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National News in Bengali 
 

কেন্দ্রীয় সংসৃ্কত বিশ্ববিদ্যালয় আযয়াবিত উৎের্ষ ময াৎসি শুরু 

 যয়যে 

নয়াদিদিতে সেন্ট্র়াল েংসৃ্কে ইউদনভ়াদেিটি দ্ব়ার়া দেন দিতনর উৎকর্ি মত ়াৎেতের 

আতয়াজন কর়া  তযতে । উৎকর্ি মত ়াৎেে আতয়াজতনর দিেতন মূল উতেশ্য  ল 

ে়ার়া সিতে এেং সিতের ে়াইতর েংসৃ্কে ভ়ার়্ার প্রচ়ার কর়া । এই মত ়াৎেতের 

ম়াধ্যতম দনদিে কর়া  তে য়াতে সিতে ও দেতিতে েংসৃ্কে ভ়ার়্ার প্রে়াতর সক়াতন়া 

ত্রুটি ন়া থ়াতক। 

দেনটি েংসৃ্কে দেশ্বদেদ্য়ালতযর সকন্দ্রীকরতনর ম়াধ্যতম ে়ার়া সিতে েংসৃ্কে ভ়ার়্ার 

েংরক্ষণ ও প্রচ়াতর প্রধ়ানমন্ত্রী সম়ািীর দৃঢ় প্রদেশ্রুদে প্রদেফদলে কতর । অনুষ্ঠ়ানটি 

সযৌথভ়াতে আতয়াজন করতে নয়াদিদির কেন্দ্রীয় সংসৃ্কত বিশ্ববিদ্যালয়, 

নয়াদিদির শ্রী লাল িা াদুর িাতীয় সংসৃ্কত বিশ্ববিদ্যালয় এেং বতরুপবতর 

িাতীয় সংসৃ্কত বিশ্ববিদ্যালয় । 
 

ময াৎসযির বিম: 

এই মত ়াৎেতের মূল দথম  ল ‘Global Orientation of Sanskrit Studies 

in the New Educational Era’ | 
 

বিবিযত ভারযতর প্রিম খাবি কসন্টার অফ এবিযলন্স খুলযত চযলযে 

MSME মন্ত্রণ়ালয ে়ার়া সিতে খ়াদি প্রদেষ্ঠ়াতনর ক্ষমে়াযতনর লক্ষয দনতয খ়াদি 

গ্র়াম ও দেল্প কদমেন (KVIC)-এর জন্য িরীক্ষ়া, উদ্ভ়ােন এেং নকে়ার উতেতশ্য 

একটি সেন্ট়ার তেদর কতরতে । সেন্ট়াতরর লক্ষয  ল সি়াে়াক, ঘতরর দজদনেিত্র 

এেং ফয়ােতনর দজদনেিত্র তেদর কর়া, য়া েে েযতের ব্যদিতির জন্য উিযুি । 

খ়াদি সেন্ট়ার অফ এদিতলন্স (CoEK)-এর লক্ষয  ল খ়াদিতক দেশ্বব্য়ািী, ক্ল়াদেক 

এেং ম়ান-চ়াদলে ব্র্য়াতে িদরণে কর়া । 

ম়াইতর়া, কু্ষদ্র ও ম়াঝ়াদর উতদ্য়াতের সকন্দ্রীয মন্ত্রী ন়ার়াযণ র়াতন নয়াদিদিতে প্রথম 

খ়াদি সেন্ট়ার অফ এদিতলন্স খুলতেন৷ MSME মন্ত্রী ভ়ানু প্রে়াি দেং ভ়ামি়া,  েস্ত্র 

প্রদেমন্ত্রী িেিন়া দেরম জ়ারতি়াে, েস্ত্র মন্ত্রতকর েদচে ইউ দি দেং এেং MSME 

মন্ত্রতকর েদচে দেদে সে়ায়াইনও অনুষ্ঠ়াতন উিদিে থ়াকতেন৷ 
 

 

 বরয়ানার বসনু্ধ উপতযোর রাবখ গব়িযত 5000 িেযরর পুরযনা গ না 

োরখানার সমূ্পর্ষ খনন েরা  যয়যে 

একটি 5000 েেতরর িুর়াতন়া ে ন়া তেদরর ক়ারখ়ান়ার খনতনর ে়াতথ  

Archaeological Survey of India (ASI) েেতচতয উতিখতয়াগ্য 

আদেষ্ক়ারগুদলর মতধ্য একটি কতরতে ৷ রাবখ গব়ি  বরয়ানার ব সার কিলার 

এেটি গ্রাম, য়া দেনু্ধ েভযে়ার প্র়াচীনেম প্রত্নে়াদিক ি়ানগুদলর মতধ্য একটি । 
 

গুরুত্বপূর্ষ বিে: 

• দকেু িাসস্থান, একটি রান্নাঘর েমযেি, এেং একটি 5000 িেযরর 

পুরাযনা গ না ততবরর োরখানার োঠাযমার আদেষ্ক়ার ইদিে কতর সয 

ে়াইটটি একেময একটি খুে েড় িাবর্বিযে কেন্দ্র দেল। 

•  ়াজ়ার  ়াজ়ার েের ধতর লুদকতয র়াখ়া তামা ও কসানার গ নাও আদেষৃ্কে 

 তযতে। 

• উত্তর প্রযিযের বসযনৌবলযত খননিতল কেরি়ানগুদল আদেষৃ্কে  তযতে, য়া 

2018 ে়াতল আদেষৃ্কে করাঞ্জ যুযগর সবলড-বডস্ক চাো গাব়িগুবলর জন্য 

দৃদি আকর্িণ কতরদেল, সযগুদলতক সকউ সকউ কঘা়িার টানা "রি" 

দ ে়াতেও ব্য়াখ্য়া কতরদেতলন। 

• প্রত্নে়াদিকর়া েতলতেন সয, কেরি়ানগুদল সিখ়ায সয সেই েমতযর েভযে়া 

মৃতুযর পযরর িীিযন বিশ্বাস েরত। 

• আতের দুই ম়াতে, SSI র়াদখ েদড়তে অতনক অনুেন্ধ়ান কতরতে, য়া ইদিে 

কতর সয েভযে়া ধীতর ধীতর িদরিক্কে়ার দিতক এদেতয য়াতে । 

• এে়াড়়াও  ়াজ়ার  ়াজ়ার মাটির পাত্র, রািেীয় বসল এেং বেশুযির 

কখলনা আদেষৃ্কে  তযতে। 
 

NCRTC সালবভযত কসট েরা ভারযতর প্রিম আঞ্চবলে র যাবপড 

ট্রানবিট বসযেম কট্রন গ্র র্ েরযত চযলযে 

গুজর়াতট আলস্টতমর ে়াভদল প্রকতল্প, ন্য়ােন়াল কয়াদিট়াল দরদজওন ট্র়ান্সতি়াটি  

কতিি়াতরেন(NCRTC) আঞ্চদলক র য়াদিড ট্র়ানদজট দেতস্টম (RRTS)-এর জন্য 

ভ়ারতের প্রথম সেদম- ়াই-দিড সট্রন সিতে চতলতে । অনুষ্ঠ়ানটিতে উিদিে 

থ়াকতেন আে়ােন ও নের দের্যক মন্ত্রতকর েদচে মতন়াজ সজ়ােী। 
 

গুরুত্বপূর্ষ বিে: 

• RRTS সট্রন সেটগুদল সমক ইন ইদেয়া উতদ্য়াতের অধীতন উত্ি়াদিে  য 

এেং প্রদে ঘন্ট়ায 180 দকতল়াদমট়াতরর েতেি়াচ্চ েদেতে সিৌৌঁে়াতে ি়াতর । 

সট্রনটিতক উত্তর প্রতিতের দু ়াই দডতি়াতে দনতয য়াওয়া  তে এেং সযখ়াতন 

এটির সমর়ামে ও িদরচ়ালন়া কর়া  তে। 

• কুেনযুি আেন, ল্য়ািটি-তম়াে়াইল চ়াদজি ং, ল়াতেজ rack এেং একটি 

েদেেীল রুট-ম্য়াি েমূ্পণি েীেে়াি দনযদন্ত্রে সট্রতনর আধুদনক কদমউট়ার-

সকদন্দ্রক তেদেিযগুদলর মতধ্য রতযতে। 

• NCRTC দিদি এেং দমর়াতটর মতধ্য ভ়ারতের প্রথম RRTS কদরতড়ার 

ক়াযিকর কর়ার ি়াদযতে রতযতে৷ 82 দকতল়াদমট়ার িীঘি িথটি এখন দনমি়াণ়াধীন 

রতযতে। 
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• ে়াদ ে়াে়াি এেং দু ়াইতযর মতধ্য 17-দকতল়াদমট়ার অগ্র়াদধক়ার অংেটি 2023 

ে়াতলর মতধ্য চ়ালু  তে েতল আে়া কর়া  তে, িুতর়া কদরতড়ারটি 2025 

ে়াতলর মতধ্য েম্পন্ন  তে। 
 

ভারত 'বিযশ্বর িৃ ত্তম' চলবিত্র পুনরুদ্ধার প্রেল্প শুরু েযরযে 

েথ্য ও েম্প্রচ়ার মন্ত্রী, অনুর়াে ঠ়াকুর েতলতেন সয, জ়ােীয চলদচ্চত্র ঐদে য 

দমেতনর অধীতন দেতশ্বর েৃ ত্তম চলদচ্চত্র িুনরুদ্ধ়ার প্রকতল্পর জন্য 363 সক়াটি ট়াক়া 

ের়াে কর়া  তযতে। দমেনটি 2016 ে়াতল 597 সক়াটি ট়াক়া ব্যতয চ়ালু কর়া 

 তযদেল। এটির লক্ষয  ল চলদচ্চতত্রর ঐদে য েংরক্ষণ, িুনরুদ্ধ়ার এেং 

দডদজট়াল়াইজ কর়া। 

মন্ত্রী জ়ান়ান, 5900 টি েটি  দফল্ম, ডকুতমন্ট়াদর ও দফচ়ার দরতস্ট়ার কর়ার প্রদরয়া 

চলতে। দেদন েতলদেতলন সয, ভ়ারতের ন্য়ােন়াল দফল্ম আকি ়াইভ দ্ব়ার়া িদরচ়াদলে 

এই অনুেীলনটি দেতশ্বর অন্যেম েৃ ত্তম িুনরুদ্ধ়ার, েংরক্ষণ এেং 

দডদজট়াল়াইতজেন প্রদরয়া দ ে়াতে প্রম়াদণে  য। মন্ত্রী দফল্ম অয়াে সটদলদভেন 

ইনদস্টটিউট অফ ইদেয়া, FTII-এর ক়াযিক়াদরে়া িযি়াতল়াচন়া কর়ার জন্য একটি 

েভ়াও কতরন এেং FTII সক আন্তজি ়াদেক ম়াতনর দিতক দনতয য়াওয়ার দৃদিভদি 

দনতয আতল়াচন়া কতরন।  
 

ভারতযে 2022-24-এর িন্য এবেয়ান ইযলেেন অিবরটিি 

অযাযসাবসযয়েযনর নতুন কচয়ারম্যান বনিষাবচত েরা  যয়যে 

দফদলি়াইতনর ম্য়াদনল়ায ক়াযিদনেি়া ী সে়াডি  এেং ে়াধ়ারণ িদরর্তির েভ়ায 2022-

2024-এর জন্য এদেয়ান ইতলকেন অথদরটিজ(AAEA)-এর নেুন সচয়ারম্য়ান 

দ তেতে ভ়ারে েেিেম্মদেরতম দনেি়াদচে  তযতে । ম্য়াদনল়ার দনেি়াচন কদমেন 

AAEA এর েেি ম়ান সচয়ারম্য়ান দেতলন । এদিদকউটিভ সে়াতডি র নেুন েিস্য 

সিেগুদল  ল র়াদেয়া, উজতেদকস্ত়ান, শ্রীলঙ্ক়া, ম়ালদ্বীি, ে়াইওয়ান এেং 

দফদলি়াইন । 
 

RailTel 100টি করলযেেযন PM-WANI বভবত্তে ওয়াই-ফাই 

অযাযিস চালু েযরযে 

একটি ম়াইতর়া রত্ন PSU RailTel সে়ামে়ার Prime Minister Wi-Fi 

Access Network Interface (PM-WANI)  দস্কম চ়ালু কতরতে, য়া 22 টি 

র়াতজযর 100 টি সট্রন সস্টেন জুতড় ি়ােদলক ওয়াইফ়াই িদরতর্ে়াগুদলতে 

অয়াতিে প্রি়ান কতর ৷ PM-WANI  ল একটি বডপাটষ যমন্ট অফ 

কটবলেম(DoT) উতদ্য়াে, য়া ব্যে ়ার ে জ কর়ার জন্য এেং ে়াধ়ারণ জনেতণর 

মতধ্য ব্র্ডব্য়াে গ্র ণতয়াগ্যে়া ে়াড়়াতন়ার জন্য েমস্ত ে়াইতল়া ওয়াই-ফ়াই সনটওয়াকি  

েংযুি করতে ে়া ়ায্য কতর ।  
 

গুরুত্বপূর্ষ বিে: 

• অয়ান্ড্রতযড ব্যে ়ারক়ারীর়া Google Play Store সথতক 'Wi-DOT' অয়াি 

ড়াউনতল়াড কতর এই WiFi সনটওয়াতকি র ে়াতথ েংতয়াে করতে ি়াতরন ৷ 

• েফ্টওযয়ারটি C-DOT-এর ে়াতথ ে তয়াদেে়ায তেদর কর়া  তযদেল । 

• PM-WANI-দভদত্তক অয়াতিে ওয়ান-ট়াইম ি়ােওয়াডি  (OTP) দভদত্তক 

প্রম়াণীকরণতক ে়াইি়াে কর়ার জন্য ওয়ান-ট়াইম সন়া ইতয়ার ক়াস্টম়ার 

(তকওয়াইদে) অনুমদে দিতয ওয়াদন-দভদত্তক ি়ােদলক ওয়াইফ়াই ব্যে ়ার 

কর়া ে জ কতর েুলতে। 

• RailTel WiFi সনটওয়াকি  এখন ে়ার়াতিতে 6,102টি সরলওতয সস্টেন 

কভ়ার কতর এেং এর 17,792টি WiFi  টিট রতযতে | 
 

রাষ্ট্রপবত কসনাপ্রধানযে 13টি কেৌযষ  চক্র, পরম Vishisht কসিা পিে 

প্রিান েযরযেন 

ভ়ারতের র়াষ্ট্রিদে, র়াম ন়াথ সক়াদেন্দ 13টি কেৌযষ  চক্র প্রি়ান কতরতেন | এরমতধ্য 

েযটি কেৌযষ  চক্র মরতণ়াত্তর ভ়ারেীয েেস্ত্র ে়াদ নীর কমীতির অি়াতরেতনর েময 

প্রিদেিে ে়া দেকে়ার সিওয়া  তযতে  । সেন়াপ্রধ়ান সজন়াতরল মযনাি পাযে 

র়াষ্ট্রিদে ভেতন একটি প্রদেরক্ষ়া দেদনতয়াে অনুষ্ঠ়াতন Param Vishisht Seva 

Medal (PVSM) দিতয ভূদর্ে  তযতেন।  

র়াষ্ট্রিদে একটি ব্যদেরমী আতিতের দেদেি িদরতর্ে়ার জন্য 14টি PVSM, চ়ারটি 

উত্তম যুদ্ধ সেে়া িিক (UYSM) এেং 24টি অদে দেতের্ সেে়া িিক (AVSM) 

প্রি়ান কতরন। 
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রবিযগা শ্যাযভস কোোবরোর নতুন কপ্রবসযডন্ট ব যসযি িাবয়ত্ব 

বনযেন 

দুনীদে সম়াক়াতেল়া এেং সিতের অথিনীদে িুনেিঠতনর প্রদেশ্রুদে দিতয 

সক়াস্ট়াদরক়ার নেুন সপ্রদেতডন্ট দ ে়াতে রদদ্রতে়া শ্য়াতভে েিথ দনতযতেন | েে 

ম়াতে, দেদন প্র়ািন র়াষ্ট্রিদে স ়াতে ম়াদরয়া দফতেতরতের দেরুতদ্ধ চ়ার েেতরর 

সময়াতি জযল়াভ কতরদেতলন, য়ার দেরুতদ্ধ দুনীদের অদভতয়ােও দেল । 

সফব্রুয়াদরতে প্রথম র়াউতের দনেি়াচতনর েময, রদদ্রতে়া শ্য়াভতের িূেিেূদর ক়াতলি়াে 

আলভ়ার়াতড়ার িল প্র়ায দনদিহ্ন  তয দেতযদেল | দেদন নেুন দেধ়ানেভ়ায সক়াতন়া 

আেন ি়ানদন । শ্য়াভতের সে়াশ্য়াল সডতম়াতরটিক প্রতগ্রদেভ ি়াটিি  আইনেভ়ার 

57টি আেতনর মতধ্য ম়াত্র িেটি িখল কতরতে, য়া ে়াতক প্রথম র়াউতে চেুথি ি়াতন 

থ়াক়ার ির র়ানঅতফর জন্য একটি আিযিজনক সয়াগ্যে়া অজি ন কতরতে ।  
 

বভযয়তনাম বিযশ্বর িীঘষতম োযচর তলা বিবেষ্ট কসতুর বনমষান 

েযরযে 

দভতযেন়াতম দেতশ্বর েৃ ত্তম গ্ল়াে েটম দব্র্জ সখ়াল়া  তযতে । এটিতক দভতযেন়াতমর 

Vietnam’s Bach Long pedestrian bridge েল়া  য, য়া 632 দমট়ার 

(2,073 ফুট) িীঘি এেং এটি একটি দেে়াল জিতলর উিতর 150 দমট়ার (492 ফুট) 

উচ্চে়ায অেদিে । এটি চীতনর গুয়াংডং-এর একটি 526 দমট়ার গ্ল়াে েটম দব্র্জতক 

ে়াদড়তয সেতে । 

ে়াচ লং িথচ়ারী সেেু য়ার অথি দভতযেন়াদম ভ়ার়্ায 'ে়াি়া ড্র়ােন'। সেেুটি 

সরইনফতরতস্টর উিতর ঝুলন্ত অেি়ায আতে | সেেুটি একে়াতর 450 জন সল়াতকর 

ভ়ার দনতে ি়াতর এেং সেেুর সমতঝটি সটম্প়ারড গ্ল়াে দিতয তেদর।  
 

িবির্ কোবরয়ার নতুন কপ্রবসযডন্ট ব যসযি েপি বনযলন ইউন সুে-

ইওল 

ইউন সুে-ইওল দেউতলর ন্য়ােন়াল অয়াতেম্বদলতে একটি দেে়াল অনুষ্ঠ়াতন 

িবির্ কোবরয়ার রাষ্ট্রপবত দ ে়াতে েিথ গ্র ণ কতরদেতলন | দেদন ি়ারম়াণদেক 

অস্ত্রধ়ারী উত্তর কোবরয়ার ে়াতথ উচ্চ উতত্তজন়ার েমতয অদফেটি গ্র ণ 

কতরদেতলন। অনুষ্ঠ়াতন মাবেষ ন যুক্তরাষ্ট্র ও চীযনর কমিকেি ়াে  40,000 জতনরও 

সেদে ম়ানুর্ উিদিে দেতলন । নেুন সপ্রদেতডন্ট উত্তর সক়াদরয়ার েতি চলম়ান 

উতত্তজন়া প্রেদমে করতে চীতনর েতি েম্পতকি র ভ়ারে়াম্য রক্ষ়ার ক়াজ ে  সেে 

দকেু চয়াতলতের মুতখ়ামুদখ  তেন। 
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ইউন েুক-ইওল, দযদন উত্তর সক়াদরয়াতক িদক্ষতণর "প্রধ়ান েত্রু" েতলতেন, 

"েমূ্পণি ি়ারম়াণদেক দনরস্ত্রীকরণ" এর প্রদেশ্রুদের দেদনমতয উত্তর সক়াদরয়ার 

অথিনীদের উন্নদের জন্য একটি "দুুঃে়া েী িদরকল্পন়া" তেদর করতে আন্তজি ়াদেক 

সিেগুদলর ে়াতথ ক়াজ কর়ার প্রস্ত়াে দিতযতেন ।  
 

িন বল ো-বচউ  ংেংযয়র পরিতী প্রধান বনিষা ী ব যসযি বনিষাবচত 

 যয়যেন 

 ংকংতযর িরেেী প্রধ়ান দনেি়া ী দ তেতে জন বল ো-বচউযে দনতয়াে কর়া 

 তযতে । দেদন েযাবর লাযমর ি়াতন দনযুি  তযতেন । দেদন  ংকংতযর প্রধান 

বনিষা ী িতি অদধদষ্ঠে প্রথম বনরাপত্তা েমষেতষ া  তেন | দল ক়া-দচউ েে ম়াতে 

ে তরর 2 নম্বর কমিকেি ়া দ ে়াতে ে়ার িি সথতক িিেয়াে কতরদেতলন | 
 

িবির্ কোবরয়া NATO সাইিার বডযফন্স গ্রুযপ কযাগিানোরী 

প্রিম এবেয়ান কিে  যয় উযঠযে 

উত্তর আটল়াদন্টক ট্রিটি অেি়ান়াইতজেন সক়াঅি়াতরটিভ ে়াইে়ার দডতফন্স সেন্ট়ার 

অফ এদিতলতন্স িবির্ কোবরয়া প্রিম এবেয়ান কিে ব যসযি সয়ােি়ান 

কতরতে । িদক্ষণ সক়াদরয়ার ন্য়ােন়াল ইতন্টদলতজন্স ে়াদভি ে(NIS) NATO সক়া-

অি়াতরটিভ ে়াইে়ার দডতফন্স সেন্ট়ার অফ এদিতলতন্স অেি়ানক়ারী দ তেতে 

সয়ােি়ান কতরতে । 

এখন, NATO CCDCOE এর অদফদেয়াল েিস্য দ ে়াতে 32টি সিে রতযতে, 

য়ার মতধ্য 27টি NATO েিস্য সিে এেং 5টি Non- NATO সিে অেি়ানক়ারী 

দ ে়াতে অন্তভুি ি রতযতে । িদক্ষণ সক়াদরয়া লকড দেল্ডে 2022-এ অংেগ্র ণ 

কতরতে, য়া দেতশ্বর েৃ ত্তম এেং েেতচতয জটিল ে়াদর্িক আন্তজি ়াদেক ল়াইভ-

ফ়ায়ার ে়াইে়ার প্রদেরক্ষ়া অনুেীলন । এটি 2020 ে়াল সথতক িরির দুই েের 

অংেগ্র ণ করতে । িদক্ষণ সক়াদরয়ার CCDCOE-এ সয়ােি়ান উত্তর সক়াদরয়ার 

ে়াইে়ার দনর়ািত্ত়া হুমদকর দেরুতদ্ধ সম়াক়াতেল়া করতে ে ়াযে়া করতে। 
 

শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী েযয়ে সপ্তায র বিযিাযভর পিতযাগ েযরযেন  

শ্রীলঙ্ক়ার প্রধ়ানমন্ত্রী মাব ন্দ্রা রািাপােযস 9ই সম 2022-এ ে়ার িি েয়াে কতরন 

। দেদন শ্রীলঙ্ক়ার র়াষ্ট্রিদে কগাটািায়া রািাপােযসর ক়াতে ে়ার িিেয়ােিত্র 

ি়াঠ়ান। ে়ার দেরুতদ্ধ শ্রীলঙ্ক়ার অথিনীদেতক বিভ্রান্ত েরা এেং শ্রীলঙ্ক়াতক ব্াংে 

দুনীবত ও অিষননবতে সংেযটর বিযে কঠযল কিওয়ার অদভতয়াে রতযতে। 

শ্রীলঙ্ক়ার জনেণ র়াষ্ট্রিদে ও প্রধ়ানমন্ত্রীর দেরুতদ্ধ দেতক্ষ়াভ সিখ়াতে । ে়ার়া 

প্রধ়ানমন্ত্রী ম়াদ ন্দ্র়া র়াজ়াি়াকতের িিেয়াে ি়াদে কতরতেন । েমথিকর়া র়াষ্ট্রিদের 

ক়াযি়ালতযর ে়াইতর েরক়ার দেতর়াধী দেতক্ষ়াভক়ারীতির উির  ়ামল়া চ়াল়ায, য়া 

ব্য়ািক েদ ংেে়ার দিতক িদরচ়াদলে কতর । এতে 151 িন আ ে  তয 

 ়ােি়াে়াতল ভদেি   তযতেন। 

শ্রীলঙ্ক়ার প্রধ়ানমন্ত্রী দ তেতে ম়াদ ন্দ্র়া র়াজ়াি়াকতের িিেয়াতের ির সিেব্য়ািী 

ক়ারদফউ জ়াদর কর়া  য । শ্রীলঙ্ক়ার প্র়ািন প্রধ়ানমন্ত্রী এক দেেৃদেতে েতলতেন সয, 

"কতযক ম়াে আতে প্রধ়ানমন্ত্রী ম়াদ ন্দ্র়া র়াজ়াি়াকতে র়াষ্ট্রিদে সে়াট়াে়ায়া 

র়াজ়াি়াকতেতক িিেয়াতের দচঠি ি়াঠিতযদেতলন"। দচঠিতে আরও েল়া  তযতে সয 

"এক়াদধক সস্টকত ়াল্ড়ার েেি ম়ান েংকতটর েতেি়াত্তম েম়াধ়ান একটি অন্তেিেী 

েেিিলীয েরক়ার েঠতনর ইদিে দিতযতেন।" "অেএে, আদম আম়ার িিেয়ােিত্র 

জম়া দিতযদে য়াতে েংদেধ়াতনর ে়াতথ আতে সথতকই িরেেী িিতক্ষি সনওয়া 

য়ায।" 
 

সিযচযয় ি়ি ক ায়াইট ডায়মে 'দ্য রে' $18.8 বমবলয়ন অযিষর 

বিবনমযয় বিবক্র  যয়যে   

দেতশ্বর েৃ ত্তম ে়াি়া  ীর়া ‘দ্য রে’ 18.6 বমবলয়ন সুইস ফ্রাঙ্ক ($18.8 

বমবলয়ন)-এ দনল়াম কর়া  তযতে, য়া এই জ়ােীয রত্নটির আতের সরকতডি র সচতয 

উতিখতয়াগ্যভ়াতে কম । কিযনভায় দরদস্টর দনল়াম ঘতর একটি েল্ফ েতলর 

সচতযও েড় 228.31-েযাযরট ি়াথরটি দেদর  য ।  
 

মাযেষ াস িুবনয়র বফবলপাইযন 2022 সাযলর রাষ্ট্রপবত বনিষাচযন িয়ী 

 যয়যেন 

দফদলি়াইতনর প্রয়াে তৈরে়ােক ফ়াদিি ন়ান্দ ম়াতকি ়াতের সেতল ফাবিষ নান্দ 

“Bongbong” মাযেষ াস িুবনয়র দফদলি়াইতনর 2022 ে়াতলর র়াষ্ট্রিদে দনেি়াচতন 

30.8 দমদলযতনরও সেদে সভ়াতট জযী  তযতেন েতল ি়াদে কতরতেন । এই জযটি 

ম়াতকি ়াে র়াজেংেতক ক্ষমে়ায দফদরতয আনতে । দনেি়াচতনর ফল়াফতলর প্রদেে়াতি 

জতড়়া  তযতেন েে েে ম়ানুর্।  

ফ়াদিি ন়ান্দ ম়াতকি ়াে জুদনযর এেং সলদন সর়াতব্র্তড়া দনেি়াচতন সপ্রদেতডন্ট ও ভ়াইে 

সপ্রদেতডন্ট প্র়াথী । উভয প্র়াথীই ম ়াম়ারীর িতর অথিননদেক িুনরুদ্ধ়াতরর 

প্রদেশ্রুদে দিতযতেন । দুই প্রধ়ান প্র়াথীর ি়াে়াি়াদে, প্র়ািন েদিং ে়ারক়া ম্যাবন 

প্যাবেয়াও, ম্য়াদনল়ার সমযর ইসযো কমাযরযনা এেং প্র়ািন জ়ােীয িুদলে 

প্রধ়ান কসন প্যানবফযলা ল্যােসন ে  আরও আট প্র়াথী সভ়াট়ারতির িেন্দ 

েমীক্ষ়ায অতনক দিদেতয রতযতেন। 
 

ভগিন্ত খুিা ইন্টারযসালার ইউযরাপ 2022-এ অংে বনযত চযলযেন  

সকন্দ্রীয নেুন এেং িুননিেীকরণতয়াগ্য েদির মন্ত্রী শ্রী ভেেন্ত খুে়া, ইন্টারযসালার 

ইউযরাপ 2022-এর জন্য িামষাবনর বমউবনযখ এতেতেন ৷ দমউদনতখ, ভ়ারেীয 

সকন্দ্রীয মন্ত্রী ভ়ারতের সেৌর েদি ে়াজ়াতরর দেদনতয়াে প্রচ়ার ইতভতন্ট একটি মূল 

েিৃে়া সিতেন ৷ ইযন্দা-িামষান এনাবিষ  কফারাম ((IGEF) এই অনুষ্ঠ়াতনর 

আতয়াজন করতে। 
 

গুরুত্বপূর্ষ বিে: 

• সেৌর প্রযুদি ি়ান়ান্তর, সেৌর উত্ি়ািতন আন্তজি ়াদেক দেদনতয়ােক়ারীতির 

দেদনতয়াে, KfW উন্নযন ব্য়াতঙ্কর অথি়াযন এেং ইউতর়াতির ে়াতথ জ্ঞ়ান 

দেদনময চুদির জন্য ইতভন্টটি ভ়ারতের জন্য খুেই গুরুেিূণি ৷ 

• ইন্ট়ারতে়াল়ার  ল দেতশ্বর েৃ ত্তম সেৌর দেল্প এেং ি়াটি ন়ার সে়া দেদরজ । এটি 

আম়াতির েদি েরের়াত  সেৌর েদির ব্যে ়ার ে়াড়়াতন়ার লতক্ষয ে়ার়া দেশ্ব 

সথতক ব্যদি এেং ব্যেে়াতক একদত্রে কতর। 

• ইন্ট়ারতে়াল়াতরর 30 েেতরর সেদে িক্ষে়ার জন্য ে়ার়া দেশ্ব সথতক সেৌর 

ব্যেে়ার অংেগ্র ণক়ারীতির একদত্রে কর়ার অনন্য ক্ষমে়া রতযতে । 

• দমউদনখ, সে়া ি়াওতল়া, লং দেচ, ে়ান্ধীনের, দুে়াই এেং সমদিতক়া দেটি 

েেকটি ইন্ট়ারতে়াল়ার সমল়া এেং েতম্মলন আতয়াজন কতর । ইন্ট়ারতে়াল়ার 

ে়াদমট, য়া ে়ার়া দেতশ্বর উিীযম়ান এেং উন্নযনেীল ে়াজ়াতর েংঘটিে  য, এই 

দেশ্বব্য়ািী েম়াতেেগুদলতক িদরিূরক কতর। 

• দেদভন্ন সিতের মন্ত্রী ও েদচেে  2০,০০০ এরও সেদে ব্যদি অংেগ্র ণ 

করতেন েতল আে়া কর়া  তে।  
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 বরয়ানা সরোর ‘যভব েযাল মুভযমন্ট ট্রযাবেং বসযেম’ কমািাইল 

অযাপ চালু েযরযে 

 দরয়ান়ার মুখ্যমন্ত্রী মতন়া র ল়াল খট্টর ে়াদল এেং অন্য়ান্য খদনর ে়ামগ্রী ে নক়ারী 

য়ানে়া নগুদলতক ট্রয়াক করতে একটি Vehicle Movement Tracking 

System(VMTS) সম়াে়াইল অয়াি চ়ালু কতরতেন ৷  দরয়ান়ার েমস্ত সজল়ার 

দেদভন্ন সচকিতযতন্ট অয়ািটি ব্যে ়ার কর়া  তে । ে়াদড়র ধরন, ে়াদড়র নম্বর, সক়াথ়া 

সথতক আেতে, সক়াথ়া সথতক য়াতে এেং ড্র়াইভ়াতরর দেেরণ ে  েমস্ত 

য়ানে়া তনর দেেরণ এতে েংরদক্ষে থ়াকতে। অ-দনেদন্ধে ব্যদিতক ে়াদল খনতনর 

অঞ্চতল প্রতেতের অনুমদে সিওয়া  তে ন়া । এই অয়ািটি  দরয়ান়ার ন্য়ােন়াল 

ইনফরতমটিি সেন্ট়ার দ্ব়ার়া দডজ়াইন ও তেদর কর়া  তযতে। 

অযাপ সম্পযেষ : 

অয়ািটি  দরয়ান়ার েমস্ত সজল়ার দেদভন্ন সচকিতযতন্ট ব্যে ়ার কর়া  তে এেং 

ে়াদড়র দেেরণ — সযমন ে়াদড়র নম্বর, ে়াদড়র ধরন, সক়াথ়া সথতক আেতে, সক়াথ়া 

সথতক য়াতে — ি়াে়াি়াদে ড্র়াইভ়াতরর দেেরণ, সযমন ন়াম, ড্র়াইভ়াতরর সম়াে়াইল 

নম্বর এেং ড্র়াইভ়ার ল়াইতেন্স নম্বর ি়াঞ্চ কর়া  তে।  
 

কেরালা সরোর লাইফোইল করাগ বনর্ষয় এিং তার বনয়ন্ত্রযর্র িন্য 

‘Shaili App’ চালু েরযি 

সকর়াল়া েরক়ার একটি অয়ান্ড্রতযড অয়াি ‘Shaili’ চ়ালু করতে চতলতে, য়ার লক্ষয 

 ল সকর়াল়া র়াতজযর ম়ানুতর্র সর়াে দনণিয ও ে়ার দনযন্ত্রণ কর়া । অয়ািটি Nava 

Kerala Karma plan এর অধীতন ৈ়ািয দেভ়াে দ্ব়ার়া চ়ালু কর়া জনেংখ্য়া-

দভদত্তক স্ক্রীদনং প্রকতল্পর অংে দ ে়াতে সেট আি কর়া  তযতে। 
 

 বরয়ানা সরোর োত্রযির টযািযলট বিতরযর্র িন্য 'ই-অবধগম' 

বস্কম চালু েযরযে 

 দরয়ান়া র়াজয েরক়ার 'ই-অবধগম' প্রকল্প চ়ালু কতরতে, য়ার অধীতন প্র়ায 3 লক্ষ 

দেক্ষ়াথীতির ে়াতির অনল়াইন দেক্ষ়ায ে ়াযে়া কর়ার জন্য টয়ােতলট প্রি়ান করতে 

। র়াজয েরক়ার ি়াৌঁ চ লক্ষ দেক্ষ়াথীতক গ্য়াতজট সিওয়ার িদরকল্পন়া কতরতে। মুখ্যমন্ত্রী 

মতন়া র ল়াল খট্টর  দরয়ান়ার সর়া েতকর ম দর্ি িয়ানন্দ দেশ্বদেদ্য়ালতয 

Advance Digital Haryana Initiative of Government with 

Adaptive Modules (Adigham) প্রকল্প চ়ালু কতরতেন। 

দরতি়াটি  অনুয়াযী,  দরয়ান়ার েরক়াদর সু্কতলর 11 সেদণর ে়াত্র-ে়াত্রীর়া 10 েম সেদণর 

সে়াডি  িরীক্ষ়া ি়াে কর়ার িতর এেং িরেেী েেতরর জন্য সয়াগ্যে়া অজি ন কর়ার 

িতর টয়ােতলটগুদল ি়াতে।  
 

 

মবর্পুযরর কপৌমাই নাগা এলাোযে ‘মািেমুক্ত এলাো’ কঘার্র্া 

েরা  যয়যে 
মদণিুতর, িউম়াই উিজ়াদে সঘ়ার্ণ়া কতরতে সয, সিৌম়াই অদধদষ্ঠে এল়াক়াগুদল 

একটি ম়ািকমুি অঞ্চল  তে, য়া র়াজয েরক়াতরর ম়ািতকর দেরুতদ্ধ অদভয়ানতক 

েমথিন প্রি়ান করতে । দেধ়াযক, ে়াত্র ইউদনযন এেং ন়ােদরক েংেঠতনর সনে়াতির 

দ্ব়ার়া সিৌম়াই উিজ়াদের একটি দেে়াল প্রদেদনদধ িল আজ ইম্ফতল মুখ্যমন্ত্রী এন. 

েীতরন দেংতযর ে়াতথ সিখ়া কতর এেং র়াতজযর সিৌম়াই অধুযদর্ে অঞ্চতল 

ম়ািকমুি অঞ্চতলর সরতজ়াদলউেন জ়ান়ায । ে়ার়া মুখ্যমন্ত্রীতকও জ়াদনতযদেতলন 

সয সিৌম়াই এল়াক়ায আদফম ে়াে চ়াতর্র অনুমদে সিওয়া  তে ন়া।  

মুখ্যমন্ত্রী সিৌম়াই ন়াে়া উিজ়াদের প্রস্ত়ােতক ৈ়ােে জ়াদনতযতেন এেং দনদিে 

কতরতেন সয র়াজয েরক়ার মদণিুতরর ি়ােিেয অঞ্চলগুদলতে েন উজ়াড় এেং 

আদফম সর়ািতন েমথিন প্রি়ান করতে ন়া।  
 

িমু্ম ও োশ্মীযরর িন্য নতুন বনিষাচনী মানবচত্র প্রোবেত  যয়যে 

দেন েিতস্যর েীম়া দনধি়ারণক়ারী কদমেন জমু্ম ও ক়াশ্মীতরর দনেি়াচনী ম়ানদচত্র 

িুনর়ায অঙ্কন কতর ক়াশ্মীর দেভ়াতের জন্য 47টি দেধ়ানেভ়া আেন এেং জমু্মর জন্য 

43টি আেন ের়াে কতরতে | েুদপ্রম সক়াতটি র অেেরপ্র়াপ্ত দেচ়ারিদে রেন়া প্রক়াে 

সিে়াইতযর সনেৃতে প্য়াতনলটি চূড়়ান্ত র়ায অনুতম়ািন কর়ার িতর, জমু্মতক েযটি 

অদেদরি আেন এেং ক়াশ্মীরতক আরও একটি অদেদরি আেন দিতযতে । 

িুনেিঠতনর আতে জমু্মতে 37টি দেধ়ানেভ়া সকন্দ্র দেল এেং ক়াশ্মীতর 46টি 

দেধ়ানেভ়া সকন্দ্র দেল, য়া সকন্দ্রে়াদেে অঞ্চতল দেধ়ানেভ়া আেতনর ে়ামদগ্রক 

েংখ্য়া ে়াদড়তয 90টি কর়া  তযতে। 
 

অযযাধ্যার প্রবসদ্ধ ক্রবসং লতা মযেেেযরর নাযম নামেরর্ েরা  যি  

অতয়াধ্য়ায, দকংেিদন্ত কণ্ঠদেল্পী ভ়ারেরত্ন প্র়ািক প্রয়াে লে়া মতিেকতরর জন্য 

একটি উতিখতয়াগ্য রদেং তেদর কর়া  তে এেং এটির ন়ামকরণ কর়া  তে । অতয়াধ্য়া 

প্রে়ােনতক মুখ্যমন্ত্রী সয়ােী আদিেযন়াথ দনতিি ে দিতযতেন সয, মদন্দতরর ে তর 

একটি উতিখতয়াগ্য রদেং সেতে দনতে এেং লে়া মতিেকতরর ন়াতম ন়ামকরণ 

কর়ার জন্য আে়ামী 15 দিতনর মতধ্য র়াজয েরক়াতরর ক়াতে একটি প্রস্ত়াে জম়া 

দিতে। 
 

মধ্যপ্রযিযের মুখ্যমন্ত্রী ‘লাডবল লক্ষ্মী বস্কম 2.0’ চালু েযরযেন 

মধ্যপ্রতিতের মুখ্যমন্ত্রী, দেের়াজ দেং সচৌ ়ান ল়াডদল লক্ষ্মী দস্কতমর (ল়াডদল লক্ষ্মী 

দস্কম-2.0) দদ্বেীয িেি চ়ালু কতরতেন । এই দস্কমটি একটি উদ্ভ়ােনী উতদ্য়াে সযখ়াতন 

সমতয দেশুতির উচ্চ দেক্ষ়া গ্র তণ উৎে়াদ ে কর়া  য এেং ে়াতির ৈদনভি র কতর 

সে়াল়া  য । সমতযতির অথিননদেক ও দেক্ষ়ােে অেি়ার উন্নদে করতে 2007 ে়াল 

সথতক মধ্যপ্রতিে েরক়ার এই প্রকল্পটি ে়াস্তে়াযন করতে। 
 

পশুখাদ্য চাযর্র িন্য  বরয়ানা সরোর ‘Chaara-Bijaee Yojana’ 

চালু েযরযে 

 দরয়ান়ার কৃদর্মন্ত্রী, জয প্রক়াে ি়াল়াল ‘Chaara-Bijaee Yojana’ চ়ালু 

কতরতেন, এটি একটি প্রকল্প য়ার অধীতন চ়ার্ীতির এেং সেৌে়াল়াগুদলতে (তে়াে়াল) 

িশুখ়াদ্য েরের়া ক়ারী কৃর্কতির প্রদে একর (10 একর িযিন্ত) 10,000 টাো 

আদথিক ে ়াযে়া প্রি়ান কর়া  তে । এই প্রকতল্পর দিেতন যুদি  ল র়াতজযর 

িশুখ়াতদ্যর ঘ়াটদে এেং রমেধিম়ান দেিথে়ামী েে়াদি িশুতির সম়াক়াদেল়া কর়া । 

ভেুি দকটি ের়ােদর কৃর্তকর অয়াক়াউতন্ট Direct Benefit Transfer (DBT) 

এর অধীতন জম়া  তে। 
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Economy News in Bengali 
 

GoI রািস্ব ঘাটবত অনুিান ব সাযি 14 টি রাযিয 7,183.42 কোটি 

টাো িরাদ্দ েযরযে 

সকন্দ্রীয েরক়ার অন্ধ্রপ্রতিে, িদিমেি, র়াজি়ান, ি়াে়াে, আে়াম এেং সকর়াল়া 

ে  14টি র়াতজয র়াজৈ ঘ়াটদে অনুি়ান দ ে়াতে 7,183.42 সক়াটি ট়াক়া ের়াে 

কতরতে । এটি র়াজযগুদলতক সিওয়া Post Devolution Revenue Deficit 

(PDRD) অনুি়াতনর দদ্বেীয ম়াদেক দকদস্ত ৷ িতনতর়ােম অথি কদমেতনর েুি়াদরে 

অনুয়াযী এই অনুি়ানটি সিওয়া  তযতে। 

2022-23 ে়াতলর মতধ্য িঞ্চিে অথি কদমেন সয র়াজযগুদলতক দডতভ়াদলউেন 

সরদভদনউ সডদফদেট অনুি়াতনর েুি়াদরে কতরতে সেগুদল  ল: অন্ধ্রপ্রতিে, 

আে়াম, দ ম়াচল প্রতিে, সকর়াল়া, মদণিুর, সমঘ়ালয, দমতজ়ার়াম, ন়াে়াল্য়াে, 

ি়াে়াে, র়াজি়ান, দেদকম, দত্রিুর়া, উত্তর়াখণ্ড এেং িদিমেি। 
 

খুচরা মূল্যস্ফীবত এবপ্রল মাযস 7.79% িৃবদ্ধ কপয়যে, যা গত 8 

িেযরর মযধ্য সযিষাি 

ভ়ারতের খুচর়া মূল্যস্ফীদে এদপ্রল ম়াতে 7.79 েতাংে েৃদদ্ধ সিতযতে, েরক়াদর 

েথ্য অনুয়াযী য়া মূলে জ্ব়াল়াদন ও খ়াতদ্যর ি়াম েৃদদ্ধর ক়ারতণ  তযতে| সভ়াি়া মূল্য-

দভদত্তক মুদ্র়াস্ফীদের িদরেংখ্য়ান ট়ান়া চেুথি ম়াতে বরিাভষ  ব্াঙ্ক অফ 

ইবেয়ার(RBI) উচ্চ ে নেীলে়া েীম়ার উিতর দেল। এদপ্রল ম়াতে, CPI 

মুদ্র়াস্ফীদে আট েেতরর মতধ্য েতেি়াচ্চ েদেতে প্রে়াদরে  তযদেল। আতের েতেি়াচ্চ 

সম 2014-এ 8.33 েতাংে সরকডি  কর়া  তযদেল ৷ 

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

NSO সমীিা: অযটাির-বডযসম্বর 2021 এ ভারযতর কিোরযত্বর 

 ার 8.7% বেল 

জ়ােীয িদরেংখ্য়ান অদফে (NSO) েথ্য প্রক়াে কতরতে সয, ে র়াঞ্চতল 15 

েেতরর সেদে সল়াতকর সেক়ারতের  ়ার অতট়াের সথতক দডতেম্বর 2021 এর মতধ্য 

10.3% সথতক 8.7% এ সনতম এতেতে। সেক়ারে ে়া সেক়ারতের  ়ার (UR) 

েমেদিতে সেক়ার ব্যদিতির েে়াংে দ ে়াতে েংজ্ঞ়াদযে কর়া  য। 

 

Business News in Bengali 
 

আিাবন উইলমার HULকে োব়িযয় ভারযতর িৃ ত্তম FMCG 

কোম্পাবন  যয় উযঠযে 

আি়াদন উইলম়ার দলদমতটড 2022 (Q4FY2022) আদথিক েেতরর জন্য চেুথি 

সক়ায়াটি ়াতরর ফল়াফল সঘ়ার্ণ়ার িতর, ব নু্দস্তান ইউবনবলভার 

বলবমযটডযে(HUL) দিেতন সফতল ভ়ারতের েৃ ত্তম ফ়াস্ট মুদভং কনদজউম়ার 

গুডে সক়াম্প়াদন (FMCG)  তয উতঠতে । AWL 2022 ে়াতলর আদথিক েেতর 

54,214 সক়াটি ট়াক়ার সম়াট অি়াতরটিং র়াজৈ অজি ন কতরতে | অন্যদিতক, 

ব নু্দস্তান ইউবনবলভার বলবমযটড (HUL) 2021-22 আদথিক েেতর (FY) 

51,468 সক়াটি ট়াক়া আয কতরতে৷ 
 

Mindtree, L&T ইনযফাযটে ভারযতর 5তম িৃ ত্তম IT পবরযর্িা 

চালু েরার িন্য এেীভূত  ওয়ার কঘার্র্া েযরযে 

L&T Infotech এেং Mindtree Larsen & Toubro গ্রুতির অধীতন দুটি 

ৈ়াধীনভ়াতে ে়াদলক়াভুি IT িদরতর্ে়া েংি়া য়া একীভূেকরতনর সঘ়ার্ণ়া কতরতে| 

এটি ভ়ারতের িঞ্চম েৃ ত্তম আইটি িদরতর্ে়া প্রি়ানক়ারী তেদর করতে ৷ এটি 

"LTIMindtree" ন়াতম িদরদচে  তে৷ 
 

Exide এিং Leclanché-এর কযৌি উযদ্যাগ ‘Nexcharge’ গুিরাযট 

উৎপািন শুরু েযরযে 

ভ়ারতের এি়াইড ইে়াদিজ দলদমতটড এেং েুইজ়ারল্য়াতের Leclanché SA-

এর মতধ্য ‘Nexcharge’ ন়ামক একটি সযৌথ উতদ্য়াে গুজর়াতটর প্র়াদন্ততজ শুরু 

 তযতে ৷ প্ল্য়ান্টটি েয লক্ষ েেিফুট জুতড় অেদিে এেং এটির 1.5 দেে়াওয়াট 

ইন্সটল ক্ষমে়া রতযতে, এতে েযটি েমূ্পণি ৈযংদরয েম়াতেে ল়াইন এেং িরীক্ষ়ার 

েুদেধ়া রতযতে । 
 

এিাইড ইোবিি বলবমযটড: 

কলক়াে়ায অেদিে এি়াইড ইে়াদিজ দলদমতটড  ল একটি ভ়ারেীয েহুজ়াদেক 

সস্ট়াতরজ ব্য়াট়াদর প্রস্তুেক়ারক এেং জীেন েীম়া েংি়া । এটি ভ়ারতের েৃ ত্তম এেং 

ৈযংচ়াদলে দেল্প েীে়া-অয়াদেড ব্য়াট়াদরর চেুথি েৃ ত্তম দনমি়াে়া । 
 

বরলাযয়ন্স 100 বিবলয়ন মাবেষ ন ডলার িাবর্ষে রািস্ব অিষ নোরী 

প্রিম ভারতীয় কোম্পাবন  যয় উযঠযে 

দরল়াতযন্স ইে়াদিজ  ল প্রথম ভ়ারেীয সক়াম্প়াদন য়ার়া $100 দেদলযতনর সেদে 

ে়াদর্িক আয সরকডি  কতরতে । সক়াম্প়াদনটি 2022 ে়াতলর ম়াতচি  সের্  ওয়া 

সক়ায়াটি ়াতর 22.5% দনট মুন়াফ়া সরকডি  কতরতে ৷ দরল়াতযন্স খুচর়া দেরয, 

দডদজট়াল িদরতর্ে়া এেং সেল ও গ্য়াে ব্যেে়ায অে়াধ়ারণ েৃদদ্ধ সরকডি  কতরতে ৷ 

সক়াম্প়াদনটি েেতর েতেি়াচ্চ সক়ায়াটি ়াতর EBITDA (েুি, কর, অেচয এেং 

িদরতে়াতধর আতে আয) 33,968 সক়াটি ট়াক়া (28% েৃদদ্ধ)আয দরতি়াটি  কতরতে। 
 

LIC IPO-র অবন্তম বিযন, কমাট সািবিপেন 2.95 গুর্  যয়যে 

দেদডংতযর চূড়়ান্ত দিতন, সিতের েেিেৃ ৎ লাইফ ইনু্সযযরন্স েযপষাযরেন অফ 

ইবেয়ার(LIC) IPO, সম়াট 43,933 কোটি ট়াক়ার দেড ে  দেরতযর সেয়াতরর 

সচতয 2.95 গুণ সেদে চ়াদ ি়ার ে়াক্ষী  তযতে | 

সিেীয দেদনতয়ােক়ারীর়া ( সেদেরভ়াে খুচর়া ), ে়ােদস্ক্রিেতনর প্র়াথদমক ড্র়াইভ়ার 

দেল। IPOটি 7.33 দমদলযন খুচর়া দেদনতয়ােক়ারীর আতেিন সিতযদেল, য়া 2008 

ে়াতল দরল়াতযন্স ি়াওয়ার দ্ব়ার়া সেট কর়া 4.8 দমদলযতনর আতের সরকডি টি 

সভতেতে ।  
 

কসৌবি আরামযো অযাপল ইনেযপষাযরযটডযে োব়িযয় বিযশ্বর 

সিযচযয় মূল্যিান কোম্পাবন  যয় উযঠযে 

কসৌবি আরামযো অয়ািল ইনকতিি়াতরতটডতক দিেতন সফতল বিযশ্বর সিযচযয় 

মূল্যিান কোম্পাবনযত িদরণে  তযতে | Aramco-র েেি ম়ান ে়াজ়ার মূলধন প্র়ায 

$2.43 ট্রিবলয়ন, য়ারফলৈরূি 2020 ে়াতলর ির প্রথমে়াতরর জন্য এই 

সক়াম্প়াদনটি Apple-সক ে়াদড়তয সেতে ৷ iPhone দনমি়াে়া প্রদেষ্ঠ়ানটির  5.2% 

হ্র়াে সিতয সেয়ার প্রদে $146.50  তযতে | সক়াম্প়াদনটির েেি ম়ান মূল্য়াযণ $2.37 

ট্রিবলয়ন | 
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Agreement News in Bengali 
 

িিতা উন্নয়ন মন্ত্রে ISRO এর সাযি প্রবেির্ োযষক্রম শুরু েরার 

িন্য MoU স্বাির েযরযে 

িক্ষে়া উন্নযন ও উতদ্য়াি়া মন্ত্রক (MSDE) ভ়ারেীয ম ়াক়াে েতের্ণ়া েংি়ার 

ে়াতথ একটি েমতঝ়াে়া স্ম়ারক (MoU) ে়াক্ষর কতরতে, এর মূল উতেশ্য  ল 

ISRO-এর ম ়াক়াে দেভ়াতের প্রযুদিেে কমী ে়াদ নীতক উন্নে কর়া । শ্রী র়াতজে 

আেরওয়াল এেং ম ়াক়াে দেভ়াতের েদচে/ইেতর়া সচয়ারম্য়ান শ্রী এে. সে়াম়ান়াথ, 

এই েমতঝ়াে়া স্ম়ারতক(MoU) ৈ়াক্ষর কতরতেন। 
 

প্রসার ভারতী এিং ORTM সম্প্রচাযরর উযদ্দযশ্য স যযাবগতার িন্য 

সময াতা স্মারে(MoU) স্বাির েযরযে 

ভ়ারতের জ়ােীয েম্প্রচ়ারক়ারী প্রসার ভারতী, েম্প্রচ়াতরর জন্য ম়াি়াে়াস্ক়াতরর 

অদফদেয়াল ORTM (Office de la Radio et de la Television) এর ে়াতথ 

একটি MoU ৈ়াক্ষর কতরতে ৷ ভ়ারেীয র়াষ্ট্রদূে অভয় কুমার এেং ORTM 

ম ়ািদরচ়ালক বিন ইযয়ভস একটি েমতঝ়াে়া স্ম়ারক(MoU) ৈ়াক্ষর কতরতেন ।  
 

ভারত ও যুক্তরাযিযর মযধ্য ব্িসাবয়ে সুবিধার িন্য ICICI ব্াঙ্ক 

এিং স্যানটাোর ইউযে পাটষ নারবেপ েযরযে 

ভ়ারতের অন্যেম েৃ ত্তম সেেরক়াদর ব্য়াঙ্ক ICICI ব্াঙ্ক, যুির়াতজযর 

স্যান্টাোর ব্াযঙ্কর ে়াতথ একটি অংেীি়াদরে প্রদেষ্ঠ়া কতরতে, য়ার লক্ষয  ল 

উভয় কিযে পবরচাবলত ব্িসার িন্য ব্াবঙ্কং স িতর েরা । ICICI এেং 

Santander UK Plc ভ়ারে-ইউতক কদরতড়ার ের়াের অি়াতরটিং কতিি়াতরট 

ক্ল়াতযন্টতির আদথিক িদরতর্ে়ার চ়াদ ি়া সমট়াতে ব্য়াঙ্কগুদলর মতধ্য অংেীি়াদরতের 

একটি ক়াঠ়াতম়া তেদর করতে মুম্ব়াইতে একটি MoU ৈ়াক্ষর কতরতে৷ 

 

Appointment News in Bengali 
 

সুিেষন কভনুযে TVS কমাটর কোম্পাবনর ব্িস্থাপনা পবরচালে 

ব যসযি বনযয়াগ েরা  যয়যে 

েুিেিন সভনুতক TVS সম়াটর সক়াম্প়াদনর সে়াডি  দমটিংতয ম্য়াতনদজং দডতরটর 

দ ে়াতে মতন়ানীে কর়া  য। TVS সম়াটর সক়াম্প়াদন  ল দু-চ়াক়ার এেং দেন চ়াক়ার 

ে়াদড়র একটি েুিদরদচে দেশ্বব্য়ািী প্রস্তুেক়ারক । েুিেিন সভনু ভ়ারতের অন্যেম 

প্রধ়ান দু-চ়াক়ার ে়াদড় প্রস্তুেক়ারতকর ভ়াগ্যতক নেুন রূি প্রি়ান কতরতে | এটিতক 

েেতচতয সেদে িুরস্ক়ার জযী টু-হুইল়ার সক়াম্প়াদনতে িদরণে কতরতে। দেদন 

ভ়ারতে সক়াম্প়াদনর েম্প্রে়ারতণ এেং অন্য়ান্য উতিখতয়াগ্য দেতিেী ি়াতন সযমন 

এদেয়া, আদিক়া এেং েম্প্রদে ইউতর়াতি গুরুেিূণি ভূদমক়া ি়ালন কতরদেতলন। 
 

HPCL-এর কচয়ারম্যান ও ম্যাযনবিং বডযরটর বনযুক্ত  যলন পুষ্প 

কুমার কিােী 

িুষ্প কুম়ার সজ়াদে, দযদন েম্প্রদে দ নু্দস্ত়ান সিতট্র়াদলয়াম কতিি়াতরেন দলদমতটড 

(HPCL) এর অন্তেিেী সচয়ারম্য়ান এেং ব্যেি়ািন়া িদরচ়ালক দ ে়াতে ি়াদযে গ্র ণ 

কতরতেন, ে়াতক সিতের েৃেীয েৃ ত্তম সেল িদরতে়াধন এেং জ্ব়াল়ানী দেিণন 

েংি়ার সে়াতডি  দনযুি কর়া  তযতে। সজ়ােী দ নু্দস্ত়ান সিতট্র়াদলয়াম কতিি়াতরেন 

দলদমতটড (HPCL)-এর দডতরটর-ম়াতকি টিং-এর অদেদরি ি়াদযেও ি়ালন 

করতেন । এর আতে ডুঃ সজ়ােী 01ই আেস্ট, 2012 সথতক কতিি়াতরেতনর 

দডতরটর-HR দেতলন। 
 

সুবপ্রম কোটষ  34 িযনর পূর্ষ িমতায় কফরার িন্য 2 িন নতুন 

বিচারপবত বনযয়াগ েযরযে 

ভ়ারতের সকন্দ্রীয েরক়ার সেৌ ়াটি  ়াইতক়াতটি র প্রধ়ান দেচ়ারিদে েুধ়াংশু ধুদলয়া 

এেং গুজর়াট  ়াইতক়াতটি র দেচ়ারিদে জ়ামতেি েুজি র ি়ারদিওয়াল়াতক েুদপ্রম 

সক়াতটি র দেচ়ারক দ তেতে দনতয়াতের দেজ্ঞদপ্ত দিতযতে ৷ ভ়ারতের প্রধ়ান দেচ়ারিদে 

এনবভ রমনার সনেৃে়াধীন কতলদজয়াম 5ই সম দনতয়াতের জন্য ে়াতির ন়াম 

েুি়াদরে কতরদেল। কতলদজয়াতমর অন্য়ান্য েিস্যর়া  তলন দেচ়ারিদে ইউ ইউ 

লদলে, এএম খ়ানউইলকর, দডওয়াই চন্দ্রচূি এেং এল ন়াতেশ্বর র়াও। 

েেি ম়াতন, েুদপ্রম সক়াতটি  34 জন দেচ়ারিদের মেুদরকৃে েংখ্য়ার দেিরীতে 32 জন 

দেচ়ারিদে রতযতে। নেুন দনতয়ােগুদল 34-দেচ়ারিদের ক্ষমে়া িুনরুদ্ধ়ার করতে 

ে়া ়ায্য করতে, েতে দেচ়ারিদে দেনীে েরণ 10ই সম এেং দেচ়ারিদে ন়াতেশ্বর র়াও 

7ই জুন অেের সনওয়ার ির আরও দুটি েূন্যিি েীঘ্রই সিখ়া সিতে। 
 

অলযেে কুমার েমষাযে ইযলেট্রবনি এিং আইটি মন্ত্রযের সবচি 

ব সাযি বনযুক্ত েরা  যয়যে 

দেদনযর IAS অদফে়ার অলতকে কুম়ার েমি়া ইতলকট্রদনি এেং েথ্য প্রযুদি 

মন্ত্রতকর(MeitY) েদচে দ ে়াতে দনযুি  তযতেন । দেদন এর আতে মদন্ত্রিদরর্ি 

েদচে়ালতযর েদচে (েমন্বয) দেতলন । অলতকে কুম়ার েমি়া এর আতে সম 2020 

সথতক এদপ্রল 2021 িযিন্ত সকর়াল়ার দেতল্পর অদেদরি মুখ্য েদচে দ ে়াতে ি়াদযে 

ি়ালন কতরদেতলন। অলতকে েমি়া সক়াদচ সমতট্র়া সরতলর ব্যেি়ািন়া িদরচ়ালক 

দেতলন এেং 2019 ে়াতলর সেতেম্বর ম়াে সথতক 2021 ে়াতলর এদপ্রল ম়াে িযিন্ত 

সক়াদচন স্ম়াটি  দেটি দমেতনর CEO দ ে়াতে ি়াদযে ি়ালন কতরদেতলন।  
 

পরিতী প্রধান বনিষাচন েবমেনার ব যসযি বনযুক্ত  যলন রািীি 

কুমার 

দনেি়াচন কদমেন়ার রািীি কুমারযে িরেেী প্রধান বনিষাচন েবমেনার দ তেতে 

দনতয়াে কর়া  তযতে । েেি ম়াতন প্রধ়ান দনেি়াচন কদমেন়ার সুেীল চন্দ্র 14ই সম 

িিেয়াে কর়ার ির দেদন 15ই সম ি়াদযে গ্র ণ করতেন | সিতের র়াষ্ট্রিদে 

েংদেধ়াতনর 324 অনুতেতির ধ়ার়া(2) অনুে়াতর, শ্রী র়াজীে কুম়ারতক 15ই সম 

2022 সথতক প্রধ়ান দনেি়াচন কদমেন়ার দ ে়াতে দনতয়াে কতরতেন । 
 

িীবপো পা়িুযোন লুই বভটযনর প্রিম ভারতীয় রযাে অযাম্বাযসডর 

ব যসযি মযনানীত  যয়যেন 

অদভতনত্রী িীবপো পা়িুযোন ল়াি়াদর ব্র্য়াে লুই বভটযনর প্রথম ভ়ারেীয ব্র্য়াে 

অয়াম্ব়াতেডর দ ে়াতে মতন়ানীে  তযতেন । খেরটির সঘ়ার্ণ়া কতরতে এই ফর়াদে 

ব্র্য়াে। ব্র্য়ােটি ে়াতির নেুন  য়ােব্য়াে প্রচ়াতরর েময 36 েের েযেী এই েদলউড 

অদভতনত্রীর ভূদমক়া দেতের্ভ়াতে উতিখ কতরতে । এই প্রচ়ারমূলক েটগুদলর জন্য 

িীদিক়া ি়াডু়তক়ান অদভতনত্রী এমা কোন এেং ক া ডংইউ-এর ে়াতথ সয়াে 

দিতে সিতখদেল৷ 

েম্প্রদে, 75েম ক়ান চলদচ্চত্র উৎেতে ফর়াদে অদভতনে়া দভনতেন্ট দলেতনর 

েভ়ািদেতে আট েিতস্যর জুদরর অংে দ ে়াতে িীবপো পা়িুযোযনর ন়াম 

সিওয়া  তযতে। ম়ানদেক ৈ়ািয েম্পতকি  েতচেনে়া তেদরর জন্য দেদন প্রথমে়াতরর 

জন্য 100 ইমপ্যাট অয়াওয়াডি ও সিতযতেন। ি়াডুতক়ানতক প্র়াযই লুই দভটতনর 

সি়াে়াক এেং ব্য়াে িদরদ ে অেি়ায সিখ়া য়ায ।  
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Banking News in Bengali 
 

RBI ইকুইটাস ক াবডংস এিং ইকুইটাস SBF এর এেীেরযর্র 

অনুযমািন েযরযে 

দরজ়াভি  ব্য়াঙ্ক অফ ইদেয়া ইকুইটাস স্মল ফাইন্যান্স ব্াঙ্ক এেং এর মূল েংি়া 

ইকুইটাস ক াবডংস বলবমযটযডর একীভূেকরণ িদরকল্পন়াতক দকেু দেদধদনতর্ধ 

ে়াতিতক্ষ অনুতম়ািন দিতযতে | RBI সে়াট আদথিক ব্য়াতঙ্কর দনযমগুদল সমতন চল়ার 

জন্য একীভূেকরণ কর়া  তে, য়ার জন্য SFB-এর স্ট়াটি -আতির (স্মল ফ়াইন্য়ান্স 

ব্য়াঙ্ক) ি়াৌঁ চ েেতরর মতধ্য সপ্র়াতম়াট়ারতক ে়ােদেদডয়াদরতে অংেীি়াদরে কদমতয 

40% করতে  তে। 
 

ইবেয়ান ব্াঙ্ক বডবিটাল করাবেং সবলউেন 'ই-যরাবেং' চালু 

েযরযে 

ি়ােদলক সেটর ব্য়াঙ্ক ইবেয়ান ব্াঙ্ক ে়ার গ্র়া ক িণ্যগুদলর ব্য়ািক 

দডদজট়াল়াইতজেতনর দিতক একটি সকৌেলেে িিতক্ষি দ ে়াতে দডদজট়াল 

সব্র়্াদকং েলুযেন - 'ই-যরাবেং' চ়ালু কতরতে । ই-তব্র়্াদকং  ল একটি ে়াত্ক্ষদণক 

এেং ক়ােজদে ীন দডম্য়াট এেং সট্রদডং অয়াক়াউন্ট সখ়াল়ার িদরতর্ে়া, য়া এখন 

ব্য়াতঙ্কর সম়াে়াইল ব্য়াদঙ্কং অয়াি, IndOASIS-এর ম়াধ্যতম উিলব্ধ ৷ িণ্যটি 

ব্য়াংতকর আদথিক প্রযুদি অংেীি়ার দফেডতমর ে তয়াদেে়ায চ়ালু কর়া  তযদেল। 
 

HDFC ব্াঙ্ক ‘Xpress Car Loan’ বেযল্পর প্রিম বডবিটাল গাব়ি 

ঋর্ চালু েযরযে 

একটি সেেরক়াদর খ়াতের ঋণি়াে়া HDFC ব্য়াঙ্ক 30-দমদনতটর ‘Xpress Car 

Loan’ চ়ালু কতরতে, য়া  ল দেদ্যম়ান এেং অ-গ্র়া ক উভতযর জন্যই একটি এে-

টু-এে দডদজট়াল নেুন ে়াদড় ঋতনর েম়াধ়ান। ব্য়াঙ্কটি ভ়ারে জুতড় অতট়াতম়াে়াইল 

দডল়ারতির ে়াতথ ে়ার ঋতণর আতেিনতক একীভূে কতরতে। এটি দেতল্পর প্রথম 

ৈযংচ়াদলে ঋণ প্রি়াতনর অদভজ্ঞে়া, এেং এটি ভ়ারতে অতট়াতম়াে়াইল অথি়াযতনর 

িদ্ধদে িদরেেি ন করতে েতল আে়া কর়া  তে।  
 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

WEF িুি ও প্রাবন্তে েৃর্েযির স ায়তার িন্য উদ্ভািনী প্রযুবক্তর 

উপর কফাোস েরযি 

ওয়াল্ডি  ইতক়ানদমক সফ়ার়াম (WEF), েরক়াতরর েতের্ণ়া প্রদেষ্ঠ়ান নীদে 

আতয়াতের ে তয়াদেে়ায, কৃর্কতির ে়া ়ায্য কর়ার জন্য কৃদত্রম েুদদ্ধমত্ত়া (AI), 

ইন্ট়ারতনট অফ দথংে (IoT), ব্লকতচইন এেং সড্র়াতনর মতে়া উিীযম়ান 

প্রযুদিগুদলতক দকভ়াতে আরও ভ়ালভ়াতে দনতয়াে কর়া য়ায ে়ার উির সফ়াক়াে 

করতে, দেতের্ কতর কু্ষদ্র ও প্র়াদন্তক কৃর্ক। 

 

Schemes and Committees News in 

Bengali 
 

বিবি সরোর “Mukhyamantri Muft Sewer Connection 

Yojana” চালু েরযি 

দিদি েরক়ার “Mukhyamantri Muft Sewer Connection Yojana” এর 

অধীতন দেন়ামূতল্য সড্রন েংতয়াে প্রি়ান করতে । িূেি দিদিতে অেদিে 25,000টি 

িদরে়ারতক “Mukhyamantri Muft Sewer Connection Yojana” -এর 

অধীতন দেন়ামূতল্য সড্রন েংতয়াে প্রি়ান কর়া  তে । দিদি েরক়ার মুস্তাফািাি এেং 

েরাওয়াল নেতরর 12টি কতল়াদনতে দেন়ামূতল্য সড্রন েংতয়াে প্রি়ান করতে। 
 

তাবমলনা়ি ু সরোর প্রািবমে বিদ্যালযয়র বেিািীযির িন্য 

করেফাে প্রেযল্পর কঘার্র্া েযরযে 

ে়াদমলন়াড়ুর মুখ্যমন্ত্রী, এম সক স্ট়াদলন সঘ়ার্ণ়া কতরতেন সয, প্রথম সথতক িঞ্চম 

সেণী িযিন্ত েমস্ত েরক়াদর প্র়াথদমক দেদ্য়ালতযর দেক্ষ়াথীতির েমস্ত কমিদিেতে 

িুদিকর সব্র্কফ়াস্ট সিওয়া  তে । ে়াদমলন়াড় ু েরক়ার মধ্য়াহ্নতভ়াতজর ে়াতথ 

সব্র্কফ়াস্ট সিওয়া প্রথম র়াজয  তে চতলতে৷  
 

প্রেযল্পর অধীযন: 

• এই দস্কমগুদল  ল েরক়াদর সু্কতলর ে়াত্রতির জন্য একটি দেন়ামূতল্যর েক়াতলর 

সব্র্কফ়াস্টদস্কম | এই দস্কমটি ে়াত্র-ে়াত্রীতির মতধ্য িুদির অভ়াে দূর কর়ার 

একটি উতদ্য়াে| 

• েরক়াদর সু্কতলর ে়াত্র-ে়াত্রীর়া দূরে এেং ি়াদরে়াদরক িদরদিদের ক়ারতণ সু্কতল 

য়াওয়ার েময সব্র্কফ়াস্ট ে়াি সিয, এই জন্য দেন়ামূতল্য সব্র্কফ়াস্ট দস্কমটি 

চ়ালু কর়া  তযতে । 
 

বিবি সরোর উযদ্যাক্তাযির সা ায্য েরার িন্য "বিবি োটষ আপ 

নীবতর" কঘার্র্া েযরযে 

দিদি মদন্ত্রেভ়া "দিদি স্ট়াটি আি নীদে"র অনুতম়ািন কতরতে, য়ার লক্ষয  ল 

উতদ্য়াি়াতির স্ট়াটি আি চ়ালু কর়ার জন্য একটি ইতক়াদেতস্টম প্রি়ান কর়া এেং 

ে়াতির জ়াম়ানে-মুি ঋণ এেং দেতের্জ্ঞ, আইনজীেী এেং CA-এর ক়াে সথতক 

দেন়ামূতল্য ির়ামেি প্রি়ান কর়া। স্ট়াটি আি নীদে েি়ােধ়াতনর জন্য 20জন েিতস্যর 

ট়াস্কতফ়ােি েঠন কর়া  তে। এই কদমটির সনেৃে সিতেন দিদির অথিমন্ত্রী । 2030 

ে়াতলর মতধ্য 15,000টি স্ট়াটি আিতক উত্ে়াদ ে কর়া, ে জের কর়া এেং েমথিন 

কর়া। 
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NSEL defaulters কির োে কিযে অিষ পুনরুদ্ধাযরর িন্য SC 

এেটি প্যাযনল বনযুক্ত েযরযে 

ভ়ারতের েুদপ্রম সক়াটি  একটি উচ্চ-স্ততরর কদমটি েঠন কতরতে, য়ার সনেৃতে 

রতযতেন েতম্ব  ়াইতক়াতটি র অেেরপ্র়াপ্ত দেচ়ারক প্রিীি নন্দর়াতজ়াে | NSEL 

ইদেমতধ্যই defaulters সির ক়াে সথতক 3,534 সক়াটি ট়াক়ার দডদর এেং ে়াদলে 

িুরস্ক়ার সিতযতে । আরও, 760 সক়াটি ট়াক়ার ি়ায ইদেমতধ্যই সে়াতম্ব  ়াইতক়াটি  

দ্ব়ার়া দনযুি কদমটি crystallise কতরতে | 
 

SEBI ESG-সম্পবেষ ত বির্য়গুবলর িন্য উপযিষ্টা েবমটি গঠন 

েযরযে 

দেদকউদরটিজ অয়াে এিতচে সে়াডি  অফ ইদেয়া (SEBI) দেদকউদরটিজ ম়াতকি তট 

Environmental, Social and Governance(ESG) েম্পদকি ে দের্তয 

ির়ামেি সিওয়ার জন্য একটি কদমটি েঠন কতরতে। HDFC দমউচুয়াল ফ়াতের 

প্রধ়ান দনেি়া ী কমিকেি ়া (CEO) নিনীত মুযনাত এই কদমটির েভ়ািদেে করতেন। 
 

এই েবমটির োি বে? 

কদমটির সরফ়াতরতন্সর েেি ়ােলীর মতধ্য রতযতে ব্যেে়াদযক ি়াযেদ্ধে়া এেং ি়াদযে 

প্রদেতেিন, ESG সরটিং, এেং ESG দেদনতয়াতের উন্নদে। এটি ভ়ারেীয 

সপ্রক্ষ়ািতটর ে়াতথ প্র়ােদিক দেেদেি ে িরীক্ষ়া করতে এেং আশ্ব়াতের সক্ষত্র ও 

ে়াস্তে়াযতনর জন্য একটি িদরকল্পন়া প্রি়ান করতে | 
 

অন্যান্য সিস্য: 

ে়াতির মতধ্য রতযতে ট়াট়া সকদমকয়ালতের এমদড ও দেইও, এনটিদিদের দনেি়া ী 

িদরচ়ালক দে দেে কুম়ার, অয়াদিে ব্য়াতঙ্কর দচফ দরস্ক অদফে়ার অদমে ে়ালতেদর, 

দেপ্ল়্ার ইএেদজ প্রধ়ান ে়ারি ক়ালঘটদে, ইনদস্টটিউেন়াল ইনতভস্টর 

অয়াডভ়াইজদর ে়াদভি তেে, সজ এন গুপ্ত়া, প্রদেষ্ঠ়াে়া ও এমদড সস্টকত ়াল্ড়ার 

এমি়াওয়ারতমন্ট ে়াদভি তেে, র়াম়া প্য়াতটল, দডতরটর দরদেল সরটিং এেং র়ামন়াথ। 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

ভারুযচ, প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাবি 'উৎের্ষ সমাযরা '-কত িকৃ্ততা 

বিযয়যেন 

প্রধ়ানমন্ত্রী নযরন্দ্র কমাবি দভদডও কনফ়াতরন্স ম়াধ্যতম গুিরাযটর ভারুযচ 

‘উৎের্ষ সমাযরায ’ েিৃে়া দিতযতেন । ইতভন্টটি র়াজয েরক়াতরর চ়ারটি প্রধ়ান 

উতদ্য়াতের 100 েতাংে স্যাচুযরেনযে স্মরণ কতর য়া প্রতয়াজতন দেদভন্ন 

ব্যদিতির দ্রুে আদথিক ে ়াযে়া দিতে ে়া ়ায্য করতে । গুজর়াতটর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী 

ভূতিন্দ্রভ়াই প্য়াতটলও উিদিে দেতলন। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

পুবলৎিার পুরস্কার 2022 কঘার্র্া েরা  যয়যে: বিিয়ীযির সমূ্পর্ষ 

তাবলো 

ে়াংে়াদিকে়া, েই, ন়াটক এেং েিীতে িুদলৎজ়ার িুরস্ক়ার দেজযীতির 106েম 

ে়াদলক়ার সঘ়ার্ণ়া কর়া  তযতে । িুদলৎজ়ার িুরস্ক়ার  ল ম়াদকি ন যুির়াতষ্ট্রর মতধ্য 

েংে়ািিত্র, ম্য়াে়াদজন, অনল়াইন ে়াংে়াদিকে়া, ে়াদ েয এেং েিীে রচন়ায 

কৃদেতের একটি িুরস্ক়ার । এটি 1917 ে়াতল সজ়াতেফ িুদলৎজ়াতরর ইে়ার দেধ়ান 

দ্ব়ার়া প্রদেদষ্ঠে  তযদেল, দযদন েংে়ািিতত্রর প্রক়ােক দ ে়াতে ে়ার ভদেষ্যে তেদর 

কতরদেতলন এেং এটি কল়াদম্বয়া দেশ্বদেদ্য়ালয দ্ব়ার়া িদরচ়াদলে  য। 
 

Public Service 

• The Washington Post for its account of the assault on 

Washington on January 6, 2021. 
 

Breaking News Reporting 

• The staff of the Miami Herald for its coverage of the 

collapse of the Seaside apartment towers in Florida. 
 

Investigative Reporting 

• Corey G. Johnson, Rebecca Woolington and Eli Murray 

of the Tampa Bay Times for an expose of highly toxic 

hazards inside Florida’s only battery recycling plant that 

forced the implementation of safety measures to adequately 

protect workers and nearby residents. 
 

Explanatory Reporting 

• Staff of Quanta Magazine, notably Natalie Wolchover, for 

reporting on how the Webb Space Telescope works. 
 

Local Reporting 

• Madison Hopkins of the Better Government Association and 

Cecilia Reyes of the Chicago Tribune for an examination of 

Chicago’s long history of failed building and fire safety code 

enforcement. 
 

National Reporting 

• The staff of The New York Times for a project that 

quantified a disturbing pattern of fatal traffic stops by police. 
 

International Reporting 

• The staff of The New York Times for reporting that exposed 

the vast civilian tolls of US-led airstrikes, challenging official 

accounts of American military engagements in Iraq, Syria and 

Afghanistan. 
 

Feature Writing 

• Jennifer Senior of The Atlantic for a portrayal of a family’s 

reckoning of loss in the 20 years since 9/11. 
 

Commentary 

• Melinda Henneberger of the Kansas City Star for 

persuasive columns demanding justice for alleged victims of 

a retired police detective accused of being a sexual predator. 
 

Criticism 

• Salamishah Tillet, contributing critic at large for The New 

York Times, for writing about Black stories in art and 

popular culture. 
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Editorial Writing 

• Lisa Falkenberg, Michael Lindenberger, Joe Holley and 

Luis Carrasco of the Houston Chronicle for a campaign that, 

with original reporting, revealed voter suppression tactics, 

rejected the myth of widespread voter fraud and argued for 

sensible voting reforms. 
 

Illustrated Reporting and Commentary 

• Fahmida Azim, Anthony Del Col, Josh Adams and Walt 

Hickey of Insider for a comic on an Uyghur internment camp. 
 

Breaking News Photography 

• Marcus Yam of the Los Angeles Times for raw and urgent 

images of the US departure from Afghanistan. 

• Win McNamee, Drew Angerer, Spencer Platt, Samuel 

Corum and Jon Cherry of Getty Images for comprehensive 

and consistently riveting photos of the attack on the US 

capitol. 
 

Feature Photography 

• Adnan Abidi, Sanna Irshad Mattoo, Amit Dave and the 

late Danish Siddiqui of Reuters for images of Covid’s toll 

in India. 
 

Audio Reporting 

• Staffs of Futuro Media and PRX for “Suave” — an 

immersive profile of a man re-entering society after more than 

30 years in prison. 
 

Fiction 

• The Netanyahus: An Account of a Minor and Ultimately Even 

Negligible Episode in the History of a Very Famous Family, 

by Joshua Cohen. 
 

Drama 

• Fat Ham, by James Ijames 
 

History 

• Covered with Night, by Nicole Eustace and Cuba: An 

American History, by Ada Ferrer 
 

Biography 

• Chasing Me to My Grave: An Artist’s Memoir of the Jim 

Crow South, by the late Winfred Rembert as told to Erin I. 

Kelly 
 

Poetry 

• frank: sonnets, by Diane Seuss 
 

General Nonfiction 

• Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American 

City, by Andrea Elliott 
 

Music 

• Voiceless Mass, by Raven Chacon 
 

িাংলা অনুিাি ‘Meursault, contre-enquête’ করাযমইন করাল্যাে 

িুে প্রাইি 2022 বিযতযে  

িঞ্চম সর়াতমইন সর়াল্য়াে েুক প্র়াইজ 2022 ফর়াদে উপন্যাস "Meursault, 

contre-enquête" (The Meursault Investigation) এর ে়াংল়া 

অনুে়ািতক প্রি়ান কর়া  তযতে । ভ়ারতের ফর়াদে ইনদস্টটিউট এই িুরস্ক়ার প্রি়ান 

অনুষ্ঠ়াতনর আতয়াজন কতর । Meursault, contre-enquête  ল আলতজদরয়ান 

সলখতকর এেং ে়াংে়াদিক ক়াতমল ি়াউতির প্রথম উিন্য়াে।  

07 সম, 2022 ে়াদরতখ নয়াদিদির দেক়াতনর  ়াউতে সিঞ্চ দলট়ার়াদর সফদস্টভয়াল-

সিঞ্চ দলটতফস্ট 2022-এর েময মযি়াি়ািূণি ে়াংল়া েইতযর প্রক়ােক পত্র 

ভারতীর অনুে়ািক বত্রনঞ্জন চক্রিতী এেং প্রক়ােক এো চযাটাবিষ যে এই 

িুরস্ক়ারটি প্রি়ান কর়া  য। প্রথমে়াতরর জন্য ি়াত্র ভ়ারেী, প্রক়ােক এই েম্ম়ানটি 

সিতযতে। 
 

বিযের্ িাংলা এোযডবম পুরস্কার কপযলন মমতা িযন্দযাপাধ্যায় 

িদিমেতির মুখ্যমন্ত্রী, মমে়া ব্য়ান়াদজি  ে়ার "বনরলস সাব তয সাধনার" জন্য 

িাংলা এোযডবম পুরস্কার সিতযতেন । এই েের ে়াদ েয এক়াতডমী কেৃি ক 

প্রেদেি ে িুরস্ক়ারটি মুখ্যমন্ত্রী মমে়া ব্য়ান়াদজি তক ে়ার "েবিতা বিতান" েইতযর 

জন্য প্রি়ান কর়া  তযদেল, য়া িদিমেতির সের়া সলখকতির প্রদে েদ্ধ়া জ়ান়ায । 

মমে়া েতন্দয়াি়াধ্য়াতযর 'েবিতা বিতান' 2020 কলক়াে়া েইতমল়ায লঞ্চ কর়া 

 তযদেল । েইটিতে 946টি কদেে়া রতযতে য়া TMC েুদপ্রতম়ার সলখ়া । 

মতঞ্চ থ়াক়া েতিও, মমে়া েতন্দয়াি়াধ্য়ায দনতজ সথতক িুরস্ক়ারটি গ্র ণ কতরনদন 

এেং ে়ার  তয র়াতজযর দেক্ষ়ামন্ত্রী রাতয িসু এটি গ্র ণ কতরদেতলন। 

রেীন্দ্রন়াথ ঠ়াকুতরর জন্মে়াদর্িকী উিলতক্ষ েরক়াতরর েথ্য ও েংসৃ্কদে দেভ়াে 

আযয়াবিত ‘রবি প্রর্াম’ অনুষ্ঠ়াতন ব্য়ান়াদজি তক এই িুরস্ক়ার সিওয়া  য। 

ে়াদ তেযর ি়াে়াি়াদে েম়াতজর অন্য়ান্য সক্ষতত্র য়ার়া অক্ল়ান্ত িদরেম কতর য়াতেন 

ে়াতির িুরসৃ্কে কর়ার দেদ্ধ়ান্ত দনতযতে ে়াংল়া এক়াতডদম। 
 

ভারতীয় স্থপবত বি বভ কিাবে রয়যাল কগাড কমযডল 2022-এ 

সম্মাবনত  যয়যেন 

ভ়ারেীয িিদে িালেৃষ্ণ বিিলিাস কিাবেযে েম্ম়ানীয রয়যাল কগাড 

কমযডল 2022 প্রি়ান কর়া  তযতে । লেযনর রয়যাল ইনবেটিউট অফ বরটিে 

আবেষ যটটস(RIBA) দ্ব়ার়া ি়ািতেযর দিক সথতক দেতশ্বর েতেি়াচ্চ েম্ম়ানগুদলর 

মতধ্য একটি  ল রয়যাল কগাড কমযডল  । রযয়াল সে়াল্ড সমতডলটি যুির়াতজযর 

রানী বিতীয় এবলিাযিি দ্ব়ার়া ব্যদিেেভ়াতে অনুতম়াদিে  য এেং িুরষ্ক়ারটি 

এমন একজন ব্যদি ে়া সে়াষ্ঠীতক সিওয়া  য য়ার়া ি়ািতেযর অগ্রেদেতে প্রেযক্ষ 

ে়া িতর়াক্ষভ়াতে উতিখতয়াগ্য প্রভ়াে সফতলতে । 
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ডঃ ফ্রাঙ্ক উইলেযিে 2022 কটম্পলটন পুরস্কার কপযয়যেন 

সন়াতেল িুরস্ক়ার দেজযী িি়াথিদেজ্ঞ়ানী ফ্রযাঙ্ক উইলেযিে এই েের মযি়াি়ািূণি 

সটম্পলটন িুরস্ক়াতর ভূদর্ে  তযতেন | আতমদরক়ান ে়াদিক িি়াথিদেজ্ঞ়ানী এেং 

সলখক, ডঃ ফ্রাঙ্ক উইলেযিে 2004 ে়াতল (িি়াথিদেজ্ঞ়াতন) সন়াতেল িুরস্ক়ার 

দজতেদেতলন | এটি world’s largest individual lifetime achievement 

award, য়ার িুরস্ক়ারমূল্য USD 1.3 বমবলয়যনরও সেদে । 1972 ে়াতল 

সটম্পলটন িুরস্ক়ার চ়ালু  ে়ার ির সথতক এটি 6 েম সন়াতেল িুরস্ক়ার । 2022 

সটম্পলটন িুরস্ক়ার দেজযী দ ে়াতে দেদন 2022 ে়াতলর সটম্পলটন িুরস্ক়ার ইতভন্ট 

ে  সেে কতযকটি ভ়াচুি য়াল এেং ব্যদিেে ইতভতন্ট অংেগ্র ণ করতেন।  

 

Important Dates News in Bengali 
 

বিশ্ব অযািযলটিি বিিস 2022 7ই কম পাবলত  য় 

দফটতনতের গুরুে েম্পতকি  েতচেনে়া ে়াড়়াতে এেং সখল়াধুল়া, দেতের্ কতর 

অয়াথতলটিি সখলতে উত্ে়াদ ে কর়ার জন্য দেশ্ব অয়াথতলটিি দিেে প্রদে েের 

7ই সম দেশ্বব্য়ািী ি়াদলে  য। দেশ্ব অয়াথতলটিি দিেতের মূল উতেশ্য  ল 

অয়াথতলটিতি যুেক-যুেেীতির অংেগ্র ণ ে়াড়়াতন়া ।  
 

বিশ্ব অযািযলটিি বিিযসর ইবত াস 

1996 ে়াতল, েৎক়ালীন আন্তজি ়াদেক অয়াতমচ়ার অয়াথতলটিক 

সফড়াতরেন(IAAF) সপ্রদেতডন্ট দপ্রতম়া সনদেওতল়া কেৃি ক দেশ্ব অয়াথতলটিি দিেে 

শুরু  য । দেশ্ব অয়াথতলটিি সফড়াতরেন এেং অয়াথতলটিি সক্ষতত্রর জন্য একটি 

আন্তজি ়াদেক দনযন্ত্রক েংি়া IAAF দফটতনে এেং ৈ়াতিযর উির সফ়াক়াে কতর | 

ে়ারির সথতক প্রদে েের এই দিেেটির আতয়াজন এেং িনের কর়া  য । 
 

বিশ্ব অযািযলটিি বিিযসর উযদ্দশ্য 

• যুেক-যুেেীতির মতধ্য সখল়াধুল়াতক জনদপ্রয কর়া। 

• অয়াথতলটিিতক উত্ে়াদ ে কর়া এেং এটিতক সু্কল ও দেদভন্ন প্রদেষ্ঠ়াতন 

প্র়াথদমক সখল়ায িদরণে কর়া। 

• সখল়াধুল়া েম্পতকি  জনেতচেনে়া েৃদদ্ধ কর়া এেং সখল়াধুল়ার গুরুে েম্পতকি  

েরুণতির দেক্ষ়া প্রি়ান কর়া। 

• সখল়াধুল়া এেং িদরতেে েংরক্ষতণর মতধ্য একটি গুরুেিূণি েংতয়াে ি়ািন 

কর়া। 
 

 

বিশ্ব থ্যালাযসবময়া বিিস 2022 08ই কম পাবলত  য় 

দেশ্ব থ্য়াল়াতেদময়া দিেে প্রদে েের 8ই সম থ্য়াল়াতেদময়া আর়ান্ততির স্মরতণ এেং 

য়ার়া এই সর়াতের ে়াতথ ে়াৌঁ চতে েংগ্র়াম কতর ে়াতির উত্ে়াদ ে করতে ি়াদলে 

 য । থ্য়াল়াতেদময়া একটি েংেেে রতির ব্য়াদধ, য়া েরীরতক িযি়াপ্ত দ তম়াতগ্ল়াদেন 

তেদর করতে সিয ন়া । সর়ােটি রিকদণক়াতক দুেিল কতর এেং ধ্বংে কতর । দুই 

ধরতনর থ্য়াল়াতেদময়া আতে, এগুদল  ল - আলফ়া এেং দেট়া, এর ে়াতথ 

থ্য়াল়াতেদময়া ম়াইনর, ইন্ট়ারদমদডয়া এেং সমজর এর উিতেদণ। 
 

বিশ্ব থ্যালাযসবময়া বিিযসর বিম 

এে়াতরর দেশ্ব থ্য়াল়াতেদময়া দিেতের দথম  ল ‘Be Aware.Share.Care: 

Working with the global community as one to improve 

thalassemia knowledge.’ 
 

রাবেয়া বিিয় বিিস 2022: 9ই কম 

র়াদেয়ার র়াষ্ট্রিদে ভ্ল়াদিদমর িুদেন মতস্ক়ার সরড সস্ক়ায়ার সথতক একটি দুিি ়ান্ত 

ে়ামদরক প্রিেিন এেং একটি েিৃে়ার ম়াধ্যতম ন়াৎদে জ়ামি়াদনর দেরুতদ্ধ সে়াদভতযে 

ইউদনযতনর দদ্বেীয দেশ্বযুতদ্ধর দেজযতক স্মরণ কতরতেন । একটি েিৃে়ায, দেদন 

ইউতরতনর েমস্ত েঙ্কতটর জন্য িদিতমর সিেগুদলর উির সি়ার়্াতর়াি কতরন | 
 

আন্তিষ াবতে নওযরাি বিিস: 21যে মাচষ  বিশ্বব্াপী পাবলত  য় 

প্রদে েের 21তে ম়াচি  আন্তজি ়াদেক “নওতর়াজ” দিেে দেশ্বব্য়ািী ি়াদলে  তে । 

"নওতর়াজ" উিয়ািতনর জন্য আন্তজি ়াদেক নওতর়াজ দিেে ি়ালন কর়া  তে, য়া 

একটি েংে়ানুরদমক উত্েে | এটি েেতন্তর প্রথম দিন এেং সেই ে়াতথ প্রকৃদের 

নেুন জীেনপ্রি়ানতক দচদহ্নে কতর । 
 

িাতীয় প্রযুবক্ত বিিস 2022 11ই কম পালন েরা  য় 

জ়ােীয প্রযুদি দিেে প্রদে েের 11ই সম ে়ার়া সিতে ি়াদলে  য । ভ়ারতে জ়ােীয 

প্রযুদি দিেতের উতিখতয়াগ্য ঐদে ়াদেক গুরুে রতযতে । প্রদে েের এই দিতন, 

কমিকেি ়ার়া ে়াতির কৃদেতের জন্য ভ়ারতের দেজ্ঞ়ানীতির েম্ম়ান প্রি়ান কতরন । এই 

দিনটিতক ভ়ারতের প্রযুদিেে অগ্রেদের কৃদেে দ ে়াতে স্মরণ কর়া  য, সযত েু 

11 সম, 1998 ে়াদরতখ, ভ়ারেের্ি সি়াখর়াতন েফলভ়াতে ি়ারম়াণদেক অতস্ত্রর 

িরীক্ষ়া কতরদেল। 
 

িাতীয় প্রযুবক্ত বিিস: বিম 

জ়ােীয প্রযুদি দিেে 2022-এর দথম  ল is “Integrated Approach in 

Science and technology for sustainable future”। দথমটি চ়ালু 

কতরদেতলন সকন্দ্রীয মন্ত্রী বিযতন্দ্র বসং। 
 

12ই কম 2022 তাবরযখ আন্তিষ াবতে উবদ্ভি স্বাস্থয বিিস পালন েরা 

 য় 

জীেনেদচত্রয ও িদরতেে রক্ষ়া করতে দেশ্বব্য়ািী উদদ্ভতির প্রদে েতচেনে়া ে়াড়়াতে 

জ়াদেেংঘ দ্ব়ার়া 12ই কম আন্তিষ াবতে উবদ্ভি স্বাস্থয বিিস(IDPH)ি়াদলে  য 

। জ়াদেেংঘ 2020 ে়ালটিতক উবদ্ভি স্বাযস্থযর আন্তিষ াবতে িের (IYPH) 

দ ে়াতে সঘ়ার্ণ়া কতরতে। 

COVID-19 ম ়াম়ারীর ক়ারতণ দকেু মূল উতদ্য়াে িদেে কর়ার ক়ারতণ েেরটি 1ই 

জুল়াই 2021 িযিন্ত ে়াড়়াতন়া  তযদেল । উদদ্ভি ৈ়ািয রক্ষ়া দকভ়াতে ম়ানুতর্র কু্ষধ়া 

দূর করতে, ি়াদরদ্রযে়া হ্র়াে করতে, িদরতেতের ভ়ারে়াম্য রক্ষ়া করতে এেং 

অথিননদেক উন্নযতন ে ়াযে়া করতে ি়াতর সে েম্পতকি  দেশ্বব্য়ািী েতচেনে়া 

ে়াড়়াতে এই দিনটির ি়ালন  য | 
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আন্তিষ াবতে নাসষ বিিস 2022 12ই কম পালন েরা  য় 

ন়ােিতির সেে়াতক েম্ম়ান জ়ান়াতে 12ই কম ে়ার়া দেশ্বব্য়ািী আন্তজি ়াদেক ন়ােি দিেে 

দ তেতে ি়ালন কর়া  য । এটি ইংতরজ েম়াজ েংস্ক়ারক, িদরেংখ্য়ানদেি এেং 

আধুদনক ন়াদেিংতযর প্রবতষ্ঠাতা কলাযরন্স নাইটিংযগযলর জন্মে়াদর্িকী উিলতক্ষয 

ি়াদলে  য । দেদন কলবড উইি দ্য ল্যাম্প ন়াতমও িদরদচে দেতলন । দেদন আধুদনক 

ন়াদেিং এর প্রদেষ্ঠ়াে়া দেতলন এেং একজন দব্র্টিে েম়াজ েংস্ক়ারক এেং 

িদরেংখ্য়ানদেি দেতলন। 
 

আন্তিষ াবতে নাসষ বিিস 2022 এর বিম: 

এে়াতরর ন়ােি দিেতের দথম  ল “Nurses: A Voice to Lead – Invest in 

Nursing and respect rights to secure global health”. 

 

Sports News in  Bengali 
 

চীযন এবেয়ান কগমস 2023 সাল পযষন্ত  স্থবগত েরা  যয়যে 

2022 ে়াতলর সেতেম্বতর চীতনর  য়াংজুতে অনুদষ্ঠে  তে য়াওয়া এদেয়ান সেমে 

সিতে রমেধিম়ান COVID-19 সকতের িরুণ 2023 িযিন্ত িদেে কর়া  তযতে | 

এটি এদেয়া অদলদম্পক ক়াউদন্সল (AOC) সঘ়ার্ণ়া কতরতে । এদেয়ান সেমতের 

দনযন্ত্রক েংি়া অদলদম্পক ক়াউদন্সল অফ এদেয়া জ়াদনতযতে সয, এদেয়ান সেমতের 

19েম েংস্করতণর জন্য নেুন ে়াদরখ সঘ়ার্ণ়া কর়া  তে । এদেয়ান সেমে 2022 

মূলে 10 সথতক 25 সেতেম্বতরর মতধ্য দনধি়াদরে দেল। 
 

ভারতীয় গ্রযােমাোর বড গুযেে সানওযয় ফরযমযন্তরা ওযপন িািা 

টুনষাযমন্ট বিযতযেন 

ভ়ারেীয গ্রয়ােম়াস্ট়ার দড গুতকে পান্তা বপ্রমায় 1ম সচতেেল ে়ানওতয 

ফরতমতন্তর়া ওতিন 2022 ি়াে়া টুনি়াতমতন্ট চয়াদম্পযন দ ে়াতে আদেভূি ে  তযতেন 

। ে়াম্প্রদেক েপ্ত়াত  লা করািা টুনি়াতমন্ট এেং কমযনােষ া ওযপন সজে়ার িতর 

এটি ে়ার দেতর়াি়ার  য়াটট্রিক দেল । 15 েের েযেী গুতকে (Elo 2637) ফ়াইন়াল 

র়াউতে আতমিদনয়ান গ্রয়ােম়াস্ট়ার  ়াইক এম ম়াদেি তর়াে়ায়াতনর ে়াতথ ড্র কতর আট 

িতযন্ট দনতয দেতর়াি়া সজতে । দেদন ৈতিেী এেং দদ্বেীয ে়াে়াই সক েদেদকর়ানতক 

নেম এেং সের্ র়াউতে ির়াদজে কতরদেতলন। দেদন এখন দেশ্ব র য়াদঙ্কংতয 64 

নম্বতর উতঠ এতেতেন। 
 

30 িেযরর পুরযনা 5000 বমটার করেডষ  ভাঙযলন ভারযতর অবিনাে 

সািযল 

ভ়ারতের অদেন়াে ে়ােতল 5000 দমট়ার সরতে ে়া ়াদুর প্রে়াতির 30 েেতরর িুরতন়া 

সরকডি  সভতেতেন | দেদন ম়াদকি ন যুির়াতষ্ট্রর ে়ান জুয়ান কয়াদিি়াতন়াতে ে়াউে 

র়াদনং ট্রয়াক দমতট 13:25.65 েময দনতয একটি নেুন জ়ােীয সরকডি  েতড়তেন । 

ম ়ার়াতষ্ট্রর 27 েের েযেী অদেন়াে ে়ােতল  1992 ে়াতল ে়া ়াদুর প্রে়াতির েড়়া 

13:29.70 এর িুতর়াতন়া সরকডি টি সভতে দিতযতেন। 
 

Max Verstappen বময়াবম গ্রযাে বপ্রি 2022 বিযতযেন 

F1 দেশ্ব চয়াদম্পযন ম্য়াি ভ়াস্টি য়াতিন সফর়াদর প্রদেদ্বন্দ্বী চ়ালিে সলক্ল়ারতক ির়াদজে 

কতর উতদ্ব়াধনী দময়াদম গ্রয়াে দপ্রি দজতেতেন । Leclerc (সফর়াদর) দদ্বেীয ি়ান 

অজি ন কতরতে এেং িয়াদনে েেীথি ক়াতলি়াে সেে (তফর়াদর) দময়াদম গ্রয়াে দপ্রি 

2022-এ েৃেীয ি়াতন রতযতে ৷ এই জযটি চয়াদম্পযনদেতি Verstappen-এর 

উির Leclerc-এর দলডতক 19 িতযতন্ট কদমতয সিতে | 
 

2022 F1 করযসর তাবলো: 

• ে়া র়াইন গ্রয়াে দপ্রি: চালষস কলক্লারে (যফরাবর-যমানাযো) 

• সেৌদি আরে গ্রয়াে দপ্রি: ম্যাি ভােষ াযপন (যরড িুল – কনিারল্যােস) 

• অতিদলয়ান গ্রয়াে দপ্রি: চালষস কলক্লারে 

• এদমদলয়া সর়াম়াগ্ন়া গ্রয়াে দপ্রি: ম্য়াি ভ়াস্টি ়াতিন 
 

োযলষাস আলোরাি মাবিি ওযপন 2022 বেযরানাযম পুরুর্যির 

বসযেলস বেযরাপা বিযতযেন 

ক়াতলি়াে আলক়ার়াজ(তিন) দডতফদেং চয়াদম্পযন আতলকজ়াে়ার 

জ়াতভতরভতক(জ়ামি়াদন)  ়াদরতয িুরুর্তির দেতিলে ম়াদদ্রি ওতিন 2022 

দেতর়াি়া দজতেতেন । র়াফ়াতযল ন়াি়াল এেং সন়াভ়াক সজ়াতক়াদভচতকও (দেতশ্বর 

এক নম্বর)  ়াদরতয ফ়াইন়াতল উতঠদেতলন আলক়ার়াজ । দময়াদম 2022 এর ির এটি 

ে়ার দদ্বেীয ম়াস্ট়ােি 1000 দেতর়াি়া এেং এই েেতরর চেুথি দেতর়াি়া। 

ওন্স জ়াতেউর (দেউদনদেয়া) একটি WTA 1000 ইতভন্ট দজতে প্রথম আদিক়ান 

সখতল়ায়াড়  তয মদ ল়াতির দেতিলে দেতর়াি়া দজতেতে। 
 

Here are the winners of different categories: 
 

Category Winner 

Men’s singles: Carlos Alcaraz (Spain) 

Women’s singles: Ons Jabeur (Tunisia) 

Men’s doubles: 
Wesley Koolhof  (Netherlands) & 

Neal Skupski (United Kingdom) 

Women’s doubles: 
Gabriela Dabrowski (Canada) &  

Giuliana Olmos (Mexico) 
 

24তম বডফবলবম্পে: অবভনি কিেওয়াল পুরুর্যির 10 বমটার এয়ার 

বপস্তযল স্বর্ষপিে বিযতযেন 

অদভনে সিেওয়াল ব্র়্াদজতলর েযাবিয়াস কডা সুযল চলম়ান 24েম েদধর 

অদলদম্পতকর শুটিংতয ভ়ারতের  তয দদ্বেীয ৈণিিিক দজতেতেন । শুযট-অতফ 

সে়ান়া সজে়ার আতে দেদন সরৌপ্য জযী ইউতরনীয ওতলদি ল়াতজেদনতকর ে়াতথ 

েম়ান সস্ক়াতর দেতলন । 24েম দডফদলদম্পতকর শুযটিং প্রদেতয়াদেে়ায ভ়ারতের 

চ়ারটি িিক রতযতে। 

অদভনে সিেওয়াল 60টি েতটর সক়ায়াদলদফতকেন র়াউতে 600-এর মতধ্য 575 

সস্ক়ার দনতয দদ্বেীয  ওয়ার িতর েীর্ি আতটর চূড়়ান্ত র়াউতে জ়াযে়া কতর সনয। 

সেখ়াতনও দেদন দকম দকদ তযওতনর ে়াতথ েম়ান িতযতন্ট ট়াই দেতলন, দকন্তু 

সক়াদরয়ান আরও 10 সেতকতের ক়ারতণ েীতর্ি দেতলন।  
 

12তম IBA মব লা বিশ্ব িবিং চযাবম্পয়নবেপ ইস্তামু্বযল শুরু  যয়যে 

IBA মদ ল়া দেশ্ব েদিং চয়াদম্পযনদেতির 12েম েংস্করণটি েুরতস্কর ইস্ত়ামু্বতল 

শুরু  তযদেল । এই ইতভতন্ট, 93টি সিতের 400 জতনরও সেদে েি়ার এই েেতরর 

ইতভতন্ট অংে দনতে চতলতে, য়া এই ইতভতন্টর 20েম ে়াদর্িকীও দচদহ্নে কতর । 

ভ়ারতের  তয প্রদেদনদধে করতেন অদলদম্পয়ান লভবলনা কিারযগা াইন । এই 

সেতমর অন্য়ান্য প্রদেদনদধর়া  তলন পূিা রানী (81 সকদজ), নবন্দনী (+81 সকদজ) 

এেং বনখাত িাবরন (52 সকদজ), বনতু (48 সকদজ), অনাবমো (50 সকদজ), 

বেিা (54 সকদজ), মনীর্া (57 কেবি), পারভীন (57 কেবি) এেং সুইটি (75 

সকদজ)। 
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সমস্ত প্রবতযযাবগতামূলে পরীিার িন্য গুরুত্বপূর্ষ তথ্য: 

• আন্তজি ়াদেক েদিং অয়াতে়াদেতযেন (IBA) 1946 ে়াতল েঠিে  তযদেল; 

• IBA-এর েির িপ্তর: লুে়ান, েুইজ়ারল্য়াে; 

• IBA এর সপ্রদেতডন্ট: উমর ন়াজ়াতর়াদভচ সরমতলভ। 
 

অনুরাগ ঠাকুর কখযলা ইবেয়া যুি কগমযসর ম্যাসেট, কলাযগা এিং 

িাবসষ লঞ্চ েরযলন 

সকন্দ্রীয রীড়়া মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর িঞ্চকুল়ায চেুথি সখতল়া ইদেয়া ইযুথ 

সেমতের অদফদেয়াল সল়াতে়া এেং অদফদেয়াল জ়াদেির ে়াতথ ম্যাসেট ' 

Dhakad’  চ়ালু কতরতেন এেং সেমগুদল স ়াস্ট কর়ার জন্য  দরয়ান়া েরক়াতরর 

প্রতচি়ার প্রেংে়া কতরতেন । কপাটষ স অিবরটি অফ ইবেয়া এেং  বরয়ানার 

র়াজয েরক়ার এই প্রদেতয়াদেে়াটির আতয়াজন করতে । সখতল়া ইদেয়া যুে সেমতের 

এই েংস্করতণ, 8,500 জতনরও সেদে রীড়়াদেি অংেগ্র ণ করতে ।  

 দরয়ান়া েরক়ার 4 জুন সথতক 13 জুন িযিন্ত পঞ্চকুলা, চণ্ডীগ়ি, ো ািাি, 

আম্বালা এেং বিবিযত সখতল়া ইদেয়া যুে সেমতের চেুথি েংস্করণটির আতয়াজন 

কতর একটি উি়া রণ তেদর করতে । এটি 2021 ে়াতল অনুদষ্ঠে  ওয়ার কথ়া দেল 

দকন্তু COVID-19 ম ়াম়ারীর ক়ারতণ দেলদম্বে  তযতে। 
 

যুি কগমযসর আযগর সংস্করর্গুযলা কোিায় অনুবষ্ঠত  যয়বেল? 

• 2018- দিদি 

• 2019- িুতন, ম ়ার়াষ্ট্র 

• 2020- গুয়া ়াটি, আে়াম 
 

তীরন্দাি এবেয়া োপ 2022 এর বিতীয় পযষ াযয় ভারত 14টি পিে 

বিযতযে 

ভ়ারেীয েীরন্দ়াজর়া ইর়াতকর েুল়াযম়াদনয়া তে এদেয়া ক়াি 2022 এর দদ্বেীয 

িযি়াতয আটটি ৈণি, চ়ারটি সরৌপ্য এেং দুটি সব্র়্াতের ে়াতথ সম়াট 14টি িিক দিতয 

একটি অেযন্ত েফল অদভয়ান সের্ কতরতে । মদ ল়া েীরন্দ়াজ পরনীত কেৌর, 

অবিবত স্বামী এেং সািী কচৌধুরীর ভ়ারেীয িল ইর়াতক আতয়াদজে এই 

টুনি়াতমন্ট-এ োিাখস্তানযে  ়াদরতয ম ়াতিেীয েতম্মলতন ভ়ারতের প্রথম 

ৈণিিিক দজতেতে। 

প্রিমযমে ফুযগ, ঋর্ভ যািি এেং িাওোর সমাধযনর িুরুর্ িল ভ়ারতের 

 তয দদ্বেীয সে়ান়াটি সজতেন । প্রথতমে ফুযগ এেং পারনীত কেৌযরর দমে জুটি 

এদেয়া আচি ়াদর ক়াতি তৃতীয় ৈণিিিক দজতেতে । 
 

 

ভারযতর পিে বিিয়ীরা: 

• মদ ল়াতির িল কম্প়াউে: সে়ান়া (ে়াক্ষী সচৌধুরী, ি়ারনীে সকৌর, এেং 

অদিদে সে়ািীচ়াৌঁ ি ৈ়ামী) 

• িুরুর্তির িল কম্প়াউে: সে়ান়া (ঋর্ভ য়ািে, প্রথমতমে ফুতে এেং 

প্রথমতমে জ়াওক়ার) 

• দমে কম্প়াউে িল: সে়ান়া (প্রথতমে ফুতে এেং ি়ারনীে সকৌর) 

• িুরুর্তির দেতিলে কম্প়াউে: প্রথতমে ফুতে (তে়ান়া); ঋর্ভ য়ািে 

(তরৌপ্য); জ়াওক়ার েম়াধন (তব্র়্াে) 

• মদ ল়াতির ব্যদিেে কম্প়াউে: ে়াক্ষী সচৌধুরী (তে়ান়া); ি়ারনীে সকৌর 

(তরৌপ্য) 

• মদ ল়াতির িল দরক়াভি : সে়ান়া (অেনী, ভজন সকৌর এেং লক্ষ্মী স মব্র্ম) 

• িুরুর্তির িল দরক়াভি : সে়ান়া (মৃণ়াল সচৌ ়ান, ি়াথি ে়ালুনতখ এেং জুতযল 

েরক়ার) 

• দমে িল দরক়াভি : সরৌপ্য (ি়াথি ে়ালুনতখ এেং ভজন সকৌর) 

• িুরুর্তির ব্যদিেে দরক়াভি : মৃণ়াল সচৌ ়ান (তে়ান়া); ি়াথি ে়ালুনতক (তব্র়্াে) 

• মদ ল়াতির ব্যদিেে দরক়াভি : ভজন সকৌর (তরৌপ্য) 
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পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত ওব়িয়া কলখে রিত কুমার ের প্রয়াত  যয়যেন  

দেখ্য়াে ওদড়য়া ে়াদ দেযক রজে কুম়ার কর হৃিতর়াতে আর়ান্ত  তয প্রয়াে 

 তযতেন । দেদন 2021 ে়াতল ে়াদ েয ও দেক্ষ়ার জন্য পদ্মশ্রী িুরস্ক়ার সিতযদেতলন 

। দেদন টিদভ এেং সরদডওতে ে়াদর্িক রথয়াত্র়া(জেন্ন়াথ েংসৃ্কদে) এর েময ে়ার 

ভ়াতষ্যর জন্য দেতের্ভ়াতে িদরদচে দেতলন । ে়াৌঁ র সলখ়ার মতধ্য রতযতে উযপন্দ্র 

ভাঞ্জ সাব তয এেং সাতটি নন-বফেেন। দেদন উদড়ষ্য়ার ি়াল-এর দেতল্পর  

িুনরুদ্ধ়াতর দেতের্ অেি়ান সরতখদেতলন। 
 

পদ্মবিভূর্র্ প্রাপ্ত পবণ্ডত বেিকুমার েমষা প্রয়াত  যয়যেন 

ভ়ারেীয েিীে রচদযে়া এেং েন্তুর ে়ািক, িদেে বেিকুমার েমষা 84 েের 

েযতে প্রয়াে  তযতেন । দেদন েে েয ম়াে ধতর বেডবন েংর়ান্ত েমস্য়ায 

ভুেদেতলন এেং ড়ায়াল়াইদেতে দেতলন । হৃিযতন্ত্রর দরয়া েন্ধ  তয য়াওয়ার িরুণ 

দেদন প্রয়াে  ন । জমু্ম ও ক়াশ্মীতরর অল্প িদরদচে ে়াদ্যযন্ত্র েন্তুরতক দেদন 

একেমতযর একটি েতেি়াত্তম  মযি়াি়ায দনতয দেতযদেতলন এেং সেে়ার ও েতর়াতির 

মতে়া অন্য়ান্য ঐদে যে়া ী এেং দেখ্য়াে ে়াদ্যযতন্ত্রর ে়াতথ এটিতক সেৌরে়াদন্বে 

কতরদেতলন । িদণ্ডে দেেকুম়ার েমি়া 1991 ে়াতল মযি়াি়ািূণি িদ্মশ্রী এেং 2001 

ে়াতল িদ্মদেভূর্ণ িুরস্ক়ার সিতযদেতলন। 
 

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পবেত সুখ রাম প্রয়াত  যয়যেন 

প্রেীণ দ ম়াচল প্রতিে কংতগ্রে সনে়া এেং প্র়ািন সকন্দ্রীয মন্ত্রী, িদেে েুখ র়াম 

94 িের েযতে প্রয়াে  তযতেন । দেদন 1993 সাল কিযে 1996 সাল িযিন্ত 

সকন্দ্রীয প্রদেমন্ত্রী ব সাযি মাবে বনিষাচনী এলাো(ব মাচল প্রযিে) সথতক 

সল়াকেভ়ার েিস্য দেতলন | দেদন দেনে়ার সল়াকেভ়া দনেি়াচতন এেং ি়াৌঁ চে়ার 

দেধ়ানেভ়া দনেি়াচতন জযী  ন । 2011 ে়াতল, দেদন 1996 ে়াতল সয়াে়াতয়াে মন্ত্রী 

থ়াক়াক়ালীন দুনীদের জন্য ি়াৌঁ চ েেতরর ক়ার়ািতণ্ড িদণ্ডে  ন। 
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বিযশ্বর সিযচযয় িয়স্ক িািা গ্রযােমাোর ইউবর আভারিাখ প্রয়াত 

 যয়যেন  

এক িেক ধতর দেতশ্বর সের়া সখতল়ায়াড় থ়াক়া র়াদেয়ান ি়াে়া গ্রয়ােম়াস্ট়ার ইউবর 

আভারিাখ প্রয়াে  তযতেন | দেদন দেশ্ব চয়াদম্পযনতির প্রদেক্ষণ দিতযদেতলন 

এেং ইদে ়াতের অন্যেম সের়া প্রদেতয়াদেে়ায সের্ জীদেে অংেগ্র ণক়ারী 

দেতলন | মতস্ক়াতে 100 িের েযতে দেদন  প্রয়াে  তযতেন । দেদন 1949 সাযল 

মযস্কা চযাবম্পয়নবেপ দজতেদেতলন এিং 1952 সাযল গ্রযােমাোর কখতাি 

অজি ন কতরন। 1954 সাযল দেদন USSR-এর চয়াদম্পযন  ন। দেদন 1972 সথতক 

1977 ে়াল িযিন্ত USSR ি়াে়া সফড়াতরেতনর েভ়ািদেে কতরদেতলন। 
 

স্বাধীন ইউযক্রযনর প্রিম কপ্রবসযডন্ট বলওবনড ক্রাভচুে প্রয়াত 

 যয়যেন 

ৈ়াধীন ইউতরতনর প্রথম সপ্রদেতডন্ট দ ে়াতে ি়াদযে ি়ালন কর়া বলওবনড 

ক্রাভচুে 88 েের েযতে প্রয়াে  তযতেন । কদমউদনস্ট ি়াটিি  সথতক উতঠ আে়ায 

এেং 1990 ে়াতল ি়ালি়াতমতন্টর প্রধ়ান দ তেতে ি়াদযে গ্র ণ কর়ায র়াভচুকতক 

"উইবল ফি" ন়াতম ড়াক়া  ে । দেদন 1991 ে়াতলর দডতেম্বতর র়াদেয়ার 

কপ্রবসযডন্ট েদরে ইতযলেদেন এেং সেল়ারুদেয়ান সনে়া েযাবনস্লাভ 

শুেযেবভযচর ে়াতথ কিযলাযভিা চুদিতে ৈ়াক্ষর কতরন, য়া ক়াযিকরভ়াতে 

সে়াদভতযে ইউদনযতনর িেতনর েূত্রি়াে কতর । 

 

Defence News in Bengali 
 

এয়ার মােষাল সঞ্জীি োপুর বডবি (পবরিেষন এিং বনরাপত্তা) ব সাযি 

িাবয়ত্ব গ্র র্ েযরযেন 

এয়ার ম়ােি়াল েেীে ক়ািুরতক এয়ার েির িপ্তর নয়াবিবিযত ভ়ারেীয দেম়ান 

ে়াদ নীর ম াপবরচালে (পবরিেষন ও বনরাপত্তা) দ তেতে দনতয়াে কর়া  তযতে 

। এয়ার ম়ােি়াল এয়ার ম়ােি়াল ন্য়ােন়াল দডতফন্স এক়াতডদমর এেিন স্নাতে এেং 

1985 ে়াতলর দডতেম্বতর ট্র়ান্সতি়াটি  ি়াইলট দ তেতে দেদন IAF-এর ফ্ল়াইং ে়াখ়ায 

কদমেন ল়াভ কতরন। 

েেীে ক়ািুর দডতফন্স ে়াদভি তেে স্ট়াফ কতলজ (DSSC) ওতযদলংটন, কতলজ 

অফ দডতফন্স ম্য়াতনজতমন্ট এেং ন্য়ােন়াল দডতফন্স কতলতজর প্র়ািন ে়াত্র । এয়ার 

অদফে়ার  তলন একজন সয়াগ্য ফ্ল়াইং ইন্সট্র়াটর য়ার IAF-এর ে়াদলক়ায দেদভন্ন 

দেম়াতন 7700 ঘন্ট়ারও সেদে ফ্ল়াইং  এর অদভজ্ঞে়া রতযতে । এয়ার অদফে়ার িায় ু

কসনা পিে এেং অবত বিযের্ কসিা িিক প্র়ািক।  
 

ভারতীয় কনৌিাব নী তার িমতা িা়িাযত GISAT-2 স্যাযটলাইট 

ক্রয় েরার পবরেল্পনা েরযে 

ভ়ারেীয সনৌে়াদ নী এই অথিেেতর আধুদনকীকরণ এেং সনটওয়াকি -তকদন্দ্রক যুদ্ধ 

এেং সয়াে়াতয়াে কমিেূদচর অংে দ তেতে একটি দেতের়্াদযে আথি ইতমদজং 

স্য়াতটল়াইট দজও ইতমদজং স্য়াতটল়াইট-2 (GISAT-2) সকন়ার িদরকল্পন়া 

কতরতে । স্য়াতটল়াইটটি চ়ালু থ়াকতল, ভ়ারে ম ়াে়াের অঞ্চতল সনৌে়াদ নীর 

অি়াতরটিং েক্ষমে়া উন্নে  তে ি়াতর, য়া দেতের্ কতর চীতনর রমেধিম়ান প্রভ়াতের 

ক়ারতণ সকৌেলেে এেং ভূ-র়াজননদেকভ়াতে গুরুেিূণি । 
 

ICG ধ্রুি ALH Mk III ক বলেপ্টার িারা সবিত 845তম এয়ার 

কস্কায়াড্রনযে েবমেন েযরযে 

সক়াদচর সনদুম্ব়াতেদরর সক়াস্ট ে়াডি  এয়ার এনতক্লতভ, সক়াস্ট ে়াডি  ে়ার দদ্বেীয 

এয়ার সস্ক়ায়াড্রন কদমেন কতরতে । নেুন এই এয়ার সস্ক়ায়াড্রনটি সক়াস্ট ে়াতডি র 

ম ়ািদরচ়ালক বভ. এস. পাঠাবনয়া দ্ব়ার়া কদমেন কর়া  তযদেল এেং এটি 

অভযন্তরীণ উত্ি়াদিে অযাডভান্সড মােষ  III (ALH Mark III) স দলকে়ার 

দিতয েদিে দেল। 

কণি়াটক, সকর়াল়া এেং ল়াক্ষ়াদ্বীি উিকূল কভ়ার কর়ার জন্য চ়ারটি স দলকে়ার 

সক়াদচতে র়াখ়া  তযদেল । কম়ােয়ান্ট কুন়াল ন়াতযক নযজন অদফে়ার এেং 35 জন 

তেতন্যর একটি সস্ক়ায়াড্রতনর সনেৃে দিতেন। 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

রািনাি বসং 'INDO-PAK WAR 1971 Reminiscences of Air 

Warriors' নামে প্রোবেত এেটি িই প্রোবেত েযরযেন  

প্রদেরক্ষ়া মন্ত্রী র়াজন়াথ দেং নয়াদিদিতে এয়ার সফ়ােি অয়াতে়াদেতযেন দ্ব়ার়া 

আতয়াদজে 37েম এয়ার দচফ ম়ােি়াল দিদে ল়াল সমতম়াদরয়াল সলকচ়াতর 

'INDO-PAK WAR 1971- Reminiscences of Air Warriors' 

ন়াতমর\ একটি েই প্রক়াে কতরতেন । েইটি েম্প়ািন়া কতরতেন এয়ার ম়ােি়াল 

িগবিৎ বসং এেং গ্রুি কয়াতেন তেযলন্দ্র কমা ন। েইটিতে 50টি ৈদণিম দনেন্ধ 

রতযতে, য়াতে অদভজ্ঞ তেদনকতির দ্ব়ার়া দলদখে অদভজ্ঞে়ার দেস্ত়াদরে েণিন়া 

কতরতে । 
 

উপরাষ্ট্রপবত কভঙ্কাইয়া নাইডু ‘Modi @20: Dreams Meeting 

Delivery’ নামে এেটি িই প্রোে েযরযেন 

উির়াষ্ট্রিদে এম সভঙ্ক়াইয়া ন়াইডু নয়াদিদিতে “Modi@20 Dreams Meet 

Delivery” ন়ামক একটি েই প্রক়াে কতরতেন। েইটি ৈেন্ত্র দচন্ত়া প্রদরয়ার দেদভন্ন 

দিতকর উিি়ািন কতর । 

'Modi@20'  ল BlueKraft Digital Foundation দ্ব়ার়া েম্প়াদিে এেং 

েংকদলে একটি েই এেং এটি দেদেি েুদদ্ধজীেী ও সড়াতমন দেতের্জ্ঞ Rupa 

Publications দ্ব়ার়া রদচে অধ্য়াযগুদলর একটি েংকলন। 

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

কনপাযলর োবম বরতা কেরপা 26 িাযরর িন্য এভাযরযে আযরা র্ 

েযরযেন 

সনি়াতলর দকংেিদন্ত িেিে়াতর়া ী ক়াদম দরে়া সেরি়া 26 ে়াতরর জন্য দেতশ্বর 

উচ্চেম েৃি ম়াউন্ট এভ়াতরতস্ট আতর়া ণ কতর একটি নেুন দেশ্ব সরকডি  েতড়তেন। 

11 জন েিতস্যর িদড় দফদিং িতলর সনেৃে দিতয ক়াদম দরে়া এেং ে়ার িল েীতর্ি 

সিৌৌঁতেতে | এরফতল দেদন ে়ার দনতজর আতের দেশ্ব সরকডি  সভতেতেন । ক়াদম 

দরে়ার ব্যেহৃে আতর়া তণর িথটি 1953 ে়াতল দনউদজল্য়াতের স্য়ার এডমে 

দ ল়াদর এেং সনি়াতলর সেরি়া সেনদজং সন়ারতে দ্ব়ার়া প্রেদেি ে  তযদেল । 
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বপ্রয়াঙ্কা কমাব ত প্রিম ভারতীয় মব লা বযবন 8,000 বমটাযরর উপযর 

পাাঁ চটি চূ়িা আযরা র্ েরযলন 

ম ়ার়াতষ্ট্রর ে়াে়ার়া সজল়ার দপ্রয়াঙ্ক়া সম়াদ ে প্রথম ভ়ারেীয মদ ল়া দযদন 8000 

দমট়াতরর সেেী ি়াৌঁ চটি েৃি আতর়া ণ কতরতেন। ক়াঞ্চনজঙ্ঘ়া িেিতে আতর়া তণর 

ির এই ম়াইলফলক অজি ন কতরন দপ্রয়াঙ্ক়া । 30 েের েযেী এই আতর়া ী 5ই সম 

দেক়াল 4:42 ট়ায িৃদথেীর েৃেীয েতেি়াচ্চ দেখতর আতর়া ণ কতরদেতলন। দপ্রয়াঙ্ক়া 

সেি়ালুরুতে একটি ফ়ামি়াদেউটিকয়াল দরে়াচি  সক়াম্প়াদনতে ক়াজ কতরন। 
 

IRCTC-এর ভারত কগৌরি টুযবরে কট্রন কনপাযলর িনেপুযর 

িামযি 

ইদেয়ান সরলওতয কয়াট়াদরং অয়াে টিদকটিং কতিি়াতরেন(IRCTC) সনি়াতলর 

জনকিুতর স্টি দিতয প্রথম ভ়ারে সেৌরে টুযদরস্ট সট্রন চ়ালু করতে চতলতে  । এই 

সট্রনটি র়াম়াযণ ে়াদকি তটর ি়াে দিতয য়াতে, য়া ৈতিে িেিন প্রকতল্পর অধীতন দচদহ্নে 

কর়া  তযতে এেং এতে ভেে়ান শ্রী র়াতমর জীেতনর ে়াতথ েম্পদকি ে প্রধ়ান 

ি়ানগুদল রতযতে, সযমন সনি়াতলর জনকিুতরর র়াম জ়ানকী মদন্দর। প্রতজট কর়া 

18 দিতনর এই ভ়ারে সেৌরে টুযদরস্ট সট্রন টুযরটি ভেে়ান র়াতমর জন্মি়ান 

অতয়াধ্য়ায শুরু  য | 
 

Bharti AXA Life Insurance িারা ‘InspiHE₹’ নামে এেটি 

আবিষে সািরতা প্রচারাবভযান চালু  যয়যে 

ভ়ারতের েৃ ত্তম ব্যেে়াদযক সে়াষ্ঠীগুদলর মতধ্য একটি Bharti AXA Life 

Insurance এেং দেতশ্বর েৃ ত্তম েীম়া সক়াম্প়াদনগুদলর মতধ্য একটি AXA 

যুগ্মভ়াতে ‘InspiHE₹’ ন়ামক একটি আবিষে সািরতা প্রচ়ার়াদভয়ান চ়ালু 

কতরতে | এটি মদ ল়াতির মতধ্য আবিষে সযচতনতা িৃবদ্ধ েরযত এেং 

মানুর্িনযে এেটি সুদৃঢ় ভবিষ্যত গ়িযত ভ়াল দেদনতয়াতের দেদ্ধ়ান্ত দনতে 

ে়া ়ায্য করতে | 
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