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লর্রশ্বর র্ৃ হত্তম খালদ জ্ািী়ে পিাকা িংগও়োিা়ে প্রদলশব ি হর়েরে

উত্তর-পূ র্ব রাজ্যগুলির সংস্কৃলির প্রচাররর জ্ন্য ‘North East on
Wheels Expedition’ চািু করা হর়েরে

15 জ্ানুযারী, 2022-এ "রসনা লদর্স" উিযাপরনর জ্ন্য িাতি ফযাতিক তিরয
তিতর তর্রশ্বর র্ৃ ত্তম জ্ািীয পিাকা প্রিতশবি করা য ৷ এটি জ্যসােরমররর
িারি-পাতকস্তান সীমান্ত র্রার্র েরেওযাোয প্রিতশবি রযতেে ৷ েরেওযাো
তেে িারি ও পাতকস্তারনর মরে 1971 সারের ঐতি াতসক যুরদ্ধর লকন্দ্রস্থে।
এটি িাতি পিাকার পঞ্চম প্রকাে প্রিশবন । 70 জ্ন িাতি কাতরগর 49 লদরন এই
পিাকাটি তিতর কররন । এটি তিতরর জ্ন্য িাতি কাতরগর এর্ং সংতিি কমীরা প্রায
3500 ন্টা অতিতরক্ত কাজ্ কররতেরেন ।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী মীনাকাশী লেতি উত্তর-পূ র্ব রাজ্যগুতের সংস্কৃতির প্রচাররর জ্ন্য
নযাতিতিরি ‘North East on Wheels Expedition’ চােু করররেন ।
আজ্াতি কা অমৃ ি মর াৎসর্ উিযাপন উপেরে এই র্ের 8 লেরক 16
এতপ্ররের মরে র্াইক অতিযারনর সময তনর্বারণ করা রযরে ।
এই অতিযারন অংশগ্র ণকারী 75 জ্ন র্াইকাররক সারা লিশ লেরক র্াোই করা
রর্ এর্ং িারা 6টি িরে উত্তর-পূ র্ব অঞ্চরে প্রায 9000 তকরোতমটার এোকা
কিার কররর্ । এই অতিযানটি পযবটন মন্ত্রণােরযর ‘রিরিা আপনা লিশ’ নামক
উরযাগরকও প্রচার কররর্ । আররা ীরাও সড়ক তনরাপত্তার গুরুরের র্ািব া র্ ন
কররর্ ।

প্রধানমন্ত্রী নররন্দ্র মমাদী 16 জ্ানু ়োলররক 'জ্ািী়ে স্টার্বআপ লদর্স'
লহসারর্ ম াষণা করররেন
প্রর্ানমন্ত্রী নররন্দ্র লমািী 16 জ্ানুযাতররক ‘জ্ািী়ে স্টার্ব-আপ লদর্স ত রসরর্
পােন করার ল াষণা করররেন | সপ্তা ব্যাপী এই ইরিন্টটি আজ্াতি কা অমৃ ি
মর াৎসরর্র একটি অংশ লহসারর্ "রসলিরেটং ইরনারেশন
ইরকালসরস্টম"-এর সময তিতিও কনফাররতসংরযর মােরম 15 জ্ানুযারী,
2022-এ প্রর্ানমন্ত্রী লমািী ল াষণা কররতেরেন । প্রর্ানমন্ত্রী অনুষ্ঠারন তর্তিন্ন
লসক্টররর 150 টিরও লর্তশ স্টাটবআরপর সরে তনরজ্র মিতর্তনময কররন।
েযটি লগাষ্ঠীর অর্ীরন লেণীর্দ্ধ ওযা এই স্টাটবআপগুতে প্রর্ানমন্ত্রীরক েযটি
তেরমর উপর উপস্থাপনা করররে, এই তেমগুতে ে - ‘growing from roots,
‘nudging the DNA’, ‘from local to global, ‘technology of
future’, ‘building champions in manufacturing’ এর্ং
‘sustainable development.
প্রর্ানমন্ত্রীর মূে দৃতিিতে তেে যারি িারিীয স্টাটবআপগুতে স রজ্ই তর্শ্বব্যাপী
মরঞ্চ লপ ৌঁোরি পারর এর্ং তিতন িরুণ উরযাক্তারির উরেরে র্রেরেন: “শুধু
আপনার স্বপ্নগুলিরক স্থানী়ে রাখরর্ন না, িারদর লর্শ্বব্যাপী করুন । এই
মন্ত্রট মরন রাখরর্ন - আসু ন োররির জ্ন্য উদ্ভার্ন কলর, োরি মেরক
উদ্ভার্ন কলর"।

পিাকার মাত্রা:
•

মনুরমন্টাে জ্ািীয পিাকাটি 225 ফুর্ েম্বা এর্ং 150 ফুর্ চওড়া । এটির
ওজ্ন প্রা়ে 1400 মকলজ্ ।

•

পিাকা তিতর কররি 4500 লমর্ার ারি লর্ানা, ারি কাটা, িাতি িুোর
র্াতন্টং ব্যর্ ার করা রযরে। এটি 33, 750 র্গব ফুর্ এোকা জ্ু রড় অর্তস্থি।

DPIIT 10 মেরক 16 জ্ানু ়োরী পর্ব ন্ত স্টার্বআপ ইলি়ো
ইরনারেশন সপ্তারহর আর়োজ্ন করররে
তিপাটবরমন্ট ফর প্ররমাশন অফ ইন্ডাতি অযান্ড ইন্টারনাে লেি (DPIIT) 1016 জ্ানুযারী 2022 পযবন্ত প্রেমর্াররর মরিা 'স্টার্বআপ ইলি়ো ইরনারেশন
উইক'-এর আরযাজ্ন করররে । সপ্তা টি িাররির স্বার্ীনিার 75িম র্ষবরক
স্মরণ করর 'আজ্ালদ কা অমৃ ি মরহাৎসর্' এর অংশ ত সারর্ িারি জ্ু রড়
উরযাক্তার তর্স্তার এর্ং গিীরিা প্রিশবন করর |
লকন্দ্রীয র্াতণজ্য ও তশল্পমন্ত্রী পীযূষ লগারযে স্টাটবআপ ইতন্ডযা ইরনারিশন
সপ্তার র সূ চনাটি কররন । স্টাটব-আপ ইতন্ডযা ইরনারিশন সপ্তার র অংশ
ত রসরর্ ইতন্ডযান ইনতস্টটিউট অফ ম্যারনজ্রমন্ট লকাতিরকারির (IIMK)
তর্জ্রনস ইনতকউরর্টর, ল্যার্ররটতর ফর ইরনারিশন লিঞ্চাতরং অযান্ড
এন্টাররপ্রনারতশপ (LIVE) এর্ং ইতন্ডযান ব্যাঙ্ক একটি স্টাটব-আপ ফাতন্ডং তস্কম
‘IndSpring Board’ চােু করার জ্ন্য একটি MoU স্বাের করররে ।

International News in Bengali
লনকারাগু়োর মপ্রলসরেন্ট লহরসরর্ পঞ্চম মম়োরদ শপে লনরিন
েযালনর়েি ওরিব গা
তনকারাগুযান রাষ্ট্রপতি এর্ং স্যাতন্ডতনস্তা ন্যাশনাে তের্াররশন ফ্রন্ট (FSLN) এর
লনিা ল ারস িযাতনরযে ওরিব গা সারিদ্রা নিুন রাষ্ট্রপতির লমযারির জ্ন্য শপে
তনরযরেন । এটি তনকারাগুযার রাষ্ট্রপতি ত সারর্ িার 5িম লমযাি এর্ং টানা
4িম লমযাি । তিতন 2027 সারের জ্ানুযারী মাস পযবন্ত এই িাতযরে োকরর্ন ।
তিতন ন্যাশনাে অযারসম্বতের প্রর্ান গুস্তারিা লপারারসর কাে লেরক রাষ্ট্রপতির
পি গ্র ণ কররন ।
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বর্রদলশক মু দ্রার সঙ্কর্ কাটর়ে উঠরি োরি শ্রীিঙ্কারক সাহায্য
প্রদান করররে

ইজ্রার়েি অযাররা-3 এর একট সফি ফ্লাইর্ পরীিা সম্পন্ন
করররে

িারি শ্রীেঙ্কারক লিরশর depleted foreign reserves তিতর কররি এর্ং
িায আমিাতনরি সা ায্য করার জ্ন্য 900 তমতেযন মাতকব ন িোর ঋরণর আতেবক
স াযিা ল াষণা করররে । উরিখ্য লয শ্রীেঙ্কা র্িব মারন িোররর াটতির কাররণ
প্রায সমস্ত প্ররযাজ্নীয পরের াটতির সম্মু িীন রে । িারি তরজ্ািব ব্যাঙ্ক অফ
ইতন্ডযার (RBI) মােরম শ্রীেঙ্কারক স াযিা প্রিান কররে। শ্রীেঙ্কায িারিীয
াইকতমশনার লগাপাে র্াগরে কযার্রারের সারে লিিা কররন এর্ং USD 900
তমতেযন সা ায্য প্রিারনর পতররপ্রতেরি শ্রীেঙ্কার প্রতি িাররির দৃঢ় সমেবন ব্যক্ত
কররন।

পরীোটি মে ইস্রারযরের একটি পরীোস্থরে ইসরারযে অযাররারেস ইন্ডাতিজ্
(IAI) এর লনিৃরে পতরচােনা করা রযতেে। এটি প্রতিরো মন্ত্রণােরযর
লেপণাস্ত্র প্রতিরো সংস্থা এর্ং আরমতরকান লেপণাস্ত্র প্রতিরো সংস্থার মরে
একটি লয ে প্রকরল্প তিতর করা রযতেে।
করযক মাস তর্েম্ব এর্ং প্রযুতক্তগি সমস্যার পরর অযাররা-3 প্রেমর্াররর জ্ন্য
সফেিারর্ 2018 সারের লফব্রুযাতররি পরীো করা রযতেে। এটি তর্রশ্বর
সর্রচরয শতক্তশােী অস্ত্র ত সারর্ তর্রর্তচি য এর্ং 2008 সাে লেরক এটির
তর্কাশ চেরে।

কলর্ মা়ো অযারেরিা প্রেম কৃষ্ণাঙ্গ মলহিা হর়েরেন লর্লন মালকবন
মু দ্রা়ে আলর্েূবি হর়েরেন

State News in Bengali

ইউএস লেজ্াতর কতর্ মাযা অযারেরো প্রেম কৃষ্ণাে মত ো তযতন মাতকব ন
যুক্তরারষ্ট্রর 25-লসন্ট মুদ্রায আতর্িূবি রযরেন । অযারেরো রেন একজ্ন কতর্
এর্ং সতিয কমী তযতন তযতন রাষ্ট্রপতির অতিরষক অনুষ্ঠারন একটি কতর্িা
তেরিতেরেন এর্ং পতররর্শন কররতেরেন । 2010 সারে, িারক রাষ্ট্রপতি র্ারাক
ওর্ামা কিৃবক সরর্বাচ্চ মাতকব ন লর্সামতরক পু রস্কার, স্বার্ীনিা পিক প্রিান করা য
।
নিুন মুদ্রায এিনও "র রির" তিরক জ্জ্ব ওযাতশংটরনর েতর্ আরে, অন্যতিরক
"রটইেস"- এ অযারেরোর সর্রচরয তর্খ্যাি রচনাগুতের একটি " I Know
Why the Caged Bird Sings " িুরে র্রর সম্মাতনি করা রযরে ।

দলিণ আলিকা প্রেম ‘রমে ইন আলিকা’ স্যারর্িাইর্ উৎরিপণ
করররে
িতেণ আতফ্রকা সম্পূ ণবরূরপ আতফ্রকা ম ারিরশ তর্কতশি প্রেম স্যারটোইট
উৎরেপণ করররে । তিনটি স্থানীযিারর্ উত্পাতিি লমতরটাইম লিারমন
অযাওযাররনস স্যারটোইট (MDASat) আরমতরকার ম াকাশ সংস্থা লেসএক্সএর োসরপাটবার-3 তমশরনর অংশ ত সারর্ মাতকব ন যুক্তরারষ্ট্রর লকপ কযানারিরাে
লেরক উৎরেপণ করা রযতেে ।
Transporter-3, SpaceX-এর িৃিীয লিতিরকরটি রাইিরশযার তমশন
CubeSats, microsats, PocketQubes এর্ং অরতর্টাে োসফার যান স
তর্তিন্ন সংস্থা এর্ং সরকাররর জ্ন্য লমাট 105টি ম াকাশযান র্ ন করররে ।

রর্ার্বা মমর্রসািা EU পািব ারমরন্টর সোপলিত্ব গ্রহণ করররেন
মাল্টার তিস্টান লিরমািযাট রর্াটবা লমটরসাো ইউররাপীয ইউতনযরনর
পােবারমরন্টর লপ্রতসরিন্ট ত সারর্ তনর্বাতচি রযরেন। তর্িাযী পােবারমন্ট
লপ্রতসরিন্ট লিতিি সারসাতের মমবাতন্তক মৃ িুযর এক সপ্তা পরর টতন এই পরি
তনর্বাতচি ন | তিতন এই পরি তনর্বাতচি িৃিীয মত ো । তিতন ইউররাপীয
পােবারমরন্টর সর্বকতনষ্ঠ লপ্রতসরিন্ট।
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মকরািার কুম্বিাংলহ োররির প্রেম স্যালনর্ালর ন্যাপলকন মু ক্ত গ্রারম
পলরনি হর়েরে
লকরাোর কুম্বোতে লিরশর প্রেম স্যাতনটাতর ন্যাপতকন-মুক্ত পঞ্চারযি রি
চরেরে । এই পিরেপটি ‘Avalkayi’ উরযারগর একটি অংশ, যা HLL
ম্যারনজ্রমন্ট অযাকারিতম এর্ং ইতন্ডযান অরযে করপবাররশরনর “Thingal
Scheme” এর স রযাতগিায র্াস্তর্াতযি রযরে । এই উরযারগর অর্ীরন,
কুম্বোতে গ্রারম 18 র্ের র্া িার লর্তশ র্যসী মত োরির মাতসক সংক্রান্ত কাপ
তর্িরণ করা রর্। এর অর্ীরন 5000 টি কাপ তর্িরণ করা রর্।
এই একই অনুষ্ঠারন রাজ্যপাে কুম্বোতে গ্রামরক মরিে গ্রাম ত রসরর্ ল াষণা
কররর্ন । মরিে গ্রাম প্রকল্পটি ‘প্রধানমন্ত্রী সংসদ আদশব গ্রাম মর্াজ্না
(PM-SAGY)’-এর একটি অংশ ত রসরর্ র্াস্তর্াতযি রযরে । গ্রারম একটি
নিুন পযবটন িথ্য লকন্দ্রও স্থাপন করা রর্।

Economy News in Bengali
োররির বর্রদলশক মু দ্রার লরজ্ােব $878 লমলি়েন করম মমার্
$632.7 লর্লি়েন হর়েরে
সাপ্তাত ক তরজ্ািব ব্যাঙ্ক অফ ইতন্ডযার (RBI) িথ্য অনুসারর, 2022 সারের 7
জ্ানুযারীরি লশষ ওযা সপ্তার িাররির তর্রিতশক মুদ্রার তরজ্ািব $878
তমতেযন িোর করম $632.736 লর্লি়েন রযরে। 31 তিরসম্বরর লশষ ওযা
আরগর সপ্তার , িাররির তরজ্ািব $1.466 লর্লি়েন করম $633.614 লর্লি়েন
রযতেে । স্বরণবর reserves and foreign currency assets (FCA) পিরনর
কাররণ মূেি এই পিন রযতেে ।
লসানার মজ্ু ি $360 লমলি়েন করম $39.044 লর্লি়েন রযরে । আন্তজ্বাতিক
মুদ্রা ি তর্রের (IMF) সারে special drawing rights (SDRs) $16
লমলি়েন করম $19.098 লর্লি়েন রযরে। IMF-এর কারে িাররির তরজ্ািব
$5 লমলি়েন করম $5.202 লর্লি়েন রযরে।
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Ind অনু সারর োররির GDP র্ৃ লির হার FY23-এ 7.6% হরর্

MobiKwik NBBL-এর সহরর্ালগিা়ে 'ClickPay' চািু করররে

ইতন্ডযা লরটিং অযান্ড তরসাচব(Ind-Ra) 2022-23 (FY23) -এ প্রকৃি gross
domestic product (GDP) র্ৃ তদ্ধর ার 7.6 শিাংশ রর্ র্রে অনুমান
করররে । Ind-Ra ে তফচ গ্রুরপর একটি সম্পূ ণব মাতেকানার্ীন স রযাগী
প্রতিষ্ঠান । তিতন র্রেতেরেন অেবননতিক পু নরুদ্ধার উত্সা জ্নক তেে এর্ং
লকাতিি -19 এর র্িব মান পতরতস্থতির জ্ন্য অরনক রারজ্য তর্তর্তনরষর্ িু র্ একটা
তর্রশষ তেে না | ির্ু ও, লরটিং সংস্থা দ্বারা সিকব করা রযরে লয পু নরুদ্ধারর
তকেু টা রে িুৌঁ তক ররযরে |

িাররির অন্যিম র্ৃ ত্তম লমার্াইে ওযারেট MobiKwik এর্ং Buy Now

Rankings & Reports News in Bengali

Pay Later (BNPL) Fintech লকাম্পাতন NPCI Bharat BillPay Ltd
(NBBL) এর সারে স রযাতগিায িার গ্রা করির জ্ন্য ‘ClickPay’ চােু
করররে । এই তর্তশিযটি MobiKwik এর গ্রা করির তর্রের তর্শি তর্র্রণ এর্ং
তনর্বাতরি িাতরি মরন রািার প্ররযাজ্নীযিা দূর করর স রজ্ই recurring
online bills ( লযমন লমার্াইে, গ্যাস, জ্ে, তর্দ্যযৎ, DTH, র্ীমা এর্ং ঋণ
EMI) পতররশার্ কররি সেম করর ।

ILO লররপার্ব: 2022 সারি লর্শ্বব্যাপী মর্কাররত্বর মাত্রা 207
লমলি়েন অনু মান করা হর়েরে

ClickPay ে একটি তদ্ব-পিরেপযুক্ত লপরমন্ট তর্তশিয, লযিারন তর্োররা তর্ে-

ইন্টারন্যাশনাে লের্ার অগবানাইরজ্শন (ILO) World Employment and
Social Outlook – Trends 2022 (WESO Trends) তররপাটব প্রকাশ
করররে । WESO 2022-এ, ILO 2022 সারে েমর্াজ্ার পু নরুদ্ধাররর
পূ র্বািাস কতমরযরে ।

সরাসতর অেবপ্রিারনর পৃ ষ্ঠায অেবপ্রিান কররি পাররন। MobiKwik িারিীয

প্রলিরর্দরনর মূ ি পলরসংখ্যান:
• 2022 সারে তর্শ্বব্যাপী লর্কাররের মাত্রা 207 তমতেযন অনুমান করা
রযরে, যা 2019 সারে 186 তমতেযন তেে ।
• 2022 সারে তর্শ্বব্যাপী লমাট কমব ণ্টা প্রাক-ম ামারীর 2% নীরচ রর্ র্রে
অনুমান করা রযরে |
• COVID-19 ম ামারী শুরু ওযার আরগ 2022 সারে তর্শ্বব্যাপী
েমশতক্তর অংশগ্র রণর ার 2019 সারের িুেনায 1.2 শিাংরশর তনরচ
োকরর্ র্রে র্ারণা করা রে ।
• 2022 সারে প্রায 40 তমতেযন মানুষ আর তর্তশ্বক েমশতক্তরি অংশগ্র ণ
কররর্ না৷

UPI AUTOPAY মরাি-আউর্ করার মিরত্র JIO প্রেম মর্লিকম

লপ র্ািব ার মরে একটি unique লপরমন্ট তেঙ্ক তিতর করর, যারি গ্রা করা
মেতর্ত্ত মানুষরির তিনতিন জ্ীর্রনর অেব প্রিারনর জ্ন্য একটি স জ্ এর্ং
তনরাপি লপরমন্ট প্ল্যাটফমব প্রিারনর উপর দৃতি তনর্দ্ধ করর ।

মকাম্পালন হর়ে উরঠরে
National Payments Corporation of India (NPCI) এর্ং Reliance Jio
ল াষণা করররে লয, UPI AUTOPAY লরাে-আউট করার লেরত্র Reliance
JIO প্রেম লটতেকম লকাম্পাতন রয উরেরে । UPI AUTOPAY-এর সারে
Reliance Jio-এর এই একীকরণ এটিরক লটতেকম ইন্ডাতিরি NPCI দ্বারা
প্রর্তিব ি ইউতনক ই-ম্যারন্ডট তর্তশরিযর সারে োইি করা প্রেম লপ্ল্যারর পতরণি
করররে ।
NPCI দ্বারা চােু করা UPI AutoPay ব্যর্ ার করর গ্রা করা এিন লমার্াইে

Business News in Bengali

তর্ে, তর্দ্যযৎ তর্ে, EMI লপরমন্ট, তর্রনািন/OTT সার্তিপশন, র্ীমা, তমউচুযাে

ইর়েস লমউচু়োি ফারির নাম পলরর্িব ন করর মহা়োইর্ ওক
কযালপর্াি লমউচু়োি ফাি করা হর়েরে

ফারন্ডর মরিা পু নরার্ৃ ত্ত অেবপ্রিারনর জ্ন্য লযরকারনা UPI অযাতপ্ল্রকশন ব্যর্ ার
করর পু নরার্ৃ ত্ত ই-ম্যারন্ডট সেম কররি পাররন ।

ইরযস অযারসট ম্যারনজ্রমরন্টর নাম মহা়োইর্ওক কযালপর্াি অযারসর্
ম্যারনজ্রমন্ট ত সারর্ পু নঃনামকরণ করা রযরে এর্ং িাই ইরযস তমউচুযাে
ফারন্ডর নাম পতরর্িব ন করর ল াযাইটওক কযাতপটাে তমউচুযাে ফান্ড করা
রযরে । এই নারমর পতরর্িব ন 12 জ্ানুযারী, 2022 লেরক কাযবকর রর্।
ল াযাইট ওক একটি তমউচুযাে ফান্ড চাোরনার োইরসস লপরযরে । ল াযাইট
ওক কযাতপটাে গ্রুপ 42,000 লকাটি টাকার লর্তশ ইকুযইটি সম্পরির জ্ন্য
তর্তনরযাগ ব্যর্স্থাপনা এর্ং উপরিিা পতররষর্া প্রিান করর ।
নরিম্বর 2021-এ, মহা়োইর্ ওক কযালপর্াি গ্রুপ িার সার্তসতিযাতর
লজ্লপএি ফাইন্যান্স অযাি ইনরেস্টরমরন্টর মােরম ইরযস ব্যারঙ্কর
তমউচুযাে ফান্ড ব্যর্সা, ইরযস অযারসট ম্যারনজ্রমন্ট অতর্গ্র ণ করর । ল াযাইট
ওক কযাতপটাে গ্রুপ িারিীয ইকুইটি তর্তনরযাগকারীরির জ্ন্য তর্তনরযাগ
ব্যর্স্থাপনা এর্ং পরামশবমূেক পতররষর্া প্রিান করর।
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এখারন Jio গ্রাহকরদর জ্ন্য এর অেব কী:
•

Appointment News in Bengali

তর্র্িা লশষ রয লগরে Jio ব্যর্ ারকারীরির আর িারির তরচারজ্বর িাতরি
মরন রািরি রর্ না।

•

গ্রা করির দ্বারা লর্রে লনওযা Jio প্ল্যানটি তনর্বাতরি িাতররি স্বযংতিযিারর্
পু ননবর্ীকরণ করা রর্৷

•

5,000 টাকা পযবন্ত তরচারজ্বর জ্ন্য, গ্রা করির তরচাজ্ব করার সময UPI
তপন তেিরি রর্ না ।

•

ব্যর্ ারকারীরা UPI Autopay-এর মােরম িারির প্ররযাজ্নীযিা অনুযাযী
টযাতরফ প্ল্যারনর জ্ন্য ই-ম্যারন্ডট তিতর কররি, সংরশার্ন কররি এর্ং
সরারি পাররন।

মাইরক্রাসফর্ লেলেও মগলমং মকাম্পালন অযালিলেশন লিজ্ােবরক
অলধগ্রহণ কররি চরিরে
মাইরিাসফ্ট করপবাররশন লগম লমতকং লকাম্পাতন, অযাতক্টতিশন তিজ্ািব
ইনকরপবারররটিরক $68.7 তর্তেযন িোররর নগি লেনরিরন অতর্গ্র ণ কররি
চরেরে । এই অতর্গ্র ণ লমার্াইে, তপতস, কনরসাে এর্ং ক্লাউি জ্ু রড় লমার্াইে
লগতমং

ব্যর্সায

এর্ং

িাচবু যাে-তররযতেটি

প্রযুতক্তরি

মাইরিাসরফ্টর

প্রতিরযাতগিামূেকিারক র্াতড়রয িুেরর্ এর্ং লমটািারসবর জ্ন্য তর্তডং িক
সরর্রা কররর্ ।
অযাতক্টতিশন তিজ্ািব অন্যান্য তিতিও লগমগুতে Candy Crush এর্ং Call of
Duty, Xbox এর তনমবািা ত সারর্ তর্খ্যাি । চুতক্তটি সম্পূ ণব ওযার পরর
মাইরিাসফ্ট লটনরসন্ট এর্ং লসাতনর পরর আরযর তিক লেরক তর্রশ্বর িৃিীয
র্ৃ ত্তম লগতমং লকাম্পাতন রয উেরর্। এটি মাইরিাসফরটর সর্রচরয র্ড় চুতক্ত
এর্ং লগতমং ইন্ডাতির ইতি ারস সর্রচরয র্ড় চুতক্ত।

Agreement News in Bengali
SME-মক িাত্ক্িলণক লেলজ্র্াি মক্রলের্ অফার কররি GPay-এর
সারে Indifi চুলক্ত করররে
লোট ব্যর্সা-লকতন্দ্রক অনোইন ঋণ প্ল্যাটফমব Indifi Technologies উপযুক্ত
মািাতর, লোট এর্ং েুদ্র উরযাগ (MSMEs) ব্যর্সাযীরির িাত্েতণক ঋণ
প্রিারনর জ্ন্য Google Pay-এর সারে চুতক্ত করররে । র্ার লনওযার প্রতিযাটি
সম্পূ ণব তিতজ্টাে এর্ং Google Pay for the Business অযারপ লযাগ্য
ব্যর্সাযীরা Indifi লেরক ঋরণর অফারগুতেরি তক্লক কররি পাররন এর্ং
অনোইরন একটি আরর্িন জ্মা তিরি পাররন। ঋরণর পতরমাণ রর্ 2.5 লেরক 3
েে টাকার মরে ।
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নররন্দ্র কুমার মগার়েঙ্কা AEPC-এর নিুন মচ়োরম্যান লহরসরর্
মরনানীি হর়েরেন
নররন্দ্র কুমার লগারযঙ্কা অযাপাররে এক্সরপাটব প্ররমাশন কাউতসে AEPC-এর
নিুন লচযারম্যান ত রসরর্ তনযুক্ত রযরেন । প্রাক্তণ লচযারম্যান িা. লগারযঙ্কা
দ্যই িশরকরও লর্তশ সময র্রর কাউতসরের সারে যুক্ত োকার পর এই পরির
িাতযে নররন্দ্র কুমার লগারযঙ্কার ারি িুরে লিন । AEPC-এর লচযারম্যান
ত রসরর্ িাতযে লনওযার আরগ তিতন িারিীয লপাশাক রপ্তাতনকারকরির শীষব
সংস্থার িাইস লচযারম্যান তেরেন ।

আদালন পাও়োররর CEO লহসারর্ লনর্ু ক্ত হরিন মশরলসং লর্
মখ়োলি়ো
আিাতন গ্রুরপর একটি স রযাগী প্রতিষ্ঠান আিাতন পাওযার তেতমরটরির(APL)
পতরচােনা পষবি 11 জ্ানুযারী, 2022 লেরক আিাতন পাওযাররর প্রর্ান তনর্বা ী
কমবকিব া (CEO) ত সারর্ মশরলসংহ লর্ মখ়োলি়োরক তনরযারগর অনু রমািন
তিরযরে । তিতন একজ্ন চাটবািব অযাকাউন্টযান্ট, তযতন গুজ্রাট পাওযার
করপবাররশরনর ব্যর্স্থাপনা পতরচােক ত সারর্ কাজ্ করররেন । এর আরগ, তিতন
লিযাতেযা গুজ্রাট পাওযার করপবাররশরনর ব্যর্স্থাপনা পতরচােক ত সারর্ কাজ্
করররেন, লসিারন তিতন পু ননবর্ীকরণরযাগ্য শতক্ত লসক্টর তর্রশষ করর আল্ট্রা
লমগা পু ননবর্ীকরণরযাগ্য পাকব গুতের উন্নযরনর অতিজ্ঞিা অজ্বন কররতেরেন ।

মিফরর্ন্যান্ট মজ্নাররি মরনাজ্ পারি মসনার্ালহনীর পরর্িী োইস
লচফ লহসারর্ লনর্ু ক্ত হরিন
লেফরটন্যান্ট লজ্নাররে মরনাজ্ পারন্ড লসনার্াত নীর পরর্িী িাইস তচফ ত সারর্
তনযুক্ত রযরেন | লজ্নাররে পারন্ড লেফরটন্যান্ট লজ্নাররে CP মমাহালন্তর
উত্তরসূ তর, 31রশ জ্ানুযারী যার চাকতরর লমযাি লশষ কররি চরেরেন ।
লজ্নাররে পারন্ডরক 1982 সারের তিরসম্বরর কপবস অফ ইতেতনযাসব (য র্রম্ব
স্যাপারস) এ তনযুক্ত করা রযতেে । তিতন লসনা সির িফিররর তিররক্টর
লজ্নাররে তেরেন | তিতন মূেি শৃ ঙ্খো, আনুষ্ঠাতনকিা এর্ং কল্যাণ র্জ্ায রািার
কাজ্ কররিন ।

চঞ্চি কুমাররক NHIDCL এর নিুন MD লহরসরর্ লনর্ু ক্ত করা
হর়েরে করা হর়েরে
চঞ্চে কুমাররক সড়ক পতরর্ ন ও ম াসড়ক মন্ত্ররকর অর্ীরন ন্যাশনাে াইওরয
অযান্ড ইনফ্রািাকচার লিরিেপরমন্ট করপবাররশন তেতমরটি (NHIDCL) এর
ব্যর্স্থাপনা পতরচােক ত রসরর্ তনযুক্ত করা রযরে । তিতন অতিতরক্ত সতচর্ পরি
তনযুক্ত রযরেন । তিতন তর্ ার কযািাররর 1992 ব্যারচর আইএএস অতফসার এর্ং
র্িব মারন তর্ াররর মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমাররর প্রর্ান সতচর্।
কযাতর্রনরটর তনরযাগ কতমটি 16 লফব্রুযারী 2022 লেরক 16 লফব্রুযারী 2023
এরপরর 1 র্েররর জ্ন্য মতন্ত্রপতরষি সতচর্ােরযর অতিতরক্ত সতচর্ আশুরিাষ
তজ্িারের লকন্দ্রীয লিপু রটশরনর লমযাি র্তর্বি করার অনুরমািন তিরযরে ।
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IFFCO-এর নিুন মচ়োরম্যান লহরসরর্ মরনানীি হরিন লদিীপ
সংহালন
ইলি়োন ফামব াসব ফাটবিাইজ্ার মকা-অপাররটে (IFFCO) এর পতরচােনা
পষবি সর্বসম্মতিিরম লদিীপ সংহালনরক 17 িম লচযারম্যান তনর্বাতচি করররে
। তিতন র্েতর্ির তসং নাকাইরযর স্থারন এই পরি তনযুক্ত ন, তযতন 11 অরক্টার্র,
2021-এ প্রযাি রযতেরেন । এর আরগ, সং াতন 2019 সাে লেরক IFFCOএর িাইস-লচযারম্যান ত রসরর্ িাতযে পােন করতেরেন।
সং াতন গুজ্রারটর একজ্ন তসতনযর লকা-অপাররটর এর্ং গুজ্রাট লস্টট লকাঅপাররটিি মারকব টিং লফিাররশন তেতমরটি (GUJCOMASOL) এর
লচযারম্যান, তিতন 2017 সাে লেরক এই পরি অতর্তষ্ঠি আরেন । তিতন কৃতষ,
স রযাতগিা, পশুপােন স গুজ্রাট সরকাররর তর্তিন্ন লপাটবরফাতেওরি
অতর্তষ্ঠি তেরেন ।

লর্জ়্ে মশখর শমব ারক োষা UASG-এর ইন্টাররনর্ প্যারনরির
অযাম্বারসের লহরসরর্ মরনানীি করা হর়েরে
Paytm এর প্রতিষ্ঠািা তর্জ্য লশির শমবারক তর্শ্বব্যাপী ইন্টাররনট সংস্থা
ICANN দ্বারা সমতেবি Universal Acceptance Steering Group
(UASG) এর Ambassador ত সারর্ তনযুক্ত করা রযরে । UASG িাষা
তিরের জ্ন্য মান উন্নযন এর্ং সু পাতরশ করার কাজ্ করর, লযগুতে র্িব মারন
ইন্টাররনট অযারক্সস করার জ্ন্য ব্যর্হৃি য না । ইন্টাররনট করপবাররশন ফর
অযাসাইনি লনমস অযান্ড নাম্বারস (ICANN) একটি তস্থতিশীে, সু রতেি এর্ং
একীিূি তর্শ্ব ইন্টাররনট তনতিি কররি স াযিা করর । এর সির িপ্তর মালকবন
র্ু ক্তরারের কযালিরফালনব ়ো়ে অর্তস্থি।

মকন্দ্র এ়োর ইলি়োর নিুন CMD লহরসরর্ লর্ক্রম মদর্ দত্তরক
লনর্ু ক্ত করররে
তসতনযর আমো তর্িম লির্ িত্তরক এযার ইতন্ডযা তেতমরটরির লচযারম্যান এর্ং
ম্যারনতজ্ং তিররক্টর (CMD) ত রসরর্ তনযুক্ত করা রযরে । তর্িম িত্ত
AGMUT (অরুণাচে প্ররিশ, লগাযা, তমরজ্ারাম এর্ং লকন্দ্রশাতসি অঞ্চে)
কযািাররর 1993-ব্যারচর IAS অতফসার। অতিতরক্ত সতচরর্র পিমযবািা ও
লর্িরন িারক এযার ইতন্ডযার প্রর্ান ত রসরর্ তনযুক্ত করা রযরে | এর আরগ
তিতন তিতি সরকাররর প্রর্ান সতচর্ (পযবটন) তেরেন।

Banking News in Bengali
Paytm মপরমন্ট ব্যাঙ্ক োররি সর্রচর়ে পেরের UPI সু লর্ধারোগী
ব্যাঙ্ক হর়ে উরঠরে
Paytm লপরমন্টস ব্যাঙ্ক তেতমরটি (PPBL) িাররির র্ৃ ত্তম এর্ং দ্রুি
র্র্বনশীে UPI সু তর্র্ারিাগী ব্যাঙ্ক রয উরেরে । এটি এক মারস 926
লমলি়েরনরও লর্তশ UPI লেনরিরনর ল্যান্ডমাকব অজ্বনকারী লিরশর প্রেম
সু তর্র্ারিাগী ব্যারঙ্ক পতরণি রযরে ৷ Paytm লপরমন্টস ব্যাঙ্কও UPI লপরমরন্টর
জ্ন্য একটি লপ্ররক ব্যাঙ্ক ত সারর্ সু নাম অজ্বন করররে ।
ন্যাশনাে লপরমন্ট করপবাররশন অফ ইতন্ডযা (NPCI) দ্বারা প্রকাতশি িথ্য
অনুসারর, মস্টর্ ব্যাঙ্ক অফ ইলি়ো (SBI) তিরসম্বর 2021-এ সর্রচর়ে র্ড়
মরলমর্র ওযার িাতেকার শীরষব তেে । লস্টট ব্যাঙ্ক অফ ইতন্ডযা 664.89
তমতেযন লেনরিরনর সারে তদ্বিীয র্ৃ ত্তম সু তর্র্ারিাগী ত সারর্ PPBL লক
অনুসরণ করররে ।

মকন্দ্রী়ে মলন্ত্রসো IREDA-মি 1500 মকাট র্াকার লর্লনর়োরগর
অনু রমাদন করররে
লকন্দ্রীয মতন্ত্রসিা IREDA-লি 1,500 লকাটি টাকার তর্তনরযারগর অনুরমািন
করররে | এটি র্েরর 10,200 ট কমবসংস্থান তিতর কররি এর্ং প্রতি র্ের প্রায
7.49 লমলি়েন র্ন কার্ব ন লনগব মন কমারি স াযিা কররর্ | IREDA
পু ননবর্ীকরণরযাগ্য শতক্তর লেরত্র একটি র্ড় িূতমকা পােন করররে এর্ং এর
লপাটবরফাতেও গি েয র্েরর 8,800 মকাট টাকা লেরক লর্রড় 28,000 মকাট
টাকা রযরে ।
IREDA ে একটি নন-ব্যাংলকং আলেব ক প্রলিষ্ঠান, যা শতক্তর নিুন এর্ং
পু ননবর্ীকরণরযাগ্য উত্স সম্পতকব ি প্রকল্পগুতে স্থাপরনর জ্ন্য প্রচার, তর্কাশ এর্ং
আতেবক স াযিা প্রিারন তনযুক্ত োরক ।

IIMK LIVE এর্ং োরিী়ে ব্যাঙ্ক স্টার্বআপগুলির জ্ন্য 50
মকাট র্াকা পর্ব ন্ত ঋণ লর্িররণর উরেরে MoU সাির করররে
Indian Institute of Management Kozhikode’s (IIMK) তর্জ্রনস
ইনতকউরর্টর Laboratory for Innovation Venturing and
Entrepreneurship (LIVE) প্রােতমক পযবারযর স্টাটবআপগুতেরক
আতেবকিারর্ স াযিা করার জ্ন্য িারিীয ব্যারঙ্কর সারে একটি সমরিািা
স্মারক (MoU) স্বাের করররে । MoU-এর অর্ীরন, একটি স্টাটবআপ ফাতন্ডং
তস্কম, ‘ইিলরং মর্ােব’ চােু করা রযরে । এই তস্করমর অর্ীরন
স্টাটবআপগুতেরক 50 লকাটি টাকা পযবন্ত ঋণ লিওযা রর্।
MoU এর সু লর্ধা:
• স্টাটবআপগুতে িারির পতরচােন ব্যয এর্ং মূের্ন ব্যয লমটারি ঋরণর
পতরমাণ ব্যর্ ার কররি পারর | এই ব্যযগুতে ে কাযবকরী মূের্ন, স্থাযী
সম্পি িয এর্ং অন্যান্য িরচ।
•

5

এই তস্করমর অর্ীরন তনর্বাতচি স্টাটবআপগুতেরক পে র্া প্রতিযা র্া
পতররষর্াগুতের উদ্ভার্ন, উন্নযন র্া উন্নতিরি কাজ্ করার জ্ন্য
প্রতিশ্রুতির্দ্ধ রি রর্, র্া কমবসংস্থান সৃ তি র্া সম্পি সৃ তির উচ্চ সম্ভার্না
স একটি পতরমাপরযাগ্য ব্যর্সাতযক মরিে উপস্থাপন কররি রর্।
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RBI 2021 সারির মসরেম্বররর জ্ন্য লেলজ্র্াি মপরমন্ট সূ চক

Summits & Conference News in Bengali

প্রকাশ করররে

IAMAI 16 িম ইলি়ো লেলজ্র্াি সালমর্ 2022 এর আর়োজ্ন
করররে

RBI-এর তিতজ্টাে লপরমন্ট সূ চক লসরেম্বর 2021-এ 39.64 শিাংশ লর্রড়
304.06-এ িাৌঁতড়রযরে, যা এক র্ের আরগর মারস 217.74 তেে৷ আরতর্আইতিতপআই সূ চক সারা লিরশ তিতজ্টাে লপরমন্ট গ্র ণ এর্ং গিীরির করার
লেরত্র উরিিরযাগ্য র্ৃ তদ্ধ প্রিশবন করররে । RBI 2021 সারের জ্ানুযাতররি
তিতজ্টাে লপরমন্ট ইনরিক্স চােু করররে, যার সারে মাচব 2018 লক তিতত্ত র্ের
ত সারর্ সারা লিরশ লপরমরন্টর তিতজ্টাইরজ্শরনর পতরমাণ কযাপচার করা
রযরে । এর অেব ে মাচব 2018-এর জ্ন্য DPI লস্কার 100 এ লসট করা
রযরে।
RBI 4 মারসর ব্যর্র্ারন 2021 সারের মাচব লেরক অর্ব-র্াতষবক তিতত্তরি
তিতজ্টাে লপরমন্ট ইনরিক্স (তিতপআই) প্রকাশ করা শুরু করররে । এর অেব ে
লয, DPI RBI দ্বারা প্রতি র্ের মাচব এর্ং লসরেম্বররর জ্ন্য যোিরম জ্ু োই
এর্ং জ্ানুযাতর মারস প্রকাশ করা রর্।

Science & Technology News in Bengali
লজ্রিন্দ্র লসং আইআইট প্রাক্তন োত্ররদর দ্বারা জ্ি পলররশাধরনর
জ্ন্য এআই-চালিি স্টার্ব-আপ চািু করররেন
লকন্দ্রীয তর্জ্ঞান ও প্রযুতক্ত প্রতিমন্ত্রী িঃ তজ্রিন্দ্র তসং লটকরনােতজ্
লিরিেপরমন্ট লর্ািব (TDB) এর আতেবক স াযিায উদ্ভার্নী প্রযুতক্তর মােরম
জ্ে পতররশার্রনর জ্ন্য িারিীয ইনতস্টটিউট লটকরনােতজ্র (IIT) প্রাক্তন
োত্ররির দ্বারা কৃতত্রম র্ু তদ্ধমত্তা (AI) চাতেি স্টাটব-আপ চােু করররেন। এর প্রর্ান
েেয ে র্াজ্ার মূরল্যর লচরয অরনক কম মূরল্য তর্শুদ্ধ পানীয জ্ে সরর্রা
করা ।

প্রেম োরিী়ে লহসারর্ জ্াহ্নর্ী োরঙ্গট নাসার সম্মানজ্নক
মাতকব ন যুক্তরারষ্ট্রর

আোর্ামার লকরনতি লেস লসন্টারর NASA-এর ইন্টারন্যাশনাে এযার অযান্ড
লেস লপ্রাগ্রাম(IASP) সম্পূ ণব করররে | এরফরে তিতন প্রেম িারিীয রযরেন
তযতন এই কৃতিে অজ্বন করররেন । সারা তর্শ্ব লেরক 20 জ্ন তশোেীর র্াোই
করা িরের অংশ রেন তিতন । এোড়া, তিতন িারিীয লর্সরকাতর ম াকাশ
লকাম্পাতন স্টার (রেস লটকরনােতজ্ এর্ং অযাররানটিকযাে ররকট্রি) স অসংখ্য
সংস্থার কযাম্পাস অযাম্বারসির তেরেন। তিতন ইন্টারন্যাশনাে অগবানাইরজ্শন অফ
অযাসপাযাতরং অযারিানটস (IOAA) এর সিস্য । তিতন নাসা, ইসররা এর্ং
অন্যান্য ম াকাশ সংস্থার অরনক ইরিন্ট এর্ং কমবশাোয অংশগ্র ণ কররতেরেন।
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2022 সারির BRICS Sherpas meeting চীনা সোপলিরত্ব
অনু লষ্ঠি হর়েরে
2022 সারের প্রেম BRICS Sherpas meeting 18-19 জ্ানুযারী 2022-এ
অনুতষ্ঠি রযরে | চীন 2022 সারে BRICS Sherpas meeting এর
সিাপতিে করররে । BRICS ে পাৌঁচটি প্রর্ান উিীযমান অেবনীতি লযমন
িাতজ্ে, রাতশযা, িারি, চীন এর্ং িতেণ আতফ্রকার একটি গ্রুপ |

ফাইজ্াররর লসইও আির্ার্ব মর্ারিা COVID-19 েযাকলসরনর জ্ন্য
$1 লমলি়েন মজ্রনলসস পু রস্কার লজ্রিরেন
ললার্াে ফামবাতসউটিকযাে জ্াযান্ট Pfizer Inc. এর লচযারম্যান এর্ং তচফ
এতক্সতকউটিি আের্াটব লর্ারো, 19 জ্ানুযারী, 2022-এ মযবািাপূ ণব মজ্রনলসস
পু রস্কার 2022-এ িূতষি রযরেন । COVID-19 িযাকতসরনর ( ফাইজ্ারর্ার়োরর্ক COVID-19 েযাকলসন) উন্নযরন লনিৃে লিওযার প্ররচিার জ্ন্য
িারক পু রস্কৃি করা রযরে । পু রস্কার মূল্য ত সারর্ $1 তমতেযন নগি লিওযা য।
পু রস্কারট সম্পরকব:
এই পু রস্কারটি ইহুতিরির লিওযা য যারা উরিিরযাগ্য লপশাগি সাফল্য অজ্বন
করররেন | িারির কৃতিে, মানর্িার প্রতি অর্িান এর্ং ইহুতি মূল্যরর্ার্ এর্ং
রারষ্ট্রর প্রতি অেীকাররর স্বীকৃতিস্বরূপ এটি লিওযা রয োরক । এটি ব্যাপকিারর্
"ইহুলদ মনারর্ি পু রস্কার" ত সারর্ উরিি করা য।

Awards & Honours News in Bengali

মপ্রাগ্রাম সম্পূ ণব করররেন
অন্ধ্রপ্ররিরশর একটি অল্পর্যসী লমরয জ্াহ্নর্ী িারেটি

লকন্দ্রীয র্াতণজ্য ও তশল্প মন্ত্রী পীর্ূ ষ মগা়োি 16িম ইলি়ো লেলজ্র্াি
সালমর্, 2022-এর িাচবু যাে ইরিন্টটি 11 এর্ং 12 জ্ানুযারী, 2022-এ
ইন্টাররনর্ অযাি মমার্াইি অযারসালসর়েশন অফ ইলি়ো (IAMAI) দ্বারা
আরযাতজ্ি রযতেে ৷ সরম্মেরনর তেম তেে “Supercharging Startups”।
ইতন্ডযা তিতজ্টাে সাতমট ে িাররির তিতজ্টাে উরযারগর প্রাচীনিম ইরিন্ট ।
ইরিন্টটি চোকােীন মন্ত্রী আমারির স্টাটবআপ ইরকাতসরস্টমরক আরও
শতক্তশােী করার জ্ন্য এতগরয যাওযার পে ত রসরর্ ‘LEAP’ এর উরমাচন
কররন। LEAP এর অেব ে " Leverage, Encourage, Access &
Promote "।

ওর়েস্ট ইলিরজ্র সারর্ক লক্ররকর্ার ক্লাইে ির়েে নাইর্হুে
উপালধ মপর়েরেন
ওরযস্ট ইতন্ডরজ্র প্রাক্তন কযারেন ক্লাইে ির়েে তিরকট লিোর প্রতি িার
লসর্ার জ্ন্য উইিসর কযারসরির লেউক অফ মকমলেজ্ লপ্রন্স
উইলি়োরমর কাে লেরক নাইটহুি উপাতর্ লপরযরেন । এই একই তিরন
ইংল্যারন্ডর তর্শ্বকাপ জ্যী অতর্নাযক ই়েন মরগানরক তিরকট লিোর প্রতি
িার লসর্ার জ্ন্য লপ্রন্স উইলি়োম লসলর্ই (কমািার অর্ দ্য অেবার অফ দ্য
লেটশ এম্পা়োর) তিরয িূতষি কররন। CBE ে সরর্বাচ্চ রযাতঙ্কং অেবার অফ
দ্য লেটশ এম্পা়োর অযাও়োেব, িারপরর ররযরে র্োক্ররম OBE
(অলফসার অফ দ্য অেবার অফ দ্য লেটশ এম্পা়োর) এর্ং MBE (মমম্বার
অফ দ্য অেবার অফ দ্য লেটশ এম্পা়োর)।
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পু রস্কার সম্পরকব:
নাইটহুি ে এমন একটি উপাতর্ যা একজ্ন ব্যতক্তরক তিটিশ রাজ্া র্া রানী িার
কৃতিে র্া িার লিরশর প্রতি লসর্ার জ্ন্য তিরয োরকন । একজ্ন ব্যতক্ত যারক
নাইট উপাতর্ লিওযা রযরে িার নারমর আরগ 'তমস্টার' এর পতরর্রিব 'স্যার'
র্সারি পাররন।

Here is the Complete List of Winners:
Category
Best FIFA Men’s Player

Winner
Robert Lewandowski
(Bayern Munich, Poland)
Alexia Putellas

োররির নর্দীপ মকৌর লমরসস ও়োর্ল্ব 2022 প্রলিরর্ালগিা়ে মসরা
জ্ািী়ে মপাশারকর পু রস্কার লজ্রিরেন

Best FIFA Women’s Player
Best FIFA Men’s

Édouard Mendy (Chelsea,

িাররির নর্দীপ মকৌর মনোদা োস লিগারস মযবািাপূ ণব লমরসস ও়োর্ল্ব
2022 প্রতিরযাতগিায মসরা জ্ািী়ে মপাশারকর জ্ন্য পু রস্কার তজ্রিরেন ।
তিতন তমরসস ইতন্ডযা ওযাডব 2021-এর তর্জ্যী তেরেন | নর্িীপ ওতিশার তস্টে
তসটি রাউররকিার কারে একটি লোট শ ররর র্াতসিা।
"আোন্ট গারেব" লপাশাকটি কুন্ডতেনী চি দ্বারা অনুপ্রাতণি রযতেে, যা
"মু কুরর্র মধ্য লদর়ে মগাড়া মেরক মমরুদণ্ড পর্ব ন্ত শরীররর চক্রগুলিরি
শলক্তর গলিলর্লধর প্রিীক" । কাৌঁরর্ লকার্রা অেঙ্করণগুতে "িারিীয র স্যময
সপব লনটিি" এর প্রতিতনতর্ে করর | অন্যতিরক, লসানাতে রঙটির মােরম
অতিনর্ে, শতক্ত এর্ং লগ রর্রক তচতহ ি করা রযরে।

Goalkeeper

Senegal)

লমরসস ও়োর্ল্ব 2022: লমরসস আরমলরকা োলিন মফােব লশররাপা
লজ্রিরেন
37 র্ের র্যসী োতেন লফািব তমরসস ওযাডব 2022 এর তশররাপা তজ্রিরেন ।
আযারল্যারন্ডর তর্িাযী রানী লকট স্নাইিার িারক মুকুটটি পতড়রয লিন । তমরসস
জ্িবান জ্যাকতেন স্টযাপ এর্ং তমরসস ইউএই লির্ােতে কামস্ত্র রানার আপ
রযরেন । োতেন লফািব এই প্রতিরযাতগিায আরমতরকার প্রতিতনতর্ে
কররতেরেন এর্ং তর্শ্বজ্ু রড় 57 জ্ন প্রতিরযাগীর সারে েড়াই করর লশষ পযবন্ত
তিতন জ্যী ন । এই তনরয 8 র্াররর জ্ন্য লকারনা আরমতরকান প্রতিতনতর্ তমরসস
ওযাডব লিিার্ তজ্রিরেন।

Best FIFA Women’s
Goalkeeper
Best FIFA Men’s Coach
Best FIFA Women’s Coach
FIFA Fair Play Award

(Barcelona, Spain)

Christiane Endler (Paris
Saint-Germain and Lyon,
Chile)
Thomas Tuchel (Chelsea,
Germany)
Emma Hayes (Chelsea,
England)
Denmark national football
team and medical staff

FIFA Special Award for an

Christine Sinclair

Outstanding Career

(Female) & Cristiano

Achievement

Ronaldo (Male)

Important Dates News in Bengali
15 জ্ানু ়োলর োরিী়ে মসনা লদর্স পািন করা হ়ে

Axis Bank এর্ং CRMNEXT IBSi ইরনারেশন অযাও়োেব
2021 লজ্রিরে

িাররি লসনা তির্স প্রতি র্ের 15ই জ্ানুযারী পাতেি য | তিনটি মূেি লসইসর্

Axis Bank এর্ং CRMNEXT Solution IBS Intelligence (IBSi)
“Best CRM (Customer Relationship Management) System
Implementation” এর জ্ন্য মলার্াি লফনরর্ক ইরনারেশন অযাও়োেবস
2021 তজ্রিরে | এটি তর্শ্বব্যাপী ব্যাংকার এর্ং আইটি (িথ্য প্রযুতক্ত)
পরামশবিািারির জ্ন্য তর্তশি পু রস্কারগুতের মরে একটি ।

রো করার জ্ন্য িারির জ্ীর্ন উৎসগব করররেন। এই র্ের 74িম িারিীয

র্ীর তসন্যরির েদ্ধা জ্ানারি পাতেি য যারা লিশ এর্ং লিরশর নাগতরকরির
লসনা তির্স পাতেি রযরে ।

2021 সারির মসরা লফফা ফুর্র্ি পু রস্কার ম াষণা করা হর়েরে
মসরা লফফা ফুর্র্ি পু রস্কার 2021 অনুষ্ঠানটি সু ইজ্ারল্যারন্ডর জ্ু তররি
ফু টর্রে দ্যিব ান্ত কৃতিরের জ্ন্য অসামান্য লিরোযাড়রির পু রস্কৃি করার জ্ন্য
অনুতষ্ঠি রযতেে । মেরনর লমেলফর্ল্ার অযারিলি়ো পু রর্িাস এর্ং
মপাল্যাি/র্া়োনব লমউলনখ স্ট্রাইকার রর্ার্ব মিোরিালস্ক যোিরম মত ো ও
পু রুষরির ফু টর্রে লসরা তফফা লিরোযারড়র পু রস্কার লপরযরেন । লেিারন্ডাতস্ক
2020 সারে প্রেম পু রস্কার পাওযার পর টানা তদ্বিীয র্েররর জ্ন্য লসরা তফফা
পু রুষ লিরোযারড়র পু রস্কারটি তজ্রিরেন ।
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Sports News in Bengali
িিয মসন মিাহ লকন ইউরক পরালজ্ি করর প্রেম সু পার 500
মখিার্ লজ্রিরেন
িারিীয ব্যািতমন্টন লিরোযাড় িিয মসন িার প্রেম সু পার 500 লশররাপা
তনতিি করার জ্ন্য ইতন্ডযা ওরপন 2022-এর পু রুষরির তসরেেস ফাইনারে তর্শ্ব
চযাতম্পযন তসোপু ররর মিাহ লকন ইউরক পরাতজ্ি করররেন । 20 র্ের র্যসী
িিয মসন সরাসতর 24-22, 21-17 লগরম মিাহ লকন ইউ এর তর্রুরদ্ধ
জ্যোি কররন । 2022 ইতন্ডযা ওরপন (ব্যািতমন্টন) আনুষ্ঠাতনকিারর্ িাররির
নযা তিতির লক তি যাির্ ইনরিার রে 11 লেরক 16 জ্ানুযারী, 2022 পযবন্ত
অনুতষ্ঠি রযতেে।
2022 ইলি়ো ওরপরনর লর্জ়্েীরদর িালিকা (ব্যােলমন্টন):
কযার্াগলর
লর্জ়্েীরা
পু রুষরির তসরেেস
েেয লসন (িারি)
মত োরির তসরেেস
র্ু সানান ওংর্ামরুংফান (োইল্যান্ড)
পু রুষরির িার্ে
তচরাগ লশঠি এর্ং সাতিকসাইরাজ্ রতঙ্কররতি (িারি)
লর্তনযাপা আইমসািব এর্ং নুনিাকনব আইমসািব
মত োরির িার্ে
(োইল্যান্ড)
তমক্সি িার্ে
লটতর ত এর্ং িান ওরযই ান (তসোপু র)

িাসলনম মীর অনূ র্ধ্ব-19 গািব স লসঙ্গিরস লর্রশ্বর এক নম্বর
ব্যােলমন্টন মখরিা়োড় হর়েরেন
িাসতনম মীর সর্বরশষ ব্যািতমন্টন ওযাডব লফিাররশন (BWF) জ্ু তনযর রযাতঙ্কংরয
10,810 পরযন্ট তনরয অনূর্ধ্ব-19 (U-19) গােবস তসেেস তর্িারগ তর্শ্ব নম্বর 1
প্রেম িারিীয লিরোযাড় রযরেন। এরপরর তদ্বিীয ও িৃিীয স্থারন ররযরেন
যোিরম রাতশযার মাতরযা লগােু রর্িা এর্ং লেরনর েু তসযা রতদ্ররগজ্ । 2021
সারে, িাসতনম মীর র্ু েরগতরযা, ফ্রাস এর্ং লর্েতজ্যারম অনুতষ্ঠি 3টি জ্ু তনযর
আন্তজ্বাতিক টুনবারমন্ট তজ্রিরেন, যা িারক 1 নম্বরর উেরি সা ায্য কররতেে।
পু রুষরির তসরেেস-এ তর্রশ্বর 1 নং স্থারন একরত্র েেয লসন, তসতরে িামবা এর্ং
আতিিয লযাশী ররযরেন|

মগািরিক সলর্িা পু লন়োরক োরিী়ে মলহিা হলক দরির
অলধনা়েক লহসারর্ লনর্ু ক্ত করা হর়েরে
লগােরেক সতর্িা পু তনযা মাস্কারট আসন্ন মত োরির এতশযা কারপ িাররির
লনিৃে তিরি চরেরেন কারণ তক ইতন্ডযা লটাতকও অতেতম্পরক উপতস্থি 16 জ্ন
লিরোযাড় স ইরিরন্টর জ্ন্য একটি শতক্তশােী 18-সিরস্যর িে ল াষণা
করররে । লযর িু তনযতমি অতর্নাযক রানী রামপাে লর্োেু রুরি লচাট লেরক
লসরর উেরেন, িাই 21-28 জ্ানুযাতরর মরে অনুতষ্ঠি রি যাওযা টুনবারমরন্ট
সতর্িা িরের লনিৃে লিরর্ন ।
িারিীয মত োরা রেন এই টুনবারমন্ট-এ তিরফতন্ডং চযাতম্পযন । মত ো তক
এতশযা কাপ 2022-এ প্রতিদ্বতিিাকারী আরও সািটি িে ে চীন,
ইরোরনলশ়ো, জ্াপান, মাির়েলশ়ো, লসঙ্গাপু র, দলিণ মকালর়ো এর্ং
োইল্যাি ।
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লসেলন মর্লনস ক্লালসক র্ুনব ারমন্টট লজ্রিরেন রালশ়োর আসিান
কারািরসে
লটতনরস আসোন কারািরসি অযাতন্ড মারররক 6-3, 6-3 ব্যর্র্ারন পরাতজ্ি
করর তসিতন লটতনস ক্লাতসক ফাইনারে পু রুষরির তসরেেস তশররাপা তজ্রি
তনরজ্র কযাতরযাররর িৃিীয এটিতপ টুযর তশররাপা লজ্রিন । মত োরির তসরেেস
তশররাপা তর্রশ্বর নয নম্বর েযাতনশ লিরোযাড় পাওো র্ারিাসা লজ্রিন, তযতন
র্াররর্ারা লিজ্তসরকািারক 6-3 4-6 7-6(4) ব্যর্র্ারন পরাতজ্ি কররন |
•
•
•

পু রুষরির তসরেেস: আসোন কারািরসি (রাতশযা)
মত োরির তসরেেস: পো র্ারিাসা (রেন)
পু রুষরির িার্ে: জ্ন তপযাসব (অরিতেযা এর্ং তফতেপ লপাোরশক
(রলািাতকযা)

•

মত োরির িার্ে: আনা িাতনতেনা (কাজ্ািস্তান) এর্ং তর্ট্রিজ্ াোি মাইযা
(িাতজ্ে)

োরি AFC মলহিা ফুর্র্ি এলশ়োন কাপ 2022 মহাস্ট কররি
চরিরে
িারি 20লশ জ্ানুযারী, 2022 লেরক মুম্বাই, নাতি মুম্বাই এর্ং পু রনরি AFC
Women’s football Asian Cup India 2022 এর আরযাজ্ন কররি
চরেরে । টুনবারমরন্ট 12টি িে প্রতিদ্বতিিা কররর্ | AFC মত ো এতশযান কারপ
িারো ফে কররে িাররির কারে একটি সু রযাগ োকরর্ অরস্ট্রলি়ো এর্ং
লনউলজ্ল্যারি 2023 লফফা মলহিা লর্শ্বকারপর জ্ন্য লযাগ্যিা অজ্বন করার
। পাৌঁচটি িে সরাসতর মূে ইরিরন্টর জ্ন্য লযাগ্যিা অজ্বন কররর্ এর্ং দ্যটি িেরক
inter-confederation play-offs লিেরি রর্।

োররির মর্লনস িারকা সালন়ো লমজ্বা 2022 মরশুরমর পর অর্সর
মনরর্ন
35 র্ের র্যসী লটতনস িারকা সালন়ো লমজ্বা 2022 মরশুরমর পর অর্সর তনরি
চরেরেন | 2013 সারে তসরেেস প্রতিরযাতগিা লেরক তিতন পূ রর্বই অর্সর
তনরযতেরেন ৷ সাতনযা তমজ্বার মত ো িার্েরস এর্ং তমক্সি িার্েরস েযটি গ্রযান্ড
লাম তশররাপা ররযরে ৷ 26 লসরেম্বর, 2021-এ Ostrava Open -এ
মত োরির িার্েরস চীনা পাটবনার শুযাই িাং-এর সারে িার লশষ তশররাপাটি
এরসতেে |
সংখ্যা়ে সালন়োর কযালর়োর:
•
•

কযাতরযার-উচ্চ িার্েস র্যাতঙ্কং: 1
কযাতরযার-উচ্চ একক রযাতঙ্কং: 27

•
•
•

তশররাপা: 43
গ্রযান্ড লযাম জ্য: 6 (মত ো িার্েস 3, তমক্সি িার্েস 3)
মত োরির িার্ে: অরিতেযান ওরপন (2016), উইম্বেিন এর্ং ইউএস
ওরপন (2015)
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TCS র্রররন্টা ও়োর্ারিন্ট ম্যারােরনর র্াইরর্ি েন্সর হর়ে
উরঠরে
নিুন টাইরটে েনসর এর্ং টররন্টা ওযাটারফ্রন্ট ম্যারােন ও িাচবু যাে লররসর
অতফতসযাে প্রযুতক্ত পরামশবক অংশীিার ওযার জ্ন্য TCS কানাো রালনং
লসলরজ্(CRS) এর সারে অংশীিাতরে করররে ।
এটি পলররর্শগি প্রোর্ কযািকুরির্র অফার কররর্, যা লি ড়তর্ি এর্ং
িশবকরির িারির পতররর্শগি প্রিার্ েযাক এর্ং অফরসট কররি সেম কররর্।
তর্শ্বজ্ু রড় সমস্ত লি ড়তর্ি এর্ং িশবকরির জ্ন্য একটি অসার্ারণ লররসর
অতিজ্ঞিা প্রিান করার জ্ন্য TCS CRS-এর সারেও কাজ্ কররর্।

পালকস্তালন লক্ররকর্ দরির অলধনা়েক র্ার্র আজ্ম আইলসলস
র্ষব রসরা পু রুষরদর ট-মর্ার়েলন্ট দরির অলধনা়েক লহসারর্
মরনানীি হর়েরেন
পাতকস্তাতন অতর্নাযক র্ার্র আজ্মরক 2021 সারের জ্ন্য ICC পু রুষরির
T20I িরের অতর্নাযক ত রসরর্ মরনানীি করা রযরে । পু রুষরির তিরকরট
ICC টিম অফ য ইযারর 11 জ্ন লসরা লিরোযাররক স্বীকৃতি লিওযা যারা একটি
কযারেন্ডার র্েরর িারির পারফরম্যাস এর মােরম সর্াইরক মুগ্ধ করররেন | 11
জ্রনর িরে মকানও োরিী়ে পু রুষ মখরিা়োড় জ্া়েগা পানলন ।
2021 সারের ICC মত োরির টি-লটারযতন্ট ICC টিম অফ য ইযারর, 11
সিরস্যর িরে একমাত্র িারিীয মত ো লিরোযাড় স্মৃতি মন্ধনার নাম ররযরে ।
2018 (ওরপনার) এর্ং 2019 (নম্বর তিন) এর পর র্েররর টি-লটারযতন্ট িরে
িৃিীযর্াররর মরিা িাতেকায জ্াযগা করর তনরযরেন স্মৃতি। ইংল্যারন্ডর ন্যার্
সাইোররক 2021 সারের জ্ন্য ICC মত ো টি-লটারযতন্ট টিম অফ য ইযাররর
অতর্নাযক করা রযরে।

Obituaries News in Bengali
লকংর্দলন্ত কত্থক নৃ িযলশল্পী পলণ্ডি লর্রজ্ু মহারাজ্ প্র়োি হর়েরেন
তকংর্িতন্ত কত্থক নৃ িযতশল্পী পতিি তর্রজ্ু ম ারাজ্ 83 র্ের র্যরস প্রযাি
রযরেন । লিরশর তদ্বিীয-সরর্বাচ্চ লর্সামতরক পু রস্কার পদ্মতর্িূষণ প্রাপক পতিি
তর্রজ্ু ম ারাজ্রক িাৌঁর তশষ্য এর্ং অনুরাগীরা লস্নর র সারে পতিি-তজ্ র্া
ম ারাজ্-তজ্ র্রে িাকরিন এর্ং তিতন তেরেন িাররির অন্যিম তর্খ্যাি তশল্পী।
তর্রজ্ু ম ারাজ্ কেক নৃ িযতশল্পীরির ম ারাজ্ পতরর্াররর একজ্ন র্ংশর্র তেরেন,
যার মরে তেরেন িার দ্যই কাকা শম্ভু ম ারাজ্ এর্ং োেু ম ারাজ্ এর্ং িার
তপিা ও গুরু আচান ম ারাজ্ । তর্রজ্ু ম ারারজ্রও েু মতর, িািরা, িজ্ন এর্ং
গজ্রের উপর তর্রশষ কিৃবে তেে |

মালির প্রাক্তণ মপ্রলসরেন্ট ইোলহম মর্ার্াকার মকইিা প্র়োি
হর়েরেন
মাতের প্রাক্তণ লপ্রতসরিন্ট ইিাত ম র্ু র্াকার লকইিা প্রযাি রযরেন । তিতন
2013 সারের লসরেম্বর মাস লেরক 2020 সারের আগস্ট মাস অর্তর্ সাি
র্ের র্রর মাতের শাসনিার পতরচােনা কররতেরেন | তিতন 1994 সাে লেরক
2000 সাে পযবন্ত লিরশর প্রর্ানমন্ত্রী ত সারর্ও িাতযে পােন কররতেরেন। তিতন
মাতের সম্মান পু নরুদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি তিরযতেরেন ।
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পদ্মশ্রী প্রাপ্ত সমাজ্কমী শালন্ত মদর্ী প্র়োি হরিন
ওতড়শার সমাজ্কমী এর্ং পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শাতন্ত লির্ী প্রযাি রযরেন ।
িারক িু গলদ মদর্ীও র্ো রিা । মৃ িুযকারে িার তেে র্যস 88 র্ের। তিতন
িতরদ্ররির কণ্ঠস্বর ত সারর্ স্মরণীয তেরেন | তিতন তপতেরয পরা সম্প্রিারযর
মানুরষর তর্রশষ অর্িান লররিতেরেন । 2021 সারের 9 নরিম্বর িাতররি
রাষ্ট্রপতি রাম নাে লকাতর্রির কাে লেরক তিতন মযবািাপূ ণব পদ্মশ্রী পু রস্কার
লপরযরেন।

প্রখ্যাি র্াংিা লের়ের্ার ব্যলক্তত্ব সাওলি লমত্র প্র়োি হর়েরেন
প্রখ্যাি র্াংো তেরযটার ব্যতক্তে সাওতে তমত্র প্রযাি রযরেন । তিতন 1974 সারে
ঋতেক টরকর আিান্ত গারিব চেতচ্চত্র ‘Jukti Takko aar Gappo’ মি
অতিনয কররতেরেন । তিতন ম ািাররির আররকটি রূপান্তর র্হুে জ্নতপ্রয কো
অমৃ িসম্মান(শব্দগুতে লযগুতে অমৃ রির মরিা) তেরিতেরেন, পতরচােনা
কররতেরেন এর্ং অতিনয কররতেরেন । সাওতে তমত্র 2003 সারে সেীি নাটক
আকারিতম, 2009 সারে পদ্মশ্রী এর্ং 2012 সারে র্ে তর্িূষরণর প্রাপক
তেরেন|

লকংর্দলন্ত র্াংিা কলমি লশল্পী, মিখক ও লচত্রকর নারা়েণ মদর্নাে
প্র়োি হর়েরেন
তকংর্িতন্ত র্াংো কতমক্স তশল্পী, লেিক ও তচত্রকর নারাযণ লির্নাে িী ব অসুস্থিার
পর প্রযাি রযরেন | মৃ িুযকারে তিতন 97 র্ের র্যসী তেরেন । তিতন তেরেন
জ্নতপ্রয র্াংো কতমক তিপ লযমন হাদা মোোঁদা(1962), র্াোঁর্ুি দ্য
মগ্রর্(1965) এর্ং নরন্ট মফারন (1969) এর স্রিা । 2021 সারে নারাযণ
লির্নােরক িাররির চিুেব সরর্বাচ্চ লর্সামতরক পু রস্কার ‘পদ্মশ্রী’ দ্বারা
সম্ম্ম্মাতণি করা রযতেে |

লর্খ্যাি পলররর্শলর্দ ও ‘রসে সাইরিন্ট েযালি’ প্রচারক এম.রক.
প্রসাদ প্র়োি হর়েরেন
তর্খ্যাি পতররর্শর্ািী ও ‘রসি সাইরেন্ট িযাতে’ এর প্রচারক অোপক এম লক
প্রসাি সম্প্রতি প্রযাি রযরেন । লকরাোর সাইরেন্ট িযাতেরি তচর তরৎ
গ্রীষ্মমন্ডেীয লরইন ফররস্টরক র্ধ্ংরসর াি লেরক র্াৌঁচারি ঐতি াতসক
আরিােরন তিতন একজ্ন তর্তশি ব্যতক্তে তেরেন। তিতন জ্নতপ্রয তর্জ্ঞান
আরিােন, ‘মকরািা স্বাস্থয সালহিয পলরষদ’-এরও লনিৃে তিরযতেরেন।
প্ররফসর এম. লক. প্রসাি কাতেকট তর্শ্বতর্যােরযর লপ্রা-িাইস-চযারসের ত সারর্
িাতযে পােন কররতেরেন | তিতন লকরাো রারজ্য পতররর্শ সু রো কাযবিরমর
অগ্রিারগ তেরেন।

প্ররফশনাি পর্ব িাররাহী মমজ্র হলর পাি লসং আহিু ও়োলি়ো
প্র়োি হর়েরেন
সু পতরতচি লপশািার পর্বিাররা ী লমজ্র তর পাে তসং আ েু ওযাতেযা সম্প্রতি
প্রযাি রযরেন । লমজ্র তর পাে তসং আ েু ওযাতেযা 1965 সারি অজ্ুব ন
পু রস্কার, 1965 সারি পদ্মশ্রী পু রস্কার, 2002 সারি পদ্মেূষণ পু রস্কার এর্ং
2009 সারি মিনলজ্ং মনাররগ জ্ািী়ে অযােরেঞ্চার পু রস্কার লপরযতেরেন|
তিতন িার আত্মজ্ীর্নী “Higher Than Everest” স 13টিরও লর্তশ র্ই
তেরিরেন । লমজ্র আ েু ওযাতেযা ইতন্ডযান মাউরন্টতনযাতরং ফাউরন্ডশন এর্ং
তিতি মাউরন্টতনযাতরং অযারসাতসরযশরনর প্রাক্তন সিাপতিও তেরেন।
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লর্রশ্বর সর্রচর়ে র়্েস্ক মানু ষ স্যার্ালনব রনা মদ িা ফুর়েরন্ত 112 র্ের
র়্েরস প্র়োি হর়েরেন
সর্রচরয র্যস্ক জ্ীতর্ি ব্যতক্ত (পু রুষ) এর তগরনস ওযাডব লরকিবর্ারী স্যার্ালনব রনা
মদ িা ফুর়েরন্ত গাতসবযা (রেন) 112 র্ের 341 লদন র্যরস প্রযাি রযরেন ।
স্যাটাতনবরনা 2021 সারের লসরেম্বরর সর্রচরয র্যস্ক জ্ীতর্ি ব্যতক্ত (পু রুষ)
ত সারর্ লরকিবটি কররতেরেন যিন িার র্যস 112 র্ের 211 তিন তেরেন । তিতন
11 লফব্রুযাতর, 1909 সারে লেরনর তেওরনর পু রযরন্ত কারস্ত্রা এোকায
জ্মগ্র ণ কররন।

Defence News in Bengali
প্রলিরিা মন্ত্রক রিা মপনশন লশখা়েি লনর্ারণ মপার্বাি চািু

োরি ও জ্াপান র্রঙ্গাপসাগরর সামু লদ্রক পার্বনারলশপ এিারসাইজ্
পলরচািনা করররে
িারিীয লন র্াত নী এর্ং জ্াপান লমতরটাইম লসেফ-তিরফস লফারসবর
(JMSDF) মরে র্রোপসাগরর COVID-19-এর মরেই একটি নন-কন্টাক্ট
লমারি লমতরটাইম পাটবনারতশপ এক্সারসাইজ্ অনুতষ্ঠি রযরে । িারিীয পরের
প্রতিতনতর্ে কররতেে িারিীয লন জ্া াজ্ (INS) তশর্াতেক ও INS কিমাট
এর্ং জ্াপারনর পে লেরক প্রতিতনতর্ে কররতেে JMSDF লন জ্া াজ্ উরাগা
এর্ং ত রারিা । তদ্বপাতেক সম্পকব লজ্ারিার করা, প্রতিরো স রযাতগিার প্রচার,
পারেতরক লর্ািাপড়া, আন্তঃকাযবেমিা র্ৃ তদ্ধ এর্ং িারিীয লন র্াত নী ও
জ্াপান লমতরটাইম লসেফ-তিরফস লফারসবর (JMSDF) মরে সরর্বাত্তম
এক্সারসাইজ্গুতে তর্তনময করা তেে এর প্রর্ান উরেে ।
লকেু গুরুত্বপূ ণব মহড়া:
•

Red Flag: িারি এর্ং মাতকব ন যুক্তরাষ্ট্র

•

Al Nagah: িারি ও ওমান

•

‘Naseem-Al-Bahr’: িারি ও ওমান

•

Ekuverin: িারি এর্ং মােদ্বীপ

করররেন । লপাটবােটি িারির সরাসতর প্রাক্তন তসতনক কল্যাণ তর্িারগর

•

Garuda Shakti: িারি এর্ং ইরিারনতশযা

(DESW) কারে অতিরযাগ জ্ানারি সা ায্য কররর্|

•

Desert Warrior: িারি এর্ং তমশর

করররে
প্রতিরো মন্ত্রী রাজ্নাে তসং প্রাক্তন সাতিব সম্যান(ESM) এর্ং িারির
তনিব রশীেরির লপনশন-সম্পতকব ি অতিরযাগগুতের সমার্ান করার জ্ন্য একটি
‘online Raksha Pension Shikayat Nivaran Portal’

স্থাপন

োরিী়ে মনৌর্ালহনী এর্ং রালশ়োন মনৌর্ালহনী আরর্ সাগরর
PASSEX এিারসাইজ্ পলরচািনা করররে
িারিীয লন র্াত নী এর্ং রাতশযান লন র্াত নী আরর্ সাগররর লকাতচন র্িরর
PASSEX এক্সারসাইজ্ চােু করররে । িারিীয লন র্াত নীর লিশীযিারর্
তিজ্াইন ও তনতমবি করা গাইরিি-তমসাইে লিিযার, আইএনএস লকাতচ
এক্সারসাইরজ্ অংশ তনরযতেে। রাতশযান লফিাররশন লন র্াত নীর প্রতিতনতর্ে
করর RFS অযােলমরাি ট্রিলর্উর্স।
আরও দ্যটি রাতশযান লন জ্া াজ্ রাতশযান লনিাে তমসাইে িুজ্ার িাতরযাগ এর্ং
রাতশযান টযাঙ্কার র্তরস র্ু রটামাও এই এক্সারসাইরজ্ অংশ তনরযতেে।
এক্সারসাইজ্টি দ্যই লন র্াত নীর মরে সমন্বয ও আন্তঃকাযবেমিা প্রিশবন করর

Books & Authors News in Bengali
চন্দ্রচূড় ম ারষর “Bose: The Untold Story of An
Inconvenient Nationalist” লশররানারমর একট র্ই প্রকালশি
হরি চরিরে
চন্দ্রচূড় ল ারষর লেিা “Bose: The Untold Story of An
Inconvenient Nationalist” তশররানারমর একটি নিুন জ্ীর্নী ২০২২
সারের লফব্রুযাতররি প্রকাতশি রি চরেরে । র্ইটিরি স্বার্ীন িাররির উন্নযন,
সাম্প্রিাতযকিা, িূ-রাজ্নীতি এর্ং রাজ্ননতিক মিািশব সম্পরকব সু িাষ চন্দ্র র্সু র
তচন্তা ও মিামি িুরে র্রা রযরে । এটি লনিাতজ্র জ্ীর্রনর (সুিাষ চন্দ্র
র্সু )তর্তিন্ন অজ্ানা তর্ষযগুতেরকও িুরে র্রররে।

এর্ং এরি মকৌশিগি, ক্রস-মেক মহলিকোর অপাররশন এর্ং মনৌর্ান
কার্ব ক্রম অন্তিুবক্ত তেে।

োরি মেরক েরমাস ক্রুজ্ লমসাইি লকনরি চরিরে লফলিপাইন
তফতেপাইন সরকার লন র্াত নীর জ্ন্য িরমাস লশার-তিতত্তক িুজ্ তমসাইে
তসরস্টম লকনা প্রেম তর্রিশী লিশ রয উেরি চরেরে । এই চুতক্ত িাররির
প্রতিরো উত্পািন ব্যর্স্থারক একটি র্ড় উত্সা প্রিান কররর্ । আনুমাতনক
চুতক্তর মূল্য $374,9 তমতেযন । BrahMos Aerospace Pvt Ltd তফতেপাইন
লন র্াত নীর জ্ন্য লশার-তিতত্তক অযাতন্ট-তশপ তমসাইে তসরস্টম অতর্গ্র ণ প্রকরল্পর
অর্ীরন লেপণাস্ত্রটি সরর্রা কররর্ ।
10

Miscellaneous News in Bengali
20 িম ঢাকা আন্তজ্বালিক চিলিত্র উৎসর্ 2022 শুরু হরে
20িম ঢাকা আন্তজ্বাতিক চেতচ্চত্র উৎসর্ শুরু রে র্াংোরিরশর ঢাকা শ রর ।
উৎসরর্ 70টি লিরশর 10টি তর্িারগর অর্ীরন 225টি চেতচ্চত্র প্রিশবন করা রর্ |
এটি 15-23 জ্ানুযাতরর মরে ঢাকার তর্তিন্ন স্থারন প্রিতশবি রর্ । তফল্ম
লফতস্টিযােটি াইতিি লমারি আরযাজ্ন করা রে এর্ং উৎসর্ চোকােীন
অরনক তফল্ম অনোইরন তিম করা রর্ । DIFF 'উইরমন ইন তসরনমা'
আন্তজ্বাতিক সরম্মেরনর 8 িম সংস্কররণর পাশাপাতশ 'ওর়েস্ট লমর্ ইস্ট'
তচত্রনাটয ল্যারর্র চিুেব সংস্কররণরও আরযাজ্ন কররর্ ।
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োরিী়ে এলি:

MoHUA ওরপন মের্া সপ্তারহর সূ চনা ম াষণা করররে

20 িম DIFF-এ িারিীয এতিগুতের মরে ররযরে তপ এস তর্রনােরাজ্

লকন্দ্রীয আর্াসন ও নগর তর্ষযক মন্ত্রক (MoHUA) "ওরপন মের্া সপ্তাহ"
এর আরযাজ্ন করররে, লযিারন 100টি স্মাটব শ র লেরক মানুরষরা অংশগ্র ণ
কররর্ | িারিীয শ রগুতেরক “data smart” করার জ্ন্য একটি
স রযাতগিামূেক প্ররচিা তনতিি করার উরেরে এই পিরেপটি লনওযা
রযরে ৷ 17 জ্ানুযারী 2022 লেরক 21 জ্ানুযারী 2022 পযবন্ত জ্ানুযাতরর িৃিীয
সপ্তার "ওরপন মের্া সপ্তাহ" পতরচাতেি রর্।
এটি দুট তর্িারগ তর্িক্ত - প্রেমটি 17 জ্ানুযারী লেরক 20 জ্ানুযারী পযবন্ত স্মাটব
তসটিস ওরপন লিটা লপাটবারে লিটারসট, তিজ্ু যযাোইরজ্শন, API এর্ং লিটা
িগ আপরোি করা এর্ং তদ্বিীযটি ে 21 জ্ানুযারী সমস্ত স্মাটব শ রগুতের দ্বারা
একটি "রের্া লদর্স" উিযাপন। .

পতরচাতেি কুজ্ াোে, শুভ্রতজ্ৎ তমত্র পতরচাতেি অতিযাতত্রক, ইন্দ্রনীে রাযরচ র্ু রী
পতরচাতেি মাযার জ্োে এর্ং শরীফ ইসা পতরচাতেি আিাে |

29ট শার্রকর জ্ন্ম মদও়ো লকংর্দলন্ত কিারও়োলি র্াইরগ্রস
সম্প্রলি মারা মগরে
'কোরওযাতে' নারম পতরতচি িাররির " Supermom" র্া র্ার্বকযজ্তনি
কাররণ মেপ্ররিরশর লপঞ্চ টাইগার তরজ্ারিব (PTR) সম্প্রতি মারা লগরে ।
র্া টি 16 র্েররর লর্তশ র্যসী তেে । 'কিারও়োলি' র্া টি িার জ্ীর্েশায 29টি
শার্রকর জ্ম লিওযার জ্ন্য তর্খ্যাি তেে, যা তর্শ্ব লরকিব র্রে মরন করা য।
র্ন তর্িাগ কিৃবক র্ার র সরকারী নাম T-15 তেে, িরর্ স্থানীয লোরকরা িারক
িারোরর্রস 'কোরওযাতে' র্রে িাকি । 2008 সারে একটি লরতিও কোর
োগারনা পারকব র প্রেম র্া ত রসরর্ লস কোরওযাতে লিিার্ অজ্বন কররন । এই
সু পারমরমর উরিিরযাগ্য অর্িারনর কাররণ মেপ্ররিশও একটি 'র্াইগার মস্টর্'

অিরফােব ইউলনোলসব ট ‘Anxiety’ শব্দটরক মপ্রস 2021 সারির
Children’s Word of the Year লহসারর্ ম াষণা করররে
অক্সরফািব ইউতনিাতসবটি লপ্রস (OUP) িারির সাম্প্রতিক গরর্ষণার তিতত্তরি
2021 সারের Children’s Word of the Year ত রসরর্ ‘Anxiety’ মক
লর্রে তনরযরে । ‘Anxiety’ (21%), “Challenging” (19%), “isolate”
(14%), “Wellbeing” (13%) এর্ং “resilience” (12%) তশশুরির শীষব
পাৌঁচটি শব্দ ত সারর্ গে রযরে ।

ত রসরর্ পতরতচতি োি করর ।

দুর্াই প্রেমর্াররর মরিা র্ান চিাচরির জ্ন্য ইনলফলনট লেজ্ চািু
করররে
সংযুক্ত আরর্ আতমরশাত র দ্যর্াইরি আইকতনক 'ইনলফলনট লেজ্'
আনুষ্ঠাতনকিারর্ 16 জ্ানুযারী 2022-এ প্রেমর্াররর মরিা েযাতফরকর জ্ন্য
উমু ক্ত করা রযরে ৷ এর নকশা একটি গাতণতিক তচহ্ন ‘অসীম (∞)’ এর জ্ন্য
মরিা ৷ এটি দ্যর্াইরযর অসীম েেযগুতেরক তচতহ ি করর । এটি প্রতিটি তিরক
েযটি লেন এর্ং পেচারী ও সাইতক্লস্টরির জ্ন্য একটি সতম্মতেি 3-তমটার েযাক
তনরয গঠিি । এটি 300 তমটার েম্বা এর্ং 22 তমটার চওড়া।
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