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National News in Bengali 
 

বিহারেে োরসৌরে FSSAI-এে জাতীয় খাদ্য পেীক্ষাগারেে উরবাধন 

কো হরয়রে 

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবাি েল্যাণ এবং িাসায়রিে ও সাি মন্ত্রী মিসুখ মান্ডারিয়া 

রবহারিি িারসৌরে FSSAI -এি জাতীয় খাদ্য পিীক্ষাগারিি উরবাধি েরিরেি । 

িািত-রিপারেি মরে রবপারক্ষে চুরিি অধীরি, কিপাে কেরে িারসৌরে 

আমদারি েিা খাবারিি িমুিা পিীক্ষাি সময় েমারত এই পিীক্ষাগািটি প্ররতরিত 

হরয়রেে । খাবারিি পিীক্ষায় সময় কেরগরেে, তাি োিণ হে আইরি রবচক্ষণতাি 

সারে খাবারিি িমুিাগুরে েেোতাি জাতীয় খাদ্য পিীক্ষাগারি পাঠারিা হরয়রেে 

। কিপাে সিোরিি েৃরি ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়ি মন্ত্রী মরহন্দ্র িাই যাদবও খাদ্য 

পিীক্ষাগারিি উরবাধিী অিুিারি উপরস্থ্ত রেরেি। 
 

NABARD চেয়ােম্যান চেহরত ‘মাই প্যাড মাই োইট’ চরাগ্রাম 

োেু করেরেন 

ন্যাশিাে ব্যাঙ্ক ফি এরিোেচাি অযান্ড রুিাে কেরিেপরমন্ট(NABARD)এি 

কচয়ািম্যাি েঃ রজ আি রচন্তো কেহরত "মাই প্যাড মাই োইট চরাগ্রাম" চােু 

েরিরেি। সার়ে সাত োখ টাো খিরচি যন্ত্রপারত ও উপেিণ রদরয় িাবারেে ি 

ন্যািফাউরেশরনে মােরম এই েমেসূরচ চােু েিা হরয়রে । োঃ রজআি রচন্তো 

রবরিন্ন বয়রসি মরহোরদি চারহদা অিুযায়ী স্যািটারি প্যাে ততরিি জন্য যন্ত্রপারত 

আপরিে েিরত আিও এে োখ টাো মঞু্জি েিাি ক ািণা েরিরেি | 
 

আজাদি কা অমৃত মহ াৎসহের বডজাইন স  নতুন দসদরহজর কহ়েন 

চালু করহলন প্রধানমন্ত্রী চমাদী 

প্রধানমন্ত্রী নহরন্দ্র চমাদী মুদ্রার একটি বিশেষ বিবরজ চালু কশরশেন, যা 'দৃবি 

প্রবিিন্ধীশের জন্য সামঞ্জস্যপূণে। 1, 2, 5, 10 এেং 20 টাকা মূহের কশ়েশন 

আজাদি কা অমৃত মহ াৎসচিে(AKAM) দিজাইন থাকশি । মুদ্রার এই নিুন 

বিবরজগুবল মানুষশক অমৃি কাশলর লশযের কথা মশন কবরশ়ে দেশি এিং দেশের 

উন্ন়েশন কাজ করশি মানুষশক উদু্বদ্ধ করশি। 

ইবিমশে, HDFC ব্যাঙ্ক এিং অোবিি ব্যাশঙ্কর মশিা ঋণোিারা িশলশেন দয, 

এই বিশেষ মুদ্রাগুবল বনিবাবচি োখাগুবলর মােশম বিিরণ করা হশি। আজাদি কা 

অমৃত মহ াৎসচিে (AKAM) হল স্বাধীনিার 75 িের উেযাপন এিং স্মরণ 

করার জন্য ভারি িরকাশরর একটি উশযাগ। 
 

ধহমেন্দ্র প্রধান ছাত্রহির ভবিষ্যরতে উহযাক্তা দ হসহে গহ়ে ততালার 

আহ্বান জানান 

তকন্দ্রী়ে দিক্ষামন্ত্রী ধহমেন্দ্র প্রধান িশলশেন দয, ক্রমিধবমান পবরিিব শনর যুগ দেষ 

হশ়েশে এিং উচ্চ বেযা প্রবিষ্ঠানগুবলশক ভবিষ্যকতি কমীশের বিকাশের জন্য 

িূচকী়ে উন্ন়েশনর বেশক মশনাবনশিে করার আহ্বান জাবনশ়েশেন । UPI, িাইহরক্ট 

তেদনদিট ট্রান্সিার, এেং আধাহরর মশিা অশনক দপ্রাগ্রাশম ভারি িার 

প্রযুবিগি যমিা প্রেেবন কশরশে এিং আমাশের অিশ্যই এই েবির উপর বভবি 

কশর কমীশের তিবর করশি হশি এিং দিল্প দেপ্লে 4.0 এর ফশল পবরিিব নগুবল 

গ্রহণ করার জন্য একটি ভবিষ্যি-প্রস্তুি কমীিাবহনী তিবর করশি হশি ।  
 

গুরুত্বপূর্ে দিক: 

• একটি িুস্থ উশযািা পবরশিশের প্রমাণ বহিাশি দেশে ইউবনকশনবর 

ক্রমিধবমান িংখ্যা, এিং বিবন োত্রশের চাকবর দখাোঁ জার পবরিশিব  চাকবর 

প্রোনকারী হওয়াি জন্য প্রস্তুি হও়োর পরামেব দেন। 

• িশেলশনর িূচনা কশরন ভারহতর রাষ্ট্রপদত রাম নাথ তকাদেন্দ। 
 

অদমত িা  ন়োদিদিহত ন্যািনাল ট্রাইোল দরসাচে  ইনদিটিউহটর 

নতুন ভেচনে উহবাধন করহলন 

দকন্দ্রী়ে স্বরাষ্ট্র ও িহশযাবগিা মন্ত্রী, অদমত িা  ন়োদিদিহত নিবনবমবি জাতী়ে 

উপজাদত গহেষর্া ইনদিটিউট (NTRI) এি উশদ্বাধন কশরশেন । এই 

ইনবিটিউটটি উপজািী়ে ঐবিহে ও িংসৃ্কবির প্রচার ও িংরযণ এি কেন্দ্র হরব 

। প্রবিষ্ঠানটি স্বনামধন্য গশিষণা প্রবিষ্ঠান, বিশ্ববিযাল়ে এিং িংস্থার পাোপাবে 

একাশেবমক = িংস্থান দকন্দ্রগুবলর িাশথ িহশযাবগিা করশি । কমাট 10 তকাটি 

টাকা ব্যহ়ে এটি প্রবিবষ্ঠি হশে । 
 

NHA-এর AB PM-JAY পােদলক িযািচিারডে  নতুন বফোে স  

আপহিট করা  হ়েহছ 

ন্যােনাল ত লথ অথদরটি(NHA) িার ফ্ল্োগবেপ প্ল্োন, আ়েুষ্মান ভারত প্রধান 

মন্ত্রী জন আহরাগ্য ত াজনা (AB PM-JAY) এর জন্য একটি নতুন 

পােদলক িযািহোিে  প্রকাি কহরহছ । েোেশিােব টি হল PM-JAY প্রকশের 

অগ্রগবির আশরকটি পযবা়ে, যা একটি রাজে িা দকন্দ্রোবিি অঞ্চশলর দৃবিশকাণ 

দথশক বস্কশমর অগ্রগবির স্বে দৃবিভবি প্রোন কশর। 

গুরুত্বপূর্ে দিক: 

• এটি একটি ইন্টাশরবিভ ইন্টারশফি প্রদাি কশর, যা বস্কমটির মূল কমবযমিা 

িূচকগুবলশক বচবত্রি করশি চাটব  ব্যিহার কশর।  

• নিুন-িংশোবধি PM-JAY পািবলক েোেশিােব টি বরশ়েল-টাইম দেটা 

এিং বিশেষশণর মােশম বস্কশমর বিকাশের উপর গুরুত্বপূণব িথ্য এিং 

অন্তদৃববি প্রোন েরি, NHA বিইও িঃ আরএস িমো পািবলক 

েোেশিাশেব র বপেশনর ধারণাটি বিেেভাশি িণবনা কশরশেন। 
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International News in Bengali 
 

জাবতসংঘ তুেরেে নাম পবেিতে ন করে Turkiye োখাে অনুরোধ 

অনুরমাদন করেরে 

জারতসং  তুিস্ক প্রজাতন্ত্র কদরশি িাম "তুিস্ক" কেরে পরিবতে ি েরি "Turkiye" 

েরিরে । জারতসংর ি মুখপাত্র রিরফি দুজারিে তুিরস্কি রবরদশমন্ত্রী কমিেুত 

োিুরসাগেু মহাসরচব আরন্তারিও গুরতরিসরে সরবাধি েরি সমস্ত কক্ষরত্র 

"তুিস্ক" এি পরিবরতে  "Turkiye" ব্যবহাি েিাি অিুরিাধ েরিরেরেি। 

তুিরস্কি িাষ্ট্রপরত রিরসপ তাইরয়যপ এিরদাগাি এেটি স্মািেরেরপ প্রোশ েিাি 

পরি এবং প্ররতটি িািায় কদশরে বণেিা েিাি জন্য জিসাধািণরে Turkiye 

ব্যবহাি েিরত বোি পি রেরসবরি তুিস্ক তাি আন্তজে ারতেিারব স্বীেৃত সিোিী 

িাম ইংরিরজরত Turkiye কত পরিবতে ি েিাি পদরক্ষপ শুরু েরি। Turkiye 

িামটি তুিরস্কি জিগরণি সংসৃ্করত, সিযতা এবং মূল্যরবারধি কসিা উপস্থ্াপিা এবং 

অরিব্যরি প্রোশ েরি ।   
 

আলহেদন়ো সেকাে তজনাহরল তমজর েজরাম তেগজহক নতুন 

তপ্রদসহিন্ট বহসারি দনেোদচত কহরহছন 

আলহেদন়োর সংসি বিন েফাি দভাশট দকাশনা প্রাথী মশনানীি না হও়ো়ে 

একজন েীষব িামবরক কমবকিব া দজনাশরল দমজর েজরাম তেগাজহক নতুন 

তপ্রদসহিন্ট দনেোদচত কহরহছ । বিো়েী রাষ্ট্রপবি ইদলর তমটা AAF-এর বচফ 

অফ দজনাশরল িাফ বহিাশি িজরাম দিগাশজর িরখাশের বেবক্রশি স্বাযর 

কশরশেন। 

এর আশগ, িজরাম দিগাজ আলশিবন়োন িেস্ত্র িাবহনীর (AAF) বচফ অফ 

দজনাশরল িাশফর পশে অবধবষ্ঠি বেশলন। বিবন আলশিবন়োর 8িম রাষ্ট্রপবি এিং 

িামবরক পে দথশক 3়ে স্থ্ারি িরয়রেি। িজরাম দিগাজ 25দে জুলাই 2022-এ 

নিুন রাষ্ট্রপবি বহিাশি েপথ দনশিন | িিব মান রাষ্ট্রপবি ইদলর তমটা 22দে জুলাই 

2022 পযবন্ত পশে েমেিত থাকশিন। 
 

সঙ্কহটর মহে শ্রীলঙ্কাহক 48 দমদল়েন িলাচেে আবথেক স া়েতা 

তিহে জাদতসংঘ 

জাদতসংঘ শ্রীলঙ্কাহক চার মাশির জন্য প্রা়ে 48 দমদল়েন িলাহরর মানবিক 

িহা়েিা দেও়োর পবরকেনা কশরশে । খায, জ্বালাবন, রান্নার গ্যাি এিং ওষুধ িহ 

প্রশ়োজনী়ে দ্রব্যারদ িরিরাহ করশি জানু়োবর মাস দথশক ন়োবেবি $3 

দেদল়েহনরও তেদি আবথবক িহা়েিা প্রদাি েরিরে । শ্রীলঙ্কাি আগামী ে়ে মাশির 

জন্য $6 বিবল়েন েলার অেে প্রশ়োজন | প্রবিবেশনর জীিনযাত্রা বনবিি করশি $5 

বিবল়েন এিং শ্রীলঙ্কার মুদ্রা শ্রীলঙ্কাি রুপীশক েবিোলী করশি আরও $1 বিবল়েন 

প্রশ়োজন। 
 

State News in Bengali 
 

তাবমেনাডুে মুখ্যমন্ত্রী বিোসিহুে কু্রজ োইনাে "Empress" 

উরভাদন কেরেন 

তারমেিা়েুি মুখ্যমন্ত্রী এম. কে. িারেি কচন্নাই বন্দি কেরে রবোসবহুে কু্রজ 

োইিাি "Empress" এি উরভাদি েরিরেি । এগারিা তো পযেটি জাহাজটিরত 

দুই হাজাি যাত্রী এবং প্রায় 800 জি কু্র সদস্য োেরত পারি । প্যারেজগুরেি মরে 

িরয়রে শহি বন্দি কেরে উচ্চ সমুরদ্র যাওয়া এবং রফরি আসা | এো়ো পুদুরচরি 

ও রবশাখাপত্তিম বন্দরি োোি ব্যবস্থ্া িরয়রে | 
 

তাবমেনাডু সেকাে চপনশনরভাগীরদে বডবজটাে জীিন 

সার্টে বফরকরটে জন্য IPPB-এে সারথ MoU স্বাক্ষে করেরে 

তারমেিা়েু সিোি োে রবিারগি কদািরগা়োয় পরিরিবাি মােরম 

কপিশিরিাগীরদি োে কেরে জীবি সাটিে রফরেট পাওয়াি জন্য ইরন্ডয়া কপাি 

কপরমন্টস ব্যাঙ্ক (IPPB) এি সারে এেটি সমর াতা স্মািে (MoU) স্বাক্ষি 

েরিরে ৷ IPPB প্ররত রেরজটাে োইফ সাটিে রফরেরট 70 টাো খিচ েরি এটিরে 

মািুরিি কদািরগা়োয় পরিরিবারত স্থ্ািান্তি েিরব । প্রায় 7.15 েরক্ষিও কবরশ 

িাজয সিোরি কপিশিরিাগী/পরিবাি কপিশিরিাগীিা প্ররত বেি জুোই, আগি 

এবং কসরেবি মারস তারদি জীবি শংসাপত্র জমা কদি।  
 

চমঘােয় জাবতসংরঘে বিশ্ব সরেেরন চসো রকরেে পুেোে 

বজরতরে 

কম ােয় সিোরিি ই-প্রস্তাব ব্যবস্থ্াি মূে উরদ্যাগ, কম ােয় এন্টািপ্রাইজ 

আরেে রটরেি অংশ রহসারব সুইজািল্যারন্ডি কজরিিায় এেটি সম্মািীয় জারতসং  

পুিস্কাি- ওয়ার্ল্ে  সারমট অি দ্য ইিফিরমশি কসাসাইটি কফািাম (WSIS) পুিস্কাি 

রজরতরে । ITU-এি মহাসরচব, Houlin Zhao সুইজািল্যারন্ডি কজরিিায় 

অিুরিত WSIS কফািাম পুিস্কাি 2022-এ মুখ্যমন্ত্রী েিিাে কে সাংমারে রবজয়ী 

পুিস্কাি প্রদাি েরিি। এিপরি চূ়োন্ত পুিস্কারিি জন্য সুইজািল্যারন্ডি কজরিিায় 

আমরন্ত্রত কসিা 90টি প্রেল্প রিবোচি েিাি জন্য কিাট কদওয়া হরয়রেে। 

কম ােয় অরেরেয়া, চীি, আরজে রন্টিা এবং তািজারিয়াি প্রেল্পগুরেি সারে 

প্ররতবরিতা েরিরেে। কম ােয়রে কসিা প্রেল্প রবিারগ রবজয়ী ক ািণা েিা 

হরয়রেে এবং এই বেরিি রবজয়ী পুিষ্কাি কজতা MeghEA হে িািরতি এেমাত্র 

প্রেল্প।  
 

গভে িতী মবহোরদে জন্য োজস্থারনে বিরশষ স্বাস্থয পবেের্ে া অবভর্ান 

‘আঁেে’ োেু হরয়রে 

িাজস্থ্ারিি েরিৌরে কজোয় গিে বতী মরহোরদি জন্য এেটি রবরশি স্বাস্থ্য পরিচযো 

অরিযাি ‘আচঁে’ চােু েিা হরয়রে । 13 হাজারিিও কবরশ মরহো এই অরিযাি 

কেরে উপেৃত হরয়রেি । প্রচািারিযাি চোোেীি, 13,144 গিে বতী মরহোি 

রহরমারলারবরিি মাত্রা পিীক্ষা েিা হরয়রেে, যাি মরে 11,202 জি িিাল্পতা 

কপরয়রে । এসব িািীরদি সঠিে ওিুধ ও প্ররয়াজিীয় পুরিেি খাবাি িহরণি 

পিামশে কদওয়া হয়। তারদি রিরজরদি রচন্তামুি োোিও পিামশেও কদওয়া 

হরয়রে। 
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রাজস্থাহনর মুখ্যমন্ত্রী ক্রী়োদেিহির জন্য রাহজয রাজীে গান্ধী তেলরত্ন 

পুরস্কার চালু কহরহছন 

রাজস্থাশনর মুখ্যমন্ত্রী (বিএম) অহিাক তগ লট দ াষণা কশরশেন দয রাজে 

িরকার রাশজের ক্রীডাবিেশের রাজীে গান্ধী তেল রত্ন পুরস্কার প্রেতে ন করহত 

প্রস্তুত। রাজস্থাহনর জ়েপুহরর সও়োই মানদসং  তিদি়োহম উশদ্বাধনী ও 

দখশলা়োড পুরস্কার বিিরণী অনুষ্ঠাশন বিবন এ দ াষণা দেন । 

মুখ্যমন্ত্রী রাজস্থান হাই-পারফরম্যান্স দপাটব ি অোন্ড বরহোবিবলশটেন দিন্টার, 

িংস্কারকৃি বিশেটিক হবক অোশরা টাফব  এিং ব্যােবমন্টন ইনশোর হল, 

অবলবিশকর উশদ্বাধন কশরন এিং প্যারা অবলবিক পেকপ্রাপ্ত, এবে়োন দগমি-

2022 এিং কমনওশ়েলথ দগমি-2022 দখশলা়োডশের পুরসৃ্কি কশরন। বিবন 

আরও জানান দয রাজীি গান্ধী গ্রামীণ অবলবিক 29দে আগি 2022-এ শুরু 

হশি যাশি িমে ি়েশির 27 লশযরও দিবে দখশলা়োড অংেগ্রহণ করশি পাশর। 

অনুষ্ঠাশন বিবন গ্রামীণ অবলবিশকর মোলও অিমুি কশরন। 
 

অন্ধ্রপ্রহিি সেকাে দুনীদতগ্রস্থ কমেকতে াহির দরহপাটে  কোে উরেরে 

'14400 অযাপ' চালু কহরহছ 

অন্ধ্রপ্রহিহির মুখ্যমন্ত্রী জগন তমা ন তরদি '14400' অযাপ চালু কশরশেন । 

এই অোপটি তিবর কশরশে দুনীদত িমন েুযহরা (ACB)। এই অোপটি রাশজের 

কমবকিব াশের বিরুশদ্ধ দুনীবি িংক্রান্ত অবভশযাগ নবথভুি করার জন্য জনগশণর 

জন্য কািমাইজ করা হশ়েশে। একটি তটাল-দি নম্বর 14400 এর মােশম 

অবভশযাগ োশ়ের করা দযশি পাশর । 
 

তাদমলনা়েু সেকাে কহলজ ছাত্রহির জন্য ‘Nalaya Thiran 

skilling programme’ চালু কহরহছ 

তাদমলনা়ে ু সরকার িম্প্রবি Naan Mudhalvan (আদম প্রথম) চালু 

কহরহছ। এই কমবিূবচর অধীশন, িাবমলনাডু িরকার এখন নালা়ে দথরান 

(আগামীকাহলর ক্ষমতা) চালু কহরহছ। এই দপ্রাগ্রাশম, 50,000 জন কহলজ 

ছাত্র কবিউটার বিজ্ঞান, ইশলকট্রবনি এিং আইটি দোশমশন প্রবেযণ প্রদাি 

েিরব |  
 

তগা়োর মুখ্যমন্ত্রী সমুদ্র সসকহতর ত াদলদিক ম্যাহনজহমহন্টর জন্য 

'দেচ দভদজল অযাপ' চালু কহরহছন 

দগা়োর মুখ্যমন্ত্রী (CM), প্রহমাি সাও়োন্ত একটি 'দেচ দভদজল অযাপ' চালু 

কহরহছন | এটি হে তথ্য প্র ুদক্ত (আইটি) তসক্টর এেং প েটন তক্ষহত্রর মশে 

একটি িহশযাবগিা, যার লযে হল পযবটকশের এিং একটি িামবগ্রক ব্যিস্থাপনা়ে 

তিকি পযবটন দযশত্র কাজ করা প্রবিষ্ঠানগুবলশক উপকৃি করা।  
 

সমস্ত প্রদতহ াদগতামূলক পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ে তথ্য: 

• দগা়োর রাজেপাল: বপএি শ্রীধরন বপিাই; 

• দগা়ো িন্যপ্রাণী অভ়োরণ্য: ভগিান মহািীর িন্যপ্রাণী অভ়োরণ্য, দকাটিগাও 

িন্যপ্রাণী  

• অভ়োরণ্য, িন্ডলা িন্যপ্রাণী অভ়োরণ্য; 

• দগা়ো উৎিি: দগা়ো আম উৎিি। 
 

ওদ়েিা়ে পাদলত  হে ‘শীতে ষষ্ঠী' উৎসে 

ওদ়েিা়ে ‘শীতে ষষ্ঠী' িারম একটি পবিত্র বহনু্দ উৎিি পাবলি হশে । এই 

িপ্তাহব্যাপী উৎিিটিি মে রদরয় ভগোন দিে এেং তিেী পােেতীর দেো হক 

তুহল ধো হয়। বহনু্দ পবিকা অনুিাশর, শুক্লপশয তজেষ্ঠ মাশির ষষ্ঠ বিবথশি 

েীিল ষষ্ঠী পাবলি হ়ে।  
 

উৎসহের আকষের্ী়ে তথ্য: 

• এই উত্িি পালনকারী মািুরিিা বিশ্বাি কশরি দয ভগিান বেি গ্রীশের 

জ্বলন্ত িাপশক প্রবিবনবধত্ব কশর, অন্যরদরে দেিী পািবিী প্রথম িৃবির প্রিীক। 

• িুিরাং, এই পবিত্র এিং জমকাশলা উত্িিটি িষবার আগমরিি উরেরে 

পালন করা হ়ে। 

• শীতে ষষ্ঠী হল একটি উত্িি দযখাশন ভগিান বেি এিং দেিী পািবিীকে 

দুটি পবরিার দ্বারা েিক দনও়ো হ়ে এিং িাশের বিিাহ আচার-অনুষ্ঠাশনর 

িাশথ জবডি োরে। 

• বিিাহ িিন্ন হও়োর পর, দেিিা এিং দেিীশক দোভাযাত্রার মােশম েহর 

প্রেবযণ করা হ়ে 

 

Economy News in Bengali 
 

2026 সারেে মরে ভােরত বডবজটাে চপরমন্ট বতনগুণ িৃবি পারি 

িরে আশা কো হরে 

আগামী চাি বেরি অেোৎ 2026 সাে িাগাদ িািরতি রেরজটাে কপরমন্ট বাজাি 

বতে মাি রতি ট্রিরেয়ি েোি কেরে রতিগুণ কবর়ে দশ ট্রিরেয়ি েোরি কপৌোরব 

বরে আশা েিা হরে । কবািি েিসারটং গ্রুরপি(BCG) সারে সহরযারগতাি 

পি PhonePe বািা জারি েিা প্ররতরবদরি এটি রিরিত েিা হরয়রে। রিরপাটে টিি 

রশরিািাম রেে titled ‘Digital Payments in India: A $10 trillion 

opportunity.” 
 

দেশ্বব্যাংক ভারহতর GDP এে পূেোভাস কদমহ়ে 7.5% কহরহছ 

দেশ্বব্যাংক চলবি আবথবক িেশর ভারশির িৃবদ্ধর পূিবাভাি েরমরয় 7.5 িতাংি 

করেরে,  া দেশ্বব্যাংক বাো কো আহগর 8.7 িতাংহির পূেোভাস তথহক 

1.2 িতাংি পহ়েন্ট কম। িিবশেষ দলািাল ইশকানবমক প্রিশপিি বরশপাশটব  

অিুযায়ী, বিশ্বব্যাংক িশলশে দয ক্রমিধবমান মুদ্রাস্ফীবি, িরিরাহ েৃঙ্খশল িাধা এিং 

ভূ-রাজননবিক উশিজনার কারশণ ভারশির GDP িৃবদ্ধর পূিবাভাি কবমশ়েশে। 
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RBI মুদ্রানীদত: RBI তরহপা তরট 50 bps োদ়েহ়ে 4.90% কহরহছ 

িদক্তকান্ত িাহসর দনিৃশত্ব ে়ে িেশের মদনটাদর পদলদস কদমটি (MPC) 

তরহপা তরট 50 তেদসস পহ়েন্ট িাবডশ়ে 4.90 েিাংশে িিবিেিভাশি দভাট 

বেশ়েশে । মুদ্রানীবি কবমটিটি উচ্চ মুদ্রাস্ফীবি দমাকাশিলা়ে দরশপা দরট িাবডশ়েশে 

। Standing Deposit Facility এিং Marginal Standing Facility  এি 

হারগুবলও 50 দিবিি পশ়েন্ট িৃবদ্ধ দপশ়েশে। Standing Deposit Facility এি 

হার এখন 4.65 িতাংি এিং Marginal Standing Facility  এি হার এখন 

5.15 িতাংি৷  
 

িলস্বরূপ, দেদভন্ন  ার দনম্নরূপ: 

• পবলবি দরশপা দরট: 4.90% 

• Standing Deposit Facility (SDF): 4.65% 

• Marginal Standing Facility: 5.15% 

• ব্যাঙ্ক দরট: 5.15% 

• বফিে বরভািব দরশপা দরট: 3.35% 

• CRR: 4.50% 

• SLR: 18.00% 
 

মুদ্রানীদত কদমটির সকল সিস্য: 

• েঃ েোঙ্ক বভশে, 

• োঃ আবেমা দগাশ়েল, 

• প্রশফির জ়েন্ত আর ভামবা, 

• োঃ রাজীি রিন, 

• োঃ মাইশকল দেিব্রি পাত্র এিং ে 

• শ্রী েবিকান্ত োি 
 

সেকাে 2021-22 সারেে জন্য 8.1 শতাংশ EPF সুরদে হাে 

অনুরমাদন করেরে 

সিোি 2021-22 সারেি জন্য employees’ provident fund (EPF) 

আমািরতি উপি 8.1 শতাংশ সুরদি হাি অিুরমাদি েরিরে, যা Employees’ 

Provident Fund Organisation (EPFO)-এি প্রায় পাঁচ কোটি িাহরেি জন্য 

রবগত চাি দশরেি সবরচরয় েম । এই বেরিি মারচে ি শুরুরত, EPFO 2021-

22-এি জন্য প্ররিরেন্ট ফান্ড রেরপারজরটি সুদ 2020-21 সারে প্রদত্ত 8.5 

শতাংশ কেরে েরমরয় 8.1 শতাংশ েিাি রসদ্ধান্ত রিরয়রেে।  

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

ব্লুমোগে দেদল়েহন়োরহির তাদলকা: এদি়োর সেহচহ়ে ধনী মুহকি 

আম্বাদন 

বরলাশ়েন্স ইন্ডাবরজ বলবমশটশের (আরআইএল) দচ়োরম্যান এিং ব্যিস্থাপনা 

পবরচালক, মুহকি আম্বাদন আিাদন গ্রুহপর তচ়োরম্যান তগৌতম আিাদনহক 

প্রবিস্থাপন কশর ভারশির পাোপাবে এদি়োর সেহচহ়ে ধনী ব্যদক্তর অেস্থান 

পুনরুদ্ধার কহরহছন। ব্লুমোগে দেদল়েহন়োসে ইনহিক্স অনুিাশর , আম্বাবন যার 

দনট িিে $99.7 দেদল়েন রশ়েশে িার 2022 িাশল $9.69 বিবল়েন দযাগ 

হশ়েশে। বমিার আম্বাবন বিশ্ব বিবল়েশন়োর িাবলকা়ে তগৌতম আিাদনহক 

অনুসরর্ কহরহছন। ব্লুমিাগব বিবল়েশন়োর িূচশক আোবন $98.7 দেদল়েন 

িিশের িাশথ নিম স্থাশন রশ়েশে । 
 

ব্লুমোগে দেদল়েহন়োর সূচক: দেশ্বব্যাপী 

• দটিলার বিইও ইলন মাস্ক 227 বিবল়েন েলাশরর িিে বনশ়ে বিশশ্বর 

িিশচশ়ে ধনী ব্যবি রশ়েশেন। 

• অোমাজশনর তজি তেহজাস 149 বিবল়েন েলাশরর িিশের িাশথ বদ্বিী়ে 

ধনী ব্যবি। 

• LVMH-এর োনোিে  আনেল্ট $138 বিবল়েন িিশের িাশথ বিশশ্বর িৃিী়ে 

ধনী ব্যবি, মাইশক্রািফশটর িহ-প্রবিষ্ঠািা দেল তগটস $124 বিবল়েন দনট 

িিে বনশ়ে চিুথব অিস্থাশন এিং বকংিেবন্ত বিবনশ়োগকারী ও়োহরন 

োহিট $114 বিবল়েন িিশের িাশথ পঞ্চম অিস্থাশন। 
 

2022 সাহল পদরহেিগত পারিরম্যাহন্সর দনদরহে ভারত দেহশ্বর 

সেহচহ়ে োরাপ স্থাহন রহ়েহছ 

2022 সারেি এনভা়েরনহমন্ট পারিরম্যান্স ইনহিহক্স(EPI) ভারত 180টি 

দেশের মশে িিবশেষ স্থ্ারি িরয়রে । জলিা়ুে পবরিিব ন, পবরশিেগি জনস্বাস্থে, 

এিং জীিনিবচত্রে 40টি কাযবকাবরিা ফোিরগুবলর মশে রশ়েশে, যা EPI দ্বারা 

180টি দেেশক তারেোিুি েিা হ়ে। 
 

গুরুত্বপূর্ে দিক: 

• 18.9 এর িামবগ্রক দস্কার বনশ়ে, ভারি দেষ স্থাশন আরে, অন্যরদরে 

দেনমাকব  বিশশ্বর িিশচশ়ে sustainable দেে বহিাশি প্রথম স্থাশন রশ়েশে। 

• মাবকব ন যুিরাষ্ট্র পবিম বিশশ্বর 22টি িমৃদ্ধ গণিশন্ত্রর মশে 20িম এিং 

িামবগ্রকভাশি 43িম স্থাশন িরয়রে। 
 

তকন্দ্রী়ে স্বাস্থযমন্ত্রী দেশ্ব োয দনরাপত্তা দিেহস FSSAI-এর 4থে রাজয 

োয দনরাপত্তা সূচক প্রকাি কহরহছন 

দেশ্ব োয দনরাপত্তা দিেস উপলহক্ষয, দকন্দ্রী়ে স্বাস্থেমন্ত্রী মনসুে মান্ডাদভ়ো 

চতুথে রাজয োয দনরাপত্তা সূচক প্রকাে কশরশেন । ফুে দিফটি অযান্ড 

িযান্ডািে  অথদরটি অি ইদন্ড়ো (FSSAI) পাোঁ চটি খায িুরযা বিভাশগ 

রাজেগুবলর কমবযমিা মূল্যা়েন করার জন্য প্রবিশিেনটি িংকলন কশরশে। 2021-

22 িাশলর দরটিং এর উপর বভবি কশর বিজ়েী রাজে / দকন্দ্রোবিি অঞ্চলগুবলশক 

অবিবরিভাশি স্বাস্থযমন্ত্রী কতৃে ক পাাঁ চটি োয দনরাপত্তা তমট্রিক্স জুশড িাশের 

অিামান্য কমবযমিার জন্য িোবনি করা হশ়েবেল। 

জেু ও কাশ্মীর, বেবি এিং চণ্ডীগড যথাক্রশম দকন্দ্রোবিি অঞ্চলগুবলর মশে 

প্রেম, বদ্বিী়ে এিং িৃিী়ে স্থাশন রশ়েশে। 
 

তিােেস দরহ়েল টাইম দেদল়েহন়োরহির তাদলকা: মুহকি আম্বাদন 

ভারহতর সেহচহ়ে ধনী ব্যদক্ত দ সাহে িীহষে আরেন 

িম্প্রবি তিােেস দরহ়েল টাইম দেদল়েহন়োরহির তাদলকা দ াষণা েিা হরয়রে 

। এশি বিশশ্বর িিশচশ়ে ধনী ব্যবিশের িাবলকা প্রোরশত হশ়েশে । বরলাশ়েন্স 

ইন্ডাবরজ বলবমশটশের দচ়োরম্যান ও ম্যাশনবজং বেশরির মুশকে আম্বাবন এিং 

আোবন গ্রুশপর দচ়োরপািবন দগৌিম আোবন বিশশ্বর েীষব 10জি ধনী ব্যবির 

িাবলকা়ে রশ়েশেন। ব্লুমিাগব বিবল়েশন়োর ইনশেশি মুশকে আম্বাবন অিম স্থাশন 

এিং দগৌিম আোবন নিম স্থাশন রশ়েশেি । ইলন মাস্ক উভ়ে িাবলকার েীশষব 

আরেি। 
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তিােেস দরহ়েল টাইম দেদল়েহন়োরহির তাদলকা তিেুন: 
 

পিম োিা নাম তমাট মূে তিি 
উপাজে রনে 

সূত্র 

1 ইলন মাস্ক 
$219.4 

রবরেয়ি 
যুিরাষ্ট্র 

দটিলা, 

দপিএি 

2 
িানবােব  আনবল্ট 

এিং পবরিার 

$156.5 

রবরেয়ি 
ফ্রান্স LVMH 

3 দজফ দিশজাি 
$150.5 

রবরেয়ি 
যুিরাষ্ট্র আমাজন 

4 বিল দগটি 
$128.1 

রবরেয়ি 
যুিরাষ্ট্র মাইশক্রািফট 

5 ও়োশরন িাশফট 
$112.8 

রবরেয়ি 
যুিরাষ্ট্র 

িাকব ো়োর 

হোথাওশ়ে 

6 মুশকে আম্বাবন 
$103.2 

রবরেয়ি 
ভারি Diversified 

7 
তগৌতম আিাদন 

ও পদরোর 

$101.0 

রবরেয়ি 
ভারি 

পরিকাঠাশমা, 

পণ্য 

 

Business News in Bengali 
 

েণ্ডীগরড IAF চহবেরটজ চসন্টাে ততবে কো হরি 

চণ্ডীগর়ে রবরিন্ন যুরদ্ধ িািতীয় রবমাি বারহিীি িূরমো এবং এি সামরিে 

োযেোরিতা প্রদশেরিি জন্য এেটি কহরিরটজ কসন্টাি ততরি েিা হরব । িািতীয় 

রবমাি বারহিী এবং চণ্ডীগ়ে প্রশাসি কযৌেিারব 'IAF চহবেরটজ চসন্টাে' স্থ্াপি 

েিরব । কেন্দ্রশারসত অঞ্চে চণ্ডীগ়ে এবং IAF-এি মরে কসন্টাি স্থ্াপরিি জন্য 

এেটি সমর াতা স্মািে(MoU) স্বাক্ষরিত হরয়রে। অিুিারি উপরস্থ্ত রেরেি 

পাঞ্জারবি গিিেি িনওয়াবেোে পুরোবহত এবং এয়াি রচফ মাশোে বভআে 

চেৌধুেী।  
 

টাটা ররজক্টস UP-ে চজওয়াে বিমানিন্দে ততবেে জন্য বিড করেরে 

টাটা প্ররজেস চুরিি জন্য শাপুিরজ পারোিরজ গ্রুপ এবং োিরসি অযান্ড টুররারে 

অরতক্রম েিাি পরি কজওয়ারি জাতীয় িাজধািী অঞ্চরেি িতুি রবমািবন্দি ততরি 

েিরত চরেরে । যরদও চুরিি আরেেে পরিমাণ প্রোশ েিা হয়রি, তরব অিুমাি 

েিা হরে এটি 6,000 কোটি টাোিও কবরশ হরত পারি । টাটা কগািীি 

পরিোঠারমা ও রিমোণ শাখা, টাটা প্রেল্প, িয়ো আন্তজে ারতে রবমািবন্দরি 

টারমেিাে, িািওরয়, আোশপরেি পরিোঠারমা, িাস্তা, ইউটিরেটি, ল্যান্ডসাইে 

সুরবধা এবং অন্যান্য আিুিরিে িবি রিমোণ েিা হরব । 
 

েুবি সম্পরকে : 

• এই িতুি রবমািবন্দিটি 2024 সারেি মরে োযেেি হরব বরে আশা েিা 

হরে। 

• EPC চুরি বন্ধ হওয়াি সারে সারে, রবমািবন্দরিি প্রেম ধাপটি োর়েি 

কময়াদ শুরু হওয়াি রতি বেরিি মরে রবতিরণি পরে িরয়রে। 
 

Suryoday SFB এেং Mobisafar Services ভারত জুহ়ে ব্যাদঙ্কং 

পদরহষো প্রিাহনর জন্য অংিীিাদরত্ব কহরহছ 

ভারশির প্রধান যুদ্র আবথবক ব্যাঙ্কগুবলর মশে একটি Suryoday Small 

Finance Bank  Mobisafar-এর সমস্ত িযাঞ্চাইদজ এিং বিজশনি 

কশরিপশন্ডন্ট দনটও়োশকব র মােশম ভারি জুশড ব্যাবঙ্কং পবরশষিা প্রোশনর জন্য 

Mobisafar- এর সাহথ একটি স হ াদগতা প্রদতষ্ঠা কহরহছ ৷ এই 

িহশযাবগিার লযে হল দেশের িিশচশ়ে দূরিিী স্থ্ারি এমনবক আন্ডারব্যাঙ্কে 

গ্রাহকশের বেবজটালভাশি গুরুত্বপূণব ব্যাবঙ্কং পবরশষিা প্রোশনর মােশম আবথবক 

অন্তভুব বি িৃবদ্ধ করা। 
 

অংিীিাদরত্ব সম্পহকে : 

• Mobisafar- এর 1.38 লয ব্যাবঙ্কং বমত্র সূহ ে াি়ে স্মল িাইন্যান্স 

ব্যাঙ্কহক eKYC ব্যিহার কশর বেবজটালভাশি নিুন ক্লাশ়েন্টশের 

অনশিাবেব ং করশি এিং দিবভংি অোকাউন্ট ততিী েিরত, টাকা জমা/ 

উশিালন, ব্যাশলন্স অনুিন্ধান ইিোবের মশিা ব্যাবঙ্কং পবরশষিাগুবল িযম 

করশি িহা়েিা করশি। 

• Suryoday Small Finance PMSBY, PMJJBY, এিং APY-এর 

মশিা িামাবজক বনরাপিা ব্যিস্থার িুবিধা সবরন্ধ প্রচার করশে। 

• এই িহশযাবগিার মােশম, Mobisafar অবিবরি আন্ডারব্যাঙ্কে 

গ্রাহকশের এই দপ্রাগ্রামগুবলশি অোশিি প্রোন করশি িযম হশি। 

 

Appointment News in Bengali 
 

স্বরূপ কুমাে সাহা পাঞ্জাি অযাে বসনু্ধ ব্যারেে রধান বহসারি বনরু্ি 

হরয়রেন 

সিোি স্বরূপ কুমাি সাহারে পাঞ্জাব অযান্ড রসন্ধ ব্যাংরেি প্রধাি রহরসরব রিরয়াগ 

েরিরে । পাঞ্জাব ন্যাশিাে ব্যারঙ্কি(রপএিরব) রিবোহী পরিচােে স্বরূপ কুমাি সাহা 

এস েৃষ্ণরিি স্থ্োরিরিি হি, রযরি 31 কম বিখাস্ত হরয়রেরেি। েেোতা 

রবশ্বরবদ্যােয় কেরে রবজ্ঞারিি স্নাতে স্বরূপ কুমাি সাহা 1990 সারে পূবেবতী 

ওরিরয়ন্টাে ব্যারঙ্ক প্ররবশিারি অরফসাি রহসারব েমাসে রবিারগ ব্যারঙ্কংরয় তাি 

েমেজীবি শুরু েরিরেরেি। । 
 

ইউবনয়ন ব্যাংরকে এমবড বহরসরি এ. মবণরমখোইরক বনরয়াগ কো 

হরয়রে 

সিোি এ মরণরমখোইরে ইউরিয়ি ব্যাঙ্ক অফ ইরন্ডয়াি ম্যারিরজং রেরিেি 

রহসারব রিযুি েরিরে । োিািা ব্যারঙ্কি রিবোহী পরিচােে মরণরমখোই িাজরেিণ 

িাই রজ-এি স্থ্োরিরিি হি, রযরি 31 কম পাঁচ বেরিি দারয়ত্ব পােরিি পি অবসি 

িহণ েরিি । তাি দারয়ত্ব িহরণি সারে, মরণরমখোই ইউরিয়ি ব্যাঙ্ক অফ 

ইরন্ডয়াি প্রেম মরহো ব্যবস্থ্াপিা পরিচােে হি । 
 

মবণরমখোই সম্পরকে : 

• ব্যািারোি ইউরিিারসেটি কেরে মািাি অফ রবজরিস অযােরমরিরেশি 

রেরিধািী মারিরমখাোই, 1988 সারে রবজয়া ব্যারঙ্ক অরফসাি রহরসরব 

কযাগদাি েরিি। 

• োিািা ব্যারঙ্কি ইরে রহসারব পরদান্নরত হওয়াি আরগ, রতরি রবজয়া ব্যারঙ্কি 

কজিারিে ম্যারিজাি রেরেি এবং ব্যািারোি উত্তি অঞ্চরেি প্রধাি রেরেি। 
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• রতরি কেৌশেগত িীরত প্রণয়ি ও বাস্তবায়রি গুরুত্বপূণে িূরমো পােি 

েরিরেরেি, কেৌশেগত পরিেল্পিা, সাংগঠরিে েক্ষয রিধোিণ, বৃরদ্ধি 

কেৌশে, েমে পরিেল্পিা, সম্মরত, অিযন্তিীণ রিয়ন্ত্রণ ইতযারদি মরতা মূে 

কক্ষত্রগুরেরে েিাি েরিি। 
 

সতীি পাই আন্তজে াদতক অযালুদমদন়োম ইনদিটিউহটর নতুন 

তচ়োরম্যান দ সাহে মহনানীত  হ়েহছন 

আন্তজে াদতক অযালুদমদন়োম ইনদিটিউট (IAI), একমাত্র সংস্থা  া 

দেশ্বব্যাপী প্রাথদমক অযালুদমদন়োম দিহল্পর প্রদতদনদধত্ব কহর, সতীি পাইহক 

কোম্পািীি নিুন দচ়োরম্যান বহশিশি বনশ়োশগর দ াষণা েরিরে ৷ বিবন বিশশ্বর 

অন্যিম িৃহৎ অোলুবমবন়োম উৎপােনকারী বহন্দালশকা ইন্ডাবরশজর ব্যিস্থাপনা 

পবরচালক,= । ভাইি দচ়োরম্যান বহশিশি কাজ করার আশগ, বিবন অোলশকা 

কশপবাশরেশনর বচফ ইশনাশভেন অবফিার তেন কা াসে এি স্থলাবভবষি হন ।  
 

অহলাক কুমার তচৌধুরী SBI-এর MD দ সাহে িাদ়েত্ব দনহ়েহছন 

অহলাক কুমার তচৌধুরী তিট ব্যাঙ্ক অি ইদন্ড়োর (SBI) এি নিুন ব্যিস্থাপনা 

পবরচালক (MD) বহিাশি োব়েত্ব বনশ়েশেন । 31 দম, 2022-এ ব্যিস্থাপনা 

পবরচালক বহিাশি অশ্বাদন ভাটি়োর িরখাে হও়োর পবরশপ্রবযশি িার বনশ়োগটি 

হয় । অহলাক কুমার তচৌধুরী আশগ ব্যাশঙ্কর উপ-ব্যিস্থাপনা পবরচালক 

(Finance) বেশলন। নিুন MD বহশিশি বিবন খুচরা ব্যিিা ও কাযবক্রম পবরচালনা 

করশিন। 

 

Banking News in Bengali 
 

HDFC বডবজটাে ট্রান্সফরমেশরনে জন্য Accenture-এে সারথ েুবি 

করেরে 

NBFC জায়ান্ট, HDFC তাি ঋণ ব্যবসারে রেরজটাে রূপান্তি েিরত রবশ্বব্যাপী 

তথ্য প্রযুরি পরিরিবা এবং পিামশেে সংস্থ্া, Accenture এি সারে সহরযারগতাি 

ক ািণা েরিরে। টাই-আপটি HDFC-এি িাহে অরিজ্ঞতা এবং ব্যবসারয়ে 

প্ররক্রয়াগুরেরে আিও কবরশ পরিচােি তত্পিতা এবং দক্ষতা প্রদাি েিরত এবং 

ব্যবসারয়ে বৃরদ্ধরে চারেত েিরব। 
 

RBI 1ম চলািাে হযাকাথন "HARBINGER 2021" এে ফোফে 

চঘাষণা করেরে 

রিজািে  ব্যাঙ্ক অফ ইরন্ডয়া ‘স্মাটে াে বডবজটাে চপরমন্টস’ রেরমি সারে 

“HarBINGER 2021 – ইরনারভশন ফে ট্রান্সফেরমশন” িামে প্রেম 

কলাবাে হযাোেি চােু েরিরে | হযাোেিটি িািরতি অিযন্তরি এবং মারেে ি 

যুিিাষ্ট্র, যুিিাজয, সুইরেি, রসিাপুি, রফরেপাইি এবং ইস্রারয়ে সহ অন্যান্য 

22টি কদশ কেরে 363 টি প্রস্তাব জমা রদরয় উৎসাহজিে সা়ো কপরয়রে । 

হযাোেিটি রতিটি ধারপ চরেরেে, যাি প্রেম ধারপ প্রস্তারবি সংরক্ষপ্ত তারেো 

প্রোরশত হরয়রেে, রবতীয় ধারপ সমাধাি উন্নয়ি এবং তৃতীয় পরবে চূ়োন্ত মূল্যায়ি 

হরয়রেে । 

চূ়োন্ত মূল্যায়রিি তৃতীয় পযোয় 26-27 কম, 2022 তারিরখ কবিােুরুরত অিুরিত 

হরয়রেে কযখারি 24টি চূ়োন্ত দে তারদি সমস্যাি রববৃরতগুরে বরহিাগত 

রবরশিজ্ঞরদি জুরিি োরে উপস্থ্াপি েরিরেে |  
 

Schemes and Committees News in 

Bengali 
 

চকন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ িীরেন্দ্র কুমাে “SHRESHTA” রকে োেু 

করেরেন 

কেন্দ্রীয় সামারজে ন্যায়রবচাি ও ক্ষমতায়ি মন্ত্রী েঃ বীরিন্দ্র কুমাি " 

SHRESHTA " রস্কম চােু েরিি| আরেেেিারব রপরেরয় পিা রশক্ষােীরদি 

উরেরে SHRESHTA প্রেল্পটি তারদি মািসম্পন্ন রশক্ষা এবং সুরযাগ প্রদারিি 

েরক্ষয প্রণয়ি েিা হরয়রে।   
 

চেষ্ঠ রকরেে উরেে: 

• সাংরবধারিে আরদশ অিুযায়ী তফরসরে জারত োত্র. তফরসরে জারত 

সম্প্রদারয়ি োত্ররদি দী েোে ধরি তবিরম্যি রবিয়, মািসম্পন্ন রশক্ষাি 

বাইরি িাখা হরয়রেে |  এই প্রেল্পটি তারদি পযোপ্ত রশক্ষা প্রদাি েরি এরগরয় 

চেরত সাহায্য েিরব | 

• তদিুসারি, রবিাগ এেটি িতুি উরদ্যাগ রহসারব কমধাবী SC োত্ররদি জন্য 

উচ্চ কেণীি কবসিোিী আবারসে সু্কেগুরেরত মািসম্পন্ন রশক্ষা প্রদারিি 

জন্য প্রেল্প চােু েরিরে যািা এই ধিরিি সু্করেি রফ বহি েিরত পারি িা। 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

োইফস্টাইে ফে এনভায়েনরমন্ট আরন্দােরনে সূেনা কেরেন 

রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র চমাবদ 

প্রধািমন্ত্রী িরিন্দ্র কমারদ ‘োইফিাইে ফি দ্য এিিায়িিরমন্ট (োইফ) মুিরমন্ট’ 

চােু েরিরেি, এটি হে এেটি রবশ্বব্যাপী উরদ্যাগ এবং এি দৃরিিরি হে এমি এেটি 

জীবিযাপি েিা যা আমারদি িরহি সারে সামঞ্জস্যপূণে | এটি 'োইফ কলাবাে েে 

ফি কপপািস'-এি সূচিা েরি যা রবশ্বব্যাপী ব্যরি, সম্প্রদায় এবং সংস্থ্াগুরেরে 

পরিরবশ-সরচতি জীবিধািা িহরণি জন্য প্রিারবত এবং প্ররিারচত েিরত 

রশক্ষারবদ, রবশ্বরবদ্যােয় এবং গরবিণা প্ররতিাি ইতযারদি োে কেরে ধািণা এবং 

পিামশে আমন্ত্রণ জািায়। 
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গুরুত্বপূণে বদক: 

• গত বেি লাসরগারত 26তম জারতসংর ি জেবাযু় পরিবতে ি রবিয়ে 

েিফারিন্স COP-26-এি সময় প্রধািমন্ত্রী LiFE-এি ধািণাটি চােু 

েরিরেরেি। 

• ধািণাটি এেটি পরিরবশ সরচতি জীবিধািারে তুরে ধরি | 

• রমশি LiFE অতীত কেরে রিরয় বতে মারিি উপি োজ েরি এবং 

িরবষ্যরতি উপি কফাোস েরি। 
 

অনুষ্ঠারন অংশগ্রহণকােীো উপবস্থত বেরেন: 

• কেন্দ্রীয় পরিরবশ, বি ও জেবাযু় পরিবতে ি মন্ত্রী িূরপন্দ্র যাদব, িীরত 

আরয়ারগি রসইও অরমতাি োন্ত। 

• কপ্রািামটি সহ-রচয়ািম্যাি রবে এবং কমরেন্ডা কগটস ফাউরন্ডশি রবে 

কগটরসি অংশিহরণি সাক্ষী রেে। 

• জেবাযু় অেেিীরতরবদ েেে  রিরোোস িািে। 

• িাজ রেওরিি কেখে অোপে েযাস সািরিইি। 

• রসইও এবং কপ্ররসরেন্ট ওয়ার্ল্ে  রিরসারসেস ইিরিটিউট অরিরুদ্ধ দাশগুপ্ত। 

• UNEP কলাবাে কহে রমরসস ইিগাি অযান্ডািরসি। 

• ইউএিরেরপ কলাবাে কহে আরচম কিইিাি। 

• অন্যান্যরদি মরে রবশ্বব্যাংরেি কপ্ররসরেন্ট কেরিে মােপাস। 
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MIFF 2022: 'Turn Your Body to the Sun' চসো তথ্যবেরেে 

জন্য চগারেন শঙ্খ পুেোে বজরতরে 

োচ েকুরমন্টারি রফল্ম “Turn Your Body to the Sun”, কযটি কসারিরয়ত 

যুরদ্ধি এে বন্দীি অরবশ্বাস্য গল্প বরে, এমআইএফএফ 2022-এ কসিা েকুরমন্টারি 

রফরল্মি জন্য মযোদাপূণে কগারর্ল্ি শঙ্খ পুিস্কাি রজরতরে । আরেওিা িযাি োি 

হিে  পরিচারেত, “Turn Your Body to the Sun” তাতাি বংরশাদ্ভূত 

কসারিরয়ত তসরিরেি অরবশ্বাস্য জীবি োরহিীরে আরোরেত েরি, রযরি রবতীয় 

রবশ্বযুরদ্ধি সময় িাৎরসরদি হারত বন্দী হরয়রেরেি।  

েকুরমন্টারি, শটে  রফেশি এবং অযারিরমশি রফরল্মি জন্য মুবাই ইন্টািন্যাশিাে 

রফল্ম কফরিিযারেি শীিে পুিস্কািটি মহািারষ্ট্রি গিিেি শ্রী িগত রসং কোরশয়ারি 

উপস্থ্াপি েরিরেরেি। 
 

IIFA পুরস্কার 2022: তঘাদষত দেজ়েীহির সমূ্পর্ে তাদলকা তচক 

করুন 

আেুধাদেহত অনুবষ্ঠি ইন্টারন্যািনাল ইদন্ড়োন দিল্ম একাহিদম 

অযাও়োিে স (আইিা) । এই িের আইফা 2022 অোও়োশেব র আশ়োজক 

বেশলন সালমান োন, মনীি পল এেং দরহতি তিিমুে। বিদ্ধাথব মালশহাত্রার 

দেরোহ এই িের পুরষ্কারগুবলশি প্রাধান্য দপশ়েশে, েবিটি পাোঁ চটির দিবে বিভাশগ 

বজশিশে। িেব ার উধম, বমবম এিং লুশো দুটি বিভাশগ বজশিশে। 
 

আইিা 2022 এর দেজ়েীহির তাদলকা: 

• তসরা অদভহনতা (পুরুষ): বভবক দকৌেল (িেব ার উধম) 

• তসরা অদভহনতা (মদ লা): কৃবি োনন (বমবম) 

• তেষ্ঠ পদরচালকঃ বিষু্ণভারধন (দেরোহ) 

• তেষ্ঠ চলদিত্রঃ দেরোহ 

• তসরা তপ্লব্যাক গাদ়েকা: 'রািান লাবম্ব়োন'-এর জন্য আবিি দকৌর, 

(দেরোহ) 

• তসরা তপ্লব্যাক গা়েক: জুবিন নওটি়োল 'রািান লাবম্ব়োন' গাশনর জন্য, 

(দেরোহ) 

• তসরা গাহনর কথা: 'দলহরা দো'-এর জন্য কাউিার মুবনর, ৮৩ 

• তসরা সঙ্গীত পদরচালনা: আিরবি দর-এর জন্য এ আর রহমান এিং 

জিবলন র়েোল, জাশভে-মহবিন, বিক্রম মনশট্রাজ, বি প্রাক, দেরোহ-এর 

জন্য জাবন 

• তসরা পুরুষ অদভহষক: অহন দেঠি (টাোপ) 

• তসরা নারী অদভহষক: েিবরী ও়ো  (িাবন্ট অর িািবল 2) 

• তসরা গল্প অদভহ াদজত: কবির খান, িি়ে পুরান বিং দচৌহান 83-এর জন্য 

• তসরা তমৌদলক গল্প: অনুরাগ িিুর লুশো 

• তসরা স -অদভহনত্রী: িাই িামহঙ্কর (বমবম) 

• তসরা পাশ্বে  অদভহনতা পুরুষ: পঙ্কজ বত্রপাঠি (লুশো) 
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আগ্রাসরনে বশকাে হওয়া বনেীহ বশশুরদে জন্য আন্তজে াবতক বদিস 

প্ররত বেি 4 ঠা জুি, জারতসং  (UN) রবশ্বজুর়ে শািীরিে, মািরসে এবং মািরসে 

রিযোতরিি রশোি হওয়া রশশুরদি সরচতিতা বা়োরত আিাসরিি রশোি হওয়া 

রিরদে াি রশশুরদি জন্য আন্তজে ারতে রদবস পােি েরি। এই রদরি, জারতসং  

রশশুরদি অরধোি সংিক্ষরণি প্ররতশ্রুরত পুিবেযি েরি।  
 

50 তম বিশ্ব পবেরিশ বদিস 2022 5ই জুন পােন কো হয় 

প্ররত বেি 5ই জুি রবশ্ব পরিরবশ রদবস রবশ্বব্যাপী পারেত হয় । পরিরবশ িক্ষাি 

রবিরয় সরচতিতা বা়োরত এই রদিটি পােি েিা হয়। এটি পরিরবরশি জন্য 

পারেত সবরচরয় ব়ে আন্তজে ারতে রদবস । ইউিাইরটে কিশিস এিিায়িিরমন্ট 

কপ্রািাম (UNEP) হে কিাোে এরজরন্স, যা সািা রবশ্ব জুর়ে ইরিন্টগুরে সংগঠিত 

েরি এবং সমেেি েরি। 
 

বিশ্ব পবেরিশ বদিস 2022 এে বথম বক? 

2022 সাে 50তম WED রচরিত েরি ৷ সুইরেি হে এই বেরিি রবশ্ব পরিরবশ 

রদবরসি আরয়াজে | এইবেি WED এি রেম হে is ‘Only One Earth,’  
 

োবশয়ান ভাষা বদিস 2022 6ই জুন পােন কো হয় 

জারতসং  িারশয়াি িািা রদবস প্ররত বেি 06 জুি পারেত হয়। এটি জারতসংর ি 

সমি সংস্থ্া জুর়ে ব্যবহৃত েয়টি অরফরসয়াে িািাি মরে এেটি । রদবসটি 2010 

সারে জারতসংর ি রশক্ষা, তবজ্ঞারিে ও সাংসৃ্করতে সংস্থ্া (UNESCO) বািা 

প্ররতরিত হরয়রেে । 6 জুি, মহাি রুশ েরব এ.এস. পুশরেি এি জন্মরদি। 

বহুিারিেতা এবং সাংসৃ্করতে তবরচত্রযরে সমেেি ও রবোরশি েমেসূরচি অংশ 

রহসারব, জারতসং  িারশয়াি িািা রদবস উদযাপি েরি। 

এই েমেসূরচি এেটি েক্ষয হে জারতসংর ি েয়টি সিোিী িািাি সমতা বজায় 

িাখা: ইংরিরজ, আিরব, স্প্যারিশ, চীিা, িারশয়াি এবং ফিারস।  
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অবিধ এিং অবনয়বন্ত্রত মাে ধোে বিরুরি েডাইরয়ে জন্য 

আন্তজে াবতক বদিস 2022 

প্ররত বেি 5ই জুি অববধ এবং অরিয়রন্ত্রত মাে ধিাি রবরুরদ্ধ ে়োইরয়ি জন্য 

আন্তজে ারতে রদবরসি আরয়াজি েিা হয় । রদিটি হে মৎস্য সম্পরদি ব্যবহাি এবং 

কসইসারে এই োযেক্রমগুরেি রবরুরদ্ধ ে়োই েিাি জন্য চেমাি প্ররচিাি জন্য 

IUU মাে ধিাি োযেক্রম বািা ততিী সমস্যাি প্ররত দৃরি আেিেণ েিাি জন্য পােি 

েিা হয় । 

UN Food and Agriculture Organization (FAO) অিুসারি, IUU মাে 

ধিাি োযেক্রম প্ররত বেি 11-26 রমরেয়ি টি মারেি ক্ষরতি জন্য দায়ী োরে, যাি 

অেেবিরতে মূল্য 10-23 রবরেয়ি মারেে ি েোি |  
 

দেশ্ব ম াসাগর দিেস 2022 8 জুন পালন করা  ়ে 

দেশ্ব ম াসাগর দিেস প্রবি িের 8 জুন সারা দেহশ্ব পাবলি হ়ে । িমুশদ্রর গুরুত্ব 

এিং তেনবন্দন জীিশন িারা দয প্রধান ভূবমকা পালন কশর িা স্মরণ কবরশ়ে 

দেও়োর জন্য বেনটি পালন করা হ়ে। বিশ্বব্যাপী িমুদ্র এিং িিশের স্থাব়েত্বশক 

উন্নীি করার জন্য িমুদ্র এিং এর িিে িিশকব  জনিশচিনিা িাডাশিও 

বেিিটি পালন করা হ়ে।  

বিশ্ব মহািাগর বেিি 2022: বথম 

বিশ্ব মহািাগর বেিি 2022-এর বথম হে “Revitalization: collective 

action for the ocean”  | 
 

দেশ্ব তেন টিউমার দিেস 2022 8ই জুন পালন করা  ়ে 

বিশ্বব্যাপী তেন টিউমার িিশকব  িশচিনিা িৃবির লশযে প্রবি িের 8ই জুন 

দেশ্ব তেন টিউমার দিেস পালন করা  ়ে। এটি হে আপনার মবেশষ্কর 

অস্বাভাবিক দকাষগুবলর িৃবদ্ধ । দব্রন টিউমার দুই ধরশনর হ়ে, ননকযান্সারাস 

(তসৌম্য) এেং কযান্সারাস (ম্যাদলগন্যান্ট)। ন্যােনাল দহলথ দপাটব াল অনুিাশর, 

বিশ্বব্যাপী প্রবিবেন 500 টিরও দিবে নিুন দব্রন টিউমাশরি দকি ধরা পশড । বেিিটি 

মবেশষ্কর টিউমার দরাগী, িাশের পবরিার এিং স্বাস্থেশিিা দপোোরশের প্রবিও 

শ্রদ্ধা জানা়ে। 
 

দেশ্ব তেন টিউমার দিেস: দথম 

2022 িাশল, বিশ্ব টিউমার বেিশির বথম ‘Together We Are Stronger’। 
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চিাোত তুবেেখানভ কারপ চসানা বজরতরেন সাক্ষী মাবেক, মানসী 

এিং বদব্যা কাকোন 

সাক্ষী মারেে, রিও অরেরম্পরেি করাঞ্জ পদে জয়ী প্রায় পাঁচ বেরিি মরে কবাোত 

তুরেেখািি োরপ তাি প্রেম আন্তজে ারতে স্বণেপদে রজরতরেি । রতরি এই বেি 

কবাোত তুরেেখািি োরপ অসাধািণ পািফিম্যান্স কদরখরয়রেি। তাি প্রেম জয়টি 

রেে োজাখস্তারিি ইরিিা কুজরিতরসািাি রবরুরদ্ধ এবং রবতীয় জয়টি এরসরেে 

রুশািা আবরদিাসুরোিাি রবপরক্ষ, কযখারি পরয়ন্ট রেে 9-3 । সাক্ষী মারেে 

কুজরিতরসািাি রবরুরদ্ধ 9-3 পরয়রন্ট রজরত ফাইিারে উরঠরেি । রতরি ইরিিা 

কুজরিরসািারে এে রদরি রবতীয়বারিি মরতা হািাি | 

57 কেরজ রবিারগ োজাখস্তারিি এমা রতরসিাি রবপরক্ষ ফাইিারে মািরস 3-0 

ব্যবধারি কজরতি । রদব্যা মরিারেয়াি কেেগািমা এিখসাইখাি এবং 

োজাখস্তারিি আেরবিা োইিরগেরেরিািাি রবরুরদ্ধ দুটি বাউটিং-এ রজরতরে । 

দুিে াগ্যবশত, রদব্যা ফাইিাে বাউরট 10-14 পরয়রন্ট কহরি যাি এবং রতরি 68 

কেরজ রবিারগ মরিারেয়াি কবারোতুে িাোগ কজারিরগরটি রবরুরদ্ধ কখরেি । 

• 62 কেরজ রবিারগ, ইরিিা কুজরিটরসািাি রবরুরদ্ধ সাক্ষী মারেে জয়ী হি | 

• 57 কেরজ রবিারগ, মািসী এমা টিরসিাি রবরুরদ্ধ 3-0 ব্যবধারি রজরতরেি। 

• 68 কেরজ রবিারগ, রদব্যা োেিাি কজারিগট এবং কেেগািমাি রবরুরদ্ধ 

তারদি উিরয়ি কেরে কবরশ পরয়ন্ট কপরয় রজরতরেি। 

• 76 কেরজ রবিারগ, পূজা রসহাগ জাগািদুোম, িাইগেসুরিরিি রবরুরদ্ধ 

করাঞ্জ রজরতরে । 76 কেরজ রবিারগ স্বণেপদে রবজয়ী রেরেি আইরপরি 

কমরেট, রযরি সমি হামজাি রবরুরদ্ধ 17-6 ব্যবধারি রজরতরেরেি। 
 

চেঞ্চ ওরপন চটবনস গ্রযাে স্ল্যাম 2022 

2022 কেঞ্চ ওরপি হে এেটি িযান্ড স্ল্যাম কটরিস টুিোরমন্ট যা আউটরোি কে 

কোরটে  কখো হয় । এটি 22কশ কম কেরে 5ই জুি 2022 পযেন্ত োরন্সি প্যারিরসি 

কিাল্যান্ড গ্যারিারস অিুরিত হরয়রেে, কযখারি রসরিেস, োবেস এবং রমসে 

োবেস কখো হরয়রে । ইগা কসায়াইরটে মরহোরদি রসরিেস ইরিন্ট রজরতরে, 

এটি তাি রবতীয় কেঞ্চ ওরপি রশরিাপা, এবং িাফারয়ে িাদাে পুরুিরদি রসরিেস 

ইরিন্টটি রজরতরে, এটি তাি কিেেে -বরধেত 14তম কেঞ্চ ওরপি রশরিাপা | 
 

গ্রযাে স্ল্ারম েরয়রে 5র্ট বিভাগ 

• পুরুিরদি রসরিেস 

• মরহোরদি রসরিেস 

• পুরুিরদি োবেস 

• মরহোরদি োবেস 

• রমসে োবেস 
 

List of Winners French Open 2022: 
 

Title Winner Runner up 

Men’s 

Singles 
Rafael Nadal (Spain) 

Casper Ruud 

(Norwegian) 

Women’s 

Singles 
Iga Świątek (Poland) Coco Gauff (US) 

Men’s 

doubles 

Marcelo Arévalo ( El 

Salvador),  Jean-Julien 

Rojer (Netherlands) 

Ivan Dodig 

(Croatian), Austin 

Krajicek (US) 

Women’s 

doubles 

Caroline Garcia (French), 

Kristina Mladenovic 

(French) 

Jessica Pegula 

(US), Coco Gauff 

(US) 

Mixed 

doubles 

Ena Shibahara (JAPAN), 

Wesley Koolh of 

(Netherlands) 

Joran Vliegen 

(Belgium), Ulrikke 

Eikeri (Norway) 
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ভারত তপাোন্ডহক 6-4 তগাহল  াদরহ়ে উহবাধনী FIH  দক 5s 

তেতাে দজহতচে  

সুইজারোহন্ডর লুজাহন উশদ্বাধনী FIH  দক 5s চযাদম্প়েনদিহপর ফাইনাশল 

ভারত 6-4 তগাহল তপাোন্ডহক  াদরহ়েহছ ৷ এর আশগ, বেশনর বদ্বিী়ে ম্যাশচ 

দপাল্যান্ডশক 6-2 দগাশল পরাবজি করার আশগ, ভারি প্রথশম মালশ়েবে়োশক 7-

3-এ পরাবজি কশরবেল । ভারি, যারা ফাইনাশলর পশথ বিনটি জ়ে এিং একটি ড্র 

বনশ়ে পাোঁ চ েশলর বলশগর অিস্থাশনর েীশষব বেল, তািা একটি অপরাবজি দরকশেব র 

িাশথ িাশের অবভযান দেষ কশরশে । 
 

ন্যািনাল এ়োর তপাটে স পদলদস 2022 চালু কহরহছন তেসামদরক 

দেমান পদরে ন মন্ত্রী 

তেসামদরক দেমান পদরে ন মন্ত্রী শ্রী তজযাদতরাদিতয এম দসদন্ধ়ো জাতী়ে 

দেমান ক্রী়ো পবেবস 2022 (NASP 2022) চালু কহরহছন । NASP 2022-

এর উরেে হল 2023 সাহলর মহে ভারতহক িীষে ক্রী়ো তিিগুদলর মহে 

একটি কহর ততালা ৷ এি মােরম ভারশি বনরাপে, িাশ্র়েী, অোশিিশযাগ্য, 

উপশভাগশযাগ্য এিং sustainable বিমান ক্রীডা ব্যবস্থ্া বনবিি েিরব| 
 

পবেবসর অন্তভুে ক্ত দেদভন্ন দিক  ল: 

1. অোশরাশিটিি 

2. এশরা মশেবলং এিং মশেল রশকট্রি 

3. অশপোোর-বনবমবি এিং পরীযামূলক বিমান 

4. দিলুবনং 

5. দড্রান 

6. লাইবেং এিং চাবলি লাইবেং 

7. হোং লাইবেং এিং চাবলি হোং লাইবেং 

8. প্যারাশুটিং (স্কাইোইবভং, দিি জাবিং, উইং িুেট ইিোবে িহ) 

9. প্যারালাইবেং এিং প্যারা দমাটবরং (চাবলি প্যারািুট ট্রাইক ইিোবে িহ) 

10. চাবলি বিমান (আল্ট্রা-লাইট, একটি মাইশক্রালাইট, হালকা ক্রীডা বিমান, 

ইিোবে িহ) 

11. দরাটারক্রাফ্ট (অশটাগাইশরা িহ) 
 

আন্তজে াবতক বক্ররকট চথরক অিসরেে চঘাষণা কেরেন বমতাবে 

োজ 

িািতীয় মরহো রক্ররেট দরেি অরধিায়ে রমতারে িাজ (39 বেি বয়সী) সমস্ত 

ধিরণি আন্তজে ারতে রক্ররেট কেরে তাি অবসি ক ািণা েরিরেি । পূরবে 

কসরেবি 2019-এ, রতরি কুর়েটি আন্তজে ারতে T20I ম্যাচ কখরে অবসি কিি 

রেন্তু এেরদরিি আন্তজে ারতে(ODI) এবং কটি রক্ররেট কখো চারেরয় যাি। 
 

কযাবেয়াে ওভােবভউ: 

• 1999 সারে রমটি কেইিরস আয়ািল্যারন্ডি রবরুরদ্ধ ওরেআইরত রমতারে 

িারজি আন্তজে ারতে অরিরিে হয়। 

• রতরি প্রায় 232টি ওরেআই ম্যারচ িািরতি প্ররতরিরধত্ব েরিরেি এবং 7805 

িাি েরিরেি (গর়ে 50.68)। রতরিই এেমাত্র মরহো রক্ররেটাি রযরি 7,000 

িাি স্প্শে েরিরেি । মরহোরদি ওয়ািরেরত সবরচরয় কবরশ িারিি কিেেে  

তাি োরে আরে | 

• রতরি িািরতি হরয় 12টি কটি ম্যাচ কখরে 699 িাি েরিরেি এবং 89 টি-

কটারয়রন্টরত 2,364 িাি েরিরেি। 

• রতরি রতিটি ফিম্যারটই 10,868 িাি েরিরেি এবং "মরহো আন্তজে ারতে 

রক্ররেরট সবেোরেি সরবোচ্চ িাি-রস্কািাি" হরয়রেি। 
 

পুেোে ও সোন: 

• িািত সিোি (GoI) তারে রক্ররেরট অসামান্য েৃরতরত্বি জন্য 2003 সারে 

অজুে ি পুিস্কাি এবং 2021 সারে কমজি োিচাঁদ কখে িত্ন পুিস্কারি 

সম্মারিত েরি। 

• কখোধুোয় তাি অবদারিি জন্য িািত সিোি তারে 2015 সারে পদ্মশ্রী 

রদরয় সম্মারিত েরিরে 
 

বিোট চকাহবে ইনস্টাগ্রারম 200 বমবেয়ন ফরোয়াে হওয়া রথম 

ভােতীয় হরয়রেন 

কসাোে রমরেয়া সাইট ইিিািারম িািতীয় রক্ররেট তািো রবিাট কোহরেি 

ফরোয়ারিি সংখ্যা 200 রমরেয়ি োর়েরয় কগরে । এি সারে, রতরি ইিিািারম 

200 রমরেয়ি ফরোয়াি হওয়া প্রেম িািতীয় হরয়রেি। এো়োও কোহরে 

ইিিািারম তৃতীয় সবোরধে ফরো েিা ক্রী়োরবদ হরয়রেি । পতুে গাে ফুটবে 

তািো রক্ররিয়ারিা কিািােরদা 451 রমরেয়ি ফরোয়াি রিরয় তারেোি শীরিে, 

আরজে রন্টিা ফুটবে অরধিায়ে এবং এফরস বারসেরোিাি রেংবদরন্ত রেওরিে কমরস 

334 রমরেয়ি ফরোয়াি রিরয় রবতীয় স্থ্ারি আরেি | 

 

Obituaries News in Bengali 
 

Sony চকাম্পাবনে প্রাক্তন CEO তনােু়ুেদক আইহিই রয়াত হরয়রেন 

1998 তথহক 2005 সাল প েন্ত জাপাশনর Sony কোম্পারিি দনিৃত্ব কদওয়া 

তনােু়েুদক আইহিই প্রয়াত হরয়রেি ৷ মৃতুযোরে বিবন 84 িের ি়েিী বেশলন। 

1998 সাে দথশক CEO বহিাশি রতরি িাি িের িম়েোে একটি বিশ্বব্যাপী 

দকািাবন বহিাশি Sony-ি বিিিব শন একটি বিোল অিোন দরশখবেশলন। দটাবকও-

বভবিক Sony কোম্পারিরে জাপাশনর দিরা ব্রোন্ডগুবলর মশে একটি রহসারব গণ্য 

েিা হয় |  
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Defence News in Bengali 
 

ভােত এিং িাংোরদরশে মরে Sampriti-X নারম একর্ট নতুন 

চর্ৌথ সামবেক মহডা শুরু হরয়রে  

India-Bangladesh bilateral defence cooperation ‘Ex SAMPRITI-

X’ িারম এেটি কযৌে সামরিে প্ররশক্ষণ মহ়ো বাংোরদরশি যরশাি রমরেটারি 

কিশরি 05ই জুি কেরে 16ই জুি 2022 পযেন্ত পরিচারেত েিরব । মহ়োটিি 

প্রধাি উরেে হে দুই কসিাবারহিীি মরে আন্তঃোযেক্ষমতা কজািদাি েিা এবং 

এরে অপরিি কেৌশেগত রিে এবং অপারিশিাে কেৌশে কবা া | 
 

ভারত ওদ়েিা়ে পরমারু্-সক্ষম অদি-4 ব্যাদলদিক তক্ষপর্াহের 

সিল পরীক্ষা কহরহছ 

ভারত ওদ়েিার এবপরজ আবু্দে কাোম বীপ দথশক পারমাণবিক িযম অদি-

4 ব্যাদলদিক তক্ষপর্াে সিলভাহে দনহক্ষপ কহরহছ । বমিাইলটির কিঞ্জ প্রা়ে 

৪  াজার দকহলাদমটার । এর আশগ, ভারি একটি িুশখাই ফাইটার দজট দথশক 

ব্রশমাি িুপারিবনক কু্রজ দযপণাশস্ত্রর একটি িবধবি দরি িংস্করশণর িফলভাশি 

পরীযা কশরশে । এটি একটি Su-30MKI বিমান দথশক ব্রশমাি দযপণাশস্ত্রর 

িবধবি দরি িংস্করশণর প্রথম উৎশযপণ। 
 

অবি চক্ষপণারেে তাবেকা: 

• অদি-I MRBM: িারশফি দথশক িারশফি মাঝাবর-কিরঞ্জি ব্যাবলবিক 

বমিাইল 

• অদি-II MRBM: িারশফি দথশক িারশফি মাঝাবর- কিরঞ্জি ব্যাবলবিক 

বমিাইল 

• অদি -III IRBM: িারশফি-টু-িাশফব ি ইন্টারবমবেশ়েট- কিরঞ্জি 

ব্যাবলবিক বমিাইল 

• অদি-IV IRBM: িারশফি দথশক িারশফি ইন্টারবমবেশ়েট- কিরঞ্জি 

ব্যাবলবিক বমিাইল 

• অদি-V ICBM: িারশফি দথশক িারশফি ইন্টারকবন্টশনন্টাল ব্যাবলবিক 

বমিাইল 

• অদি-VI: চার ধাশপর আন্তঃমহাশেেী়ে ব্যাবলবিক বমিাইল 
 

ভারতী়ে তসনা কদন্টনহজন্ট "োন তকাহ়েি 2022" অনুিীলহন 

অংিগ্র র্ কহরচে 

ভারতী়ে তসনাোদ নী একটি িহুজাবিক মহডা "এক্স োন তকাহ়েি 2022"-

এ অংিগ্র র্ কহরচে, ত োহন মহঙ্গাদল়ো়ে 16টি অন্যান্য দেেও অংে 

বনশ়েবেল । মশিাবল়োর দপ্রবিশেন্ট উখনাবগন খুশরলিুখ আশ়োজক বহশিশি 

মহডার উশদ্বাধন কশরন। লাোখ স্কাউটশির একটি েল ভারিী়ে দিনািাবহনীর 

প্রবিবনবধত্ব কশর। 14 বেশনর এই মহডার লযে হল আন্তঃকাযবযমিা িাডাশনা, 

িামবরক দথশক িিকব  গশড দিালা, োবন্ত িমথবন কাযবক্রশমর উন্ন়েন এিং 

অংেগ্রহণকারী দেেগুবলর মশে িামবরক প্রস্তুবি েিা । 
 

তকন্দ্রী়ে প্রদতরক্ষা মন্ত্রী এেং DAC 76,390 তকাটি টাকার সামদরক 

সরঞ্জাম তকনার অনুহমািন দিহ়েহছন 

তকন্দ্রী়ে প্রদতরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ দসংহ়ের সভাপদতহত্ব দিহিন্স 

অযাকুইদজিন কাউদন্সল (DAC) তিিী়ে দিল্প তথহক 76,390 তকাটি টাকা 

মূহের সামদরক সরঞ্জাম এেং প্লযাটিমে চকনাে অনুহমািন বদরয়রে । 

িরকারী কমবিূবচ আত্মবনভব র ভারি অবভযাশনর উপর দজার দেও়োর জন্য এই 

বিদ্ধান্ত দনও়ো হশ়েবেল | এি মােরম দিাঝা যায় দয ভারি বিশেেী িরিরাশহর 

উপর কম বনভব র করশি এিং আন্তজব াবিক িাবণশজে ব্য়ে হ্রাি করশি।  

দকন্দ্রী়ে প্রদতরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ দসং িশলশেন দয "প্রবিরযা়ে বেবজটাল 

রূপান্তশরর জন্য িরকাশরর দৃবিভবির অনুিরশণ, 'িাই' (ভারিী়ে) বিভাশগর 

অধীশন 'বেবজটাল দকাি গােব ' প্রকে DAC দ্বারা অনুশমাবেি হশ়েশে । এই 

প্রকশের অধীশন, দকাি গাশেব র বিবভন্ন িারশফি এিং এবভশ়েেন অপাশরেন, 

লবজবিকি, বফনান্স এিং HR প্রবক্র়োর বেবজটাইজ করার জন্য একটি প্যান-

ইবন্ড়ো িুরবযি দনটও়োকব  প্রবিবষ্ঠি হশি।" 
 

প্রদতরক্ষা মন্ত্রী DRDO-ে TDF দস্কহমর জন্য ত দেল োদ়েহ়ে 50 

তকাটি টাকা কহরহছন  

প্রদতরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ দসং প্রদতরক্ষা মন্ত্রশকর প্রযুবি উন্ন়েন িহবিল(TDF) 

পবরকেনার অধীশন MSME এিং িাটব আপগুবলর জন্য অথবা়েন িৃবদ্ধর অনুশমােন 

বেশ়েশেন৷ এই উশযাগটি দেেী়ে উপাোন, পণ্য, বিশিম এিং প্রযুবির বিকােশক 

উত্িাবহি কশর | এর এখন িিবাবধক প্রকে মূল্য 50 তকাটি টাকা  হে, যা আশগ 

বেল 10 দকাটি টাকা। িবধবি িহবিল িাশজট দ াষণা অনুসাহর এেং প্রদতরক্ষা 

মন্ত্রহকর মহত, িরকারশক প্রবিরযা খাশি স্ববনভব রিার লযে অজব শন িহা়েিা 

করশি । 
 

গুরুত্বপূর্ে দিক: 

• অথেমন্ত্রী দনমেলা সীতারমন িার িাশজট িিৃিা়ে িশলবেশলন দয 

প্রদতরক্ষা R&D োহজহটর 25% দিিরকাবর ব্যিিা, িাটব আপ এিং 

বিশ্ববিযাল়েগুবলশি িরাদ্দ করা হশি। 

• এই উশযাশগর লযে হে সরকারী ও তেসরকারী তসক্টহরর সমৃ্পক্ততা 

েৃদদ্ধ করা, বিশেষ কশর MSME গুবলর মশে একটি ইশকাবিশিম প্রবিষ্ঠা 

করার জন্য যা প্রবিরযা অোবপ্ল্শকেনগুবলর জন্য প্রযুবিগি েযিাি বিকাে 

করশি। 

• বস্কশমর বিধান অনুিাশর, বেেশক অনুোন-ইন-এইে আকাশর আবথবক 

িহা়েিা প্রোন করা হরব । 50 তকাটি টাকা পযবন্ত খরশচর প্রকেগুবল এখন 

িহবিশলর জন্য মূল্যা়েন করা হশি, িশি তমাট প্রকল্প ব্যহ়ের মাত্র 90% 

প েন্ত অথো়েন করা  হে। 
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Books & Authors News in Bengali 
 

IISM ভােরতে 1ম চপাটে স মারকে র্টং িই “The Winning 

Formula for Success” রকাশ করেরে 

িািরতি শীিে কস্প্াটে স অযান্ড ম্যারিজরমন্ট ইিরিটিউট, ইন্টােন্যাশনাে 

ইনবস্টর্টউট অফ চপাটে স অযাে ম্যারনজরমন্ট (IISM), মুবাই, মহািারষ্ট্র, 

রবখ্যাত কস্প্াটে স কেখে রিরিত োরিেরেি কেখা “বিজরনস অফ চপাটে স: দ্য 

উইবনং ফমুেো ফে সাকরসস” শীিেে কস্প্াটে স মারেে টিং-এি উপি িািরতি 

প্রেম বই প্রোশ েরিরে। . 

এটি এেটি রসরিরজি প্রেম বই, যা এেটি িরেজ রসরিরজি অংশ রহসারব চােু েিা 

হরয়রে। বইটি প্রোশ েরিরে পপুোে রকাশন রাইরভট বেবমরটড। IISM-

এি প্ররতিাতা ও পরিচােে িীরেশ কুেোরিেি উপরস্থ্রতরত মহািারষ্ট্রি গিিেি 

িগত রসং কোরশয়ারি বইটি প্রোশ েরিি। 

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

আবেগনাে আন্না জুেবজকযাে পাকে  একর্ট অনন্য উপারয় প্লাবস্টরকে 

চিাতে ব্যিহাে শুরু করেরে 

পােে  এবং রচর়েয়াখািাি চািপারশ ময়ো কফোি ফরে প্রাণী এবং তাি 

তত্ত্বাবধায়েরদি পরক্ষ তাি কখয়াে িাখা েঠিি হরয় পর়েরে । আরিগিাি আন্না 

জুেরজেযাে পােে  এমিই এেটি পােে , কযটি  ক্রমবধেমাি দূিণ রিরয় খুবই সমস্যাি 

সমু্মখীি হরে  | এিফরে এই পারেে  োো প্রাণীরদি অরস্তরত্বি জন্য খািাপ ইরিত 

বরয় আিরত পারি । আরিগিাি আন্না জুেরজেযাে পারেে ি আরধোরিেিা পারেে ি 

রিতরি প্লারিরেি কবাতরেি ময়ো এবং দূিরণি উপি িজি িাখরত এেটি িতুি 

পদ্ধরত চােু েরিরেি। 

রবশ্ব পরিরবশ রদবস উপেরক্ষ, "মঞ্চপ্পাই" িারম পরিরচত ঐরতহযগত োপর়েি 

ব্যাগ, যাি অেে হে 'হেুদ ব্যাগ' | এটি িারজযি পরিরবশ মন্ত্রী রশবা রবতিণ 

েরিরেরেি । রি. ময়িােি এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী Ma. সুরহ্মণ্যি কচন্নাইরত পরিরবরশি 

জন্য ক্ষরতোিে প্লারিরেি ব্যারগি পরিবরতে  পরিরবশ অিুকূে েযারি ব্যাগ 

ব্যবহারিি প্রচাি  েিরত চরেরে। ‘Only One Earth’ রেম রিরয় রবশ্ব পরিরবশ 

রদবরসি ি যারেরত কবশ েরয়েটি যুব দে অংশ কিয়।  
 

গুরুত্বপূণে বদক:  

• রচর়েয়াখািা দশেিােীরদি োে কেরে প্ররতটি প্লারিরেি জরেি কবাতরেি 

জন্য ₹10 চাজে  েিা শুরু েিা হরয়রে৷ 

• দশেেরদি খারে েিা কবাতেটি রচর়েয়াখািায় রবরক্রতাি োরে কফিত রদরত 

হরব এবং তািপি তািা 10 টাো কফিত পারব। 
 

মারুদত সুজুদক মাহনসাহর এদি়োর েৃ ত্তম 20 MWp তসালার প্লযান্ট 

স্থাপন কহরহছ 

মারুদত সুজুদক ইদন্ড়ো  দর়োনার মাহনসার িাইশট একটি 20 দমগাও়োট 

দিালার কারশপাটব  স্থাপন কশরশে । প্রকেটিি মােরম প্রবি িের বিদুেি িংস্থাশক 

28,000 দমগাও়োট বিদুেি িরিরাহ করশি িশল অিুমাি করা হশে । ফাশমবর 

মশি, এই উশযাশগর দ্বারা উত্পাবেি েবি প্রবি িের প্রা়ে 67,000টি গাবড তিবর 

করশি প্রশ়োজনী়ে েবির িমান হশি। ব্যিিা অনুিাশর এটি এবে়োর িৃহিম 

দিালার কারশপাটব । 
 

তে়োস দজ ত াসুর 'আ়েরনম্যান' ট্রা়োথলন সমূ্পর্ে করার চক্ষরে 

প্রথম ভারতী়ে তরলওহ়ে অদিসার  হ়েহছন 

তে়োস দজ. ত াসুর এক অিন্য ইবিহাি তিবর কশর ভারিী়ে দরলওশ়ের প্রথম 

অবফিার হরয়রেি, বযবন 'আ়েরনম্যান' ট্রা়োথলনটি সমূ্পর্ে করেরেন, যা 

বিশশ্বর িিশচশ়ে কঠিন এক-বেশনর ক্রীডা ইশভন্ট বহিাশি বিশিবচি হ়ে ৷ এই 

ইশভশন্টর মশে রশ়েশে 3.8 দকদম সাাঁ তার, 180 দকদম সাইদলং এেং 42.2 

দকদম দেৌড । বিবন জামোদনর  ামেুহগে  13  ন্টা 26 বমবনশট ইশভন্টটি িিন্ন 

কশরন । 
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