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National News in Bengali 
 

29 জন শিশু প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার 2022 দ্বারা পুরসৃ্কত হযয়যে 
 

2022 সালের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাে পুরস্কালরর (PMRBP) আওতায় 29 জন 

শিশুযে স্বীকৃতত প্রদান করা হলয়লে । এই তবজয়ীলদর মলে 21টি রাজয এবং 

ককন্দ্রশাতসত অঞ্চলের অন্তরুু্ক্ত 15 জন কেলে এবং 14 জন কমলয় রলয়লে ৷ 

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাে পুরস্কারটি(PMRBP) র্ারত সরকার 6টি তবর্ালে 

অসাধারণ দক্ষতা এবং অসামান্য কৃততলের জন্য তশশুলদর প্রদান কলর । 

পুরস্কালরর নেদ পুরস্কার মূল্য 1,00,000/- টাো। 
 

পুরষ্কারগুশলর শবভাগ অনুসাযর শবতরণ নীযে দেওয়া হল: 

• উদ্ভাবন: 7 

• সমাজলসবা: 4 

• স্কোতিক: 1 

• কেোধুো: 8 

• তশল্প ও সংসৃ্কতত: 6 

• সাহতসকতা: 3 
 

List of the winners of PMRBP 2022 is given below: 
 

Name Category State 

Gauri Maheshwari 
Art & 

Culture 
Rajasthan 

Remona Evette 
Pereira 

Art & 
Culture 

Karnataka 

Deviprasad 
Art & 

Culture 
Kerala 

Syed Fateen Ahmed 
Art & 

Culture 
Karnataka 

Daulas Lambamayum 
Art & 

Culture 
Manipur 

Dhritishman 
Chakraborty 

Art & 
Culture 

Assam 

Gurugu Himapriya Bravery 
Andhra 
Pradesh 

Shivangi Kale Bravery Maharashtra 

Dhiraj Kumar Bravery Bihar 

Shivam Rawat Innovation Uttarakhand 

Vishalini N C Innovation Tamil Nadu 

Jui Abhijit Keskar Innovation Maharashtra 

Puhabi Chakraborti Innovation Tripura 

Aswatha Biju Innovation Tamil Nadu 

Banita Dash Innovation Odisha 

Tanish Sethi Innovation Haryana 

Name Category State 

Avi Sharma Scholastic 
Madhya 
Pradesh 

Meedhansh Kumar 
Gupta 

Social 
Service 

Punjab 

Abhinav Kumar 
Choudhary 

Social 
Service 

Uttar Pradesh 

Pal Sakshi 
Social 

Service 
Bihar 

Aakarsh Kaushal 
Social 

Service 
Haryana 

Arushi Kotwal Sports 
Jammu & 
Kashmir 

Shriya Lohia Sports 
Himachal 
Pradesh 

Telukunta Virat 
Chandra 

Sports Telangana 

Chandhary Singh 
Choudhary 

Sports Uttar Pradesh 

Jiya Rai Sports Uttar Pradesh 

Swayam Patil Sports Maharashtra 

Tarushi Gaur Sports Chandigarh 

Anvi Vijay Zanzarukia Sports Gujarat 
 

প্রধানমন্ত্রী নযরন্দ্র দমােী োিশশনে রামানুজাোযযশর 216 ফুট মূশতশ  

উযমােন েরযবন  

প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র কমাদী দাশুতনক রামানুজাচালযুর 1000তম জন্মবাতষুকী 

উদযাপলনর জন্য 5 কেব্রুয়াতর, 2022-এ হায়দ্রাবালদ রামানুজাচালযুর 216-েুট 

মূততু উলবাধন করলবন । রামানুজাচাযু তেলেন 11 শতলকর একজন দাশুতনক এবং 

একজন তবপ্লবী সমাজ সংস্কারক । মূততুটিলক ‘স্ট্যােু অফ ইকুয়াশলটি’ বো 

হলব। এটি কতলেঙ্গানার হায়দ্রাবালদর শামশাবালদ একটি 45-একর কমলপ্ললে 

অবতিত । 
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ভারত 26 জানুয়ারী 2022-এ 73তম প্রজাতন্ত্র শেবস উেযাপন েরযে 

র্ারত 26 জানুয়ারী 2022-এ 73 তম প্রজাতন্ত্র তদবস উদযাপন করলে ৷ 

'আজাশে ো অমৃত মযহাৎসব' এর অংশ তহসালব এই বের র্ারলত স্বাধীনতার 

75 তম বের পূততুলত এই তদনটি তবলশষর্ালব পাতেত হলে  ৷ প্রজাতন্ত্র তদবস 

কসই তদনটিলক তচতিত কলর কযই তদলন র্ারলতর সংতবধান কাযুকর হলয়তেে । 

1950 সালের 26 জানুয়ারী র্ারলতর ের্নুলমন্ট অযাক্ট (1935) কক র্ারলতর 

ের্তনুং ডকুলমন্ট তহসালব প্রততিাপন কলরতেে। 

প্রততরক্ষা মন্ত্রলকর মলত, প্রথমবালরর জন্য একটি র্ারতীয় তবমান বাতহনী(IAF) 

75টি তবমান বা কহতেকপ্টার বারা গ্র্যান্ড ফ্লাইপাি কদোলব । ‘Beating the 

Retreat’  অনুষ্ঠালনর জন্য 1,000টি কদশীয়র্ালব তততর করান বারা একটি 

দরান দিা করার পতরকল্পনা করা হলয়লে | এোড়া, 480 জন নৃতযতশল্পী 

সাংসৃ্কততক অনুষ্ঠালনর সময় পারেমু করলবন | 
 

ভারযতর প্রজাতন্ত্র শেবস: গুরুত্ব 

• 1947 সালের 15ই আেি র্ারত স্বাধীন হয় । এমনতক স্বাধীনতার পরও 

কদশটির একটি সুষু্ঠ সংতবধান তেে না।  

• সংতবধান প্রণয়লনর আলে আইনগুতে র্ারত সরকার আইন, 1935-

অনুযায়ী চেতেে ৷ একটি িায়ী সংতবধান এবং তনজস্ব শাসক সংিার 

প্রলয়াজনীয়তা উপেতি কলর র্ারত সরকার 1947 সালের 28কশ আেি 

একটি রােটিং কতমটি তনযুক্ত কলর ৷ ডঃ তব আর আলেদকর এই রােটিং 

কতমটির কচয়ারম্যান তেলেন। 

• প্রায় 3 বের পর, অযালসেতের 308 জন সদস্য অলনক পরামশ ুএবং তকেু 

পতরবতুলনর পর অবলশলষ 24 জানুয়ারী, 1950 তাতরলে একটি সংতবধালন 

স্বাক্ষর কলরন, যা 1950 সালের 26কশ জানুয়ারী কাযুকর হয়। 

• কসই তদনটি তেন কথলকই র্ারলত প্রজাতন্ত্র তদবস তহলসলব পাতেত হলে ।  
 

2022 সাযলর জন্য জাশতসংযের regular budget assessments – এ 

ভারত 29.9 শমশলয়ন ডলার প্রোন েযরযে 

র্ারত 2022 সালের জন্য জাততসংলের regular budget assessments-এ 

USD 29.9 তমতেয়ন প্রদান কলরলে । 21 জানুয়ারী, 2022 পযুন্ত, 24টি সদস্য 

কদশ তালদর তনয়তমত বালজট মূল্যায়ন সমূ্পণুর্ালব পতরলশাধ কলরলে। র্ারত 

বতুমালন 15-টি কিট তসতকউতরটি কাউতিে-এর অিায়ী সদস্য এবং র্ারলতর  

দুই বেলরর কময়াদ 31 তডলসের, 2022-এ কশষ হলব। 

 

International News in Bengali 
 

ইযদাযনশিয়ার নতুন রাজধানীর নাম হল নুসান্তরা 

ইলদালনতশয়ার রাজধানী কবাতনুও বীলপর েতনজ সমৃদ্ধ পূবু কাতেমান্তালন িানান্তর 

করলত চলেলে । নতুন এই রাজধানীর নাম হলব নুসান্তরা, যার অথু জার্াতনজ 

র্াষায় "দ্বীপপুঞ্জ"। এটি উত্তর কপনাজাম পালসর এবং কুতাই কাতুালনোর 

অঞ্চলে অবতিত । এই নতুন প্রকলল্পর আনুমাতনক েরচ প্রায় 466 ট্রিতেয়ন রুতপয়া 

($32 তবতেয়ন)। 
 

AIIB উেীয়মান এশিয়াযে দসবা প্রোন েরার জন্য দডটা দসন্টার 

দডযভলপযমযন্ট USD 150 শমশলয়ন শবশনযয়াগ েযরযে 

এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রােোর ইনযভস্ট্যমন্ট ব্যাঙ্ক(AIIB) কডটা কসন্টারগুতের 

উন্নয়লনর উলেলে USD 150 তমতেয়ন অথু তবতনলয়াে করার জন্য প্রততশ্রুততবদ্ধ 

হলয়লে, যার কবতশরর্ােই উদীয়মান এতশয়ার উন্নয়লন ব্যবহার করা হলব । এই 

প্রকল্পটি AIIB-এর প্রথম কডটা কসন্টার প্রকল্প । র্ারত AIIB-এর একটি প্রধান 

প্রততষ্ঠাতা সদস্য ।  
 

রাশিয়া-েীন-ইরান দযৌথ দনৌ মহডা CHIRU-2Q22 এর পশরোলনা 

েযরযে 

রাতশয়ান, চীনা ও ইরালনর কনৌবাতহনী ওমান উপসােলর ‘CHIRU-2Q22’ কনৌ 

মহড়া পতরচােনা কলরলে । ততনটি কদলশর কনৌবাতহনীর মলে সহলযাতেতা আরও 

ের্ীর করার েলক্ষয ভারত মহাসাগযরর উত্তরাঞ্চযল এই সামুতদ্রক মহড়াটি 

পতরচাতেত হয় । অন্তত 140টি যুদ্ধজাহাজ এবং প্রায় 10,000 জন সামতরক কমী 

সহ 60টিরও কবতশ তবমান এই সামতরক মহড়ায় অংশগ্র্হণ কলরলে । 
 

বাবশাযডাযসর প্রধানমন্ত্রী শময়া দমাটশল টানা শদ্বতীয় বাযরর জন্য জয়ী 

হযয়যেন 

2022 সালের তনবুাচলন তার দলের তুমুে তবজলয়র পর বাবুালডালসর প্রধানমন্ত্রী 

তময়া মটতে 20 জানুয়ারী 2022-এ তবতীয় বালরর জন্য শপথ কনন। তততন 2018 

সাে কথলক বাবুালডালসর প্রধানমন্ত্রী তহলসলব দাতয়ে পােন করলেন। তততন 2008 

সাে কথলক বাবুালডাস কেবার পাটুির (তবএেতপ) কনতা। তততন কদলশর প্রথম মতহো 

প্রধানমন্ত্রী এবং কসইসালথ একটি প্রজাতন্ত্র ব্যবিার অধীলন প্রথম প্রধানমন্ত্রী। 

 

State News in Bengali 
 

শিপুরা ৪৪তম দোেযবাযরাে শেবস উেযাপন েযরযে 

তিপুরী র্াষা তদবস নালম পতরতচত ককাকলবালরাক তদবস প্রতত বের 19 জানুয়াতর 

র্ারলতর তিপুরা রাজয জুলড় ককাকলবালরাক র্াষার তবকালশর েলক্ষয পাতেত হয়। 

1979 সালে সরকাতর র্াষা তহলসলব ককাকলবালরালকর প্রাথতমক স্বীকৃতত স্বরূপ 

এই তদনটি পাতেত হয় । ককাকলবালরাক র্াষা তিপুরার সরকারী র্াষা শিপুরী বা 

টিপরাযোে নালমও পতরতচত। 1979 সালে বাংো এবং ইংলরতজ োড়াও 

ককাকলবালরাকলক রাজয সরকার কতুৃক র্ারলতর তিপুরা রালজযর একটি সরকারী 

র্াষা  তহসালব কোষণা করা হয়। 
 

রামগড বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যযে রাজস্থাযনর 4থশ বাে সংরক্ষণাগার 

শহসাযব দোষণা েরা হযয়যে 

কদলশর প্রস্তাতবত পাাঁ চটি সাইলটর মলে থাকা রামেড় বন্যপ্রাণী অর্য়ারণ্য 

রাতশয়ার ভ্লাতদলর্ািলক অনুতষ্ঠত কলাবাে টাইোর সাতমলটর আলে শীঘ্রই 

আনুষ্ঠাতনকর্ালব বাে সংরক্ষণ (TR) তহসালব অবতহত করা হলব বলে আশা করা 

হলে ৷ বাে সংরক্ষলণ চতুথু এতশয়া মন্ত্রী পযুালয়র সলেেলনও ককন্দ্র এই 

উন্নয়লনর কথা কোষণা কলরলে । ককন্দ্র ইততমলেই কণুাটলকর এমএম তহেস, 

েতত্তশেলড়র গুরু োতসদাস জাতীয় উদ্যান সহ রামেড় তবষধরী বন্যপ্রাণী 

অর্য়ারণ্যলক বাে সংরক্ষলণর মযুাদা কদওয়ার অনুলমাদন তদলয়লে। 
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রামগড শবষধরী অভয়ারণ্য সম্পযেশ : 

• রামেড় তবষধরী অর্য়ারণ্যটি 1,071 বগশ  শেযলাশমটার জুলড় তবসৃ্তত হলব ।  

• রামেড় তবষধরী বন্যপ্রাণী অর্য়ারণ্য 1982 সাযল প্রতততষ্ঠত হলয়তেে । 

অর্য়ারলণ্যর মূে অঞ্চলে 8টি গ্র্াম রলয়লে এবং এোলন প্রচুর সংখ্যক বন্য 

প্রাণী কযমন সম্ভার, কযারাকাে, বন্য শূকর, নীেোই এবং কডারাকাটা 

হালয়না রলয়লে। 
 

ভারযতর প্রথম গ্রাশফন উদ্ভাবন দেন্দ্র দেরালায় প্রশতশিত হযত েযলযে 

তডতজটাে ইউতনর্াতসুটি ককরাো (DUK) বারা 86.41 দোটি টাকায় তিসুলরর 

কসন্টার ের কমলটতরয়ােস ের ইলেকট্রতনে কটকলনােতজ (C-MET) সহ 

ককরাোয় গ্র্াতেলনর জন্য র্ারলতর প্রথম উদ্ভাবন ককন্দ্র িাপন করা হলব । এটিই 

হলব কদলশর প্রথম গ্র্াতেন তরসাচু অযান্ড কডলর্েপলমন্ট (R&D) ইনতকউলবশন 

কসন্টার । র্ারত সরকালরর ইলেকট্রতনে এবং তথ্য প্রযুতক্ত মন্ত্রক এই প্রকলল্পর 

অনুলমাদন তদলয়লে ।  

গ্রাশফন শে? 

গ্র্াতেন তার অসাধারণ তবদুযততক এবং ইলেকট্রতনক তবতশষ্ট্যগুতের জন্য পতরতচত 

এবং সাম্প্রততক েলবষণা অনুসালর, এটি ইতন্ডয়ামলক প্রততিাপন করলত পালর 

এবং এর েলে স্মাটুলোলন OLED (তজব আলো-তনেুত ডালয়াড) তিলনর েরচ 

কতমলয় আনলত পালর ।  
 

েণশাটে AVGC দসন্টার অফ এশিযলন্স োলু েরার জন্য ভারযতর প্রথম 

রাজয হযয় উযেযে 

কণুাটক সরকার র্ারলতর প্রথম AVGC কসন্টার অে এতেলেি (CoE) 

(অযাতনলমশন, তর্জুযয়াে ইলেক্টস, কেতমং এবং কতমে) মহালদবপুরা, কবঙ্গােুরু, 

কণুাটলক চােু কলরলে। AVGC CoE তার ইলনালর্ট কণুাটক উলদ্যালের 

অধীলন অগ্র্োমী উচ্চ প্রযুতক্তর তডতজটাে তমতডয়া হালবর সালথ চােু হলয়তেে। 

এটি ইলেকট্রতনে তথ্য প্রযুতক্ত বালয়ালটকলনােতজ এবং তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত তবর্াে 

বারা অথুায়ন করা হয়। কণুাটক এমন একটি AVGC CoE িাপন করার জন্য 

র্ারলতর প্রথম রাজয হলয় উলেলে, এটি এতশয়ার বৃহত্তম ককন্দ্রও। 

ককন্দ্রটিলত একটি তেতনতশং সু্কেও রলয়লে যা র্াচুুয়াে তরলয়তেটি, তডতজটাে 

কলম্প্রশন, েলটাগ্র্ামলমট্রি, তশক্ষার গ্যাতমতেলকশন, তরলয়ে-টাইম র্াচুুয়াে 

উত্পাদন এবং অন্যান্য উদীয়মান প্রযুতক্তর মলতা উদীয়মান প্রযুতক্তর উপর 

তর্তত্ত কলর অনন্য ককাস ুঅোর কলর। 

 

Economy News in Bengali 
 

IMF FY22-এ ভারযতর বৃশির পূবশাভাস 9.5% দথযে েশমযয় 9% 

েযরযে 

আন্তজশ াশতে মুদ্রা তহশবল (IMF) সাম্প্রততক তবশ্ব অথনুনততক আউটেুক 

তরলপালটু, চেতত অথবুের 2021-22 (FY22) এর জন্য র্ারলতর অথনুনততক 

প্রবৃতদ্ধর পূবুার্াস কতমলয় 9 িতাংি কলরলে । আলে এটি 9.5% অনুমান 

কলরতেে । IMF 2022-23 (FY23)-এ র্ারলতর 7.1% বৃতদ্ধর পূবুার্াস 

তদলয়লে | IMF 2022 সালে তবশ্বব্যাপী বৃতদ্ধর হার 4.4% এবং 2023-এ 3.8% 

অনুমান কলরলে ৷ 
 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

Corruption Perceptions Index (CPI) 2021:  ভারত 85 তম স্থাযন 

রযয়যে 

ট্রািপালরতি ইন্টারন্যাশনাে Corruption Perceptions Index (CPI) 2021  

প্রকাশ কলরলে, কযোলন র্ারত 85তম িালন(40 কস্কার) রলয়লে। র যাতকংলয় 

দডনমােশ , শফনল্যান্ড এবং শনউশজল্যান্ড (লস্কার 88) কযৌথর্ালব শীলষ ুরলয়লে 

। এই র যাতকং-এর মােলম প্রততটি কদলশর সরকাতর োত কতটা দুনীততগ্র্স্ত তা 

কবাঝা যায় । কস্কার 0(অতযন্ত দুনীততগ্র্স্ত) কথলক 100(েুব পতরষ্কার) কস্কলে 

কদওয়া হয় । 180টি কদশ এলত িান কপলয়লে । 
 

ভারযতর র্যাযঙ্কর শভন্ন সূেে 2021-22 তাশলো: 

• Global Drug Policy Index 2021: 18th 

• Climate Change Performance Index 2022: 10th 

• 2021 TRACE global Bribery Risk Rankings: 82nd 

• World Talent Ranking report 2021: 56th 

• Global Health Security Index 2021: 66th 

• 5th Truecaller’s Global Spam & Scam Report 2021: 4th 

• Hurun’s Global Unicorn Index 2021: 3rd 

• “2019 Anti-Doping Rule Violations (ADRVs) Report: 3rd 

• Henley Passport index 2022: 83rd 
 

Apple ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স 2022-এ শবযের মূল্যবান ব্র্যান্ড এর শিযরানামটি 

ধযর দরযেযে 

ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স, 2022 কলাবাে 500 তরলপাটু অনুসালর, অযাপে 2022 সালেও 

সবলচলয় মূল্যবান ব্র্যান্ড তহসালব তার অবিান ধলর করলেলে । 2022 সালে 

Apple-এর ব্র্যান্ড মূল্য 355.1 তবতেয়ন ডোর করকডু করা হলয়তেে , যা েত 

বেলরর তুেনায় 35% কবতশ । ব্র্যান্ড োইন্যাি কলাবাে 500 র যাতকংলয়র 

ইততহালস এটি এেন পযুন্ত করকডু করা সলবুাচ্চ ব্র্যান্ড মূল্য । 

শীষু 10টি ব্র্যান্ড: 

1. আলপে 

2. আমাজন, 

3. গুেে, 

4. মাইলরাসেট, 

5. ওয়ােমাটু, 

6. স্যামসাং, 

7. কেসবুক, 

8. চীলনর তশল্প ও বাতণতজযক ব্যাংক, 

9. হুয়াওলয় 

10. কর্রাইজন 
 

বাবশাযডাযসর প্রধানমন্ত্রী শময়া দমাটশল টানা শদ্বতীয় বাযরর জন্য জয়ী 

হযয়যেন 

2022 সালের তনবুাচলন দলের অসাধারণ জলয়র পর বাবুালডালসর প্রধানমন্ত্রী তময়া 

মটতে 20 জানুয়ারী 2022-এ তবতীয় বালরর জন্য শপথ তনলয়লেন। তততন 2018 

সাে কথলক বাবুালডালসর প্রধানমন্ত্রী তহলসলব দাতয়ে পােন করলেন । তততন 2008 

সাে কথলক বাবুালডাস কেবার পাটুির (তবএেতপ) কনতা। তততন কদলশর প্রথম মতহো 

প্রধানমন্ত্রী এবং কসইসালথ একটি প্রজাতন্ত্র ব্যবিার অধীলন প্রথম প্রধানমন্ত্রী। 
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Business News in Bengali 
 

Swiggy $10.7 শবশলয়ন মূযল্যর সযে decacorn-এ পশরণত হযয়যে 

োদ্য-অডুার করার এবং তাত্ক্ষতণক সরবরালহর প্লযাটেম,ু Swiggy সম্পদ 

ব্যবিাপক ইনলর্লস্কার কনতৃলে $700 শমশলয়ন অথুায়ন রাউলন্ড স্বাক্ষর কলরলে 

। এর সালথ, Swiggy-র কমাট মূল্যায়ন $10.7 তবতেয়লন কপৌাঁলেলে অথুাৎ এটি 

এেন একটি decacorn-এ পশরণত হযয়যে । decacorn-হে এমন একটি 

িাটুআপ, যার মূল্য $10 তবতেয়লনরও কবতশ ।  
 

দপনশসল্টন Teen-Focused Debit এবং  Travel Card োডশ  োলু েযরযে 

র্ারলত অবতিত একটি তকলশার-ককতন্দ্রক তেনলটক িাটুআপ, Pencilton 

সম্প্রতত কপনতসেকাডু চােু কলরলে ৷ এটি Transcorp-এর সালথ পাটুনারশীপ 

কলর চােু করা হলয়লে । ন্যাশনাে কমন কমাতবতেটি কাডুটি র্ারলতর আবাসন ও 

নের তবষয়ক মন্ত্রক 2019 সালের প্রথম তদলক তততর কলরতেে । এর সাহালে 

ব্যবহারকারীরা ভ্রমণ, কটাে শুল্ক, েুচরা ককনাকাটা এবং অথু উলত্তােন করলত 

পারলব । 
 

এয়ার ইশন্ডয়াযে আনুিাশনেভাযব টাটা গ্রুযপর োযে হস্তান্তর েরা 

হযয়যে 

প্রায় 69 বের পর 27 জানুয়ারী, 2022 তাতরলে র্ারত সরকার আনুষ্ঠাতনকর্ালব 

র্ারলতর এয়ার ইতন্ডয়ালক টাটা গ্রুলপর কালে হস্তান্তর কলরলে | চুতক্তর কমাট 

মূল্য প্রায় 18,000 ককাটি টাকা(US$2.4 তবতেয়ন)। এই কেনলদলনর মলে 

রলয়লে এয়ার ইতন্ডয়ার 100 শতাংশ কশয়ার টাটা সলির কালে হস্তান্তর এবং 

সমূ্পণু ব্যবিাপনা তনয়ন্ত্রণ | 

এয়ার ইতন্ডয়া, এয়ার ইতন্ডয়া এেলপ্রস এবং এয়ার ইতন্ডয়া SATS (AI SATS) 

নালম ততনটি সত্ত্বালক কেনলদন করা হলয়লে । এই চুতক্তর অধীলন, টাটা গ্রুপলক 

এয়ার ইতন্ডয়া এেলপ্রস এবং গ্র্াউন্ড হযান্ডতেং আম ু এআই SATS-এর 50 

শতাংশ কশয়ারও হস্তান্তর করা হলব । 
 

 

Appointment News in Bengali 
 

সরোর শবযনাোনদ ঝাযে PMLA অযাডজুশডযেটিং অথশরটির নতুন 

দেয়ারপাসশন শহসাযব শনযয়াগ েরা হযয়যে 

তবলনাদানদ ঝালক 5 বেলরর জন্য শপ্রযভনিন অফ মাশন লন্ডাশরং অযাক্ট 

(PMLA) এর অযাডজুতডলকটিং অথতরটির কচয়ারপারসন তহলসলব তনযুক্ত করা 

হলয়লে । তততন হলেন 1983-ব্যালচর একজন অবসরপ্রাপ্ত IRS অতেসার, তযতন 

এর আলে পুলনলত আয়কলরর প্রধান কতমশনার তহসালব দাতয়ে পােন করতেলেন। 

 

Banking News in Bengali 
 

উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক 'প্লাটিনা শফিড শডযপাশজট' শস্কম োলু 

েযরযে 

উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক বারা প্রদত্ত তনয়তমত কময়াদী আমানলতর 

হালরর কচলয় 15 কবতসস পলয়ন্ট (bps) কবতশ সুদ প্রদান কলর উজ্জীবন স্মে 

োইন্যাি ব্যাক (SFB) ‘প্লাটিনা শফিড শডযপাশজট’ চােু কলরলে। ‘প্লাটিনা 

তেেড তডলপাতজট’ হে একটি non-callable তডলপাতজট, কযোলন আংতশক 

এবং premature withdrawal  প্রলযাজয নয়। যতদও সুলদর পতরমাণ মাতসক, 

তিমাতসক বা পতরপক্কতার কময়াদ কশলষ পাওয়া কযলত পালর। 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

CDRI "OM" নাযম ওশমক্রন দটশস্ট্ং শেট ততশর েযরযে 

CDRI -দসন্ট্রাল রাগ শরসােশ  ইনশস্ট্টিউট (শসশডআরআই) 

কলরানার্াইরালসর ওতমরন র্যাতরলয়ন্ট এর  পরীক্ষার জন্য একটি কদশীয়র্ালব 

RT-PCR ডায়ােনতিক তকট ‘OM’ তততর কলরলে । এটি ককালনা সরকাতর 

প্রততষ্ঠালনর তততর প্রথম তকট এবং ওতমরলনর তনতদুষ্ট্ পরীক্ষার জন্য কদশীয়র্ালব 

তততর করা তৃতীয় তকট । বতুমালন, প্রাইলর্ট ককাম্পাতন বারা তততর এই ধরলনর 

আরও দুটি তকট বাজালর পাওয়া যালে । তকটটি প্রায় দুই েন্টার মলে পরীক্ষার 

েোেে কদলব। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

ভারযতর ‘কুজােল’ ঢাো আন্তজশ াশতে েলশিি উৎসযব দসরা 

েলশিযির পুরস্কার দপযয়যে  

20তম ঢাকা আন্তজুাততক চেতচ্চি উৎসলব এতশয়ান তেল্ম কতম্পটিশন তবর্ালে 

কসরা েতবর পুরস্কার তজলতলে র্ারলতর তপএস তবলনাথরাজ পতরচাতেত েতব 

‘কুজহাোল’ । ঢাকার National Museum auditorium আলয়াতজত 

সমাপনী অতধলবশলন বাংোলদলশর তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাসান মাহমুদ প্রধান 

অতততথ তহলসলব পুরস্কারটি তুলে কদন। 
 

শবশভন্ন শবভাযগর জন্য পুরস্কাযরর তাশলো হল: 

• রতিত শকর পতরচাতেত চেতচ্চি ‘সাতনর’ জন্য জয়সূযুলক কসরা 

অতর্লনতার পুরস্কার কদওয়া হয়। 

• ইন্দ্রনীে রায়লচৌধুরী পতরচাতেত র্ারত-বাংোলদশ চেতচ্চি Mayar 

Jonjal -এর জন্য ইন্দ্রনীে রায়লচৌধুরী এবং সুেত তসনহা কসরা তিপ্ট 

রাইটার পুরস্কার পান । 
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• তবলশষ দশুক পুরস্কার কদওয়া হয় অযাতম বড়ুয়া পতরচাতেত েতব 

Semkhor-কক। 

• কনপালের সুতজত তবদাতর পতরচাতেত েতব Aina Jhyal Ko Putali কসরা 

পতরচােলকর পুরস্কার কপলয়লে। 

• মতহো চেতচ্চি তনমুাতা তবর্ালে, ইরালনর মতরয়ম বাহলরালোেুতম 

পতরচাতেত চেতচ্চি Shahrbanoo (লেতড ফ্রম দ্য তসটি) কক কসরা তেচার 

তেল্ম পুরস্কার কদওয়া হয়। 

• দুটি বাংোলদশী চেতচ্চি, নুরুে আেম আততক পতরচাতেত োে মরুর েুটি 

এবং এন রালশদ কচৌধুরী পতরচাতেত চন্দ্রাবতী কথা দশুক পুরস্কার কপলয়লে। 
 

আন্তজশ াশতে শক্রযেট োউশন্সল আইশসশস অযাওয়াডশ  2021 দোষণা 

েযরযে 

ইন্টারন্যাশনাে তরলকট কাউতিে(ICC) 2021 সালের 17 তম আইতসতস 

পুরষ্কালরর তবজয়ীলদর নাম কোষণা কলরলে | এর মােলম 01 জানুয়ারী, 2021 

কথলক 31 তডলসের, 2021 এর মলে মলে 12 মালসর কসরা আন্তজুাততক 

তরলকট কেলোয়াড়লদর স্বীকৃতত ও সোন জানালনা হয় ।  
 

Winners are listed below: 

Category Winners 

Rachael Heyhoe Flint Trophy 

for ICC Women’s Cricketer of 

the Year 

Smriti Mandhana 

(India) 

Sir Garfield Sobers Trophy for 

ICC Men’s Cricketer of the Year 

Shaheen Afridi 

(Pakistan) 

ICC Umpire of the Year Marais Erasmus 

ICC Men’s T20I Cricketer of the 

Year 

Mohammad 

Rizwan (Pakistan) 

ICC Women’s T20I Cricketer of 

the Year 

Tammy Beaumont 

(England) 

ICC Emerging Men’s Cricketer 

of the Year 

Janneman Malan 

(South Africa) 

ICC Emerging Women’s 

Cricketer of the Year 

Fatima Sana 

(Pakistan) 

ICC Men’s Associate Cricketer 

of the Year 

Zeeshan Maqsood 

(Oman) 

ICC Women’s Associate Andrea-Mae 

Cricketer of the Year Zepeda (Austria) 

ICC Men’s ODI Cricketer of the 

Year 

Babar Azam 

(Pakistan) 

ICC Women’s ODI Cricketer of 

the Year 

Lizelle Lee (South 

Africa) 

ICC Men’s Test Cricketer of the 

Year 
Joe Root (England) 

 

সুশস্মতা দসন ‘ইন্টারন্যািনাল অযাযসাশসযয়িন অফ ওয়াশেশ ং উইযমন 

অযাওয়াডশ ’ শজযতযেন  

বতেউড অতর্লনিী সুশস্মতা দসন ওয়াতশংটন তডতস সাউথ এতশয়ান তেল্ম 

কেতির্যাে (DCSAFF) 2021-এ ইন্টারন্যািনাল অযাযসাশসযয়িন অফ 

ওয়াশেশ ং উইযমন অযাওয়াযডশ  রূ্তষত হলয়লেন। প্রাক্তন তমস ইউতনর্াসু 

‘Aarya 2’ টিতর্ তসতরলজ অসাধারণ অতর্নলয়র জন্য সোতনত হলয়লেন। 
 

আসাম সরোর রতন টাটাযে 'অসম তবভব পুরস্কার' প্রোন েযরযে 

আসাম সরকার তশল্পপতত রতন টাটালক সলবুাচ্চ কবসামতরক পুরস্কার 'আসাম 

তবভব' প্রদান কলরলে । আসালমর ের্নুর জেদীশ মুেী টাটা সলির প্রাক্তন 

কচয়ারম্যান রতন টাটালক এই পুরস্কার প্রদান কলরন । আসাম সরকার রালজয 

কযািার তচতকৎসা সুতবধা িাপলন অবদালনর জন্য রতন টাটালক 'অসম তবভব' 

প্রদান করা হলয়লে । 
 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পদ্ম পুরস্কার, 2022 দোষণা েযরযে 

ককন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কদলশর 73তম প্রজাতন্ত্র তদবলসর প্রাক্কালে পদ্ম পুরস্কার 

এর কোষণা কলরলে । পুরষ্কারগুতে ততনটি তবর্ালে কদওয়া হয়: পদ্মশবভূষণ 

(অসাধারণ এবং তবতশষ্ট্ পতরলষবার জন্য), পদ্মভূষণ (উচ্চ পলদর তবতশষ্ট্ 

পতরলষবা) এবং পদ্মশ্রী (তবতশষ্ট্ পতরলষবা)।  

এই পুরস্কারগুতে র্ারলতর রাষ্ট্রপতত কতুৃক প্রতত বের রাষ্ট্রপতত র্বলন সাধারণত 

মাচু/এতপ্রে মালস অনুতষ্ঠত হয়  । এই বের রাষ্ট্রপতত নীলচর তাতেকা অনুসালর 2টি 

যুেে মামো সহ 128টি পদ্ম পুরস্কার প্রদালনর অনুলমাদন তদলয়লেন (একটি যুেে 

কক্ষলি, পুরস্কারটি একটি তহসালব েণনা করা হয়)। তাতেকায় 4টি পদ্মতবরূ্ষণ, 

17টি পদ্মরূ্ষণ এবং 107টি পদ্মশ্রী পুরস্কার রলয়লে।  পুরষ্কারপ্রাপ্তলদর মলে 34 

জন মতহো এবং তাতেকায় 10 জন তবলদশী/NRI/POI/OCI এবং 13 জন 

মরলণাত্তর পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যতক্ত রলয়লে ৷ Duo কক্ষলি, পুরস্কারটি একটি তহসালব 

েণনা করা হয়। 
 

পদ্মশবভূষণ(4) 

S. No Name Field State / Country 

1 Ms. Prabha Atre Art Maharashtra 

2 Shri Radheyshyam Khemka (Posthumous) Literature and Education U.P. 

3 General Bipin Rawat (Posthumous) Civil Service Uttarakhand 

4 Shri Kalyan Singh (Posthumous) Public Affairs Uttar Pradesh 
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পদ্মভূষণ (17) 

S. No Name Field State / Country 

1 Shri Ghulam Nabi Azad Public Affairs Jammu and Kashmir 

2 Shri Victor Banerjee Art West Bengal 

3 Ms. Gurmeet Bawa (Posthumous) Art Punjab 

4 Shri Buddhadeb Bhattacharjee Public Affairs West Bengal 

5 Shri Natarajan Chandrasekaran Trade and Industry Maharashtra 

6 
Shri Krishna Ella and Smt. Suchitra 

Ella* (Duo) 
Trade and Industry Telangana 

7 Ms. Madhur Jaffery Others-Culinary USA 

8 Shri Devendra Jhajharia Sports Rajasthan 

9 Shri Rashid Khan Art Uttar Pradesh 

10 Shri Rajiv Mehrishi Civil Service Rajasthan 

11 Shri Satya Narayana Nadella Trade and Industry USA 

12 Shri Sundararajan Pichai Trade and Industry USA 

13 Shri Cyrus Poonawalla Trade and Industry Maharashtra 

14 Shri Sanjaya Rajaram (Posthumous) Sci and Engg Mexico 

15 Ms. Pratibha Ray Literature and Education Odisha 

16 Swami Sachidanand Literature and Education Gujarat 

17 Shri Vashishth Tripathi Literature and Education Uttar Pradesh 
 

পদ্মশ্রী (107) 

S. No Name Field State / Country 

1 Shri Prahlad Rai Agarwala Trade and Industry West Bengal 

2 Prof. Najma Akhtar Literature and Education Delhi 

3 Shri Sumit Antil Sports Haryana 

4 Shri T Senka Ao Literature and Education Nagaland 

5 
Ms. Kamalini Asthana and Ms. Nalini 

Asthana* (Duo) 
Art Uttar Pradesh 

6 Shri Subbanna Ayyappan Science and Engineering Karnataka 

7 Shri J K Bajaj Literature and Education Delhi 

8 Shri Sirpi Balasubramaniam Literature and Education Tamil Nadu 

9 Srimad Baba Balia Social Work Odisha 

10 Ms. Sanghamitra Bandyopadhyay Science and Engineering West Bengal 

11 Ms. Madhuri Barthwal Art Uttarakhand 

12 Shri Akhone Asgar Ali Basharat Literature and Education Ladakh 

13 Dr. Himmatrao Bawaskar Medicine Maharashtra 

14 Shri Harmohinder Singh Bedi Literature and Education Punjab 
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S. No Name Field State / Country 

15 Shri Pramod Bhagat Sports Odisha 

16 Shri S Ballesh Bhajantri Art Tamil Nadu 

17 Shri Khandu Wangchuk Bhutia Art Sikkim 

18 Shri Maria Christopher Byrski Literature and Education Poland 

19 Acharya Chandanaji Social Work Bihar 

20 Ms. Sulochana Chavan Art Maharashtra 

21 Shri Neeraj Chopra Sports Haryana 

22 Ms. Shakuntala Choudhary Social Work Assam 

23 
Shri Sankaranarayana Menon 

Chundayil 
Sports Kerala 

24 Shri S Damodaran Social Work Tamil Nadu 

25 Shri Faisal Ali Dar Sports J&K 

26 Shri Jagjit Singh Dardi Trade and Industry Chandigarh 

27 Dr. Prokar Dasgupta Medicine U.K. 

28 Shri Aditya Prasad Dash Science and Engineering Odisha 

29 Dr. Lata Desa Medicine Gujarat 

30 Shri Malji bhai Desai Public Affairs Gujarat 

31 Ms. Basanti Devi Social Work Uttarakhand 

32 Ms. Lourembam Bino Devi Art Manipur 

33 Ms. Muktamani Devi Trade and Industry Manipur 

34 Ms. Shyamamani Devi Art Odisha 

35 Shri Khalil Dhantejvi (Posthumous) Lit. and Education Gujarat 

36 Shri Savaji Bhai Dholakia Social Work Gujarat 

37 Shri Arjun Singh Dhurve Art Madhya Pradesh 

38 Dr. Vijaykumar Vinayak Dongre Medicine Maharashtra 

39 Shri Chandraprakash Dwivedi Art Rajasthan 

40 Shri Dhaneswar Engti Lit. and Education Assam 

41 Shri Om Prakash Gandhi Social Work Haryana 

42 Shri Narasimha Rao Garikapati Lit. and Education Andhra Pradesh 

43 
Shri Girdhari Ram Ghonju 

(Posthumous) 
Lit. and Education Jharkhand 

44 Shri Shaibal Gupta (Posthumous) Lit. and Education Bihar 

45 Shri Narasingha Prasad Guru Lit. and Education Odisha 

46 
Shri Gosaveedu Shaik Hassan 

(Posthumous) 
Art Andhra Pradesh 

47 Shri Ryuko Hira Trade and Industry Japan 

48 Ms. Sosamma Iype Animal Husbandry Kerala 

49 Shri Avadh Kishore Jadia Lit. and Education Madhya Pradesh 
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S. No Name Field State / Country 

50 Ms. Sowcar Janaki Art Tamil Nadu 

51 Ms. Tara Jauhar Lit and Education Delhi 

52 Ms. Vandana Kataria Sports Uttarakhand 

53 Shri H R Keshavamurthy Art Karnataka 

54 Shri Rutger Kortenhorst Lit and Education Ireland 

55 Shri P Narayana Kurup Lit and Education Kerala 

56 Ms. Avani Lekhara Sports Rajasthan 

57 Shri Moti Lal Madan Sci and Engineering Haryana 

58 Shri Shivnath Mishra Art Uttar Pradesh 

59 
Dr. Narendra Prasad Misra 

(Posthumous) 
Medicine Madhya Pradesh 

60 Shri Darshanam Mogilaiah Art Telangana 

61 
Shri Guruprasad Mohapatra 

(Posthumous) 
Civil Service Delhi 

62 
Shri Thavil Kongampattu A V 

Murugaiyan 
Art Puducherry 

63 Ms. R Muthukannammal Art Tamil Nadu 

64 Shri Abdul Khader Nadakattin Grassroots Innovation Karnataka 

65 Shri Amai Mahalinga Naik Agriculture Karnataka 

66 Shri Tsering Namgyal Art Ladakh 

67 Shri A K C Natarajan Art Tamil Nadu 

68 Shri V L Nghaka Lit. and Education Mizoram 

69 Shri Sonu Nigam Art Maharashtra 

70 Shri Ram Sahay Panday Art Madhya Pradesh 

71 Shri Chirapat Prapandavidya Lit and Education Thailand 

72 Ms. K V Rabiya Social Work Kerala 

73 Shri Anil Kumar Rajvanshi Sci and Engineering Maharashtra 

74 Shri Sheesh Ram Art Uttar Pradesh 

75 Shri Ramachandraiah Art Telangana 

76 Dr. Sunkara Venkata Adinarayana Rao Medicine Andhra Pradesh 

77 Ms. Gamit Ramilaben Raysingbhai Social Work Gujarat 

78 Ms. Padmaja Reddy Art Telangana 

79 Guru Tulku Rinpoche Spiritualism Arunachal Pradesh 

80 Shri Brahmanand Sankhwalkar Sports Goa 

81 Shri Vidyanand Sarek Lit and Education Himachal Pradesh 

82 Shri Kali Pada Saren Lit. and Education West Bengal 

83 Dr. Veeraswamy Seshiah Medicine Tamil Nadu 
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S. No Name Field State / Country 

84 Ms. Prabhaben Shah Social Work 
Dadra and Nagar Haveli 

and Daman and Diu 

85 Shri Dilip Shahani Lit and Education Delhi 

86 Shri Ram Dayal Sharma Art Rajasthan 

87 Shri Vishwamurti Shastri Lit. and Education J&K 

88 Ms. Tatiana Lvovna Shaumyan Lit. and Education Russia 

89 Shri Siddhalingaiah (Posthumous) Lit. and Education Karnataka 

90 Shri Kaajee Singh Art West Bengal 

91 Shri Konsam Ibomcha Singh Art Manipur 

92 Shri Prem Singh Social Work Punjab 

93 Shri Seth Pal Singh Agriculture Uttar Pradesh 

94 Ms. Vidya Vindu Singh Lit. and Education Uttar Pradesh 

95 Baba Iqbal Singh Ji Social Work Punjab 

96 Dr. Bhimsen Singhal Medicine Maharashtra 

97 Shri Sivananda Yoga Uttar Pradesh 

98 Shri Ajay Kumar Sonkar Sci and Engineering Uttar Pradesh 

99 Ms. Ajita Srivastava Art Uttar Pradesh 

100 
Sadguru Brahmeshanand Acharya 

Swami 
Spiritualism Goa 

101 Dr. Balaji Tambe (Posthumous) Medicine Maharashtra 

102 Shri Raghuvendra Tanwar Lit and Education Haryana 

103 Dr. Kamlakar Tripathi Medicine Uttar Pradesh 

104 Ms. Lalita Vakil Art Himachal Pradesh 

105 Ms. Durga Bai Vyam Art Madhya Pradesh 

106 Shri Jyantkumar Maganlal Vyas Sci and Engineering Gujarat 

107 Ms. Badaplin War Lit and Education Meghalaya 
 

অশলশম্পয়ান নীরজ দোপডা পরম শবযিষ দসবা পেে শেযয় সম্মাশনত 

হযয়যেন 

অতেতম্পয়ান নীরজ কচাপড়ালক প্রজাতন্ত্র তদবলসর প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতত রাম নাথ 

ককাতবদ এর কাে কথলক পরম শবযিষ দসবা পেে তদলয় সোতনত হলয়লেন । 

তততনই প্রথম ট্রযাক অযান্ড তেল্ড অযাথতেট তযতন অতেতম্পলক র্ারলতর হলয় 

দসানার পেে তজলতলেন ৷ নীরজ র্ারতীয় কসনাবাতহনীর একজন সুযবোর । 

তততন 2016 সালে নালয়ব সুলবদালরর সরাসতর এতি তহসালব 4টি রাজপুতানা 

রাইযফযল নাম নতথরু্ক্ত কলরতেলেন । তততন পুলনলত শমিন অশলশম্পে উইং 

এবং আশমশ দপাটশ স ইনশস্ট্টিউযট প্রতশক্ষলণর জন্য তনবুাতচত হন । 

নীরজ দোপডার অন্যান্য সম্মান: 

• কচাপড়ালক 2018 সালে অজুুন পুরস্কার এবং 2020 সালে তবলশষ কসবা 

পদক (VSM) তদলয় কেোধুোয় তার কেষ্ঠলের জন্য রূ্তষত করা হয়। 
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সতযমেলম টাইগার শরজাভশ  TX2 পুরস্কার দপযয়যে 

2010 সাে কথলক বালের সংখ্যা তবগুণ হলয় 80 হওয়ার পলর সতযমঙ্গেম 

টাইোর তরজারু্লক (ইলরাড কজো, তাতমেনাড়ু) মযুাদাপূণু TX2 পুরস্কালর 

রূ্তষত করা হলয়লে । সতযমঙ্গেম বন্যপ্রাণী অর্য়ারণ্যলক 2013 সালে একটি বাে 

সংরক্ষণাোর তহসালব কোষণা করা হলয়তেে এবং 1,411.60 বেু তকতম জুলড় 

তবসৃ্তত সংরতক্ষত িানটি নীেতেতর এবং পূবু োলটর প্রাকৃততক দৃলের মলে একটি 

গুরুেপূণু সংলযাে প্রদান কলর । এই তরজারু্টি বতুমালন তবলশ্বর সবলচলয় কবতশ 

বালের আবাসিে । 
 

ইউটিউবার প্রাজেতা দোশল ভারযতর প্রথম UNDP ইউথ ক্লাইযমট 

েযাশম্পয়ন হযয়যেন  

প্রাজকতা কতে র্ারলতর প্রথম ইউএন কডলর্েপলমন্ট কপ্রাগ্র্াম (UNDP) ইযু়থ 

ক্লাইলমট চযাতম্পয়ন হলয়লেন। তততন ইউটিউব, ইনিাগ্র্াম ইতযাতদর মলতা তবতর্ন্ন 

অনোইন প্লযাটেলমু একজন তবষয়বস্তু তনমুাতা। তবতর্ন্ন তবশ্বব্যাপী সামাতজক 

প্রচারাতর্যালনর মােলম মানতসক স্বািয, নারীর অতধকার এবং কন্যাতশশু তশক্ষার 

প্রতত তার অবদালনর জন্য তালক এই কেতাব কদওয়া হলয়লে। 

এই তশলরানালমর সালথ, প্রাজকতার এেন দাতয়ে থাকলব জেবাযু় সংকট, তবতশ্বক 

উষ্ণতা এবং জীবনবতচলিযর ক্ষতত এবং তালদর প্রর্াব সম্পলকু সলচতনতা 

বাড়ালত তরুণ প্রজলন্মর সালথ কযাোলযাে করার। তততন YouTube-এর 

'Creators for Change' উলদ্যালের কলাবাে অযাোলসডর। 
 

এই শিযরানাম প্রাজেতা মাযন শে? 

তার দাতয়লের অংশ তহসালব, প্রাজকতালক এেন তবতশ্বক উষ্ণতা, জেবাযু় 

সংকট, জীবনবতচলিযর ক্ষতত এবং তালদর প্রর্ালবর মলতা তবষলয় সলচতনতা 

বৃতদ্ধর জন্য তরুণলদর সালথ আোপচাতরতার দাতয়ে কদওয়া হলব, কারণ দতরদ্র ও 

প্রাতন্তক জনলোষ্ঠী সহ সমালজর সকে স্তলরর বারা এই তবষয়গুতের কম্পন 

অনুরূ্ত হলে। 
 

J&K পুশলি বীরত্ব প্রেিশযনর জন্য সযবশাি 115টি পেে দপযয়যে 

জেু ও কাশ্মীলরর পুতেশ এই বের কমাট 189টির মলে 115টি পুতেশ কমলডে 

ের গ্যাোতি (PMG) তজলতলে । তারা তালদর েত বেলরর 52 টি পুতেশ 

কমলডে ের গ্যাোতি (PMG) এর সংখ্যা তবগুণ কলরলে । J&K পুতেশ 2019-

20 সালে কবশ কলয়কটি তবলরাধী অতর্যান পতরচােনার জন্য পুরস্কার তজলতলে। 

জেু ও কাশ্মীলরর পুতেশ কমীরা বীরলের জন্য 115টি পুতেশ পদক কপলয়লেন, 

যা এই বেলরর কয ককানও পুতেশ বাতহনী বারা পাওয়া সলবুাচ্চ পদক সংখ্যা | 

 

Important Dates News in Bengali 
 

25 জানুয়ারী ভারযত জাতীয় পযশটন শেবস শহসাযব পাশলত হয় 

র্ারত সরকার কদলশর অথুনীততর জন্য পযুটলনর গুরুে সম্পলকু সলচতনতা 

বাড়ালত 25 জানুয়ারীলক জাতীয় পযশটন শেবস তহসালব প্রততষ্ঠা কলরলে । 

পযুটলনর গুরুে এবং এর সামাতজক, রাজননততক, আতথুক এবং সাংসৃ্কততক মূল্য 

সম্পলকু তবশ্ব সম্প্রদালয়র মলে সলচতনতা েলড় কতাোর জন্য তদবসটি পােন 

করা হয়।  
 

25 জানুয়াশর জাতীয় দভাটার শেবস পাশলত হয় 

র্ারলত প্রতত বের 25 জানুয়াতর "জাতীয় দভাটার শেবস" তহসালব পােন করা 

যালত কদলশর তরুণ জনেন রাজননততক প্রতরয়ায় অংশ তনলত আলরা কবতশ 

উৎসাতহত করা হয়। র্ারলতর তনবুাচন কতমশন 25কশ জানুয়ারী 2022-এ 12 তম 

জাতীয় কর্াটার তদবস উদযাপন করলে ৷ এই বেলরর "জাতীয় কর্াটার তদবস" -

এর মূে উলেে হে, 'তনবুাচনলক অন্তরুু্তক্তমূেক, অযালেসলযাগ্য এবং 

অংশগ্র্হণমূেক করা' | 
 

26 জানুয়াশর আন্তজশ াশতে শুল্ক শেবস শহসাযব পালন েরা হয় 

আন্তজশ াশতে োস্ট্মস শেবস (ICD) প্রতত বের 26 জানুয়াশর পােন করা হয় 

। শুল্ক কমুকতুা ও সংিার রূ্তমকালক স্বীকৃতত কদওয়ার জন্য এবং কািমস 

কমুকতুারা তালদর কালজর কক্ষলি কয পতরতিতত এবং চযালেিগুতের মুলোমুতে 

হন তার উপর কোকাস করার জন্য তদবসটি পাতেত হয় । এই বের, আন্তজুাততক 

শুল্ক তদবলসর তথমটি হে ‘Scaling up Customs Digital 

Transformation by Embracing a Data Culture and Building 

a Data Ecosystem’। 

 

Sports News in  Bengali 
 

লাোে েল 9ম মশহলা জাতীয় আইস হশে েযাশম্পয়নশিপ 2022 শজযতযে 

লাোযের মতহো হতক দে তহমাচে প্রলদলশ নবম জাতীয় মশহলা আইস হশে 

েযাশম্পয়নশিপ তজলতলে । তহমাচে প্রলদলশর োলহৌে-তিতত কজোর কাজা 

এোকায় আইস হশে অযাযসাশসযয়িন অফ ইশন্ডয়া এই চযাতম্পয়নতশলপর 

আলয়াজন কলরতেে । শেশি, লাোে, শহমােল প্রযেি, েণ্ডীগড, দতযলোনা 

এবং ইযদা-শতব্বত সীমান্ত পুতেশ কথলক কমাট েয়টি দে এই চযাতম্পয়নতশলপ 

অংশ কনয়। 
 

লেনউ আইশপএল েলযে লেনউ সুপার জায়ান্ট বলা হযব 

সিীব কোলয়কা(RPSG  গ্রুপ) এর মাতেকানাধীন েেনউলয়র আইতপএে 

ফ্রযাঞ্চাইতজ ইতন্ডয়ান তপ্রতময়ার তেলে (আইতপএে) েেনউ সুপার জায়ান্টস নালম 

নামকরণ করা হলয়লে । েেনউ দে তালদর অতধনায়ক তহসালব ককএে রাহুেলক 

দলে তনলয়তেে এবং অলেতেয়ার অেরাউন্ডার মাকুাস কিাইতনস এবং কেে-

তিনার রতব তবলষ্ণাইলকও দলে তনলয়তেে।  
 

ভারযতর প্রথম প্যারা-ব্যাডশমন্টন এোযডশম লেনউযত োলু হযয়যে 

র্ারলতর প্রথম প্যারা-ব্যাডতমন্টন একালডতম িাতপত হলয়লে উত্তর প্রলদলশর 

েেনউলত। এলত রলয়লে উন্নত সব যন্ত্রপাতত ও সুতবধা। এই কসট-আপ 2024 

সালের প্যাতরস, ফ্রালি িযাড তড ফ্রাি কিতডয়ালম অনুতষ্ঠতব্য প্যারাতেতম্পলক 

র্ারলতর পদক পাওয়ার সম্ভাবনালক উন্নত করলব। ব্যাডতমন্টন ককন্দ্রটি র্ারতীয় 

প্যারা-ব্যাডতমন্টন দলের প্রধান জাতীয় ককাচ, কেৌরব োন্না, এতজয়াস কেডালরে 

োইে ইিুযলরলির সহলযাতেতায় চােু কলরলেন। 
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Obituaries News in Bengali 
 

প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্বশবে শথরু আর নাগস্বামী প্রয়াত হযয়যেন 

প্রখ্যাত র্ারতীয় ইততহাসতবদ, প্রত্নতত্ত্বতবদ এবং তাতমেনাড়ুর এতপগ্র্াতেি 

রামেন্দ্রন নাগস্বামী প্রয়াত হলয়লেন  ।  মৃতুযকালে তার বয়স তেে 91 বের । 

তততন তাতমেনাড়ু সরকালরর প্রত্নতত্ত্ব তবর্ালের প্রথম পতরচােক তেলেন ।  তততন 

মতদলরর তশোতেতপ এবং তাতমেনাড়ুর তশল্প ইততহালসর কালজর জন্য পতরতচত 

তেলেন । 

2018 সালে, নাোস্বামী র্ারলতর তৃতীয় সযবশাি দবসামশরে পুরস্কার 

পদ্মরূ্ষলণ রূ্তষত হন । তততন 100 টিরও কবতশ বই তেলেলেন এবং তার সবুলশষ 

বই তেে ‘Senthamizh Naadum Pandbum’, যা 2022 সালের 

জানুয়াতরলত প্রকাতশত হলয়তেে । 
 

প্রবীণ মারাঠি দলেে এবং সমাজেমী অশনল আওোত প্রয়াত হযয়যেন 

প্রখ্যাত মারাঠি কেেক ও সমাজকমী অতনে আওচাত প্রয়াত হলয়লেন । আওচাত 

1986 সালে পুলনলত মুক্তাঙ্গন পুনবুাসন ককন্দ্র নালম একটি আসতক্ত মুক্ত 

ককলন্দ্রর প্রততষ্ঠা কলরতেলেন । তততন “Manasa”, Swatahavishayi, 

“Gard”, “Karyarat”, “Karyamagna” এবং “Kutuhalapoti” এর 

মলতা কবশ কলয়কটি মারাঠি বই কেোর জন্য পতরতচত তেলেন । 
 

শবখ্যাত েথােশল নৃতযশিল্পী এবং পদ্মশ্রী প্রাপে শমযলনা সালশভশন প্রয়াত 

হযয়যেন 

ফ্রালির তবখ্যাত কথাকতে নৃতযতশল্পী তমলেনা সােতর্তন প্রয়াত হলয়লেন । ইতােীয় 

বংলশাদ্ভূত সােতর্তন র্ারলতর তনয়তমত পতরদশুক তেলেন, তবলশষ কলর ককরাোয় 

কযোলন তততন কথাকতে তশলেতেলেন এবং প্যাতরলস র্ারতীয় নৃলতযর একটি সু্কে 

‘লসন্টার মন্ডপা’ চাোলতন। আটু পারেতমুং-এর কক্ষলি তবলশষ অবদালনর জন্য 

র্ারত সরকার 2019 সালে সােতর্তনলক পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান কলর। 
 

ভারতীয় হশে েযলর প্রাক্তন অশধনায়ে েরণশজৎ শসং  প্রয়াত হযয়যেন   

প্রাক্তন হতক তমড-তেল্ডার েরণশজৎ শসং হৃদযলন্ত্রর তরয়া বন্ধ এবং দীেুাতয়ত 

বয়সজতনত অসুিতার পলর প্রয়াত হলয়লেন । মৃতুযকালে তততন 90 বের বয়সী 

তেলেন। তততন র্ারতীয় হতক দলের কযালপ্টন তেলেন | তততন 1964 সালের 

দটাশেও অশলশম্পযে স্বণশ কজতা দলের সদস্য তেলেন | এোড়াও তততন র্ারতীয় 

দলের সদস্য তেলেন কযটি 1960 সালের করালম অনুতষ্ঠত কেমলস এবং 1962 

সালের এতশয়ান কেমলস করৌপ্য পদক তজলততেে।  

 

Defence News in Bengali 
 

ওযয়স্ট্ানশ দনভাল েমান্ড দযৌথ সামুশদ্রে মহডা পশিম দলহার (XPL-

2022) পশরোলনা েযরযে 

র্ারতীয় কনৌবাতহনীর ওলয়িানু কনর্াে কমান্ড পতিম উপকূলে একটি কযৌথ 

সামুতদ্রক মহড়া পতিম কেহার (XPL-2022) পতরচােনা কলরলে | মহড়াটি 20 

তদন ধলর চলেলে এবং র্ারতীয় কনৌবাতহনী, AIF, র্ারতীয় কসনাবাতহনী এবং 

ককাি োলডুর মলে সমন্বয় বাড়ালনার েলক্ষয পতরচাতেত হলয়তেে। ওলয়িানু 

কনর্াে কমান্ড (HQ- মুোই) র্ারতীয় কনৌবাতহনীর ততনটি কমান্ড-স্তলরর েেলনর 

মলে একটি । অন্য দুটি হে ইিানু কনর্াে কমান্ড(HQ- তবশাোপত্তনম) এবং 

সাউদানু কনর্াে কমান্ড (HQ- ককাতচ)। 
 

রাশিয়া সমস্ত েুশক্তবি 70,000টি AK-203 অযাসল্ট রাইযফল ভারতযে 

শেযয়যে 

রাতশয়া 70,000টি AK-203 োলািশনেভ অযাসল্ট রাইযফল র্ারতীয় সশস্ত্র 

বাতহনীলক তদলয়লে । র্ারতীয় সশস্ত্র বাতহনী 670,000টি রাইলেলের অডুার 

তদলয়তেে, যার জন্য চুতক্তটি 06 তডলসের, 2021 তাতরলে র্ারত এবং 

কাোশতনকর্ (রাতশয়ান প্রততরক্ষা উত্পাদন ইউতনট) এর মলে স্বাক্ষতরত 

হলয়তেে। চুতক্তর কমাট ব্যয় প্রায় 5,124 ককাটি টাকা ।  

অবতশষ্ট্ 600,000 টি রাইলেে একটি ইলদা-রাতশয়ান কযৌথ উলদ্যাে ককাম্পাতন 

ইযদা-রাশিয়া রাইযফলস প্রাইযভট শলশমযটড (IRRPL) বারা তততর করা 

হলব |  
 

মীনাোিী দলশে ‘India’s Women Unsung Heroes’ নামে  সশেি 

েশমে বই প্রোি েযরযেন 

ককন্দ্রীয় সংসৃ্কতত প্রততমন্ত্রী মীনাকাশী কেতে কদলশর নারী স্বাধীনতা সংগ্র্ামীলদর 

প্রতত েদ্ধা তহলসলব ‘India’s Women Unsung Heroes’ নালম একটি 

সতচি কতমক বই প্রকাশ কলরলেন। র্ারতীয় কতমকস এবং গ্র্াতেক নলর্লের 

র্ারতীয় প্রকাশক Amar Chitra Katha-র সালথ অংশীদাতরলে সংসৃ্কতত 

মন্ত্রক বইটি প্রস্তুত কলরলে ।  

 

Books & Authors News in Bengali 
 

তুশহন এ শসনহা ও অশঙ্কতা ভামশার দলো ‘দ্য দলযজন্ড অফ শবরসা মুন্ডা’ 

নাযম এেটি বই প্রোশিত হযয়যে 

মহারালষ্ট্রর ের্নুর র্েত তসং ককাতশয়াতর তুশহন এ শসনহা এবং অশঙ্কতা ভামশা 

রতচত 'দ্য দলযজন্ড অফ শবরসা মুন্ডা' নালম একটি বই প্রকাশ কলরলেন । বইটি 

একজন স্বল্প পতরতচত আতদবাসী বীর তবরসা মুন্ডার েল্প, তযতন তার আতদবাসী 

সম্প্রদালয়র অতধকালরর জন্য অতযাচারী তব্র্টিশ রালজর তবরুলদ্ধ সাহতসকতার সালথ 

েড়াই কলরতেলেন। 
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Miscellaneous News in Bengali 
 

দজশর হযামযলটযে J&K এর প্রথম ‘Milk Village’ শহযসযব দোষণা 

েরা হযয়যে 

জেু ও কাশ্মীলরর ককন্দ্রশাতসত অঞ্চলে প্রশাসন তরয়াতস কজোর দজশরযে 

ককন্দ্রশাতসত অঞ্চলের প্রথম ‘Milk Village’ তহসালব কোষণা কলরলে এবং 

গ্র্ামটির জন্য Integrated Dairy Development Scheme (IDDS) এর 

অধীলন আরও 57টি দুগ্ধ োমার অনুলমাদন কলরলে । গ্র্ামটিলত 370টি েরু সহ 

73টি পৃথক দুগ্ধ ইউতনট রলয়লে, যা িানীয় কৃষকলদর আতথুক তনরাপত্তা প্রদান 

করলব । 
 

দগ্রটা থানবাযগশর নামানুসাযর শবজ্ঞানীরা rainfrog এর নতুন প্রজাশতর নাম 

শেযয়যেন 

পানামা জঙ্গলে আতবষৃ্কত rainfrog এর একটি নতুন প্রজাততর নামকরণ করা 

হলয়লে সুইতডশ পতরলবশকমী কগ্র্টা থানবালেুর নালম । প্রজাততটির নামকরণ করা 

হলয়লে Pristimantis gretathunbergae বা দগ্রটা থানবাগশ দরইনফ্রগ 

নালম পতরতচত । ব্যাঙটি মূেত 2012 সালে আতবষৃ্কত হলয়তেে এবং এটি ইততমলে 

কেণীবদ্ধ তপ্রতিম্যাতন্টস পতরবালরর অংশ বলে মলন করা হলে । যাইলহাক, 

তবজ্ঞাতনক জানুাে Zookeys অনুসালর, সাম্প্রততক DNA তবলেষণ তনতিত 

কলরলে কয ব্যাঙটি একটি নতুন প্রজাততর । 
 

'জয় ভীম' এবং মারাক্কর অস্কার 2022-এর জন্য তাশলোভুক্ত হযয়যে 

র্ারতীয় চেতচ্চলির Jai Bhim  এবং Marakkar: Arabikadalinte 

Simham  আনুষ্ঠাতনকর্ালব অস্কার 2022-এর জন্য সংতক্ষপ্ত তাতেকারু্ক্ত 

হলয়লে । Mother India, Salaam Bombay এবং  Lagaan এর পলর 

Jai Bhim  হে চতুথ ুর্ারতীয় চেতচ্চি কযটি অস্কালরর জন্য মলনানীত হলয়লে। 

Marakkar Arabikadalinte Simham কলাবাে কতমউতনটি অস্কার পুরষ্কার 

2021-এর জন্যও মলনানীত হলয়লে৷ একালডতম অে কমাশন তপকচাসু আটুস 

অযান্ড সালয়লিস এই বের পুরষ্কালরর জন্য কযাগ্য 276টি চেতচ্চলির তাতেকা 

প্রকাশ কলরলে৷ 
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