়ার আকগ এল়াহ়াব়াে ববেববেয়ালকয় 

পড়াকশ়ান়া েকরন । পদ্মশ্রী এবিং শ়াবন্ত স্বরূপ ি়াটনগর পুরস্ক়ার অযয়াপে ববজ্য়ন 

2007  ়াল কিকে 2010  ়াল পযণন্ত ি়ারেীয় জ়্ােীয় ববজ্ঞ়ান এে়াকিবমর 

 ি়াপবে বেকলন।  

 

ভারেীয মন্ডহ া হন্ডক দল র প্রাক্তন অন্ডধনাযক এ লভরা ন্ডব্রলটা 

প্রযাে হলযলেন 

ি়াক্তন ি়ারেীয় মবহল়া হবে েকলর অবযন়ায়ে, এ লভরা ন্ডব্রলটা ব়াযণেযজ্বনে 

 ম য়ার ে়ারকর্ 81 বের বয়ক  িয়়াে হকয়কেন । বেবন ের্ণ়াটকের েকর়ায়়া 

েলকে  ়ােটি জ়্ােীয় বশকর়াপ়া   ়াহ়াযয েকরকেন । বেবন 1960 খেলক 

1967  ়াল পযণন্ত েকর়ায়়া  ়াবেণ কট অ ়ায়ারর্ ে়াপট িেশণন েকরকেন । 

এে়াড়াও বেবন জ়্াপ়ান, শ্রীলঙ্ক়া এবিং অকেবলয়়ার ববরুকদ্ধ ি়ারকের হকয় 

িবেবনবযত্ব েকরকেন। অয়ান লুম কিকনর পর বেবন বদ্বেীয় মবহল়া হবে 

কেকল়ায়়াড বযবন অজুি ন  ুরস্কার (1965) কপকয়কেন। 
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IAF খচেক খহন্ড কটার িারা খগৌরবময  ন্ডরলষবার 60 বের  ম ন্ডেি র 

উদযা ন কলরলে 

ি়ারেীয় ব়াযু়ক ন়া 02 এবিল 2022 ে়াবরকে হ়াবেমকপকটর এয়়ার কফ়া ণ 

কেশকন এেটি েনকক্লকির আকয়়াজ্ন েকরবেল, য়া IAF-এ কচেে 

কহবলেে়াকরর কগৌরবময় পবরকষব়ার 60 বের পযবেণ র িরর্-এ প়াবলে হকয়বেল  

। েনকক্লকির উকদ্ব়াযন েকরন রক্ষ়ামন্ত্রী শ্রী র়াজ্ন়াি ব িং । েনকক্লি চল়াে়ালীন 

কচেে কহবলেে়াকর রক্ষ়ামন্ত্রী এেটি ববকশষ েি়ার, এেটি েবফ কটববল বুে এবিং 

এেটি ি়ারে মুবি িে়াশ েকরকেন । 
 

েঞ্জর 2022: ভারে-ন্ডকরন্ডগজস্তান খযৌে ন্ডবলেষ বান্ডহনীর মহডার 

9েম সংস্করণ 

ি়ারে-বেরবগজ্স্ত়ান জ্কয়ন্ট কপশ়াল কফ়া ণ এক্স়ার ়াইকজ্র 9ম  িংস্করর্ ম়াচণ -

এবিল, 2022 এ কপশ়াল কফ়াক ণ  কেবনিং সু্কল, ব়ােকল়া (HP) এ অনুবিে 

হকয়বেল । এই িবশক্ষর্টি ি়ারে ও বেরবগজ্স্ত়াকনর মকযয কয়াগ যত্রকে 

শবক্তশ়ালী েকরকে | 

 

ভারে সফ ভালব ন্ড নাকা Mk-I (উন্নে) রলকট ন্ডসলেলমর িাইট-

 রীিা কলরলে 

িবেরক্ষ়া গকবষর়্া ও উন্নয়ন  িংস্থ়া এবিং ি়ারেীয় ক ন়াব়াবহনী কপ়াের়ান ফ়ায়়াবরিং 

করকঞ্জ বপন়াে়া রকেট ব কেকমর এেটি নেুন  িংস্করকর্র  ফলি়াকব ি়াইট-

পরীক্ষ়া েকরকে । এর মকযয রকয়কে বপন়াে়া Mk-I (উন্নে) রকেট ব কেম 

(EPRS) এবিং বপন়াে়া এবরয়়া বিন়ায়়াল বমউবনশন (ADM) রকেট ব কেম।  

বপন়াে়া রকেট ব কেমটি পুকনর DRDO লয়াব- আমণ়াকমন্ট বর ়াচণ  অয়াি 

কিকিলপকমন্ট এে়াববলশকমন্ট দ্ব়ার়া পুকনর হ়াই এন়াবজ্ণ  কমকটবরয়়াল  বর ়াচণ  

লয়াবকরটবরর  হকয়াবগে়ায় তেবর ের়া হকয়কে। 
 

DRDO সফ ভালব Solid Fuel Ducted Ramjet (SFDR) 

প্রযুন্ডক্তর িাইট- রীিা কলরলে 

বিকফে বর ়াচণ  অয়াি কিকিলপকমন্ট অগণ়ান়াইকজ্শন(DRDO)  ওবিশ়ার 

উপকূকল চবিপুকরর ইবন্টকগ্রকটি কটে করকঞ্জ (ITR), 08 এবিল, 2022-

এ “Solid Fuel Ducted Ramjet” (SFDR) বুে়ার  ফলি়াকব 

পরীক্ষ়া েকরকে । পরীক্ষ়াটি  মস্ত বমশকনর উকেশয পযরর্ েকরকে । SFDR-

বিবত্তে িপ়ালশন কক্ষপর়্াস্ত্রটিকে  ুপ়ার বনে গবেকে েুব েীেণ পবর কর ব়ায়বীয় 

আক্রমর্ আটে়াকে  ক্ষম েকর । এটির 350 বেকল়াবমট়াকরর এেটি অেযন্ত 

উচ্চ অবিবক্ষপ্ত করঞ্জ রকয়কে।  

 

ভারে- াক সীমালি সীমা ‘দেিন প্রকে’ এর উলিাধন করল ন 

খকন্দ্রীয মন্ত্রী অন্ডমে োহ 

কেন্দ্রীয় স্বর়াষ্ট্র ও  মব়ায় মন্ত্রী, অবমে শ়াহ গুজ্র়াকটর ব়ান়া ে়ান্থ়া কজ্ল়ার 

ি়ারে-প়াে  ীম়াকন্তর ন়াে়াকবকট সীমা দেিন িেকল্পর উকদ্ব়াযন েকরকেন । 

কেকশর  ীম়াকন্ত ববএ এফ জ্ওয়়ানকের জ্ীবন ও ে়াজ্কে  ়ামকন কিকে 

পযণকবক্ষর্ ের়ার এেটি  ুকয়াগ কেওয়়ার লকক্ষয এই িেল্পটি চ়ালু ের়া হকয়বেল। 

পযণটের়া ন়াে়াকবকট ি়ারেীয় ক ন়াব়াবহনী এবিং ববএ এফ দ্ব়ার়া বযবহৃে 

কক্ষপর়্াস্ত্র, টয়াঙ্ক, ববম়ান ইেয়াবে কেেকে প়ারকবন | 

 

ICG িারা উন্নে হা কা খহন্ড কটার ‘MK III খস্কাযারন’ কন্ডমেন 

করা হলযলে 

দুটি বহিুস্ত়ান অয়াকর়ানটিক্স বলবমকটকির (HAL) ধ্রুব অয়ািি়ােি ল়াইট 

কহবলেে়ার ম়ােণ -III ি়ারেীয় উপকূলরক্ষী ব়াবহনীকে(ICG) অন্তিুণ ক্ত ের়া 

হকয়কে । কহবলেে়ারগুবল কে়াবচর কে়ােগ়ািণ  এবিকয়শন কস্ক়ায়়ারকনর ব়াইকর 

ি়ােকব । এই কহবলেে়ার দুটি 16 ALH ব বরকজ্র নবম এবিং েশম কহবলেে়ার 

| 

DRDO অযান্ডন্ট-টযাঙ্ক গাইল   খি ণাস্ত্র 'খহন্ড না'-এর সফ  

িাইট- রীিা  ন্ডরচা না কলরলে 
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বিকফে বর ়াচণ  অয়াি কিকিলপকমন্ট অগণ়ান়াইকজ্শন (DRDO), ি়ারেীয় 

ক ন়াব়াবহনী এবিং ি়ারেীয় ববম়ান ব়াবহনী (IAF) এর ববজ্ঞ়ানীকের এেটি েল 

কযৌিি়াকব অয়াবন্ট-টয়াঙ্ক গ়াইকিি বম ়াইল 'কহবলন়া'  ফলি়াকব পরীক্ষ়া েকরকে 

। ি়াইট ে়ায়়ালগুবল এেটি অয়ািি়ােি ল়াইট কহবলেে়ার (ALH) কিকে 

পবরচ়াবলে হকয়বেল এবিং র়াজ্স্থ়াকনর কপ়াের়ান মরুিয বম করকঞ্জ এেটি ব মুকলকটি 

টয়াঙ্ক লক্ষযবস্তুকে কক্ষপর়্াস্ত্রটি  ফলি়াকব বনকক্ষপ ের়া হকয়বেল । 
 

ন্ডত্রেন্ডক্ত ক িস  ন্ডিমবলঙ্গ EX KRIPAN SHAKTI  ন্ডরচা না 

কলরলে 

পবিমবকঙ্গর বশবলগুবডর ে়াকে ন্ডেস্তা ন্ডফর্ল্ ফাযান্ডরং খরলঞ্জ (TFFR) 

ি়ারেীয় ক ন়াব়াবহনীর বত্রশবক্ত েপণ  দ্ব়ার়া  ম্প্রবে কৃ ান েন্ডক্ত এক্সারসাইজ 

পবরচ়াবলে হকয়বেল। এক্স়ার ়াইজ্টির কনেৃত্ব বেকয়বেকলন কলফকটনয়ান্ট 

কজ্ন়াকরল েরুণ কুমার এবিং কজ্ন়াকরল অবফ ়ার েম়াবিিং ন্ডত্রেন্ডক্ত ক িস। 

এক্স়ার ়াইজ্টির উকেশয হল ি়ারেীয় ক ন়াব়াবহনী এবিং কেন্দ্রীয়  শস্ত্র পুবলশ 

ব়াবহনী(CAPFs)দ্ব়ার়া এেটি  মবিে যুকদ্ধ লড়াই ের়ার জ্নয কযৌি ময়ানবশপ 

এবিং ব কর়ান়াইকজ্শন ক্ষমে়া িেশণন ের়া। 
 

ভারেীয খকাে গাল ি র জােীয স্তলরর দূষণ প্রন্ডেন্ডক্রযা মহডা 

'NATPOLREX-VIII' শুরু হলযলে 

ি়ারেীয় কে়াে গ়ািণ (ICG) কগ়ায়়ার মুরমুগ়াও বির কিকে 19কশ এবিল, 

2022-এ দুই বেকনর জ়্ােীয় স্তকরর দূষর্ িবেবক্রয়়া মহড়া, 

'NATPOLREX-VIII'-এর 8েম  িংস্করর্ শুরু েকরকে । িবেরক্ষ়া  বচব 

 ঃ অজয কুমার  ়ামুবদ্রে বপল িস্তুবে মহড়ার উকদ্ব়াযন েকরন । মহড়ায় 

50টি  িংস্থ়ার 85টিরও কববশ অিংশগ্রহর্ে়ারী কয়াগে়ান েরকে, য়ার মকযয 22টি 

বনু্ধত্বপযর্ণ ববকেশী কেশ ও আন্তজ্ণ ়াবেে  িংস্থ়ার 29 জ্ন পযণকবক্ষে এবিং শ্রীলঙ্ক়া 

ও ব়ািংল়াকেকশর দুটি কে়ােগ়ািণ  জ়্াহ়াজ্ রকয়কে। 

অনুেী লনর উলেেয: 

• NATPOLREX-VIII-এর উকেশয হল  ়ামুবদ্রে বপল 

কম়াে়াকবল়ায়  মস্ত কেেকহ়ার্ল়্ারকের িস্তুবে এবিং িবেবক্রয়়া ক্ষমে়া 

ব়াড়াকন়া। 

• মহড়ার  ময়, NOSDCP-এর বববিন্ন উপ়াে়ানগুবলকে আমন্ত্রর্ 

জ়্ান়াকন়া হকয়বেল য়াকে ে়ার়া  ম্ভ়াবয পবরেল্পন়াগুবলকে তবযে়া কেয় 

এবিং উন্নে েরকে প়াকর |   
 

মাজাগন  ক ন্ড ন্ডমলটল  ‘VAGSHEER’ নালমর স্করন্ড ন-খরণীর 

সাবলমন্ডরন উলিাধন করা হলযলে  

ি়ারেীয় কনৌব়াবহনী মুম্ব়াইকয়র ম়াজ়্াগন িে বলবমকটি(MDL)-এর ে়ানকহ়াবজ্ 

আিংকগ্র ওকয়ট কবব কন কি়াকজ্ক্ট 75 এর অযীকন কফ্রঞ্চ স্করবপন -কশ্রবর্র ষি 

এবিং কশষ  ়াবকমবরন ইয়়ািণ  11880 চ়ালু েকরকে ।  ়াবকমবরনটির ন়াম কেওয়়া 

হকয়কে  ‘VAGSHEER’ । ি়ারেীয় কনৌব়াবহনীকে েবমশন ের়ার আকগ 

 ়াবকমবরনটিকে এেন েকঠ়ার পরীক্ষ়া ের়া হকব। এই  ়াবকমবরনগুবল ফর়াব  কনৌ 

িবেরক্ষ়া এবিং শবক্ত  িংস্থ়া ‘DCNS’ দ্ব়ার়া বিজ়্াইন ের়া হকয়কে এবিং 

মুম্ব়াইকয়র ম়াজ়্াগন িে বলবমকটি এগুবল তেবর েকরকে।  

 

Scorpene-খরণীর সাবলমন্ডরলনর অধীলন অনযানয সাবলমন্ডরলনর 

োন্ড কা: 

• িিম  ়াবকমবরন: INS ে়ালি়ারী- 14 বিক ম্বর 2017 ে়াবরকে 

চ়ালু হয়। 

• বদ্বেীয়: INS ে়াকিবর - ক কেম্বর 2019 

• েৃেীয়: INS েরঞ্জ - ম়াচণ  2021 

• চেুিণ: INS কিল়া - নকিম্বর 2021 

• পঞ্চম: INS Vagir- নকিম্বর 2020-এ চ়ালু হকয়কে এবিং 

 ়ামুবদ্রে পরীক্ষ়া চলকে। 
 

রান্ডেযা ন্ডবলের "সবলচলয েন্ডক্তো ী"  ারমাণন্ডবক সিম 

আিঃমহালদেীয বযান্ড ন্ডেক খি ণাস্ত্র "RS-28 SARMAT" 

সফ ভালব  রীিা কলরলে 

র়াবশয়়ার কিব কিন্ট ভ্ল়াবেবমর পুবেন বকলকেন কয, ে়ার ক ন়াব়াবহনী  ফলি়াকব 

এেটি আন্তাঃমহ়াকেশীয় বয়াবলবেে কক্ষপর়্াস্ত্র পরীক্ষ়া েকরকে, য়া এেটি বড 

প়ারম়ার্ববে কপকল়াি বহন েরকে  ক্ষম | েকব কপন্ট়াগন বকলকে কয, 

কক্ষপর়্াস্ত্রটি ম়াবেণ ন যুক্তর়াকষ্ট্রর জ্নয যকিষ্ট ববপে কিকে আকনবন। র়াবশয়়ার 

 বকচকয় শবক্তশ়ালী ICBM হল RS-28 Sarmat, য়াকে NATO 

"Satan 2” বকল অবিবহে  েকর। 
 

রান্ডেযা "RS-28 SARMAT", ন্ডবলের "সবলচলয েন্ডক্তো ী" 

 ারমাণন্ডবক সিম আিঃমহালদেীয বযান্ড ন্ডেক খি ণাস্ত্র  রীিা 

কলরলে 

র়াবশয়়ার কিব কিন্ট ভ্ল়াবেবমর পুবেন বকলকেন কয ে়ার ক ন়াব়াবহনী  ফলি়াকব 

এেটি আন্তাঃমহ়াকেশীয় বয়াবলবেে কক্ষপর়্াস্ত্র পরীক্ষ়া েকরকে য়া এেটি বড 

প়ারম়ার্ববে কপকল়াি বহন েরকে  ক্ষম, েকব কপন্ট়াগন বকলকে কয কক্ষপর়্াস্ত্রটি 

ম়াবেণ ন যুক্তর়াকষ্ট্রর জ্নয যকিষ্ট ববপে কিকে আকনবন। র়াবশয়়ার  বকচকয় 

শবক্তশ়ালী ICBM হল RS-28 Sarmat, য়াকে NATO বকল "শয়ে়ান 

2"। 
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গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• এটি এেটি অবে-ি়ারী, ি়াকমণ়াবনউবক্লয়়ার- বজ্জে আন্তাঃমহ়াকেশীয়-

করঞ্জ বয়াবলবেে কক্ষপর়্াস্ত্র। 

•  রম়াে ক ়াবিকয়ে-বনবমণে িকয়কি়াে়ার জ়্ায়গ়া কনওয়়ার েি়া বেল, 

য়ার বেনটি ওয়়ারকহি বেল এবিং 1962  ়াকল বিজ়্াইন ের়া 

হকয়বেল। 

•  ়ারমকের ওজ্ন 200 কমট্রিে টন (220 টন) এবিং এর পবর ীম়া 

আরও েীেণ, এটিকে উত্তর ও েবক্ষর্ কমরু জু্কড উডকে এবিং গ্রকহর 

কয কে়ানও জ়্ায়গ়ায় লক্ষযবস্তুকে আে়াে ের়ার অনুমবে কেয়। 

•  রম়াট, অবযে  িংেযে আরও শবক্তশ়ালী প়ারম়ার্ববে ওয়়ারকহি বহন 

েকর। 
 
 

Books & Authors News in Bengali 
 
শ্রীরাম চাউন্ড যার একটি নেুন বই "Crunch Time: 

Narendra Modi’s National Security Crises” 
িাঃ শ্রীর়াম চ়াউবলয়়াহ়া  "Crunch Time: Narendra Modi’s 

National Security Crises" বশকর়ান়াকমর এেটি নেুন বই বলকেকেন 

। বইটি নয়়াবেবেকে ইবিয়়া ইন্ট়ারনয়াশন়াল ক ন্ট়াকর মীন়াক্ষী কলবে িে়াশ েকরন 

। বইটির ম়াযযকম ি়ারকের ববহর়াগে িবেপকক্ষর দ্ব়ার়া  ৃষ্ট বনর়াপত্ত়া হুমবে কিকে 

কেশকে রক্ষ়া ের়ার জ্নয র়াকজ্য অেযন্ত িকয়়াজ্নীয় জ্নববে়াক র েি়া েুকল যর়া 

হকয়কে । বইটির ম়াযযকম চীন এবিং প়াবেস্ত়াকনর  ়াকি  ঙ্ককটর  ময় িয়ানমন্ত্রী 

কম়াবের য়ার়াব়াবহে ব দ্ধ়ান্ত গ্রহকর্র পেকক্ষপগুবল ববকিষর্ ের়া হকয়কে । 

শ্রীরাম চাউন্ড যার অনযানয বইগুন্ড : 

• Trumped: Emerging Powers in a Post-
American World 

• International Organizations and Civilian 
Protection: Power, Ideas and Humanitarian 
Aid in Conflict Zones 

• Politics of the Global Economic Crisis: 
Regulation, Responsibility and Radicalism 

• People Who Influenced the World Over the 
Past 100 Years 

• Modi Doctrine: The Foreign Policy of India’s 
Prime Minister 

 

খদন্ডবকা রঙ্গাচারী রন্ডচে “Queen of Fire” নামক একটি নেুন বই 

প্রকান্ডেে হলযলে 

পুরস্ক়ার ববজ্য়ী বশশুকের কলেে এবিং ইবেহ়া ববে, কেববে়া রঙ্গ়াচ়ারী “Queen 

of Fire” ন়াকম এেটি নেুন উপনয়া  বলকেকেন, য়া ঝ়াৌঁ ব র র়ানী লক্ষ্মীব়াইকয়র 

এর  ম্বকন্ধ কলে়া হকয়কে । বইটির ম়াযযকম র়ানী, ত বনে এবিং র়াষ্ট্রন়ায়ে বহ ়াকব 

র়ানী লক্ষ্মীব়াইকয়র য়াত্র়াকে েুকল যর়া হকয়কে । বইটি এেটি ববশে বববরর্ িে়ান 

েকর কয, েীি়াকব র়ার্ী লক্ষ্মীব়াই ববযব়া বহ ়াকব র়াজ্যটি গ্রহর্ েকরবেকলন এবিং 

ইে ইবিয়়া কে়াপ়াবনর ববরুকদ্ধ ববকদ্র়াহ ের়ার জ্নয ববপ্ল্বীকের  ়াকি কয়াগ 

বেকয়বেকলন। কেববে়া রঙ্গ়াচ়ারী এেজ্ন ইবেহ়া ববে বযবন মযযযুগীয় ি়ারেীয় 

ইবেহ়াক  বলঙ্গ বনকয় কপ়াে-িক্টর়াল গকবষর়্া পবরচ়ালন়া েকরকেন। 
 

ধমমচন্দ্র প্রধান “Birsa Munda – Janjatiya Nayak” 

তেমরানামমর িই প্র াে  মরমেন 

খকন্দ্রীয ন্ডেিা ও দিো উন্নযন মন্ত্রী শ্রী ধলমিন্দ্র প্রধান “Birsa 

Munda – Janjatiya Nayak” নালম একটি বই প্রকাে কলরলেন 

। বইটি ন্ড লেলেন অধযা ক অল াক চক্রওযা , ভাইস-চযালন্স র, 

গুরু োসীদাস ন্ডবেন্ডবদযা য, ন্ডব াস ুর, েন্ডিেগড । এই বইটি 

ভগবান ন্ডবরসা মুোর সংগ্রাম এবং স্বাধীনো আলন্দা লন 

বনবাসীলদর অবদানলক সামলন আনার একটি বযা ক প্রযালস খ ো 

হকয়কে। 

মীনা নাযার এবং ন্ডহম্মে ন্ডসং খেোওযাে "Tiger of Drass: 

Capt. Anuj Nayyar, 23, Kargil Hero " নামক  একটি বই 

ন্ড লেলেন  

েয়াকেন অনুজ্ ন়ায়়াকরর ম়া মীন়া ন়ায়়ার এবিং বহম্মে ব িং কশে়াওয়়াে  “Tiger 

of Drass: Capt. Anuj Nayyar, 23, Kargil 
Hero”,  ন়াকম এেটি নেুন বই বলকেকেন ”, য়া  HarperCollins 

Publishers India দ্ব়ার়া িে়াবশে হকয়কে। 

বইটিকে েয়াকেন অনুজ্ ন়ায়়াকরর (23 বের বয় ী) গল্প উকেে ের়া হকয়কে, 

বযবন 1999   ়াকলর ে়াবগণল যুকদ্ধর  ময় দ্র়া  ক ক্টরকে  ুরবক্ষে ের়ার জ্নয 

লড়াই ের়ার  ময় শহীে হকয়বেকলন, য়া অপ়াকরশন ববজ্কয়র  ়াফলয এবিং 

ে়াবগণকল ি়ারকের ববজ্কয়র জ্নয গুরুত্বপযর্ণ বেল। েয়াকেন অনুজ্ ন়ায়়ারকে 

2000  ়াকল বদ্বেীয়  কবণ়াচ্চ বীরত্ব পুরস্ক়ার মহ়াবীর চক্র (মরকর়্াত্তর) বেকয় 

 ম্ম়াবনে ের়া হকয়বেল। 
 

প্রাক্তন ন্ডসএন্ডজ ন্ডবলনাদ রাই ‘Not Just A Nightwatchman: 

My  
Innings with BCCI' নামক একটি বই প্রকাে কলরলেন 

ি়াক্তন বনয়ন্ত্রে ও বনরীক্ষে কজ্ন়াকরল (CAG) এবিং 2017  ়াকল  ুবিম 

কে়াটণ -বনযুক্ত েবমটির িয়ান, ববকন়াে র়াই "Not Just A 

Nightwatchman: My Innings with BCCI" বশকর়ান়াকমর 

এেটি বই বলকেকেন কযে়াকন এই ি়াক্তন আমল়া ববব ব আই-এ ে়াৌঁ র 33 ম়াক র 

েমণে়াকলর েি়া েুকল যকরকেন।  

 

‘Tomb of Sand’ আিজি ান্ডেক বুকার  ুরস্কালরর জনয সংন্ডিপ্ত 

োন্ড কাভুক্ত প্রেম ন্ডহন্ডন্দ উ নযাস হলয উলঠলে  

আন্তজ্ণ ়াবেে বুে়ার পুরস্ক়াকরর ইবেহ়াক , গীে়াঞ্জবল শ্রী রবচে উপনয়া  

‘Tomb of Sand’, িিম বহবি ি়াষ়ায় কলে়া েি়া ়াবহেয হকয় উকঠকে 

কযটি মযণ়াে়াপযর্ণ  ়াবহেয পুরস্ক়াকরর জ্নয  িংবক্ষপ্ত ে়াবলে়ািুক্ত হকয়কে । 

উপনয়া টি ইিংকরবজ্কে অনুব়াে েকরকেন কিইবজ্ রেওকয়ল । ‘Tomb of 
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Sand’ বইটি ববকের অনয়ানয প়াৌঁ চটি উপনয়াক র  ়াকি িবেকয়াবগে়া েরকব । 

এই  ়াবহেয পুরস্ক়াকরর আবিণে মযলয 50,000 প়াউন্,, য়া কলেে এবিং 

অনুব়ােকের মকযয  ম়ানি়াকব ববিক্ত হকব। 
 

ন্ডেশুলোষ "The Boy Who Wrote a Constitution" 

ন্ডেলরানালমর একটি নেুন বই প্রকান্ডেে হলযলে 

িক্টর বব. আর. আকম্বেেকরর 131েম জ্মব়াবষণেী উপলকক্ষয, র়াকজ্শ 

ে়ালওয়়াকরর কলে়া “The Boy Who Wrote a Constitution: 

A play for Children on Human Rights” বশকর়ান়াকমর 

এেটি নেুন বই িে়াবশে হকয়কে | বইটি িীমর়াও র়ামবজ্ আকম্বেেকরর তশশকবর 

িৃবের উপর কলে়া এেটি  েয ন়াটে। এটি মুন্ডক্ত  ন্ডনলট  বুকস দ্ব়ার়া 

িে়াবশে হকয়কে । েলওয়়াকরর কলে়া বইগুবলর মকযয রকয়কে “The 

Vanishing of Subhash Bose”, “Gandhi, 
Ambedkar, and the Four-Legged Scorpion”, এবিং 

“Aurangzeb”। 

নবীন  ট্টনালযক “The Magic of Mangalajodi” এবং “The 

Sikh History of East India” নামক দুটি বই প্রকাে কলরলেন 

ওবডশ়ার মুেযমন্ত্রী নবীন পট্টন়াকয়ে অববন়াশ কেমে়ার “The Magic of 

Mangalajodi”  এবিং অববন়াশ মহ়াপ়াকত্রর “Sikh History of 

Eastern India”  বশকর়ান়াকমর দুটি বই িে়াশ েকরকেন । েবফ কটববল 

বই “The Magic of Mangalajodi”  বববিন্ন বচত্র এবিং বর্ণন়ার 

ম়াযযকম বচবলে়া হ্রকের মঙ্গল়াকজ়্াবডর দৃশয েুকল যকরকে | 

রজার ফান্ড গট রন্ডচে ‘Chinese Spies: From Chairman 

Mao to Xi Jinping’ ন্ডেলরানালমর একটি বই প্রকান্ডেে হলযলে 

HarperCollins India ফর়াব   ়ািংব়াবেে রজ়্ার ফ়াবলগট দ্ব়ার়া রবচে এবিং 

ন়াে়াশ়া কলহকরর দ্ব়ার়া অনুব়াবেে ‘Chinese Spies: From 

Chairman Mao to Xi Jinping’ বশকর়ান়াকমর এেটি নেুন বই িে়াশ 

েকরকে ৷ বইটির মুেবন্ধ বলকেকেন ি়ারকের ববকেশী কগ়াকয়ি়া  িংস্থ়া ন্ডরসাচি  

অযাি অযানা াইন্ডসস উইং (R&AW) এর ি়াক্তন িয়ান ন্ডবক্রম সুদ । 

Chinese Spies’  বইটি মযলে ফর়াব  ি়াষ়ায় 2008  ়াকল িে়াবশে 

হকয়বেল এবিং পকর ন়াে়াশ়া কলহকরর দ্ব়ার়া আপকিট ের়া 4িণ  িংস্করর্ কিকে 

ইিংকরবজ্কে অনুব়াে ের়া হকয়বেল । 

 
 

Miscellaneous News in Bengali 
 

টাটা গ্রু  সু ার অযা  উলমাচলনর প্রস্তুন্ডে ন্ডনলে 

7 এবিল, ট়াট়া গ্রুপ ে়ার বহু িেয়াবশে  ুপ়ার অয়াপ Neu এর লঞ্চ েরকে 

চকলকে । এই  ফটওয়য়ারটি গুগল কপ্ল্ কে়াকরর ম়াযযকম ি়াউনকল়াকির জ্নয 

উপলব্ধ ের়া হকব । ট়াট়া গ্রুকপর মযল লক্ষয হল বিবজ্ট়াল ববি়াগকে ি ়াবরে 

ের়া, য়াকে এটি অয়াম়াজ্ন, বিপে়াটণ  এবিং বরল়াকয়ে গ্রুকপর বজ্ওম়াকটণ র মকে়া 

ব়াজ়্াকরর কনে়াকের  ়াকি িবেকয়াবগে়া েরকে প়াকর । 

বল়া হকে কয ট়াট়ার বনউ অয়াপ ববম়ান, কহ়াকটল, ওষুয এবিং মুবেে়ান়াকে এেটি 

প্ল্য়াটফকমণ এেবত্রে েরকব । এেটি েববকে Tata Neu অয়াকপর UIও িে়াশ 

ের়া হকয়কে । এই অয়াপটিকে বববিন্ন যরকনর আইেন রকয়কে য়া বববিন্ন উকেকশয 

বযবহ়ার ের়া কযকে প়াকর । আপবন এই অয়াপটি বযবহ়ার েকর এেটি গ়াবডও বুে 

েরকে  ক্ষম হকবন। 
 

 ন্ডরলবেমন্ত্রী ‘প্রকৃন্ডে’ সবুজ উলদযালগর সমচনার খোষণা কলরলেন 

কেন্দ্রীয় পরিবেশ, েন ও জলোয়়ু পরিের্ত ন মন্ত্রী, শ্রী ভূবপন্দি যাদবেি 

উপরিরর্বর্, এেটি ভাল পরিবেবশি জনয আমাবদি জীেনধািায় েিা কযবর্ পাবি 

এমন ক াট ক াট পরিের্ত নগুরল সম্পবেত  জনসবের্নর্া োডাবর্ আজ 

মাসবোবটা 'প্রেৃরর্' োল়ু েিা হবয়র ল। পাশাপারশ কদবশ োযতেি প্লারিে েজত য 

েযেিাপনা (PWM) রনরির্ েিবর্ পরিবেশ, েন ও জলোয়়ু পরিের্ত ন মন্ত্রে 

এেং কেন্দ্রীয় দূষণ রনয়ন্ত্রণ কোর্ত  (CPCB) দ্বািা গৃহীর্ রেরভন্ন সে়ুজ উবদযাগ। 
 

ন্ডগযা-সালসামার খ হ গ্রালম, একটি সম্প্রদায জাদুের প্রন্ডেন্ডষ্ঠে 

হলযলে 

লাদাবে, এই অঞ্চবলি সমৃদ্ধ সাংসৃ্করর্ে ইরর্হাস সংিক্ষণ ও প্রোবিি জনয কলহ 

কজলাি রগয়া - সাবসামা গ্রাবম এেটি সম্প্রদায় জাদুঘি কোলা হবয়ব । লাদাে 

অবটাবনামাস রহল কর্বভলপবমন্ট োউরিল (LAHDC), কলহ-এি কেয়ািমযান 

র্ারশ গযাল্টসন েরমউরনটি রমউরজয়াবমি উবদ্বাধন েবিন। ঐরর্হযোহী উপবযাগী 

রজরনসপত্র, োপড, কপাশাে, এেং গয়া-প্ররর্রদন সাবসামাি জীেবনি প্রত্নেস্তু হল 

যাদুঘবিি প্রধান আেষতণ। জাদুঘিটি রেরভন্ন িাপর্য িান এেং বেরশষ্ট্য সহ এেটি 

ঐরর্হযোহী োরডবর্ অেরির্। 

হুরুন 2022 সাল র ন্ডবলের সবলচলয ধনী স্ব-ন্ডনন্ডমিে নারী 

হুরুন রিসােত  ইনরিটিউট েরৃ্ত ে প্রোরশর্ হুরুন রিবেি কসলফ কমর্ উইবমন 

ইন দয ওয়ার্ল্ত  2022 এি র্ারলো অন়ুযায়ী। র্ারলো অন়ুসাবি, রেবে 124 জন 

স্ব-রনরমতর্ নািী রেরলয়বনয়াি িবয়ব  এেং েীন রেবেি 78 জন স্ব-রনরমতর্ নািী 

রেরলয়বনয়াবিি দুই-রৃ্র্ীয়াংবশ অেদান িাবে যাি পবি মারেত ন য়ুক্তিাষ্ট্র 25 এেং 

য়ুক্তিাজয 5 সহ। 

োন্ড কার েীষি 3: 

• লংবফাবিি সহ-প্ররর্ষ্ঠার্া উ ইয়াজ়ুন (েীন র্ারলোি শীবষত িবয়ব ) 

• ফযান হংওবয়ই, কেয়ািমযান/কপ্ররসবর্ন্ট, কহংরল কপবরাবেরমেযাল 

কোম্পারন রলরমবটর্ (েীন) 

• লাক্সবশয়াি রপ্ররসশন ইন্ডারিি ওয়াং লাইে়ু ন (েীন)। 
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ভারেীয দৃেযকে: 

• ফাল্গুনী নায়াি, Nykaa-এি প্ররর্ষ্ঠার্া এেং প্রধান রনেতাহী েমতের্ত া, 

USD 7.6 রেরলয়ন সম্পবদি সাবে 10 র্ম িাবন িবয়ব ন৷ শীষত 

10 জবনি মবধয রর্রনই এেমাত্র ভাির্ীয়। 

• Zoho-এি সহ-প্ররর্ষ্ঠার্া ও পণয েযেিাপে িাধা কভম্ব়ু হবলন US$ 

3.9 রেরলয়ন সহ ভািবর্ি রদ্বর্ীয় ধনী স্ব-রনরমতর্ মরহলা রেরলয়বনয়াি 

এেং রেেেযাপী র্ারলোয় 25র্ম িাবন িবয়ব ন৷ িাধা কভম্ব়ু ভািবর্ 

শীষতিানীয়, এেং রেেজ়ু বড রদ্বর্ীয়, সেবেবয় েড উত্থানোিীবদি 

র্ারলোয়। 

• োবয়ােন রলরমবটর্ এেং োবয়ােন োবয়ালরজবক্সি রনেতাহী কেয়ািপাসতন 

এেং প্ররর্ষ্ঠার্া রেিণ মজ়ুমদাি-শ র্ারলোি 26র্ম িাবন িবয়ব ন, 

যা গর্ ে বিি কেবে দুই ধাপ রনবে কনবম এবসব । র্াি সম্পবদি 

পরিমাণ ৩.৮ রেরলয়ন মারেত ন র্লাি। 
 

ন্ডদন্ডল্লর  া  খকল্লায শুরু হ  আযুষ মন্ত্রলকর খযাগ মলহাৎসব 

ববে স্ব়াস্থয বেবক  এবিং আন্তজ্ণ ়াবেে কয়াগ বেবক র ে়াউন্টি়াউকনর 75েম 

বেকন, আয়ুষ মন্ত্রে দ্ব়ার়া 15 আগে বেবের পটিয বমকে প়ােণ , ল়াল কুইল়ায় (ল়াল 

কেে়া)  ়ায়ারর্ কয়াগ কি়াকট়ােল উপস্থ়াপকনর উকেকশয এেটি দুেণ ়ান্ত অনুি়াকনর 

আকয়়াজ্ন ের়া হকয়কে । অনুি়াকনর িয়ান অবেবি বেকলন কল়াে ি়ার বপে়ার 

শ্রী ওম ববডল়া । কবশ বেেু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী,  িং ে  ে য, বেবেকে অবস্থ়ানরে 

বববিন্ন কেকশর র়াষ্ট্রদূে, ববেয়াে ক্রীড়া ক বলবেটি এবিং কয়াগ গুরুর়া এই অনুি়াকন 

কয়াগ কেকবন বকল অনুম়ান ের়া হকে। 
 

NCW অযান্ডন্ট-ন্ডহউমযান োন্ডফন্ডকং খস  চা ু কলরলে 

ন়ারীকের জ়্ােীয় েবমশন ম়ানব প়াচ়াকরর েটন়া কম়াে়াকবল়ায় ে়াযণে়াবরে়া 

ব়াড়াকে, মবহল়াকের মকযয  কচেনে়া বৃবদ্ধ েরকে, প়াচ়ারববকর়াযী ইউবনকটর 

 ক্ষমে়া বৃবদ্ধ এবিং িবশক্ষর্ এবিং আইন িকয়়াগে়ারী  িংস্থ়াগুবলর 

িবেবক্রয়়াশীলে়া বৃবদ্ধর জ্নয এেটি ম়ানব প়াচ়ার ববকর়াযী ক ল চ়ালু েকরকে । 

আইন িকয়়াগে়ারী েমণেেণ ়াকের মকযয  কচেনে়া বৃবদ্ধ এবিং ে়াকের  ক্ষমে়া 

বৃবদ্ধর  ুববয়াকিণ ক লটি গঠন ের়া হকয়কে | 

 

ইউন্ডনভান্ডসিটি গ্রান্টস কন্ডমেন DU, GGV-এ ভীম খভাই খচযার 

প্রন্ডেষ্ঠার অনুলমাদন ন্ডদলযলে 

বেবে ববেববেয়ালকয়র িীম কি়াই কচয়়ার এবিং েবত্তশগকডর ববল়া পুকরর গুরু 

ে়া ীে়া  ববেববেয়ালয় ইউবনি়াব ণটি গ্র়ান্ট  েবমশন দ্ব়ার়া অনুকম়াবেে হকয়কে। 

দুটি কেন্দ্রীয় িবেি়াকনর ে়াকে পৃিে বচঠিকে, ইউবজ্ব  বকলকে কয 

ববেববেয়ালয়গুবল ববেযম়ান শযনয পেগুবল পযরর্ েকর কচয়়ার তেবর েরকে প়াকর 

এবিং অনয়ানয পুনর়াবৃত্ত বযয়গুবল ে়াকের জ্নয ইবেমকযয বর়ােেৃে অকিণর জ্নয 

চ়াজ্ণ  ের়া কযকে প়াকর। 
 

রাষ্ট্র ন্ডে রামনাে খকান্ডবন্দ মাধব ুর খেদ খম ার উলিাধন কলরলেন  

ি়ারকের র়াষ্ট্রপবে শ্রী র়াম ন়াি কে়াববি গুজ্র়াকটর কপ়ারবিকরর ম়াযবপুর কেকে 

প়াৌঁ চ বেনবয়াপী মাধব ুর খেদ কমল়ার উকদ্ব়াযন েকরকেন । িগব়ান েৃষ্ণ এবিং 

রুবির্ীর পববত্র বমলকলর উেয়াপকনর উকেকশয িবে বের 2018  ়াল কিকে 

 িংসৃ্কবে মন্ত্রকের  হকয়াবগে়ায় গুজ্র়াট  রে়ার েেৃণ ে ম়াযবপুর কেে কমল়ার 

আকয়়াজ্ন ের়া হকে । ম়াযবপুর কমল়া গুজ্র়াটকে ব়াহ্রকের উত্তর-পযবণ অঞ্চকলর 

 ়াকি এেটি অববকেেয বন্ধকন  িংযুক্ত েকর । 
 

ন্ডবমানবন্দর কাউন্ডন্স  আিজি ান্ডেক: 2021 সাল র জনয ন্ডবলের 

েীষি 10টি বযস্তেম ন্ডবমানবন্দর  

এয়়ারকপ়াটণ  ে়াউবেল ইন্ট়ারনয়াশন়াল (ACI) 2021  ়াকলর জ্নয ববকের শীষণ 

10টি বযস্তেম ববম়ানবিকরর ে়াবলে়া িে়াশ েকরকে ৷ হাটি সন্ডফর্ল্-

জযাকসন আট ান্টা আিজি ান্ডেক ন্ডবমানবন্দর (ATL) 75.7 বমবলয়ন 

য়াত্রী বনকয় ে়াবলে়ার শীকষণ রকয়কে ৷  া াস/খফাটি  ওযােি ইন্টারনযােনা  

এযারল াটি  (DFW) 62.5 বমবলয়ন য়াত্রী বনকয় বদ্বেীয় এবিং খ নভার 

ইন্টারনযােনা  এযারল াটি  (DEN) 58.8 বমবলয়ন য়াত্রী বনকয় েৃেীয় 

স্থ়াকন রকয়কে। 

য়াত্রী পবরবহকনর জ্নয শীষণ 10টি ববম়ানবিকরর মকযয, 8টি ম়াবেণ ন যুক্তর়াকষ্ট্র 

এবিং দুটি চীকন রকয়কে । য়াত্রী েয়াবফে, ে়াকগণ়া িবলউম এবিং ববম়াকনর চল়াচল 

 হ ববকের ববম়ানবিরগুবল কিকে 2021  ়াকলর ববেবয়াপী কিট়ার ি়ািবমে 

 িংেলকনর বিবত্তকে ববম়ানবিরগুবলকে স্থ়ান কেওয়়া হকয়কে । 
 

2021 সাল র জনয ন্ডবলের েীষি 10টি বযস্তেম ন্ডবমানবন্দর: 

র্যাঙ্ক ন্ডবমানবন্দর যাত্রী 

1 আটল়ান্ট়া 75,704,760 

2 ি়াল়া  কফ়াটণ  ওয়়ািণ 62,465,756 

3 কিনি়ার 58,828,552 

4 বশে়াকগ়া ও'হ়াকর 54,020,339 

5 ল  একঞ্জকল  48,007,284 

6 শ়ালণট 43,302,230 

7 অরলয়াকি়া ইন্ট়ারনয়াশন়াল 40,351,068 

8 গুয়়ািংজু্ 40,259,401 

9 কচিংদু 40,117,496 

10 ল়া  কিগ়া  39,754,366 
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 ুদুলচন্ডরর LG ‘ন্ডবচ খফন্ডেভযা  I ন্ডস  ন্ডি-2022’ এর উলিাধন 

কলরলে 

মুেযমন্ত্রী এন. র়াঙ্গ়া ়াবমর উপবস্থবেকে, কলফকটনয়ান্ট গিনণর  . োন্ডমন্ড সাই 

খসৌন্দররাজন িিমব়াকরর জ্নয পুদুকচবরর ‘ন্ডবচ খফন্ডেভযা  I ন্ডস  ন্ডি-

2022’-এর উকদ্ব়াযন েকরন৷ 

• গ়ান্ধী ত েে, পবি কমবরন়া, এবিং পুদুকচবরর পয়ার়াি়াই  ববকচর 

 য়ািুন  চ়ার বেন যকর এই উৎ কবর আকয়়াজ্ন েরকব। 

• উৎ ব চল়াে়ালীন, বববিন্ন  ়ািংসৃ্কবেে অনুি়ান এবিং িবেকয়াবগে়া 

হকব। 

Ethosh Digital প্রেম আইটি প্রন্ডেিণ ও  ন্ডরলষবা খকন্দ্র 

খ হলে েুল লে। 

কলহ এেটি আইটি ক ক্টর তেবরকে িিম পেকক্ষপ বনকয়কে । ল়াে়াকের অবেবরক্ত 

পুবলশ মহ়াপবরচ়ালে এ এ  ে়াি়াকর কলকহ ইকি়াশ বিবজ্ট়াকলর িিম আইটি 

িবশক্ষর্ ও পবরকষব়া কেন্দ্র েুকলকেন । 

Ethosh Digital হল েয়াবলকফ়াবনণয়়ায় িবেবিে এেটি বহুজ়্াবেে 

কে়াপ়াবন, য়া বিবজ্ট়াল কয়াগ়াকয়াগ এবিং AR-VR পকর্য ববকশষজ্ঞ । বশক্ষ়া, 

বযব ়া, স্ব়াস্থয, কেল়াযুল়া এবিং কটে ই উন্নয়কনর কক্ষকত্র ি়ারকের  ীম়ান্ত অঞ্চকল 

ে়াজ্ েকর এমন পুকন-বিবত্তে NGO, অ ীম ফ়াউকিশন দ্ব়ার়া ল়াে়াকে িিম 

আইটি অবফ  স্থ়াপকন ইকি়াশ বিবজ্ট়ালকে  হ়ায়ে়া ের়া হকয়বেল। 
 

ETHOSH সম্পলকি : 

ETHOSH হল এেটি িযুবক্ত-চ়াবলে ফ়ামণ য়া ল়াইফ ়াকয়ে, কহলি কেয়়ার 

এবিং ইবঞ্জবনয়়াবরিং ক ক্টকর ববেবয়াপী বশল্প কনে়াকের এবিং বড েয়ািগুবলর জ্নয 

উচ্চ-িি়াববে বিবজ্ট়াল অবিজ্ঞে়া তেবর েকর। ে়ার়া ববপর্ন, গ্র়াহে পবরকষব়া, 

িবশক্ষর্ এবিং R&D  ক্ষমে়ায় ববকশষজ্ঞ, ে়াই ে়ার়া অননয বিবজ্ট়াল  ়ামগ্রী 

এবিং  ম়ায়ান তেবর েকর। 

ভারলের প্রেম ন্ডবশুি সবুজ হাইলরালজন প্ল্যান্ট আসালম চা ু 

হলযলে 

ি়ারকের িিম 99.999% ববশুদ্ধ  বুজ্ হ়াইকর়াকজ্ন প়াইলট প্ল্য়ান্টটি অকয়ল 

ইবিয়়া বলবমকটি(OIL) দ্ব়ার়া আ ়াকমর কজ়্াডহ়াট প়াপ কেশকন চ়ালু ের়া 

হকয়কে । প্ল্য়ান্টটির িবেবেন 10কেবজ্ স্থ়াপন ক্ষমে়া রকয়কে। প্ল্য়ান্টটি এেটি 

100 বেকল়াওয়়াট অয়াবনয়ন এক্সকচঞ্জ কমমকেন (AEM) ইকলকক্ট্র়াল়াইজ়্ার 

অয়াকর বযবহ়ার েকর 500kW ক ৌর প্ল্য়ান্ট দ্ব়ার়া উত্প়াবেে ববদুযৎ কিকে বগ্রন 

হ়াইকর়াকজ্ন তেবর েকর । ি়ারকে িিমব়াকরর জ্নয AEM িযুবক্ত বযবহ়ার ের়া 

হকে। 

এই প্ল্য়ান্টটি িববষযকে  বুজ্ হ়াইকর়াকজ্ন উৎপ়ােন 10 কেবজ্ কিকে িবেবেন 

30 কেবজ্কে বৃবদ্ধ েরকব বকল আশ়া ের়া হকে ।  

সরকান্ডর কমিকেি ালদর জােীয সাইবার অনুেী লন প্রন্ডেিণ খদওযা 

হলব 

ি়ারকের cyber posture কে শবক্তশ়ালী ের়ার জ্নয জ়্ােীয় বনর়াপত্ত়া 

পবরষকের  বচব়ালয়  রে়াবর েমণেেণ ়া এবিং িয়ান ক ক্টর  িংস্থ়াগুবলর জ্নয  

National Cyber Security Incident Response 
Exercise (NCX India)  আকয়়াজ্ন েরকে।  

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• জ়্ােীয়  ়াইব়ার ব বেউবরটি ইনব কিন্ট কর পে এক্স়ার ়াইজ্ শুরু 

েকরবেকলন জ়্ােীয় বনর়াপত্ত়া উপকেষ্ট়া অবজ্ে কি়াি়াল। 

• নয়াশন়াল ব বেউবরটি ে়াউবেল ক কক্রট়াবরকয়কটর এেটি বববৃবে 

অনু ়াকর, 140টিরও কববশ েমণেেণ ়াকে িবশক্ষর্ ক শন, ল়াইি 

ফ়ায়়ার এবিং কেৌশলগে অনুশীলকনর ম়াযযকম িবশক্ষর্ কেওয়়া হকব। 

• Detection Techniques, Malware 
Information Sharing Platform (MISP), 
Vulnerability Handling & Penetration 
Testing, Network Protocols & Data 
Flows, এবিং Digital Forensics িিৃবে টবপে এে়াকন 

েি়ার ের়া হকব | 

• ল়াে়াকে  ়াম্প্রবেে প়াওয়়ার বগ্রি হয়াবেিংকয়র েটন়া, ক ই ়াকি 

মন্ত্রর়্ালকয়র টুইট়ার অয়াে়াউন্ট হয়াে হওয়়ার  ়াকি জ্বডে কবশ 

েকয়েটি েটন়ার পবরকিবক্ষকে অনুশীলনটি চ়ালু ের়া হয় । 

• কেকন্দ্রর মকে, বরকয়ল-ট়াইম বগ্রি বনয়ন্ত্রর্ এবিং ববদুযৎ কিরকর্র জ্নয 

ে়ায়ী কি পয়াচ কেন্দ্রগুবলর কনটওয়়ােণ গুবল লঙ্ঘন ের়ার েকয়েটি 

িকচষ্ট়া  ়াম্প্রবেে ম়া গুবলকে েকটকে। 
 

নলরন্দ্র ন্ডসং খোমার 2022 োন্ডরফ প্রচারান্ডভযালনর জনয একটি 

খদেবযা ী সভার উলিাধন কলরলেন 

কেন্দ্রীয় েৃবষমন্ত্রী নকরন্দ্র ব িং কে়াম়ার  ম্প্রবে নয়়াবেবের NASC েমকপ্ল্কক্স 

2022-23 ে়াবরফ িচ়ার়াবিয়াকনর জ্নয েৃবষ  িংক্র়ান্ত জ়্ােীয়  কম্মলন শুরু 

েকরকেন। 

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• েৃবষমন্ত্রী বনকজ্র আনি িে়াশ েকর বকলকেন কয, 2nd 

Advance Estimates (2021-22) অনু ়াকর, কেকশ 

কম়াট ে়ােযশক যর উৎপ়ােন 3160 লক্ষ টন কপৌৌঁেকব | 

• ি়াল এবিং তেলবীকজ্র উৎপ়ােন হকব যি়াক্রকম 269.5 লক্ষ টন 

এবিং 371.5 লক্ষ টন। 

• 2020-21  ়াকল উেয়ান চ়াকষর উৎপ়ােন 3310.5 লক্ষ টকন 

কপৌৌঁেকব বকল আশ়া ের়া হকে, য়া ি়ারেীয় উেয়ান চ়াকষর জ্নয 

 বণে়াকলর  বণকশ্রি স্তর | 

• এে়াড়া, মন্ত্রী কয়াগ েকরকেন কয কেন্দ্র এবিং র়াজ্যগুবল কিষজ্ন়াশে 

এবিং বীকজ্র ি়াপযে়া  ুরবক্ষে েরকে  হকয়াবগে়া েরকব | 
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• বেবন বকলকেন কয, নয়াকন়া-ইউবরয়়া বেকয় ইউবরয়়া িবেস্থ়াপকনর জ্নয 

এেটি পদ্ধবে তেবর ের়া উবচে । বেবন বকলন,  রে়ার ি়ােৃবেে ও 

তজ্ব েৃবষকে অগ্র়াবযে়ার কেকব । 

• যবেও েৃবষ রপ্ত়াবন বৃবদ্ধ কপকয়কে, মন্ত্রী বকলবেকলন কয আন্তজ্ণ ়াবেে 

ব়াজ়্াকর িবেকয়াবগে়া ের়ার জ্নয ম়ান পন্ন পর্যগুবলকে অগ্র়াবযে়ার 

বেকে হকব । েৃষে ও রপ্ত়াবনে়ারে উিকয়রই ল়ািব়ান হওয়়া উবচে। 
 

খেল ঙ্গানায ন্ডবলের বৃহিম মবদুযন্ডেক ন্ডি-হুই ার মেন্ডরর কারোনা 

স্থা ন করা হলব 

ম়াবেণ ন যুক্তর়াকষ্ট্রর েয়াবলকফ়াবনণয়়ায় অববস্থে ন্ডবন্ড ন্ডে ইল কট্রিক 

ইনকল িালরলট  (ন্ডবন্ড টি), কেকলঙ্গ়ান়ায় ববকের বৃহত্তম তবদুযবেে বি-

হুইল়ার উত্প়ােন প্ল্য়ান্ট িবেি়া ের়ার ইে়া িে়াশ েকরকে ৷ 200 এের 

জ়্ায়গ়া জু্কড 2 য়াকপ প্ল্য়ান্টটি তেবর ের়া হকব । িবে বের 18000 ইকলেট্রিে 

য়ান (EV) উৎপ়ােকনর ক্ষমে়া  হ 13.5 এেকরর িিম প্ল্য়ান্টটি 2023 

 ়াকল চ়ালু হকব এবিং 2024  ়াকল িবে বের 240000 EV উৎপ়ােন 

ক্ষমে়া  হ 200 এেকরর জ্বমকে প্ল্য়ান্টটি  স্থ়াপন ের়া হকব।  

এই  ুববয়াটি ে়াকগণ়া মকিল TaskmanTM  এবিং পয়াক ঞ্জ়ার  িংস্করর্ 

UrbanTM  হ বববলটির  মস্ত পর্য উত্প়ােন েরকব। এই  ুববয়াটি 150 

বমবলয়ন USD (ি়ায় 1,144 কে়াটি ট়াে়া)অিণ মযকলযর বযবক্তগে বববনকয়়াগ 

চ়াল়াকব বকল অনুম়ান ের়া হকে এবিং কেলঙ্গ়ান়ায় 3000 টিরও কববশ চ়ােবর 

তেবর েরকব বকল আশ়া ের়া হকে।  

 

েীষি 10টি ইোে ন্ডেলের মলধয ভারেই একমাত্র খদে 

ইপ়াে মন্ত্রী র়াম চন্দ্র ি ়াে ব িং, ি়ারকের ইপ়াে ক ক্টকরর ববেবয়াপী কস্ককল 

অ ়ায়ারর্ প়ারফরময়াকের িশিং ়া েকরকেন এবিং বেবন 2022  ়াকল ইপ়াে 

ক ক্টকর ি়ারকের এই প়ারফরময়াে চ়াবলকয় বনকয় কযকে উত্ ়াবহে েকরকেন৷ 

এই উৎপ়ােন বৃবদ্ধ ি়ারেকে পরবেী 25 বেকর উৎপ়ােন ক্ষমে়া 500 বমবলয়ন 

েরকে  ়াহ়াযয েরকব৷  

গুরুত্ব মণি ন্ডদক: 

• 22 এবিল ওয়়ার্ল্ণ  বেল অয়াক ়াব কয়শন দ্ব়ার়া িে়াবশে েিয 

অনু ়াকর, ববকের শীষণ েশটি ইপ়াে উৎপ়ােনে়ারী কেশগুবলর মকযয 

ি়ারেই এেম়াত্র কেশ কযটি গে বেকরর এেই  মকয়র েুলন়ায় 

জ়্ানুয়়াবর কিকে ম়াচণ  2022 পযণন্ত ইপ়াে উৎপ়ােন বৃবদ্ধ েকরকে৷ 

• ি়ারে 9 বমবলয়ন টন ইপ়াে উৎপ়ােন েকরকে, য়া আকগর বেকরর 

েুলন়ায় 5.9% কববশ। 

• ি়ারকের বৃবদ্ধর হ়ার 4.4 শে়ািংশ, কযে়াকন 2022  ়াকলর ম়াচণ  ম়াক  

9 বমবলয়ন টন ইপ়াে উৎপ়াবেে হকয়কে৷ 

• শীষণ 10-এর মকযয ি়ারে এেম়াত্র অনয কেশ য়া ম়াচণ  ম়াক  ইপ়াে 

উৎপ়ােন বৃবদ্ধ েকরকে  | 
 

খমন্ডক্সলকার গুযাদা াজারা ইউলনলস্কার ওযার্ল্ি  বুক কযান্ড টা  

2022 ন্ডহসালব খোন্ডষে হলযলে 

ওয়়ার্ল্ণ  বুে েয়াবপট়াল অয়ািি়াইজ্বর েবমটির  ুপ়াবরকশ ইউকনকস্ক়ার 

মহ়াপবরচ়ালে অকর আকজ়্াকল 2022  ়াকলর জ্নয কমবক্সকে়ার  

গুয়়াে়াল়াজ়্ার়াকে World Book Capital for the year 

2022  বহক কব কে়াষর়্া েকরকে। শহরটি, 2017  ়াল কিকে ইবেমকযযই 

এেটি ইউকনকস্ক়া বক্রকয়টিি ব টি,  ়াম়াবজ্ে পবরবেণ ন,  বহিং ে়া কম়াে়াকবল়া 

এবিং শ়াবন্তর  িংসৃ্কবে গকড কে়াল়ার জ্নয বনবণ়াবচে হকয়বেল৷ 
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