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National News in Bengali 
 

অমিত শাহ বেঙ্গালুরু ক্যাম্পাসের ন্যাশনাল ইসেমলসেন্স 

মিড(NATGRID)এর উসবাধন ক্রসলন 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অমমত শাহ বেঙ্গালুরুতত ন্যাশনাল ইতেমলতেন্স মিড(NATGRID) 

ক্যাম্পাতের উতবাধন ক্তরতেন । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমমত শাতহর মতত, নতরন্দ্র বমামি 

েরক্ার শুরু বেতক্ই েন্ত্রােোতির মেরুতে মেতরা-টলাতরন্স মতনাভাে ব াষণ 

ক্তরতেন । অমমত শাহ বেঙ্গালুরুতত ন্যাশনাল ইতেমলতেন্স মিড (NATGRID) 

প্রাঙ্গতনর উতবাধতনর েময় মন্তব্য ক্তরমেতলন বে, অতীততর েে েমস্যাগুমলর 

তুলনায় বডটা, েুতোগ এেং েটিলতার বেতে মনরা ত্তার প্রতয়ােনীয়তা 

নাটক্ীয়ভাতে েৃমে ব তয়তে। 
 

গুরুত্বপূর্ণ মিক্: 

• েরক্ার ন্যাটমিডতক্ তথ্য েংিহ েংস্থাগুমলর ক্াে বেতক্ বডটা  াোর েন্য 

এক্টি অতযাধুমনক্ এেং উদ্ভােনী তথ্য প্রেুমি  মরক্াঠাতমা প্রমতষ্ঠা ও 

 মরচালনার িাময়ত্ব মিতয়তে। 

• বক্ন্দ্রীয় েরক্ার শীঘ্রই হাওয়ালা বলনতিন, েন্ত্রােী তহমেল, োল নগি, 

মািক্দ্রব্য এেং বোমার হুমমক্, অবেধ অস্ত্র বচারাচালান এেং অন্যান্য েন্ত্রােী 

ক্ােযক্রম ট্র্যাক্ ক্রার েন্য এক্টি োতীয় ডাটাতেে ততমর ক্রতে৷ 

• স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী েতলতেন বে, প্রতয়ােনীয় ততথ্যর প্রমতেন্ধক্তা অ োরতণর 

ক্ারতণ বগাতয়ন্দা এেং আইনী েংস্থাগুমলতক্ এখন েমূ্পণযরূত  তথ্য ব্যেহার 

ক্রতত েেম হওয়া উমচত । 

• তথ্য মেতেষণ এেং তথ্য প্রেুমির েন্য েংস্থাগুমল বেভাতে ক্াে ক্তর তাতত 

এক্টি দৃষ্টান্ত  মরেতয ন হওয়া উমচত। 

• শাতহর মতত, C-DAC প্রধানমন্ত্রীর স্বয়ংেমূ্পণয ভারততর স্বতের োতে তাল 

মমমলতয় ন্যাটমিড োস্তোয়ন ক্রতে | 
 

অংশিহর্ক্ারীরা: 

• ক্ণযাটতক্র মুখ্যমন্ত্রী: োেভরাে বোমাই 

• ক্ণযাটতক্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী: আরাগা জ্ঞাতনন্দ্র 

• বক্ন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রমতমন্ত্রী: মনশীে প্রামামণক্ 

• বক্ন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র েমচে: অেয় কুমার ভাল্লা 

 

ফ্রাসন্সর Cannes Marche’ Du Film-এ ভারত ‘ক্ামি অফ অনার’ 

হসত চসলসে  

বক্ন্দ্রীয় তথ্য ও েম্প্রচার মন্ত্রী, অনুরাগ ঠাকুর ব াষণা ক্তরতেন বে, ফ্রাতন্স ক্ান 

মিল্ম বিমিভযাতলর 75 তম েংস্করতণর  াশা ামশ আতয়ামেত আেন্ন মাতচয  ডু 

মিতল্ম ভারত েরক্ারীভাতে েম্মামনত বিশ হতে । ক্ামি অি অনার িযাটাে এর 

িতল ভারততর মেতনমা, েংসৃ্কমত এেং ঐমততহযর উ র আতলাক্ াত েহ 

ম্যাতেমিক্ মেতচ আতয়ামেত Marche Du Films এর উতবাধনী রাতত বিাক্াে 

ক্ামি মহোতে ভারততর উ মস্থমত মনমিত ক্রা হতয়তে । 

ভারততক্ the “Goes to Cannes Section”-এ 5টি মনেযামচত মেতনমা ম চ 

ক্রার েুতোগ বিওয়া হতয়তে। এই মেতনমাগুমল মিল্ম োোতরর অধীতন ওয়াক্য  ইন 

বপ্রাতিে ল্যাতের অংশ:  

• Jaicheng Zxai Dohutia এর Baghjan – Assamese, Moran 

• Shailendra Sahu  এর Bailadila – Hindi, Chhattisgarhi 

• Ektara Collective এর Ek Jagah Apni (A Space of Our Own)  – 

Hindi 

• Harshad Nalawade এর Follower – Marathi, Kannada, Hindi 

 

International News in Bengali 
 

ইিানুস়েল ম্যাক্রন আসরা এক্টি বি়োসির েন্য ফ্রাসন্সর বেমেসডে 

মহোসে মনেণামচত হস়েসেন 

ইমানুতয়ল ম্যাক্রন িরােী রাষ্ট্র মত মহোতে আরও  াাঁ চ েেতরর েন্য মনেযামচত 

হতয়তেন, ততে মতমন শীঘ্রই গুরুত্ব ূণয েংেিীয় মনেযাচতনর মুতখামুমখ হতেন 

বেখাতন মতমন তার েংখ্যাগমরষ্ঠতা েোয় রাখতত েমস্যার েমু্মখীন হতত  াতরন। 

রাষ্ট্র মত মনেযাচতনর আনুষ্ঠামনক্ িলািল োংমেধামনক্ ক্াউমন্সল বারা প্রক্ামশত 

হতে এেং ম্যাক্রন এক্টি মমন্ত্রেভা তেঠক্ ক্রতেন । 
 

িামক্ণ ন যুক্তরাষ্ট্র ভারত, রামশ়ো এেং চীনসক্ তাসির intellectual 

property েুরক্ষা অিামধক্াসরর তামলক্া়ে নমিভুক্ত ক্সরসে 

ভারত, চীন, রামশয়া এেং আরও চারটি বিশ intellectual property  েুরো এেং 

প্রতয়াতগর েন্য মামক্য ন েুিরাতষ্ট্রর োমষযক্ ‘Priority Watch List’-এ  েুি 

হতয়তে । আতেয মেনা, মচমল, ইতন্দাতনমশয়া এেং বভমনেুতয়লা মামক্য ন েুিরাতষ্ট্রর 

োমণেয প্রমতমনমধর অমিতের তামলক্ায় অন্যান্য বিতশর মতে রতয়তে। 
 

গুরুত্বপূর্ণ মিক্: 

• এই েেতরর তামলক্ায় োক্া োতটি বিশই আতগর েেতরর তামলক্ায় মেল। 

• আলতেমরয়া, োেযাতডাে, েমলমভয়া, ব্রামেল, ক্ানাডা, ক্লমিয়া, বডামমমনক্ান 

মর ােমলক্, ইকুতয়ডর, মমশর, গুয়াততমালা, বমমিতক্া,  ামক্স্তান, 

প্যারাগুতয়, ব রু, োইল্যান্ড, মেমনিাি ও বটাোতগা, তুরস্ক, তুক্য তমমনস্তান, 

উেতেমক্স্তান এেং মভতয়তনাম ওয়াচ মলি-এ রতয়তে, বেখাতন অন্তমনযমহত 

IP েমস্যাগুমল েমাধাতনর েন্য মব ামেক্ মতনাতোগ প্রতয়ােন। 
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NATO-র Defender Europe 2022 এেং Swift Response 2022 

এক্সারোইে শুরু হস়েসে 

উত্তর আটলামেক্ ট্রিটি অগযানাইতেশন (NATO) এর এিারোইে Defender 

Europe 2022(DE22) এেং Swift Response 2022(SR22) 01 বম, 2022-

এ শুরু হতয়তে, োর লেয মামক্য ন েুিরাষ্ট্র (US) এেং NATO-র মমে এেং 

অংশীিারতির মতে প্রস্তুমত এেং আন্তঃক্ােযেমতা ততমর ক্রা । এিারোইেগুমল 

01 বম বেতক্ 27 বম, 2022  েযন্ত মনধযামরত হতয়তে। 

এিারোইে েুইফ্ট বরে ন্স হল এক্টি োমষযক্ US আমময ইউতরা  এেং আমফ্রক্ার 

েহুোমতক্ প্রমশেণ এিারোইে, ো এই েের  ূেয ইউতরা , আক্য টিক্ হাই নেয, 

োমিক্ে এেং েলক্াতন অনুমষ্ঠত হতে । এিারোইেটি ব াল্যাতন্ড শুরু হতয়তে 

এেং আতরা 8টি বিতশ অনুমষ্ঠত হতে । 20 টিরও বেমশ বিতশর আনুমামনক্ 18,000 

েন অংশিহণক্ারী উভয় এিারোইতে এক্োতে প্রমশেণ বনতে ।  

 

State News in Bengali 
 

িাইসিশন ট্র্যামক্ং মেসেি অযাপ ততমরর মিক্ বিসক্ িহারাষ্ট্র 

ভারসতর েিি রােয হস়ে উসেসে 

মহারাষ্ট্র ভারততর প্রেম রােয হতয় উতঠতে বেটি এক্টি ওতয়েোইট-মভমত্তক্ 

মাইতিশন ট্র্যামক্ং মেতিম (MTS) অযামিতক্শন ততমর ক্তরতে, বেখাতন এক্টি 

unique  মরচয় নিতরর মােতম migrant workers বির গমতমেমধ ট্র্যাক্ ক্রা 

োয়। মাইতিশন ট্র্যামক্ং মেতিম (MTS) প্রক্তের লেয হল migrant workers 

বির েন্য েমমিত মশশু উন্নয়ন  মরতষো(ICDS) এর বেমন 18 েেতরর ক্ম েয়েী 

মশশু, স্তন্যিানক্ারী মা এেং অঙ্গনওয়াম়ি বক্তন্দ্র মনেমন্ধত গভয েতী মমহলারাতির 

ধারাোমহক্তা মনমিত ক্রা । 
 

িহারাষ্ট্র এেং গুেরাসের রােয মিেে 2022 

মহারাষ্ট্র এেং গুেরাট 1লা বম 2022-এ তাতির রােয মিেে উিো ন ক্তরতে । 

1লা বম, 1960 তামরতখ, বোতি  ুনগযঠন আইন, 1960 বারা মবভামষক্ রােয 

বোতিতক্ দুটি  ৃেক্ রাতেয(মারাঠিভাষী বলাক্তির েন্য মহারাষ্ট্র এেং গুেরাট 

ভাষী বলাতক্তির েন্য গুেরাট) মেভি ক্রা হতয়মেল । গুেরাট ভারতীয় 

ইউমনয়তনর 15তম রােয মহোতে প্রমতমষ্ঠত হতয়মেল। 
 

িহারাষ্ট্র 

• রােধানী: মুিাই 

• মলঙ্গ অনু াত: প্রমত 1000  ুরুতষ 929 েন মমহলা (োতীয়: 943) 

• োেরতা: 82.34% (োতীয়: 74.04%) 

• আরে োগর মহারাতষ্ট্রর  মিম েীমানা এটি অেমস্থত, গুেরাট এেং 

মেপ্রতিশ উত্তর মিতক্ রতয়তে। েমত্তশগ়ি রাতেযর  ূেয েীমানা েুত়ি রতয়তে 

। ক্ণযাটক্ এেং বততলঙ্গানা এর িমেণ মিতক্ রতয়তে। 

• রােযটিতক্ বিতশর  াওয়ার হাউে মহতেতে মচমিত ক্রা হতয়তে এেং 

ভারততর আমেযক্ ও োমণমেযক্ োোতরর বক্ন্দ্রমেনু্দ মহতেতে এর রােধানী 

মুিাইতক্ মচমহহত ক্রা হতয়তে । 

• মহারাতষ্ট্রর দুটি প্রধান েন্দর রতয়তে, মুিাই েন্দর এেং েওহরলাল বনহরু 

েন্দর (JNP) উভয়ই মুিাই েন্দতর অেমস্থত। 

• ইমন্ডয়া বিট অি িতরি মরত াটয  (ISFR)-2019 অনুোতর, মহারাতষ্ট্রর 

েনভূমম রাতেযর বভৌগমলক্ এলাক্ার 16.50%। 
 

গুেরাে 

• রােধানী: গান্ধীনগর 

• মলঙ্গ অনু াত: প্রমত 1000  ুরুতষ 919 েন মমহলা (োতীয়: 943) 

• োেরতা: 78.03% (োতীয়: 74.04%) 

• রােযটি  মিতম আরে োগর, উত্তর ও উত্তর- ূতেয েোক্রতম  ামক্স্তান ও 

রােস্থান, িমেণ- ূতেয মেপ্রতিশ এেং িমেতণ মহারাষ্ট্র বারা বেমষ্টত। 

• গুেরাট হল বিতশর প্রেম রােয বেটি মেশ্বব্যা ী উষ্ণতার েমস্যা বমাক্াতেলা 

ক্রার েন্য 'েলোযু়  মরেতয ন'-এর এক্টি  ৃেক্ মেভাগ চালু ক্তরতে৷ 

• ক্ান্ডলা েন্দর হল গুেরাতটর প্রধান েন্দর, এো়িা 41টি বোট েন্দর রতয়তে। 

• গামমত, ভীল, বধামিয়া, োউচা এেং কুনমে হল রাতেযর প্রধান উ োমত। 

• ইমন্ডয়া বিট অি িতরি মরত াটয  (ISFR)-2019 অনুোতর, গুেরাতট 

বিতশর মতে বরক্ডয  ক্রা েনাঞ্চল/মিন ওয়াশ (RFA/GW) এর মতে 

েলাভূমমর েৃহত্তম এলাক্া রতয়তে,  তার তর রতয়তে  মিমেঙ্গ। 
 

িহারাষ্ট্র িমিেভা 'িহারাষ্ট্র মেন ব্যাঙ্ক েক্ল্প' এর অনুসিািন ক্সরসে 

মহারাষ্ট্র মমন্ত্রেভা 'িহারাষ্ট্র মেন ব্যাঙ্ক' এর অনুতমািন ক্তরতে । োমুমদ্রক্ 

তেমচেয, স্থানীয় িেতলর েীে এেং প্রাণী তেমচেয েহ মহারাতষ্ট্র বেতনটিক্ েম্পি 

েংরেণ ক্রার েন্য এটির অনুতমািন ক্রা হতয়তে । আগামী  াাঁ চ েেতর, এই 

োতটি বিাক্াে মেষতয় 172.39 বক্াটি টাক্া খরচ ক্রা হতে। 
 

োতটি বফাক্াে মেষ়ে মক্ মক্? 

'মহারাষ্ট্র মেন ব্যাঙ্ক প্রক্ে' োতটি মেতমর উ র ক্াে ক্রতে: 

1. োমুমদ্রক্ েীেবেমচেয 

2. স্থানীয় িেল/েীতের োত 

3. বিশীয় গোমি  শুর োত 

4. বফ্রশ ওয়াটার োতয়াডাইভারমেটি 

5. তৃণভূমম, স্ক্রােল্যান্ড এেং  শু চারণভূমমর েীেবেমচেয 

6. েন অমধক্াতরর অধীতন োক্া এলাক্ার েংরেণ ও ব্যেস্থা না  মরক্েনা 

7. েনাঞ্চতলর  ুনরুজ্জীেন 
 

প্রক্েটি মহারাষ্ট্র রােয েীেবেমচেয বোডয  (MSBB) বারা োস্তোময়ত হতে এেং মুখ্য 

েমচে ও প্রধান েমচে এর অধীতন ক্মমটি তত্ত্বােধান ক্রতে । MSBB মেরল এেং 

মে ন্ন োমুমদ্রক্ প্রোমতর নমে ে এেং েংরেতণর েন্য ন্যাশনাল ইনমিটিউট অি 

ওশাতনািামি (NIO) বগায়ার মততা প্রমতষ্ঠানগুমলর োতে েমিয় ক্রতে। 
 

মেহাসরর পূমর্ণ়ো়ে বিসশর েিি ইিানল প্ল্যাসের উসবাধন ক্রসলন 

িুখ্যিিী নীতীশ কুিার 

মেহাতরর মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মেহাতরর পূমর্ণ়ো বেলা়ে ভারততর েিি ইিানল 

প্ল্যাসের উতবাধন ক্তরতেন । িযােটি ইোনণ ইমি়ো োস়োফুস়েলে োইসভে 

মলমিসেড 105 বক্াটি োক্া ব্যতয় স্থা ন ক্তরতে । মেহার 2021 োতলর প্রেমাতধয 

এক্টি ইিানল উত্পািন েচার নীমত মনতয় এতেমেল ৷ এটি বিতশর প্রেম শস্য-

মভমত্তক্ ইোনল িযাে৷ 
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গুরুত্বপূর্ণ মিক্ 

•  ূমণযয়া বেলা শহর বেতক্ প্রায় 12 মক্তলামমটার দূতর গতণশ ুর  তরারায় 

অেমস্থত এই িযােটি 15 এক্র েমম েুত়ি মেসৃ্তত। 

•  ূমণযয়া, ক্াটিহার, আরামরয়া এেং মক্ষাণগঞ্জ বেলাগুমল, ো েীমাঞ্চল অঞ্চল 

মহোতে  মরমচত, মেহাতর উৎ ামিত বমাট ভুট্টার 80% এেং এক্েতঙ্গ এমপ্রল 

বেতক্ আগি  েযন্ত 30-35 লে বমট্রিক্ টন (MTs) উত্ ািন ক্তর। 

• মেহার 2021 োতলর প্রেমাতধয এক্টি ইোনল উৎ ািন প্রচার নীমত মনতয় 

এতেমেল। 

• মেহাতর, 17টি ইোনল উৎ ািন বক্ন্দ্র স্থা ন ক্রা হতে, ো আখ, গু়ি, ভুট্টা 

এেং ভাঙ্গা চাল ব্যেহার ক্তর প্রমত েের 35 বক্াটি মলটার জ্বালামন উৎ ািন 

ক্রতে। 

• উৎ ামিত ইোনল বতল মে ণন েংস্থাগুমলতত ব তট্র্াল এেং মডতেতলর 

মমশ্রতণর েন্য েরেরাহ ক্রা হতে। 

•  ূমণযয়ার  াশা ামশ মুোিির ুর, বভাে ুর, নালন্দা, েিার, মধুেমন, 

বেগুেরাই, বগা ালগঞ্জ,  ূেয চম্পারণ, ভাগল ুতর ইোনল িযাে স্থা ন ক্রা 

হতে৷ 
 

েমিশগড় েরক্ার ‘িুখ্যিিী মিতান বযােনা’ চালু ক্সরসে  

েমত্তশগত়ির মুখ্যমন্ত্রী, ভূত শ োত ল ‘িুখ্যিিী মিতান বযােনা’ (মমতান মাতন 

এক্েন েনু্ধ) চালু ক্তরতেন, ো েমত্তশগত়ির রা়েপুর, দুগণ, মেলােপুর এেং 

রােনন্দগাাঁ ও েহ 14টি ব ৌর ক্ত যাতরশতন  াইলট মভমত্ততত োস্তোময়ত হতে । 

এই প্রক্তের অধীতন, েমত্তশগত়ির োমেন্দারা তাতির বিারতগা়িায় প্রায় 100 টি 

েরক্ামর  মরতষো ব তত  াতরন। 

 

রােস্থান েিি 10 GW বেৌর রাসেয পমরর্ত হস়েসে 

Mercom’s India Solar Project Tracker অনুোয়ী, রােস্থান 10 

মগগাওয়াট ক্রমেধযমান েৃহৎ আক্াতরর বেৌর ইনিতলশন ক্রা ভারততর প্রেম 

রােয হতয় উতঠতে । রাতেযর বমাট 32.5 মগগাওয়াট মেদুযততর েমতা রতয়তে, 

োর মতে 55 শতাংতশর েন্য  ুননযেীক্রণতোগ্য, 43 শতাংতশর েন্য তা  শমি 

এেং োমক্ 2 শতাংতশর েন্য  ারমাণমেক্ শমি রতয়তে ৷ বেৌর হল েেতচতয় 

প্রচমলত শমির উৎে, োর বমাট েমতা প্রায় 36 শতাংশ এেং এটি 64 শতাংশ 

 ুননযেীক্রণতোগ্য শমির িায়ী। 
 

 

বতসলঙ্গানা েরক্ার 'বনিান্না মেিা' মিসির অধীসন েীিা ক্ভাসরে 

েোমরত ক্সরসে 

বততলঙ্গানা রােয েরক্ার ‘তনোন্না মেমা’ (ওতয়ভারে ইনু্সযতরন্স) মস্কতমর অধীতন 

তাাঁ ত এেং  াওয়ার লুম তাাঁ তীতির েন্য েীমা ক্ভাতরে ো়িাতনার ব াষণা ক্তরতে 

। রােয েরক্ার কৃ্ষক্তির মেমা প্রক্তের েমতুল্য েীমা প্রক্তের অধীতন তাাঁ মততির 

েন্য 5 লে টাক্ার েীমা ক্ভাতরে ো়িাতনার আতিশ োমর ক্তরতে । 

েক্সল্পর অধীসন: 

• চলমত েেতর প্রক্েটি োস্তোয়তনর েন্য 29 বক্াটি টাক্ারও বেমশ মঞু্জর ক্রা 

হতয়তে ৷ ক্যামেতনট োে ক্মমটি রাতেয 55 হাোতররও বেমশ তাাঁ ত এেং 

 াওয়ার লুম ও আনুষমঙ্গক্ তাাঁ মততির ক্ভার ক্রার প্রস্তাে ক্তরমেল । 

• েীমা ক্ভাতরে 18 বেতক্ 59 েের েয়েী তাাঁ মততির েন্য প্রিান ক্রা হতে । 

তাাঁ মত ো আনুষমঙ্গক্ ক্মীর মৃতুযর  মরোরতক্ েীমা েুমেধা প্রোমরত ক্রা হতে 

। আগামী মাতে এই মস্কমটি চালু হতত  াতর। 

 

ওমড়শা ভারসতর েিি উপোতী়ে স্বাস্থয পযণসেক্ষর্ বক্ন্দ্র বহাে ক্রসত 

চসলসে 

ওম়িশা ভারততর এক্মাে মানমমন্দর ততমর ক্রার  মরক্েনা ক্রতে, ো রাতেযর 

আমিোেী মানুষতির স্বাস্থয েম্পমক্য ত বডটা রাখা োক্তে  । ST এেং SC উন্নয়ন 

মেভাগ এেং, ইমন্ডয়ান ক্াউমন্সল অি বমমডক্যাল মরোতচয র এক্টি আঞ্চমলক্ 

প্রমতষ্ঠান RMRC এই মেষতয় এক্টি েমত াতা স্মারক্ (MoU) স্বাের ক্তরতে । 

 

িহারাসষ্ট্রর বেল েন্দীসির ঋর্ বিও়োর 'মেভালা' েক্ল্প চালু হস়েসে 

মহারাতষ্ট্রর মেমভন্ন ক্ারাগাতর শামস্ত বভাগ ক্রা ক্তয়মিতির েন্য মহারাতষ্ট্রর ক্ারা 

মেভাগ 'মেভালা' নাতম এক্টি ঋণ প্রক্ে চালু ক্তরতে । বেল মেভাগ এেং মহারাষ্ট্র 

রােয েমোয় ব্যাঙ্ক বারা োস্তোময়ত এই প্রক্েটি  ুতনর ইস়েরও়োিা বক্ন্দ্রী়ে 

ক্ারাগাসর শুরু হতয়তে ।  

'মেভালা' শতের মারাঠি ভাষায় অেয হল বেহ | এটি প্রােমমক্ভাতে বেইেে 

েন্দীতির েন্য চালু ক্রা হতয়তে, োরা মতন েেতরর বেমশ েময় ধতর ক্ারািণ্ড বভাগ 

ক্রতেন। এই মস্কতমর প্রােমমক্  েযাতয় 50,000 টাক্া ঋণ বিওয়া হতে । েুতির 

হার 7% প্রতোেয হতে। ব্যাংক্টি বে েুি  াতে তার মতে 1 শতাংশ ব্যাংতক্র তরি 

বেতক্ েমন্দ ক্ল্যাণ তহমেতল বিওয়া হতে । এই ঋণ ইেুয ক্রার েন্য বক্ান 

গ্যারাোর ো েন্ধক্ীর প্রতয়ােন বনই | 
 

হা়েদ্রাোি ভারসতর েিি বলা বক্মিমি বেক্সনালমে হাে আস়োেন 

ক্সরসে 

ডাঃ বরমি’ে ইনমিটিউট অি লাইি োতয়তন্স (DRILS) এক্টি মামি-

ইন্ডামি-েমমেযত বলা বক্মমমি বটক্তনালমে হাে (FCT হাে) চালু ক্রা হতয়তে । 

হােটি উতবাধন ক্রার েময়, মশে ও োমণেয (I&C) এেং তথ্য প্রেুমি (IT) এর 

প্রধান েমচে েতয়শ রঞ্জন েতলমেতলন বে এটি আমাতির বিতশ প্রেম FCT হাে 

এেং এটি িামযা ব্যেোর েন্য এক্টি েেমক্ারী । 
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Economy News in Bengali 
 

এমেল 2022-এর GST রােস্ব: েেণক্াসলর েসেণাচ্চ 1.68 লক্ষ বক্াটি 

োক্া 

 ণ্য ও  মরতষো ক্র (GST) েংিহ এমপ্রল মাতে েেযক্াতলর েতেযাচ্চ 1.68 লে 

বক্াটি টাক্ায় ব ৌাঁতেতে | এমপ্রতলর েংখ্যাটি  ূেয েেতরর তুলনায় 20% বেমশ 

হতয়তে এেং এই েেতরর মাচয  মাতের 1.42 লে বক্াটি টাক্া( ূতেযর েতেযাচ্চ) 

বেতক্ 25,000 বক্াটি টাক্া বেমশ। 

2022 োতলর এমপ্রতল, 10.6 মমমলয়ন GST মরটানয িামখল ক্রা হতয়মেল, ো 

আতগর েেতরর তুলনায় 9.2 মমমলয়ন বেমশ । বমাতটর মতে, বক্ন্দ্রীয় GST-র 

 মরমাণ মেল 33,159 বক্াটি টাক্া, রাতেযর GST মেল 41,793 বক্াটি টাক্া, 

েমমিত GST মেল 81,939 বক্াটি টাক্া এেং  ণ্য আমিামনতত 36,705 বক্াটি 

টাক্া েংিহ ক্রা হতয়মেল |  ণ্য আমিামনতত 857 বক্াটি টাক্া েহ CESS েংিহ 

মেল 10,649 বক্াটি টাক্া । েরক্ার বক্ন্দ্রীয় GST-এর মিতক্ 33,423 বক্াটি টাক্া 

এেং েমমিত GST বেতক্ রােয GST-এর মিতক্ 26,962 বক্াটি টাক্া মনষ্পমত্ত 

ক্তরতে ৷ 
 

আসগর িাসের GST েংিসহর তামলক্া: 

• িাচণ  2022: 1.42 লে বক্াটি টাক্া 

• বফব্রু়োমর 2022: 1.33 লে বক্াটি টাক্া 

• োনু়োরী 2022: 1.38 লে বক্াটি টাক্া 

• মডসেম্বর 2021: 1.29 লে বক্াটি টাক্া 

• নসভম্বর 2021: 1.31 লে বক্াটি টাক্া 
 

IRDAI BFSI বেক্টসর েম্পসির 25% বিসক্ 30% মেমনস়োসগর 

েন্য েীিা েংস্থাগুমলসক্ অনুসিািন মিস়েসে 

ইনু্সযতরন্স বরগুতলটমর অযান্ড বডতভল তমে অেমরটি অি ইমন্ডয়া(IRDAI) 

ব্যামঙ্কং, আমেযক্  মরতষো এেং েীমা(BFSI) বক্াম্পামনগুমলতত েীমাক্ারীতির 

েতেযাচ্চ মেমনতয়াতগর েীমা তাতির েম্পতির 25% বেতক্ োম়িতয় 30% ক্তরতে ৷ 

IRDAI মেমনতয়াগ বরগুতলশন, 2016-এর োম্প্রমতক্তম  মরেতয ন অনুোতর, 

আমেযক্ এেং েীমা অযাক্শতনর বেশতহাল্ড এখন েমস্ত েীমাক্ারীতির েন্য 

মেমনতয়াগ েম্পতির 30 শতাংশ হতে । এতত বহাম িাইন্যান্স বক্াম্পামন এেং 

 মরক্াঠাতমাগত অেয েংস্থায় মেমনতয়াগ অন্তভুয ি োক্তে। 
 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

Times Higher Education(THE) ইিপ্যাক্ট র্যামঙ্কং 2022: ভারত 

চতুিণ স্থাসন রস়েসে 

Times Higher Education(THE) ইমপ্যাক্ট র্যামঙ্কংতয়র 2022 েংস্করণ 

প্রক্ামশত হতয়তে। ভারততর 8টি মেশ্বমেদ্যালয় মেতশ্বর শীষয 300টি মেশ্বমেদ্যালতয় স্থান 

ব তয়তে। র যামঙ্কংতয়র শীতষয রতয়তে ওতয়িানয মেডমন ইউমনভামেযটি (অতিমলয়া); 

এর  তর অযামরতোনা বিট ইউমনভামেযটি (US), তার তর ওতয়িানয ইউমনভামেযটি 

(ক্ানাডা)। এ েের 110টি বিতশর বরক্ডয  1,524টি প্রমতষ্ঠান র যামঙ্কংতয় অংশিহণ 

ক্তরতে । অতিমলয়ার ওতয়িানয মেডমন ইউমনভামেযটি োমমিক্ভাতে র যামঙ্কংতয় 

মেশ্বব্যা ী শীষযস্থান অেয ন ক্তরতে। 

গুরুত্বপূর্ণ মিক্: 

• র যামঙ্কং-এ ভারত বেৌে চতুেয েেযামধক্ প্রমতমনমধত্বক্ারী বিশ, বেখাতন বমাট 

64টি মেশ্বমেদ্যালয় রতয়তে (তুরতস্কর মততা এক্ই েংখ্যা)। 

• িমেণ এমশয়ায়, ভারত মেতশ্বর শীষয 50 টি মেশ্বমেদ্যালেতয়র তামলক্ায় প্রতেশ 

ক্তরতে | 

• টাইমে হায়ার এডুতক্শন(THE) ইমপ্যাক্ট র্যামঙ্কং 2022-এর বারা ক্লক্াতা 

মেশ্বমেদ্যালয় বিতশর েমস্ত বক্ন্দ্রীয় এেং রােয-েহায়তাপ্রাপ্ত  ােমলক্ 

মেশ্বমেদ্যালতয়র মতে প্রেম স্থান অেয ন ক্তরতে ৷ ক্লক্াতা মেশ্বমেদ্যালয় 

‘Decent Work and Economic Growth’-মেভাতগ মেশ্বব্যা ী 14 তম 

স্থান অমধক্ার ক্তরতে৷ 
 

মেশ্ব বেে মফ্রডি ইনসডক্স 2022: ভারত 150 তি স্থাসন রস়েসে 

Reporters Without Borders (RSF) 20তম মেশ্ব বপ্রে মফ্রডম ইনতডি 

2022 প্রক্াশ ক্তরতে, ো 180টি বিশ ও স্থাতন োংোমিক্তার অেস্থার মূল্যায়ন 

ক্তর। েূচক্টি েংোি এেং তথ্য মেশৃঙ্খলার মে েযয়ক্র প্রভােগুমলতক্ মানুতষর 

োমতন তুতল ধতর |  
 

েূচসক্র িূল পস়েে: 

• েূচক্ অনুোয়ী ভারততর র্যামঙ্কং গত েেতরর 142তম স্থান বেতক্ 150তম 

অেস্থাতন বনতম এতেতে৷ 

• বন াল ব্যতীত ভারততর প্রমততেশী বিশগুমলর র যামঙ্কং মনতচ বনতম বগতে | 

বন াল মেশ্বব্যা ী র যামঙ্কংতয় 30 তম স্থান বেত়ি 76 তম স্থাতন রতয়তে। 

•  ামক্স্তান 157তম, শ্রীলঙ্কা 146তম, োংলাতিশ 162তম এেং মায়নমার 

১176তম স্থাতন রতয়তে। 

• নরওতয় (1ম) বডনমাক্য  (2য়), েুইতডন (3য়), এতস্তামনয়া (4েয) এেং 

মিনল্যান্ড (5ম) স্থাতন রতয়তে | বেখাতন উত্তর বক্ামরয়া 180টি বিতশর 

তামলক্ার েেতচতয় নীতচ রতয়তে। 

• রামশয়া 155 তম স্থাতন মেল, ো গত েেতরর 150 তম স্থান বেতক্ বনতম 

এতেতে ৷ গত েের চীন মেল 177তম স্থাতন মেল । 
 

বচইন্যালাইমেে 2021 মক্রসটাক্াসরমন্স লাসভ ভারত 21তি স্থাসন রস়েসে 

মক্রতটা অযানামলটিি িাময Chainalysis বারা প্রক্ামশত তথ্য অনুোতর, মেশ্বেুত়ি 

মেমনতয়াগক্ারীরা 2020 োতল $32.5 মেমলয়তনর তুলনায় 2021 োতল বমাট 

$162.7 মেমলয়ন মক্রতটা লাভ ক্তরতে। এটি Chainalysis-এর বারা টানা মবতীয় 

েেতরর বডটা । মক্রতটা েম্পতির মতে Ethereum হল েেতচতয় উতল্লখতোগ্য 

লাভক্ারী ।  

গুরুত্বপূর্ণ মিক্: 

• োইতহাক্, ভারত প্রায় $1.85 মেমলয়ন লাতভর োতে 21তম স্থাতন রতয়তে | 

অন্যমিতক্ $49.95 মেমলয়ন মক্রতটা লাতভর োতে মামক্য ন েুিরাতষ্ট্রর শীতষয 

রতয়তে। 

• মামক্য ন েুিরাতষ্ট্রর  তর েুিরােয মবতীয় স্থাতন রতয়তে োর আনুমামনক্ 

মক্রতটা লাভ $8.16 মেমলয়ন | এর তর রতয়তে েোক্রতম োমযামন ($5.82 

মেমলয়ন), ো ান ($5.51 মেমলয়ন), এেং চীন ($5.06 মেমলয়ন)|  
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Business News in Bengali 
 

মেশ্বব্যাংক্ ভারসতর মিশন ক্িণসযাগী ক্িণেূমচর েন্য $47 মিমল়েন 

এর বোিাি অনুসিািন ক্সরসে 

মেশ্বব্যাংক্ ভারত েরক্াতরর মমশন ক্মযতোগীতক্ েমেযন ক্রার েন্য USD 47 

মমমলয়ন প্রক্তের অনুতমািন ক্তরতে | ভারত েুত়ি প্রায় 18 মমমলয়ন বেোমমরক্ 

ক্মযচারী এতত মনেুি রতয়তে, োর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রােয েরক্ার এেং স্থানীয় 

ক্তৃয  ে স্ততর রতয়তে। 

ব্যাতঙ্কর অেযায়তনর লেয হল প্রায় চার মমমলয়ন বেোমমরক্ ক্মযচারীতির ক্ােযক্রী 

এেং আচরণগত িেতা ো়িাতনার েরক্াতরর উতেশ্যগুমলতক্ েমেযন ক্রা । এটি 

মতনটি উ ািাতনর উ র বিাক্াে ক্রতে, বেমন -1) িেতা ক্াঠাতমার উন্নয়ন 

এেং োস্তোয়ন; 2)  এক্টি েমমিত মশোর িযাটিতমযর মেক্াশ; এেং 3) বপ্রািাম 

 েযতেেণ, মূল্যায়ন, এেং ব্যেস্থা না | 
 

এ়োর এমশ়ো োো গ্রুপ বারা এ়োর ইমি়োর োসি এক্ীভূত হসে 

Tata Group 2022 োতলর োনুয়ারীতত এর অমধিহতণর  র বেতক্ এয়ার 

ইমন্ডয়ার ক্মযেমতা উন্নত ক্রার বচষ্টা ক্রতে । টাটার েেতচতয় োম্প্রমতক্ ক্াে 

হল তাতির মেমান চলাচলতক্ এক্ীভূত ক্রা। ক্মম্পটিশন ক্মমশন অি ইমন্ডয়া 

(CCI) বক্ ইমতমতেই এয়ার এমশয়া ইমন্ডয়ার োতে এক্ীভূত ক্রার এয়ার ইমন্ডয়ার 

অমভপ্রায় েম্পতক্য  অেমহত ক্রা হতয়তে। 

গুরুত্বপূর্ণ মিক্: 

• 2020 োতলর মডতেিতর, টাটা AirAsia ইমন্ডয়াতত তার অংশীিামরত্ব 

োম়িতয় 67 শতাংশ ক্তরতে৷ 

• এয়ারএমশয়া ইমন্ডয়া, বেটি েুন 2014 োতল ক্াে শুরু ক্তর, োরা বিতশ 

মনধযামরত োেী, ক্াতগযা এেং চাটয ার লাইট  মরতষো প্রিান ক্তর। 

• এটি মেশ্বব্যা ী ক্াে ক্তর না। 

• এই েেতরর োনুয়ামরতত, টাটা এয়ার ইমন্ডয়া এেং এয়ার ইমন্ডয়া এিতপ্রে 

অমধিহণ ক্তর। 

• অতক্টাের 2021 োতল টাটাে বলাক্োতন োক্া এয়ার ইমন্ডয়ার মেেয়ী ির 

প্রিানক্ারী মহোতে আমেভূয ত হতয়মেল৷ 

• এটি 18,000 বক্াটি টাক্ার এক্টি মেড ক্তরতে, োর মতে 2,700 বক্াটি 

টাক্ার নগি অেয প্রিান এেং 15,300 বক্াটি টাক্ার ক্যামরয়াতরর ঋতণর 

অনুমান অন্তভুয ি রতয়তে। 

• মভস্তারা এয়ারলাইনেও টাটা বগাষ্ঠীর মামলক্ানাধীন, েমিও এটি এখন  েযন্ত 

এক্েীক্রণ  মরক্েনা বেতক্ বেমরতয় এতেতে। 

• মেঙ্গা ুর এয়ারলাইন্স, এক্টি মভস্তারা বেৌে উতদ্যাতগর অংশীিার েতল গুেে 

রতয়তে৷ 

• মভস্তারা এয়ারলাইনেও টাটা বগাষ্ঠীর মামলক্ানাধীন | েমিও এটি এখন  েযন্ত 

এক্েীক্রণ  মরক্েনা বেতক্ বেমরতয় এতেতে। 
 

অযামি েযামে 5ই েুলাই 2022-এ পরেতী অযািােন CEO মহোসে 

বযাগিান ক্রসেন 

বেি বেতোে, মেমন ঠিক্ 27 েের আতগ 5ই েুলাই, 1994 োতল আমােতনর 

প্রমতষ্ঠা ক্তরমেতলন, মতমন েম্প্রমত CEO  ি বেতক্  িতযাগ ক্তরতেন এেং 

িী যমিতনর AWS মনেযাহী অযামন্ড েযামে বক্াম্পামনর নতুন CEO মহোতে িাময়ত্ব 

িহণ ক্তরতেন৷ েযামেতক্ েতয মাতন Amazon.com-এর বপ্রমেতডে এেং CEO 

মহোতে মনেযামচত ক্রা হতয়তে |  

গুরুত্বপূর্ণ মিক্: 

• বেতোে বম মাতে েতলমেতলন বে েযামে 5ই েুলাই ই-ক্মােয বেতহমতের 

CEO মহোতে িাময়ত্ব িহণ ক্রতেন৷ 

• AWS বক্াম্পামনর আতয়র প্রায় অতধযতক্র েন্য িায়ী োক্তেন েতল মতন 

ক্রা হয়। 
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বতসলঙ্গানা এেং Google তরুর্ এেং িমহলা উসযাক্তাসির েন্য 

মডমেোল অিণনীমতসত এক্টি েিস াতা স্মারক্(MoU) স্বাক্ষর 

ক্সরসে 

রাতেযর তরুণ এেং মমহলা উতদ্যািাতির ক্াতে মডমেটাল অেযনীমতর েুমেধা প্রিান 

ক্রার েন্য এেং আনুষ্ঠামনক্ভাতে শহতর মতন মমমলয়ন েগযিুতটর েির িিততরর 

মনমযাণ েন্ধ ক্রার েন্য Google বততলঙ্গানা েরক্াতরর োতে এক্টি MoU স্বাের 

ক্তরতে। 
 

Qualcomm India ভারতী়ে মচপসেে োেণ আপগুমলসক্ েহা়েতা 

ক্রার েন্য MeiTY-এর C-DAC-এর োসি চুমক্ত ক্সরসে  

Qualcomm Inc.-এর এক্টি েহতোগী প্রমতষ্ঠান বক্ায়ালক্ম ইমন্ডয়া প্রাইতভট 

মলমমতটড ভারততর বেমমক্ন্ডাক্টর িাটয আ গুমলর েন্য Qualcomm 

বেমিক্িাক্টর বিেরমশপ বোিাি 2022 চালু ক্রার প্রস্তাে মিতয়তে, োর মূল 

লেয হল বমেরমশ , ক্ামরগমর প্রমশেণ এেং মশতের প্রোর ক্রা ।  
 

ভারত এেং োিণামনর অমভোস়ের বযৌি ব াষর্াপসে স্বাক্ষর ক্রার 

পর ইসন্দা-োিণান মিন হাইসরাসেন োি বফােণ েমতমিত হস়েসে 

ইোরতলাে এমভতয়শন ব াষণা ক্তরতে বে বভঙ্কটরামামন েুমন্ত্রানতক্ ইমন্ডতগা 

বোতডয র বচয়ার ােযন মহোতে মতনানীত ক্রা হতয়তে। েুমন্ত্রান হতলন এক্েন 

ক্ত যাতরট বনতা, বটক্তনাক্রযাট এেং মশোমেি, োর 37 েেতরর ক্মযেীেন মামক্য ন 

েুিরাষ্ট্র, ইউতরা  এেং এমশয়ায় মেসৃ্তত । েুমন্ত্রান এক্টি বক্ৌশলগত  রামশযিাতা 

প্রমতষ্ঠান বেতলমরে বটক্তনালমেতের ব্যেস্থা না  মরচালক্ এেং বচয়ার ারেন । 

ইমন্ডতগাতত মতমন বমলাতভটিল িাতমািরতনর স্থাতন মনেুি হতেন। 
 

IBM বচ়োরম্যান অরমেন্দ কৃ্ষ্ণ বফডাসরল মরোভণ  ব্যাঙ্ক অফ 

মনউই়েসক্ণ র বোসডণ  মনেণামচত হস়েসেন 

IBM বচয়ারম্যান এেং প্রধান মনেযাহী ক্মযক্তয া, অরমেন্দ কৃ্ষ্ণ বিডাতরল মরোভয  

ব্যাঙ্ক অি মনউইয়তক্য র  মরচালনা  ষযতি মনেযামচত হতয়তেন৷ মতমন 31 মডতেির, 

2023-এ বশষ হওয়া মতন েেতরর বময়াতির অেমশষ্ট অংতশর েন্য অমিতে 

শূন্য িটি  ূরণ ক্রতেন । 
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অরমেন্দ কৃ্ষ্ণ েম্পসক্ণ : 

• অরমেন্দ কৃ্ষ্ণ আইআইটি-ক্ান ুর বেতক্ স্নাতক্ মডিী এেং আরোনা-

চযাতম্পইতনর ইমলনয় মেশ্বমেদ্যালয় বেতক্ ম এইচমড ক্তরতেন|  

• IBM CEO মহোতে তার ক্ােযক্াতলর আতগ, 60 েের েয়েী অরমেন্দ কৃ্ষ্ণ 

ক্লাউড এেং জ্ঞানীয় েফ্টওয়যাতরর মেমনয়র ভাইে বপ্রমেতডে মেতলন। মতমন 

আইমেএম গতেষণার প্রধানও মেতলন। মতমন আইমেএম মেতিমে অযান্ড 

বটক্তনালমে গ্রুত র বডতভল তমে অযান্ড ম্যানুিযাক্চামরং 

অগযানাইতেশতনর বেনাতরল ম্যাতনোর মেতলন।  
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ভারসতর নতুন মেসিশ েমচে মহসেসে িাম়েত্ব মনসেন মেন়ে বিাহন 

বক্া়োো 

ভারততর নতুন মেতিশ েমচে মহতেতে িাময়ত্ব মনতয়তেন মেনয় বমাহন বক্ায়াো । 

1988-ব্যাতচর এক্েন ইমন্ডয়ান িতরন োমভয ে(IFS) অমিোর, মমঃ বমাহন 

বক্ায়াো হষয েধযন মশ্রংলার স্থাতন এই  তি মনেুি হন | মমঃ বক্ায়াো মেতিশ 

েমচতের িাময়ত্ব বনওয়ার আতগ বন াতল ভারততর দূত মহতেতে িাময়ত্ব  ালন 

ক্রমেতলন। 
 

বলফসেন্যাে বেনাসরল মেএে রােু ভারতী়ে বেনাোমহনীর ভাইে 

মচফ মহসেসে মনযুক্ত হস়েসেন 

ভারতীয় বেনাোমহনীর মমমলটামর অ াতরশতনর মহা মরচালক্ বলিতটন্যাে 

বেনাতরল োগগাভমল্ল বোমতশখর রােুতক্ 1 বম বেতক্ বেনাোমহনীর ভাইে মচি 

মহতেতে মনেুি ক্রা হতয়তে। মতমন তেমনক্ সু্কল মেো ুর এেং ন্যাশনাল মডতিন্স 

এক্াতডমমর প্রািন োে মেতলন এেং 15ই মডতেির, 1984 তামরতখ োট 

বরমেতমতে ক্মমশন ব তয়মেতলন । মতমন ওতয়িানয মেতয়টার এেং েমু্ম ও 

ক্াশ্মীতর অ াতরশন  রাক্রতমর েময় এক্টি ব্যাটামলয়তনর বনতৃত্ব মিতয়মেতলন। 

মতমন Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal এেং Yudh 

Seva  িক্ ব তয়তেন। 
 

Amazon মিউমেসক্র োক্তন CEO োহাে িালসহাো JioSaavn 

-এ CEO মহোসে বযাগ মিস়েসেন 

JioSaavn তার নতুন CEO মহতেতে প্রািণ Amazon মমউমেক্ মডতরক্টর এেং 

মেতনািন মশে মেতশষজ্ঞ োহাে মালতহাোতক্ মনেুি ক্তরতে  । এর আতগ, োহাে 

মালতহাো Sony মমউমেক্ ইমন্ডয়া এেং Tips ইন্ডামিতের েন্য ক্াে ক্তরতেন 

। োহাে মালতহাো Tips মমউমেতক্র ব্যেোয়ী বনতা এেং Tips ইন্ডামিতে Tips 

মিল্ম বপ্রাডাক্শতনর মে ণন  মরচালক্ মেতলন।  
 

এক্সসপসট্র্ামল়োি বেসক্রোমর তরুর্ ক্াপুরসক্ েধানিিী বিামির 

উপসিষ্টা মহসেসে মনস়োগ ক্রা হস়েসে 

প্রািন ব তট্র্ামলয়াম েমচে তরুণ ক্া ুরতক্ প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র বমামির উ তিষ্টা 

মহোতে মনতয়াগ ক্রা হতয়তে | মহমাচল প্রতিশ ক্যাডাতরর 1987-ব্যাতচর আইএএে 

অমিোর তরুণ ক্া ুর, 30 বশ নতভির, 2021-এ ব তট্র্ামলয়াম এেং প্রাকৃ্মতক্ 

গ্যাে মন্ত্রতক্র েমচে মহোতে েরখাস্ত হন । 

মমন্ত্রেভার মনতয়াগ ক্মমটি ক্া ুরতক্ প্রধানমন্ত্রীর উ তিষ্টা মহতেতে, প্রধানমন্ত্রীর 

ক্ােযালতয়(PMO), ভারত েরক্াতরর েমচতের  ি ও বস্কতল প্রােমমক্ভাতে দুই 

েেতরর েন্য মনতয়াতগর অনুতমািন মিতয়তে।  
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SBI-এর োক্তন বচ়োরম্যান রেনীশ কুিার Indifi Technologies 

উপসিষ্টা মহসেসে বযাগ মিস়েসেন 

অনলাইন ঋতণর িযাটিময, Indifi Technologies SBI-এর প্রািন বচয়ারম্যান 

রেনীশ কুমারতক্  বক্াম্পামনর উ তিষ্টা মহতেতে মনেুি ক্তরতে । েতয মাতন, মতমন 

HSBC Asia Pacific, L&T Infotech, Hero MotoCorp এেং BharatPe-

এর বোতডয  ক্মযরত আতেন  । এক্েন উ তিষ্টা মহতেতে, মতমন বক্াম্পামনর েৃমের 

বক্ৌশল মনতয় ব্যেস্থা নার োতে েুি োক্তেন এেং আমেযক্ বেো খাতত মনতিয শনা 

প্রিান ক্রতেন ।  
 

RBL ব্যাসঙ্কর োক্তন retail chief আনশুল স্বািীসক্ মশোমলক্ স্মল 

ফাইন্যান্স ব্যাসঙ্কর MD-CEO মহোসে নািক্রর্ ক্রা হস়েসে  

মশোমলক্ স্মল িাইন্যান্স ব্যাতঙ্কর ম্যাতনমেং মডতরক্টর এেং মচি এমিমক্উটিভ 

অমিোর মহতেতে আনশুল স্বামীতক্ মনতয়াগ ক্রা হতয়তে । আনশুল স্বামীর 

মতনানয়ন ইমতমতেই মরোভয  ব্যাঙ্ক অি ইমন্ডয়া (আরমেআই) বারা গৃহীত হতয়তে 

। আনশুল স্বামী ব্যাংক্টির েহ-প্রমতষ্ঠাতা েুেীর কুমার গুতপ্তর স্থাতন এই  তি 

মনেুি হতয়তেন | অভযন্তরীণ েূতের মতত, েুেীর কুমার গুপ্তা এখন  মরচালনা 

 ষযতির উ তিষ্টা মহোতে ক্াে ক্রতেন।   
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ব্যাঙ্ক অফ েসরািা েেীর্ নাগমরক্সির েন্য এক্টি নতুন মফচার ‘bob 

World Gold’ চালু ক্সরসে 

ব্যাঙ্ক অি েতরািা েে ওয়াল্ডয  বমাোইল ব্যামঙ্কং িযাটিতময েয়স্কতির েন্য “bob 

World Gold” নািক্ এক্টি নতুন মিচার চালু ক্তরতে, এটি এক্টি অনন্য 

মডমেটাল ব্যামঙ্কং িযাটিময, ো ব্যাতঙ্কর মেমনয়র িাহক্তির এক্টি েহে এেং 

মনরা ি বমাোইল ব্যামঙ্কং অমভজ্ঞতা প্রিান ক্রতে । এই িযাটিতময েহে 

বনমভতগশন, ে়ি িে,  েযাপ্ত ব্যেধান এেং  মরষ্কার বমনু রতয়তে । 
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ICICI ব্যাঙ্ক MSME-এর েন্য ভারসতর ‘open-for-all’ মডমেোল 

ইসক্ামেসেি চালু ক্সরসে 

আইমেআইমেআই ব্যাঙ্ক বিতশর েমস্ত েুদ্র, বোট ও মা ামর উতদ্যাতগর 

(MSME) েন্য ভারততর প্রেম ‘open-for-all’ মডমেটাল ইতক্ামেতিম চালু 

ক্তরতে, ো অন্যান্য ব্যাতঙ্কর িাহক্রাও ব্যেহার ক্রতত  াতরন। InstaBIZ অযাত  

বে বক্উ েুমেধাগুমল ব্যেহার ক্রতত  াতর৷ অন্যান্য ব্যাতঙ্কর MSME িাহক্রা 

অযা টিতত ‘Guest’ মহোতে লগ ইন ক্তর অতনক্  মরতষো ব তত  াতরন। এটি 

'InstaOD Plus'-এর মােতম 25 লে টাক্া  েযন্ত তাত্েমণক্ এেং ক্াগেমেহীন 

ওভারড্রাফ্ট েুমেধার অনুতমািন প্রিান ক্তর। 

নতুন মডমেটাল ইতক্ামেতিতমর েুমেধাগুমল ব্যেোর েন্য এক্টি েু ার অযা , 

ইন্সটামেআইতেড অযাত র েেযতশষ েংস্করণ ডাউনতলাড ক্তর বনওয়া বেতত 

 াতর। অযা টি Google Play, Apple App Store এেং ব্যাতঙ্কর ক্ত যাতরট 

ইোরতনট ব্যামঙ্কং (CIB) িযাটিতময উ লব্ধ ক্রা হতয়তে ।  
 

মনওব্যাঙ্ক ওসপন মহোসে ভারত তার 100তি ইউমনক্নণ োেণ আপ 

বপস়েসে 

ভারত তার 100তি ইউমনক্নয ব তয়তে েখন মনওব্যামঙ্কং মিনতটক্ ব াটয াল, 

"ওত ন", তার মূল্যতক্ এক্ মেমলয়ন ডলাতরর উ তর মনতয় বগতে ৷ Google, 

Temasek, Visa, এেং ো াতনর SoftBank মনওব্যাঙ্ক িাটয আত  $100 

মিমল়েন মেমনতয়াগ ক্রার মাে েয় মাে  তর তহমেতলর বমাট মূল্য এক্ মেমলয়ন 

ডলার হয় ৷ এই তহমেলটি ভারতীয় িাটয আ  ইতক্ামেতিতম উত্োহ প্রিান 

ক্রতে, ো অেযবনমতক্ েমীো, 2021-22 অনুোতর মেতশ্বর তৃতীয় েৃহত্তম । েমীো 

অনুোতর, ভারত UK বক্ োম়িতয় মামক্য ন েুিরাষ্ট্র এেং চীতনর  তর(েোক্রতম 

487 এেং 301) তৃতীয় এক্ মেমলয়ন ডলাতরর ইউমনক্নয েুি িাটয আ  হতয়তে। 
 

HDFC Life োমতেংস  স্বাক্ষরক্ারী মহসেসে বযাগিান ক্সরসে 

HDFC লাইি UN-েমমেযত Principles for Responsible 

Investment(PRI) বত বোগিান ক্তরতে। HDFC লাইি Responsible 

Investment principles (RI) এর প্রমত মনতেমিত । গ্রু টি মতন ক্তর বে, 

 মলমে বহাল্ডারতির েন্য েমক্রয় েম্পি ব্যেস্থা ক্ মহোতে এটি তার তনমতক্ িাময়ত্ব 

োরা HDFC লাইতির ক্াতে তাতির তহমেল অ যণ ক্তরতেন, োতত িী যতময়াতি 

েতেযাচ্চ  ুাঁ মক্ োমঞ্জস্য ূণয মরটানয প্রিান ক্রা হয়। 
 

েক্ল্প WAVE-এর অধীসন, ভারতী়ে ব্যাঙ্ক এক্টি পূেণ-অনুসিামিত 

ব্যমক্তগত ঋর্ েক্ল্প চালু ক্সরসে 

 ােমলক্ বেক্টর ব্যাঙ্ক, দ্য ইমন্ডয়ান ব্যাঙ্ক প্রক্ে WAVE-এর অধীতন এক্টি  ূেয-

অনুতমামিত ব্যমিগত ঋণ বপ্রাডাক্ট উ স্থা ন ক্তরতে । বচন্নাই-মভমত্তক্ ব্যাঙ্ক তার 

প্রেম মডমেটাল বপ্রাডাক্ট  Pre-Approved Personal Loan (PAPL) 

প্রেতয ন ক্রার েন্য োনুয়ারী 2022-এ ওয়াল্ডয  অি অযাডভান্স ভাচুয য়াল 

এিত মরতয়ন্স, WAVE মডমেটাল রূ ান্তর প্রক্তের ব াষণা ক্তরতে, ো 

িাহক্তির দ্রুত ঋণ মেতরণ ক্রতত োহায্য ক্রতে । 
 

RBI িুদ্রানীমত: RBI বরসপা বরে 40 bps োমড়স়ে 4.40 শতাংশ 

ক্সরসে 

মুদ্রানীমত ক্মমটির এক্টি অমনধযামরত তেঠতক্, বক্ন্দ্রীয় ব্যাংক্ অেশ্য মুদ্রানীমত ধতর 

বরতখতে। RBI  বারা আক্মস্মক্  িতে  অনুোয়ী- আগি 2018 এর  তর এই 

প্রেম েৃমে - ব্যামঙ্কং ব্যেস্থায় েুতির হার োম়িতয় বিতে েতল আশা ক্রা হতে । োম়ি, 

োনোহন এেং অন্যান্য ব্যমিগত এেং ক্ত যাতরট ঋতণর েমান মামেক্ মক্মস্ত 

(EMI) ো়িতত  াতর। আমানততর হার, প্রধানত মস্থর বময়ািী হারগুমলও ো়িতত 

চতলতে৷ 

মরোভয  ব্যাঙ্ক অি ইমন্ডয়া (আরমেআই) 2-4 বম, 2022-এর মতে অনুমষ্ঠত তার 

মুদ্রা নীমত ক্মমটির (MPC) েভায় liquidity adjustment facility (LAF) -

এর অধীতন  মলমে বরত া বরট 40 বেমেে  তয়ে (bps) োম়িতয় 4.40 ক্রার 

মেোন্ত মনতয়তে । RBI 21 বম, 2022 বেতক্ ক্ােযক্র cash reserve ratio 

(CRR)  50 বেমেে  তয়ে োম়িতয় 4.50 শতাংশ ক্তরতে। 

ফলস্বরূপ, মেমভন্ন হার মনম্নরূপ: 

•  মলমে বরত া বরট: 4.40% 

• Standing Deposit Facility (SDF) = 4.15% 

• Marginal Standing Facility: 4.65% 

• ব্যাঙ্ক বরট: 4.65% 

• CRR: 4.50% (21 বম, 2022 বেতক্ ক্ােযক্র।) 

• SLR: 18.00% 
 

ক্ানারা ব্যাঙ্ক মিল বলান চালু ক্রসত ASAP-এর োসি চুমক্ত ক্সরসে 

ক্ানারা ব্যাঙ্ক উচ্চ মশো মেভাতগর অধীতন েরক্ামর েংস্থা, Additional Skill 

Acquisition Programme (ASAP) এর োতে েহতোমগতায় 'মিল বলান' 

চালু ক্তরতে । এই েুমেধার অধীতন, 5,000 োক্া বেতক্ 1.5 লক্ষ োক্া  েযন্ত 

ঋণ মহোতে প্রিান ক্রা হতে ৷ এই বলানটি বেেে োে-োেীরা িেতা প্রমশেণ 

বপ্রািামগুমল অনুেরণ ক্রতে তাতির বারা বনওয়া বেতত  াতর । 

োমানতমুি ঋণ মশোেীতির প্রিান ক্রা হতে এেং মতন বেতক্ োত েেতরর 

মতে  মরতশাতধর েময়েীমা োক্তে ।  

 

Science & Technology News in Bengali 
 

মনউ বেে ইমি়ো মলমিসেড এেং ও়োনওস়েে স্যাসেলাইে 

উৎসক্ষপসর্র েন্য স্বাক্ষর ক্সরসে 

এক্টি ভারতী গ্রু  বক্াম্পামন ওয়ান ওতয়ে এেং ভারতীয় মহাক্াশ গতেষণা 

েংস্থার োমণমেযক্ শাখা মনউ বেে ইমন্ডয়া মলমমতটড এক্টি স্যাতটলাইট 

উৎতে ণ চুমি স্বাের ক্তরতে । অন্ধ্রপ্রতিতশর শ্রীহমরতক্াটায় েতীশ ধাওয়ান 

বেে বেোতর(SDSC) 2022 োতল নতুন মহাক্াশ চালু ক্রা হতে েতল আশা 

ক্রা হতে। 
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IIT বোসম্ব এেং IMD আেহাও়োর পূেণাভাে োনার েন্য user-

friendly অযাপ ততমর ক্রসত MoU স্বাক্ষর ক্সরসে 

ইমি়োন ইনমেটিউে অফ বেক্সনালমে (IIT Bombay) িাম, শহর এেং 

বেলা  েযাতয় বিক্তহাল্ডারতির েন্য েলোযু় েমাধান ততমর ক্রতত আেয 

োতয়তন্সতের ইমন্ডয়া বিটিওসরালমেক্যাল মডপােণ সিসের (IMD) োতে 

অংশীিামরত্ব ক্তরতে । অংশীিামরত্বটি ইনমিটিউটতক্ বেন্সর এেং বড্রান-মভমত্তক্ 

স্মাটয  মমনটমরং মেতিম, েল ও খাদ্য মনরা ত্তার েন্য েলোযু়-স্মাটয  কৃ্মষ প্রেুমি 

এেং স্বয়ংমক্রয় প্রােমমক্ েতক্য তা ব্যেস্থা, েলোযু় এেং স্বাস্থয, স্মাটয   াওয়ার মিড 

ব্যেস্থা না, োযু় শমি  ূেযাভাে, উন্নয়তন েহায়তা ক্রতে এেং তা  তরতঙ্গর 

 ূেযাভাে বিতে | 
 

2024 োসলর মডসেম্বসরর িসে ISRO শুক্র িসহ অমভযাসনর 

পমরক্ল্পনা ক্সরসে 

ভারতীয় মহাক্াশ গতেষণা েংস্থা 2024 োতলর মতে শুক্র িতহর ক্ে তে এক্টি 

মহাক্াশোন  াঠাতত চতলতে | এর মূল উতেশ্য হল - শুক্র িতহর  ৃতষ্ঠর নীতচ ক্ী 

রতয়তে তা অেয়ন ক্রতত | ISRO 2024 োতলর মডতেিতরর মতে এক্টি 

অরমেটাল ম্যানুভাতরর োতে এক্ েেতরর েন্য মমশনটি চালু ক্রতত চতলতে । 

অরমেটাল ম্যানুভার হল এক্টি মহাক্াশোতনর ক্ে ে  মরেতয ন ক্রতত প্র ালশন 

মেতিতমর ব্যেহার। এটি এক্টি মহাক্াশোনতক্ এক্টি িতহর ক্ে তে প্রতেশ 

ক্রতত েেম ক্রতে। 

2025 োতল,  ৃমেেী এেং শুক্র এমনভাতে োমরেে ক্রা হতে োতত বেৌরেগততর 

এই উষ্ণতম িতহর ক্ে তে প্রতেশ ক্রতত মহাক্াশোতনর েন্য নূযনতম 

প্রত লাতের প্রতয়ােন হতে। মমশন  মরচালনার েন্য এক্টি অনুরূ  উইতন্ডা 

 রেতী 2031 োতল উ লব্ধ হতে। 

 

Schemes and Committees News in 

Bengali 
 

আ়ুেষ্মান ভারত মিেে 2022 30বশ এমেল উিযামপত হস়েসে 

আয়ুষ্মান ভারত মিেে িাম স্বরাে অমভোতনর অংশ মহোতে প্রমত েের 30 এমপ্রল 

োরা বিতশ  ামলত হয়। বিতশর েক্ল প্রতযন্ত অঞ্চতল মচমক্ৎো েুমেধা প্রিান ক্রার 

উতেতশ্য এেং বিতশর প্রমতটি নাগমরক্তক্ স্বাস্থযতেোর েুমেধা প্রিাতনর েন্য এটি 

 ামলত হয়। এই মিতন ভারততর প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র বমামি আয়ুষ্মান ভারত বোেনা 

নাতম এক্টি প্রক্েও চালু ক্তরমেতলন। প্রক্েটি োতীয় স্বাস্থয েুরো প্রক্ে নাতমও 

 মরমচত। 

আয়ুষ্মান ভারত বোেনা 23 বেতটির 2018-এ প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র বমামি চালু 

ক্তরতেন। এটি প্রধানমন্ত্রী েন আতরাগ্য বোেনা (PMJAY) নাতমও  মরমচত। এর 

মূল লেয হল েমাতের দুেযল বশ্রনীর মানুষতক্ োহায্য ক্রা, োরা স্বাস্থযতেো েুমেধা 

ব তত েেম নয়।  মলমেটি ভারততর 50 বক্াটি নাগমরক্তক্ ক্ভার ক্রতে । 
 

RailTel & WHO মেশাখাপিনসি বিাোইল ক্নসেইনার 

হােপাতাসলর উসবাধন ক্সরসে 

RailTel Corporation of India Ltd অন্ধ্রপ্রতিশ বমড বটক্ বোন (AMTZ)-

এর মেশাখা ত্তনম প্রাঙ্গতন এক্টি "তহলে ক্লাউড" মডোইন ও প্রমতষ্ঠা ক্তরতে । 

অন্ধ্রপ্রতিশ বমড বটক্ বোন (AMTZ) হল মেতশ্বর প্রেম ইমেতিতটড বমমডতক্ল 

মডভাইে ম্যানুিযাক্চামরং হাে । AMTZ-এ "সহলি ক্লাউড" উতবাধন ক্তরতেন 

WHO-বেতনভা-এর WHO ইতনাতভশন হাতের প্রধান লুইে এগারেযাপ৷ 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

েধানিিী বিািী বেঙ্গালুরুসত বেমিক্ন ইমি়ো ক্নফাসরন্স 2022 

চালু ক্সরমেসলন 

বেমমক্ন ইমন্ডয়া ক্নিাতরন্স-2022 উতবাধন ক্রতত চতলতেন প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র 

বমামি। বেঙ্গালুরুতত এই মতন মিতনর েতম্মলতনর আতয়ােন ক্রা হতে । 

ইতলক্ট্র্মনি এেং তথ্য প্রেুমি মন্ত্রতক্র (MeitY) মেেৃমত অনুোতর, প্রধানমন্ত্রী 

নতরন্দ্র বমামির ইতলক্ট্র্মনি উত্ ািন, বেমমক্ন্ডাক্টর মডোইন ক্রা এেং 

উদ্ভােতনর মিক্ বেতক্ ভারততক্ এক্টি এমগতয় মনতয় োওয়ার েন্য মতন মিতনর 

এই েতম্মলনটি অনুমষ্ঠত হতে। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

তুষার মচতা েংরক্ষর্মেি চারুিি মিশ্র হুইেমল বগাল্ড অযাও়োডণ  

মেসতসেন 

প্রখ্যাত তুষার মচতা মেতশষজ্ঞ এেং েন্যপ্রাণী েংরেণমেি চারুিত্ত মমশ্র এমশয়ার 

উচ্চ  েযত োস্তুততন্ত্র ে়ি মে়িাল প্রোমতর েংরেণ ও  ুনরুোতরর বেতে 

আমিোেী েম্প্রিাতয়র মানুষতক্ েম়িত ক্রার অেিাতনর েন্য মেযািা ূণয হুইটমল 

বগাল্ড  ুরস্কার মেতততেন। মপ্রতন্সে অযান লন্ডতনর রয়যাল মেওিামিক্ 

বোোইটিতত চারুিত্ত মমশ্রতক্ এই  ুরস্কার প্রিান ক্রা হয়। এটি তার মবতীয় 

হুইটমল িান্ড ির বনচার (WFN)  ুরস্কার। মতমন 2005 োতল এই  ুরস্কারটি 

প্রেমোতরর েন্য ব তয়মেতলন।  

েুিরােয মভমত্তক্ েন্যপ্রাণী েংরেণ েংস্থা WAF োমনতয়তে বে, চারুিত্ত মমশ্রতক্ 

আিগামনস্তান, চীন এেং রামশয়া েহ 12টি তুষার মচতাো  বরতঞ্জর বিতশ তার 

ক্াতের েন্য এই  ুরস্কার বিওয়া হতয়তে। 2017 োতল, চারুিত্ত মমশ্র েম্প্রিায়-

মভমত্তক্ েংরেতণর আটটি  েমতর উ র এক্টি গতেষণা ে মলতখমেতলন ো 

মহমালতয়র উ তরর অংতশ তুষার মচতা রোয় স্থানীয় েম্প্রিায়তক্ েম়িত ক্রতত 

োহায্য ক্তরমেল, োর িতল এই ে়ি মে়িালতির প্রমততশাধমূলক্ হতযাক্াণ্ড হ্রাে 

ব তয়তে ।  
 

আসিণ মশর মে. বক্. দুোশ বপরু েরক্ার ক্তৃণ ক্ েসেণাচ্চ কূেননমতক্ 

পুরিাসর েম্মামনত হস়েসেন 

মুিাইতত ব রুর প্রািন Honorary Consul, আতিয মশর মে.তক্. দুোশ ব রুর 

মেতিশ মন্ত্রণালয় ক্তৃয ক্ “Merit in the Diplomatic Service of Peru 

Jose Gregorio Paz Soldan” অডয ার ব তয়তেন। ভারতত ব রুর রাষ্ট্রদূত, 

H.E. ক্াতলযাে আর. ব াতলা তাতক্ এই  ুরস্কার প্রিান ক্তরতেন। দুোশতক্ 1973 

োতল ব রুর অনারামর ক্নোল মহোতে মতনানীত ক্রা হতয়মেল।  
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BRO-এর অেল োসনল ‘Best Infrastructure Project’ পুরিার 

বপস়েসে 

েডয ার বরাডে অগযানাইতেশন (BRO) ইমঞ্জমনয়ামরং মাতভয ল, মহমাচল প্রতিতশর 

বরাহটাং-এর অন্তমনযমমযত অটল টাতনল, নতুন মিমল্লতত ইমন্ডয়ান মেমল্ডং ক্ংতিে 

(IBC) এর  ‘Best Infrastructure Project’  ুরস্কার ব তয়তে। মেশটিরও বেমশ 

অতযাধুমনক্  মরক্াঠাতমা প্রক্েতক্  ুরস্কাতরর েন্য মতনানীত ক্রা হতয়তে। IBC 

েুমর 2021 োতল বক্ৌশলগত টাতনলটিতক্ ‘Best Project for Excellence in 

Built Environment’ মহোতে মনেযামচত ক্তরতে। 
 

মডমড ন্যাশনাল বপে বশা ‘Best Friend Forever’ ENBA 

অযাও়োডণ  2021 মেসতসে 

দূরিশযন Exchange4media মনউে ব্রডক্ামিং অযাওয়াডয ে(ENBA) এর 

14তি েংস্করতণ ব াষা প্রাণীর েতের উ র ক্রা মেমরে ‘Best Friend 

Forever’-এর উ র েন্য ENBA Award 2021  পুরিার  মেতততে । 

অনুষ্ঠানটি প্রমত রমেোর েন্ধযা 7টায় প্রচামরত হয় এেং এটি মডমড ন্যাশনাতলর 

ইউটিউে চযাতনতলও  াওয়া োয়।  
 

NASA-র মেনমি়ো বরাসেনেওস়েগ মেশ্ব খায পুরিার 2022 

বপস়েসেন 

এক্েন মেমনয়র গতেষণা মেজ্ঞানী এেং মনউইয়ক্য  মেটিতত NASA-এর গডাডয  

ইনমিটিউট ির বেে িামডে (GISS) এর েলোযু় প্রভাে গ্রুত র প্রধান, 

মেনমেয়া বরাতেনেওতয়গ ওয়াল্ডয  িুড প্রাইে িাউতন্ডশন বেতক্ 2022 োতলর 

মেশ্ব খাদ্য  ুরস্কার ব তয়তেন । েলোযু় এেং খাদ্য ব্যেস্থার মতে েম্পক্য  বো ার 

েন্য এেং ভমেষ্যতত উভয়ই ক্ীভাতে  মরেমতয ত হতে তার  ূেযাভাে বিওয়ার েন্য 

বরাতেনেওতয়গতক্ তার গতেষণার েন্য  ুরসৃ্কত ক্রা হতয় 

 

Important Dates News in Bengali 
 

মেশ্ব পশুমচমক্ৎো মিেে 2022: 30বশ এমেল 

প্রমত েের এমপ্রল মাতের বশষ শমনোর মেশ্ব বভতটমরনামর মিেে মহোতে  ালন ক্রা 

হয় । এই েের এটি 30বশ এমপ্রল 2022-এ  ত়িতে ৷ মেশ্ব বভতটমরনামর 

অযাতোমেতয়শন  শুমচমক্ত্ো ব শার েন্য মেশ্বব্যা ী বনতৃত্ব প্রিান এেং 

অযাডতভাতক্মে, মশো এেং অংশীিামরতত্বর মােতম  শু স্বাস্থয, ক্ল্যাণ এেং 

েনস্বাস্থযতক্ উন্নীত ক্রার লতেয প্রমতমষ্ঠত হতয়মেল ৷ 

মেশ্ব  শুমচমক্ৎো মিেে 2022-এর মেম হল “Strengthening Veterinary 

Resilience”। এর অেয হল বভতটমরনামর ডািারতির েে ধরতনর েহতোমগতা 

প্রিান ক্রা।  
 

মেশ্ব হামে মিেে 2022 1লা বি উিযামপত হ়ে 

প্রমত বম মাতের প্রেম রমেোর মানুষতক্ হােতত এেং তাতির চার াতশর মানুষতির 

হােতত স্মরণ ক্মরতয় মিতত মেশ্ব হামে মিেে  ামলত হয় । এ েের মিেেটি  ামলত 

হতে 1লা বম। এটি তেজ্ঞামনক্ভাতে  েযতেেণ ক্রা হতয়তে, বে হামে মমস্ততষ্কর 

ক্টিয েতলর মাো হ্রাে ক্তর, ো  রেতীক্াতল শরীতরর উ র ইমতোচক্ প্রভাে 

বিতল ।  
 

মেশ্ব বেে মফ্রডি বড 2022: 3রা বি পালন ক্রা হ়ে 

প্রমত েের 3রা বি মেশ্বব্যা ী মেশ্ব বেে মফ্রডি বড  ামলত হয় । এটি মেশ্ব বেে 

বড নাতমও  মরমচত । মিনটির মােতম বেেে োংোমিক্রা ক্মযরত অেস্থায় প্রাণ 

হামরতয়তেন তাতির প্রমত শ্রো োনাতনা হয় । এই েেতরর মেশ্ব বপ্রে মফ্রডম 

মিেতের মেম হল “Journalism under digital siege,”  | 
 

মেশ্ব হাাঁ পামন মিেে 2022 োসলর 3রা বি পালন ক্রা হ়ে 

মেতশ্ব হাাঁ  ামন েমনত েতচতনতা ও েে ে়িাতনার উতেতশ্য প্রমত েের বম মাতের 

প্রেম মঙ্গলোর মেশ্ব হাাঁ  ামন মিেে  ালন ক্রা হয় । এই েের এটি 3রা বম 2022-

এ  ামলত হতয়তে । বলাোল ইমনমশস়েটিভ ফর অযােিা বারা এক্টি োমষযক্ 

অনুষ্ঠাতনর আতয়ােন ক্রা হয় । এ েেতরর মেম ‘Closing Gaps in Asthma 

Care’। হাাঁ  ামন, শ্বােনালীর িী যস্থায়ী inflammatory বরাগ, ো মেশ্বব্যা ী প্রায় 

300 মমমলয়ন মানুষতক্ প্রভামেত ক্তর এেং শুধুমাে ভারততই 15 মমমলয়ন হাাঁ  ামন 

বরাগী রতয়তে। 
 

আন্তেণ ামতক্ ফা়োর ফাইোর মিেে 2022 

ক্তয ব্যরত অেস্থায় প্রাণ হামরতয়তেন এমন অমিমনেযা ক্ মেতশষজ্ঞতির প্রমত শ্রো 

োনাতত প্রমত েের 4 বম মাতে আন্তেয ামতক্ িায়ার িাইটার মিেে  ালন ক্রা 

হয়। এই মিেতের মূল লেয হল মেশ্বেুত়ি ব শািার অমিমনেযা ক্তির স্বীকৃ্মত 

বিওয়া এেং েম্মান োনাতনা। তারা  ুাঁ মক্ ূণয ক্াতের েন্য তাতির েীেন মেেেয ন 

মিতয় োধারণ মানুষতক্ এেং  মরতেশতক্ েুরমেত রাতখ। 
 

আন্তেণ ামতক্ বনা ডাস়েে মিেে 2022 6 বি পালন ক্রা হ়ে 

'আন্তেয ামতক্ বনা ডাতয়ট মিেে 2022' োরা মেতশ্ব 6 বম  ামলত হয়। এই মিতন, 

মানুষতক্ বনা ডাতয়ট েিতন্ধ েতচতন ক্রা হয়। ওেন েৃমে, দুেযলতা এেং ব তটর 

বমি-এর মততা েমস্যা ভুতল মানুষ এই মিতন মনতেতির প্রমত ভাতলাোো প্রক্াশ 

ক্তর। 
 

আন্তেণ ামতক্ বনা ডাস়েে মিেসের গুরুত্ব: 

• খাদ্য েম্পতক্য  মানুষতির অেগত ক্রা। 

• মনতেতক্ িহণ ক্তর মনতেতক্ ভালোেতত বশখা । 

• ক্যালমর মনতয় মচন্তা না ক্তর মানুষতক্ বখতত উৎোমহত ক্রা। 
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ও়োল্ডণ  হযাি হাইমেন বড 2022 

মেশ্ব হযান্ড হাইমেন মিেে (WHHD) স্বাস্থয  মরচেযায় হাততর  মরেন্নতার 

মেশ্বব্যা ী প্রচার, দৃশ্যমানতা এেং স্থাময়ত্ব েোয় রাখার েন্য প্রমত েের 5 বম োরা 

মেতশ্ব  ামলত হয়। এই েের মেশ্ব হযান্ড হাইমেন মিেতের(WHHD) মেম হল – 

Unite for safety: clean your hands.   

 

Sports News in  Bengali 
 

মপমভ মেনু্ধ এমশ়োন ব্যাডমিেন চযামম্প়েনমশসপ বরাঞ্জ মেসতসেন 

এমশয়া ব্যাডমমেন চযামম্পয়নমশত  ভারততর ম .মভ. মেনু্ধ বেমমিাইনাতল শীষয 

োোই এেং মডতিমন্ডং চযামম্পয়ন ো াতনর আক্াতন ইয়ামাগুমচর ক্াতে হাতরর 

 র মনতের বক্মরয়াতরর মবতীয় এমশয়ান বব্রাঞ্জ  িক্ মেতততেন। মতমন এমশয়া 

ব্যাডমমেন চযামম্পয়নমশ  2014 মেমমচওন েংস্করতণ তার প্রেম বব্রাঞ্জ 

মেততমেতলন।  

মেনু্ধ বক্ায়াটয ার িাইনাতল চীতনর বহ মেগ মেয়াওতক্ 21-9,13-21 এেং 21-19-

বস্কাতর  রামেত ক্তর চযামম্পয়নমশ   িক্ মনমিত ক্তরতেন । মতমন 2016 মরও 

মড বেমনতরাতত বরৌপ্য এেং 2020 বটামক্ওতত বব্রাঞ্জ  িক্ মেতততেন। 
 

35তি েযামনশ মলসগর মশসরাপা মেসতসে মর়োল িামদ্রি 

মরয়াল মামদ্রি এোমনওলতক্ 4-0 বগাতল  রামেত ক্রার  র বরক্ডয  35তম 

েযামনশ মলগ মশতরা া মেতততে । রমদ্রতগা দুইটি এেং মাতক্য া অযাতেনমেও এেং 

ক্মরম বেনতেমা এক্টি ক্তর বগাল বোগ ক্তর মামদ্রিতক্ মতনটি মরেুতম মবতীয় 

মলগ মশতরা া এতন বিন এেং েয় েেতর তৃতীয়টি । 

এই মশতরা ার োতে, ক্াতলযা আনতেলমত্ত প্রেম বক্াচ হতলন মেমন শীষয  াাঁ চটি 

ইউতরা ীয় মলতগ ট্র্মি মেতততেন ।  
 

ঋমিিান োহা িািলা়ে োংোমিক্ বোমর়ো িেুিিারসক্ 2 েেসরর 

েন্য মনমষি ক্সরসে মেমেমেআই 

ভারতীয় মক্রতক্ট ক্তিাল বোডয  (BCCI) অভযন্তরীণ তিতন্ত উইতক্টরেক্ 

ঋমেমান োহাতক্ "হুমমক্ ও ভয় বিখাতনা" ক্রার বচষ্টার েন্য বিাষী প্রমামণত 

হওয়ার  তর োংোমিক্ বোমর়ো িেুিিারসক্ দুই েেতরর েন্য মনমষে ক্তরতে 

। BCCI শীষয  মরষি, গত েপ্তাতহ তেঠতক্র েময়, মতন েিতস্যর ক্মমটি গঠন 

ক্তর বোমরয়া মেুমিারতক্ দুই েেতরর েন্য বক্াতনা মক্রতক্তট েম়িত ো 

মক্রতক্টারতির োোৎক্ার বনওয়া বেতক্ মেরত োক্ার মেোন্ত বনয়। 
 

বোমক্ও অমলমম্প়োন মডেক্াে বরা়োর ক্িলেীত বক্ৌরসক্ 

োিম়েক্ভাসে েরখাস্ত ক্রা হস়েসে 

অমলমম্পয়ান মডেক্াে বোয়ার ক্মলপ্রীত বক্ৌরতক্ মনমষে  িাতেযর বেেতনর েন্য 

 মেটিভ  াওয়ার িরুণ অযািসলটিক্স ইমেমিটি ইউমনে(AIU) এর তরি 

বেতক্ অস্থায়ীভাতে োেত ন্ড ক্তরতে । ক্মলপ্রীততক্ 29 মাচয   রীো ক্রা 

হতয়মেল, তার নমুনায় মনমষে  িােয েযাসনাসোলসলর উ মস্থমতর েন্য 

োেত ন্ড ক্রা হতয়মেল, ো মেশ্ব অযােতলটিক্ে অযামে-তডাম ং মনয়তমর লঙ্ঘন 

মেল । ক্মলপ্রীত বক্ৌর বটামক্ও অমলমম্পতক্র িাইনাতল 63.7মম বো ক্তর ষষ্ঠ 

স্থাতন বশষ ক্তরমেতলন । 
 

24তি বডফমলমম্পক্: পুরুষসির 10 মিোর এ়োর রাইসফসল বোনা 

মেসতসেন ধনুশ শ্রীক্ান্ত 

শুযটার ধনুশ শ্রীক্ান্ত বোনা মেতততেন এেং বশৌযণ  োইমন ব্রামেতলর ক্যামক্স়োে 

বডা েুসলসত 24 তি বডিমলমম্পতক্  ুরুষতির 10 মিোর এ়োর রাইসফল 

েমতসযামগতা়ে বব্রাঞ্জ মেতততেন।  তর, ভারতীয় ব্যাডমমেন িলও িাইনাতল 

ো ানতক্ 3-1 ব্যেধাতন  রামেত ক্তর বোনা মেততমেল । ইউতক্রন 19টি স্বণয, 

েয়টি বরৌপ্য এেং 13টি বব্রাঞ্জ  িক্ মনতয় তামলক্ার শীতষয রতয়তে। দুটি স্বণয এেং 

এক্টি বব্রাঞ্জ  িক্ মনতয় ভারত বমতডল বটমেতল অষ্টম স্থাতন রতয়তে | 
 

পমিিেঙ্গসক্ হামরস়ে েপ্তি েসন্তাষ ট্র্মফর মশসরাপা মেসতসে 

বক্রালা 

বক্রালার মালাপু্পরতমর মাতঞ্জমর বিমডয়াতম 75তম েতন্তাষ ট্র্মি 2022 মেততত 

বক্রালা ব নামি শুটআউতট  মিমেঙ্গতক্ 5-4 বগাতল হামরতয়তে । বখলাটি 

মনধযামরত েমতয় এেং এিট্র্া টাইম মমমলতয় 1-1 বস্কাতর মেল | 

 তরর মাটিতত েতন্তাষ ট্র্মি টুনযাতমতে এটি বক্রালার তৃতীয় েয় । এর আতগ, তারা 

বক্ামচতত 1973-74 এেং 1992-93 োতল দুটি েংস্করণ মেততমেল । বক্রালার 

অমধনায়ক্ মেতো বোতেি, মেমন ম্যাতচ এক্টি অোধারণ  ারিরম্যাতন্সর েন্য 

ম্যাতচর বেরা মনেযামচত হন৷ 
 

পুরিারোপ্তরা: 

• টুনযাতমতের বেরা বখতলায়া়ি: মেসো বোসেফ 

• নয়টি বগাল েহ েতেযাচ্চ বগালিাতা: বেমেন TK 
 

নীরে বচাপড়ার মনে শহসর বেমড়োি ততমর ক্রসে হমর়োনা েরক্ার 

হমরয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মতনাহর লাল খট্টর ব াষণা ক্তরতেন বে, অমলমম্পক্ স্বণয িক্ 

েয়ী নীরে বচা ়িার েন্মভূমম  ামন তে এক্টি বিমডয়াম ততমর ক্রা হতে । নীরে 

বচা ়িার িাতম 10 বক্াটি টাক্ায় এক্টি বিমডয়াম ততমর হতে । গত েের, নীরে 

বচা ়িা অমলমম্পক্ ট্র্যাক্ অযান্ড মিতল্ড বোনা বেতা প্রেম ভারতীয় হতয়মেতলন। 

হমরয়ানা েরক্ার বখতলা ইমন্ডয়া েুে বগমে-2021  4 েুন বেতক্ 13 েুন  েযন্ত 

আতয়ােন ক্রতে । হমরয়ানা এক্টি ক্রী়িার বক্ন্দ্র হতয় উতঠতে এেং রাতেযর 

বখতলায়া়িরা মেমভন্ন োতীয় ও আন্তেয ামতক্ স্ততরর ক্রী়িা ইতভতে খ্যামত এতনতে। 

হমরয়ানাও রাতেযর বখতলায়া়িতির েতেযাচ্চ  ুরস্কার বিতে । 
 

হষণিা শারি গারুড় IWF েুমন়ের ও়োল্ডণ  ভাসরাসিালন 

চযামম্প়েনমশসপ স্বর্ণপিক্ বেতা েিি ভারতী়ে হস়েসেন  

হষযিা শারি গারু়ি িীতের বহরামক্লয়তন IWF েুমনয়র ওয়াল্ডয  চযামম্পয়নমশত  

স্বণয িক্ বেতা প্রেম ভারতীয় মমহলা হতয় ইমতহাে ততমর গত়িতেন । মতমন স্নযাতচ 

70 মক্তলািাম এেং মক্লন অযান্ড োতক্য  83 মক্তলািাম েহ বমাট 153 মক্তলািাম 

ভাতরাতত্তালন ক্তর 45-মক্তলািাম ওেন মেভাতগ েয়ী হতয়তেন । 
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মেশ্ব েুক্ার চযামম্প়েনমশপ 2022 মশসরাপা মেসতসেন রমন 

ও'েুমলভান 

রমন ও'েুমলভান(ইংল্যান্ড) 16ই এমপ্রল 2022 বেতক্ 2রা এমপ্রল 2022  েযন্ত 

ইংল্যাতন্ডর বশমিতল্ডর কু্রমেেল মেতয়টাতর অনুমষ্ঠত িাইনাতল েুড ট্র্াম্পতক্ 

(ইংল্যান্ড) 18-13 বস্কাতর  রামেত ক্তর 2022 োতলর মেশ্ব সু্নক্ার চযামম্পয়নমশ  

মেতততেন । টুনযাতমেটি ওয়াল্ডয  সু্নক্ার টুযর বারা েংগঠিত এেং বোটয ে বেটিং 

বক্াম্পামন বেেসফ্রড বারা েনের ক্রা হতয়মেল। বমাট  ুরস্কাতরর অেয হল 

2,395,000 ইউতরা এেং মেেয়ী 500,000 ইউতরার এক্টি বশয়ার  ায়। 
 

JAIN মেশ্বমেযাল়ে বখসলা ইমি়ো ইউমনভামেণটি বগিে 2021 

মেসতসে  

20টি স্বণয, 7টি বরৌপ্য এেং 5টি বব্রাঞ্জ  িক্ মনতয় JAIN (Deemed-to-be 

University) বখতলা ইমন্ডয়া ইউমনভামেযটি বগমে 2021-এর 2য় েংস্করণটি 

মেতততে ৷ Lovely Professional University (LPU)  17টি স্বণয েহ 

মবতীয় এেং  াঞ্জাে মেশ্বমেদ্যালয় 15টি স্বণয িক্ েহ তৃতীয় স্থানটি অেয ন ক্তরতে 

৷ । 11টি বোনা মেতত তারক্া োাঁ তারু মহতেতে আত্মপ্রক্াশ ক্তরতেন মশো শ্রীধর । 

KIUG-এর েমামপ্ত অনুষ্ঠান বেঙ্গালুরুর শ্রী ক্ামন্তরাভা আউটতডার বিমডয়াতম 

অনুমষ্ঠত হয় । মভরা KIUG 2021 এর মােক্ট মেল। 

বখতলা ইমন্ডয়া ইউমনভামেযটি বগমতের মবতীয় েংস্করতণ 210টি মেশ্বমেদ্যালতয়র 

3900 েন মশোেী বমাট 20টি বখলায় অংশিহণ ক্তরমেল ।  

 

Obituaries News in Bengali 
 

1950 এর িশসক্র বশষ বোঁসচ িাক্া F1 বরে মেে়েী েমন ব্রুক্ে 

ে়োত হস়েসেন 

মব্রটিশ বরমেং ড্রাইভার টমন ব্রুক্ে মেমন 1950 এর িশতক্ েয়টি িমুযলা ওয়ান িযান্ড 

মপ্রি মেততমেতলন এেং োর "তরমেং বডমেি" ডাক্নাম মেল মতমন েম্প্রমত প্রয়াত 

হতয়তেন । মতমন 1932 োতল েুিরাতেয েন্মিহণ ক্তরন । টমন মাে 29 েের 

েয়তে চারটি িল - BRM, ভযানওয়াল, বিরামর এেং কু াতরর হতয় ড্রাইভ ক্রার 

 তর বখলা বেতক্ অেের বনন। 
 

 

Defence News in Bengali 
 

ভারতী়ে বেনাোমহনীর বরড মশল্ড মডমভশন 'িমর্পুর েুপার 50'-এর 

েন্য MoU স্বাক্ষর ক্সরসে 

মেয়ার ক্ যতের তত্ত্বােধাতন ভারতীয় বেনাোমহনীর বরড মশল্ড মডমভশন মমণ ুতরর 

মেষু্ণ ুর বেলায় 'বরড মশল্ড বেোর ফর এমক্সসলন্স অযাি ওস়েলসনে' 

প্রমতষ্ঠার েন্য বিট ব্যাঙ্ক অি ইমন্ডয়া িাউতন্ডশন (SBIF) এেং ন্যাশনাল 

ইমেমিটি অযান্ড এডুতক্শনাল বডতভল তমে অগযানাইতেশন (NIEDO) এর 

োতে এক্টি মে েীয় চুমি ক্তরতে । 'িমর্পুর েুপার 50' প্রক্েটি 2022 োতলর 

েুলাই মাতের প্রেম েপ্তাতহর মতে 50 েন মশোেীর প্রেম ব্যাতচর েন্য 

েমূ্পণযরূত  ক্ােযক্র হতে েতল আশা ক্রা হতে। 
 

ভারসতর েিি বিশী়ে এ়োরক্রাফ্ট ক্যামর়োর INS Vikrant  

ভারতী়ে বনৌোমহনীর ক্াসে হস্তান্তর ক্রা হসে 

ভারততর প্রেম indigenous aircraft carrier(IAC) Vikrant এর  তরর েের 

আগতি ভারতীয় বনৌোমহনীতত অন্তভুয মির আতগ মবতীয়োতরর েন্য োমুমদ্রক্ 

 রীো শুরু হতয়তে । আগি মাতে  40,000 টন এয়ারক্রাফ্ট ক্যামরয়ার ভারততর 

েৃহত্তম এেং েেতচতয় অতযাধুমনক্ েুেোহাে, েিলভাতে এক্টি  াাঁ চ মিতনর 

প্রেম োমুমদ্রক্ কু্রে  মরচালনা ক্তরমেল। 
 

গুরুত্বপূর্ণ মিক্: 

• বনৌোমহনী োমনতয়তে বে প্রেম োমুমদ্রক্  রীোর  র েুেোহাতের মূল 

মেতিতমর ক্মযেমতা েতন্তাষেনক্ েতল  াওয়া বগতে। 

• েুেোহােটি আনুমামনক্ 23,000 বক্াটি টাক্া ব্যতয় ততমর ক্রা হতয়মেল, ো 

ভারততক্ অতযাধুমনক্ এয়ারক্রাফ্ট ক্যামরয়ার ততমর ক্রার েমতা েহ 

বিশগুমলর এক্টি েীমােে বগাষ্ঠীতত মনতয় োয় । 

• MiG-29K িাইটার বেট, Kamov-31 বহমলক্টার এেং MH-60R 

মামি-তরাল বহমলক্টার েুেোহাে ব্যেহার ক্রতে। 

• এতত প্রায় 2,300টি ক্ম্পাটয তমে রতয়তে, বেখাতন মমহলা অমিোরতির েন্য 

মেতশষ বক্ায়াটয ার রতয়তে এেং এটি প্রায় 1,700 েতনর কু্রতির েন্য। 

• ক্মযক্তয াতির মতত, Vikrant এর েতেযাচ্চ গমত প্রায় 28 নট এেং কু্রমেং গমত 

18 নট, োর বরঞ্জ প্রায় 7,500 নটিক্যাল মাইল। 

• IAC 262 মমটার তি যয, 62 মমটার প্রস্থ এেং 59 মমটার উচ্চতা । এটি 2009 

োল বেতক্ মনমযাণাধীন রতয়তে। 

• বক্ামচন মশ ইয়াডয  মলমমতটড েুেোহােটি মনমযাণ ক্তরতে। 

• INS মেক্রমামিতয এই মুহূততয  ভারততর এক্মাে এয়ারক্রাফ্ট ক্যামরয়ার । 
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Books & Authors News in Bengali 
 

রাসশি মক্িও়োই “Leaders, Politicians, Citizens”নাসি এক্টি 

েই মলসখসেন 

বলখক্-োংোমিক্ রাতশি মক্িওয়াই বারা রমচত “Leaders, Politicians, 

Citizens: Fifty Figures Who Influenced India’s Politics” েইতয় 

ভারততর রােবনমতক্ ল্যান্ডতস্ক  প্রভামেত 50 েন ব্যমিতত্বর গে েংক্লন ক্রা 

হতয়তে । েইটি প্রক্াশ ক্তরতে হযাতচট ইমন্ডয়া । েইটির ভূমমক্া মলতখতেন েংেি 

েিস্য (তলাক্েভা) শশী োরুর । েইটিতত 50 েন ব্যমিতত্বর মতে রতয়তে বতমে 

েচ্চন, িুলন বিেী, ইমন্দরা গান্ধী, রােীে গান্ধী, েয়লমলতা, এম তে আেুল ক্ালাম 

এেং ক্রুণামনমধ । 

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

AAHAR 2022: এমশ়োর েৃহিি আন্তেণ ামতক্ খায ও আমতসি়েতা 

বিলার আে বশষ মিন 

ইমন্ডয়া বট্র্ড প্রতমাশন অগযানাইতেশন (ITPO) এর োতে অংশীিামরতত্ব কৃ্মষ ও 

প্রমক্রয়াোত খাদ্য  ণ্য রপ্তামন উন্নয়ন ক্তৃয  ে (APEDA) নয়ামিমল্লর প্রগমত 

ময়িাতন এমশয়ার েৃহত্তম আন্তেয ামতক্ খাদ্য ও আমততেয়তা বমলা, AAHAR-

2022-এর আতয়ােন ক্তরতে । োমণেয ও মশে মন্ত্রণালয় অনুোতর, বভৌতগামলক্ 

মনতিয শক্  ণ্য, প্রমক্রয়াোত খাদ্য, তেে এেং মহমাময়ত খাদ্য  ণ্য েহ মেমভন্ন কৃ্মষ 

 ণ্য মেভাতগর 80 টিরও বেমশ রপ্তামনক্ারক্ এই অনুষ্ঠাতন বোগ বিতেন।  
 

রােস্থাসনর ‘Miyan ka Bada’ বরলওস়ে বেশসনর নাি পমরেতণ ন 

ক্সর রাখা হস়েসে ‘Mahesh Nagar Halt’ 

রােস্থাতনর োরতমর বেলার োতলাো এলাক্ার ‘Miyan Ka Bada’ বরলওতয় 

বিশতনর নাম  মরেতয ন ক্তর রাখা হতয়তে “Mahesh Nagar Halt”| 

স্বাধীনতার  র বেতক্, রােস্থাতনর ‘Miyan Ka Bada’-র বলাতক্রা িাতমর নাম 

 মরেতয ন ক্রার িামে ক্তর | এো়িা, তারা িামে ক্তর বে িাতমর আেল নাম 

Mahesh Ro Bado। 

2018 োতল, রােস্থান েরক্ার িাতমর নাম ‘Miyan Ka Bada’ বেতক্  মরেতয ন 

ক্তর Mahesh Nagar ক্তর । িাতমর নাম  মরেতয তনর েময় বিশনটির নাম 

 মরেতয তনর প্রস্তাে বরল মন্ত্রণালতয়  াঠাতনা হয়। 2021 োতল, েোেে  েমত 

অনুেরণ ক্রার  তর বরলওতয় বিশতনর নাম ‘Miyan Ka Bada’ বেতক্ 

 মরেতয ন ক্তর “Mahesh Nagar Halt” ক্রা হতয়মেল, মক্ন্তু COVID-19 

মহামারীর ক্ারতণ উতবাধনটি স্থমগত ক্রা হতয়মেল । 30বশ এমপ্রল, 2022-এ 

বিশনটির নাম অেতশতষ  মরেমতয ত ক্রা হয় | 
 

েতযমেৎ রাস়ের েন্মোমষণক্ীসত ভারতী়ে মেসনিার োতী়ে 

মিউমে়োি আস়োেন ক্রসে চলমচ্চে উৎেে 

েতযমেৎ রাতয়র 101তম েন্মমিতন, বক্ন্দ্রীয় তথ্য ও েম্প্রচার মন্ত্রতক্র ন্যাশনাল 

মমউমেয়াম অি ইমন্ডয়ান মেতনমা মুিাই ভারত েুত়ি মেমভন্ন স্থাতন মতন মিতনর 

মিল্ম বিমিভযাল  মরচালনা ক্রতে এই আইক্মনক্ চলমচ্চে মনমযাতার চলমচ্চে 

প্রিশযতনর েন্য । এতত েতযমেৎ রায়তক্ মনতয় মেতনমাও বিখাতনা হতে। 
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