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National News in Bengali 
 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণৈ "ইশ্বিয়়া কেশ্বমেি়াক্টর শ্বমশন" চ়ালু 

েরররেন 

তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অক্তিনী বৈষ্ণৈ ভারতত সেক্তমকন্ডাক্টর ওত়েফার ফযাক্তিতকশন 

েুক্তৈধা স্থাপতনর জন্য ৈড় ক্তৈক্তনত়োগ আনার উতেতে ইক্তন্ড়ো সেক্তমকন্ডাক্টর ক্তমশন 

(ISM) চালু কতরতেন । ভারতত সেক্তমকন্ডাক্টর এৈং ক্তিেতে ম্যানুফযাকচাক্তরং 

ইতকাক্তেতেতমর ক্তৈকাতশর জন্য সকতের দ্বারা আগ্রহী েংস্থাগুক্তলতক আমন্ত্রণ 

জানাতনা হত়েতে । ISM ক্তিক্তজটাল ইক্তন্ড়ো কতপপাতরশতনর মতে একটি ক্তৈতশষ 

এৈং স্বাধীন ব্যৈোক্ত়েক ক্তৈভাগ । 
 

শ্বমশনটি েম্পরেে : 

• ক্তিেতে ফযাৈ স্থাপতনর জন্য প্রকল্পটির উতেতে ব্যত়ের 50 শত়াাংশ পযপন্ত 

আক্তথপক েহা়েতা (প্রক্তত ফযাৈ 12,000 সকাটি টাকা) প্রদান করা হতৈ ৷ 

• সেক্তমকন্ডাক্টর ফযাৈ এৈং ক্তিেতে ফযাৈ উভত়ের জন্য অনুতমাদতনর তাক্তরখ 

সথতক ে়ে ৈেতরর জন্য ‘pari-passu’ ক্তভক্তিতত আক্তথপক েহা়েতা প্রদান 

করা হতৈ। 
 

ধরমেন্দ্র প্রধ়ান ‘Padhe Bharat’ পঠন প্রচ়ার়াশ্বিয়ান শুরু েরররেন 

সকেী়ে ক্তশক্ষামন্ত্রী ধতমপে প্রধান 100 ক্তদতনর পঠন অক্তভযান ‘Padhe Bharat’ 

শুরু কতরতেন। 100 ক্তদতনর এই পঠন প্রচারাক্তভযাতনর েূচনা জাতী়ে ক্তশক্ষা 

নীক্তত(NEP) 2020-এর োতথ োমঞ্জস্যপূণপ, যা স্থানী়ে/মাতৃভাষা়ে ক্তশশুতদর জন্য 

ৈ়েে-উপযুি পড়ার ৈইত়ের প্রাপ্যতা ক্তনক্তিত কতর ক্তশশুতদর আনন্দদা়েক পঠন 

েংসৃ্কক্ততর প্রচাতরর উপর সজার সদ়ে।  

প্রচারাক্তভযান শুরু করার েম়ে মন্ত্রী পড়ার গুরুতের উপর সজার ক্তদত়েক্তেতলন, যা 

ক্তশশুতদরতক ক্রমাগত এৈং আজীৈন ক্তশক্ষা ক্তনক্তিত সপতত োহায্য করতৈ । ক্ততক্তন 

আরও সযাগ সদন সয, পড়ার অভযাে যক্তদ অল্প ৈ়েতে বতক্তর করা হ়ে ততৈ 

মক্তিতের ক্তৈকাতশ েহা়েতা কতর এৈং কল্পনাশক্তি ৈাড়া়ে এৈং ক্তশশুতদর জন্য 

একটি উপযুি ক্তশক্ষার পক্তরতৈশ প্রদান কতর। 
 

‘Padhe Bharat’ অশ্বিয়ান: 

• ‘Padhe Bharat’ প্রচারাক্তভযান ৈালভাক্ততকা সথতক 8ম সেণীতত 

অে়েনরত ক্তশশুতদর উপর সফাকাে করতৈ। পঠন প্রচারাক্তভযানটি 100 

ক্তদতনর(14 েপ্তাহ)হতৈ | 1 জানু়োরী, 2022 সথতক শুরু কতর 10 এক্তপ্রল, 

2022 পযপন্ত েংগঠিত হতৈ৷ 
 

শ্বশক্ষ়ামন্ত্রী ধরমেন্দ্র প্রধ়ান NEAT 3.0 চ়ালু েরররেন 

সকেী়ে ক্তশক্ষামন্ত্রী, ধতমপে প্রধান ন্য়াশন়াল এডুরেশন এল়ারয়ন্স ফর 

কেেরন়ালশ্বি (NEAT 3.0) এৈং অল ইক্তন্ড়ো কাউক্তিল ফর সটকক্তনকযাল 

এিুতকশন (AICTE) দ্বারা ক্তনধপাক্তরত আঞ্চক্তলক ভাষার পাঠযপুিক চালু কতরতেন 

। NEAT 3.0-এর লক্ষয হল একটি একক েযাটফতমপ ক্তশক্ষাথীতদর সেরা-উন্নত 

এি-সটক েলুশন এৈং সকােপ প্রদান করা । এটি ক্তৈতশষ কতর অথপননক্ততকভাতৈ 

ক্তপক্তেত়ে পরা ক্তশক্ষাথীতদর উপকৃত হতৈ । এটি হল েরকার (এর ৈািৈা়েনকারী 

েংস্থা AICTE এর মােতম) এৈং ক্তশক্ষা প্রযুক্তি সকাম্পাক্তনগুক্তলর মতে একটি 

পাৈক্তলক-প্রাইতভট পাটপ নারক্তশপ মতিল । 
 

আযু়ষ মন্ত্রী আন্তিে ়াশ্বতে কয়াগ এে়ারডশ্বমর শ্বিশ্বিপ্রস্তর স্থ়াপন 

েররলন  

সকেী়ে আ়েুষ মন্ত্রী েৈপানন্দ সোতনা়োল সততলঙ্গানার হা়েদরাৈাতদ হ়ােে ফুলরনে 

ইন্ট়ারন্য়াশন়াল কয়াগ এে়ারডশ্বমর ক্তভক্তিপ্রির স্থাপন কতরতেন । ক্ততক্তন 

আজাক্তদ কা অমৃত মতহাৎেতৈর অংশ ক্তহোতৈ 75 কে়াটি েূযেনমস্ক়ার উতযাগও 

চালু কতরতেন । একাতিক্তমটি প্রক্তশক্ষণ কমপেূক্তচর মােতম েমাতজর েকল িতর 

সপ ৌঁোতনার সচষ্টা কতর | এটি একটি আন্তজপ াক্ততক দল দ্বারা তত্ত্বাৈধান করা হতৈ । 

এই একাতিক্তমতত পরামতশপর জন্য সথরাক্তপউটিক সযাগ কক্ষ রত়েতে | প্রততযতকর 

জন্য ক্তনক্তদপ ষ্ট প্রক্তশক্ষতণর স্থান ৈা সোট গ্রুপ ক্লাতের ব্যৈস্থা আতে | এোড়া রত়েতে 

200 জতনর ৈোর জা়েগা েহ একটি ৈিৃতা হল, পূৈপ-সরকিপ  করা েুস্থতা 

সপ্রাগ্রামগুক্তলর জন্য েম্পাদনা েুযট েহ একটি পূণপাঙ্গ সরকক্তিপ ং েুক্তিও, লাইভ 

অনলাইন সযাগ ক্লাতের জন্য েমূ্পণপরূতপ েক্তিত একটি সরকক্তিপ ং সযাগ হল, 

প্রক্ততটি সযাগ প্রক্ততষ্ঠাতনর ৈই এৈং সযাগ গতৈষণার ক্তনৈন্ধগুক্তলতত অযাতেে করার 

জন্য একটি সযাগ লাইতিক্তর । 
 

র়াি কুম়ার শ্বোং কেরশর উরেরে Automatic Generation 

Control উৎেগে েরররেন 

ক্তৈদ্যযৎ এৈং নতুন ও নৈা়েনতযাগ্য শক্তি মন্ত্রী রাজ কুমার ক্তেং Automatic 

Generation Control (AGC) সদতশর উতেতে উৎেগপ কতরতেন। 

ক্তিতকাত়েক্তি ৈজা়ে রাখতত Automatic Generation Control (AGC) 

প্রক্তত চার সেতকতন্ড পাও়োর েযাতে েংতকত পাঠা়ে । এটি 2030 োতলর মতে 

েরকাতরর 500 ক্তগগাও়োট নন-ফক্তেল ফুত়েল-ক্তভক্তিক উৎপাদন ক্ষমতার 

লক্ষযমাত্রা অজপ তন েহা়েতা করতৈ । 
 

Automatic Generation Control েম্পতকপ : 

• অতটাতমটিক সজনাতরশন কতরাল ন্যাশনাল সলাি সিেপ্যাচ সেোতরর 

মােতম পাও়োর ক্তেতেম অপাতরশন কতপপাতরশন (POSOCO) দ্বারা 

পক্তরচাক্তলত হতৈ। 

• পাও়োর ক্তেতেতমর ক্তিতকাত়েক্তি এৈং ক্তনভপ রতযাগ্যতা ৈজা়ে রাখতত 

POSOCO প্রক্তত 4 সেতকতন্ড AGC-এর মােতম প্রক্ততটি পাও়োর েযাতে 

েংতকত পাঠাতৈ। 
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• আর.তক. ক্তেং " Assessment of Inertia in Indian Power System" 

শীষপক একটি প্রক্তততৈদনও প্রকাশ কতরতেন। এটি আইআইটি ৈতের 

েহা়েতা়ে POSOCO প্রস্তুত কতরতে। 

• ভারত 150 ক্তগগাও়োতটর পুননপৈীকরণতযাগ্য শক্তির একটি ইনেল ক্ষমতা 

অজপ ন কতরতে এৈং 2022 োতল 175 ক্তগগাও়োট পুননপৈীকরণতযাগ্য শক্তির 

ক্ষমতা অজপ তনর লক্ষয রত়েতে ৷ 
 

প্রধ়ানমন্ত্রী ি়াতীয় যুৈ উৎেরৈর আরয়়ািে শ্বহে়ারৈ পুদুরচশ্বররে 

কৈরে শ্বনরয়রেন 

25তম জাতী়ে যুৈ উত্েৈ আত়োজতনর জন্য প্রধানমন্ত্রী নতরে সমাদী 

পুদ্যতচক্তরতক সৈতে ক্তনত়েতেন । 25তম জাতী়ে যুৈ উত্েৈ পুদ্যতচক্তরতত 2022 

োতলর 12 সথতক 16 জানু়োরী পযপন্ত অনুক্তষ্ঠত হতত চতলতে ৷ সকেী়ে যুৈ 

ক্তৈষ়েক এৈং ক্রীড়া েম্প্রচারমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর ৈতলতেন সয, স্বাধীনতার 75 তম 

ৈের উপলতক্ষ আজাক্তদ ক্তক অমৃত মতহাৎেতৈর অংশ ক্তহোতৈ এই উত্েতৈর 

আত়োজন করা হত়েতে। 
 

উৎেরৈর মূল শ্বৈষয়: 

• এই উৎেতৈ োরা সদশ সথতক 18 সথতক 22 ৈের ৈ়েেী প্রা়ে 7000 জন 

যুৈক অংশগ্রহণ করতৈ। পুদ্যতচক্তরর প্রা়ে 500 জন যুৈক এই অনুষ্ঠাতন অংশ 

সনতৈন। 

• জাতী়ে যুৈ েপ্তাহ উদযাপতনর অংশ ক্তহতেতৈ ভারত েরকার জাতী়ে যুৈ 

উৎেতৈর আত়োজন কতরতে। তরুণতদর মতে জাতী়ে েংহক্তত, ভ্রাতৃেতৈাধ, 

োম্প্রদাক্ত়েক েম্প্রীক্ততর সচতনা, োহক্তেকতা ও োহক্তেকতার ধারণা প্রচাতরর 

লতক্ষয এটির আত়োজন করা হত়েতে। 

• তরুণতদর েমাতৈশ েংগঠিত কতর এৈং তাতদর ক্তৈক্তভন্ন কমপকাতে অংশ ক্তনতত 

উৎোক্তহত করার মােতম এই লক্ষয অজপ ন করা হ়ে । 
 

TS শ্বতরুমূশ্বতে  UNSC ে়াউন্ট়ার-কেরর়াশ্বরিম েশ্বমটির েি়াপশ্বতর 

ে়াশ্বয়ত্ব শ্বনরয়রেন 

জাক্ততেংতে ভারততর স্থা়েী প্রক্ততক্তনক্তধ টিএে ক্ততরুমূক্ততপ তক 2022 োতলর জন্য 

জাক্ততেংতের ক্তনরাপিা পক্তরষতদর েন্ত্রাে দমন কক্তমটির (Counter-

Terrorism Committee) সচ়োরম্যান ক্তহতেতৈ ক্তনযুি করা হত়েতে । ভারত 

এক ৈেতরর জন্য জাক্ততেংতের ক্তনরাপিা পক্তরষতদর কাউোর-সটরক্তরজম কক্তমটির 

(UNSC-CTC) েভাপক্ততে গ্রহণ কতরতে, যা জানু়োরী 2022 োতলর 01 

জানু়োরী সথতক শুরু হত়েতে । 

2022 োতলর কাউোর-সটতরাক্তরজম কক্তমটির -এর েভাপক্তত হও়োর কারতণ 

ভারত েন্ত্রাে দমতন ৈহুপাক্তক্ষক প্রক্ততক্তক্র়ো সজারদার করার জন্য কাউোর-

সটরক্তরজম কক্তমটির ভূক্তমকাতক আরও ৈাড়াতনার উতেতে কাজ করতৈ এৈং 

েন্ত্রােৈাতদর ক্তৈরুতে ক্তৈিব্যাপী প্রক্ততক্তক্র়ো ক্তনক্তিত করতত োহায্য করতৈ । . 

ভারত ৈতপ মাতন 15 টি সদতশর UNSC-এর অস্থা়েী েদস্য । এর দ্যই ৈেতরর 

সম়োদ সশষ হতৈ 2022 োতলর 31 সে ক্তিতেেতর| 
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চীন শ্বৈি কর়ারৈ়াটিক্স উদ্ভ়াৈরনর হ়াৈ হওয়়ার িন্য 5-ৈেররর 

পশ্বরেল্পন়া চ়ালু েরররে 

চীন 2025 োতলর মতে একটি ক্তৈিব্যাপী সরাতৈাটিে উদ্ভাৈন সকতে পক্তরণত 

হও়োর লক্ষয অজপ তনর জন্য একটি পাৌঁ চ ৈেতরর সরািম্যাতপর সোষণা কতরতে । 

2021 এৈং 2025 োতলর মতে চীতনর ক্তশল্প ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণাল়ে প্রকাশ 

কতরতে সয, সদতশর সরাতৈাটিে ক্তশল্প সথতক অপাতরটিং আ়ে প্রক্তত ৈের প্রা়ে 

20% কতর ৈৃক্তে পাতৈ । 2016 সথতক 2020 োল পযপন্ত এই সেক্টরটি গতড় 15% 

হাতর প্রোক্তরত হত়েতে । গত ৈের, অপাতরটিং আ়ে প্রথমৈাতরর জন্য 100 

ক্তৈক্তল়েন ইউ়োন ($15.69 ক্তৈক্তল়েন) অক্ততক্রম কতরতে । 

2025 োতলর মতে ক্তৈিব্যাপী সরাতৈাটিে উদ্ভাৈন সকতে পক্তরণত হও়োর লক্ষয 

অজপ তনর জন্য, চীন েরকার োতভপ া সমাটর এৈং কতরাল প্যাতনতলর মততা 

প্রত়োজনী়ে উপাদানগুক্তলর উন্নক্তততত মতনাক্তনতৈশ কতর একটি সক শল প্রিাৈ 

কতরতে । 2021 োতলর ক্তৈি সরাৈট ক্তরতপাটপ  অনুোতর দক্তক্ষণ কে়াশ্বরয়়া, 

শ্বেঙ্গ়াপুর এৈং ি়াপ়ান এক্তশ়ো-প্রশান্ত মহাোগরী়ে অঞ্চতলর শীষপ ক্ততনটি 

স্ব়েংক্তক্র়ে সদতশ পক্তরনত হত়েতে। 
 

শ্বৈরির েীর্েতম কমরর়া ল়াইন চীরন চ়ালু হরয়রে 

োংহাই শহতর দ্যটি নতুন সমতরা লাইন চালু হত়েতে, এরফতল এই শহরটি ক্তৈতির 

ৈৃহিম সমতরা সনটও়োতকপ র শহর ক্তহোতৈ ক্তনতজর র যাঙ্ক ৈজা়ে সরতখতে । নতুন 

লাইনগুক্তলর োতথ, োংহাইত়ের সমতরা সনটও়োতকপ র সমাট বদেপয 831 

ক্তকতলাক্তমটাতর প্রোক্তরত হত়েতে, যা ক্তৈতির দীেপতম হতত চতলতে ।  

দ্যটি নতুন লাইন চালু করার ফতল োংহাইতত সমাট েমূ্পণপ স্ব়েংক্তক্র়ে সমতরা 

লাইতনর েংখ্যা পাৌঁ চটি হতৈ, যার অপাতরটিং বদেপয 167 ক্তকক্তম | শহরটিতত এখন 

508টি সেশন েহ 20টি সমতরা লাইন হত়েতে | 
 

ফ্র়ান্স 2022 ে়ারল েয় ম়ারের িন্য EU-কপ্রশ্বেরডশ্বন্স গ্রহণ েরররে 

িাি 2022 োতলর 01 জানু়োরী সথতক ইউতরাপী়ে ইউক্তন়েতনর কাউক্তিতলর 

েভাপক্ততে গ্রহণ করতত চতলতে । সদশটি আগামী 30 জুন, 2022 পযপন্ত ে়ে মাে 

ইউতরাপী়ে ইউক্তন়েতনর েভাপক্ততে করতৈ । 13 তম ৈাতরর জন্য িাি এই 

েভাপক্তততের গ্রহণ করতে । EU সপ্রক্তেতিে ক্তহতেতৈ িাতির উতেে হল 

“recovery, strength, belonging.” 

 

র়াশ্বশয়়া নতুন হ়াইপ়ারেশ্বনে শ্বেরেন কক্ষপণ়াস্ত্র 2022 েফলি়ারৈ 

পরীক্ষ়া েরররে 

রাক্তশ়ো েফলভাতৈ একটি ক্তিতগট সথতক 10টি নতুন Tsirkon (Zircon) 

হাইপারেক্তনক কু্রজ সক্ষপণাস্ত্র এৈং একটি োৈতমক্তরন সথতক অন্য দ্যটি সক্ষপণাস্ত্র 

পরীক্ষা কতরতে ৷ Tsirkon সক্ষপণাস্ত্রটি শতের ন়ে গুণ গক্তততত উড়তত েক্ষম 

হতৈ এৈং এর সরঞ্জ হতৈ 1,000 ক্তকতলাক্তমটার (620 মাইল) । Tsirkon কু্রজ 

ক্তমোইলটি রাক্তশ়োর হাইপারেক্তনক অস্ত্রাগাতর অযাভানগািপ  গ্লাইি যান এৈং 

ৈা়ুেচাক্তলত ক্তকনজল (িযাগার) সক্ষপণাতস্ত্রর োতথ সযাগ সদতৈ । ক্তজরকন রাক্তশ়োন 

কু্রজার, ক্তিতগট এৈং োৈতমক্তরনতক োহায্য করার উতেতে বতক্তর করা হত়েতে ।  
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অয়াপল শ্বৈরির প্রথম কে়াম্প়াশ্বন শ্বহরেরৈ $3 ট্রিশ্বলয়ন ম়ারেে ে 

েয়াশ্বপে়াল অিে ন েরররে 

Apple Inc.-এর েক মাতকপ ট মূল্য $3 ট্রিক্তল়েন স্পশপ কতরতে | এরফতল অযাপল 

এই কৃক্ততে অজপ নকারী ক্তৈতির প্রথম সকাম্পাক্তন হত়ে উতঠতে। অযাপতলর মাতকপ ট 

কযাক্তপটাল প্রক্তত সশ়োতর $182.86 েুৌঁ ত়েতে । যক্তদও, $3 ট্রিক্তল়েন মাতকপ ট 

কযাক্তপটাল করার পরই, সশ়োতরর মূল্য নীতচ সনতম যা়ে এৈং ৈাজার ৈন্ধ না হও়ো 

পযপন্ত আর ৈাতড়ক্তন । আইতফান ক্তনমপাতা 2020 োতল $2 ট্রিক্তল়েন এৈং 2018 

োতল $1 ট্রিক্তল়েন অক্ততক্রম কতরতে । 

ক্তৈতির েৈতচত়ে মূল্যৈান এই সকাম্পাক্তনটি এই মাইলতোনটি অজপ ন কতরতে 

কারণ ক্তৈক্তনত়োগকারীরা ৈাক্তজ ধতরতে সয গ্রাহকরা iPhone, MacBooks, 

অযাপল টিক্তভ এৈং অযাপল ক্তমউক্তজতকর মততা পক্তরতষৈাগুক্তলর জন্য খরচ চাক্তলত়ে 

যাতৈ । কাউোরপত়েে ক্তরোতচপ র োম্প্রক্ততক ততথ্য সদখা সগতে সয, অযাপল চীতন 

ক্তৈতির ৈৃহিম স্মাটপ তফাতনর ৈাজার ক্তভতভা এৈং শাওক্তমর মততা প্রক্ততদ্বন্দ্বীতদর 

পরাক্তজত কতর টানা ক্তদ্বতী়ে শীষপস্থান ধতর সরতখতে | 
 

পেতয়ারগর কর়্াষণ়া শ্বেরয়রেন েুে়ারনর প্রধ়ানমন্ত্রী আৈে়াল্ল়া 

হ়ামরড়াে 

েুদাতনর প্রধানমন্ত্রী, আৈদাল্লা হামতিাক 02 জানু়োরী, 2022-এ তার পদতযাতগর 

সোষণা কতরতেন ৷ এই ক্তেোন্তটি একটি োমক্তরক অভুযত্থাতনর পতর এতেতে, যা 

সদতশ রাজননক্ততক অচলাৈস্থা এৈং ব্যাপক ক্তৈতক্ষাতভর েৃক্তষ্ট কতরতে ৷ 66 ৈের 

ৈ়েেী হামতিাক 2019 সথতক 2022 োল পযপন্ত েুদাতনর 15 তম প্রধানমন্ত্রী 

ক্তহোতৈ দাক্ত়েে পালন কতরক্তেতলন । 
 

চীন়া কূেনীশ্বতে ঝ়াাং শ্বমাং SCO মহ়ােশ্বচরৈর ে়াশ্বয়ত্ব শ্বনরত চরলরেন 

চীতনর ক্তেক্তন়ের কূটনীক্ততক ঝাং ক্তমং োংহাই সকা-অপাতরশন অগপানাইতজশন 

(SCO)-এর নতুন সেতক্রটাক্তর-সজনাতরল ক্তহতেতৈ দাক্ত়েে ক্তনত়েতেন, সযখাতন 

ভারতও এক েদস্য। ক্ততক্তন ক্ততন ৈেতরর সম়োতদ উজতৈক্তকিাতনর প্রািণ 

ক্তৈতদশমন্ত্রী ভ্লাক্তদক্তমর নরতভর কাে সথতক দাক্ত়েে ক্তনত়েতেন। ক্ততক্তন েম্প্রক্তত 

ইউতরাপী়ে ইউক্তন়েতন চীতনর রাষ্ট্রদূত ক্তেতলন। 

এেক্তেও আটটি েদস্য সদশ ক্তনত়ে গঠিত: ভারত, কাজাখিান, চীন, ক্তকরক্তগজ 

প্রজাতন্ত্র, পাক্তকিান, রাক্তশ়ো, তাক্তজক্তকিান এৈং উজতৈক্তকিান। এটি 

"observer" মযপাদা েহ চারটি সদশ এৈং " dialogue partners " ক্তহোতৈ 

আরও ে়েটি সদশ ক্তনত়ে গঠিত। ভারত 2017 োতল আিানা শীষপ েতেলতন 

SCO-সত সযাগদান কতরক্তেল৷  
 

 

অয়াশ্বন্টগুয়়া এৈাং ৈ়ারৈুড়া 102 তম েেস্য শ্বহে়ারৈ ISA -কত 

কয়াগে়ান েরররে 

অযাক্তেগু়ো এৈং ৈারৈুিা আন্তজপ াক্ততক সে র সজাট সিমও়োকপ  চুক্তি স্বাক্ষর কতর 

102 তম েদস্য ক্তহোতৈ আন্তজপ াক্ততক সে র সজাট (ISA)-এ সযাগ ক্তদত়েতে, | 

অযাক্তেগু়ো এৈং ৈারৈুিার প্রধানমন্ত্রী গ্যােন িাউন ভারতী়ে হাইকক্তমশনার িক্টর 

সক সজ শ্রীক্তনৈাতের উপক্তস্থক্তততত একটি সে র-সনতৃোধীন পেক্ততর মােতম 

ক্তৈিব্যাপী শক্তি স্থানান্তরতক অনুেটক করার জন্য সিমও়োকপ  চুক্তিতত স্বাক্ষর 

কতরন । 

2015 োতল িাতির প্যাক্তরতে জাক্ততেংতের জলৈা়ুে পক্তরৈতপ ন COP-21-এর 

21তম অক্তধতৈশতনর েম়ে সে র শক্তির প্রচাতরর জন্য ভারত এৈং িাি 

সয থভাতৈ ISA চালু কতরক্তেল । 
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উির প্ররেরশর ঝ়াাঁ শ্বে করলওরয় কেশরনর ন়াম পশ্বরৈতে ন েরর র়াখ়া 

হরয়রে ‘ৈীর়াঙ্গন়া লক্ষ্মীৈ়াই করলওরয় কেশন’ 

উিরপ্রতদতশর মুখ্যমন্ত্রী সযাগী আক্তদতযনাথ সোষণা কতরতেন সয উির প্রতদশ 

েরকার ঝাৌঁ ক্তে সরলওত়ে সেশতনর নাম পক্তরৈতপ ন কতর রাক্তন লক্ষ্মীৈাইত়ের 

নামানুোতর "ৈীর়াঙ্গন়া লক্ষ্মীৈ়াই করলওরয় কেশন" রাখতত চতলতে । এই 

জন্য ইউক্তপ েরকার একটি ক্তৈজ্ঞক্তপ্ত জাক্তর কতরতে এৈং নামটি পক্তরৈতপ তনর জন্য 

প্রস্তুক্ততও শুরু কতরতে । এর আতগ মুেলেরাই সরলওত়ে সেশতনর নাম পক্তরৈতপ ন 

কতর পক্তন্ডত দীনদ়োল উপাো়ে জংশন করা হ়ে | 
 

ওশ্ব়িশ়া েরে়ার কপনশনরি়াগীরের িন্য শ্বডশ্বিে়াল ল়াইফ 

ে়াটিে শ্বফরেে শ্বেরেম 2022 চ়ালু েরররে 

ওক্তড়শার মুখ্যমন্ত্রী নৈীন পট্টনাত়েক রাজয েরকাতরর সপনশনতভাগীতদর পক্তরচ়ে 

যাচাইকরণ এৈং জীৈন শংোপত্র জমা সদও়োর জন্য একটি অনলাইন পক্তরতষৈা 

চালু কতরতেন। ওক্তড়শা ক্তেক্তভল োক্তভপ তের নতুন ক্তনত়োগপ্রাপ্ত 153 জন 

অক্তফোতরর জন্য ওক্তরত়েতেশন সপ্রাগ্রাতম সযাগ সদও়োর েম়ে মুখ্যমন্ত্রী নতুন 

উতযাগটি চালু কতরক্তেতলন। 
 

শ্বডশ্বিে়াল ল়াইফ ে়াটিে শ্বফরেে শ্বেরেরমর অধীরন: 

• একটি কৃক্তত্রম ৈুক্তেমিা-ক্তভক্তিক ক্তভক্তিও-সভক্তরক্তফতকশন প্রক্তক্র়ো ব্যৈহার 

কতর সপনশনতভাগীরা শনািকরণ এৈং জীৈন শংোপত্র জমা ক্তদতত 

পাতরন। 

• এটি সপনশনতভাগীতদর জন্য অপক্তরেীমভাতৈ োহায্য করতৈ কারণ তারা 

শুধুমাত্র তাতদর সমাৈাইল সফান ব্যৈহার কতর সকাতনা েরকাক্তর অক্তফতে না 

ক্তগত়ে তাতদর পক্তরচ়েপত্র এৈং জীৈন শংোপত্র ক্তিক্তজটালভাতৈ জমা ক্তদতত 

পারতৈ, । 

• এই েুক্তৈধাটি রাজয জুতড় অৈক্তস্থত 'সমা সেৈা সকতে'ও পাও়ো যাতৈ।  
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গ্র়ারমর মরে েৈরচরয় কৈশ্বশ োংখ্যে ODF এর শ্বেে কথরে 

কতরলঙ্গ়ান়া শীরষে ররয়রে 

31তশ ক্তিতেের, 2021 পযপন্ত স্বচ্ছ ভারত ক্তমশন (গ্রামীণ) সফজ-2 সপ্রাগ্রাতমর 

অধীতন েৈপাক্তধক েংখ্যক সখালা মলতযাগ মুি (ODF) গ্রাতমর তাক্তলকা়ে 

সততলঙ্গানা সদতশর মতে প্রথম স্থাতন রত়েতে । সততলঙ্গানা রাতজযর 96.74% 

গ্রাম ODF োে ক্তলতে অন্তভুপ ি ৈত়েতে । এর পতর রত়েতে তাক্তমলনাডু় 

(35.39%) এৈং কণপাটক (5.59%) | এই ক্তলতে গুজরাট (0.45%) 17 তম 

স্থাতন রত়েতে। 
 

ওশ্ব়িশ়ার গঞ্জ়াম কিল়া এখন ৈ়াল্যশ্বৈৈ়াহ মুক্ত কিল়ায় পশ্বরনত 

হরয়রে 

ওক্তড়শার গঞ্জাম সজলাতক ৈাল্যক্তৈৈাহ মুি সজলা ক্তহোতৈ সোষণা করা হত়েতে | 

এরফতল এটি রাতজযর মতে প্রথম সজলা়ে পক্তরনত হত়েতে সযটি েমূ্পণপভাতৈ 

ৈাল্যক্তৈৈাহ মুি । সজলা প্রশােন 2020 এৈং 2021 – এই দ্যই ৈেতর 450 টির 

মততা ৈাল্যক্তৈৈাহ এৈং ক্তভক্তিও-সরকিপ  48,383টি ক্তৈৈাহ ৈন্ধ করতত েক্ষম 

হত়েতে। যাচাইত়ের পতর গঞ্জাম প্রশােন এটিতক ৈাল্যক্তৈৈাহ মুি সজলা সোষণা 

কতরতে। েরপঞ্চ এৈং টাস্কতফােপ কক্তমটির েদস্যরা েুপাক্তরশ পাঠিত়েক্তেতলন সয 

তাতদর ক্তনজ ক্তনজ এলাকা়ে একটিও ৈাল্যক্তৈৈাহ হ়েক্তন। 
 

কের়াল়া হ়াইরে়ােে  হল ি়াররতর প্রথম ে়াগিশ্বৈহীন হ়াইরে়ােে  

সকরালা হাইতকাটপ  ি়াররতর প্রথম ে়াগিশ্বৈহীন হ়াইরে়ােে  হতত চতলতে । 

েুক্তপ্রম সকাতটপ র ক্তৈচারক ক্তৈচারপক্তত ক্তি ও়োই চেচূড় 1 জানু়োরী 2022-এ স্মাটপ  

সকাটপ রুমগুক্তলর উতদ্বাধন কতরক্তেতলন । প্রথম ধাতপ প্রধান ক্তৈচারপক্ততর কক্ষ েহ 

ে়েটি সকাটপ রুমতক স্মাটপ  সকাতটপ  রূপান্তর করা হতৈ । এোড়াও, কক্তম্পউটার ক্তিতন 

আইনজীৈীতদর সকে ফাইলগুক্তল উপলব্ধ করা হতৈ । 
 

শ্বেি়ারৈ এই প্রশ্বিয়়া ে়াি েরর? 

• ই-ফাইল করা মামলাগুক্তল ই-সমাতির মােতম প্রতেে করা হতৈ, যাচাই 

করা হতৈ এৈং ক্তনরাম়ে করা হতৈ | সেকতহাল্ডাররা হাইক্তিি সমাতি 

মামলার শুনাক্তনর ক্তৈকল্পটি ব্যৈহার করতত পারতৈন, যার মতে শারীক্তরকভাতৈ 

শুনাক্তনর পাশাপাক্তশ ক্তভক্তিও কনফাতরক্তিংত়ের মােতমও আতদশ এৈং রা়ে 

সদও়ো হতৈ | 
 

শ্বহম়াচল প্ররেশ কেরশর প্রথম LPG েক্ষম এৈাং ধূমপ়ান মুক্ত র়ািয 

হরয় উরঠরে 

ক্তহমাচল প্রতদশ হল সদতশর প্রথম LPG েক্ষম এৈং ধূমপানমুি রাজয। সকতের 

Ujjwala প্রকল্প এৈং Grahini Suvidha Yojana এর কারতণ এই 

মাইলফলকটি অক্তজপ ত হত়েতে । েরকার সধাৌঁ ়ো সথতক মুক্তি সপতত চালু কতরক্তেল 

Ujjwala প্রকল্প এৈং গ্রামীণ এলাকার মক্তহলাতদর োহায্য করার জন্য Grahini 

Suvidha Yojana চালু করা হত়েক্তেল । 
 

Ujjwala কয়ািন়া েম্পরেে : 

ক্তহমাচল প্রতদতশ Ujjwala সযাজনার আওতা়ে 1.36 লাখ গাহপ স্থয েংতযাগ 

সদও়োর উতেতে 21.81 সকাটি খরচ হত়েক্তেল | অন্যক্তদতক ক্তহমাচল েরকাতরর 

Grahini Suvidha Yojana এর অধীতন, 3.23 লক্ষ গৃক্তহণীতক 120 সকাটি 

ক্তৈনামূতল্য গ্যাে ক্তেক্তলন্ডার সদও়ো হত়েতে।  
 

Mukhya Mantri Grihini Suvidha Yojana েম্পতকপ : 

Mukhya Mantri Grihini Suvidha Yojana 26 কম 2018-এ চালু করা 

হত়েক্তেল । এরফতল, সকে ও রাজয েরকাতরর েমক্তিত প্রতচষ্টা়ে রাতজযর 

মক্তহলারা অভযন্তরীণ দূষণ সথতক মুি হত়েতেন । এোড়াও পক্তরতৈশ েংরক্ষতণর 

জন্য গ্যাে েংতযাগ সনই এমন পক্তরৈারতক ক্তৈনামূতল্য LPG েংতযাগ সদও়ো 

হত়েক্তেল | 
 

গুির়ারের মুখ্যমন্ত্রী িূরপন্দ্র প্য়ারেল েুরডন্ট ে়ােে -আপে এৈাং 

ইরন়ারিশন পশ্বলশ্বে 2.0 চ়ালু েরররেন 

গুজরাতটর মুখ্যমন্ত্রী ভূতপে প্যাতটল আগামী পাৌঁ চ ৈেতরর জন্য "েুরডন্ট ে়ােে -

আপে অয়াি ইরন়ারিশন পশ্বলশ্বে 2.0 (SSIP-2.0)" চালু কতরতেন। এই 

পক্তলক্তেতত রাতজযর েমি ক্তৈিক্তৈযালত়ে েক্তক্র়ে উদ্ভাৈন এৈং ইনক্তকউতৈশন 

সেোর স্থাপতনর ক্তৈধান রত়েতে। এই নীক্ততর লক্ষয হল 1,000টি উচ্চ ক্তশক্ষা 

প্রক্ততষ্ঠান করা এৈং 10,000টি উদ্ভাৈন ও উতযািা সু্কতলর 50 লক্ষ ক্তশক্ষাথীতক 

কভার করা ।  
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2021 ে়ারলর শ্বডরেম্বরর GST োংগ্রহ 1.29 ল়াখ কে়াটি ে়াে়ায় 

ে়াাঁ শ্ব়িরয়রে 

2021 োতলর ক্তিতেেতর েংগৃহীত GST রাজস্ব ক্তেল 1.29 লক্ষ সকাটি টাকার 

সৈক্তশ, যা 2020 োতলর একই মাতের তুলনা়ে 13 শতাংশ সৈক্তশ ৷ 2021 োতলর 

ক্তিতেের মাতে েংগৃহীত সমাট GST রাজস্ব হল 1,29,780 সকাটি টাকা, যার 

মতে CGST হল 22,578 সকাটি টাকা, SGST হল 28,658 সকাটি টাকা, 

IGST হল 69,155 সকাটি টাকা (পণ্য আমদাক্তনতত েংগৃহীত 37,527 সকাটি 

টাকা েহ) এৈং Cess হল 9,389 সকাটি টাকা। 

যক্তদও নতভেতর েংগ্রহটি 1.31 লক্ষ সকাটি টাকার সচত়ে কম ক্তেল | ক্তিতেেতর 

টানা ষষ্ঠ মাতে পণ্য ক্তৈক্তক্র এৈং পক্তরতষৈাগুক্তল সথতক আ়ে 1 লক্ষ সকাটি টাকারও 

সৈক্তশ হত়েতে । চলক্তত ৈেতরর তৃতী়ে সকা়োটপ াতর (অতক্টাৈর-ক্তিতেের) গড় 

মাক্তেক সমাট GST েংগ্রহ 1.30 লক্ষ সকাটি টাকা হত়েতে সযখাতন প্রথম এৈং 

ক্তদ্বতী়ে সকা়োটপ াতর যথাক্রতম 1.10 লক্ষ সকাটি এৈং 1.15 লক্ষ সকাটি টাকার গড় 

মাক্তেক েংগ্রহ ক্তেল ৷ 
 

GoI কু্ষদ্র েঞ্চয় প্রেরল্প েুরের হ়ার অপশ্বরৈশ্বতে ত কররখরে 

কু্ষদ্র েঞ্চ়ে ক্তস্কমগুক্তলর েুতদর হার 2021-2022 োতলর চতুথপ সকা়োটপ াতর 

(জানু়োক্তর - সফব্রু়োক্তর - মাচপ  2022) 2021-22 (অতক্টাৈর-ক্তিতেের 2021) এর 

তৃতী়ে সকা়োটপ াতরর মততাই থাকতৈ । এটি অৈেই উতল্লখ্য সয পক্তিমৈঙ্গ কু্ষদ্র 

েঞ্চ়ে প্রকল্পগুক্তলতত েৈপাক্তধক অৈদানকারী এৈং উির প্রতদশ ক্তদ্বতী়ে শীষপ 

অৈদানকারী । এোড়াও মতন রাখতত হতৈ, েরকার সকা়োটপ াতরর ক্তভক্তিতত কু্ষদ্র 

েঞ্চ়ে প্রকতল্পর েুতদর হারগুক্তলতক অৈক্তহত কতর । 
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2021-22 এর -4 নাং কে়ায়়ােে ়ার (ি়ানুয়়াশ্বর-ম়াচে ) এর িন্য শ্বৈশ্বিন্ন েুরের 

হ়ার: 

 

S.No কু্ষদ্র েঞ্চয় প্রেল্প 
েুরের 

হ়ার 

1 সপাে অক্তফে সেক্তভংে অযাকাউে 4% 

2 
5-ৈেতরর সপাে অক্তফে ক্তরকাক্তরং ক্তিতপাক্তজট (RD) 

অযাকাউে 
5.8% 

3 
সপাে অক্তফে টাইম ক্তিতপাক্তজট (TD) অযাকাউে – এক 

ৈের 
5.5% 

4 
সপাে অক্তফে টাইম ক্তিতপাক্তজট অযাকাউে (TD)- দ্যই 

ৈের 
5.5% 

5 
সপাে অক্তফে টাইম ক্তিতপাক্তজট অযাকাউে (TD)- ক্ততন 

ৈের 
5.5% 

6 
সপাে অক্তফে টাইম ক্তিতপাক্তজট অযাকাউে (TD)- পাৌঁ চ 

ৈের 
6.7% 

7 সপাে অক্তফে মাক্তেক আ়ে ক্তস্কম অযাকাউে (MIS) 6.6% 

8 ক্তেক্তন়ের ক্তেটিতজন সেক্তভংে ক্তস্কম (SCSS) 7.4% 

9 15 ৈেতরর পাৈক্তলক প্রক্তভতিে ফান্ড অযাকাউে (PPF) 7.1% 

10 ন্যাশনাল সেক্তভংে োটিপ ক্তফতকট (NSC) 6.8% 

11 ক্তকষাণ ক্তৈকাশ পাত্র (KVP) 6.9% 

12 েুকন্যা েমৃক্তে অযাকাউে 7.6% 
 

শ্বডরেম্বরর ি়াররত 37 শ্বৈশ্বলয়ন ডল়াররর েরৈে়াচ্চ ম়াশ্বেে রপ্ত়াশ্বন 

করেডে  ের়া হরয়রে  

ৈাক্তণজয ও ক্তশল্প মন্ত্রতকর দ্বারা প্রকাক্তশত প্রাথক্তমক তথ্য অনুযা়েী ভারত ক্তিতেের 

মাতে $37.29 ক্তৈক্তল়েন মূতল্যর পণ্য রপ্তাক্তন কতরতে, যা এক মাতের মতে েতৈপাচ্চ 

| এই কীক্ততপ র কারণ মূলত ইক্তঞ্জক্তন়োক্তরং পণ্য, সপতরাক্তল়োম আইতটম এৈং রত্ন ও 

গহনার মততা আইতটমগুক্তলর চাক্তহদা ৈাড়তত থাকা ৷ ভারততর রপ্তাক্তন 2020 

োতলর ক্তিতেেতরর পক্তরেংখ্যান অনুযা়েী 37 শতাংশ সৈতড়তে । গত ক্তিতেের 

সথতক আমদাক্তনও 38 শতাংশ সৈতড়তে । চলক্তত অথপৈেতর ভারততর পণ্য রপ্তাক্তন 

400 ক্তৈক্তল়েন িলার োক্তড়ত়ে যাতৈ ৈতল অনুমান করা হতচ্ছ । 
 

তথ্য অনুয়ায়ী: 

• এক্তপ্রল-ক্তিতেের 2021 এর মতে চালান $300 ক্তৈক্তল়েন অক্ততক্রম কতরতে৷ 

• গত ক্তিতেেতর ইক্তঞ্জক্তন়োক্তরং পণ্য রপ্তাক্তন 37% ৈৃক্তে সপত়েতে, সযখাতন রত্ন 

ও গহনা রপ্তাক্তন 15.8% ৈৃক্তে সপত়েতে। 

• গত ক্তিতেেতর বতক্তর সপাশাক এৈং েুতার রপ্তাক্তন যথাক্রতম 22% এৈং 

46% ৈৃক্তে সপত়েতে। 

• এক্তপ্রল-ক্তিতেের 2021 এর মতে ভারততর পক্তরতষৈা রপ্তাক্তন ক্তেল $178.81 

ক্তৈক্তল়েন। 

• ভারত শীঘ্রই রপ্তাক্তন ৈাড়াতত UAE এর োতথ একটি free trade 

agreement (FTA) স্বাক্ষর করতৈ৷ 
 

Business News in Bengali 
 

কেে ম়াশ্বহন্দ্র়া অয়াল়াইে ইশ্বিয়়া, শ্বগ্রন ইনরিেরমন্ট-এর 100 

শত়াাংশ অাংশীে়াশ্বরত্ব অশ্বধগ্রহণ েররত চরলরে 

সটক মাক্তহো অযালাইে ইক্তন্ড়ো এৈং ক্তগ্রন ইনতভেতমতের 100 শতাংশ 

সশ়োতরর জন্য 125 ক্তমক্তল়েন মাক্তকপ ন িলাতরর ক্তৈক্তনমত়ে অক্তধগ্রহতণর জন্য একটি 

প্রিাৈ অনুতমাদন কতরতে | এই অক্তধগ্রহণ ক্তিক্তজটাল এেতপক্তরত়েি েক্তলউশন, 

লাক্তনপং অযান্ড সিতভলপতমে, মাতকপ টিং, ইিরাকশনাল ক্তিজাইতনর সক্ষতত্র সটক 

মাক্তহোর ক্ষমতাতক ৈৃক্তে করতৈ | 
 

NTPC প়াওয়়ার এক্সরচঞ্জ অফ ইশ্বিয়়া শ্বলশ্বমরেরডর 5% ইকুযইটি 

কেন়ার পশ্বরেল্পন়া েরররে 

রাষ্ট্রী়ে মাক্তলকানাধীন ক্তৈদ্যযৎ উৎপাদন সকাম্পাক্তন NTPC ক্তলক্তমতটি পাও়োর 

এেতচঞ্জ অফ ইক্তন্ড়ো ক্তলক্তমতটি (PXIL) এর 5 শতাংশ ইকুযইটি ক্তকনতত 

চতলতে ৷ এটি অৈেই উতল্লখ করা উক্তচত সয েরকার 2023-24 োতলর মতে 

ভারতত সমাট ক্তৈদ্যযৎ েরৈরাতহ স্পট পাও়োর মাতকপ তটর অংশ 25 শতাংতশ 

প্রোক্তরত করার পক্তরকল্পনা করতে । ৈতপ মাতন স্বল্পতম়োক্তদ পাও়োর সরক্তিংত়ের 

আকার প্রা়ে 5 শতাংশ । 
 

প়াওয়়ার এক্সরচঞ্জ অফ ইশ্বিয়়া শ্বলশ্বমরেড েম্পরেে : 

• এটি ভারততর প্রথম প্রাক্ততষ্ঠাক্তনকভাতৈ উন্নীত পাও়োর এেতচঞ্জ ক্তহোতৈ 20 

সফব্রু়োরী, 2008-এ অন্তভুপ ি হত়েক্তেল । 

• PXIL ক্তৈক্তভন্ন ইতলক্তিক্তেটি সরক্তিং েক্তলউশন প্রদান কতর এৈং সক্রতাতদর 

ক্তৈতক্রতাতদর োতথ েংতযাগ করতত োহায্য কতর । 

• PXIL-এর অতথারাইেি সশ়োর কযাক্তপটাল হল 120 সকাটি টাকা এৈং 

সপইি-আপ কযাক্তপটাল হল 58.47 সকাটি টাকা৷ 
 

IRDAI: LIC, GIC Re এৈাং New India পদ্ধশ্বতগতি়ারৈ 

গুরুত্বপূণে ৈীম়াে়ারী 

ইিুযতরি সরগুতলটর, ইিুযতরি সরগুতলটক্তর অযান্ড সিতভলপতমে অথক্তরটি অফ 

ইক্তন্ড়ো (Irdai) জাক্তনত়েতে সয LIC, GIC Re এৈং New India সক 2021-

22 োতলর জন্য সিাতমক্তেক ক্তেতেক্তমকযাক্তল ইমতপাটপ যাে ইিুযরার (D-SIIs) 

ক্তহোতৈ ক্তচক্তিত করা রত়েতে। D-SIIs-এর ক্রমাগত কাযপকাক্তরতা ৈীমা 

পক্তরতষৈাগুক্তলর প্রাপ্যতার জন্য গুরুেপূণপ । D-SII হল ৈীমাকারী যারা 'খুৈ ৈ়ি 

ৈ়া ব্যথে হওয়়ার িন্য খুৈ গুরুত্বপূণে' ৈতল মতন করা হ়ে | 
 

অনল়াইরন পশ্বলশ্বে শ্বৈশ্বির িন্য LIC ‘Digi Zone’ এর উরব়াধন 

েরররে 

ভারততর লাইফ ইিুযতরি কতপপাতরশন (LIC) ক্তিক্তজটাল পদক্তচি ৈাড়াতনার 

প্রতচষ্টার অংশ ক্তহোতৈ মুোইত়ের ৈাো কুরলা কমতেতে "Digi Zone" এর 

উতদ্বাধন কতরতে। গ্রাহকরা অনলাইতন পক্তলক্তে ক্তকনতত, ক্তপ্রক্তম়োম ক্তদতত এৈং 

অন্যান্য পক্তরতষৈাগুক্তল সপতত LIC-এর Digi Zone ব্যৈহার করতত পাতরন। 
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শ্বনপ্পন ইশ্বিয়়া MF ি়াররতর প্রথম অরে়া ETF চ়ালু েরররে 

ক্তনপ্পন লাইফ ইক্তন্ড়ো অযাতেট ম্যাতনজতমে ক্তলক্তমতটি ক্তনপ্পন ইক্তন্ড়ো ক্তমউচু়োল 

ফান্ড (NIMF) এর েম্পদ ব্যৈস্থাপক, ভারততর প্রথম অতটা সেক্টর ETF - 

ক্তনপ্পন ইক্তন্ড়ো ক্তনফটি অতটা ETF চালু করার সোষণা কতরতেন । ক্তনপ্পন ইক্তন্ড়ো 

ক্তনফটি অতটা ETF প্রধানত ইনতিে এর অনুপাতত ক্তনফটি অতটা েূচক েমক্তিত 

েকগুক্তলতত ক্তৈক্তনত়োগ করতৈ । এটি অতটাতমাৈাইলে 4 চাকার গাক্তড়, 

অতটাতমাৈাইলে 2 এৈং 3 চাকার গাক্তড়, অতটা অযানক্তেলাক্তরজ এৈং টা়োতরর 

মততা অতটা-েম্পক্তকপ ত সেক্টরগুক্তলর প্রক্ততক্তনক্তধেকারী শীষপ 15টি (ক্তনফটি অতটা 

েূচক পেক্তত অনুোতর) েংস্থাগুক্তলর এেতপাজার েরৈরাহ করতৈ । 

ক্তনপ্পন অতটা ETF 5 জানু়োরী, 2022 সথতক 14 জানু়োরী, 2022 এর মতে 

কাজ শুরু করতৈ ৷ এতত নূযনতম 1,000 টাকা ক্তৈক্তনত়োতগর প্রত়োজন ৷  
 

NBBL পুনর়াৈৃি শ্বৈল কপরমন্ট েহি ের়ার িন্য UPMS চ়ালু 

েরররে 

NPCI Bharat BillPay Ltd. (NBBL), ভারততর ন্যাশনাল সপতমেে 

কতপপাতরশতনর েমূ্পণপ মাক্তলকানাধীন েহতযাগী প্রক্ততষ্ঠান ‘ইউক্তনফাইি 

সপ্রতজেতমে ম্যাতনজতমে ক্তেতেম’ (UPMS) নাতম একটি কাযপকাক্তরতা চালু 

কতরতে । UPMS-এর মােতম NBBL গ্রাহকতদর সযতকাতনা চযাতনল সথতক 

এৈং তাতদর পুনরাৈৃি ক্তৈল সপতমতের সযতকাতনা সমাতির জন্য স্থা়েী ক্তনতদপ শাৈলী 

সেট আপ করতত েক্ষম করতৈ । ক্তৈলগুক্তল স্ব়েংক্তক্র়েভাতৈ ক্তৈলারতদর কাে সথতক 

আনা হতৈ এৈং স্ব়েংক্তক্র়ে-সিক্তৈট এৈং ক্তৈল পক্তরতশাধ ব্যৈস্থাপনার সক্ষতত্র 

গ্রাহকতদর তাতদর কাতজর জন্য উপস্থাপন করা হতৈ । 
 

UPMS েম্পরেে : 

• ক্তৈলগুক্তল স্ব়েংক্তক্র়েভাতৈ ক্তৈলারতদর কাে সথতক আনা হতৈ এৈং স্ব়েংক্তক্র়ে-

সিক্তৈট এৈং ক্তৈল পক্তরতশাধ ব্যৈস্থাপনার সক্ষতত্র গ্রাহকতদর তাতদর কতমপর 

জন্য উপস্থাপন করা হতৈ। 

• ভারত ক্তৈলতপ সেরাল ইউক্তনট (BBPCU) দ্বারা প্রদি সকেী়ে 

পক্তরকাঠাতমা এৈং অযাক্তেতকশতনর েহা়েতা়ে ইউক্তনফাইি সপ্রতজেতমে 

ম্যাতনজতমে ক্তেতেম (UPMS) গ্রাহকতদর জন্য উপলব্ধ করা হতৈ । 
 

 

Google 500 শ্বমশ্বলয়ন ডল়াররর শ্বৈশ্বনমরয় ইের়ারয়শ্বল 

ে়াইৈ়ারশ্বেশ্বেউশ্বরটি ে়ােে আপ Siemplify কে অশ্বধগ্রহণ েররত 

চরলরে  

Alphabet Inc-এর মাক্তলকানাধীন Google 500 ক্তমক্তল়েন িলার ক্তৈক্তনমত়ে একটি 

চুক্তিতত ইেরাত়েক্তল োইৈারক্তেক্তকউক্তরটি োটপ আপ Siemplify সক অক্তধগ্রহণ 

কতরতে । এই অক্তধগ্রহণটি ক্রমৈধপমান োইৈার-আক্রমতণর মতে সদতশ মাক্তকপ ন 

প্রযুক্তি জা়োতের ক্তনরাপিা ৈাড়াতত োহায্য করতৈ । Google ক্লাউতির 

ক্রক্তনকল অপাতরশতন Siemplify একক্তত্রত হতৈ । Google ক্লাউতির ক্তনরাপিা 

দতলর একটি অংশ ক্তহতেতৈ Siemplify সকাম্পাক্তনগুক্তলতক threat এর 

প্রক্ততক্তক্র়ো আরও ভালভাতৈ পক্তরচালনা করতত োহায্য করতৈ। 
 

অশ্বধগ্রহণটি েম্পরেে : 

• এই অক্তধগ্রহণটি হল Google দ্বারা সকাতনা ইেরাত়েক্তল সকাম্পাক্তনর চতুথপ 

অক্তধগ্রহণ এৈং মাক্তকপ ন যুিরাতষ্ট্রর ৈাইতর োইৈার ক্তনরাপিা ক্তশতল্প এটি 

প্রথম। 

• Siemplify 2015 োতল অযাতমাে োনপ (ক্তেইও), অযালন সকাতহন 

(ক্তেটিও) এৈং গ্যাক্তর ফাটাখভ (ক্তেওও) দ্বারা প্রক্ততক্তষ্ঠত হত়েক্তেল ৷ এর সতল 

আক্তৈতৈ অক্তফে এৈং ক্তনউই়েতকপ  েদর দপ্তর রত়েতে । 
 

মুরেশ আম্ব়াশ্বনর শ্বরল়ারয়ন্স শ্বররেল 25.8% অাংশীে়াশ্বরত্ব অিে রনর 

িন্য Dunzo কত $200 শ্বমশ্বলয়ন শ্বৈশ্বনরয়়াগ েরররে 

মুতকশ আোক্তনর ক্তরলাত়েি ক্তরতটল সৈঙ্গালুরু-ক্তভক্তিক কুইক কমােপ সে়োর 

Dunzo সত 25.8 শতাংশ সশ়োতরর জন্য $200 ক্তমক্তল়েন ৈা প্রা়ে 1,488 সকাটি 

টাকা ক্তৈক্তনত়োগ কতরতে । এটি ক্তরলাত়েিতক সদতশর ক্রমৈধপমান দ্রুত সিক্তলভাক্তর 

ৈাজাতর পা রাখতত োহায্য করতৈ । ক্তরলাত়েি ইন্ডাক্তিজ ক্তলক্তমতটতির সনতৃতে 

েৈপতশষ রাউতন্ড Dunzo সমাট $240 ক্তমক্তল়েন েংগ্রহ কতরতে । অন্যান্য ক্তৈযমান 

ক্তৈক্তনত়োগকারীরা হল Lightbox, Ligthrock, 3L Capital এৈং Alteria 

Capital, যারা এই রাউতন্ড অংশ ক্তনত়েক্তেল। 

 

Agreement News in Bengali 
 

WFP এৈাং অক্ষয় প়াত্র ফ়াউরিশন PM POSHAN Scheme 

 

উন্নত েররত অাংশীে়াশ্বরত্ব েরররে 

ভারতত জাক্ততেংতের ক্তৈি খায কমপেূক্তচ (WFP) Pradhan Mantri – 

Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN) প্রকতল্পর কাযপকাক্তরতা 

ৈাড়াতনার জন্য অক্ষ়ে পাত্র ফাউতন্ডশতনর (TAPF) োতথ অংশীদাক্তরে কতরতে 

। অংশীদাক্তরতের লক্ষয খায ক্তনরাপিা এৈং স্বাস্থযক্তৈক্তধ প্রকতল্পর উন্নক্তত করা এৈং 

সু্কতলর খাৈাতরর পুক্তষ্টর মান ৈৃক্তে করা । 
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Appointment News in Bengali 
 

শ্বিস্ত়ার়া এয়়ারল়াইরন্সর পরৈতী CEO শ্বহে়ারৈ শ্বৈরন়াে ে়াননরে 

শ্বনযুক্ত ের়া হরয়রে 

ক্তৈতনাদ কানন ক্তভিারা এ়োরলাইতির CEO ক্তহতেতৈ দাক্ত়েে গ্রহণ কতরতেন । 

ক্ততক্তন সলেক্তল থং-এর স্থাতন এই পতদর দাক্ত়েে োমলাতৈন, ক্তযক্তন 16 জুলাই, 

2017 সথতক 31 ক্তিতেের, 2021 পযপন্ত সকাম্পাক্তনর CEO ক্তেতলন ৷ এতত ৈলা 

হত়েতে সয দীপক রাজাও়োততক ক্তভিারার ক্তচফ কমাক্তশপ়োল অক্তফোতরর ভূক্তমকা 

গ্রহণ করতত ৈলা হত়েতে ৷ ক্তভিারা, টাটা েি প্রাইতভট ক্তলক্তমতটি এৈং ক্তেঙ্গাপুর 

এ়োরলাইতির মতে একটি 51:49 সয থ উতযাগ । 
 

ৈলরেৈ প্রে়াশরে J&K ব্য়ারের MD এৈাং CEO শ্বহে়ারৈ শ্বনযুক্ত 

ের়া হরয়রে 

ৈলতদৈ প্রকাশতক ক্ততন ৈেতরর জন্য জেু ও কাশ্মীর ব্যাতঙ্কর ম্যাতনক্তজং ক্তিতরক্টর 

এৈং ক্তচফ এক্তেক্তকউটিভ অক্তফোর (MD এৈং CEO) ক্তহোতৈ ক্তনযুি করা 

হত়েতে। ক্ততক্তন ক্তনত়োগ কাযপভার গ্রহতণর তাক্তরখ অথৈা 2022 োতলর 10 এক্তপ্রল 

এর মতে সযটি আতগ হতৈ সেই ক্তদন সথতক এই পতদর দাক্ত়েে োমলাতৈন । ক্ততক্তন 

োড়াও আর. সক. ক্তেব্বারতক ব্যাতঙ্কর পষপতদ অক্ততক্তরি পক্তরচালক ক্তহোতৈ ক্তনযুি 

করা হত়েতে। 

ৈলতদৈ প্রকাতশর ব্যাক্তঙ্কংত়ে 30 ৈেতরর সৈক্তশ অক্তভজ্ঞতা রত়েতে। ক্ততক্তন 1991 

োতল SBI-এ প্রতৈশনাক্তর অক্তফোর ক্তহোতৈ সযাগদান কতরক্তেতলন এৈং, মুোই-এ 

SBI এর ক্তচফ সজনাতরল ম্যাতনজার (ক্তিক্তজটাল এৈং সলনতদন ব্যাক্তঙ্কং মাতকপ টিং 

ক্তৈভাগ) ক্তেতলন।  
 

শ্বিএে প়াঠ়াশ্বনয়়া ি়ারতীয় কে়াে গ়ারডে র মহ়াপশ্বরচ়ালরের ে়াশ্বয়ত্ব 

গ্রহণ েরররেন 

ক্তভ.এে. পাঠাক্তন়ো কৃষ্ণস্বামী নটরাজতনর কাে সথতক ভারতী়ে সকাে গাতিপ র 

24তম মহাপক্তরচালক (ক্তিক্তজ) ক্তহোতৈ দাক্ত়েে গ্রহণ কতরতেন | কৃষ্ণস্বামী 

নটরাজন চাকক্তর সথতক অৈের ক্তনত়েতেন। ক্তভ.এে. পাঠাক্তন়ো ওত়েক্তলংটতনর 

ক্তিতফি োক্তভপ তেে োফ কতলজ এৈং ক্তনউ ক্তদক্তল্লর ন্যাশনাল ক্তিতফি কতলতজর 

প্রািণ োত্র। ক্ততক্তন 2019 োতলর নতভেতর অক্ততক্তরি মহাপক্তরচালতকর পতদ 

উন্নীত হন এৈং ক্তৈশাখাপিনতম সকাে গািপ  কমান্ডার (ইোনপ ক্তেতৈািপ ) ক্তহোতৈ 

দাক্ত়েে গ্রহণ কতরন। 
 

শ্বৈনয় কুম়ার শ্বত্রপ়াঠীরে করলওরয় কৈ়ারডে র কচয়়ারম্য়ান এৈাং CEO 

শ্বহে়ারৈ শ্বনযুক্ত ের়া হরয়রে 

ভারতী়ে সরলওত়ে পক্তরতষৈার 1983 ব্যাতচর ক্তৈন়ে কুমার ক্তত্রপাঠীতক সরলওত়ে 

সৈাতিপ র নতুন সচ়োরম্যান এৈং প্রধান ক্তনৈপাহী কমপকতপ া ক্তহোতৈ ক্তনযুি করা 

হত়েতে । ক্ততক্তন ৈতপ মাতন সরলওত়ে সৈাতিপ র সচ়োরম্যান পতদ উির-পূৈপ 

সরলওত়ের সজনাতরল ম্যাতনজার ক্তহতেতৈ কাজ করতেন। ভারতী়ে সরলওত়ে 

সৈািপ  হল ভারতী়ে সরতলর েতৈপাচ্চ েংস্থা, যা সরল মন্ত্রতকর মােতম েংেতদ 

ক্তরতপাটপ  কতর। মক্তন্ত্রপক্তরষতদর ক্তনত়োগ কক্তমটি 1 জানু়োক্তর সথতক 6 মাতের জন্য 

ক্তত্রপাঠির ক্তনত়োতগর অনুতমাদনই সদ়েক্তন ৈরং 2022 োতলর 31 ক্তিতেের পযপন্ত 

তার সম়োদ ৈাড়াতনাও মঞু্জরও কতরতে । 

ক্তৈন়ে কুমার ক্তত্রপাঠি েুইজারল্যান্ড এৈং মাক্তকপ ন যুিরাতষ্ট্র উচ্চতর ব্যৈস্থাপনা 

প্রক্তশক্ষণ সপ্রাগ্রাতম সযাগদান কতরতেন। ক্তত্রপাঠী অতযাধুক্তনক ক্তি-সফজ 

সলাতকাতমাটিভ চালু করতত এৈং তাতদর স্বতদশীকরতণ গুরুেপূণপ ভূক্তমকা পালন 

কতরক্তেতলন, যা এখন ভারতী়ে সরলওত়ের প্রদান কমপতক্ষত্র । সরলওত়ে ব্যৈস্থাপনা 

ও প্রশােতন ক্তৈন়ে কুমার ক্তত্রপাঠির ব্যাপক অক্তভজ্ঞতা রত়েতে। 
 

শ্বরি়ািে  ব্য়াে অফ ইশ্বিয়়া অিয় কুম়ার কচৌধুরী এৈাং েীপে 

কুম়াররে নতুন শ্বনৈে়াহী পশ্বরচ়ালে শ্বহে়ারৈ শ্বনযুক্ত েরররে 

ক্তরজাভপ  ব্যাঙ্ক অফ ইক্তন্ড়ো (RBI) দীপক কুমার এৈং অজ়ে কুমার সচ ধুরীতক 03 

জানু়োরী সথতক কাযপকরী নতুন ক্তনৈপাহী পক্তরচালক (ED) ক্তহোতৈ ক্তনত়োগ কতরতে। 

ED ক্তহোতৈ পতদান্নক্তত হও়োর আতগ, দীপক কুমার RBI-এর তথ্য প্রযুক্তি 

ক্তৈভাতগর প্রধান ক্তেতলন, যখন অজ়ে সচ ধুরীর তত্ত্বাৈধাতন এই ক্তৈভাতগর প্রধান 

মহাব্যৈস্থাপক-ইন-চাজপ  ক্তেতলন। 
 

েীপে কুম়ার েম্পরেে : 

দীপক কুমার তথ্য প্রযুক্তি, োইৈার ক্তনরাপিা, সপতমে ক্তেতেম, কাতরক্তি 

ম্যাতনজতমে, মানৈ েম্পদ ব্যৈস্থাপনা, ব্যাক্তঙ্কং তত্ত্বাৈধান, বৈতদক্তশক মুদ্রা 

ব্যৈস্থাপনার সক্ষতত্র নীক্তত প্রণ়েন এৈং প্রকল্প পক্তরচালনার ফাংশনগুক্তল কভার 

কতর RBI-এর সকেী়ে অক্তফে ক্তৈভাতগ ক্ততন দশতকরও সৈক্তশ েম়ে ধতর কাজ 

কতরতেন | 
 

অিয় কুম়ার কচৌধুরী েম্পরেে : 

ইক্ততমতে, সচ ধুরী, ক্ততন দশতকরও সৈক্তশ েম়ে ধতর, ক্তরজাভপ  ব্যাতঙ্কর সকেী়ে 

অক্তফতের পাশাপাক্তশ আঞ্চক্তলক অক্তফেগুক্তলতত তত্ত্বাৈধান, ক্তন়েন্ত্রণ, মুদ্রা 

ব্যৈস্থাপনা, অথপপ্রদান এৈং ক্তনষ্পক্তি ও অন্যান্য সক্ষতত্র কাজ কতরতেন। ক্ততক্তন 

ক্তফনতটক ক্তৈভাগ, ঝুৌঁ ক্তক পযপতৈক্ষণ ক্তৈভাগ এৈং পক্তরদশপন ক্তৈভাগ সদখাতশানা 

করতৈন। 
 

ি়ারতীয় ৈাংরশ়াদ্ভূত অরশ়াে ইলুস্ব়ামী কেেল়ারত শ্বনরয়়াগপ্র়াপ্ত প্রথম 

েমেচ়ারী হরলন 

সটেলার প্রক্ততষ্ঠাতা এৈং CEO এলন মাস্ক সোষণা কতরতেন সয ভারতী়ে 

ৈংতশাদ্ভূত অতশাক ইলুস্বামী তার বৈদ্যযক্ততক যানৈাহন সকাম্পাক্তনর অতটাপাইলট 

দতলর জন্য ক্তনত়োগ করা প্রথম কমপচারী হতত চতলতেন । সটেলা়ে সযাগদাতনর 

আতগ, ক্তমিঃ ইলুস্বামী ভেও়োতগন ইতলকরক্তনক ক্তরোচপ  ল্যাৈ এৈং WABCO 

যানৈাহন ক্তন়েন্ত্রণ ব্যৈস্থার োতথ যুি ক্তেতলন । 

অতশাক এলুস্বামী সচন্নাইত়ের কতলজ অফ ইক্তঞ্জক্তন়োক্তরং ক্তগক্তন্ড সথতক 

ইতলকরক্তনে এৈং কক্তমউক্তনতকশন ক্তনত়ে ইক্তঞ্জক্তন়োক্তরংত়ে স্নাতক ক্তিক্তগ্র এৈং 

কাতনপক্তগ সমলন ক্তৈিক্তৈযাল়ে সথতক সরাতৈাটিে ক্তেতেম সিতভলপতমতের উপর 

স্নাততকাির ক্তিক্তগ্র অজপ ন কতরতেন। 
 

অলে়া শ্বমিল কতল ও প্র়ােৃশ্বতে গ্য়াে েরপে়াররশরনর প্রথম মশ্বহল়া 

প্রধ়ান হরয়রেন 

ONGC-সত HR ক্তিতরক্টর, অলকা ক্তমিালতক ভারততর ৈৃহিম সতল ও গ্যাে 

উৎপাদনকারী অত়েল অযান্ড ন্যাচারাল গ্যাে কতপপাতরশন (ONGC) এর নতুন 

অন্তৈপতী সচ়োরম্যান এৈং ব্যৈস্থাপনা পক্তরচালক (CMD) ক্তহোতৈ অক্ততক্তরি 

দাক্ত়েে সদও়ো হত়েতে । ক্ততক্তনই প্রথম মক্তহলা ক্তযক্তন মহারত্ন সকাম্পাক্তনতত শীষপ 

পতদর দাক্ত়েে োমলাতৈন । ক্ততক্তন েুভাষ কুমাতরর স্থাতন এই পতদ ক্তনযুি 

হত়েতেন, ক্তযক্তন 31তশ ক্তিতেের অৈের ক্তনত়েক্তেতলন । ক্ততক্তন অন্তৈপতীকালীন প্রধান 

ক্তহতেতৈও দাক্ত়েে পালন করক্তেতলন। 
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শ্বি অরশ়াে কুম়াররে ন্য়াশন়াল শ্বমশন ফর শ্বিন গঙ্গ়ার DG শ্বহে়ারৈ 

শ্বনরয়়াগ ের়া হরয়রে 

জলশক্তি মন্ত্রতকর অধীতন অক্ততক্তরি েক্তচৈ, ক্তজ অতশাক কুমারতক জলশক্তি 

মন্ত্রতকর অধীতন ন্যাশনাল ক্তমশন ফর ক্তক্লন গঙ্গা (NMCG)-এর নতুন ক্তিতরক্টর-

সজনাতরল ক্তহোতৈ ক্তনযুি করা হত়েতে । ক্ততক্তন মহাপক্তরচালক রাজীৈ রঞ্জন ক্তমতের 

স্থাতন ক্তনযুি হন । অতশাক কুমার " Jal Shakti Abhiyan: Catch the 

Rain " প্রচারাক্তভযাতনর অধীতন সরইন ও়োটার হাতভপ ক্তেংত়ে চমৎকার কাতজর 

িন্য ‘the Rain Man of India’ নাতম পক্তরক্তচত। 
 

ন্য়াশন়াল শ্বমশন ফর শ্বিন গঙ্গ়া েম্পরেে : 

ন্যাশনাল ক্তমশন ফর ক্তক্লন গঙ্গা (NMCG) 12ই আগে 2011-এ সোোইটিে 

সরক্তজতিশন অযাক্ট 1860-এর অধীতন একটি সোোইটি ক্তহোতৈ ক্তনৈক্তন্ধত 

হত়েক্তেল । এটি ন্যাশনাল গঙ্গা ক্তরভার সৈক্তেন অথক্তরটি (এনক্তজআরক্তৈএ) এর 

ৈািৈা়েন শাখা ক্তহোতৈ কাজ কতরক্তেল | 
 

অতুল কেশপ US -ইশ্বিয়়া শ্বৈিরনে ে়াউশ্বন্সরলর কপ্রশ্বেরডন্ট 

শ্বহে়ারৈ শ্বনযুক্ত হরয়রেন 

ভারতী়ে ৈংতশাদ্ভূত আতমক্তরকান কূটনীক্ততক অতুল সকশপতক US সচোর অফ 

কমােপ দ্বারা US-ইশ্বিয়়া শ্বৈিরনে ে়াউশ্বন্সরলর (USIBC) েভাপক্তত ক্তনযুি 

করা হত়েতে । তার সম়োদ 05 ি়ানুয়়ারী, 2022 সথতক কাযপকর হতৈ। US 

সচোর অফ কমােপ হল USIBC-এর মূল েংস্থা । শ্বনশ়া কেশ়াই শ্বৈেওয়়ারলর 

স্থাতন অতুল সকশপ এই পতদর দাক্ত়েে োমলাতৈন। 

এর আতগ, অতুল সকশপ ক্তদক্তল্লতত মাক্তকপ ন দূতাৈাে দতলর সনতৃে ক্তদত়ে ভারতত 

মাক্তকপ ন যুিরাতষ্ট্রর চাজপ ি'অযাতফ়োেপ ক্তহোতৈ কাজ কতরক্তেতলন। USIBC মাক্তকপ ন 

যুিরাষ্ট্র, ভারত এৈং ইতন্দা-প্যাক্তেক্তফক অঞ্চল জুতড় পক্তরচাক্তলত শীষপস্থানী়ে 

ক্তৈিব্যাপী সকাম্পাক্তনগুক্তলর প্রক্ততক্তনক্তধে কতর। 
 

কশফ়াশ্বল ি়ামে়া ব্য়াে অফ ৈরর়াে়ার ব্র্য়াি এনরড়ােে়ার শ্বহে়ারৈ 

শ্বনযুক্ত হরয়রেন 

রাষ্ট্রী়ে মাক্তলকানাধীন ব্যাঙ্ক অফ ৈতরাদা তার িযান্ড এনতিােপার ক্তহোতৈ ক্তক্রতকটার 

সশফাক্তল ভামপাতক স্বাক্ষর কতরতে । ব্যাঙ্ক অফ ৈতরাদা তার ক্তৈক্তভন্ন ব্যাংক্তকং এৈং 

নন-ব্যাংক্তকং উতযাতগর মােতম ক্রমাগত সদতশর যুৈকতদর েমথপন কতর | 

2019 োতল, 15 ৈের ৈ়েতে, শাফাক্তল ভারততর হত়ে মক্তহলাতদর টি-সটাত়েক্তে 

আন্তজপ াক্ততক ম্যাতচ সখলার জন্য েৈপকক্তনষ্ঠ ক্তক্রতকটার হত়েক্তেতলন । এর আতগ 

2021 োতল, সশফাক্তল ভামপা সটে ম্যাতচ 3টি েক্কা মারা প্রথম মক্তহলা ক্তক্রতকটার 

হত়েক্তেতলন । 
 

েরে়ার শ্বৈিয় পল শমে়ারে CACP এর কচয়়ারম্য়ান শ্বহে়ারৈ 

পুনঃশ্বনযুক্ত েরররে 

পাৌঁ চ ৈেতরর সম়োদ সশষ হও়োর পতর গত ৈেতরর সম মাতে পদ সেতড় সদও়োর 

পতর সকে েরকার শ্বৈিয় পল শমে়ারে Commission for Agricultural 

Costs & Prices (CACP) সচ়োরম্যান ক্তহোতৈ পুনরা়ে ক্তনযুি কতরতে । 

নূযনতম েমথপন মূল্য (MSP) এৈং অন্যান্য েংস্কাতরর প্রিাক্তৈত কক্তমটিতত 

CACP সচ়োরম্যাতনর ভূক্তমকা গুরুেপূণপ হতৈ । ক্তৈজ়ে পল শমপা ইক্তন্ড়োন 

ইনক্তেটিউট অফ ম্যাতনজতমে, আহতমদাৈাতদর সেোর ফর ম্যাতনজতমে ইন 

এক্তগ্রকালচাতরর অোপক | ক্ততক্তন 2016 োতলর জুন মাতে প্রথমৈাতরর জন্য 

CACPএর সচ়োরম্যান ক্তহোতৈ ক্তনযুি হন। 
 

Banking News in Bengali 
 

RBI KYC আপরডরের িন্য 31 ম়াচে , 2022 পযেন্ত েময়েীম়া 

ৈ়াশ্ব়িরয়রে 

ভারতী়ে ক্তরজাভপ  ব্যাঙ্ক (RBI) সোষণা কতরতে সয, পযপা়েক্রক্তমক KYC 

আপতিতটর েম়েেীমা 3 মাে ৈাক্তড়ত়ে 31 মাচপ , 2022 পযপন্ত কতরতে । 

COVID-19 এর নতুন ভযাক্তরত়েে Omicron এর জন্য এই েম়েেীমাটি ৈক্তধপত 

করা হত়েতে | আতগ পযপা়েক্রক্তমক KYC আপতিতটর েম়েেীমা ক্তেল 31 

ক্তিতেের। 
 

SBI Card ‘ে়াডে  কে়ারেন়াইরিশন’ এর িন্য Paytm-এর ে়ারথ 

যুক্ত হরয়রে 

কািপ  ধারকতদর সিটা েুরক্তক্ষত রাখতত SBI কািপ  এৈং সপতমে পক্তরতষৈাগুক্তল 

কািপ  সটাতকনাইতজশতনর জন্য Paytm-এর োতথ চুক্তি কতরতে। SBI কািপ  

Paytm-এর োতথ েহতযাক্তগতা কতরতে যাতত কািপ ধারীতদর ক্তিভাইতে তাতদর 

কািপ  সটাতকনাইজ করতত এৈং Paytm-এর মােতম অথপপ্রদান করতত েক্ষম 

হ়ে। সটাতকনাইতজশন ৈলতত সটাতকন নাতম অক্তভক্তহত অনন্য অক্ষরগুক্তলর একটি 

সেট ক্তদত়ে প্রক্ততস্থাপন কতর আেল কািপ  নেরটিতক লুক্তকত়ে রাখাতক সৈাঝা়ে | 
 

RBI: এয়়াররেল কপরমন্ট ব্য়াে 2022 ে়ারলর scheduled bank 

েয়াে়াে কপরয়রে 

এ়োরতটল সপতমেে ব্যাঙ্কতক ভারতী়ে ক্তরজাভপ  ব্যাঙ্ক (RBI) দ্বারা ক্তরজাভপ  ব্যাঙ্ক 

অফ ইক্তন্ড়ো অযাক্ট, 1934-এর ক্তদ্বতী়ে schedule-এ একটি তফক্তেক্তল ব্যাঙ্ক 

ক্তহোতৈ সেণীৈে করা হত়েতে৷ এর োতথ এ়োরতটল সপতমেে ব্যাঙ্ক এখন 

েরকাতরর পতক্ষ ক্তপচ করতত পাতর৷ এ়োরতটল সপতমেে ব্যাঙ্ক সদতশর েৈতচত়ে 

দ্রুত ৈধপনশীল ক্তিক্তজটাল ব্যাঙ্কগুক্তলর মতে একটি, যার সমাট 115 ক্তমক্তল়েন 

ব্যৈহারকারী আতে । এটি Airtel Thanks app এর মােতম ক্তিক্তজটাল েলুশতনর 

একটি েুযট এৈং 500,000-এর সৈক্তশ ব্যাক্তঙ্কং পত়েেগুক্তলর সনটও়োকপ  অফার 

কতর৷ 2021 োতলর সেতেেতর সশষ হও়ো সকা়োটপ াতর ব্যাংকটি লাভজনক 

হত়েতে। 
 

ি়ারতীয় শ্বরি়ািে  ব্য়াে SBI, ICICI ব্য়াে, HDFC ব্য়ােরে D-

SIB 2022 শ্বহে়ারৈ ধরর কররখরে 

ভারতী়ে ক্তরজাভপ  ব্যাঙ্ক সেট ব্যাঙ্ক অফ ইক্তন্ড়ো, ICICI ব্যাঙ্ক এৈং HDFC 

ব্যাঙ্কতক সদশী়ে পেক্ততগতভাতৈ গুরুেপূণপ ব্যাঙ্ক (ক্তি-এেআইক্তৈ) ক্তহোতৈ ধতর 

সরতখতে । এই ক্ততনটি ব্যাঙ্ক 2017 োতলর 04 সেতেের সথতক RBI দ্বারা 

প্রকাক্তশত D-SIB-এর তাক্তলকা়ে অন্তভুপ ি রত়েতে ৷ সদশী়ে পেক্ততগতভাতৈ 

গুরুেপূণপ ব্যাঙ্কগুক্তল হল সেই ব্যাঙ্কেমূহ সযগুক্তল ব্যথপ হতল অথপনীক্তততত ব্যাপক 

প্রভাৈ সফলতৈ ৷ 
 

http://www.careerpower.in/
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আন্তিে ়াশ্বতে করশ্বমেয়ান্স ব্যৈে়ার িন্য শ্বরি়ািে  ব্য়াে অফ ইশ্বিয়়া 

শ্বফরন়া কপরমন্টে ব্য়ােরে অনুরম়ােন শ্বেরয়রে 

মাক্তন রািফার োক্তভপ ে ক্তস্কম (MTSS) এর অধীতন আন্তজপ াক্ততক (ক্রে ৈিপ ার) 

সরক্তমটযাি ব্যৈো শুরু করার জন্য ক্তরজাভপ  ব্যাঙ্ক অফ ইক্তন্ড়ো ক্তফতনা সপতমেে 

ব্যাঙ্কতক অনুতমাদন ক্তদত়েতেন । এরফতল ক্তফতনা সপতমেে ব্যাংতকর গ্রাহকরা 

ক্তৈতদশ সথতক পাঠাতনা অথপ গ্রহণ করতত েক্ষম হতৈ । ব্যাংকটি তার সমাৈাইল 

অযাক্তেতকশনগুক্তলততও পক্তরতষৈাটি ৈািৈা়েতনর পক্তরকল্পনা কতরতে এৈং এটি 

ক্রে-ৈিপ ার সরক্তমটযাি উন্নত করতত আরও সনতৃস্থানী়ে মাক্তন রািফার অপাতরটর 

(MTOs) এর োতথ পাটপ নারক্তশপ করার পক্তরকল্পনা কতরতে । 
 

RBI অফল়াইন শ্বডশ্বিে়াল কপরমরন্টর িন্য কফ্রমওয়়ােে  ি়াশ্বর 

েরররে 

ভারতী়ে ক্তরজাভপ  ব্যাঙ্ক গ্রামীণ এৈং আধা-শহর এলাকা়ে ক্তিক্তজটাল 

সলনতদনগুক্তলতক এক্তগত়ে ক্তনত়ে যাও়োর জন্য কািপ , ও়োতলট, সমাৈাইল ক্তিভাইে 

ইতযাক্তদ ব্যৈহার কতর অফলাইন সমাতি স্বল্প-মূতল্যর ক্তিক্তজটাল অথপপ্রদাতনর 

েুক্তৈধার জন্য একটি কাঠাতমা জাক্তর কতরতে৷ অফলাইন সপতমে সলনতদতনর 

ঊর্ধ্প  েীমা 200 ে়াে়া ক্তনধপারণ করা হত়েতে এৈং সযতকান েমত়ে কম়াে 2,000 

ে়াে়া সলনতদন করা যাতৈ। সিমও়োকপ  অথরাইজি সপতমে ক্তেতেম অপাতরটর 

(PSOs) এৈং সপতমে ক্তেতেম পাটিপ ক্তেপ্যাে (PSPs), অক্তধগ্রহনকারী এৈং 

ইেুয়োর (ব্যাংক এৈং নন-ব্যাঙ্ক)তক স্বল্প মূতল্যর অফলাইন ক্তিক্তজটাল সপতমে 

পক্তরচালনা করতত েক্ষম করতৈ। 

অফলাইন সমাতির অধীতন কািপ , ও়োতলট এৈং সমাৈাইল ক্তিভাইতের মততা 

সযতকাতনা চযাতনল ৈা উপকরণ ব্যৈহার কতর সপতমেগুক্তল োমনা-োমক্তন 

(প্রক্তেক্তমটি সমাি) করা সযতত পাতর। এই সলনতদতনর জন্য additional factor 

of authentication (AFA) এর প্রত়োজন হতৈ না | 

 

Schemes & Committee 
 

GoI ফ্ল্য়াগশ্বশপ UJALA শ্বস্কম 7 ৈের পূণে েরররে 

ক্তৈদ্যযৎ মন্ত্রতকর ফ্ল্যাগক্তশপ UJALA সপ্রাগ্রামটি 05 জানু়োরী, 2022-এ LED 

লাইট ক্তৈতরণ ও ক্তৈক্তক্রর োত ৈের েফলভাতৈ পূণপ কতরতে । ভারততর প্রধানমন্ত্রী 

শ্রী নতরে সমাদী 2015 োতলর 05 জানু়োরী েকতলর জন্য োে়েী মূতল্যর LEDs 

(UJALA) ক্তস্কম চালু কতরক্তেতলন | 
 

উরয়াগটি েম্পরেে : 

• UJALA উতযাগ হল ক্তৈতির ৈৃহিম শূন্য-ভতুপ ক্তক গাহপ স্থয আতলা সপ্রাগ্রাম 

যার অধীতন োরা সদতশ 36.78 সকাটিরও সৈক্তশ LED ক্তৈতরণ করা হত়েতে। 

• 5ই জানু়োরী 2022 পযপন্ত, ৈাক্তষপক 47,778 ক্তমক্তল়েন (48 ক্তৈক্তল়েন) 

ক্তকতলাও়োট-েো (kWh) শক্তি েঞ্চ়ে করা হত়েতে । 386 সকাটি টন 

CO2 ক্তনগপমন হ্রাে েহ 9,565 সমগাও়োট (MW) চাক্তহদা এড়াতনা 

হত়েতে। 
 

শ্বৈৈ়ারহর আইশ্বন ৈয়ে ৈ়া়ি়ারন়ার শ্বৈল পরীক্ষ়া ের়ার িন্য 31 

েেরস্যর প্য়ারনরল েুশ্বিত়া কেৈরে অন্তিুে ক্ত ের়া হরয়রে 

"ৈাল্য ক্তৈৈাহ ক্তনতষধাজ্ঞা (েংতশাধন) ক্তৈল, 2021" পরীক্ষা করার জন্য গঠিত 

েংেদী়ে স্থা়েী কক্তমটি শুধুমাত্র একজন মক্তহলা প্রক্ততক্তনক্তধ েহ সমাট 31 জন েদস্য 

ক্তনত়ে গঠিত হত়েতে । সমাট 31 েদতস্যর মতে, TMC োংেদ েুক্তস্মতা সদৈ 

কক্তমটিতত একমাত্র মক্তহলা প্রক্ততক্তনক্তধ । ক্তৈলটি পুরুষতদর োতথ মক্তহলাতদর েমাতজর 

েৈতক্ষতত্র েমান িতর আনার জন্য ভারতত মক্তহলাতদর ক্তৈৈাতহর বৈধ ৈ়েে 18 

সথতক 21-ৈের করার উতেতে েরকার জাক্তর করতত চতলতে |  

 

Science & Technology News in Bengali 
 

Covid-19 এর নতুন রূপ ‘IHU’ ফ্র়ারন্স আশ্বৈষৃ্কত হরয়রে 

িাতির ক্তৈজ্ঞানীরা এৈং ক্তৈতশষজ্ঞরা 'IHU' নাতম পক্তরক্তচত COVID-19 এর 

একটি নতুন রূপ েনাি কতরতেন ৈতল জানা সগতে । নতুন রূপটি ওক্তমক্রতনর 

সচত়ে সৈক্তশ পক্তরৈক্ততপ ত সিন ৈতল জানা সগতে । B.1.640.2 ৈা IHU রূপটি 

প্রথম IHU Mediterranee ইনতফকশন ইনক্তেটিউতটর ক্তশক্ষাক্তৈদতদর দ্বারা 

ক্তচক্তিত করা হত়েক্তেল এৈং এতত 46টি ক্তমউতটশন রত়েতে, যা ওক্তমক্রতনর সচত়ে 

সৈক্তশ । এই নতুন রূপটি প্রা়ে 12 টি মাতেপইতলতের কাতে ক্তরতপাটপ  করা হত়েতে 

এৈং এটি আক্তিকান সদশ কযাতমরুতনর োতথ যুি থাকার অনুেন্ধান পাও়ো 

সগতে । ক্তকন্তু, Omicron সিন এখনও ক্তৈতির সৈক্তশরভাগ অংতশ আক্তধপতয 

ক্তৈিার করতে । 
 

CryptoWire ি়াররতর প্রথম শ্বিরট়াে়াররশ্বন্স IC15 এর শ্বৈিব্য়াপী 

েূচে প্রৈতে ন েরররে 

CryptoWire হল একটি ক্তৈিব্যাপী ক্তক্রতো েুপার অযাপ সযটি TickerPlant-

এর একটি ক্তৈতশষ ব্যৈোক্ত়েক ইউক্তনট ‘IC15’ চালু করার সোষণা কতরতে, যা 

ৈাজার মূলধতনর দ্বারা একটি ক্তন়েম-ক্তভক্তিক ক্তৈিৃত ৈাজার েূচক । IC15 ক্তৈতির 

শীষপস্থানী়ে ক্তক্রতো এেতচতঞ্জ তাক্তলকাভুি 15টি ক্তলকুইি ক্তক্রতোকাতরক্তির 

কাযপকাক্তরতা রযাক কতর এৈং তা পক্তরমাপ কতর | 
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Awards & Honours News in Bengali 
 

ে়াউথ ইশ্বিয়়ান ব্য়াে UiPath অরে়ারমশন এশ্বক্সরলন্স পুরষ্ক়ার 

2021 শ্বিরতরে 

োউথ ইক্তন্ড়োন ব্যাঙ্ক (SIB) 'Crisis for Business Continuity'-এর অধীতন 

সেরা অতটাতমশতনর জন্য UiPath অরে়ারমশন এশ্বক্সরলন্স অয়াওয়়াডে  2021 

ক্তজতততে । 2021 েংস্করণ রূপান্তরমূলক অতটাতমশন প্রকতল্পর মােতম পক্তরৈতপ ন 

আনার জন্য ভারত এৈং দক্তক্ষণ এক্তশ়ো (শ্রীলঙ্কা, ৈাংলাতদশ এৈং সনপাল) জুতড় 

ব্যক্তি ও েংস্থার অৈদানতক স্বীকৃক্তত সদ়ে । 
 

Other Awards: 

 

কেণী ব্যশ্বক্ত/োংস্থ়া 

Best Cognitive Automation 
EY Global Delivery Services and 

PricewaterhouseCoopers 

Best First Time 

Automation 

Teejay and Shapoorji Pallonji and 

Co. 

Best Automation Center of 

Excellence 

Reckitt and JSW Global Business 

Solutions 

Best Citizen Developer 

Program 
Firstsource Solutions and HP Inc 

Special UiPath Recognition 
JSW Steel Limited and Omega 

Healthcare 
 

কিশ্বে কচৌধুরী োংখ্য়াতরে প্রথম শ্বগরনে ওয়়ার্ল্ে  করেডে  কপরয়রেন 

ভারততর শীষপস্থানী়ে েংখ্যাতত্ত্বক্তৈদতদর মতে একজন JC সচ ধুরী েংখ্যাততত্ত্ব 

প্রথম ক্তগতনে ও়োল্ডপ  সরকিপ  এৈং 2022 োতলর প্রথম ক্তৈি সরকিপ  অজপ ন 

কতরতেন | ক্ততক্তন প্রা়ে 6000 জন অংশগ্রহণকারীতক প্রাচীন ক্তৈজ্ঞান েম্পতকপ  

ক্তশক্তক্ষত কতরতেন | 

গ্রীে, ক্তমশর, চীন, চালক্তদ়ো এৈং ভারততর মততা প্রাচীন েংসৃ্কক্তত জুতড় প্রচক্তলত 

েংখ্যাতত্ত্ব েম্পতকপ  েতচতনতা বতক্তরর জন্য CNPL (Chaudhry Nummero 

Pvt Ltd) এৈং ভারতী়ে েংখ্যাক্তৈযা ইনক্তেটিউট দ্বারা এই উতযাতগর আত়োজন 

করা হত়েক্তেল । 
 

র়ামন়াথ কগ়ারয়ে়া এশ্বক্সরলন্স ইন ি়ানে়াশ্বলিম পুরস্ক়ার কর়্াষণ়া ের়া 

হরয়রে 

ইক্তন্ড়োন এেতপ্রে গ্রুপ োরা সদতশ োংৈাক্তদকতদর জন্য 2019 োতলর কাতজর 

স্বীকৃক্তত স্বরূপ রামনাথ সগাত়েঙ্কা এক্তেতলি ইন জানপাক্তলজম অযাও়োিপ ে (RNG 

অযাও়োিপ ে) সোষণা কতরতে । রামনাথ সগাত়েঙ্কা এক্তেতলি ইন জানপাক্তলজম 

অযাও়োিপ ে (RNG অযাও়োিপ ে) হল োংৈাক্তদকতার সক্ষতত্র ভারততর েৈতচত়ে 

মযপাদাপূণপ পুরস্কার, যা 2006 োল সথতক প্রক্তত ৈের অনুক্তষ্ঠত হ়ে । 2021 োতলর 

24 ক্তিতেের এৈং 2022 োতলর 4 জানু়োরী এর মতে ক্তৈজ়েীতদর েক্তৈর গল্পগুক্তল 

ক্তপ্রে এৈং ক্তিক্তজটাল েংস্করণগুক্তলতত উপক্তস্থত হত়েতে ৷ 
 

শ্বৈিয়ীরের ত়াশ্বলে়া: 

• ক্তহক্তন্দ (ক্তপ্রে): আনন্দ সচ ধুরী, বদক্তনক ভাস্কর 

• ক্তহক্তন্দ (েম্প্রচার): েুশীল কুমার মহাপাত্র, এনক্তিটিক্তভ ভারত 

• আঞ্চক্তলক ভাষা (মুদ্রণ): অক্তনতকত ৈেন্ত োতথ, সলাকেিা 

• আঞ্চক্তলক ভাষা (েম্প্রচার): েুনীল সৈক্তৈ, ক্তমক্তি়ো ও়োন টিক্তভ 

• পক্তরতৈশ, ক্তৈজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্তরতপাটিপ ং (ক্তপ্রে): টিম পাক্তর (ক্তপপলে আকপ াইভ 

অফ রুরাল ইক্তন্ড়ো) 

• পক্তরতৈশ, ক্তৈজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্তরতপাটিপ ং (েম্প্রচার): টিম সিাল 

• আনকভাক্তরং ইক্তন্ড়ো ইনক্তভক্তজৈল (ক্তপ্রে): ক্তশৈ েহা়ে ক্তেং, য ক্তহনু্দ 

• আনকভাক্তরং ইক্তন্ড়ো ইনক্তভক্তজৈল (েম্প্রচার): ক্তত্রদীপ সক মন্ডল, য কুইে 

• ক্তৈজতনে অযান্ড ইতকানক্তমক জানপাক্তলজম (ক্তপ্রে): েুমন্ত ব্যানাক্তজপ , ক্তৈজতনে 

টুতি 

• ব্যৈো ও অথপননক্ততক োংৈাক্তদকতা (েম্প্রচার): আ়েুক্তশ ক্তজন্দাল, ইক্তন্ড়ো 

টুতি টিক্তভ 

• ক্তরতপাটিপ ং অন পক্তলটিে অযান্ড গভনপতমে (ক্তিক্তজটাল): ধীরাজ ক্তমে, য 

ও়েযার 

• ক্তরতপাটিপ ং অন পক্তলটিে অযান্ড গভনপতমে (েম্প্রচার): সেক্তম পাশা, 

Thewire.in 

• ক্রীড়া োংৈাক্তদকতা (ক্তপ্রে): ক্তনহাল সকাক্তশ, য ইক্তন্ড়োন এেতপ্রে 

• ক্রীড়া োংৈাক্তদকতা (েম্প্রচার): টিম ক্তনউজএে 

• ইনতভক্তেতগটিভ ক্তরতপাটিপ ং (ক্তপ্রে): কাউনাইন সশক্তরফ এম, য ইক্তন্ড়োন 

এেতপ্রে 

• অনুেন্ধানী প্রক্তততৈদন (েম্প্রচার): এে মতহশ কুমার, মতনারমা ক্তনউজ 

• কলা, েংসৃ্কক্তত এৈং ক্তৈতনাদন েম্পক্তকপ ত প্রক্তততৈদন: উদ়ে ভাটি়ো, ক্তমে 

• নাগক্তরক োংৈাক্তদকতার জন্য প্রকাশ কািপ াতল সমতমাক্তর়োল পুরস্কার: বচতন্য 

মারপাকও়োর, মুোই ক্তমরর 

• ফতটাোংৈাক্তদকতা: ক্তজশান এ লক্ততফ, য কযারাভান 

• ৈই (নন-ক্তফকশন): অরুণ সমাহন েুকুমার 
 

ে়াশ্বনশ শ্বেশ্বেেী মররণ়াির মুম্ব়াই কপ্রে ি়ারৈর RedInk Award 

2020 কপরয়রেন 

আফগাক্তনিাতন একটি অযাোইনতমতের েম়ে মারা যাও়ো ফতটাোংৈাক্তদক িযাক্তনশ 

ক্তেক্তেকীতক মুোই সপ্রে ক্লাৈ কতৃপ ক 2020 োতলর জন্য 'োংৈাক্তদক অফ য ই়োর' 

ক্তহোতৈ মরতণাির পুরসৃ্কত করা হত়েতে। CJI এন ক্তভ রামন ৈাক্তষপক ‘োংৈাক্তদকতা়ে 

সেষ্ঠতের জন্য সরিইঙ্ক অযাও়োিপ ে’ উপস্থাপন কতরতেন। ক্ততক্তন িযাক্তনশ ক্তেক্তেকীতক 

"তার অনুেন্ধানমূলক এৈং প্রভাৈশালী েংৈাদ ফতটাগ্রাক্তফর ৈণপালীর জন্য" মযপাদাপূণপ 

পুরস্কার প্রদান কতরন। দাক্তনশ ক্তেক্তেকীর স্ত্রী সিতিক্তরক ক্তেক্তেকী পুরস্কারটি গ্রহণ কতরন। 
 

শ্বিশ়ান এ লশ্বতফ ফরে়া ে়াাংৈ়াশ্বেেত়ায় র়ামন়াথ কগ়ারয়ে়া পুরস্ক়ার 

শ্বিরতরেন 

ক্তজশান এ লক্ততফ ফতটা জানপাক্তলজম ক্তৈভাতগ রামনাথ সগাত়েঙ্কা পুরস্কার 

ক্তজতততেন । ক্ততক্তন তার েক্তৈর প্রৈতন্ধর জন্য এই পুরস্কারটি ক্তজতততেন, যা ক্তেল 

NRC -সত অন্তভুপ ক্তির জন্য একটি কঠিন েংগ্রাম | এটি 2019 োতলর অতক্টাৈতর 

য কযারাভাতন প্রকাক্তশত হত়েক্তেল । ক্ততক্তন ন্যাশনাল সরক্তজোর অফ ক্তেটিতজন 

(NRC) সথতক ৈাদ পড়া মানুষতদর দ্যদপ শার অৈস্থা তুতল ধতর ক্তেতলন |  
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DRDO 1ল়া ি়ানুয়়ারী 2022-এ 64 তম প্রশ্বতষ্ঠ়া শ্বেৈে উেয়াপন 

েরররে 

প্রক্ততরক্ষা গতৈষণা ও উন্ন়েন েংস্থা (DRDO) 01 জানু়োরী, 2022-এ 64তম 

প্রক্ততষ্ঠা ক্তদৈে পালন কতরতে। 1958 োতল প্রক্ততরক্ষা খাতত গতৈষণার কাজ ৈৃক্তে 

করার জন্য মাত্র 10টি পরীক্ষাগার ক্তনত়ে DRDO প্রক্ততক্তষ্ঠত হত়েক্তেল। সেই 

েমত়ে, এটি ভারতী়ে েশস্ত্র ৈাক্তহনীর জন্য অতযাধুক্তনক প্রক্ততরক্ষা প্রযুক্তি ক্তিজাইন 

এৈং ক্তৈকাতশর দাক্ত়েে পা়ে। 

এখনও পযপন্ত DRDO একাক্তধক অতযাধুক্তনক োমক্তরক প্রযুক্তির সক্ষতত্র কাজ 

করতে, যার মতে রত়েতে অযাতরানটিে, অস্ত্র, যুে যান, ইতলকরক্তনে, 

ইিরুতমতেশন, ইক্তঞ্জক্তন়োক্তরং ক্তেতেম, সক্ষপণাস্ত্র, উপকরণ, সন  ব্যৈস্থা, উন্নত 

কক্তম্পউটিং, ক্তেমুতলশন, োইৈার, জীৈন ক্তৈজ্ঞান এৈং অন্যান্য প্রযুক্তি প্রক্ততরক্ষার 

জন্য | 
 

শ্বৈি কব্র্ইল শ্বেৈে 04 ি়ানুয়়ারী 2022 এ প়াশ্বলত হয় 

ক্তৈি সিইল ক্তদৈে 2019 োল সথতক 4 জানু়োরী ক্তৈিব্যাপী পাক্তলত হ়ে । ক্তদনটি 

দৃক্তষ্টহীন মানুষ এৈং আংক্তশক দৃক্তষ্টেম্পন্ন মানুষতদর সিইল অযাতেতের 

অক্তধকারতক স্বীকৃক্তত ক্তদতত এৈং তাতদরতক মানৈাক্তধকাতরর পূণপ উপলক্তব্ধর জন্য 

সযাগাতযাতগর মােম ক্তহোতৈ সিইতলর গুরুে েম্পতকপ  েতচতন করতত পালন 

করা হ়ে । । সিইতলর উদ্ভাৈক লুই সিইতলর জন্মৈাক্তষপকীতক স্মরণ কতর ক্তদনটি 

পালন করা হ়ে | লুই সিইল 1809 োতলর 4ঠা জানু়োক্তর উির িাতির কুপতভ্র 

শহতর জন্মগ্রহণ কতরন । 
 

কব্র্ইল শ্বে? 

সিইল হল প্রক্ততটি অক্ষর এৈং েংখ্যা এৈং এমনক্তক ৈাযযন্ত্র, গাক্তণক্ততক এৈং 

বৈজ্ঞাক্তনক প্রতীকগুক্তলতক প্রক্ততক্তনক্তধে করার জন্য ে়েটি ক্তৈনু্দ ব্যৈহার কতর 

ৈণপানুক্রক্তমক এৈং েংখ্যােূচক প্রতীকগুক্তলর একটি স্পশপকাতর উপস্থাপনা । 

সিইতলর োহাতয্য (19 শততকর িাতি এর আক্তৈোরক লুই সিইতলর নাতম 

নামকরণ করা হত়েতে) অন্ধ এৈং আংক্তশকভাতৈ দৃক্তষ্টশক্তিেম্পন্ন ব্যক্তিরা 

ক্তভজুয়োল ফতে মুক্তদ্রত ৈই এৈং োমক্ত়েকী পড়ার জন্য ব্যৈহার কতরন। 

 

Sports News in Bengali 
 

U-19 এশ্বশয়়া ে়াপ 2021-এর ফ়াইন়ারল ি়ারত শ্রীলে়ারে 

হ়াশ্বররয়রে 

ভারতী়ে দল িাকও়োথপ-লুইে-ক্তন়েতম দ্যৈাইত়ের ৈৃক্তষ্ট-ক্তৈক্তিত একক্তদতনর 

আন্তজপ াক্ততক ক্তক্রতকতটর ফাইনাতল শ্রীলঙ্কাতক ন়ে উইতকতট হাক্তরত়ে অনূর্ধ্প -19 

এক্তশ়ো ক্তক্রতকট কাপ ক্তজতততে | এই ম্যাতচ শ্রীলঙ্কা প্রথতম ব্যাট করার ক্তেোন্ত 

সন়ে এৈং ক্তনধপাক্তরত 38 ওভাতর ন়ে উইতকট হাক্তরত়ে 106 রান কতর। ভারত এই 

ফাইনালটি ক্তজতত সরকিপ  েংখ্যক োতটি এক্তশ়ো কাপ ক্তশতরাপা ক্তজতততে | 
 

কেে শ্বিরেে কথরে অৈেররর কর়্াষণ়া েররলন কুইন্টন শ্বড েে 

দক্তক্ষণ আক্তিকার উইতকটরক্ষক-ব্যাটার কুইেন ক্তি কক সটে ক্তক্রতকট সথতক 

অৈেতরর সোষণা কতরতেন। ক্ততন ম্যাতচর ক্তেক্তরতজর প্রথম সটতে ভারততর কাতে 

দক্তক্ষণ আক্তিকা 113 রাতন পরাজত়ের কত়েক েণ্টা পতরই তার সোষণা এতেতে। 
 

শ্বিরেে কথরে অৈেররর কর়্াষণ়া েরররেন প়াশ্বেস্ত়ারনর 

অলর়াউি়ার মহম্মে হ়াশ্বফি 

পাক্তকিাক্তন অলরাউন্ডার মহেদ হাক্তফজ 03 জানু়োরী, 2022-এ তার 18 

ৈেতররও সৈক্তশ েমত়ের কযাক্তর়োর সশষ করতত আন্তজপ াক্ততক ক্তক্রতকট সথতক 

অৈেতরর সোষণা কতরতেন । 41 ৈের ৈ়েেী হাক্তফজ 2018 োতলর ক্তিতেেতর 

সটে ক্তক্রতকট সথতক অৈের ক্তনত়েক্তেতলন । ক্ততক্তন পাক্তকিাতনর হত়ে 55টি সটে, 

218টি ও়োনতি এৈং 119টি টি-সটাত়েক্তে সখতলতেন এৈং ক্ততনটি ফরম্যাট 

ক্তমক্তলত়ে ক্ততক্তন 12,780 রান কতরতেন । তার িাকনাম "য প্রতফের"। 

 

Obituaries News in Bengali 
 

‘ম়াে়ার অফ অরফ়ান্স’ ন়ারম খ্য়াত শ্বেনু্ধত়াই ে়াপে়াল প্রয়়াত 

হরয়রেন 

73 ৈের ৈ়েেী েমাজকমী ক্তেনু্ধতাই োপকাল( যাতক ‘অন়ারথর ম়া’ও ৈলা হত 

)প্র়োত হতলন | তাতক 'শ্বেনু্ধত়াই' ৈা 'ম়াই' নাতমও উতল্লখ করা হত়েক্তেল । ক্ততক্তন 

2021 োতল েমাজকমপ ক্তৈভাতগ পদ্মশ্রী পুরোর সপত়েক্তেতলন । এোড়াও ক্ততক্তন 

তার জীৈেশা়ে 750 টিরও সৈক্তশ পুরস্কার ও েোন সপত়েতেন । ক্ততক্তন প্রা়ে 

2,000 জন অনাথতক দিক ক্তনত়েতেন । ক্ততক্তন মহারাতষ্ট্রর ৈাক্তেন্দা ক্তেতলন । 2010 

োতল তার জীৈতনর উপর "মী শ্বেনু্ধত়াই ে়াপে়াল" ক্তশতরানাতমর একটি 

ৈাত়োক্তপক মুক্তি পা়ে । 
 

3 ৈ়াররর অশ্বলশ্বম্পে কে়ান়া িয়ী ট্রিপল ি়াম্প চয়াশ্বম্পয়ন শ্বিক্টর 

ে়ারনরয়ি প্রয়়াত হরয়রেন 

3-ৈাতরর অক্তলক্তম্পক ট্রিপল জাতম্প স্বণপপদক ক্তৈজ়েী এৈং প্রািন ক্তৈি সরকতিপ র 

অক্তধকারী ক্তভক্টর দাক্তনতলাক্তভচ োতনত়েভ অতিক্তল়ো়ে প্র়োত হত়েতেন | ক্ততক্তন 

ক্তেতলন ট্রিপল লং সে়োর ক্তযক্তন অক্তলক্তম্পক সগমতে ইউক্তন়েন অফ সোক্তভত়েত 

সোোক্তলে ক্তরপাৈক্তলক (USSR) এর প্রক্ততক্তনক্তধে কতরক্তেতলন। পতর অতিক্তল়ো়ে 

সকাচ ক্তহতেতৈ কাজ কতরন। ক্ততক্তন 1969 এতথি এৈং 1974 সরাতম আত়োক্তজত 

ইউতরাপী়ে সগমতে স্বণপপদক অজপ ন কতরন। 
 

ৈশ্বলউরডর চলশ্বচ্চত্র প্ররয়ািে শ্বৈিয় গ়াল়াশ্বন প্রয়়াত হরয়রেন 

ৈক্তলউতির চলক্তচ্চত্র প্রতযাজক ক্তৈজ়ে গালাক্তন প্র়োত হত়েতেন । ক্ততক্তন ব্লাি 

কযািাতর ভুগক্তেতলন এৈং ক্তচক্তকৎোর জন্য লন্ডতন ক্তেতলন । ক্ততক্তন োলমান খাতনর 

েূযপৈংশী (1992), সগাক্তৈন্দ এৈং মনীষা বকরালার অচানক (1998), অক্ষ়ে 

কুমাতরর আজনৈী (2001), পতরশ রাও়োল এৈং মক্তল্লকা সশরাও়োততর ৈাচতক 

সরহনা সর ৈাৈা (2005), োলমান খাতনর 2010-এর মততা চলক্তচ্চত্র ক্তনমপাতণর 

জন্য পক্তরক্তচত ক্তেতলন । তার সশষ প্রতযাজনা ক্তেল ক্তৈদ্যযৎ জামও়োল এৈং শ্রুক্তত 

হাোতনর য পাও়োর (2021)। 
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শ্বোংৈেশ্বন্ত কেশ্বনয়়ার োংরক্ষণৈ়ােী এৈাং িীৈ়াশ্ম-শ্বশে়ারী শ্বরচ়াডে  

শ্বলশ্বে প্রয়়াত হরয়রেন 

ক্তৈি ক্তৈখ্যাত সকক্তন়োর রাজনীক্ততক্তৈদ, েংরক্ষণৈাদী এৈং জীৈাশ্ম ক্তশকারী ক্তরচািপ  

ক্তলক্তক প্র়োত হত়েতেন । 1984 োতল ‘Turkana Boy’ আক্তৈোতরর জন্য এই 

ক্তকংৈদক্তন্ত জীৈাশ্মক্তৈদতক কৃক্ততে সদও়ো হ়ে, যা আক্তিকা়ে মানৈজাক্ততর ক্তৈকাশ 

প্রমাণ কতর যুগান্তকারী আক্তৈোতরর ক্তদতক পক্তরচাক্তলত কতরক্তেল । 
 

ি়ারতীয় কনৌৈ়াশ্বহনীর 1971 ে়ারলর যুরদ্ধর অশ্বিজ্ঞ ি়াইে 

অয়াডশ্বমর়াল এে এইচ েরম়া প্রয়়াত হরয়রেন 

ভারতী়ে সন ৈাক্তহনীর 1971 োতলর ভারত-পাক যুতের অক্তভজ্ঞ ভাইে 

অযািক্তমরাল এে.এইচ. েরমা 100 ৈের ৈ়েতে প্র়োত হত়েতেন | ক্ততক্তন 1971 

োতলর যুতের েম়ে ইোনপ ক্তফ্ল্তটর ফ্ল্যাগ অক্তফোর কমাক্তন্ডং ক্তেতলন। ভারত 

1971 োতলর যুতে পাক্তকিানতক পরাক্তজত করার ফতল ৈাংলাতদতশর েৃক্তষ্ট হ়ে । 

গত ৈেতরর 1 ক্তিতেের ভাইে অযািক্তমরাল েরমা তার শততম জন্মক্তদন পালন 

কতরক্তেতলন। ক্ততক্তন েম্প্রক্তত ক্তদক্তল্লতত আজাক্তদ কা অমৃত মতহাৎেৈ উদযাপতনও 

অংশ ক্তনত়েক্তেতলন। 

েরমা 1971 োতলর যুতের েম়ে ইোনপ ক্তফ্ল্তটর ফ্ল্যাগ অক্তফোর কমাক্তন্ডং 

ক্তেতলন। 1971 োতলর যুতে ভারত পাক্তকিানতক পরাক্তজত কতর ৈাংলাতদশ েৃক্তষ্ট 

কতরক্তেল। 

 

Defence News in Bengali 
 

এক্স়ারে়াইি শ্বমল়ান 2022: ি়ারত 46টি কেরশর কমগ়া কনৌ যুরদ্ধর 

কখল়া আরয়়ািন েররত চরলরে 

ভারত 25 সফব্রু়োক্তর, 2022 সথতক ক্তৈশাখাপিনতম ৈহুতদতশর সন  এোরোইজ 

ক্তমলাতন অংশগ্রহতণর জন্য সমাট 46টি ৈনু্ধেপূণপ ক্তৈতদশী সদশতক আমন্ত্রণ 

জাক্তনত়েতে । এোরোইজ ক্তমলাতনর এই 11 তম েংস্করতণর ক্তথম হল 

camaraderie, cohesion and collaboration । এই এোরোইজটি 

1995 োতল শুরু হত়েক্তেল এৈং এটি ৈেতর দ্যৈার অনুক্তষ্ঠত হ়ে | 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

িয়ন্ত কর়্াষ়ারলর কলখ়া " Mamata Beyond 2021" ন়ারম এেটি 

নতুন ৈই প্রে়াশ্বশত হরয়রে 

হাপপারকক্তলি পাৈক্তলশােপ ইক্তন্ড়ো “Mamata: Beyond 2021” ক্তশতরানাতমর 

একটি নতুন ৈই প্রকাশ কতরতে, যা রাজননক্ততক োংৈাক্তদক জ়েন্ত সোষাল 

ক্তলতখতেন এৈং অরুণাভ ক্তেনহা অনুৈাদ কতরতেন৷ 5ই জানু়োরী 2022-এ 

পক্তিমৈতঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী(CM) এৈং তৃণমূল কংতগ্রে(TMC) দতলর সনত্রী মমতা 

ৈতন্দযাপাোত়ের জন্মক্তদতন ৈইটি প্রকাতশর সোষণা করা হত়েক্তেল । ৈইটির মােতম 

ভারতী়ে জনতা পাটিপ  (ক্তৈতজক্তপ) সকন 2021 োতলর পক্তিমৈঙ্গ ক্তনৈপাচতন 

সহতরতে তা ক্তনত়ে ক্তৈিাক্তরতভাতৈ আতলাচনা করা হত়েতে । 
 

Miscellaneous News in Bengali 
 

িওহরল়াল কনরহরু কর়ারডর ন়াম পশ্বরৈতে ন েরর 'নররন্দ্র কম়ােী 

ম়াগে' ের়া হরয়রে 

ক্তেক্তকতমর রাজযপাল গঙ্গা প্রোদ একটি নতুন রািার নামকরণ কতরতেন, যার নাম 

নতরে সমাদী মাগপ। এটি জওহর লাল সনতহরু মাতগপর ক্তৈকল্প রািা | জাতী়ে েড়ক 

310-এ জাতী়ে সৃ্মক্ততিম্ভটি ৈিপ ার সরািে অগপানাইতজশন দ্বারা ক্তনক্তমপত হত়েক্তেল। 

এরফতল ভারতী়ে পযপটকতদর নাথুলা েীমাতন্ত সপ ৌঁোতনা েহজ হতৈ। ৈিপ ার 

সরািে অগপানাইতজশন দ্বারা ক্তনক্তমপত এই সিচটি গ্যাংটক এৈং সোমতগা হ্রতদর 

মতে 15 ক্তকতলাক্তমটার দূরে কক্তমত়েতে। 
 

ল়াে়ারখ ঐশ্বতহযৈ়াহী নৈৈষে 'কল়াে়ার উৎেৈ' উেয়াপন হরয়রে 

লাদাতখ সলাোর উত্েৈটি ঐক্ততহযগত ক্ততব্বক্তত সৈ ে েম়েেূচীতত নতুন ৈেতরর 

শুরুতত উদযাক্তপত হল । । লাদাখ অঞ্চতলর সৈ ে েম্প্রদাত়ের মানুষতদর দ্বারা 

এটির উদযাপন করা হ়ে । সলাোর উৎেতৈর প্রাক্কাতল প্র়োত ক্তপ্র়েজনতদর স্মরতণ 

খাৈাতরর উত্েগপও করা হ়ে।  
 

ল়াে়ারখর অন্য়ান্য িনশ্বপ্রয় উৎেৈ: 

• Phyang Tsedup উৎেৈ 

• িেতমাতচ উৎেৈ 

• সহক্তমে উৎেৈ 
 

েশ্বক্ষণ কমরুরত কপৌে়ারলন ি়ারতীয় ৈাংরশ়াদ্ভূত েয়ারটন হরপ্রীত 

চশ্বি 

ভারতী়ে ৈংতশাদ্ভূত ক্তিটিশ ক্তশখ সেনা অক্তফোর এৈং ক্তফক্তজওতথরাক্তপে কযাতেন 

হরপ্রীত চক্তন্ড ( ক্তযক্তন সপালার প্রীত নাতমও পক্তরক্তচত)প্রথম মক্তহলা ক্তহোতৈ দক্তক্ষণ সমরুতত 

সরক েমূ্পণপ ইক্ততহাে গতড়তেন | কযাতেন চন্ডী মাইনাে 50 ক্তিক্তগ্র সেলক্তে়োে 

তাপমাত্রা়ে এৈং েো়ে প্রা়ে 60 মাইল ৈাতাতের গক্ততর োতথ লড়াই করার পর 700 

মাইল(1,127 ক্তকতলাক্তমটার) দ্যরে অক্ততক্রম করার পতর 40 ক্তদতনর সশতষ ক্ততক্তন তার 

ইক্ততহাে গড়ার কীক্ততপ  সোষণা কতরক্তেতলন। 
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