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National News in Bengali

ধরমে ন্দ্র প্রধ়ান ‘Padhe Bharat’ পঠন প্রচ়ার়াশ্বি ়ান শুরু েরররেন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণৈ "ইশ্বিয়়া কেশ্বমেি়াক্টর শ্বমশন" চ়ালু
েরররেন

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

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 ।

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

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।

শুরু কতরতেন। 100 ক্তদতনর এই পঠ্ন প্রচারাক্তভযাতনর েূ চনা জাতী়ে ক্তশক্ষা
ৈ়েে-উপযুি পড়ার ৈইত়ের প্রাপ্যতা ক্তনক্তিত কতর ক্তশশুতদর আনন্দদা়েক পঠ্ন
েংস্কৃক্ততর 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 মক্তস্ততের
ক্তৈকাতশ েহা়েতা কতর এৈং কল্পনাশক্তি ৈাড়া়ে এৈং ক্তশশুতদর জন্য একটি উপযুি
ক্তশক্ষার পক্তরতৈশ প্রদান কতর।
‘Padhe Bharat’ অশ্বি ়ান:
•

‘Padhe Bharat’

প্রচারাক্তভযান ৈালভাক্ততকা সথতক 8ম সেণীতত

অে়েনরত ক্তশশুতদর উপর সফাকাে করতৈ। পঠ্ন প্রচারাক্তভযানটি 100

শ্বশক্ষ়ামন্ত্রী ধরমে ন্দ্র প্রধ়ান NEAT 3.0 চ়ালু েরররেন

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

সকেী়ে ক্তশক্ষামন্ত্রী, ধতমপে প্রধান ন্য়াশন়াল এডুরেশন এল়ারয়ন্স ফর
কেেরন়ালশ্বি (NEAT 3.0) এৈং অল ইক্তন্ড়ো কাউক্তিল ফর সটকক্তনকযাল
এিু তকশন (AICTE) দ্বারা ক্তনধপাক্তরত আঞ্চক্তলক ভাষার পাঠ্যপু স্তক চালু কতরতেন
। NEAT 3.0-এর লক্ষয হল একটি একক েযাটফতমপ ক্তশক্ষাথীতদর সেরা-উন্নত
এি-তটক েলু শন এৈং সকােপ প্রদান করা । এটি ক্তৈতশষ কতর অথপননক্ততকভাতৈ
ক্তপক্তেত়ে পরা ক্তশক্ষাথীতদর উপকৃত হতৈ । এটি হল েরকার (এর ৈাস্তৈা়েনকারী
েংস্থা AICTE এর মােতম) এৈং ক্তশক্ষা প্রযুক্তি সকাম্পাক্তনগুক্তলর মতে একটি
পাৈক্তলক-প্রাইতভট পাটপনারক্তশপ মতিল ।

2022 পযপন্ত েংগঠিত হতৈ৷

আয়ুষ মন্ত্রী আন্তিে়াশ্বতে ক ়াগ এে়ারডশ্বমর শ্বিশ্বিপ্রস্তর স্থ়াপন
েররলন
সকেী়ে আ়েুষ মন্ত্রী েৈপানন্দ সোতনা়োল সততলঙ্গানার হা়েদরাৈাতদ হ়ােেফুলরনে
ইন্ট়ারন্য়াশন়াল ক ়াগ এে়ারডশ্বমর ক্তভক্তিপ্রস্তর স্থাপন কতরতেন । ক্ততক্তন আজাক্তদ
কা অমৃত মতহাৎেতৈর অংশ ক্তহোতৈ 75 কে়াটি েূ ে নমস্ক়ার উতযাগও চালু
কতরতেন । একাতিক্তমটি প্রক্তশক্ষণ কমপেূক্তচর মােতম েমাতজর েকল স্ততর
সপ ৌঁোতনার সচষ্টা কতর | এটি একটি আন্তজপাক্ততক দল দ্বারা তত্ত্বাৈধান করা হতৈ ।
এই একাতিক্তমতত পরামতশপর জন্য সথরাক্তপউটিক সযাগ কক্ষ রত়েতে | প্রততযতকর
জন্য ক্তনক্তদপষ্ট প্রক্তশক্ষতণর স্থান ৈা সোট গ্রুপ ক্লাতের ব্যৈস্থা আতে | এোড়া রত়েতে
200 জতনর ৈোর জা়েগা েহ একটি ৈিৃতা হল, পূ ৈপ-তরকিপ করা েু স্থতা
সপ্রাগ্রামগুক্তলর জন্য েম্পাদনা েু যট েহ একটি পূ ণপাঙ্গ সরকক্তিপং েু ক্তিও, লাইভ
অনলাইন সযাগ ক্লাতের জন্য েম্পূ ণপরূতপ েক্তিত একটি সরকক্তিপং সযাগ হল,
প্রক্ততটি সযাগ প্রক্ততষ্ঠাতনর ৈই এৈং সযাগ গতৈষণার ক্তনৈন্ধগুক্তলতত অযাতেে করার
জন্য একটি সযাগ লাইতিক্তর ।
3

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 পাঠ্া়ে। এটি 2030 োতলর মতে
েরকাতরর 500 ক্তগগাও়োট নন-ফক্তেল ফু ত়েল-ক্তভক্তিক উৎপাদন ক্ষমতার
লক্ষযমাত্রা অজপতন েহা়েতা করতৈ ।
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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 পাঠ্াতৈ।

•

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 পু ননপৈীকরণতযাগ্য শক্তির একটি ইনেল ক্ষমতা
অজপন কতরতে এৈং 2022 োতল 175 ক্তগগাও়োট পু ননপৈীকরণতযাগ্য শক্তির
ক্ষমতা অজপতনর লক্ষয রত়েতে ৷

প্রধ়ানমন্ত্রী ি়াতীয় ু ৈ উৎেরৈর আরয়়ািে শ্বহে়ারৈ পু দুরচশ্বররে
কৈরে শ্বনরয়রেন
25তম জাতী়ে যুৈ উত্েৈ আত়োজতনর জন্য প্রধানমন্ত্রী নতরে সমাদী পু দ্যতচক্তরতক
সৈতে ক্তনত়েতেন । 25তম জাতী়ে যুৈ উত্েৈ পু দ্যতচক্তরতত 2022 োতলর 12 সথতক
16 জানু়োরী পযপন্ত অনুক্তষ্ঠত হতত চতলতে৷ সকেী়ে যুৈ ক্তৈষ়েক এৈং ক্রীড়া
েম্প্রচারমন্ত্রী অনুরাগ ঠ্াকুর ৈতলতেন সয, স্বাধীনতার 75 তম ৈের উপলতক্ষ
আজাক্তদ ক্তক অমৃ ত মতহাৎেতৈর অংশ ক্তহোতৈ এই উত্েতৈর আত়োজন করা
হত়েতে।
উৎেরৈর মূ ল শ্বৈষয়:
•

এই উৎেতৈ োরা সদশ সথতক 18 সথতক 22 ৈের ৈ়েেী প্রা়ে 7000 জন
যুৈক অংশগ্রহণ করতৈ। পু দ্যতচক্তরর 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 অজপন করা হ়ে।

TS শ্বতরুমূ শ্বতে UNSC ে়াউন্ট়ার-রেরর়াশ্বরিম েশ্বমটির েি়াপশ্বতর
ে়াশ্বয়ত্ব শ্বনরয়রেন
জাক্ততেংতে ভারততর স্থা়েী প্রক্ততক্তনক্তধ টিএে ক্ততরুমূক্ততপতক 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-তটরক্তরজম কক্তমটির (UNSC-CTC)
েভাপক্ততে গ্রহণ কতরতে, যা জানু়োরী 2022 োতলর 01 জানু়োরী সথতক শুরু
হত়েতে ।
4

2022 োতলর কাউোর-তটতরাক্তরজম কক্তমটির -এর েভাপক্তত হও়োর কারতণ
ভারত েন্ত্রাে দমতন ৈহুপাক্তক্ষক প্রক্ততক্তক্র়ো সজারদার করার জন্য কাউোরসটরক্তরজম 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 |

MSME প্র ু শ্বি কেরন্দ্রর উরব়াধন েররলন প্রধ়ানমন্ত্রী কম়ােী
প্রধানমন্ত্রী নতরে সমাদী জাতী়ে যুৈ ক্তদৈে 2022 উপলতক্ষয একটি 'MSME
প্রযুক্তি সকতের উতদ্বাধন কতরতেন, যা পু দ্যতচক্তরতত সকেী়ে ক্ষুদ্র, সোট ও মাঝাক্তর
উতযাগ (MSME) মন্ত্রতকর অধীতন কাজ করতৈ । এই প্রযুক্তি সকেটি
ইতলকট্রক্তনক ক্তেতেম ক্তিজাইন অযান্ড ম্যানুফযাকচাক্তরং (ESDM) সেক্টরতক সকে
কতর 122 সকাটি টাকা ব্যত়ে ক্তনক্তমত
প হত়েক্তেল ।
পু দ্যতচক্তরতত 25তম জাতী়ে যুৈ উৎেতৈর (12 তম এৈং 13 জানু়োরী 2022)
উতদ্বাধনী অনুষ্ঠাতনর েম়ে সকেটি উতদ্বাধন করা হত়েক্তেল । ক্ততক্তন পু দ্যতচক্তরতত
একটি ওতপন-এ়োর ক্তথত়েটার েহ একটি আধু ক্তনক অক্তিতটাক্তর়োম
‘Perunthalaivar Kamarajar Manimandapam’-এরও উতদ্বাধন
কতরন।

শ্বনৈে ়াচন েশ্বমশন শ্বনৈে ়াচরন প্র়ার্থীরের ব্যরয়র েীম়া ৈ়াশ্ব়িরয়রে
মূল্যস্ফীক্তত ৈৃ ক্তের কারতণ ভারততর ক্তনৈপাচন কক্তমশন েংেদী়ে ও ক্তৈধানেভা
সকতের প্রাথীতদর জন্য ক্তৈযমান ক্তনৈপাচনী ব্যত়ের েীমা ৈাক্তড়ত়েতে । নতুন েীমা
সদতশর আেন্ন েৈ ক্তনৈপাচতন প্রতযাজয হতৈ । ক্তনৈপাচনী ব্যত়ের েীমার পূ ৈপৈতী ৈড়
েংতশাধন 2014 োতল করা হত়েক্তেল । 2020 োতল এটি আরও 10% ৈৃ ক্তে করা
হত়েক্তেল । ক্তনৈপাচন কক্তমশন ব্যত়ের কারণ এৈং অন্যান্য েম্পক্তকপত ক্তৈষ়েগুক্তল অে়েন
করতত এৈং উপযুি েু পাক্তরশ করতত একটি কক্তমটি গঠ্ন কতরক্তেল ।
োংেেীয় আেরনর শ্বনৈে ়াচনী ব্যরয়র েীম়া:
•

েংেদী়ে ক্তনৈপাচতনর ব্যত়ের েতৈপাচ্চ েীমা ৈড় রাতজয 70 লক্ষ সথতক 95 লক্ষ
ে়াে়া এৈং সোট রাজযগুক্তলতত 54 লক্ষ সথতক 75 লক্ষ করা হত়েতে ।

•

ৈড় রাজযগুক্তলর মতে রত়েতে মহ়ার়াষ্ট্র, মধ্যপ্ররেশ, উিরপ্ররেশ,
পশ্বিমৈঙ্গ এৈং ের্ে ়ােে ।

•

সোট রাজযগুক্তলর মতে রত়েতে কগ়ায়়া, শ্বেশ্বেম, অরুর়্াচল প্ররেশ এৈং
কেন্দ্রশ়াশ্বেত অঞ্চলগুশ্বল ।

•

জম্মু ও কাশ্মীতরর সকেশাক্তেত অঞ্চতল ক্তনৈপাচনী ব্যত়ের েতৈপাচ্চ েীমা ৈাক্তড়ত়ে
95 ল়াখ টাকা করা হত়েতে ।

শ্বৈধ়ানেি়া কেরন্দ্রর শ্বনৈে ়াচনী ব্যরয়র েীম়া:
•

ক্তৈধানেভা সকেগুক্তলর জন্য ব্যত়ের েীমা ৈড় রাজযগুক্তলতত 28 লক্ষ টাকা
সথতক 40 লক্ষ টাকা এৈং সোট রাজযগুক্তলতত 20 লক্ষ সথতক 28 লক্ষ
টাকা করা হত়েতে৷
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ইশ্বিয়়া শ্বস্কলে 2021 প্রশ্বতর ়াশ্বগত়া কশষ হরয়রে

ে়েটি সগাষ্ঠীর অধীতন সেণীৈে হও়ো এই োটপআপগুক্তল প্রধানমন্ত্রীতক ে়েটি

200 জতনরও সৈক্তশ অংশগ্রহণকারীতদর োতথ ইক্তন্ড়ো ক্তস্কলে 2021 জাতী়ে
প্রক্তততযাক্তগতাটি েমাপ্ত হত়েতে | প্রক্তততযাক্তগতার 270 জন ক্তৈজ়েীতক 61টি স্বর্ে ,
77টি করৌপ্য, 53টি কর়াঞ্জ এৈং 79টি কেষ্ঠরত্বর পেে ক্তদত়ে েংৈধপনা সদও়ো
হত়েতে । 54টি ক্তশল্প খাততর প্রক্ততভা প্রদশপতনর জন্য োরাতদতশর পাৌঁচ শতাক্তধক
প্রক্তততযাগী প্রক্তততযাক্তগতা়ে অংশগ্রহণ কতর । এই সেক্টরগুক্তলর মতে রত়েতে গাক্তড়র
রং, প্যাটিোরী এৈং ক্তমষ্টান্ন, ওত়েক্তডং, েংতযাজনী উত্পাদন, োইৈার ক্তনরাপিা,
ফু তলর সদাকান এৈং অন্যান্য ।

ক্তথতমর উপর উপস্থাপনা কতরতে, এই ক্তথমগুক্তল হল - ‘growing from roots,

প্রশ্বতর ়াশ্বগত়ার শ্বৈিয়ীর়া:

মন্ত্রটি মরন র়াখরৈন - আেু ন ি়াররতর িন্য উদ্ভ়াৈন েশ্বর, ি়ারত কর্থরে

•

ওক্তড়শা এই ৈেতরর 26টি রাজয এৈং সকেশাক্তেত অঞ্চতলর মতে 51টি পদক
ক্তনত়ে ‘IndiaSkills 2021’ প্রক্তততযাক্তগতা়ে প্রথম স্থান অক্তধকার কতরতে ।
ওক্তড়শা 10টি স্বণপ, 18টি সর প্য, 9টি সিাঞ্জ এৈং 14টি পদক ক্তজতততে ।

উদ্ভ়াৈন েশ্বর"।

30টি পদক ক্তনত়ে মহারাষ্ট্র ক্তদ্বতী়ে স্থাতন রত়েতে আর সকরালা 25টি পদক
ক্তনত়ে তৃতী়ে স্থাতন রত়েতে ।

15 জানু়োরী, 2022-এ "রেন়া শ্বেৈে" উদযাপতনর জন্য খাক্তদ ফযাক্তিক ক্তদত়ে

ইক্তন্ড়ো ক্তস্কলে 2021 প্রক্তততযাক্তগতার ক্তৈজ়েীরাও 2022 োতলর অতক্টাৈতর
চীতনর োংহাইতত ক্তৈি দক্ষতা আন্তজপাক্ততক প্রক্তততযাক্তগতা়ে অংশ সনও়োর
েু তযাগ পাতৈ ।

ভারত-পাক্তকস্তান েীমান্ত ৈরাৈর লতঙ্গও়োলা়ে প্রদক্তশপত হত়েক্তেল৷ লতঙ্গও়োলা ক্তেল

এই মাতের 7 সথতক 9 তাক্তরখ পযপন্ত প্রগক্তত ম়েদান এৈং জাতী়ে রাজধানী
অঞ্চতলর অফোইট সলাতকশন েহ একাক্তধক জা়েগা়ে প্রক্তততযাক্তগতাগুক্তল
অনুক্তষ্ঠত হত়েক্তেল ৷

বতক্তর কতরন । এটি বতক্তরর জন্য খাক্তদ কাক্তরগর এৈং েংক্তিষ্ট কমীরা প্রা়ে 3500

•
•

•

উির-পূ ৈে র়ািযগুশ্বলর োংস্কৃশ্বতর প্রচ়াররর িন্য ‘North East on
Wheels Expedition’ চ়ালু ের়া হরয়রে
েংস্কৃক্তত প্রক্ততমন্ত্রী মীনাকাশী সলক্তখ উির-পূ ৈপ রাজযগুক্তলর েংস্কৃক্ততর প্রচাতরর জন্য
ন়োক্তদক্তিতত ‘North East on Wheels Expedition’ চালু কতরতেন ।
আজাক্তদ কা অমৃ ত মতহাৎেৈ উদযাপন উপলতক্ষ এই ৈের 8 সথতক 16 এক্তপ্রতলর
মতে ৈাইক অক্তভযাতনর েম়ে ক্তনধপারণ করা হত়েতে ।
এই অক্তভযাতন অংশগ্রহণকারী 75 িন ৈাইকারতক োরা সদশ সথতক ৈাোই করা
হতৈ এৈং তারা 6টি দতল উির-পূ ৈপ অঞ্চতল প্রা়ে 9000 ক্তকতলাক্তমটার এলাকা
কভার করতৈ । এই অক্তভযানটি পযপটন মন্ত্রণালত়ের ‘তদতখা আপনা সদশ’ নামক
উতযাগতকও প্রচার করতৈ । আতরাহীরাও েড়ক ক্তনরাপিার গুরুতের ৈাতপ া ৈহন
করতৈ ।

প্রধ়ানমন্ত্রী নররন্দ্র কম়ােী 16 ি়ানু য়়াশ্বররে 'ি়াতীয় স্ট়ােেআপ শ্বেৈে'
শ্বহে়ারৈ ক ়াষর়্া েরররেন
প্রধানমন্ত্রী নতরে সমাদী 16 জানু়োক্তরতক ‘ি়াতীয় স্ট়ােে-আপ শ্বেৈে ক্তহতেতৈ
পালন করার সোষণা কতরতেন | েপ্তাহব্যাপী এই ইতভেটি আজাক্তদ কা অমৃ ত
মতহাৎেতৈর একটি অংশ শ্বহে়ারৈ "রেশ্বলররটিাং ইরন়ারিশন ইরে়াশ্বেরস্টম"এর েম়ে ক্তভক্তিও কনফাতরক্তিংত়ের মােতম 15 জানু়োরী, 2022-এ প্রধানমন্ত্রী
সমাদী সোষণা কতরক্তেতলন । প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠাতন ক্তৈক্তভন্ন সেক্টতরর 150 টিরও সৈক্তশ
োটপআতপর েতঙ্গ ক্তনতজর মতক্তৈক্তনম়ে কতরন।
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‘nudging the DNA’, ‘from local to global, ‘technology of
future’, ‘building champions in manufacturing’ এৈং
‘sustainable development.
প্রধানমন্ত্রীর মূল দৃক্তষ্টভক্তঙ্গ ক্তেল যাতত ভারতী়ে োটপআপগুক্তল েহতজই ক্তৈিব্যাপী
মতঞ্চ সপ ৌঁোতত পাতর এৈং ক্ততক্তন তরুণ উতযািাতদর উতেতে ৈতলতেন: “শুধু
আপন়ার স্বপ্নগুশ্বলরে স্থ়ানীয় র়াখরৈন ন়া, ত়ারের শ্বৈিব্য়াপী েরুন । এই

শ্বৈরির ৈৃ হিম খ়াশ্বে ি়াতীয় পত়াে়া লাংগওয়়াল়ায় প্রেশ্বশেত হরয়রে
বতক্তর ক্তৈতির ৈৃ হিম জাতী়ে পতাকা প্রদক্তশপত করা হ়ে৷ এটি জ়েোলতমতরর
ভারত ও পাক্তকস্তাতনর মতে 1971 োতলর ঐক্ততহাক্তেক যুতের সকেস্থল। এটি খাক্তদ
পতাকার পঞ্চম প্রকাে প্রদশপন । 70 িন খাক্তদ কাক্তরগর 49 শ্বেরন এই পতাকাটি
ন্ট়া অক্ততক্তরি কাজ কতরক্তেতলন ।
পত়াে়ার ম়াত্র়া:
•

মনুতমোল জাতী়ে পতাকাটি 225 ফুে লো এৈং 150 ফুে চওড়া । এটির
ওজন প্র়ায় 1400 কেশ্বি ।

•

পতাকা বতক্তর করতত 4500 শ্বমে়ার হাতত সৈানা, হাতত কাটা, খাক্তদ তুলার
ৈাক্তেং ব্যৈহার করা হত়েতে। এটি 33, 750 ৈগে ফুে এলাকা জু তড় অৈক্তস্থত।

DPIIT 10 কর্থরে 16 ি়ানু য়়ারী প ে ন্ত স্ট়ােেআপ ইশ্বিয়়া ইরন়ারিশন
েপ্ত়ারহর আরয়়ািন েরররে
ক্তিপাটপতমে ফর প্রতমাশন অফ ইন্ডাক্তি অযান্ড ইোরনাল সট্রি (DPIIT) 1016 জানু়োরী 2022 পযপন্ত প্রথমৈাতরর মরত়া 'স্ট়ােেআপ ইশ্বিয়়া ইরন়ারিশন
উইে'-এর আত়োজন কতরতে । েপ্তাহটি ভারততর স্বাধীনতার 75তম ৈষপতক স্মরণ
কতর 'আি়াশ্বে ে়া অমৃ ত মরহ়াৎেৈ' এর অংশ ক্তহোতৈ ভারত জু তড় উতযািার
ক্তৈস্তার এৈং গভীরতা প্রদশপন কতর |
সকেী়ে ৈাক্তণজয ও ক্তশল্পমন্ত্রী পীযূষ সগাত়েল োটপআপ ইক্তন্ড়ো ইতনাতভশন
েপ্তাতহর েূ চনাটি কতরন । োটপ-আপ ইক্তন্ড়ো ইতনাতভশন েপ্তাতহর অংশ ক্তহতেতৈ
ইক্তন্ড়োন ইনক্তেটিউট অফ ম্যাতনজতমে সকাক্তঝতকাতির (IIMK) ক্তৈজতনে
ইনক্তকউতৈটর, ল্যাৈতরটক্তর ফর ইতনাতভশন সভঞ্চাক্তরং অযান্ড এোরতপ্রনারক্তশপ
(LIVE) এৈং ইক্তন্ড়োন ব্যাঙ্ক একটি োটপ-আপ ফাক্তন্ডং ক্তস্কম ‘IndSpring
Board’ চালু করার জন্য একটি MoU স্বাক্ষর কতরতে ।
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29 িন শ্বশশু প্রধ়ানমন্ত্রী র়াষ্ট্রীয় ৈ়াল পু রস্ক়ার 2022 ব়ার়া পু রস্কৃত
হরয়রে
2022 োতলর প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রী়ে ৈাল পু রস্কাতরর(PMRBP) আওতা়ে 29 িন
শ্বশশুরে স্বীকৃক্তত প্রদান করা হত়েতে । এই ক্তৈজ়েীতদর মতে 21টি রাজয এৈং
সকেশাক্তেত অঞ্চতলর অন্তভুপি 15 িন সেতল এৈং 14 িন সমত়ে রত়েতে৷
প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রী়ে ৈাল পু রস্কারটি(PMRBP) ভারত েরকার 6টি ক্তৈভাতগ অোধারণ
দক্ষতা এৈং অোমান্য কৃক্তততের জন্য ক্তশশুতদর প্রদান কতর । পু রস্কাতরর নগদ
পু রস্কার মূল্য 1,00,000/- ে়াে়া।
পু রষ্ক়ারগুশ্বলর শ্বৈি়াগ অনু ে়ারর শ্বৈতরর্ নীরচ কেওয়়া হল:

Name

Category

State

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

•

উদ্ভাৈন: 7

•

েমাজতেৈা: 4

Chandhary Singh
Choudhary

Sports

Uttar Pradesh

•

স্কলাক্তেক: 1

Jiya Rai

Sports

Uttar Pradesh

•

সখলাধু লা: 8

Swayam Patil

Sports

Maharashtra

•

ক্তশল্প ও েংস্কৃক্তত: 6

Tarushi Gaur

Sports

Chandigarh

•

োহক্তেকতা: 3

Anvi Vijay Zanzarukia

Sports

Gujarat

List of the winners of PMRBP 2022 is given below:

প্রধ়ানমন্ত্রী নররন্দ্র কম়ােী ে়াশে শ্বনে র়াম়ানু ি়াচ়ার ে র 216 ফুে মূ শ্বতে

Name

Category

State

Gauri Maheshwari

Art & Culture

Rajasthan

প্রধানমন্ত্রী নতরে সমাদী দাশপক্তনক রামানুজাচাতযপর 1000তম জন্মৈাক্তষপকী

Remona Evette Pereira

Art & Culture

Karnataka

উদযাপতনর জন্য 5 সফব্রু়োক্তর, 2022-এ হা়েদ্রাৈাতদ রামানুজাচাতযপর 216-ফু ট

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

ি়ারত 26 ি়ানু য়়ারী 2022-এ 73তম প্রি়াতন্ত্র শ্বেৈে উে ়াপন েররে

Shivangi Kale

Bravery

Maharashtra

ভারত 26 জানু়োরী 2022-এ 73 তম প্রজাতন্ত্র ক্তদৈে উদযাপন করতে৷ 'আি়াশ্বে

Dhiraj Kumar

Bravery

Bihar

ে়া অমৃ ত মরহ়াৎেৈ' এর অংশ ক্তহোতৈ এই ৈের ভারতত স্বাধীনতার 75 তম

Shivam Rawat

Innovation

Uttarakhand

ৈের পূ ক্ততপতত এই ক্তদনটি ক্তৈতশষভাতৈ পাক্তলত হতে ৷ প্রজাতন্ত্র ক্তদৈে সেই ক্তদনটিতক

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

Avi Sharma

Scholastic

Madhya
Pradesh

Meedhansh Kumar Gupta

Social Service

Punjab

6

উরম়াচন েররৈন

মূক্ততপ উতদ্বাধন করতৈন । রামানুজাচাযপ ক্তেতলন 11 শততকর একজন দাশপক্তনক এৈং
একজন ক্তৈেৈী েমাজ েংস্কারক । মূক্ততপটিতক ‘স্টয়াচু অফ ইকুয়়াশ্বলটি’ ৈলা হতৈ।
এটি সততলঙ্গানার হা়েদ্রাৈাতদর শামশাৈাতদ একটি 45-একর কমতেতে অৈক্তস্থত ।

ক্তচক্তিত কতর সযই ক্তদতন ভারততর েংক্তৈধান কাযপকর হত়েক্তেল । 1950 োতলর 26
জানু়োরী ভারততর গভনপতমে অযাক্ট (1935) সক ভারততর গভক্তনপং িকুতমে
ক্তহোতৈ প্রক্ততস্থাপন কতরক্তেল ।
প্রক্ততরক্ষা মন্ত্রতকর মতত, প্রথমৈাতরর জন্য একটি ভারতী়ে ক্তৈমান ৈাক্তহনী(IAF)
75টি ক্তৈমান ৈা সহক্তলকপ্টার দ্বারা গ্রযান্ড ফ্লাইপাে সদখাতৈ । ‘Beating the
Retreat’ অনুষ্ঠাতনর জন্য 1,000টি সদশী়েভাতৈ বতক্তর সরান দ্বারা একটি কর়ান
কশ়া করার পক্তরকল্পনা করা হত়েতে | এোড়া, 480 িন নৃতযক্তশল্পী োংস্কৃক্ততক
অনুষ্ঠাতনর েম়ে পারফমপ করতৈন |
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ি়াররতর প্রি়াতন্ত্র শ্বেৈে: গুরুত্ব
•

1947 োতলর 15ই আগে ভারত স্বাধীন হ়ে । এমনক্তক স্বাধীনতার পরও
সদশটির একটি েু ষ্ঠু েংক্তৈধান ক্তেল না।

•

েংক্তৈধান প্রণ়েতনর আতগ আইনগুক্তল ভারত েরকার আইন, 1935-অনুযা়েী
চলক্তেল৷ একটি স্থা়েী েংক্তৈধান এৈং ক্তনজস্ব শােক েংস্থার প্রত়োজনী়েতা
উপলক্তি কতর ভারত েরকার 1947 োতলর 28সশ আগে একটি রাফটিং
কক্তমটি ক্তনযুি কতর৷ িঃ ক্তৈ আর আতেদকর এই রাফটিং কক্তমটির সচ়োরম্যান
ক্তেতলন।

•

•

প্রা়ে 3 ৈের পর, অযাতেেক্তলর 308 জন েদস্য অতনক পরামশপ এৈং ক্তকেু
পক্তরৈতপ তনর পর অৈতশতষ 24 জানু়োরী, 1950 তাক্তরতখ একটি েংক্তৈধাতন
স্বাক্ষর কতরন, যা 1950 োতলর 26সশ জানু়োরী কাযপকর হ়ে।
সেই ক্তদনটি তখন সথতকই ভারতত প্রজাতন্ত্র ক্তদৈে ক্তহতেতৈ পাক্তলত হতে ।

2022 ে়ারলর িন্য ি়াশ্বতোংর র regular budget assessments –
এ ি়ারত 29.9 শ্বমশ্বলয়ন ডল়ার প্রে়ান েরররে
ভারত 2022 োতলর জন্য জাক্ততেংতের regular budget assessments-এ USD
29.9 ক্তমক্তল়েন প্রদান কতরতে । 21 জানু়োরী, 2022 পযপন্ত, 24টি েদস্য সদশ
তাতদর ক্তন়েক্তমত ৈাতজট মূল্যা়েন েম্পূ ণপভাতৈ পক্তরতশাধ কতরতে। ভারত ৈতপ মাতন
15-টি সেট ক্তেক্তকউক্তরটি কাউক্তিল-এর অস্থা়েী েদস্য এৈং ভারততর দ্যই ৈেতরর
সম়োদ 31 ক্তিতেের, 2022-এ সশষ হতৈ।

International News in Bengali
চীন শ্বৈি কর়ারৈ়াটিক্স উদ্ভ়াৈরনর হ়াৈ হওয়়ার িন্য 5-ৈেররর
পশ্বরেল্পন়া চ়ালু েরররে
চীন 2025 োতলর মতে একটি ক্তৈিব্যাপী সরাতৈাটিে উদ্ভাৈন সকতে পক্তরণত
হও়োর লক্ষয অজপতনর জন্য একটি পাৌঁচ ৈে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
অজপতনর জন্য, চীন েরকার োতভপ া সমাটর এৈং কতরাল প্যাতনতলর মততা
প্রত়োজনী়ে উপাদানগুক্তলর উন্নক্তততত মতনাক্তনতৈশ কতর একটি সক শল প্রস্তাৈ
কতরতে । 2021 োতলর ক্তৈি সরাৈট ক্তরতপাটপ অনুোতর দক্তক্ষণ কে়াশ্বরয়়া, শ্বেঙ্গ়াপু র
এৈং ি়াপ়ান এক্তশ়ো-প্রশান্ত মহাোগরী়ে অঞ্চতলর শীষপ ক্ততনটি স্ব়েংক্তক্র়ে সদতশ
পক্তরনত হত়েতে।

শ্বৈরির েী ে তম কমরর়া ল়াইন চীরন চ়ালু হরয়রে
োংহাই শহতর দ্যটি নতুন সমতট্রা লাইন চালু হত়েতে, এরফতল এই শহরটি ক্তৈতির
ৈৃ হিম সমতট্রা সনটও়োতকপ র শহর ক্তহোতৈ ক্তনতজর রযাঙ্ক ৈজা়ে সরতখতে । নতুন
লাইনগুক্তলর োতথ, োংহাইত়ের সমতট্রা সনটও়োতকপ র সমাট বদেপয 831
ক্তকতলাক্তমটাতর প্রোক্তরত হত়েতে, যা ক্তৈতির দীেপতম হতত চতলতে ।
7

দ্যটি নতুন লাইন চালু করার ফতল োংহাইতত সমাট েম্পূ ণপ স্ব়েংক্তক্র়ে সমতট্রা
লাইতনর েংখ্যা পাৌঁচটি হতৈ, যার অপাতরটিং বদেপয 167 ক্তকক্তম | শহরটিতত এখন
508টি সেশন েহ 20টি সমতট্রা লাইন হত়েতে |

ফ্র়ান্স 2022 ে়ারল েয় ম়ারের িন্য EU-রপ্রশ্বেরডশ্বন্স গ্রহর্ েরররে
িাি 2022 োতলর 01 জানু়োরী সথতক ইউতরাপী়ে ইউক্তন়েতনর কাউক্তিতলর
েভাপক্ততে গ্রহণ করতত চতলতে । সদশটি আগামী 30 জু ন, 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 কক্ষপর়্াস্ত্র 2022 েফলি়ারৈ
পরীক্ষ়া েরররে
রাক্তশ়ো েফলভাতৈ একটি ক্তিতগট সথতক 10টি নতুন Tsirkon (Zircon)
হাইপারেক্তনক ক্রুজ সক্ষপণাস্ত্র এৈং একটি োৈতমক্তরন সথতক অন্য দ্যটি সক্ষপণাস্ত্র
পরীক্ষা কতরতে৷ Tsirkon সক্ষপণাস্ত্রটি শতের ন়ে গুণ গক্তততত উড়তত েক্ষম
হতৈ এৈং এর সরঞ্জ হতৈ 1,000 ক্তকতলাক্তমটার (620 মাইল) । Tsirkon ক্রুজ
ক্তমোইলটি রাক্তশ়োর হাইপারেক্তনক অস্ত্রাগাতর অযাভানগািপ গ্লাইি যান এৈং
ৈা়েুচাক্তলত ক্তকনজল (িযাগার) সক্ষপণাতস্ত্রর োতথ সযাগ সদতৈ । ক্তজরকন রাক্তশ়োন
ক্রুজার, ক্তিতগট এৈং োৈতমক্তরনতক োহায্য করার উতেতে বতক্তর করা হত়েতে ।

অয়াপল শ্বৈরির প্রর্থম কে়াম্প়াশ্বন শ্বহরেরৈ $3 ট্রিশ্বলয়ন ম়ারেেে
েয়াশ্বপে়াল অিেন েরররে
Apple Inc.-এর েক মাতকপ ট মূল্য $3 ট্রিক্তল়েন স্পশপ কতরতে | এরফতল অযাপল
এই কৃক্ততে অজপনকারী ক্তৈতির প্রথম সকাম্পাক্তন হত়ে উতঠ্তে। 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 অজপন কতরতে কারণ
ক্তৈক্তনত়োগকারীরা ৈাক্তজ ধতরতে সয গ্রাহকরা iPhone, MacBooks, অযাপল টিক্তভ
এৈং অযাপল ক্তমউক্তজতকর মততা পক্তরতষৈাগুক্তলর জন্য খরচ চাক্তলত়ে যাতৈ ।
কাউোরপত়েে ক্তরোতচপর োম্প্রক্ততক ততথ্য সদখা সগতে সয, অযাপল চীতন ক্তৈতির
ৈৃ হিম স্মাটপতফাতনর ৈাজার ক্তভতভা এৈং শাওক্তমর মততা প্রক্ততদ্বন্দ্বীতদর পরাক্তজত
কতর টানা ক্তদ্বতী়ে শীষপস্থান ধতর সরতখতে |

চীন়া কূেনীশ্বতে ঝ়াাং শ্বমাং SCO মহ়ােশ্বচরৈর ে়াশ্বয়ত্ব শ্বনরত চরলরেন
চীতনর ক্তেক্তন়ের কূটনীক্ততক ঝাং ক্তমং োংহাই সকা-অপাতরশন অগপানাইতজশন
(SCO)-এর নতুন সেতক্রটাক্তর-তজনাতরল ক্তহতেতৈ দাক্ত়েে ক্তনত়েতেন, সযখাতন
ভারতও এক েদস্য। ক্ততক্তন ক্ততন ৈেতরর সম়োতদ উজতৈক্তকস্তাতনর প্রািণ
ক্তৈতদশমন্ত্রী ভ্লাক্তদক্তমর নরতভর কাে সথতক দাক্ত়েে ক্তনত়েতেন। ক্ততক্তন েম্প্রক্তত
ইউতরাপী়ে ইউক্তন়েতন চীতনর রাষ্ট্রদূত ক্তেতলন।
এেক্তেও আটটি েদস্য সদশ ক্তনত়ে গঠিত: ভারত, কাজাখস্তান, চীন, ক্তকরক্তগজ
প্রজাতন্ত্র, পাক্তকস্তান, রাক্তশ়ো, তাক্তজক্তকস্তান এৈং উজতৈক্তকস্তান। এটি "observer"
মযপাদা েহ চারটি সদশ এৈং " dialogue partners " ক্তহোতৈ আরও ে়েটি সদশ
ক্তনত়ে গঠিত। ভারত 2017 োতল আস্তানা শীষপ েতম্মলতন SCO-সত সযাগদান
কতরক্তেল৷
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অয়াশ্বন্টগুয়়া এৈাং ৈ়ারৈু ড়া 102 তম েেস্য শ্বহে়ারৈ ISA -রত ক ়াগে়ান

ে়াইপ্র়াে নতুন 'কডল্ট়ারর়ান' কে়াশ্বিড িয়াশ্বররয়ন্ট েন়াি েরররে

েরররে

োইপ্রাে "তিল্টাতক্রান" নাতম একটি নতুন ভযাক্তরত়েে েনাি কতরতে, সযটির

অযাক্তেগু়ো এৈং ৈারৈু িা আন্তজপাক্ততক সে র সজাট সিমও়োকপ চুক্তি স্বাক্ষর কতর

সিল্টা সভক্তরত়েতের অনুরূপ সজতনটিক পটভূক্তম রত়েতে | ভযাক্তরত়েেটি ইক্ততমতে

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

োইপ্রাতে 25 জনতক প্রভাক্তৈত কতরতে । োইপ্রাে ক্তৈিক্তৈযালত়ের বজৈপ্রযুক্তি

অযাক্তেগু়ো এৈং ৈারৈু িার প্রধানমন্ত্রী গ্যােন িাউন ভারতী়ে হাইকক্তমশনার িক্টর
সক সজ শ্রীক্তনৈাতের উপক্তস্থক্তততত একটি সে র-তনতৃোধীন পেক্ততর মােতম

এৈং আণক্তৈক ভাইতরালক্তজর গতৈষণাগাতরর প্রধান িঃ ক্তলওনক্তিওে সকাক্তিক্তকতের

ক্তৈিব্যাপী শক্তি স্থানান্তরতক অনুেটক করার জন্য সিমও়োকপ চুক্তিতত স্বাক্ষর

হােপাতাতল ভক্ততপ হত়েতেন |

কতরন ।
2015 োতল িাতির প্যাক্তরতে জাক্ততেংতের জলৈা়েু পক্তরৈতপ ন COP-21-এর

মতত, োইপ্রাতে সনও়ো 25টি নমুনার মতে 11 জন ভাইরাতের কারতণ

শ্বনে়ার়াগুয়়ার কপ্রশ্বেরডন্ট শ্বহরেরৈ পঞ্চম কময়়ারে শপর্থ শ্বনরলন

21তম অক্তধতৈশতনর েম়ে সে র শক্তির প্রচাতরর জন্য ভারত এৈং িাি

ডয়াশ্বনরয়ল ওরতে গ়া

সয থভাতৈ ISA চালু কতরক্তেল ।

ক্তনকারাগু়োন রাষ্ট্রপক্তত এৈং স্যাক্তন্ডক্তনস্তা ন্যাশনাল ক্তলৈাতরশন িে (FSLN) এর

OPEC কুরয়রতর হ়াইর্থ়াম আল গ়াইেরে নতুন মহ়ােশ্বচৈ শ্বহরেরৈ

সনতা সহাতে িযাক্তনত়েল ওততপ গা োতভদ্রা নতুন রাষ্ট্রপক্ততর সম়োতদর জন্য শপথ
ক্তনত়েতেন । এটি ক্তনকারাগু়োর রাষ্ট্রপক্তত ক্তহোতৈ তার 5তম সম়োদ এৈং টানা 4তম

শ্বনরয়়াগ েরররে

সম়োদ । ক্ততক্তন 2027 োতলর জানু়োরী মাে পযপন্ত এই দাক্ত়েতে থাকতৈন । ক্ততক্তন

সপতট্রাক্তল়োম রপ্তাক্তনকারক সদশগুক্তলর েংস্থা (OPEC) কুত়েক্তত সততলর ক্তনৈপাহী
হ়াইর্থ়াম আল গ়াইেরে নতুন মহােক্তচৈ ক্তহোতৈ ক্তনত়োগ কতরতে, কারণ

ন্যাশনাল অযাতেেক্তলর প্রধান গুস্তাতভা সপারাতের কাে সথতক রাষ্ট্রপক্ততর পদ গ্রহণ
কতরন ।

কতরানভাইরাে মহামারী সথতক পু নরুোতরর জন্য সততলর চাক্তহদা ৈৃ ক্তে অব্যাহত
রত়েতে । আল গাইে হতলন কুত়েত সপতট্রাক্তল়োম কতপপাতরশতনর একজন অক্তভজ্ঞ

বৈরেশ্বশে মু দ্র়ার েঙ্কে ে়াটিরয় উঠরত ি়ারত শ্রীলঙ্ক়ারে ে়াহ়ায্য

ব্যক্তি এৈং 2017 োল সথতক 2021 োতলর জু ন মাে পযপন্ত ওতপক এর গভনপর

প্রে়ান েরররে

ক্তেতলন | ক্ততক্তন কম়াহ়াম্মে ৈ়ারশ্বেরদ়ার স্থাতন এই পতদর দাক্ত়েে োমলাতৈন |

ভারত শ্রীলঙ্কাতক সদতশর depleted foreign reserves বতক্তর করতত এৈং খায

চীরনর কম়াে়ারৈল়া েররত অরেশ্বলয়়া ও ি়াপ়ান প্রশ্বতরক্ষ়া চুশ্বি
স্ব়াক্ষর েরররে
জাপান এৈং অতিক্তল়োর সনতারা একটি "ল্যান্ডমাকপ " প্রক্ততরক্ষা চুক্তিতত স্বাক্ষর
কতরতেন, যা তাতদর োমক্তরক ৈাক্তহনীর মতে েক্তনষ্ঠ েহতযাক্তগতা প্রদান করতৈ এৈং
ইতন্দা-প্যাক্তেক্তফক অঞ্চতল চীতনর ক্রমৈধপমান শক্তি প্রক্ততহত করতৈ । অতিক্তল়োর
প্রধানমন্ত্রী স্কট মক্তরেন এৈং জাপাতনর প্রধানমন্ত্রী ফু ক্তমও ক্তকক্তশদা পারস্পক্তরক
অযাতেে চুক্তিতত স্বাক্ষর করার জন্য একটি ভাচপু ়োল শীষপ বৈঠ্তক ক্তমক্তলত হন, যা

আমদাক্তনতত োহায্য করার জন্য 900 ক্তমক্তল়েন মাক্তকপন িলার ঋতণর আক্তথপক
েহা়েতা সোষণা কতরতে । উতিখ্য সয শ্রীলঙ্কা ৈতপ মাতন িলাতরর োটক্ততর কারতণ
প্রা়ে েমস্ত প্রত়োজনী়ে পতের োটক্ততর েম্মু খীন হতে । ভারত ক্তরজাভপ ব্যাঙ্ক অফ
ইক্তন্ড়োর (RBI) মােতম শ্রীলঙ্কাতক েহা়েতা প্রদান করতে। শ্রীলঙ্কা়ে ভারতী়ে
হাইকক্তমশনার সগাপাল ৈাগতল কযাৈরাতলর োতথ সদখা কতরন এৈং USD 900
ক্তমক্তল়েন োহায্য প্রদাতনর পক্তরতপ্রক্তক্ষতত শ্রীলঙ্কার প্রক্তত ভারততর দৃঢ় েমথপন ব্যি
কতরন।

মাক্তকপন যুিরাষ্ট্র োড়া অন্য সকাতনা সদতশর োতথ জাপান দ্বারা স্বাক্ষক্তরত এই প্রথম
প্রক্ততরক্ষা চুক্তি।

েশ্বৈ ম়ায়়া অয়ারঞ্জরল়া প্রর্থম েৃষ্ণ়াঙ্গ মশ্বহল়া হরয়রেন শ্ব শ্বন ম়াশ্বেেন

আশ্বলখ়ান স্ম়াইলি ে়াি়াখস্ত়ারনর নতুন প্রধ়ানমন্ত্রী শ্বহে়ারৈ শ্বন ু ি

ইউএে সট্রজাক্তর কক্তৈ মা়ো অযাতঞ্জতলা প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মক্তহলা ক্তযক্তন মাক্তকপন যুিরাতষ্ট্রর

হরয়রেন

25-সেে মুদ্রা়ে আক্তৈভূপত হত়েতেন । অযাতঞ্জতলা হতলন একজন কক্তৈ এৈং েক্তক্র়ে

কাজাখস্তাতনর পালপাতমে েৈপেম্মক্ততক্রতম আক্তলখান স্মাইলভতক সদতশর নতুন
প্রধানমন্ত্রী ক্তহতেতৈ ক্তনত়োতগর অনুতমাদন ক্তদত়েতে। 11 জানু়োরী, 2022-এ

মু দ্র়ায় আশ্বৈিূেত হরয়রেন

কমী ক্তযক্তন ক্তযক্তন রাষ্ট্রপক্ততর অক্তভতষক অনুষ্ঠাতন একটি কক্তৈতা ক্তলতখক্তেতলন এৈং
পক্তরতৈশন কতরক্তেতলন । 2010 োতল, তাতক রাষ্ট্রপক্তত ৈারাক ওৈামা কতৃপক েতৈপাচ্চ

মতনানীত কতরক্তেতলন । এর আতগ, 49 ৈের ৈ়েেী স্মাইলভ 2018 সথতক 2020

মাক্তকপন সৈোমক্তরক পু রস্কার, স্বাধীনতা পদক প্রদান করা হ়ে ।
নতুন মুদ্রা়ে এখনও "তহতির" ক্তদতক জজপ ও়োক্তশংটতনর েক্তৈ আতে, অন্যক্তদতক

োল পযপন্ত সদতশর অথপমন্ত্রী ক্তহোতৈ দাক্ত়েে পালন কতরক্তেতলন । ক্ততক্তন মক্তন্ত্রেভা়ে

"তটইলে"- এ অযাতঞ্জতলার েৈতচত়ে ক্তৈখ্যাত রচনাগুক্তলর একটি " I Know Why

প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ক্তনৈপাক্তচত হন 2019 োতল |

the Caged Bird Sings " তুতল ধতর েম্মাক্তনত করা হত়েতে ।

কাজাখস্তাতনর রাষ্ট্রপক্তত কাক্তেম-তজামাটপ সটাকাত়েভ আক্তলখান স্মাইলতভর নাম
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েশ্বক্ষর্ আশ্বফ্রে়া প্রর্থম ‘রমড ইন আশ্বফ্রে়া’ স্য়ারেল়াইে উৎরক্ষপর্
েরররে

র়াশ্বশয়়া-চীন-ইর়ান ক ৌর্থ কনৌ মহ়ি়া CHIRU-2Q22 এর পশ্বরচ়ালন়া
েরররে

দক্তক্ষণ আক্তিকা েম্পূ ণপরূতপ আক্তিকা মহাতদতশ ক্তৈকক্তশত প্রথম স্যাতটলাইট
উৎতক্ষপণ কতরতে । ক্ততনটি স্থানী়েভাতৈ উত্পাক্তদত সমক্তরটাইম সিাতমন
অযাও়োরতনে স্যাতটলাইট (MDASat) আতমক্তরকার মহাকাশ েংস্থা সস্পেএেএর ট্রািতপাটপার-3 ক্তমশতনর অংশ ক্তহোতৈ মাক্তকপন যুিরাতষ্ট্রর সকপ কযানাতভরাল
সথতক উৎতক্ষপণ করা হত়েক্তেল ।
Transporter-3, SpaceX-এর তৃতী়ে সিক্তিতকতটি রাইিতশ়োর ক্তমশন
CubeSats, microsats, PocketQubes এৈং অরক্তৈটাল ট্রািফার যান েহ
ক্তৈক্তভন্ন েংস্থা এৈং েরকাতরর জন্য সমাট 105টি মহাকাশযান ৈহন কতরতে ।

রাক্তশ়োন, চীনা ও ইরাতনর সন ৈাক্তহনী ওমান উপোগতর ‘CHIRU-2Q22’ সন
মহড়া পক্তরচালনা কতরতে । ক্ততনটি সদতশর সন ৈাক্তহনীর মতে েহতযাক্তগতা আরও
গভীর করার লতক্ষয ি়ারত মহ়াে়াগররর উির়াঞ্চরল এই োমুক্তদ্রক মহড়াটি
পক্তরচাক্তলত হ়ে । অন্তত 140টি যুেজাহাজ এৈং প্রা়ে 10,000 িন োমক্তরক কমী
েহ 60টিরও সৈক্তশ ক্তৈমান এই োমক্তরক মহড়া়ে অংশগ্রহণ কতরতে ।

রৈ়ােে়া কমেরে়াল়া EU প়ালে ়ারমরন্টর েি়াপশ্বতত্ব গ্রহর্ েরররেন
মাল্টার ক্তিোন সিতমাক্রযাট রৈাটপা সমটতোলা ইউতরাপী়ে ইউক্তন়েতনর
পালপাতমতের সপ্রক্তেতিে ক্তহোতৈ ক্তনৈপাক্তচত হত়েতেন। ক্তৈদা়েী পালপাতমে সপ্রক্তেতিে
সিক্তভি োতোক্তলর মমপাক্তন্তক মৃ তুযর এক েপ্তাহ পতর টক্তন এই পতদ ক্তনৈপাক্তচত হন |
ক্ততক্তন এই পতদ ক্তনৈপাক্তচত তৃতী়ে মক্তহলা । ক্ততক্তন ইউতরাপী়ে পালপাতমতের েৈপকক্তনষ্ঠ
সপ্রক্তেতিে।

ইির়ারয়ল অয়ারর়া-3 এর এেটি েফল ফ্ল়াইে পরীক্ষ়া েম্পন্ন েরররে
পরীক্ষাটি মে ইস্রাত়েতলর একটি পরীক্ষাস্থতল ইেরাত়েল অযাতরাতস্পে ইন্ডাক্তিজ
(IAI) এর সনতৃতে পক্তরচালনা করা হত়েক্তেল। এটি প্রক্ততরক্ষা মন্ত্রণালত়ের সক্ষপণাস্ত্র
প্রক্ততরক্ষা েংস্থা এৈং আতমক্তরকান সক্ষপণাস্ত্র প্রক্ততরক্ষা েংস্থার মতে একটি সয থ
প্রকতল্প বতক্তর করা হত়েক্তেল।
কত়েক মাে ক্তৈলে এৈং প্রযুক্তিগত েমস্যার পতর অযাতরা-3 প্রথমৈাতরর জন্য
েফলভাতৈ 2018 োতলর সফব্রু়োক্তরতত পরীক্ষা করা হত়েক্তেল। এটি ক্তৈতির
েৈতচত়ে শক্তিশালী অস্ত্র ক্তহোতৈ ক্তৈতৈক্তচত হ়ে এৈং 2008 োল সথতক এটির
ক্তৈকাশ চলতে।

ইরদ়ারনশ্বশয়়ার নতুন র়ািধ়ানীর ন়াম হল নু ে়ান্তর়া
ইতন্দাতনক্তশ়োর রাজধানী সৈাক্তনপও দ্বীতপর খক্তনজ েমৃ ে পূ ৈপ কাক্তলমান্তাতন স্থানান্তর
করতত চতলতে । নতুন এই রাজধানীর নাম হতৈ নু ে়ান্তর়া, যার অথপ জাভাক্তনজ
ভাষা়ে "বীপপু ঞ্জ"। এটি উির সপনাজাম পাতের এৈং কুতাই কাতপ াতনগার অঞ্চতল
অৈক্তস্থত । এই নতুন প্রকতল্পর আনুমাক্তনক খরচ প্রা়ে 466 ট্রিক্তল়েন রুক্তপ়ো ($32
ক্তৈক্তল়েন)।

ৈ়াৈে ়ারড়ারের প্রধ়ানমন্ত্রী শ্বময়়া কম়ােশ্বল ে়ান়া শ্ববতীয় ৈ়াররর িন্য িয়ী
হরয়রেন
2022 োতলর ক্তনৈপাচতন তার দতলর তুমু ল ক্তৈজত়ের পর ৈাৈপাতিাতের প্রধানমন্ত্রী
ক্তম়ো মটক্তল 20 জানু়োরী 2022-এ ক্তদ্বতী়ে ৈাতরর জন্য শপথ সনন। ক্ততক্তন 2018 োল
সথতক ৈাৈপাতিাতের প্রধানমন্ত্রী ক্তহতেতৈ দাক্ত়েে পালন করতেন। ক্ততক্তন 2008 োল
সথতক ৈাৈপাতিাে সলৈার পাটিপর (ক্তৈএলক্তপ) সনতা। ক্ততক্তন সদতশর প্রথম মক্তহলা
প্রধানমন্ত্রী এৈং সেইোতথ একটি প্রজাতন্ত্র ব্যৈস্থার অধীতন প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

State News in Bengali
উির প্ররেরশর ঝ়াাঁশ্বে করলওরয় কস্টশরনর ন়াম পশ্বরৈতে ন েরর র়াখ়া
হরয়রে ‘ৈীর়াঙ্গন়া লক্ষ্মীৈ়াই করলওরয় কস্টশন’
উিরপ্রতদতশর মুখ্যমন্ত্রী সযাগী আক্তদতযনাথ সোষণা কতরতেন সয উির প্রতদশ
েরকার ঝাৌঁক্তে সরলওত়ে সেশতনর নাম পক্তরৈতপ ন কতর রাক্তন লক্ষ্মীৈাইত়ের
নামানুোতর "ৈীর়াঙ্গন়া লক্ষ্মীৈ়াই করলওরয় কস্টশন" 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
ে়াটিেশ্বফরেে শ্বেরস্টম 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 োক্তভপতের নতুন ক্তনত়োগপ্রাপ্ত 153 জন অক্তফোতরর
জন্য ওক্তরত়েতেশন সপ্রাগ্রাতম সযাগ সদও়োর েম়ে মুখ্যমন্ত্রী নতুন উতযাগটি চালু
কতরক্তেতলন।
শ্বডশ্বিে়াল ল়াইফ ে়াটিেশ্বফরেে শ্বেরস্টরমর অধীরন:

AIIB উেীয়ম়ান এশ্বশয়়ারে কেৈ়া প্রে়ান ের়ার িন্য কডে়া কেন্ট়ার
কডরিলপরমরন্ট USD 150 শ্বমশ্বলয়ন শ্বৈশ্বনরয়়াগ েরররে

•

একটি কৃক্তত্রম ৈু ক্তেমিা-ক্তভক্তিক ক্তভক্তিও-তভক্তরক্তফতকশন প্রক্তক্র়ো ব্যৈহার কতর
সপনশনতভাগীরা শনািকরণ এৈং জীৈন শংোপত্র জমা ক্তদতত পাতরন।

এশ্বশয়়ান ইনফ্র়াে়ােচ়ার ইনরিস্টরমন্ট ব্য়াঙ্ক(AIIB) সিটা সেোরগুক্তলর
উন্ন়েতনর উতেতে USD 150 ক্তমক্তল়েন অথপ ক্তৈক্তনত়োগ করার জন্য প্রক্ততশ্রুক্ততৈে
হত়েতে, যার সৈক্তশরভাগই উদী়েমান এক্তশ়োর উন্ন়েতন ব্যৈহার করা হতৈ । এই
প্রকল্পটি AIIB-এর প্রথম সিটা সেোর প্রকল্প । ভারত AIIB-এর একটি প্রধান
প্রক্ততষ্ঠাতা েদস্য ।

•

এটি সপনশনতভাগীতদর জন্য অপক্তরেীমভাতৈ োহায্য করতৈ কারণ তারা
শুধু মাত্র তাতদর সমাৈাইল সফান ব্যৈহার কতর সকাতনা েরকাক্তর অক্তফতে না
ক্তগত়ে তাতদর পক্তরচ়েপত্র এৈং জীৈন শংোপত্র ক্তিক্তজটালভাতৈ জমা ক্তদতত
পারতৈ, ।

•

এই েু ক্তৈধাটি রাজয জু তড় অৈক্তস্থত 'সমা সেৈা সকতে'ও পাও়ো যাতৈ।
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গ্র়ারমর মরধ্য েৈরচরয় কৈশ্বশ োংখ্যে ODF এর শ্বেে কর্থরে
কতরলঙ্গ়ান়া শীরষে ররয়রে
31তশ ক্তিতেের, 2021 পযপন্ত স্বে 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 অন্তভুপি ৈত়েতে । এর পতর রত়েতে তাক্তমলনাড়ু (35.39%)
এৈং কণপাটক (5.59%) | এই ক্তলতে গুজরাট (0.45%) 17 তম স্থাতন রত়েতে।

ওশ্ব়িশ়ার গঞ্জ়াম কিল়া এখন ৈ়াল্যশ্বৈৈ়াহ মু ি কিল়ায় পশ্বরনত হরয়রে
ওক্তড়শার গঞ্জাম সজলাতক ৈাল্যক্তৈৈাহ মুি সজলা ক্তহোতৈ সোষণা করা হত়েতে |
এরফতল এটি রাতজযর মতে প্রথম সজলা়ে পক্তরনত হত়েতে সযটি েম্পূ ণপভাতৈ
ৈাল্যক্তৈৈাহ মুি । সজলা প্রশােন 2020 এৈং 2021 – এই দ্যই ৈেতর 450 টির
মততা ৈাল্যক্তৈৈাহ এৈং ক্তভক্তিও-তরকিপ 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 প্রর্থম ে়াগিশ্বৈহীন হ়াইরে়ােে
সকরালা হাইতকাটপ ি়াররতর প্রর্থম ে়াগিশ্বৈহীন হ়াইরে়ােে হতত চতলতে ।
েু ক্তপ্রম সকাতটপর ক্তৈচারক ক্তৈচারপক্তত ক্তি ও়োই চেচূড় 1 জানু়োরী 2022-এ স্মাটপ
সকাটপরুমগুক্তলর উতদ্বাধন কতরক্তেতলন । প্রথম ধাতপ প্রধান ক্তৈচারপক্ততর কক্ষ েহ
ে়েটি সকাটপরুমতক স্মাটপ সকাতটপ রূপান্তর করা হতৈ । এোড়াও, কক্তম্পউটার ক্তিতন
আইনজীৈীতদর সকে ফাইলগুক্তল উপলি করা হতৈ ।
শ্বেি়ারৈ এই প্রশ্বরয়়া ে়াি েরর?
•

ই-ফাইল করা মামলাগুক্তল ই-তমাতির মােতম প্রতেে করা হতৈ, যাচাই করা
হতৈ এৈং ক্তনরাম়ে করা হতৈ | সেকতহাডাররা হাইক্তিি সমাতি মামলার
শুনাক্তনর ক্তৈকল্পটি ব্যৈহার করতত পারতৈন, যার মতে শারীক্তরকভাতৈ শুনাক্তনর
পাশাপাক্তশ ক্তভক্তিও কনফাতরক্তিংত়ের মােতমও আতদশ এৈং রা়ে সদও়ো
হতৈ|

শ্বহম়াচল প্ররেশ কেরশর প্রর্থম LPG েক্ষম এৈাং ধূ মপ়ান মু ি র়ািয
হরয় উরঠরে
ক্তহমাচল প্রতদশ হল সদতশর প্রথম LPG েক্ষম এৈং ধূ মপানমুি রাজয। সকতের
Ujjwala প্রকল্প এৈং Grahini Suvidha Yojana এর কারতণ এই
মাইলফলকটি অক্তজপত হত়েতে । েরকার সধাৌঁ়ো সথতক মুক্তি সপতত চালু কতরক্তেল
Ujjwala প্রকল্প এৈং গ্রামীণ এলাকার মক্তহলাতদর োহায্য করার জন্য Grahini
Suvidha Yojana চালু করা হত়েক্তেল ।
Ujjwala ক ়ািন়া ে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 গৃ ক্তহণীতক 120 সকাটি
ক্তৈনামূতল্য গ্যাে ক্তেক্তলন্ডার সদও়ো হত়েতে।
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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 মু খ্যমন্ত্রী িূরপন্দ্র প্য়ারেল স্টুরডন্ট স্ট়ােে-আপে এৈাং
ইরন়ারিশন পশ্বলশ্বে 2.0 চ়ালু েরররেন
গুজরাতটর মুখ্যমন্ত্রী ভূতপে প্যাতটল আগামী পাৌঁচ ৈেতরর জন্য "স্টুরডন্ট স্ট়ােেআপে অয়াি ইরন়ারিশন পশ্বলশ্বে 2.0 (SSIP-2.0)" চালু কতরতেন। এই
পক্তলক্তেতত রাতজযর েমস্ত 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 স্কুতলর 50 লক্ষ ক্তশক্ষাথীতক কভার করা ।

শ্বেশ্বেম কল়ােু াং (ন়ামেু াং) উৎেৈ উে ়াপন েরররে
ভারততর ক্তেক্তকম রাজয জু তড় সলােু ং (নামেু ং) ৈাক্তষক
প ক্ততব্বক্তত চে কযাতলন্ডাতরর
10 তম মাতের 18 তম ক্তদতন উদযাক্তপত হ়ে, যা ফেল কাটার মরেু তমর শুরুতকও
ক্তচক্তিত কতর । অমাৈস্যা পৈপ কুক্তনত
প সলাতভার প্রথম ক্তদতন নামেু ং উত্েৈ শুরু
হ়ে । সলােু ং উত্েৈটি সোনম সলােুং, ক্তেক্তকক্তমজ ভুটি়ো দ্বারা এৈং সলপচাতদর
দ্বারা নামেু ং ক্তহোতৈ পাক্তলত হ়ে । সনপাল ও ভুটাতনও উৎেৈটি পাক্তলত হ়ে ।
শ্বেশ্বেরমর অন্য়ান্য উৎেৈ:
•

পাং লাৈতোল

•

সোনম সলাোর উৎেৈ

•

োগা দাও়ো

2022 ে়ারল মশ্বর্পু রর 18তম ে়াচ়াই কলৈু উৎেৈ শুরু হয়
মক্তনপু তর উখরুল সজলার কাচাই গ্রাতমর স্থানী়ে মাতঠ্ দ্যই ক্তদনব্যাপী কাচাই সলৈু
উৎেতৈর 18তম েংস্করণ শুরু হত়েতে । এই ক্তৈতশষ ধরতনর সলৈু ফতলর প্রচাতরর
জন্য এৈং সলৈু চাষীতদর উৎোক্তহত করতত প্রক্তত ৈের কাচাই সলৈু উৎেতৈর
আত়োজন করা হ়ে । এই ৈের সলৈুর প্রদশপন কতর উৎেতৈ সমাট 260টি েল
স্থাপন করা হত়েতে |
মক্তণপু তরর কাচাই সলৈুতক ক্তজওগ্রাক্তফকযাল ইক্তন্ডতকশন (GI) সরক্তজতিশন টযাগ
সদও়ো হত়েতে এৈং উখরুল সজলার কাচাই গ্রাতম এটি ব্যাপকভাতৈ উত্পন্ন হ়ে ।
ক্তৈতির অন্যান্য স্থাতন জন্মাতনা অন্যান্য সলৈু র জাতগুক্তলর সথতক ক্তভন্ন, কাচাই
সলৈু তক ক্তৈতশষ ৈতল মতন করা হ়ে কারণ এটি অযােকরক্তৈক অযাক্তেতির একটি
েমৃ ে উৎে এৈং এটি রতের উপাদাতনর জন্য ক্তৈখ্যাত।

কের়াল়ার কুম্বল়াাংশ্বহ ি়াররতর প্রর্থম স্য়াশ্বনে়াশ্বর ন্য়াপশ্বেন মু ি গ্র়ারম
পশ্বরনত হরয়রে
সকরালার কুেলাক্তঙ্গ সদতশর প্রথম স্যাক্তনটাক্তর ন্যাপক্তকন-মুি পঞ্চাত়েত হতত চতলতে
। এই পদতক্ষপটি ‘Avalkayi’ উতযাতগর একটি অংশ, যা HLL ম্যাতনজতমে
অযাকাতিক্তম এৈং ইক্তন্ড়োন অত়েল কতপপাতরশতনর “Thingal Scheme” এর
েহতযাক্তগতা়ে ৈাস্তৈাক্ত়েত হত়েতে । এই উতযাতগর অধীতন, কুেলাক্তঙ্গ গ্রাতম 18 ৈের
ৈা তার সৈক্তশ ৈ়েেী মক্তহলাতদর মাক্তেক োংর়ান্ত কাপ ক্তৈতরণ করা হতৈ। এর
অধীতন 5000 টি কাপ ক্তৈতরণ করা হতৈ।
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এই একই অনুষ্ঠাতন রাজযপাল কুেলাক্তঙ্গ গ্রামতক মতিল গ্রাম ক্তহতেতৈ সোষণা
করতৈন । মতিল গ্রাম প্রকল্পটি ‘প্রধ়ানমন্ত্রী োংেে আেশে গ্র়াম ক ়ািন়া (PMSAGY)’-এর একটি অংশ ক্তহতেতৈ ৈাস্তৈাক্ত়েত হত়েতে । গ্রাতম একটি নতুন পযপটন
তথ্য সকেও স্থাপন করা হতৈ।

শ্বত্রপু র়া ৪৪তম কে়ােরৈ়ারর়াে শ্বেৈে উে ়াপন েরররে
ক্তত্রপু রী ভাষা ক্তদৈে নাতম পক্তরক্তচত সকাকতৈাতরাক ক্তদৈে প্রক্তত ৈের 19 জানু়োক্তর
ভারততর ক্তত্রপু রা রাজয জু তড় সকাকতৈাতরাক ভাষার ক্তৈকাতশর লতক্ষয পাক্তলত হ়ে ।
1979 োতল েরকাক্তর ভাষা ক্তহতেতৈ সকাকতৈাতরাতকর প্রাথক্তমক স্বীকৃক্তত স্বরূপ এই
ক্তদনটি পাক্তলত হ়ে । সকাকতৈাতরাক ভাষা ক্তত্রপু রার েরকারী ভাষা শ্বত্রপু রী ৈা
টিপর়ারে়াে নাতমও পক্তরক্তচত। 1979 োতল ৈাংলা এৈং ইংতরক্তজ োড়াও
সকাকতৈাতরাকতক রাজয েরকার কতৃপক ভারততর ক্তত্রপু রা রাতজযর একটি েরকারী
ভাষা ক্তহোতৈ সোষণা করা হ়ে।

র়ামগ়ি ৈন্যপ্র়ার্ী অিয়়ারণ্যরে র়ািস্থ়ারনর 4র্থে ৈ়া োংরক্ষর়্াগ়ার
শ্বহে়ারৈ ক ়াষর়্া ের়া হরয়রে
সদতশর প্রস্তাক্তৈত পাৌঁচটি োইতটর মতে থাকা রামগড় ৈন্যপ্রাণী অভ়োরে রাক্তশ়োর
ভ্লাক্তদতভােতক অনুক্তষ্ঠত সগ্লাৈাল টাইগার োক্তমতটর আতগ শীঘ্রই আনুষ্ঠাক্তনকভাতৈ
ৈাে েংরক্ষণ (TR) ক্তহোতৈ অৈক্তহত করা হতৈ ৈতল আশা করা হতে৷ ৈাে
েংরক্ষতণ চতুথপ এক্তশ়ো মন্ত্রী পযপাত়ের েতম্মলতনও সকে এই উন্ন়েতনর কথা
সোষণা কতরতে । সকে ইক্ততমতেই কণপাটতকর এমএম ক্তহলে, েক্তিশগতড়র গুরু
োক্তেদাে জাতী়ে উযান েহ রামগড় ক্তৈষধরী ৈন্যপ্রাণী অভ়োরেতক ৈাে
েংরক্ষতণর মযপাদা সদও়োর অনুতমাদন ক্তদত়েতে।
র়ামগ়ি শ্বৈষধরী অিয়়ারণ্য েম্পরেে:
• রামগড় ক্তৈষধরী অভ়োরেটি 1,071 ৈগে শ্বেরল়াশ্বমে়ার জু তড় ক্তৈস্তৃত হতৈ ।
• রামগড় ক্তৈষধরী ৈন্যপ্রাণী অভ়োরে 1982 ে়ারল প্রক্ততক্তষ্ঠত হত়েক্তেল ।
অভ়োরতের মূল অঞ্চতল 8টি গ্রাম রত়েতে এৈং এখাতন প্রচুর েংখ্যক ৈন্য
প্রাণী সযমন েম্ভার, কযারাকাল, ৈন্য শূকর, নীলগাই এৈং সিারাকাটা হাত়েনা
রত়েতে।

ি়াররতর প্রর্থম গ্র়াশ্বফন উদ্ভ়াৈন কেন্দ্র কের়াল়ায় প্রশ্বতশ্বষ্ঠত হরত
চরলরে
ক্তিক্তজটাল ইউক্তনভাক্তেপটি সকরালা (DUK) দ্বারা 86.41 কে়াটি টাকা়ে ক্তিেু তরর
সেোর ফর সমতটক্তর়োলে ফর ইতলকট্রক্তনে সটকতনালক্তজ (C-MET) েহ
সকরালা়ে গ্রাক্তফতনর জন্য ভারততর প্রথম উদ্ভাৈন সকে স্থাপন করা হতৈ । এটিই
হতৈ সদতশর প্রথম গ্রাক্তফন ক্তরোচপ অযান্ড সিতভলপতমে (R&D) ইনক্তকউতৈশন
সেোর । ভারত েরকাতরর ইতলকট্রক্তনে এৈং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক এই প্রকতল্পর
অনুতমাদন ক্তদত়েতে ।

সকেটিতত একটি ক্তফক্তনক্তশং স্কুলও রত়েতে যা ভাচপু ়োল ক্তরত়েক্তলটি, ক্তিক্তজটাল
কতম্প্রশন, ফতটাগ্রামতমট্রি, ক্তশক্ষার গ্যাক্তমক্তফতকশন, ক্তরত়েল-টাইম ভাচপু ়োল
উত্পাদন এৈং অন্যান্য উদী়েমান প্রযুক্তির মততা উদী়েমান প্রযুক্তির উপর ক্তভক্তি
কতর অনন্য সকােপ অফার কতর।

Economy News in Bengali
2021 ে়ারলর শ্বডরেম্বরর GST োংগ্রহ 1.29 ল়াখ কে়াটি ে়াে়ায়
ে়াাঁশ্ব়িরয়রে
2021 োতলর ক্তিতেেতর েংগৃ হীত GST রাজস্ব ক্তেল 1.29 লক্ষ সকাটি টাকার
সৈক্তশ, যা 2020 োতলর একই মাতের তুলনা়ে 13 শতাংশ সৈক্তশ৷ 2021 োতলর
ক্তিতেের মাতে েংগৃ হীত 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 (পে আমদাক্তনতত েংগৃ হীত 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 পে ক্তৈক্তক্র এৈং পক্তরতষৈাগুক্তল সথতক আ়ে 1 লক্ষ সকাটি টাকারও সৈক্তশ
হত়েতে । চলক্তত ৈেতরর তৃতী়ে সকা়োটপাতর (অতক্টাৈর-ক্তিতেের) গড় মাক্তেক সমাট
GST েংগ্রহ 1.30 লক্ষ সকাটি টাকা হত়েতে সযখাতন প্রথম এৈং ক্তদ্বতী়ে
সকা়োটপাতর যথাক্রতম 1.10 লক্ষ সকাটি এৈং 1.15 লক্ষ সকাটি টাকার গড় মাক্তেক
েংগ্রহ ক্তেল ৷

GoI ক্ষুদ্র েঞ্চয় প্রেরল্প েু রের হ়ার অপশ্বরৈশ্বতেত কররখরে
ক্ষুদ্র েঞ্চ়ে ক্তস্কমগুক্তলর েু তদর হার 2021-2022 োতলর চতুথপ সকা়োটপাতর
(জানু়োক্তর - সফব্রু়োক্তর - মাচপ 2022) 2021-22 (অতক্টাৈর-ক্তিতেের 2021) এর
তৃতী়ে সকা়োটপাতরর মততাই থাকতৈ । এটি অৈেই উতিখ্য সয পক্তিমৈঙ্গ ক্ষুদ্র
েঞ্চ়ে প্রকল্পগুক্তলতত েৈপাক্তধক অৈদানকারী এৈং উির প্রতদশ ক্তদ্বতী়ে শীষপ
অৈদানকারী । এোড়াও মতন রাখতত হতৈ, েরকার সকা়োটপাতরর ক্তভক্তিতত ক্ষুদ্র
েঞ্চ়ে প্রকতল্পর েু তদর হারগুক্তলতক অৈক্তহত কতর ।

ের্ে ়ােে AVGC কেন্ট়ার অফ এশ্বক্সরলন্স চ়ালু ের়ার িন্য ি়াররতর
প্রর্থম র়ািয হরয় উরঠরে
কণপাটক েরকার ভারততর প্রথম AVGC সেোর অফ এক্তেতলি (CoE)
(অযাক্তনতমশন, ক্তভজু য়োল ইতফক্টে, সগক্তমং এৈং কক্তমে) মহাতদৈপু রা, সৈঙ্গালু রু,
কণপাটতক চালু কতরতে। AVGC CoE তার ইতনাতভট কণপাটক উতযাতগর অধীতন
অগ্রগামী উচ্চ প্রযুক্তির ক্তিক্তজটাল ক্তমক্তি়ো হাতৈর োতথ চালু হত়েক্তেল। এটি
ইতলকট্রক্তনে তথ্য প্রযুক্তি ৈাত়োতটকতনালক্তজ এৈং ক্তৈজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্তৈভাগ দ্বারা
অথপা়েন করা হ়ে। কণপাটক এমন একটি AVGC CoE স্থাপন করার জন্য ভারততর
প্রথম রাজয হত়ে উতঠ্তে, এটি এক্তশ়োর ৈৃ হিম সকেও।
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2021-22 এর -4 নাং কে়ায়়ােে়ার (ি়ানু য়়াশ্বর-ম়াচে) এর িন্য শ্বৈশ্বিন্ন
েু রের হ়ার:
S.No

ক্ষুদ্র েঞ্চয় প্রেল্প

1

সপাে অক্তফে সেক্তভংে অযাকাউে
5-ৈেতরর সপাে অক্তফে ক্তরকাক্তরং ক্তিতপাক্তজট (RD)
অযাকাউে
সপাে অক্তফে টাইম ক্তিতপাক্তজট (TD) অযাকাউে –
এক ৈের
সপাে অক্তফে টাইম ক্তিতপাক্তজট অযাকাউে (TD)দ্যই ৈের
সপাে অক্তফে টাইম ক্তিতপাক্তজট অযাকাউে (TD)ক্ততন ৈের
সপাে অক্তফে টাইম ক্তিতপাক্তজট অযাকাউে (TD)পাৌঁচ ৈের
সপাে অক্তফে মাক্তেক আ়ে ক্তস্কম অযাকাউে (MIS)

2
3
4

েু রের
হ়ার
4%
5.8%
5.5%
5.5%

Ind-Ra FY22 এ ি়াররতর GDP ৈৃ শ্বির পূ ৈে়াি়াে 10 কৈশ্বেে পরয়ন্ট
েশ্বমরয় 9.3% েরররে
সরটিং এতজক্তি India Ratings and Research (Ind-Ra চলক্তত অথপৈের
2021-2022-এর জন্য ভারততর GDP পূ ৈপাভাে কক্তমত়েতে । Ind-Ra অনুযা়েী,
FY22-এ GDP ৈৃ ক্তের হার 9.3% হতৈ৷ আতগ এই অনুমান ক্তেল 9.4% ।
ইক্ততমতে, ক্তিকও়োকপ ে সরটিং চলক্তত অথপৈেতরর (FY22) জন্য ভারততর GDP
ৈৃ ক্তের পূ ৈপাভাে 8.5-9%- কতরতে । আতগ এটি 10% অনুমান কতরক্তেল । ওশ্বমরন
সভক্তরত়েতের দ্রুত ক্তৈস্তাতরর জন্য GDP ৈৃ ক্তের অনুমান কমাতনা হত়েতে |

NSO অনু ে়ারর FY22-এ ি়ারতীয় অর্থে নীশ্বত 9.2% ৈৃ শ্বি প়ারৈ

6.7%

জাতী়ে পক্তরেংখ্যান অক্তফে (NSO) চলক্তত অথপৈেতর, 2021-22-এ ভারততর
ক্তজক্তিক্তপ 9.2 শতাংশ ৈৃ ক্তের অনুমান কতরতে । NSO 07 জানু়োরী, 2022-এ
অথপননক্ততক উৎপাদতনর প্রথম অনুমান প্রকাশ কতরতে৷ 2020-21 অথপৈেতরর
GDP ৈৃ ক্তের অনুমান NSO দ্বারা 7.3 শতাংশ েংতকাচতনর অনুমান করা হত়েক্তেল৷

6.6%

গুরুত্বপূ র্ে শ্বেেেমূ হ:

7.4%

•

পক্তরেংখ্যাতনর পক্তরতপ্রক্তক্ষতত, 2021-22 োতল প্রকৃত ক্তজক্তিক্তপ অনুমান করা
হত়েতে 147.54 লক্ষ সকাটি টাকা |

•

10

ক্তেক্তন়ের ক্তেটিতজন সেক্তভংে ক্তস্কম (SCSS)
15 ৈেতরর পাৈক্তলক প্রক্তভতিে ফান্ড অযাকাউে
(PPF)
ন্যাশনাল সেক্তভংে োটিপক্তফতকট (NSC)

2021-22-এর জন্য নক্তমনাল GDP অনুমান করা হত়েতে Rs. 232.15 লক্ষ
সকাটি টাকা |

11

ক্তকষাণ ক্তৈকাশ পাত্র (KVP)

6.9%

•

2020-21 োতলর GDP অনুমান করা হত়েতে 197.46 লক্ষ সকাটি টাকা ।

12

েু কন্যা েমৃ ক্তে অযাকাউে

7.6%

•

রাজস্ব োটক্ততর লক্ষযমাত্রা অজপতনর েম্ভাৈনা 6.8%।

5
6
7
8
9

5.5%

7.1%
6.8%

শ্বডরেম্বরর ি়াররত 37 শ্বৈশ্বলয়ন ডল়াররর েরৈে ়াচ্চ ম়াশ্বেে রপ্ত়াশ্বন
করেডে ের়া হরয়রে

RBI কডে়া: ফররক্স শ্বরি়ািে USD 1.466 শ্বৈশ্বলয়ন েরম USD
633.614 হরয়রে

ৈাক্তণজয ও ক্তশল্প মন্ত্রতকর দ্বারা প্রকাক্তশত প্রাথক্তমক তথ্য অনুযা়েী ভারত ক্তিতেের
মাতে $37.29 ক্তৈক্তল়েন মূতল্যর পে রপ্তাক্তন কতরতে, যা এক মাতের মতে েতৈপাচ্চ
| এই কীক্ততপর কারণ মূলত ইক্তঞ্জক্তন়োক্তরং পে, সপতট্রাক্তল়োম আইতটম এৈং রত্ন ও
গহনার মততা আইতটমগুক্তলর চাক্তহদা ৈাড়তত থাকা৷ ভারততর রপ্তাক্তন 2020
োতলর ক্তিতেেতরর পক্তরেংখ্যান অনুযা়েী 37 শতাংশ সৈতড়তে । গত ক্তিতেের
সথতক আমদাক্তনও 38 শতাংশ সৈতড়তে । চলক্তত অথপৈেতর ভারততর পে রপ্তাক্তন
400 ক্তৈক্তল়েন িলার োক্তড়ত়ে যাতৈ ৈতল অনুমান করা হতে ।

ভারতী়ে ক্তরজাভপ ব্যাতঙ্কর (RBI) েৈপতশষ তথ্য অনুোতর, 2021 োতলর সশষ
েপ্তাতহ ভারততর বৈতদক্তশক মুদ্রার ক্তরজাভপ $1.466 ক্তৈক্তল়েন কতম $633.614
ক্তৈক্তল়েন হত়েতে৷ সোনার ক্তরজাভপ 14 ক্তমক্তল়েন মাক্তকপন িলার সৈতড় USD 39.405
ক্তৈক্তল়েন -এ সপ ৌঁতেতে | ভারততর বৈতদক্তশক মুদ্রা 03 সেতপ্টের, 2021 তাক্তরতখ
সশষ হও়ো েপ্তাতহ USD 642.453 ক্তৈক্তল়েন েুৌঁ ত়েতে । বৈতদক্তশক মুদ্রার ক্তরজাতভপ র
মতে রত়েতে foreign currency assets (FCAs), সোনার ক্তরজাভপ , SDR এৈং
IMF-এর কাতে সদতশর ক্তরজাতভপ র অৈস্থান ।

তথ্য অনু ়ায়ী:
• এক্তপ্রল-ক্তিতেের 2021 এর মতে চালান $300 ক্তৈক্তল়েন অক্ততক্রম কতরতে৷
• গত ক্তিতেেতর ইক্তঞ্জক্তন়োক্তরং পে 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
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SBI Ecowrap: FY22-এ ি়াররতর প্রেৃত GDP প্র়ায় 9.5% ৈৃ শ্বি
প়ারৈ ৈরল অনু ম়ান ের়া হরয়রে
সেট ব্যাঙ্ক অফ ইক্তন্ড়োর (SBI) অথপননক্ততক গতৈষণা দল তাতদর Ecowrap
ক্তরতপাটপ প্রকাশ কতরতে । প্রক্তততৈদতন, SBI এর গতৈষকরা 2021-22 (FY22)
এ ভারততর প্রকৃত ক্তজক্তিক্তপ প্রা়ে 9.5 শতাংশ হতৈ ৈতল অনুমান কতরতে ।
প্রক্তততৈদন অনুযা়েী ক্রমৈধপমান সকাক্তভি েংক্রমণ গক্ততশীলতাতক প্রভাক্তৈত
করতত পাতর, তৈু ও অথপননক্ততক কাযপকলাপ খু ৈ সৈক্তশ প্রভাক্তৈত হতৈ ৈতল আশা
করা হতে না ।
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অর্থে মন্ত্রে: িন ধন অয়াে়াউরন্ট িম়ার পশ্বরম়ার্ 1.5 লক্ষ কে়াটি ে়াে়া
ে়াশ্ব়িরয়রে

েয়ারলি়ার ৈেররর শ্বিশ্বিরত ি়াশ্বতোং ি়াররতর শ্বিশ্বডশ্বপ শ্বনম্নরূপ অনু ম়ান
েরররে:

অথপ মন্ত্রতকর মতত, প্রধ়ানমন্ত্রী িন ধন ক ়ািন়া (PMJDY) ক্তস্কতমর অধীতন
সখালা ব্যাঙ্ক অযাকাউতে আমানত 1.5 লক্ষ সকাটি টাকা োক্তড়ত়েতে । 2021
োতলর ক্তিতেেতরর সশষ পযপন্ত জন ধন ক্তস্কতমর অধীতন অযাকাউেগুক্তলতত সমাট
আমানত 1,50,939.36 সকাটি টাকা সরকিপ করা হত়েক্তেল৷ অথপ মন্ত্রতকর তথ্য
অনুযা়েী, এই প্রকতল্পর অধীতন 44.23 সকাটিরও সৈক্তশ অযাকাউে সখালা হত়েতে৷
এর মতে 34.9 সকাটি অযাকাউে েরকাক্তর ব্যাঙ্কগুক্তলতত, 8.05 সকাটি আঞ্চক্তলক
গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুক্তলতত এৈং ৈাক্তক 1.28 সকাটি সৈেরকাক্তর ব্যাঙ্কগুক্তলতত সখালা
হত়েতে। এই ক্তস্কতমর অধীতন 31.28 সকাটি PMJDY েু ক্তৈধাতভাগীতদর RuPay
সিক্তৈট কািপ ইেু য করা হত়েক্তেল ।

•

2021 – 9 শতাংশ

•

2022 - 6.7 শতাংশ

•

2023 - 6.1 শতাংশ

2021 ে়ারলর শ্বডরেম্বরর খু চর়া মূ ল্যস্ফীশ্বত কৈর়ি 5.59%-এ
কপৌাঁরেরে
2021 োতলর ক্তিতেেতর খু চরা মূল্যস্ফীক্তত 6 মাতের েতৈপাচ্চ 5.59 শতাংতশ
সপ ৌঁতেতে, যা 2021 োতলর নতভেতর 4.91 শতাংশ ক্তেল | প্রধানত খাতযর মূতল্যর
অক্ততক্তরি ৈৃ ক্তের কারতণই এটি ৈৃ ক্তে সপত়েতে।
পক্তরেংখ্যান ও কমপেূক্তচ ৈাস্তৈা়েন মন্ত্রতকর প্রকাক্তশত তথ্য অনুোতর, 2021 োতলর
ক্তিতেেতর ক্তিম, দ্যতধর পে এৈং প্রস্তুত খাৈাতরর দাম সৈতড়তে । এই আইতটমগুক্তল
োড়াও, সপাশাক এৈং পাদ্যকা, ক্তশক্ষা, স্বাতস্থযর পাশাপাক্তশ ক্তৈতনাদনমূলক কাযপক্রম
এৈং পক্তরৈহনও নতভের 2021 এর তুলনা়ে ক্তিতেের 2021-এ ৈৃ ক্তে সপত়েতে।

UBS FY22 এ ি়াররতর শ্বিশ্বডশ্বপ 9.1% প্ররিক্ট েরররে
েু ইে সিাকাতরজ UBS ক্তেক্তকউক্তরটিজ ওক্তমক্রন েংক্রমতণ ব্যাপক ৈৃ ক্তের কারতণ
চলক্তত আক্তথপক ৈেতরর (FY22) জন্য ভারতী়ে অথপনীক্ততর ৈৃ ক্তের পূ ৈপাভাে 9.1
শতাংতশ নাক্তমত়ে এতনতে । আতগ এটি 9.5 শতাংশ অনুমান করা হত়েক্তেল ।
অন্যক্তদতক, UBS ক্তেক্তকউক্তরটিজ FY23-এ ভারততর প্রকৃত ক্তজক্তিক্তপ পূ ৈপাভাে
ৈাক্তড়ত়ে 8.2 শতাংশ কতরতে৷ এটি আতগ 7.7 শতাংশ অনুমান করা হত়েক্তেল ।

শ্বৈিব্য়াাংে FY22-এ ি়াররতর শ্বিশ্বডশ্বপ ৈৃ শ্বির অনু ম়ান 8.3% েরররে
ক্তৈিব্যাংক 11 জানু়োরী, 2022-এ প্রকাক্তশত 'কল়াৈ়াল ইরে়ানশ্বমে প্রেরপক্টে'
ক্তরতপাতটপ ভারতী়ে অথপনীক্তত ক্তনম্নক্তলক্তখত হাতর ৈৃ ক্তে পাতৈ ৈতল অনুমান কতরতে ।
ক্তৈিব্যাংক ভারততর জন্য FY22-এ ৈৃ ক্তের পূ ৈপাভাে 8.3 শতাংতশ ধতর সরতখতে
ক্তকন্তু FY23-এর জন্য পূ ৈপাভাে ৈাক্তড়ত়ে 8.7 শতাংশ কতরতে |
শ্বৈিব্য়াাংে শ্বনম্নরূপ বৈশ্বিে অর্থে নীশ্বতর ৈৃ শ্বির হ়ার েশ্বমরয়রে:
• 2021 – 5.5 শতাংশ
• 2022 – 4.1 শতাংশ
• 2023 - 3.2 শতাংশ

FY22-এ UN ি়াররতর শ্বিশ্বডশ্বপ 6.5% অনু ম়ান েরররে
জাক্ততেংতের ও়োডপ ইতকানক্তমক ক্তেচুত়েশন অযান্ড প্রেতপক্টে (িক্তিউইএেক্তপ)
2022 ক্তরতপাটপ অনুোতর 2022 অথপৈেতর ভারততর ক্তজক্তিক্তপ ৈৃ ক্তের পূ ৈপাভাে 6.5
শতাংশ অনুমান করা হত়েতে । আতগ এটি অনুমান করা হত়েক্তেল 8.4% । WESP
হল একটি ফ্লযাগক্তশপ ক্তরতপাটপ যা ইউএন ক্তিপাটপতমে অফ ইতকানক্তমক অযান্ড
সোোল অযাতফ়োেপ (UN-DESA) বতক্তর কতরতে । জাক্ততেংে 2023 অথপৈেতরর
(2022-2023 অথপৈের) ক্তজক্তিক্তপ ৈৃ ক্তের হার 5.9 শতাংশ অনুমান কতরতে ।
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শ্বৈিব্য়াপী:
•

2021 – 5.5 শতাংশ

•

2022 – 4.0 শতাংশ

•

2023 - 3.5 শতাংশ

ি়াররতর বৈরেশ্বশে মু দ্র়ার শ্বরি়ািে $878 শ্বমশ্বলয়ন েরম কম়াে $632.7
শ্বৈশ্বলয়ন হরয়রে
োপ্তাক্তহক ক্তরজাভপ ব্যাঙ্ক অফ ইক্তন্ড়োর (RBI) তথ্য অনুোতর, 2022 োতলর 7
জানু়োরীতত সশষ হও়ো েপ্তাতহ ভারততর বৈতদক্তশক মুদ্রার ক্তরজাভপ $878 ক্তমক্তল়েন
িলার কতম $632.736 শ্বৈশ্বলয়ন হত়েতে। 31 ক্তিতেেতর সশষ হও়ো আতগর
েপ্তাতহ, ভারততর ক্তরজাভপ $1.466 শ্বৈশ্বলয়ন কতম $633.614 শ্বৈশ্বলয়ন হত়েক্তেল
। স্বতণপর reserves and foreign currency assets (FCA) পততনর কারতণ
মূলত এই পতন হত়েক্তেল ।
সোনার মজু দ $360 শ্বমশ্বলয়ন কতম $39.044 শ্বৈশ্বলয়ন হত়েতে । আন্তজপাক্ততক
মুদ্রা তহক্তৈতলর (IMF) োতথ special drawing rights (SDRs) $16 শ্বমশ্বলয়ন
কতম $19.098 শ্বৈশ্বলয়ন হত়েতে। IMF-এর কাতে ভারততর ক্তরজাভপ $5 শ্বমশ্বলয়ন
কতম $5.202 শ্বৈশ্বলয়ন হত়েতে।

Ind অনু ে়ারর ি়াররতর GDP ৈৃ শ্বির হ়ার FY23-এ 7.6% হরৈ
ইক্তন্ড়ো সরটিং অযান্ড ক্তরোচপ(Ind-Ra) 2022-23 (FY23) -এ প্রকৃত gross
domestic product (GDP) ৈৃ ক্তের হার 7.6 শতাংশ হতৈ ৈতল অনুমান কতরতে
। Ind-Ra হল ক্তফচ গ্রুতপর একটি েম্পূ ণপ মাক্তলকানাধীন েহতযাগী প্রক্ততষ্ঠান । ক্ততক্তন
ৈতলক্তেতলন অথপননক্ততক পু নরুোর উত্োহজনক ক্তেল এৈং সকাক্তভি -19 এর
ৈতপ মান পক্তরক্তস্থক্ততর জন্য অতনক রাতজয ক্তৈক্তধক্তনতষধ খু ৈ একটা ক্তৈতশষ ক্তেল না |
তৈু ও, সরটিং েংস্থা দ্বারা েতকপ করা হত়েতে সয পু নরুোতর ক্তকেু টা হতল ঝুৌঁ ক্তক
রত়েতে |

IMF FY22-এ ি়াররতর ৈৃ শ্বির পূ ৈে়াি়াে 9.5% কর্থরে েশ্বমরয় 9%
েরররে
আন্তিে়াশ্বতে মু দ্র়া তহশ্বৈল (IMF) োম্প্রক্ততক ক্তৈি অথপননক্ততক আউটলু ক
ক্তরতপাতটপ, চলক্তত অথপৈের 2021-22 (FY22) এর জন্য ভারততর অথপননক্ততক
প্রৈৃ ক্তের পূ ৈপাভাে কক্তমত়ে 9 শত়াাংশ কতরতে । আতগ এটি 9.5% অনুমান কতরক্তেল
। IMF 2022-23 (FY23)-এ ভারততর 7.1% ৈৃ ক্তের পূ ৈপাভাে ক্তদত়েতে | IMF
2022 োতল ক্তৈিব্যাপী ৈৃ ক্তের হার 4.4% এৈং 2023-এ 3.8% অনুমান কতরতে৷
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Rankings & Reports News in Bengali

Apple রয়াি ফ়াইন্য়ান্স 2022-এ শ্বৈরির মূ ল্যৈ়ান রয়াি এর

ILO শ্বররপ়ােে: 2022 ে়ারল শ্বৈিব্য়াপী কৈে়াররত্বর ম়াত্র়া 207 শ্বমশ্বলয়ন

শ্বশরর়ান়ামটি ধরর কররখরে

অনু ম়ান ের়া হরয়রে

রয়াি ফ়াইন্য়ান্স, 2022 সগ্লাৈাল 500 ক্তরতপাটপ অনুোতর, অযাপল 2022 োতলও

ইোরন্যাশনাল সলৈার অগপানাইতজশন (ILO) World Employment and
Social Outlook – Trends 2022 (WESO Trends) ক্তরতপাটপ প্রকাশ

েৈতচত়ে মূল্যৈান িযান্ড ক্তহোতৈ তার অৈস্থান ধতর সরতখতে । 2022 োতল Appleএর িযান্ড মূল্য 355.1 ক্তৈক্তল়েন িলার সরকিপ করা হত়েক্তেল , যা গত ৈেতরর

কতরতে । WESO 2022-এ, ILO 2022 োতল েমৈাজার পু নরুোতরর পূৈপাভাে

তুলনা়ে 35% সৈক্তশ । িযান্ড ফাইন্যাি সগ্লাৈাল 500 রযাক্তঙ্কংত়ের ইক্ততহাতে এটি

কক্তমত়েতে ।

এখন পযপন্ত সরকিপ করা েতৈপাচ্চ িযান্ড মূল্য ।

প্রশ্বতরৈেরনর মূ ল পশ্বরোংখ্য়ান:

শীষে 10টি রয়াি:

•

1. আতপল

2022 োতল ক্তৈিব্যাপী সৈকারতের মাত্রা 207 ক্তমক্তল়েন অনুমান করা হত়েতে,
যা 2019 োতল 186 ক্তমক্তল়েন ক্তেল ।

•

2022 োতল ক্তৈিব্যাপী সমাট কমপেণ্টা প্রাক-মহামারীর 2% নীতচ হতৈ ৈতল
অনুমান করা হত়েতে |

•

COVID-19 মহামারী শুরু হও়োর আতগ 2022 োতল ক্তৈিব্যাপী েমশক্তির
অংশগ্রহতণর হার 2019 োতলর তুলনা়ে 1.2 শতাংতশর ক্তনতচ থাকতৈ ৈতল
ধারণা করা হতে ।

•

2022 োতল প্রা়ে 40 ক্তমক্তল়েন মানুষ আর বৈক্তিক েমশক্তিতত অংশগ্রহণ
করতৈ না৷

2. আমাজন,
3. গুগল,
4. মাইতক্রােফট,
5. ও়োলমাটপ,
6. স্যামোং,
7. সফেৈু ক,
8. চীতনর ক্তশল্প ও ৈাক্তণক্তজযক ব্যাংক,
9. হু়োওত়ে
10. সভরাইজন

Corruption Perceptions Index (CPI) 2021: ি়ারত 85 তম
স্থ়ারন ররয়রে

Business News in Bengali

ট্রািপাতরক্তি ইোরন্যাশনাল Corruption Perceptions Index (CPI) 2021
প্রকাশ কতরতে, সযখাতন ভারত 85তম স্থাতন(40 সস্কার) রত়েতে । রযাক্তঙ্কংত়ে
কডনম়ােে, শ্বফনল্য়াি এৈং শ্বনউশ্বিল্য়াি (তস্কার 88) সয থভাতৈ শীতষপ রত়েতে ।
এই রযাক্তঙ্কং-এর মােতম প্রক্ততটি সদতশর েরকাক্তর খাত কতটা দ্যনীক্ততগ্রস্ত তা সৈাঝা
যা়ে । সস্কার 0(অতযন্ত দ্যনীক্ততগ্রস্ত) সথতক 100(খু ৈ পক্তরোর) সস্কতল সদও়ো হ়ে ।
180টি সদশ এতত স্থান সপত়েতে ।

কেে ম়াশ্বহন্দ্র়া অয়াল়াইে ইশ্বিয়়া, শ্বগ্রন ইনরিস্টরমন্ট-এর 100 শত়াাংশ
অাংশীে়াশ্বরত্ব অশ্বধগ্রহর্ েররত চরলরে
সটক মাক্তহো অযালাইে ইক্তন্ড়ো এৈং ক্তগ্রন ইনতভেতমতের 100 শতাংশ সশ়োতরর
জন্য 125 ক্তমক্তল়েন মাক্তকপন িলাতরর ক্তৈক্তনমত়ে অক্তধগ্রহতণর জন্য একটি প্রস্তাৈ
অনুতমাদন কতরতে | এই অক্তধগ্রহণ ক্তিক্তজটাল এেতপক্তরত়েি েক্তলউশন, লাক্তনপং
অযান্ড সিতভলপতমে, মাতকপ টিং, ইিট্রাকশনাল ক্তিজাইতনর সক্ষতত্র সটক

ি়াররতর র্য়ারঙ্কর শ্বিন্ন েূ চে 2021-22 ত়াশ্বলে়া:

মাক্তহোর ক্ষমতাতক ৈৃ ক্তে করতৈ |

•

Global Drug Policy Index 2021: 18th

•

Climate Change Performance Index 2022: 10th

NTPC প়াওয়়ার এক্সরচঞ্জ অফ ইশ্বিয়়া শ্বলশ্বমরেরডর 5% ইকুযইটি

•

2021 TRACE global Bribery Risk Rankings: 82nd

কেন়ার পশ্বরেল্পন়া েরররে

•

World Talent Ranking report 2021: 56th

রাষ্ট্রী়ে মাক্তলকানাধীন ক্তৈদ্যযৎ উৎপাদন সকাম্পাক্তন NTPC ক্তলক্তমতটি পাও়োর

•

Global Health Security Index 2021: 66th

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

•

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

৷ এটি অৈেই উতিখ করা উক্তচত সয েরকার 2023-24 োতলর মতে ভারতত

•

Hurun’s Global Unicorn Index 2021: 3rd

সমাট ক্তৈদ্যযৎ েরৈরাতহ স্পট পাও়োর মাতকপ তটর অংশ 25 শতাংতশ প্রোক্তরত করার

•

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

পক্তরকল্পনা করতে । ৈতপ মাতন স্বল্পতম়োক্তদ পাও়োর সট্রক্তিংত়ের আকার প্রা়ে 5

•

Henley Passport index 2022: 83rd

শতাংশ ।
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প়াওয়়ার এক্সরচঞ্জ অফ ইশ্বিয়়া শ্বলশ্বমরেড েম্পরেে:
• এটি ভারততর প্রথম প্রাক্ততষ্ঠাক্তনকভাতৈ উন্নীত পাও়োর এেতচঞ্জ ক্তহোতৈ 20
সফব্রু়োরী, 2008-এ অন্তভুপি হত়েক্তেল ।
• PXIL ক্তৈক্তভন্ন ইতলক্তিক্তেটি সট্রক্তিং ে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

UPMS েম্পরেে:
• ক্তৈলগুক্তল স্ব়েংক্তক্র়েভাতৈ ক্তৈলারতদর কাে সথতক আনা হতৈ এৈং স্ব়েংক্তক্র়েসিক্তৈট এৈং ক্তৈল পক্তরতশাধ ব্যৈস্থাপনার সক্ষতত্র গ্রাহকতদর তাতদর কতমপর জন্য
উপস্থাপন করা হতৈ।
• ভারত ক্তৈলতপ সেরাল ইউক্তনট (BBPCU) দ্বারা প্রদি সকেী়ে পক্তরকাঠ্াতমা
এৈং অযাক্তেতকশতনর েহা়েতা়ে ইউক্তনফাইি সপ্রতজেতমে ম্যাতনজতমে
ক্তেতেম (UPMS) গ্রাহকতদর জন্য উপলি করা হতৈ ।

IRDAI: LIC, GIC Re এৈাং New India পিশ্বতগতি়ারৈ
গুরুত্বপূ র্ে ৈীম়াে়ারী

Google 500 শ্বমশ্বলয়ন ডল়াররর শ্বৈশ্বনমরয় ইের়ারয়শ্বল
ে়াইৈ়ারশ্বেশ্বেউশ্বরটি স্ট়ােেআপ Siemplify কে অশ্বধগ্রহর্ েররত
চরলরে

ইিু যতরি সরগুতলটর, ইিু যতরি সরগুতলটক্তর অযান্ড সিতভলপতমে অথক্তরটি অফ
ইক্তন্ড়ো (Irdai) জাক্তনত়েতে সয LIC, GIC Re এৈং New India সক 2021-22
োতলর জন্য সিাতমক্তেক ক্তেতেক্তমকযাক্তল ইমতপাটপযাে ইিু যরার (D-SIIs) ক্তহোতৈ
ক্তচক্তিত করা রত়েতে। D-SIIs-এর ক্রমাগত কাযপকাক্তরতা ৈীমা পক্তরতষৈাগুক্তলর
প্রাপ্যতার জন্য গুরুেপূ ণপ । D-SII হল ৈীমাকারী যারা 'খু ৈ ৈ়ি ৈ়া ব্যর্থে হওয়়ার
িন্য খু ৈ গুরুত্বপূ র্ে' ৈতল মতন করা হ়ে |

অনল়াইরন পশ্বলশ্বে শ্বৈশ্বরর িন্য LIC ‘Digi Zone’ এর উরব়াধন
েরররে
ভারততর লাইফ ইিু যতরি 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।

শ্বনপ্পন ইশ্বিয়়া MF ি়াররতর প্রর্থম 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-েম্পক্তকপত 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 করতৈ৷ এতত নূযনতম 1,000 টাকা ক্তৈক্তনত়োতগর প্রত়োজন৷

NBBL পু নর়াৈৃ ি শ্বৈল কপরমন্ট েহি ের়ার িন্য UPMS চ়ালু
েরররে
NPCI Bharat BillPay Ltd. (NBBL), ভারততর ন্যাশনাল সপতমেে
কতপপাতরশতনর েম্পূ ণপ মাক্তলকানাধীন েহতযাগী প্রক্ততষ্ঠান ‘ইউক্তনফাইি
সপ্রতজেতমে ম্যাতনজতমে ক্তেতেম’ (UPMS) নাতম একটি কাযপকাক্তরতা চালু
কতরতে । UPMS-এর মােতম NBBL গ্রাহকতদর সযতকাতনা চযাতনল সথতক এৈং
তাতদর পু নরাৈৃ ি ক্তৈল সপতমতের সযতকাতনা সমাতির জন্য স্থা়েী ক্তনতদপ শাৈলী সেট
আপ করতত েক্ষম করতৈ । ক্তৈলগুক্তল স্ব়েংক্তক্র়েভাতৈ ক্তৈলারতদর কাে সথতক আনা
হতৈ এৈং স্ব়েংক্তক্র়ে-তিক্তৈট এৈং ক্তৈল পক্তরতশাধ ব্যৈস্থাপনার সক্ষতত্র গ্রাহকতদর
তাতদর কাতজর জন্য উপস্থাপন করা হতৈ ।
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Alphabet Inc-এর মাক্তলকানাধীন Google 500 ক্তমক্তল়েন িলার ক্তৈক্তনমত়ে একটি
চুক্তিতত ইেরাত়েক্তল োইৈারক্তেক্তকউক্তরটি োটপআপ Siemplify সক অক্তধগ্রহণ
কতরতে । এই অক্তধগ্রহণটি ক্রমৈধপমান োইৈার-আক্রমতণর মতে সদতশ মাক্তকপন
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।
অশ্বধগ্রহর্টি েম্পরেে:
• এই অক্তধগ্রহণটি হল Google দ্বারা সকাতনা ইেরাত়েক্তল সকাম্পাক্তনর চতুথপ
অক্তধগ্রহণ এৈং মাক্তকপন যুিরাতষ্ট্রর ৈাইতর োইৈার ক্তনরাপিা ক্তশতল্প এটি প্রথম।
• Siemplify 2015 োতল অযাতমাে োনপ (ক্তেইও), অযালন সকাতহন (ক্তেটিও)
এৈং গ্যাক্তর ফাটাখভ (ক্তেওও) দ্বারা প্রক্ততক্তষ্ঠত হত়েক্তেল৷ এর সতল আক্তৈতৈ
অক্তফে এৈং ক্তনউই়েতকপ েদর দপ্তর রত়েতে ।

মু রেশ আম্ব়াশ্বনর শ্বরল়ারয়ন্স শ্বররেল 25.8% অাংশীে়াশ্বরত্ব অিেরনর
িন্য Dunzo কত $200 শ্বমশ্বলয়ন শ্বৈশ্বনরয়়াগ েরররে
মুতকশ আোক্তনর ক্তরলাত়েি ক্তরতটল সৈঙ্গালু রু-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।

শ্বরল়ারয়ন্স শ্বনউইয়রেের ম্য়াি়াশ্বরন ওশ্বররয়ন্ট়াল কহ়ারেরলর 73.37%
অাংশীে়াশ্বরত্ব অিেন েরররে
ক্তরলাত়েি ইন্ডাক্তিজ ক্তলক্তমতটি (RIL) ক্তমিটাউন ম্যানহাটতনর একটি ক্তপ্রক্তম়োম
ক্তৈলােৈহুল সহাতটল ম্যান্ডাক্তরন ওক্তরত়েোতলর 73.37% ক্তন়েন্ত্রণকারী অংশ
অক্তধগ্রহতণর সোষণা কতরতে । RIL তার েম্পূ ণপ মাক্তলকানাধীন হাত ক্তরলাত়েি
ইন্ডাক্তি়োল ইনতভেতমেে অযান্ড সহাক্তডংে ক্তলক্তমতটতির মােতম সকম্যান
দ্বীপপু ঞ্জ-ক্তভক্তিক কলোে সেোর কতপপাতরশন (তকম্যান) এর েম্পূ ণপ সশ়োর মূলধন
অক্তধগ্রহণ কতরতে, যার ইকুযইটি মূল্য প্রা়ে $98.15 ক্তমক্তল়েন (735 সকাটি টাকা) ।
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SBI কিন়াররল ইন্সু যররন্স চ়ালু েরররে ‘#Bahane Chhodo Tax
Bachao’ েয়ারম্পইন
সেট ব্যাঙ্ক অফ ইক্তন্ড়ো সজনাতরল ইিু যতরি সকাম্পাক্তন ক্তলক্তমতটি টযাে ৈাৌঁচাতত
স্বাস্থয ৈীমা সকনার প্রত়োজনী়েতা েম্পতকপ েতচতনতা ৈাড়াতনার জন্য
‘#BahaneChhodoTaxBachao’ ক্তশতরানাতমর একটি প্রচার শুরু কতরতে ।
এটি স্বাস্থয ৈীমা সৈতে সনও়োর অন্যান্য েু ক্তৈধাগুক্তলও তুতল ধরতৈ৷ কযাতম্পইতনর
লক্ষয হল স্বাস্থয ৈীমা সকনার মে ক্তদত়ে মানুষ কীভাতৈ টযাে ৈাৌঁচাতত েক্ষম হতৈ
তা েেতন্ধ মানুষতক অৈগত করা |

কেন্দ্র ইকুযইটি আে়ারর কি়াড়ারফ়ান আইশ্বডয়়ার 35.8% কশয়়ার
ধ়ারর্ েররৈ
ভারততর কেন্দ্রীয় েরে়ার সভািাতফান আইক্তি়োর ৈৃ হিম সশ়োরতহাডার হতত
চতলতে৷ সকাম্পাক্তনর সৈািপ 16,000 কে়াটি টাকার েু তদর ইকুযইটিতত রূপান্ততরর
অনুতমাদন ক্তদত়েতে । ভারততর তৃতী়ে ৈৃ হিম কনেওয়়ােে Vi ৈ়া Vodafone
Idea Limited (VIL) েরকারী ইকুযইটিতত সস্পকট্রাম এৈং অয়াডি়ারস্টড
গ্রে করশ্বিশ্বনউ (AGR) ৈতক়ো েু দ অনুতমাদন কতরতে ।
ভারত েরকার VIL-এর প্রা়ে 35.8% সশ়োতরর মাক্তলক হতত চতলতে এৈং
তারপতর যথাক্রতম কি়াড়ারফ়ান গ্রুরপর এৈং আশ্বেতয শ্বৈ়িল়া গ্রুতপর কাতে
28.5% এৈং 17.8% মাক্তলকানা থাকতৈ |

MobiKwik NBBL-এর েহর ়াশ্বগত়ায় 'ClickPay' চ়ালু েরররে
ভারততর অন্যতম ৈৃ হিম সমাৈাইল ও়োতলট MobiKwik এৈং Buy Now Pay
Later (BNPL) Fintech সকাম্পাক্তন NPCI Bharat BillPay Ltd
(NBBL) এর োতথ েহতযাক্তগতা়ে তার গ্রাহকতদর জন্য ‘ClickPay’ চালু
কতরতে । এই বৈক্তশষ্টযটি MobiKwik এর গ্রাহকতদর ক্তৈতলর ক্তৈশদ ক্তৈৈরণ এৈং
ক্তনধপাক্তরত তাক্তরখ মতন রাখার প্রত়োজনী়েতা দূর কতর েহতজই recurring online
bills ( সযমন সমাৈাইল, গ্যাে, জল, ক্তৈদ্যযৎ, DTH, ৈীমা এৈং ঋণ EMI) পক্তরতশাধ
করতত েক্ষম কতর ।
ClickPay হল একটি ক্তদ্ব-পদতক্ষপযুি সপতমে বৈক্তশষ্টয, সযখাতন ক্তৈলাররা ক্তৈলসপ ৈাতপ ার মতে একটি unique সপতমে ক্তলঙ্ক বতক্তর কতর, যাতত গ্রাহকরা েরােক্তর
অথপপ্রদাতনর পৃ ষ্ঠা়ে অথপপ্রদান করতত পাতরন। MobiKwik ভারতী়ে মেক্তৈি
মানুষতদর বদনক্তন্দন জীৈতনর অথপ প্রদাতনর জন্য একটি েহজ এৈং ক্তনরাপদ
সপতমে েযাটফমপ প্রদাতনর উপর দৃক্তষ্ট ক্তনৈে কতর ।

UPI AUTOPAY কর়াল-আউে ের়ার কক্ষরত্র JIO প্রর্থম কেশ্বলেম
কে়াম্প়াশ্বন হরয় উরঠরে

ইরয়ে শ্বমউচুয়়াল ফ়ারির ন়াম পশ্বরৈতে ন েরর কহ়ায়়াইে ওে
েয়াশ্বপে়াল শ্বমউচুয়়াল ফ়াি ের়া হরয়রে

National Payments Corporation of India (NPCI) এৈং Reliance Jio

ইত়েে অযাতেট ম্যাতনজতমতের নাম কহ়ায়়াইেওে েয়াশ্বপে়াল অয়ারেে
ম্য়ারনিরমন্ট ক্তহোতৈ পু নঃনামকরণ করা হত়েতে এৈং তাই ইত়েে ক্তমউচু়োল
ফাতন্ডর নাম পক্তরৈতপ ন কতর সহা়োইটওক কযাক্তপটাল ক্তমউচু়োল ফান্ড করা হত়েতে
। এই নাতমর পক্তরৈতপ ন 12 জানু়োরী, 2022 সথতক কাযপকর হতৈ। সহা়োইট ওক
একটি ক্তমউচু়োল ফান্ড চালাতনার লাইতেি সপত়েতে । সহা়োইট ওক কযাক্তপটাল
গ্রুপ 42,000 সকাটি টাকার সৈক্তশ ইকুযইটি েম্পতদর জন্য ক্তৈক্তনত়োগ ব্যৈস্থাপনা
এৈং উপতদষ্টা পক্তরতষৈা প্রদান কতর ।
নতভের 2021-এ, কহ়ায়়াইে ওে েয়াশ্বপে়াল গ্রুপ তার োৈক্তেক্তি়োক্তর শ্বিশ্বপএল
ফ়াইন্য়ান্স অয়াি ইনরিস্টরমরন্টর মােতম ইত়েে ব্যাতঙ্কর ক্তমউচু়োল ফান্ড
ব্যৈো, ইত়েে অযাতেট ম্যাতনজতমে অক্তধগ্রহণ কতর । সহা়োইট ওক কযাক্তপটাল
গ্রুপ ভারতী়ে ইকুইটি ক্তৈক্তনত়োগকারীতদর জন্য ক্তৈক্তনত়োগ ব্যৈস্থাপনা এৈং
পরামশপমূলক পক্তরতষৈা প্রদান কতর।

JIO প্রথম সটক্তলকম সকাম্পাক্তন হত়ে উতঠ্তে । UPI AUTOPAY-এর োতথ

সোষণা কতরতে সয, UPI AUTOPAY সরাল-আউট করার সক্ষতত্র Reliance
Reliance Jio-এর এই একীকরণ এটিতক সটক্তলকম ইন্ডাক্তিতত NPCI দ্বারা
প্রৈক্ততপত ইউক্তনক ই-ম্যাতন্ডট বৈক্তশতষ্টযর োতথ লাইভ করা প্রথম সে়োতর পক্তরণত
কতরতে ।
NPCI দ্বারা চালু করা UPI AutoPay ব্যৈহার কতর গ্রাহকরা এখন সমাৈাইল ক্তৈল,
ক্তৈদ্যযৎ ক্তৈল, EMI সপতমে, ক্তৈতনাদন/OTT োৈক্তিপশন, ৈীমা, ক্তমউচু়োল ফাতন্ডর
মততা পু নরাৈৃ ি অথপপ্রদাতনর জন্য সযতকাতনা UPI অযাক্তেতকশন ব্যৈহার কতর
পু নরাৈৃ ি ই-ম্যাতন্ডট েক্ষম করতত পাতরন ।
এখ়ারন Jio গ্র়াহেরের িন্য এর অর্থে েী:
•

বৈধতা সশষ হত়ে সগতল Jio ব্যৈহারকারীতদর আর তাতদর ক্তরচাতজপর তাক্তরখ
মতন রাখতত হতৈ না।

•

গ্রাহকতদর দ্বারা সৈতে সনও়ো Jio েযানটি ক্তনধপাক্তরত তাক্তরতখ স্ব়েংক্তক্র়েভাতৈ
পু ননপৈীকরণ করা হতৈ৷

•

5,000 টাকা পযপন্ত ক্তরচাতজপর জন্য, গ্রাহকতদর ক্তরচাজপ করার েম়ে UPI ক্তপন
ক্তলখতত হতৈ না ।

•

ব্যৈহারকারীরা UPI Autopay-এর মােতম তাতদর প্রত়োজনী়েতা অনুযা়েী
টযাক্তরফ েযাতনর জন্য ই-ম্যাতন্ডট বতক্তর করতত, েংতশাধন করতত এৈং
েরাতত পাতরন ।
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ম়াইরর়ােফে শ্বিশ্বডও কগশ্বমাং কে়াম্প়াশ্বন অয়াশ্বক্টশ্বিশন শ্বিি়াডেরে
অশ্বধগ্রহর্ েররত চরলরে
মাইতক্রােফ্ট কতপপাতরশন সগম সমক্তকং সকাম্পাক্তন, অযাক্তক্টক্তভশন ক্তিজািপ
ইনকতপপাতরতটিতক $68.7 ক্তৈক্তল়েন িলাতরর নগদ সলনতদতন অক্তধগ্রহণ করতত
চতলতে । এই অক্তধগ্রহণ সমাৈাইল, ক্তপক্তে, কনতোল এৈং ক্লাউি জু তড় সমাৈাইল
সগক্তমং ব্যৈো়ে এৈং ভাচপু ়োল-ক্তরত়েক্তলটি প্রযুক্তিতত মাইতক্রােতফ্টর
প্রক্তততযাক্তগতামূলকতাতক ৈাক্তড়ত়ে তুলতৈ এৈং সমটাভাতেপর জন্য ক্তৈক্তডং িক
েরৈরাহ করতৈ ।
অযাক্তক্টক্তভশন ক্তিজািপ অন্যান্য ক্তভক্তিও সগমগুক্তল Candy Crush এৈং Call of
Duty, Xbox এর ক্তনমপাতা ক্তহোতৈ ক্তৈখ্যাত । চুক্তিটি েম্পূ ণপ হও়োর পতর
মাইতক্রােফ্ট সটনতেে এৈং সোক্তনর পতর আত়ের ক্তদক সথতক ক্তৈতির তৃতী়ে ৈৃ হিম
সগক্তমং সকাম্পাক্তন হত়ে উঠ্তৈ। এটি মাইতক্রােফতটর েৈতচত়ে ৈড় চুক্তি এৈং
সগক্তমং ইন্ডাক্তির ইক্ততহাতে েৈতচত়ে ৈড় চুক্তি।

Swiggy $10.7 শ্বৈশ্বলয়ন মূ রল্যর েরঙ্গ decacorn-এ পশ্বরর্ত হরয়রে
খায-অিপার করার এৈং তাত্ক্ষক্তণক েরৈরাতহর েযাটফমপ, Swiggy েম্পদ
ব্যৈস্থাপক ইনতভতস্কার সনতৃতে $700 শ্বমশ্বলয়ন অথপা়েন রাউতন্ড স্বাক্ষর কতরতে।
এর োতথ, Swiggy-র সমাট মূল্যা়েন $10.7 ক্তৈক্তল়েতন সপ ৌঁতেতে অথপাৎ এটি এখন
একটি decacorn-এ পশ্বরর্ত হরয়রে। decacorn-হল এমন একটি োটপআপ,
যার মূল্য $10 ক্তৈক্তল়েতনরও সৈক্তশ ।

কপনশ্বেল্টন Teen-Focused Debit এৈাং Travel Card ে়াডে চ়ালু
েরররে
ভারতত অৈক্তস্থত একটি ক্তকতশার-তকক্তেক ক্তফনতটক োটপআপ, Pencilton
েম্প্রক্তত সপনক্তেলকািপ চালু কতরতে৷ এটি Transcorp-এর োতথ পাটপনারশীপ কতর
চালু করা হত়েতে । ন্যাশনাল কমন সমাক্তৈক্তলটি কািপটি ভারততর আৈােন ও নগর
ক্তৈষ়েক মন্ত্রক 2019 োতলর প্রথম ক্তদতক বতক্তর কতরক্তেল । এর োহাতয্য
ব্যৈহারকারীরা ভ্রমণ, সটাল শুল্ক, খু চরা সকনাকাটা এৈং অথপ উতিালন করতত
পারতৈ ।

এয়়ার ইশ্বিয়়ারে আনু ষ্ঠ়াশ্বনেি়ারৈ ে়াে়া গ্রুরপর ে়ারে হস্ত়ান্তর ের়া
হরয়রে
প্রা়ে 69 ৈের পর 27 জানু়োরী, 2022 তাক্তরতখ ভারত েরকার আনুষ্ঠাক্তনকভাতৈ
ভারততর এ়োর ইক্তন্ড়োতক টাটা গ্রুতপর কাতে হস্তান্তর কতরতে | চুক্তির সমাট মূল্য
প্রা়ে 18,000 সকাটি টাকা(US$2.4 ক্তৈক্তল়েন)। এই সলনতদতনর মতে রত়েতে
এ়োর ইক্তন্ড়োর 100 শতাংশ সশ়োর টাটা েতির কাতে হস্তান্তর এৈং েম্পূ ণপ
ব্যৈস্থাপনা ক্তন়েন্ত্রণ |
এ়োর ইক্তন্ড়ো, এ়োর ইক্তন্ড়ো এেতপ্রে এৈং এ়োর ইক্তন্ড়ো SATS (AI SATS)
নাতম ক্ততনটি েত্ত্বাতক সলনতদন করা হত়েতে । এই চুক্তির অধীতন, টাটা গ্রুপতক
এ়োর ইক্তন্ড়ো এেতপ্রে এৈং গ্রাউন্ড হযান্ডক্তলং আমপ এআই SATS-এর 50 শতাংশ
সশ়োরও হস্তান্তর করা হতৈ ।
17

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
স্কুতলর খাৈাতরর পু ক্তষ্টর মান ৈৃ ক্তে করা ।

এয়়াররেল কপরমন্টে ব্য়াঙ্ক FASTag-শ্বিশ্বিে প়াশ্বেোং েশ্বলউশন
অফ়ার ের়ার িন্য Park+ এর ে়ারর্থ চুশ্বি েরররে
এ়োরতটল সপতমেে ব্যাঙ্ক এৈং Park+ ভারত জু তড় ৈাক্তণক্তজযক ও আৈাক্তেক
েম্পক্তির FASTag-ক্তভক্তিক স্মাটপ পাক্তকপং েমাধান প্রদান করার জন্য একতত্র কাযপ
করার ক্তেোন্ত ক্তনত়েতে । এই অংশীদাক্তরতের মােতম গাক্তড়র োতথ যুি FASTag
ব্যৈহার কতর পাক্তকপং ইতকাক্তেতেম ক্তিক্তজটাইজ করতত Airtel সপতমে ব্যাঙ্ক
োহায্য করতৈ ।

আে়াশ্বন গ্রুপ েশ্বক্ষর্ কে়াশ্বরয়়ার POSCO এর ে়ারর্থ শ্বস্টল শ্বমল বতশ্বরর
িন্য চুশ্বি স্ব়াক্ষর েরররে
আদাক্তন গ্রুপ এৈং দক্তক্ষণ সকাক্তর়োর ৈৃ হিম ইস্পাত প্রস্তুতকারক POSCO
ভারতত ব্যৈোর েু তযাগ অতিষণ করার জন্য একটি েমতঝাতা স্মারক (MoU)
স্বাক্ষর কতরতে । এই েমতঝাতা স্মারতকর মতে রত়েতে গুজরাতটর মুো়ে একটি
েৈু জ, পক্তরতৈশ-ৈান্ধৈ ইস্পাত ক্তমল স্থাপন । প্রকতল্পর আনুমাক্তনক ক্তৈক্তনত়োগ $5
ক্তৈক্তল়েন (আনুমাক্তনক 37,000 সকাটি টাকা) ।

ৈ়ারয়়ারমট্রিে-শ্বিশ্বিে ব্য়াশ্বঙ্কাং কপরমরন্টর িন্য MinkasuPay-এর
ে়ারর্থ Axis Bank ে়াই-আপ েরররে
ব্যৈহারকারীর নাম, পােও়োিপ এৈং ও়োন-টাইম পােও়োিপ (OTP) োড়াই
ক্তফঙ্গারক্তপ্রে ৈা সফে আইক্তি ব্যৈহার কতর মাতচপে অযাতপ সনট ব্যাক্তঙ্কং সপতমতের
জন্য একটি ৈাত়োতমট্রিক প্রমাণীকরণ েমাধান প্রদান করার জন্য Axis Bank
‘MinkasuPay’-এর োতথ চুক্তি কতরতে । এরফতল অথপপ্রদাতনর েম়ে 50-60
সেতকন্ড সথতক কক্তমত়ে 2-3 সেতকতন্ড নাক্তমত়ে আনা েম্ভৈ হতৈ এৈং সলনতদতনর
োফতল্যর হারও ক্তিক্তধ পাতৈ ।

SME-কে ত়াত্ক্ক্ষশ্বর্ে শ্বডশ্বিে়াল করশ্বডে অফ়ার েররত GPay-এর
ে়ারর্থ Indifi চুশ্বি েরররে
সোট ব্যৈো-তকক্তেক অনলাইন ঋণ েযাটফমপ Indifi Technologies উপযুি
মাঝাক্তর, সোট এৈং ক্ষুদ্র উতযাগ (MSMEs) ব্যৈো়েীতদর তাত্ক্ষক্তণক ঋণ
প্রদাতনর জন্য Google Pay-এর োতথ চুক্তি কতরতে । ধার সনও়োর প্রক্তক্র়োটি
েম্পূ ণপ ক্তিক্তজটাল এৈং Google Pay for the Business অযাতপ সযাগ্য ব্যৈো়েীরা
Indifi সথতক ঋতণর অফারগুক্তলতত ক্তক্লক করতত পাতরন এৈং অনলাইতন একটি
আতৈদন জমা ক্তদতত পাতরন । ঋতণর পক্তরমাণ হতৈ 2.5 সথতক 3 লক্ষ টাকার মতে।
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Appointment News in Bengali
শ্বিস্ত়ার়া এয়়ারল়াইরন্সর পরৈতী CEO শ্বহে়ারৈ শ্বৈরন়াে ে়াননরে
শ্বন ু ি ের়া হরয়রে
ক্তৈতনাদ কানন ক্তভস্তারা এ়োরলাইতির CEO ক্তহতেতৈ দাক্ত়েে গ্রহণ কতরতেন । ক্ততক্তন
সলেক্তল থং-এর স্থাতন এই পতদর দাক্ত়েে োমলাতৈন, ক্তযক্তন 16 জু লাই, 2017 সথতক
31 ক্তিতেের, 2021 পযপন্ত সকাম্পাক্তনর CEO ক্তেতলন৷ এতত ৈলা হত়েতে সয
দীপক রাজাও়োততক ক্তভস্তারার ক্তচফ কমাক্তশপ়োল অক্তফোতরর ভূক্তমকা গ্রহণ করতত
ৈলা হত়েতে৷ ক্তভস্তারা, টাটা েি প্রাইতভট ক্তলক্তমতটি এৈং ক্তেঙ্গাপু র এ়োরলাইতির

শ্বিএে প়াঠ়াশ্বনয়়া ি়ারতীয় কে়াস্ট গ়ারডের মহ়াপশ্বরচ়ালরের ে়াশ্বয়ত্ব
গ্রহর্ েরররেন
ক্তভ.এে. পাঠ্াক্তন়ো কৃষ্ণস্বামী নটরাজতনর কাে সথতক ভারতী়ে সকাে গাতিপর
24তম মহাপক্তরচালক (ক্তিক্তজ) ক্তহোতৈ দাক্ত়েে গ্রহণ কতরতেন | কৃষ্ণস্বামী নটরাজন
চাকক্তর সথতক অৈের ক্তনত়েতেন। ক্তভ.এে. পাঠ্াক্তন়ো ওত়েক্তলংটতনর ক্তিতফি
োক্তভপতেে োফ কতলজ এৈং ক্তনউ ক্তদক্তির 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।

মতে একটি 51:49 সয থ উতযাগ ।

শ্বৈনয় কুম়ার শ্বত্রপ়াঠীরে করলওরয় কৈ়ারডের কচয়়ারম্য়ান এৈাং CEO
ৈলরেৈ প্রে়াশরে J&K ব্য়ারঙ্কর MD এৈাং CEO শ্বহে়ারৈ শ্বন ু ি

শ্বহে়ারৈ শ্বন ু ি ের়া হরয়রে

ের়া হরয়রে
ৈলতদৈ প্রকাশতক ক্ততন ৈেতরর জন্য জম্মু ও কাশ্মীর ব্যাতঙ্কর ম্যাতনক্তজং ক্তিতরক্টর

ভারতী়ে সরলওত়ে পক্তরতষৈার 1983 ব্যাতচর ক্তৈন়ে কুমার ক্তত্রপাঠীতক সরলওত়ে
সৈাতিপর নতুন সচ়োরম্যান এৈং প্রধান ক্তনৈপাহী কমপকতপ া ক্তহোতৈ ক্তনযুি করা হত়েতে

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

। ক্ততক্তন ৈতপ মাতন সরলওত়ে সৈাতিপর সচ়োরম্যান পতদ উির-পূ ৈপ সরলওত়ের

ক্ততক্তন ক্তনত়োগ কাযপভার গ্রহতণর তাক্তরখ অথৈা 2022 োতলর 10 এক্তপ্রল এর মতে

সজনাতরল ম্যাতনজার ক্তহতেতৈ কাজ করতেন। ভারতী়ে সরলওত়ে সৈািপ হল

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

ভারতী়ে সরতলর েতৈপাচ্চ েংস্থা, যা সরল মন্ত্রতকর মােতম েংেতদ ক্তরতপাটপ কতর।

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

মক্তন্ত্রপক্তরষতদর ক্তনত়োগ কক্তমটি 1 জানু়োক্তর সথতক 6 মাতের জন্য ক্তত্রপাঠির ক্তনত়োতগর

হত়েতে।

অনুতমাদনই সদ়েক্তন ৈরং 2022 োতলর 31 ক্তিতেের পযপন্ত তার সম়োদ ৈাড়াতনাও

ৈলতদৈ প্রকাতশর ব্যাক্তঙ্কংত়ে 30 ৈেতরর সৈক্তশ অক্তভজ্ঞতা রত়েতে। ক্ততক্তন 1991

মঞ্জুরও কতরতে ।
ক্তৈন়ে কুমার ক্তত্রপাঠি েু ইজারল্যান্ড এৈং মাক্তকপন যুিরাতষ্ট্র উচ্চতর ব্যৈস্থাপনা

োতল SBI-এ প্রতৈশনাক্তর অক্তফোর ক্তহোতৈ সযাগদান কতরক্তেতলন এৈং, মুোই-এ
SBI এর ক্তচফ সজনাতরল ম্যাতনজার (ক্তিক্তজটাল এৈং সলনতদন ব্যাক্তঙ্কং মাতকপ টিং
ক্তৈভাগ) ক্তেতলন।

েরে়ার শ্বৈরন়াে়ানদ ঝ়ারে PMLA অয়াডিু শ্বডরেটিাং অর্থশ্বরটির
নতুন কচয়়ারপ়ােে ন শ্বহে়ারৈ শ্বনরয়়াগ ের়া হরয়রে
ক্তৈতনাদানন্দ ঝাতক 5 ৈেতরর জন্য শ্বপ্ররিনশন অফ ম়াশ্বন লি়াশ্বরাং অয়াক্ট
(PMLA) এর অযািজু ক্তিতকটিং অথক্তরটির সচ়োরপারেন ক্তহতেতৈ ক্তনযুি করা
হত়েতে । ক্ততক্তন হতলন 1983-ব্যাতচর একজন অৈেরপ্রাপ্ত IRS অক্তফোর, ক্তযক্তন এর
আতগ পু তনতত আ়েকতরর প্রধান কক্তমশনার ক্তহোতৈ দাক্ত়েে পালন করক্তেতলন।

প্রক্তশক্ষণ সপ্রাগ্রাতম সযাগদান কতরতেন। ক্তত্রপাঠী অতযাধু ক্তনক ক্তি-তফজ
সলাতকাতমাটিভ চালু করতত এৈং তাতদর স্বতদশীকরতণ গুরুেপূ ণপ ভূক্তমকা পালন
কতরক্তেতলন, যা এখন ভারতী়ে সরলওত়ের প্রদান কমপতক্ষত্র । সরলওত়ে ব্যৈস্থাপনা
ও প্রশােতন ক্তৈন়ে কুমার ক্তত্রপাঠির ব্যাপক অক্তভজ্ঞতা রত়েতে।

শ্বরি়ািে ব্য়াঙ্ক অফ ইশ্বিয়়া অিয় কুম়ার কচৌধু রী এৈাং েীপে কুম়াররে
নতুন শ্বনৈে ়াহী পশ্বরচ়ালে শ্বহে়ারৈ শ্বন ু ি েরররে
ক্তরজাভপ ব্যাঙ্ক অফ ইক্তন্ড়ো (RBI) দীপক কুমার এৈং অজ়ে কুমার সচ ধু রীতক 03
জানু়োরী সথতক কাযপকরী নতুন ক্তনৈপাহী পক্তরচালক (ED) ক্তহোতৈ ক্তনত়োগ কতরতে।
ED ক্তহোতৈ পতদান্নক্তত হও়োর আতগ, দীপক কুমার RBI-এর তথ্য প্রযুক্তি

ৈ়াৈে ়ারড়ারের প্রধ়ানমন্ত্রী শ্বময়়া কম়ােশ্বল ে়ান়া শ্ববতীয় ৈ়াররর িন্য িয়ী

ক্তৈভাতগর প্রধান ক্তেতলন, যখন অজ়ে সচ ধু রীর তত্ত্বাৈধাতন এই ক্তৈভাতগর প্রধান

হরয়রেন

মহাব্যৈস্থাপক-ইন-চাজপ ক্তেতলন।

2022 োতলর ক্তনৈপাচতন দতলর অোধারণ জত়ের পর ৈাৈপাতিাতের প্রধানমন্ত্রী ক্তম়ো

েীপে কুম়ার েম্পরেে:

মটক্তল 20 জানু়োরী 2022-এ ক্তদ্বতী়ে ৈাতরর জন্য শপথ ক্তনত়েতেন । ক্ততক্তন 2018

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

োল সথতক ৈাৈপাতিাতের প্রধানমন্ত্রী ক্তহতেতৈ দাক্ত়েে পালন করতেন । ক্ততক্তন 2008

ম্যাতনজতমে, মানৈ েম্পদ ব্যৈস্থাপনা, ব্যাক্তঙ্কং তত্ত্বাৈধান, বৈতদক্তশক মুদ্রা

োল সথতক ৈাৈপাতিাে সলৈার পাটিপর (ক্তৈএলক্তপ) সনতা । ক্ততক্তন সদতশর প্রথম মক্তহলা

ব্যৈস্থাপনার সক্ষতত্র নীক্তত প্রণ়েন এৈং প্রকল্প পক্তরচালনার ফাংশনগুক্তল কভার কতর

প্রধানমন্ত্রী এৈং সেইোতথ একটি প্রজাতন্ত্র ব্যৈস্থার অধীতন প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

RBI-এর সকেী়ে অক্তফে ক্তৈভাতগ ক্ততন দশতকরও সৈক্তশ েম়ে ধতর কাজ কতরতেন|
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অিয় কুম়ার কচৌধু রী েম্পরেে:
ইক্ততমতে, সচ ধু রী, 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 ইলু স্ব়ামী কেেল়ারত শ্বনরয়়াগপ্র়াপ্ত প্রর্থম
েমে চ়ারী হরলন
সটেলার প্রক্ততষ্ঠাতা এৈং CEO এলন মাস্ক সোষণা কতরতেন সয ভারতী়ে
ৈংতশাদ্ভূত অতশাক ইলু স্বামী তার বৈদ্যযক্ততক যানৈাহন সকাম্পাক্তনর অতটাপাইলট
দতলর জন্য ক্তনত়োগ করা প্রথম কমপচারী হতত চতলতেন । সটেলা়ে সযাগদাতনর
আতগ, ক্তমঃ ইলু স্বামী ভেও়োতগন ইতলকট্রক্তনক ক্তরোচপ ল্যাৈ এৈং WABCO
যানৈাহন ক্তন়েন্ত্রণ ব্যৈস্থার োতথ যুি ক্তেতলন ।
অতশাক এলুস্বামী সচন্নাইত়ের কতলজ অফ ইক্তঞ্জক্তন়োক্তরং ক্তগক্তন্ড সথতক ইতলকট্রক্তনে
এৈং কক্তমউক্তনতকশন ক্তনত়ে ইক্তঞ্জক্তন়োক্তরংত়ে স্নাতক ক্তিক্তগ্র এৈং কাতনপক্তগ সমলন
ক্তৈিক্তৈযাল়ে সথতক সরাতৈাটিে ক্তেতেম সিতভলপতমতের উপর স্নাততকাির ক্তিক্তগ্র
অজপন কতরতেন।

অলে়া শ্বমিল কতল ও প্র়ােৃশ্বতে গ্য়াে েরপে ়াররশরনর প্রর্থম মশ্বহল়া
প্রধ়ান হরয়রেন
ONGC-তত 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।

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 ক্তিতরক্টরসজনাতরল 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 ৈাস্তৈা়েন শাখা
ক্তহোতৈ কাজ কতরক্তেল |
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অতুল কেশপ US -ইশ্বিয়়া শ্বৈিরনে ে়াউশ্বন্সরলর কপ্রশ্বেরডন্ট শ্বহে়ারৈ
শ্বন ু ি হরয়রেন
ভারতী়ে ৈংতশাদ্ভূত আতমক্তরকান কূটনীক্ততক অতুল সকশপতক US সচোর অফ
কমােপ দ্বারা US-ইশ্বিয়়া শ্বৈিরনে ে়াউশ্বন্সরলর (USIBC) েভাপক্তত ক্তনযুি
করা হত়েতে । তার সম়োদ 05 ি়ানু য়়ারী, 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 ক্তদক্তিতত মাক্তকপন দূতাৈাে দতলর সনতৃে ক্তদত়ে ভারতত
মাক্তকপন যুিরাতষ্ট্রর চাজপি'অযাতফ়োেপ ক্তহোতৈ কাজ কতরক্তেতলন। USIBC মাক্তকপন
যু িরাষ্ট্র, ভারত এৈং ইতন্দা-প্যাক্তেক্তফক অঞ্চল জু তড় পক্তরচাক্তলত শীষপস্থানী়ে
ক্তৈিব্যাপী সকাম্পাক্তনগুক্তলর প্রক্ততক্তনক্তধে কতর।

কশফ়াশ্বল ি়ামে ়া ব্য়াঙ্ক অফ ৈরর়াে়ার রয়াি এনরড়ােে ়ার শ্বহে়ারৈ শ্বন ু ি
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-তটাত়েক্তে
আন্তজপাক্ততক ম্যাতচ সখলার জন্য েৈপকক্তনষ্ঠ ক্তক্রতকটার হত়েক্তেতলন। এর আতগ 2021
োতল, সশফাক্তল ভামপা সটে ম্যাতচ 3টি েক্কা মারা প্রথম মক্তহলা ক্তক্রতকটার
হত়েক্তেতলন ।

েরে়ার শ্বৈিয় পল শমে ়ারে CACP এর কচয়়ারম্য়ান শ্বহে়ারৈ
পু নঃশ্বন ু ি েরররে
পাৌঁচ ৈেতরর সম়োদ সশষ হও়োর পতর গত ৈেতরর সম মাতে পদ সেতড় সদও়োর
পতর সকে েরকার শ্বৈিয় পল শমে ়ারে Commission for Agricultural
Costs & Prices (CACP) সচ়োরম্যান ক্তহোতৈ পু নরা়ে ক্তনযুি কতরতে ।
নূযনতম েমথপন মূল্য (MSP) এৈং অন্যান্য েংস্কাতরর প্রস্তাক্তৈত কক্তমটিতত CACP
সচ়োরম্যাতনর ভূক্তমকা গুরুেপূ ণপ হতৈ । ক্তৈজ়ে পল শমপা ইক্তন্ড়োন ইনক্তেটিউট অফ
ম্যাতনজতমে, আহতমদাৈাতদর সেোর ফর ম্যাতনজতমে ইন এক্তগ্রকালচাতরর
অোপক | ক্ততক্তন 2016 োতলর জু ন মাতে প্রথমৈাতরর জন্য CACPএর সচ়োরম্যান
ক্তহোতৈ ক্তনযুি হন।

ি়ারত েরে়ার IBBI-এর অন্তৈে তী প্রধ়ান শ্বহে়ারৈ ন়াি়ারাং ে়াইশ্বনর
কময়়াে ৈ়াশ্ব়িরয়রে
ভারত েরকার Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)-এর
অন্তৈপতীকালীন সচ়োরপােপন ক্তহোতৈ নাভারং োইক্তনর সম়োদ আরও ক্ততন মাতের
জন্য অথপাৎ 05 মাচপ, 2022 পযপন্ত ৈাক্তড়ত়েতে । নাভারং োইক্তন, ক্তযক্তন IBBI-এর
একজন োৈপক্ষক্তণক েদস্য, তাতক অক্ততক্তরি দাক্ত়েে সদও়ো হত়েক্তেল 13 জানু়োরী,
2022 পযপন্ত ক্ততন মাতের জন্য | M.S. ে়াহুর পতর পূ ণপ-েমত়ের সচ়োরপারেতনর
পদটি শূ ন্য ক্তেল | 30সশ সেতপ্টের, 2021-এ পাৌঁচ ৈেতরর সম়োদ সশতষর পর ক্ততক্তন
অৈের সনন।
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প্র়ািন RBI গিনে র উশ্বিেত প্য়ারেল AIIB-এর ি়াইে কপ্রশ্বেরডন্ট
শ্বহরেরৈ শ্বন ু ি হরয়রেন

নররন্দ্র কুম়ার কগ়ারয়ঙ্ক়া AEPC-এর নতুন কচয়়ারম্য়ান শ্বহরেরৈ

ভারতী়ে ক্তরজাভপ ব্যাতঙ্কর (RBI) প্রািন গভনপর, উক্তজপত প্যাতটলতক ক্ততন ৈেতরর
জন্য ৈহুপাক্তক্ষক তহক্তৈল েংস্থা এক্তশ়োন ইনিািাকচার ইনতভেতমে ব্যাঙ্ক
(AIIB) এর ভাইে সপ্রক্তেতিে ক্তহতেতৈ ক্তনযুি করা হত়েতে । ক্ততক্তন AIIB-এর
পাৌঁচজন েহ-েভাপক্ততর একজন হতত চতলতেন । ক্ততক্তন 2022 োতলর সফব্রু়োক্তর
মাে সথতক দাক্ত়েে গ্রহণ করতৈন ৈতল আশা করা হতে । ক্ততক্তন ক্তৈদা়েী ভাইে
সপ্রক্তেতিে ক্তি সজ পাক্তন্ড়োতনর স্থাতন ক্তনযুি হতৈন ক্তযক্তন দক্তক্ষণ এক্তশ়ো, প্রশান্ত
মহাোগরী়ে দ্বীপপু ঞ্জ এৈং দক্তক্ষণ-পূ ৈপ এক্তশ়ো়ে এক্তশ়োন ইনিািাকচার
ইনতভেতমে ব্যাংতকর (AIIB) োৈপতভ ম এৈং অ-োৈপতভ ম ঋতণর দাক্ত়েতে
রত়েতেন ।

নতরে কুমার সগাত়েঙ্কা অযাপাতরল এেতপাটপ প্রতমাশন কাউক্তিল AEPC-এর
নতুন সচ়োরম্যান ক্তহতেতৈ ক্তনযুি হত়েতেন । প্রািণ সচ়োরম্যান িা. সগাত়েঙ্কা দ্যই

ইেরর়ার নতুন প্রধ়ান হরলন ররেে শ্বৈজ্ঞ়ানী এে কে়াম়ান়ার্থ
ভারতী়ে মহাকাশ গতৈষণা েংস্থা (ISRO) এর নতুন সচ়োরম্যান এৈং মহাকাশ
েক্তচৈ ক্তহতেতৈ ক্তৈক্তশষ্ট রতকট ক্তৈজ্ঞানী িক্টর এে সোমানাথতক ক্তনত়োগ করা হত়েতে|
ক্ততক্তন বকলােৈাক্তদভু ক্তেভাতনর স্থাতন ক্তনযুি হত়েতেন | ISRO সচ়োরম্যান, সস্পে
সেতক্রটাক্তর এৈং সস্পে কক্তমশতনর প্রধাতনর পদ োধারণত একজন ব্যক্তির হাতত
থাতক ।

র়ািকুম়ার র়াওরে RenewBuy-এর রয়াি অয়াম্ব়াে়াডর শ্বহরেরৈ
শ্বনরয়়াগ ের়া হরয়রে
RenewBuy, একটি অনলাইন ৈীমা েযাটফমপ, রাজকুমার রাওতক 1ম 360-ক্তিগ্রী
সভািা ক্তৈজ্ঞাপন প্রচাতরর জন্য িযান্ড অযাোতেির ক্তহতেতৈ ক্তনযুি কতরতে, যা
সভািাতদর ৈীমা চাক্তহদাতক তুতল ধতর । প্রচারটি হাভাে ও়োডপও়োইি ইক্তন্ড়ো
দ্বারা ক্তিজাইন এৈং ধারণা করা হত়েক্তেল । এই কযাতম্পইতনর ক্তথম হল “Smart
Tech, Right Advice” । এই কমপেূক্তচর লক্ষয হল সদতশর সযতকাতনা প্রাতন্তর
গ্রাহকতদর জন্য ক্তিক্তজটালভাতৈ ৈীমা নীক্ততর ক্তৈস্তার ৈাড়াতনা ।

ICHR-এর কচয়়ারম্য়ান শ্বহে়ারৈ শ্বন ু ি হরলন র ু রৈন্দ্র ত়ানওয়়ার
কুরুতক্ষত্র ক্তৈিক্তৈযালত়ের এক্তমতরটাে অোপক রেু তৈে তানও়োরতক ইক্তন্ড়োন
কাউক্তিল অফ ক্তহতোক্তরকযাল ক্তরোচপ (ICHR)-এর সচ়োরম্যান ক্তহোতৈ ক্তনযুি করা
হত়েতে । রেু তৈে তানও়োর কাউক্তিতলর সচ়োরম্যাতনর দাক্ত়েে গ্রহতণর ক্তদন সথতক
ক্ততন ৈেতরর জন্য ৈা পরৈতী আতদশ না সদও়ো পযপন্ত এই পতদর দাক্ত়েে
োমলাতৈন । ক্ততক্তন 1977 োতলর আগতে কুরুতক্ষত্র ক্তৈিক্তৈযালত়ে অোপক
ক্তহোতৈ সযাগদান কতরক্তেতলন এৈং তার এমএ ইক্ততহাতে দ্যটি স্বণপপদক েহ একটি
অোমান্য একাতিক্তমক সরকিপ রত়েতে ।

RBI উজ্জীৈন স্মল ফ়াইন্য়ান্স ব্য়ারঙ্কর MD এৈাং CEO শ্বহে়ারৈ
ইশ্বির়া কডশ্বিেরে শ্বনরয়়ারগর অনু রম়ােন শ্বেরয়রে
ভারতী়ে ক্তরজাভপ ব্যাঙ্ক ইক্তিরা সিক্তভেতক এক সম়োতদর জন্য উিীৈন স্মল
ফাইন্যাি ব্যাতঙ্কর ম্যাতনক্তজং ক্তিতরক্টর এৈং ক্তচফ এক্তেক্তকউটিভ অক্তফোর (MD
এৈং CEO) ক্তহোতৈ ক্তনত়োতগর অনুতমাদন ক্তদত়েতে৷ ক্ততক্তন 14 জানু়োরী, 2022
সথতক ৈক্তধত
প সম়োতদর দাক্ত়েে সনতৈন । Nitin Chugh এর আকক্তস্মক প্রস্থাতনর
পর ক্ততন মাে ধতর পদটি শূ ন্য ক্তেল ।
20

মরন়ানীত হরয়রেন

দশতকরও সৈক্তশ েম়ে ধতর কাউক্তিতলর োতথ যুি থাকার পর এই পতদর দাক্ত়েে
নতরে কুমার সগাত়েঙ্কার হাতত তুতল সদন । AEPC-এর সচ়োরম্যান ক্তহতেতৈ
দাক্ত়েে সনও়োর আতগ ক্ততক্তন ভারতী়ে সপাশাক রপ্তাক্তনকারকতদর শীষপ েংস্থার
ভাইে সচ়োরম্যান ক্তেতলন ।

আে়াশ্বন প়াওয়়াররর CEO শ্বহে়ারৈ শ্বন ু ি হরলন কশরশ্বোং শ্বৈ
কখয়়াশ্বলয়়া
আদাক্তন গ্রুতপর একটি েহতযাগী প্রক্ততষ্ঠান আদাক্তন পাও়োর ক্তলক্তমতটতির(APL)
পক্তরচালনা পষপদ 11 জানু়োরী, 2022 সথতক আদাক্তন পাও়োতরর প্রধান ক্তনৈপাহী
কমপকতপ া (CEO) ক্তহোতৈ কশরশ্বোংহ শ্বৈ কখয়়াশ্বলয়়ারে ক্তনত়োতগর অনুতমাদন
ক্তদত়েতে । ক্ততক্তন একজন চাটপািপ অযাকাউেযাে, ক্তযক্তন গুজরাট পাও়োর
কতপপাতরশতনর ব্যৈস্থাপনা পক্তরচালক ক্তহোতৈ কাজ কতরতেন । এর আতগ, ক্ততক্তন
সখ়োক্তল়ো গুজরাট পাও়োর কতপপাতরশতনর ব্যৈস্থাপনা পক্তরচালক ক্তহোতৈ কাজ
কতরতেন, সেখাতন ক্ততক্তন পু ননপৈীকরণতযাগ্য শক্তি সেক্টর ক্তৈতশষ কতর আল্ট্রা সমগা
পু ননপৈীকরণতযাগ্য পাকপ গুক্তলর উন্ন়েতনর অক্তভজ্ঞতা অজপন কতরক্তেতলন ।

কলফরেন্য়ান্ট কিন়াররল মরন়াি প়ারি কেন়াৈ়াশ্বহনীর পরৈতী ি়াইে
শ্বচফ শ্বহে়ারৈ শ্বন ু ি হরলন
সলফতটন্যাে সজনাতরল মতনাজ পাতন্ড সেনাৈাক্তহনীর পরৈতী ভাইে ক্তচফ ক্তহোতৈ
ক্তনযুি হত়েতেন | সজনাতরল পাতন্ড সলফতটন্যাে সজনাতরল CP কম়াহ়াশ্বন্তর
উিরেূ ক্তর, 31তশ জানু়োরী যার চাকক্তরর সম়োদ সশষ করতত চতলতেন । সজনাতরল
পাতন্ডতক 1982 োতলর ক্তিতেেতর কপপে অফ ইক্তঞ্জক্তন়োেপ (য ৈতে স্যাপারে) এ
ক্তনযুি করা হত়েক্তেল । ক্ততক্তন সেনা েদর দফততরর ক্তিতরক্টর সজনাতরল ক্তেতলন |
ক্ততক্তন মূলত শৃ ঙ্খলা, আনুষ্ঠাক্তনকতা এৈং কল্যাণ ৈজা়ে রাখার কাজ করততন ।

চঞ্চল কুম়াররে NHIDCL এর নতুন MD শ্বহরেরৈ শ্বন ু ি ের়া
হরয়রে ের়া হরয়রে
চঞ্চল কুমারতক েড়ক পক্তরৈহন ও মহােড়ক মন্ত্রতকর অধীতন ন্যাশনাল হাইওত়ে
অযান্ড ইনিািাকচার সিতভলপতমে কতপপাতরশন ক্তলক্তমতটি (NHIDCL) এর
ব্যৈস্থাপনা পক্তরচালক ক্তহতেতৈ ক্তনযুি করা হত়েতে । ক্ততক্তন অক্ততক্তরি েক্তচৈ পতদ
ক্তনযুি হত়েতেন । ক্ততক্তন ক্তৈহার কযািাতরর 1992 ব্যাতচর আইএএে অক্তফোর এৈং
ৈতপ মাতন ক্তৈহাতরর মুখ্যমন্ত্রী নীক্ততশ কুমাতরর প্রধান েক্তচৈ।
কযাক্তৈতনতটর ক্তনত়োগ কক্তমটি 16 সফব্রু়োরী 2022 সথতক 16 সফব্রু়োরী 2023
এরপতর 1 ৈেতরর জন্য মক্তন্ত্রপক্তরষদ েক্তচৈালত়ের অক্ততক্তরি েক্তচৈ আশুততাষ
ক্তজন্দাতলর সকেী়ে সিপু তটশতনর সম়োদ ৈক্তধপত করার অনুতমাদন ক্তদত়েতে ।
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IFFCO-এর নতুন কচয়়ারম্য়ান শ্বহরেরৈ মরন়ানীত হরলন শ্বেলীপ
োংহ়াশ্বন
ইশ্বিয়়ান ফ়ামে ়ােে ফ়াটিেল়াইি়ার কে়া-অপ়াররটিি (IFFCO) এর পক্তরচালনা
পষপদ েৈপেম্মক্ততক্রতম শ্বেলীপ োংহ়াশ্বনরে 17 তম সচ়োরম্যান ক্তনৈপাক্তচত কতরতে ।
ক্ততক্তন ৈলক্তৈন্দর ক্তেং নাকাইত়ের স্থাতন এই পতদ ক্তনযুি হন, ক্তযক্তন 11 অতক্টাৈর,
2021-এ প্র়োত হত়েক্তেতলন । এর আতগ, েংহাক্তন 2019 োল সথতক IFFCOএর ভাইে-তচ়োরম্যান ক্তহতেতৈ দাক্ত়েে পালন করক্তেতলন।
েংহাক্তন গুজরাতটর একজন ক্তেক্তন়ের সকা-অপাতরটর এৈং গুজরাট সেট সকাঅপাতরটিভ মাতকপ টিং সফিাতরশন ক্তলক্তমতটি (GUJCOMASOL) এর
সচ়োরম্যান, ক্ততক্তন 2017 োল সথতক এই পতদ অক্তধক্তষ্ঠত আতেন । ক্ততক্তন কৃক্তষ,
েহতযাক্তগতা, পশুপালন েহ গুজরাট েরকাতরর ক্তৈক্তভন্ন সপাটপতফাক্তলওতত অক্তধক্তষ্ঠত
ক্তেতলন ।

শ্বৈিয় কশখর শমে ়ারে ি়াষ়া UASG-এর ইন্ট়াররনে প্য়ারনরলর
অয়াম্ব়ারেডর শ্বহরেরৈ মরন়ানীত ের়া হরয়রে
Paytm এর প্রক্ততষ্ঠাতা ক্তৈজ়ে সশখর শমপাতক ক্তৈিব্যাপী ইোরতনট েংস্থা ICANN
দ্বারা েমক্তথপত Universal Acceptance Steering Group (UASG) এর
Ambassador ক্তহোতৈ ক্তনযুি করা হত়েতে । UASG ভাষা ক্তিতপ্টর জন্য মান
উন্ন়েন এৈং েু পাক্তরশ করার কাজ কতর, সযগুক্তল ৈতপ মাতন ইোরতনট অযাতেে
করার জন্য ব্যৈহৃত হ়ে না । ইোরতনট কতপপাতরশন ফর অযাোইনি সনমে অযান্ড
নাোরে (ICANN) একটি ক্তস্থক্ততশীল, েু রক্তক্ষত এৈং একীভূত ক্তৈি ইোরতনট
ক্তনক্তিত করতত েহা়েতা কতর । এর েদর দপ্তর ম়াশ্বেেন ু ির়ারষ্ট্রর
েয়াশ্বলরফ়াশ্বনেয়়ায় অৈক্তস্থত।

কেন্দ্র এয়়ার ইশ্বিয়়ার নতুন CMD শ্বহরেরৈ শ্বৈরম কেৈ েিরে শ্বন ু ি
েরররে
ক্তেক্তন়ের আমলা ক্তৈক্রম সদৈ দিতক এ়োর ইক্তন্ড়ো ক্তলক্তমতটতির সচ়োরম্যান এৈং
ম্যাতনক্তজং ক্তিতরক্টর (CMD) ক্তহতেতৈ ক্তনযুি করা হত়েতে । ক্তৈক্রম দি AGMUT
(অরুণাচল প্রতদশ, সগা়ো, ক্তমতজারাম এৈং সকেশাক্তেত অঞ্চল) কযািাতরর
1993-ব্যাতচর IAS অক্তফোর। অক্ততক্তরি েক্তচতৈর পদমযপাদা ও সৈততন তাতক
এ়োর ইক্তন্ড়োর প্রধান ক্তহতেতৈ ক্তনযুি করা হত়েতে | এর আতগ ক্ততক্তন ক্তদক্তি েরকাতরর
প্রধান েক্তচৈ (পযপটন) ক্তেতলন।

Banking News in Bengali
RBI KYC আপরডরের িন্য 31 ম়াচে, 2022 প ে ন্ত েময়েীম়া
ৈ়াশ্ব়িরয়রে
ভারতী়ে ক্তরজাভপ ব্যাঙ্ক (RBI) সোষণা কতরতে সয, পযপা়েক্রক্তমক KYC
আপতিতটর েম়েেীমা 3 মাে ৈাক্তড়ত়ে 31 মাচপ, 2022 পযপন্ত কতরতে । COVID19 এর নতুন ভযাক্তরত়েে Omicron এর জন্য এই েম়েেীমাটি ৈক্তধত
প করা হত়েতে|
আতগ পযপা়েক্রক্তমক KYC আপতিতটর েম়েেীমা ক্তেল 31 ক্তিতেের।

SBI Card ‘ে়াডে কে়ারেন়াইরিশন’ এর িন্য Paytm-এর ে়ারর্থ
ু ি 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 কািপধারীতদর 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 লু ক্তকত়ে রাখাতক সৈাঝা়ে |

RBI: এয়়াররেল কপরমন্ট ব্য়াঙ্ক 2022 ে়ারলর scheduled bank
স্টয়াে়াে 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 েলু শতনর একটি েু যট এৈং
500,000-এর সৈক্তশ ব্যাক্তঙ্কং পত়েেগুক্তলর সনটও়োকপ অফার কতর৷ 2021 োতলর
সেতপ্টেতর সশষ হও়ো সকা়োটপাতর ব্যাংকটি লাভজনক হত়েতে।

উজ্জীৈন স্মল ফ়াইন্য়ান্স ব্য়াঙ্ক 'প্ল়াটিন়া শ্বফক্সড শ্বডরপ়াশ্বিে' শ্বস্কম চ়ালু
েরররে
উজ্জীৈন স্মল ফ়াইন্য়ান্স ব্য়াঙ্ক দ্বারা প্রদি ক্তন়েক্তমত সম়োদী আমানততর হাতরর
সচত়ে 15 সৈক্তেে পত়েে (bps) সৈক্তশ েু দ প্রদান কতর উিীৈন স্মল ফাইন্যাি
ব্যাঙ্ক (SFB) ‘প্ল়াটিন়া শ্বফক্সড শ্বডরপ়াশ্বিে’ চালু কতরতে। ‘োটিনা ক্তফেি
ক্তিতপাক্তজট’ হল একটি non-callable ক্তিতপাক্তজট, সযখাতন আংক্তশক এৈং
premature withdrawal প্রতযাজয ন়ে। যক্তদও েু তদর পক্তরমাণ মাক্তেক, বত্রমাক্তেক
ৈা পক্তরপক্কতার সম়োদ সশতষ পাও়ো সযতত পাতর।

ি়ারতীয় শ্বরি়ািে ব্য়াঙ্ক SBI, ICICI ব্য়াঙ্ক, HDFC ব্য়াঙ্করে D-SIB
2022 শ্বহে়ারৈ ধরর কররখরে
ভারতী়ে ক্তরজাভপ ব্যাঙ্ক সেট ব্যাঙ্ক অফ ইক্তন্ড়ো, ICICI ব্যাঙ্ক এৈং HDFC ব্যাঙ্কতক
সদশী়ে পেক্ততগতভাতৈ গুরুেপূ ণপ ব্যাঙ্ক (ক্তি-এেআইক্তৈ) ক্তহোতৈ ধতর সরতখতে ।
এই ক্ততনটি ব্যাঙ্ক 2017 োতলর 04 সেতপ্টের সথতক RBI দ্বারা প্রকাক্তশত D-SIBএর তাক্তলকা়ে অন্তভুপি রত়েতে৷ সদশী়ে পেক্ততগতভাতৈ গুরুেপূ ণপ ব্যাঙ্কগুক্তল হল
সেই ব্যাঙ্কেমূহ সযগুক্তল ব্যথপ হতল অথপনীক্তততত ব্যাপক প্রভাৈ সফলতৈ ৷
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আন্তিে়াশ্বতে করশ্বমেয়ান্স ব্যৈে়ার িন্য শ্বরি়ািে ব্য়াঙ্ক অফ ইশ্বিয়়া
শ্বফরন়া কপরমন্টে ব্য়াঙ্করে অনু রম়ােন শ্বেরয়রে

কেন্দ্রীয় মশ্বন্ত্রেি়া IREDA-কত 1500 কে়াটি ে়াে়ার শ্বৈশ্বনরয়়ারগর
অনু রম়ােন েরররে

মাক্তন ট্রািফার োক্তভপে ক্তস্কম (MTSS) এর অধীতন আন্তজপাক্ততক (ক্রে ৈিপার)
সরক্তমটযাি ব্যৈো শুরু করার জন্য ক্তরজাভপ ব্যাঙ্ক অফ ইক্তন্ড়ো ক্তফতনা সপতমেে
ব্যাঙ্কতক অনুতমাদন ক্তদত়েতেন । এরফতল ক্তফতনা সপতমেে ব্যাংতকর গ্রাহকরা
ক্তৈতদশ সথতক পাঠ্াতনা অথপ গ্রহণ করতত েক্ষম হতৈ । ব্যাংকটি তার সমাৈাইল
অযাক্তেতকশনগুক্তলততও পক্তরতষৈাটি ৈাস্তৈা়েতনর পক্তরকল্পনা কতরতে এৈং এটি ক্রেৈিপার সরক্তমটযাি উন্নত করতত আরও সনতৃস্থানী়ে মাক্তন ট্রািফার অপাতরটর
(MTOs) এর োতথ পাটপনারক্তশপ করার পক্তরকল্পনা কতরতে ।

সকেী়ে মক্তন্ত্রেভা IREDA-সত 1,500 সকাটি টাকার ক্তৈক্তনত়োতগর অনুতমাদন
কতরতে| এটি ৈেতর 10,200 টি কমপেংস্থান বতক্তর করতত এৈং প্রক্তত ৈের প্রা়ে
7.49 শ্বমশ্বলয়ন েন ে়াৈে ন শ্বনগে মন কমাতত েহা়েতা করতৈ | IREDA
পু ননপৈীকরণতযাগ্য শক্তির সক্ষতত্র একটি ৈড় ভূক্তমকা পালন কতরতে এৈং এর
সপাটপতফাক্তলও গত ে়ে ৈেতর 8,800 কে়াটি টাকা সথতক সৈতড় 28,000 কে়াটি
টাকা হত়েতে ।
IREDA হল একটি নন-ব্য়াাংশ্বোং আশ্বর্থেে প্রশ্বতষ্ঠ়ান, যা শক্তির নতুন এৈং
পু ননপৈীকরণতযাগ্য উত্ে েম্পক্তকপত প্রকল্পগুক্তল স্থাপতনর জন্য প্রচার, ক্তৈকাশ এৈং
আক্তথপক েহা়েতা প্রদাতন ক্তনযুি থাতক ।

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 কাঠ্াতমা 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 পাটিপক্তেপ্যাে (PSPs), অক্তধগ্রহনকারী এৈং
ইেু য়োর (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 |

IIMK LIVE এৈাং ি়ারতীয় ব্য়াঙ্ক স্ট়ােেআপগুশ্বলর িন্য 50 কে়াটি
ে়াে়া প ে ন্ত ঋর্ শ্বৈতররর্র উরেরে MoU ে়াক্ষর েরররে
Indian Institute of Management Kozhikode’s (IIMK) ক্তৈজতনে
ইনক্তকউতৈটর Laboratory for Innovation Venturing and
Entrepreneurship (LIVE) প্রাথক্তমক পযপাত়ের োটপআপগুক্তলতক
আক্তথপকভাতৈ েহা়েতা করার জন্য ভারতী়ে ব্যাতঙ্কর োতথ একটি েমতঝাতা স্মারক
(MoU) স্বাক্ষর কতরতে । MoU-এর অধীতন, একটি োটপআপ ফাক্তন্ডং ক্তস্কম,
‘ইিশ্বরাং কৈ়াডে’ চালু করা হত়েতে । এই ক্তস্কতমর অধীতন োটপআপগুক্তলতক 50
সকাটি টাকা পযপন্ত ঋণ সদও়ো হতৈ।
MoU এর েু শ্বৈধ়া:
•

োটপআপগুক্তল তাতদর পক্তরচালন ব্য়ে এৈং মূলধন ব্য়ে সমটাতত ঋতণর
পক্তরমাণ ব্যৈহার করতত পাতর | এই ব্য়েগুক্তল হল কাযপকরী মূলধন, স্থা়েী
েম্পদ ক্র়ে এৈং অন্যান্য খরচ।

•

এই ক্তস্কতমর অধীতন ক্তনৈপাক্তচত োটপআপগুক্তলতক পে ৈা প্রক্তক্র়ো ৈা
পক্তরতষৈাগুক্তলর উদ্ভাৈন, উন্ন়েন ৈা উন্নক্তততত কাজ করার জন্য প্রক্ততশ্রুক্ততৈে
হতত হতৈ, ৈা কমপেংস্থান েৃ ক্তষ্ট ৈা েম্পদ েৃ ক্তষ্টর উচ্চ েম্ভাৈনা েহ একটি
পক্তরমাপতযাগ্য ব্যৈোক্ত়েক মতিল উপস্থাপন করতত হতৈ।

"শ্বফনরেে" এর িন্য RBI এেটি পৃ র্থে শ্বৈি়াগ স্থ়াপন েরররে
ক্তরজাভপ ব্যাঙ্ক অফ ইক্তন্ড়ো ক্তফনতটক (আক্তথপক প্রযুক্তি) এর জন্য একটি পৃ থক
অভযন্তরীণ ক্তৈভাগ স্থাপন কতরতে । ক্তৈভাগটি শুধু মাত্র সেক্টতর উদ্ভাৈনতক উন্নীত
করতৈ না ৈরং এর োতথ েম্পক্তকপত চযাতলঞ্জ ও েু তযাগ েু ক্তৈধাগুক্তলতক ক্তচক্তিত করতৈ
এৈং েম়েমততা তাতদর েমাধান করতৈ । অজ়ে কুমার সচ ধু রী, ক্তযক্তন েম্প্রক্তত RBIএর ক্তনৈপাহী পক্তরচালক ক্তহোতৈ পতদান্নক্তত সপত়েক্তেতলন, তাতক এই ক্তৈভাতগর প্রধান
ক্তহোতৈ ক্তনযুি করা হত়েক্তেল।

Paytm কপরমন্ট ব্য়াঙ্ক ি়াররত েৈরচরয় পেরদর UPI েু শ্বৈধ়ারি়াগী
ব্য়াঙ্ক হরয় উরঠরে
Paytm সপতমেে ব্যাঙ্ক ক্তলক্তমতটি (PPBL) ভারততর ৈৃ হিম এৈং দ্রুত ৈধপনশীল
UPI েু ক্তৈধাতভাগী ব্যাঙ্ক হত়ে উতঠ্তে । এটি এক মাতে 926 শ্বমশ্বলয়রনরও সৈক্তশ
UPI সলনতদতনর ল্যান্ডমাকপ অজপনকারী সদতশর প্রথম েু ক্তৈধাতভাগী ব্যাতঙ্ক পক্তরণত
হত়েতে৷ Paytm সপতমেে ব্যাঙ্কও UPI সপতমতের জন্য একটি সপ্ররক ব্যাঙ্ক
ক্তহোতৈ েু নাম অজপন কতরতে ।
ন্যাশনাল সপতমে কতপপাতরশন অফ ইক্তন্ড়ো (NPCI) দ্বারা প্রকাক্তশত তথ্য
অনুোতর, কস্টে ব্য়াঙ্ক অফ ইশ্বিয়়া (SBI) ক্তিতেের 2021-এ েৈরচরয় ৈ়ি
করশ্বমের হও়োর তাক্তলকার শীতষপ ক্তেল । সেট ব্যাঙ্ক অফ ইক্তন্ড়ো 664.89 ক্তমক্তল়েন
সলনতদতনর োতথ ক্তদ্বতী়ে ৈৃ হিম েু ক্তৈধাতভাগী ক্তহোতৈ PPBL সক অনুেরণ
কতরতে ।
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RBI 2021 ে়ারলর কেরেম্বররর িন্য শ্বডশ্বিে়াল কপরমন্ট েূ চে
প্রে়াশ েরররে
RBI-এর ক্তিক্তজটাল সপতমে েূ চক সেতপ্টের 2021-এ 39.64 শতাংশ সৈতড়
304.06-এ দাৌঁক্তড়ত়েতে, যা এক ৈের আতগর মাতে 217.74 ক্তেল৷ আরক্তৈআইক্তিক্তপআই েূ চক োরা সদতশ ক্তিক্তজটাল সপতমে গ্রহণ এৈং গভীরতর করার সক্ষতত্র
উতিখতযাগ্য ৈৃ ক্তে প্রদশপন কতরতে । RBI 2021 োতলর জানু়োক্তরতত ক্তিক্তজটাল
সপতমে ইনতিে চালু কতরতে, যার োতথ মাচপ 2018 সক ক্তভক্তি ৈের ক্তহোতৈ োরা
সদতশ সপতমতের ক্তিক্তজটাইতজশতনর পক্তরমাণ কযাপচার করা হত়েতে । এর অথপ হল
মাচপ 2018-এর জন্য DPI সস্কার 100 এ সেট করা হত়েতে।
RBI 4 মাতের ব্যৈধাতন 2021 োতলর মাচপ সথতক অধপ-ৈাক্তষক
প ক্তভক্তিতত ক্তিক্তজটাল
সপতমে ইনতিে (ক্তিক্তপআই) প্রকাশ করা শুরু কতরতে । এর অথপ হল সয, DPI
RBI দ্বারা প্রক্তত ৈের মাচপ এৈং সেতপ্টেতরর জন্য যথাক্রতম জু লাই এৈং জানু়োক্তর
মাতে প্রকাশ করা হতৈ।
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Schemes & Committee

Science & Technology News in Bengali

GoI ফ্লয়াগশ্বশপ UJALA শ্বস্কম 7 ৈের পূ র্ে েরররে

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

ক্তৈদ্যযৎ মন্ত্রতকর ফ্লযাগক্তশপ UJALA সপ্রাগ্রামটি 05 জানু়োরী, 2022-এ LED
লাইট ক্তৈতরণ ও ক্তৈক্তক্রর োত ৈের েফলভাতৈ পূ ণপ কতরতে । ভারততর প্রধানমন্ত্রী
শ্রী নতরে সমাদী 2015 োতলর 05 জানু়োরী েকতলর জন্য োে়েী মূতল্যর LEDs
(UJALA) ক্তস্কম চালু কতরক্তেতলন |

িাতির ক্তৈজ্ঞানীরা এৈং ক্তৈতশষজ্ঞরা 'IHU' নাতম পক্তরক্তচত COVID-19 এর একটি
নতুন রূপ েনাি কতরতেন ৈতল জানা সগতে । নতুন রূপটি ওক্তমক্রতনর সচত়ে সৈক্তশ
পক্তরৈক্ততপত 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 ক্তৈস্তার করতে ।

উরয়াগটি েম্পরেে:
• UJALA উতযাগ হল ক্তৈতির ৈৃ হিম শূ ন্য-ভতুপক্তক 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 েু শ্বস্মত়া কেৈরে অন্তিুেি ের়া হরয়রে
"ৈাল্য ক্তৈৈাহ ক্তনতষধাজ্ঞা (েংতশাধন) ক্তৈল, 2021" পরীক্ষা করার জন্য গঠিত
েংেদী়ে স্থা়েী কক্তমটি শুধু মাত্র একজন মক্তহলা প্রক্ততক্তনক্তধ েহ সমাট 31 জন েদস্য
ক্তনত়ে গঠিত হত়েতে । সমাট 31 েদতস্যর মতে, TMC োংেদ েু ক্তস্মতা সদৈ
কক্তমটিতত একমাত্র মক্তহলা প্রক্ততক্তনক্তধ । ক্তৈলটি পু রুষতদর োতথ মক্তহলাতদর েমাতজর
েৈতক্ষতত্র েমান স্ততর আনার জন্য ভারতত মক্তহলাতদর ক্তৈৈাতহর বৈধ ৈ়েে 18
সথতক 21-ৈের করার উতেতে েরকার জাক্তর করতত চতলতে |

প্রধ়ানমন্ত্রীর প়াঞ্জ়াৈ েফররর েময় শ্বনর়াপি়ার ত্রুটি তেরন্তর িন্য
েু ধীর কুম়ার ে়ারক্সন়া েশ্বমটি গঠন ের়া হরয়রে
প্রধানমন্ত্রী নতরে সমাদীর পাঞ্জাৈ েফতরর েম়ে ক্তনরাপিা ব্যৈস্থা়ে গুরুতর ত্রুটির
তদতন্তর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি কক্তমটি গঠ্ন কতরতে । এটি একটি ক্ততন েদতস্যর
কক্তমটি এৈং এর সনতৃতে থাকতৈন েু ধীর কুমার োতেনা, েক্তচৈ (ক্তনরাপিা),
মক্তন্ত্রপক্তরষদ েক্তচৈাল়ে। কক্তমটিতত আরও রত়েতেন ৈলৈীর ক্তেং, যুগ্ম পক্তরচালক,
আইক্তৈ এৈং েু তরশ, আইক্তজ, এেক্তপক্তজ।

প্র়ািন শ্বৈচ়ারপশ্বত ইদু ম়ালরহ়াত্র়ার কনতৃরত্ব 5 েেরস্যর প্য়ারনল
শ্বনরয়়াগ েরররে েু শ্বপ্রম কে়ােে
ভারততর েু ক্তপ্রম সকাটপ প্রধানমন্ত্রী নতরে সমাক্তদর োম্প্রক্ততক পাঞ্জাৈ েফতরর েম়ে
ক্তনরাপিা লঙ্ঘতনর তদতন্তর জন্য প়াাঁচ েেরস্যর একটি কক্তমটি গঠ্ন কতরতে । এই
কক্তমটির সনতৃতে থাকতৈন েু ক্তপ্রম সকাতটপর প্রািন শ্বৈচ়ারপশ্বত ইদু ম়ালরহ়াত্র়া ।
প্যাতনতলর অন্যান্য েদস্যতদর মতে রত়েতে জাতী়ে তদন্ত েংস্থার (NIA)
মহাপক্তরদশপক, চেীগতড়র পু ক্তলশ মহাপক্তরচালক, পাঞ্জাৈ ও হক্তর়োনা হাইতকাতটপর
সরক্তজিার সজনাতরল এৈং পাঞ্জাতৈর অক্ততক্তরি ক্তিক্তজক্তপ (ক্তনরাপিা)।
প্য়ারনরলর করফ়াররন্স পরয়ন্ট:
• ক্তনরাপিা লঙ্ঘতনর জন্য কারা দা়েী এৈং কী পক্তরমাণ প্রক্ততকারমূলক ব্যৈস্থা
প্রত়োজন তা অনুেন্ধান করা ।
• ভক্তৈষ্যতত যাতত এই ধরতনর েটনা না েতট তা ক্তনক্তিত করা ।
23

Cryp to Wire ি়াররতর প্রর্থম শ্বররে়াে়াররশ্বন্স IC15 এর শ্বৈিব্য়াপী
েূ চে প্রৈতে ন েরররে
CryptoWire হল একটি ক্তৈিব্যাপী ক্তক্রতপ্টা েু পার অযাপ সযটি TickerPlant-এর
একটি ক্তৈতশষ ব্যৈোক্ত়েক ইউক্তনট ‘IC15’ চালু করার সোষণা কতরতে, যা ৈাজার
মূলধতনর দ্বারা একটি ক্তন়েম-ক্তভক্তিক ক্তৈস্তৃত ৈাজার েূ চক । IC15 ক্তৈতির শীষপস্থানী়ে
ক্তক্রতপ্টা এেতচতঞ্জ তাক্তলকাভুি 15টি ক্তলকুইি ক্তক্রতপ্টাকাতরক্তির কাযপকাক্তরতা
ট্রযাক কতর এৈং তা পক্তরমাপ কতর |

ওশ্বমরন শন়াি েররত ICMR ি়াররতর বতশ্বর প্রর্থম শ্বেে
‘OmiSure’ অনু রম়ােন েরররে
ইক্তন্ড়োন কাউক্তিল অফ সমক্তিকযাল ক্তরোচপ (ICMR) SARS-CoV-2
কতরানভাইরাতের ওক্তমক্রন রূপটি শনাি করার জন্য একটি পরীক্ষার ক্তকট
অনুতমাদন কতরতে । টাটা দ্বারা বতক্তর এই সকাক্তভি ক্তকটটিতক ৈলা হ়ে
‘OmiSure’ | ক্তকটটি টাটা সমক্তিতকল অযান্ড িা়োগনক্তেকে দ্বারা ক্তনক্তমপত
হত়েতে।
টাটা সমক্তিকযাল অযান্ড িা়োগনক্তেকে ‘OmiSure’ নাতম সযই ক্তকটটি বতক্তর
কতরতে, তা RT-PCR পরীক্ষার েম়ে নাতোফযাক্তরক্তঞ্জ়োল/অতরাফযাক্তরক্তঞ্জ়োল
নমুনা়ে SARS-CoV2-এর ওক্তমক্রন ভযাক্তরত়েে েনাি করতত পাতর । পরীক্ষার
ক্তকটটি েমস্ত েযান্ডািপ ক্তরত়েল-টাইম PCR সমক্তশতনর োতথ োমঞ্জস্যপূ ণপ । এই
ক্তকটটির পরীক্ষার েম়েকাল হল 85 ক্তমক্তনট । এোড়া, নমুনা েংগ্রহ এৈং RNA
ক্তনোশন েহ ফলাফতলর েম়ে হল 130 ক্তমক্তনট ।

CDRI "OM" ন়ারম ওশ্বমরন কেশ্বস্টাং শ্বেে বতশ্বর েরররে
CDRI -কেন্ট্র়াল র়াগ শ্বরে়াচে ইনশ্বস্টটিউে (শ্বেশ্বডআরআই) কতরানাভাইরাতের
ওক্তমক্রন ভযাক্তরত়েে এর পরীক্ষার জন্য একটি সদশী়েভাতৈ RT-PCR
িা়োগনক্তেক ক্তকট ‘OM’ বতক্তর কতরতে । এটি সকাতনা েরকাক্তর প্রক্ততষ্ঠাতনর বতক্তর
প্রথম ক্তকট এৈং ওক্তমক্রতনর ক্তনক্তদপষ্ট পরীক্ষার জন্য সদশী়েভাতৈ বতক্তর করা তৃতী়ে
ক্তকট । ৈতপ মাতন, প্রাইতভট সকাম্পাক্তন দ্বারা বতক্তর এই ধরতনর আরও দ্যটি ক্তকট
ৈাজাতর পাও়ো যাতে । ক্তকটটি প্রা়ে দ্যই েোর মতে পরীক্ষার ফলাফল সদতৈ।
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শ্বিরতন্দ্র শ্বোং আইআইটি প্র়ািন ে়াত্ররের ব়ার়া িল পশ্বররশ়াধরনর

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্বিরতন্দ্র শ্বোং ই-গিরনে ন্স 2020-21-এর 24তম

িন্য এআই-চ়াশ্বলত স্ট়ােে-আপ চ়ালু েরররেন

েরম্মলরনর উরব়াধন েররলন

সকেী়ে ক্তৈজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রক্ততমন্ত্রী িঃ ক্তজততে ক্তেং সটকতনালক্তজ সিতভলপতমে
সৈািপ (TDB) এর আক্তথপক েহা়েতা়ে উদ্ভাৈনী প্রযুক্তির মােতম জল পক্তরতশাধতনর
জন্য ভারতী়ে ইনক্তেটিউট সটকতনালক্তজর (IIT) প্রািন োত্রতদর দ্বারা কৃক্তত্রম
ৈু ক্তেমিা (AI) চাক্তলত োটপ-আপ চালু কতরতেন । এর প্রধান লক্ষয হল ৈাজার
মূতল্যর সচত়ে অতনক কম মূতল্য ক্তৈশুে পানী়ে জল েরৈরাহ করা ।

সকেী়ে ক্তৈজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী িক্টর ক্তজততে ক্তেং সততলঙ্গানার হা়েদ্রাৈাতদ ইগভতনপতির উপর 24তম জাতী়ে েতম্মলতনর উতদ্বাধন কতরতেন। দ্যই ক্তদনব্যাপী

প্রর্থম ি়ারতীয় শ্বহে়ারৈ ি়াহ্নৈী ড়ারঙ্গটি ন়াে়ার েম্ম়ানিনে কপ্র়াগ্র়াম
েম্পূ র্ে েরররেন
অন্ধ্রপ্রতদতশর একটি অল্পৈ়েেী সমত়ে জািৈী িাতঙ্গটি মাক্তকপন যুিরাতষ্ট্রর
আলাৈামার সকতনক্তি সস্পে সেোতর NASA-এর ইোরন্যাশনাল এ়োর অযান্ড
সস্পে সপ্রাগ্রাম(IASP) েম্পূ ণপ কতরতে | এরফতল ক্ততক্তন প্রথম ভারতী়ে হত়েতেন
ক্তযক্তন এই কৃক্ততে অজপন কতরতেন । োরা ক্তৈি সথতক 20 জন ক্তশক্ষাথীর ৈাোই করা
দতলর অংশ হতলন ক্ততক্তন । এোড়া, ক্ততক্তন ভারতী়ে সৈেরকাক্তর মহাকাশ সকাম্পাক্তন
োর (তস্পে সটকতনালক্তজ এৈং অযাতরানটিকযাল রতকট্রি) েহ অেংখ্য েংস্থার
কযাম্পাে অযাোতেির ক্তেতলন। ক্ততক্তন ইোরন্যাশনাল অগপানাইতজশন অফ
অযােপা়োক্তরং অযাতিানটে (IOAA) এর েদস্য । ক্ততক্তন নাো, ইেতরা এৈং অন্যান্য
মহাকাশ েংস্থার অতনক ইতভে এৈং কমপশালা়ে অংশগ্রহণ কতরক্তেতলন।

Summits & Conference News in Bengali
িূরপন্দ্র ়ােৈ ি়াতীয় ৈ়া
েি়াপশ্বতত্ব েররন

োংরক্ষর্ েতৃেপরক্ষর 19তম েি়ায়

ন্যাশনাল টাইগার কনজারতভশন অথক্তরটি (NTCA) এর 19 তম েভা সকেী়ে
পক্তরতৈশ, ৈন ও জলৈা়েু পক্তরৈতপ ন মন্ত্রী ভূতপন্দর যাদতৈর েভাপক্তততে অনুক্তষ্ঠত
হত়েক্তেল । ৈতপ মাতন, ভারতত 51টি টাইগার ক্তরজাভপ রত়েতে এৈং 35টিরও সৈক্তশ
নদী সেই অঞ্চলগুক্তল সথতক উৎপন্ন হত়েতে, যা জল েু রক্ষার জন্য অতযন্ত
গুরুেপূ ণপ ।

•
•

পক্তরতৈশ মন্ত্রী স্বাধীন ভারতত ক্তৈলু প্ত হত়ে যাও়ো ক্তচতা েহ ভারততর 7টি ৈড়
ক্তৈড়াতলর পু নঃপ্রৈতপ ন, েু রক্ষা এৈং েংরক্ষতণর জন্য একটি পক্তরকল্পনা চালু
কতরক্তেতলন ।
কমপপক্তরকল্পনার আওতা়ে, আগামী 5 ৈেতর এই ৈড় ক্তৈড়াতলর মতে 50টি
ক্তৈক্তভন্ন পাতকপ চালু করা হতৈ ।
ক্ততক্তন সোষণা কতরতেন সয ভারত জু তড় 14টি ৈাে েংরক্ষণ ক্তৈিব্যাপী
Conservation Assured Tiger Standards (CA|TS এর স্বীকৃক্তত
সপত়েতে । ক্ততক্তন প্রক্তত ৈের এক্তপ্রল, আগে এৈং ক্তিতেেতরর প্রথম েপ্তাতহ
NTCA -র েভা করার প্রত়োজনী়েতার উপর সজার সদন।
24

Post Pandemic World’। েতম্মলনটি সতলঙ্গানা রাজয েরকাতরর
েহতযাক্তগতা়ে প্রশােক্তনক েংস্কার ও জন অক্তভতযাগ ক্তৈভাগ (DARPG) এৈং
ইতলকট্রক্তনে ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক (MeitY) দ্বারা আত়োক্তজত হত়েতে ।

IAMAI 16 তম ইশ্বিয়়া শ্বডশ্বিে়াল ে়াশ্বমে 2022 এর আরয়়ািন
েরররে
সকেী়ে ৈাক্তণজয ও ক্তশল্প মন্ত্রী পী ূ ষ কগ়ায়়াল 16তম ইশ্বিয়়া শ্বডশ্বিে়াল ে়াশ্বমে,
2022-এর ভাচপু ়োল ইতভেটি 11 এৈং 12 জানু়োরী, 2022-এ ইন্ট়াররনে অয়াি
কম়াৈ়াইল অয়ারে়াশ্বেরয়শন অফ ইশ্বিয়়া (IAMAI) দ্বারা আত়োক্তজত
হত়েক্তেল৷ েতম্মলতনর ক্তথম ক্তেল “Supercharging Startups”।
ইক্তন্ড়ো ক্তিক্তজটাল োক্তমট হল ভারততর ক্তিক্তজটাল উতযাতগর প্রাচীনতম ইতভে ।
ইতভেটি চলাকালীন মন্ত্রী আমাতদর োটপআপ ইতকাক্তেতেমতক আরও শক্তিশালী
করার জন্য এক্তগত়ে যাও়োর পথ ক্তহতেতৈ ‘LEAP’ এর উতন্মাচন কতরন। LEAP
এর অথপ হল " Leverage, Encourage, Access & Promote "।

2022 ে়ারলর BRICS Sherpas meeting চীন়া েি়াপশ্বতরত্ব
অনু শ্বষ্ঠত হরয়রে
2022 োতলর প্রথম BRICS Sherpas meeting 18-19 জানু়োরী 2022-এ
অনুক্তষ্ঠত হত়েতে | চীন 2022 োতল BRICS Sherpas meeting এর েভাপক্ততে
কতরতে । BRICS হল পাৌঁচটি প্রধান উদী়েমান অথপনীক্তত সযমন িাক্তজল, রাক্তশ়ো,
ভারত, চীন এৈং দক্তক্ষণ আক্তিকার একটি গ্রুপ |

ফ়াইি়াররর শ্বেইও আলৈ়ােে কৈ়ারল়া COVID-19 িয়ােশ্বেরনর িন্য
$1 শ্বমশ্বলয়ন কিরনশ্বেে পু রস্ক়ার শ্বিরতরেন
সগ্লাৈাল ফামপাক্তেউটিকযাল জা়োে Pfizer Inc. এর সচ়োরম্যান এৈং ক্তচফ

শ্বমটিাংটি েম্পরেে:
•

এই েতম্মলতনর ক্তথম হল ‘India’s Techade: Digital Governance in a

এক্তেক্তকউটিভ আলৈাটপ সৈারলা, 19 জানু়োরী, 2022-এ মযপাদাপূ ণপ কিরনশ্বেে
পু রস্ক়ার 2022-এ ভূক্তষত হত়েতেন । COVID-19 ভযাকক্তেতনর ( ফ়াইি়ারৈ়ারয়়ারেে COVID-19 িয়ােশ্বেন) উন্ন়েতন সনতৃে সদও়োর প্রতচষ্টার জন্য
তাতক পু রস্কৃত করা হত়েতে । পু রস্কার মূল্য ক্তহোতৈ $1 ক্তমক্তল়েন নগদ সদও়ো হ়ে ।
পু রস্ক়ারটি েম্পরেে:
এই পু রস্কারটি ইহুক্তদতদর সদও়ো হ়ে যারা উতিখতযাগ্য সপশাগত োফল্য অজপন
কতরতেন | তাতদর কৃক্ততে, মানৈতার প্রক্তত অৈদান এৈং ইহুক্তদ মূল্যতৈাধ এৈং
রাতষ্ট্রর প্রক্তত অঙ্গীকাতরর স্বীকৃক্ততস্বরূপ এটি সদও়ো হত়ে থাতক । এটি ব্যাপকভাতৈ
"ইহুশ্বে কন়ারৈল পু রস্ক়ার" ক্তহোতৈ উতিখ করা হ়ে।

http://www.adda247.com/bn/ | https://t.me/Adda247Bangla | www.careerpower.in | Adda247 App

Monthly Current Affairs PDF in Bengali | January 2022

Awards & Honours News in Bengali
ি়াররতর ‘কুি়াঙ্গল’ ঢ়াে়া আন্তিে়াশ্বতে চলশ্বচ্চত্র উৎেরৈ কের়া
চলশ্বচ্চরত্রর পু রস্ক়ার কপরয়রে
20তম ঢাকা আন্তজপাক্ততক চলক্তচ্চত্র উৎেতৈ এক্তশ়োন ক্তফল্ম কক্তম্পটিশন ক্তৈভাতগ
সেরা েক্তৈর পু রস্কার ক্তজতততে ভারততর ক্তপএে ক্তৈতনাথরাজ পক্তরচাক্তলত েক্তৈ
‘কুিহ়াঙ্গ়াল’ । ঢাকার National Museum auditorium আত়োক্তজত
েমাপনী অক্তধতৈশতন ৈাংলাতদতশর তথ্য ও েম্প্রচারমন্ত্রী হাোন মাহমুদ প্রধান
অক্ততক্তথ ক্তহতেতৈ পু রস্কারটি তুতল সদন।
শ্বৈশ্বিন্ন শ্বৈি়ারগর িন্য পু রস্ক়াররর ত়াশ্বলে়া হল:
•

রক্তঞ্জত শঙ্কর পক্তরচাক্তলত চলক্তচ্চত্র ‘োক্তনর’ জন্য জ়েেূ যপতক সেরা অক্তভতনতার
পু রস্কার সদও়ো হ়ে।

•

ইেনীল রা়েতচ ধু রী পক্তরচাক্তলত ভারত-ৈাংলাতদশ চলক্তচ্চত্র Mayar Jonjal
-এর জন্য ইেনীল রা়েতচ ধু রী এৈং েু গত ক্তেনহা সেরা ক্তিপ্ট রাইটার পু রস্কার
পান ।

•

ক্তৈতশষ দশপক পু রস্কার সদও়ো হ়ে অযাক্তম ৈড়ু়ো পক্তরচাক্তলত েক্তৈ Semkhorসক।

•

সনপাতলর েু ক্তজত ক্তৈদাক্তর পক্তরচাক্তলত েক্তৈ Aina Jhyal Ko Putali সেরা
পক্তরচালতকর পু রস্কার সপত়েতে।

•

মক্তহলা চলক্তচ্চত্র ক্তনমপাতা ক্তৈভাতগ, ইরাতনর মক্তর়েম ৈাহতরাতলালু ক্তম পক্তরচাক্তলত
চলক্তচ্চত্র Shahrbanoo (তলক্তি িম য ক্তেটি) সক সেরা ক্তফচার ক্তফল্ম পু রস্কার
সদও়ো হ়ে।

Winners are listed below:
Category

Winners

Rachael Heyhoe Flint Trophy for ICC
Women’s Cricketer of the Year
Sir Garfield Sobers Trophy for ICC
Men’s Cricketer of the Year

Smriti Mandhana
(India)
Shaheen Afridi
(Pakistan)

ICC Umpire of the Year

Marais Erasmus

ICC Women’s ODI Cricketer of the
Year

Mohammad
Rizwan (Pakistan)
Tammy Beaumont
(England)
Janneman Malan
(South Africa)
Fatima Sana
(Pakistan)
Zeeshan Maqsood
(Oman)
Andrea-Mae
Zepeda (Austria)
Babar Azam
(Pakistan)
Lizelle Lee (South
Africa)

ICC Men’s Test Cricketer of the Year

Joe Root (England)

ICC Men’s T20I Cricketer of the Year
ICC Women’s T20I Cricketer of the
Year
ICC Emerging Men’s Cricketer of the
Year
ICC Emerging Women’s Cricketer of
the Year
ICC Men’s Associate Cricketer of the
Year
ICC Women’s Associate Cricketer of
the Year
ICC Men’s ODI Cricketer of the Year

েু শ্বস্মত়া কেন ‘ইন্ট়ারন্য়াশন়াল অয়ারে়াশ্বেরয়শন অফ ওয়়াশ্বেোং
উইরমন অয়াওয়়াডে’ শ্বিরতরেন

দ্যটি ৈাংলাতদশী চলক্তচ্চত্র, নুরুল আলম আক্ততক পক্তরচাক্তলত লাল মরুর েু টি
এৈং এন রাতশদ সচ ধু রী পক্তরচাক্তলত চোৈতী কথা দশপক পু রস্কার সপত়েতে।

ৈক্তলউি অক্তভতনত্রী েু শ্বস্মত়া কেন ও়োক্তশংটন ক্তিক্তে োউথ এক্তশ়োন ক্তফল্ম
সফক্তেভযাল (DCSAFF) 2021-এ ইন্ট়ারন্য়াশন়াল অয়ারে়াশ্বেরয়শন অফ
ওয়়াশ্বেোং উইরমন অয়াওয়়ারডে ভূক্তষত হত়েতেন। প্রািন ক্তমে ইউক্তনভােপ
‘Aarya 2’ টিক্তভ ক্তেক্তরতজ অোধারণ অক্তভনত়ের জন্য েম্মাক্তনত হত়েতেন।

আন্তিে়াশ্বতে শ্বররেে ে়াউশ্বন্সল আইশ্বেশ্বে অয়াওয়়াডে 2021 ক ়াষর়্া
েরররে

আে়াম েরে়ার রতন ে়াে়ারে 'অেম বৈিৈ পু রস্ক়ার' প্রে়ান েরররে

•

ইোরন্যাশনাল ক্তক্রতকট কাউক্তিল(ICC) 2021 োতলর 17 তম আইক্তেক্তে
পু রোতরর ক্তৈজ়েীতদর নাম সোষণা কতরতে | এর মােতম 01 জানু়োরী, 2021
সথতক 31 ক্তিতেের, 2021 এর মতে মতে 12 মাতের সেরা আন্তজপাক্ততক ক্তক্রতকট
সখতলা়োড়তদর স্বীকৃক্তত ও েম্মান জানাতনা হ়ে ।

আোম েরকার ক্তশল্পপক্তত রতন টাটাতক েতৈপাচ্চ সৈোমক্তরক পু রস্কার 'আে়াম
বৈিৈ' প্রদান কতরতে । আোতমর গভনপর জগদীশ মুখী টাটা েতির প্রািন
সচ়োরম্যান রতন টাটাতক এই পু রস্কার প্রদান কতরন । আোম েরকার রাতজয
কযািার ক্তচক্তকৎো েু ক্তৈধা স্থাপতন অৈদাতনর জন্য রতন টাটাতক 'অেম বৈিৈ'
প্রদান করা হত়েতে ।

স্বর়াষ্ট্র মন্ত্রর়্ালয় পদ্ম পু রস্ক়ার, 2022 ক ়াষর়্া েরররে
সকেী়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সদতশর 73তম প্রজাতন্ত্র ক্তদৈতের প্রাক্কাতল পদ্ম পু রস্ক়ার এর
সোষণা কতরতে । পু রোরগুক্তল ক্ততনটি ক্তৈভাতগ সদও়ো হ়ে: পদ্মশ্বৈিূষর্ (অোধারণ
এৈং ক্তৈক্তশষ্ট পক্তরতষৈার জন্য), পদ্মিূষর্ (উচ্চ পতদর ক্তৈক্তশষ্ট পক্তরতষৈা) এৈং
পদ্মশ্রী (ক্তৈক্তশষ্ট পক্তরতষৈা)।
এই পু রস্কারগুক্তল ভারততর রাষ্ট্রপক্তত কতৃপক প্রক্তত ৈের রাষ্ট্রপক্তত ভৈতন োধারণত
মাচপ/এক্তপ্রল মাতে অনুক্তষ্ঠত হ়ে । এই ৈের রাষ্ট্রপক্তত নীতচর তাক্তলকা অনুোতর 2টি
যুগল মামলা েহ 128টি পদ্ম পু রস্কার প্রদাতনর অনুতমাদন ক্তদত়েতেন (একটি যুগল
সক্ষতত্র, পু রস্কারটি একটি ক্তহোতৈ গণনা করা হ়ে)। তাক্তলকা়ে 4টি পদ্মক্তৈভূষণ, 17টি
পদ্মভূষণ এৈং 107টি পদ্মশ্রী পু রস্কার রত়েতে। পু রোরপ্রাপ্ততদর মতে 34 জন
মক্তহলা এৈং তাক্তলকা়ে 10 জন ক্তৈতদশী/NRI/POI/OCI এৈং 13 জন মরতণাির
পু রস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি রত়েতে৷ Duo সক্ষতত্র, পু রস্কারটি একটি ক্তহোতৈ গণনা করা হ়ে।
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পদ্মশ্বৈিূষর্ (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

পদ্মিূষর্ (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
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S. No

Name

Field

State / Country

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

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
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S. No

Name

Field

State / Country

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

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
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S. No

Name

Field

State / Country

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

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

অশ্বলশ্বম্পয়়ান নীরি কচ়াপ়ি়া পরম শ্বৈরশষ কেৈ়া পেে শ্বেরয় েম্ম়াশ্বনত

নীরি কচ়াপ়ি়ার অন্য়ান্য েম্ম়ান:

হরয়রেন

•

অক্তলক্তম্প়োন নীরজ সচাপড়াতক প্রজাতন্ত্র ক্তদৈতের প্রাক্কাতল রাষ্ট্রপক্তত রাম নাথ

সচাপড়াতক 2018 োতল অজুপ ন পু রস্কার এৈং 2020 োতল ক্তৈতশষ সেৈা
পদক (VSM) ক্তদত়ে সখলাধু লা়ে তার সেষ্ঠতের জন্য ভূক্তষত করা হ়ে।

সকাক্তৈন্দ এর কাে সথতক পরম শ্বৈরশষ কেৈ়া পেে ক্তদত়ে েম্মাক্তনত হত়েতেন ।

েতযমঙ্গলম ে়াইগ়ার শ্বরি়ািে TX2 পু রস্ক়ার কপরয়রে

ক্ততক্তনই প্রথম ট্রযাক অযান্ড ক্তফড অযাথক্তলট ক্তযক্তন অক্তলক্তম্পতক ভারততর হত়ে কে়ান়ার

2010 োল সথতক ৈাতের েংখ্যা ক্তদ্বগুণ হত়ে 80 হও়োর পতর েতযমঙ্গলম টাইগার
ক্তরজাভপ তক (ইতরাি সজলা, তাক্তমলনাড়ু) মযপাদাপূ ণপ TX2 পু রস্কাতর ভূক্তষত করা
হত়েতে । েতযমঙ্গলম ৈন্যপ্রাণী অভ়োরেতক 2013 োতল একটি ৈাে েংরক্ষণাগার
ক্তহোতৈ সোষণা করা হত়েক্তেল এৈং 1,411.60 ৈগপ ক্তকক্তম জু তড় ক্তৈস্তৃত েংরক্তক্ষত
স্থানটি নীলক্তগক্তর এৈং পূ ৈপ োতটর প্রাকৃক্ততক দৃতের মতে একটি গুরুেপূ ণপ েংতযাগ
প্রদান কতর । এই ক্তরজাভপ টি ৈতপ মাতন ক্তৈতির েৈতচত়ে সৈক্তশ ৈাতের আৈােস্থল ।

পেে ক্তজতততেন৷ নীরজ ভারতী়ে সেনাৈাক্তহনীর একজন েু রৈে়ার । ক্ততক্তন 2016
োতল নাত়েৈ েু তৈদাতরর েরােক্তর এক্তর ক্তহোতৈ 4টি র়ািপু ত়ান়া র়াইরফরল নাম
নক্তথভুি কতরক্তেতলন । ক্ততক্তন পু তনতত শ্বমশন অশ্বলশ্বম্পে উইাং এৈং আশ্বমে
কপ়ােেে ইনশ্বস্টটিউরে প্রক্তশক্ষতণর জন্য ক্তনৈপাক্তচত হন ।
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ইউটিউৈ়ার প্র়ািেত়া কে়াশ্বল ি়াররতর প্রর্থম UNDP ইউর্থ ি়াইরমে
চয়াশ্বম্পয়ন হরয়রেন
প্রাজকতা কক্তল ভারততর প্রথম ইউএন সিতভলপতমে সপ্রাগ্রাম (UNDP) ই়েুথ
ক্লাইতমট চযাক্তম্প়েন হত়েতেন। ক্ততক্তন ইউটিউৈ, ইনোগ্রাম ইতযাক্তদর মততা ক্তৈক্তভন্ন
অনলাইন েযাটফতমপ একজন ক্তৈষ়েৈস্তু ক্তনমপাতা। ক্তৈক্তভন্ন ক্তৈিব্যাপী োমাক্তজক
প্রচারাক্তভযাতনর মােতম মানক্তেক স্বাস্থয, নারীর অক্তধকার এৈং কন্যাক্তশশু ক্তশক্ষার
প্রক্তত তার অৈদাতনর জন্য তাতক এই সখতাৈ সদও়ো হত়েতে।
এই ক্তশতরানাতমর োতথ, প্রাজকতার এখন দাক্ত়েে থাকতৈ জলৈা়েু েংকট, বৈক্তিক
উষ্ণতা এৈং জীৈনৈক্তচতত্রযর ক্ষক্তত এৈং তাতদর প্রভাৈ েম্পতকপ েতচতনতা ৈাড়াতত
তরুণ প্রজতন্মর োতথ সযাগাতযাগ করার। ক্ততক্তন YouTube-এর 'Creators for
Change' উতযাতগর সগ্লাৈাল অযাোতেির।

J&K পু শ্বলশ ৈীরত্ব প্রেশে রনর িন্য েরৈে ়াচ্চ 115টি পেে কপরয়রে
জম্মু ও কাশ্মীতরর পু ক্তলশ এই ৈের সমাট 189টির মতে 115টি পু ক্তলশ সমতিল ফর
গ্যালাক্তর (PMG) ক্তজতততে । তারা তাতদর গত ৈেতরর 52 টি পু ক্তলশ সমতিল ফর
গ্যালাক্তর (PMG) এর েংখ্যা ক্তদ্বগুণ কতরতে । J&K পু ক্তলশ 2019-20 োতল সৈশ
কত়েকটি ক্তৈতরাধী অক্তভযান পক্তরচালনার জন্য পু রস্কার ক্তজতততে। জম্মু ও কাশ্মীতরর
পু ক্তলশ কমীরা ৈীরতের জন্য 115টি পু ক্তলশ পদক সপত়েতেন, যা এই ৈেতরর সয
সকানও পু ক্তলশ ৈাক্তহনী দ্বারা পাও়ো েতৈপাচ্চ পদক েংখ্যা |

ে়াউর্থ ইশ্বিয়়ান ব্য়াঙ্ক UiPath অরে়ারমশন এশ্বক্সরলন্স পু রষ্ক়ার 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) জু তড়
ব্যক্তি ও েংস্থার অৈদানতক স্বীকৃক্তত সদ়ে ।

Other Awards:
কের্ী

ব্যশ্বি/োংস্থ়া

Best Cognitive
Automation
Best First Time
Automation
Best Automation Center
of Excellence
Best Citizen Developer
Program
Special UiPath
Recognition

EY Global Delivery Services
and PricewaterhouseCoopers
Teejay and Shapoorji Pallonji
and Co.
Reckitt and JSW Global
Business Solutions

30

Firstsource Solutions and HP Inc
JSW Steel Limited and Omega
Healthcare

কিশ্বে কচৌধু রী োংখ্য়াতরে প্রর্থম শ্বগরনে ওয়়ার্ল্ে করেডে গর়িরেন
ভারততর শীষপস্থানী়ে েংখ্যাতত্ত্বক্তৈদতদর মতে একজন JC সচ ধু রী েংখ্যাততত্ত্ব প্রথম
ক্তগতনে ও়োডপ সরকিপ এৈং 2022 োতলর প্রথম ক্তৈি সরকিপ অজপন কতরতেন |
ক্ততক্তন প্রা়ে 6000 জন অংশগ্রহণকারীতক প্রাচীন ক্তৈজ্ঞান েম্পতকপ ক্তশক্তক্ষত কতরতেন|
গ্রীে, ক্তমশর, চীন, চালক্তদ়ো এৈং ভারততর মততা প্রাচীন েংস্কৃক্তত জু তড় প্রচক্তলত
েংখ্যাতত্ত্ব েম্পতকপ েতচতনতা বতক্তরর জন্য CNPL (Chaudhry Nummero
Pvt Ltd) এৈং ভারতী়ে েংখ্যাক্তৈযা ইনক্তেটিউট দ্বারা এই উতযাতগর আত়োজন
করা হত়েক্তেল ।

র়ামন়ার্থ কগ়ারয়ঙ্ক়া এশ্বক্সরলন্স ইন ি়ানে ়াশ্বলিম পু রস্ক়ার ক ়াষর়্া ের়া
হরয়রে
ইক্তন্ড়োন এেতপ্রে গ্রুপ োরা সদতশ োংৈাক্তদকতদর জন্য 2019 োতলর কাতজর
স্বীকৃক্তত স্বরূপ রামনাথ সগাত়েঙ্কা এক্তেতলি ইন জানপাক্তলজম অযাও়োিপে (RNG
অযাও়োিপে) সোষণা কতরতে । রামনাথ সগাত়েঙ্কা এক্তেতলি ইন জানপাক্তলজম
অযাও়োিপে (RNG অযাও়োিপে) হল োংৈাক্তদকতার সক্ষতত্র ভারততর েৈতচত়ে
মযপাদাপূ ণপ পু রস্কার, 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 ধু রী, 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 ক্তরতপাটিপং (ক্তপ্রে): টিম পাক্তর (ক্তপপলে আকপ াইভ
অফ রুরাল ইক্তন্ড়ো)

•

পক্তরতৈশ, ক্তৈজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্তরতপাটিপং (েম্প্রচার): টিম সিাল

•

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

•

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

•

ক্তরতপাটিপং অন পক্তলটিে অযান্ড গভনপতমে (ক্তিক্তজটাল): ধীরাজ ক্তমে, য ও়েযার

•

ক্তরতপাটিপং অন পক্তলটিে অযান্ড গভনপতমে (েম্প্রচার): সেক্তম পাশা,
Thewire.in

•

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

•

ক্রীড়া োংৈাক্তদকতা (েম্প্রচার): টিম ক্তনউজএে

•

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

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

•

কলা, েংস্কৃক্তত এৈং ক্তৈতনাদন েম্পক্তকপত প্রক্তততৈদন: উদ়ে ভাটি়ো, ক্তমে

•

নাগক্তরক োংৈাক্তদকতার জন্য প্রকাশ কািপাতল সমতমাক্তর়োল পু রস্কার: বচতন্য
মারপাকও়োর, মুোই ক্তমরর

•

ফতটাোংৈাক্তদকতা: ক্তজশান এ লক্ততফ, য কযারাভান

•

ৈই (নন-ক্তফকশন): অরুণ সমাহন েু কুমার

ে়াশ্বনশ শ্বেশ্বেেী মররর়্াির মু ম্ব়াই কপ্রে ি়ারৈর RedInk Award
2020 কপরয়রেন
আফগাক্তনস্তাতন একটি অযাোইনতমতের েম়ে মারা যাও়ো ফতটাোংৈাক্তদক িযাক্তনশ
ক্তেক্তেকীতক মুোই সপ্রে ক্লাৈ কতৃপক 2020 োতলর জন্য 'োংৈাক্তদক অফ য ই়োর'
ক্তহোতৈ মরতণাির পু রস্কৃত করা হত়েতে। CJI এন ক্তভ রামন ৈাক্তষপক ‘োংৈাক্তদকতা়ে
সেষ্ঠতের জন্য সরিইঙ্ক অযাও়োিপে’ উপস্থাপন কতরতেন। ক্ততক্তন িযাক্তনশ
ক্তেক্তেকীতক "তার অনুেন্ধানমূলক এৈং প্রভাৈশালী েংৈাদ ফতটাগ্রাক্তফর ৈণপালীর
জন্য" মযপাদাপূ ণপ পু রস্কার প্রদান কতরন। দাক্তনশ ক্তেক্তেকীর স্ত্রী সিতিক্তরক ক্তেক্তেকী
পু রস্কারটি গ্রহণ কতরন।

শ্বিশ়ান এ লশ্বতফ ফরে়া ে়াাংৈ়াশ্বেেত়ায় র়ামন়ার্থ কগ়ারয়ঙ্ক়া পু রস্ক়ার
শ্বিরতরেন
ক্তজশান এ লক্ততফ ফতটা জানপাক্তলজম ক্তৈভাতগ রামনাথ সগাত়েঙ্কা পু রস্কার ক্তজতততেন
। ক্ততক্তন তার েক্তৈর প্রৈতন্ধর জন্য এই পু রস্কারটি ক্তজতততেন, যা ক্তেল NRC -তত
অন্তভুপক্তির 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 |

কল়াৈ়াল প্র়াইরিে ব্য়াশ্বঙ্কাং অয়াওয়়াডেে 2021: HDFC ব্য়াঙ্করে
ি়াররতর কের়া কৈেরে়ারী ব্য়াঙ্ক শ্বহে়ারৈ শ্বচশ্বহহত ের়া হরয়রে
একটি ভাচপু ়োল অনুষ্ঠাতন প্রতফশনাল ওত়েলথ ম্যাতনজতমে (PWM) দ্বারা
আত়োক্তজত 'সগ্লাৈাল প্রাইতভট ব্যাক্তঙ্কং অযাও়োিপে 2021'-এ HDFC ব্যাঙ্কতক
ভারততর 'সেরা সৈেরকাক্তর ব্যাঙ্ক' ক্তহোতৈ নামকরণ করা হত়েতে । প্রতফশনাল
ওত়েলথ ম্যাতনজতমে (PWM) হল একটি েম্পদ ব্যৈস্থাপনা ম্যাগাক্তজন, যা
ফাইন্যাক্তি়োল টাইমে গ্রুপ দ্বারা প্রকাশ করা হত়েতে । ক্তিক্তজটালাইতজশন,
সযাগাতযাগব্যৈস্থা এৈং পক্তরতৈশগত উন্নক্তততত অৈদান রাখার জন্য অৈদান রাখার
জন্য এই পু রস্কারটি সদও়ো হত়েক্তেল।

2020 ে়ারলর িন্য 3য় ি়াতীয় িল পু রস্ক়ার ক ়াষর়্া ের়া হরয়রে
সকেী়ে জলশক্তি মন্ত্রী গতজে ক্তেং সশখাও়োত 2020 োতলর তৃতী়ে জাতী়ে জল
পু রস্কাতরর ক্তৈজ়েীতদর নাম সোষণা কতরতেন৷ জাতী়ে জল পু রস্কার 2020-এ
উিরপ্রতদশ জল েংরক্ষতণর প্রতচষ্টা়ে সেরা রাজয ক্তহোতৈ ক্তনৈপাক্তচত হত়েতে৷ এর
পতরই রত়েতে যথাক্রতম রাজস্থান এৈং তাক্তমলনাড়ু । পু রস্কার ক্তহোতৈ একটি
েম্মাননাপত্র, ট্রক্তফ এৈং নগদ পু রস্কার সদও়ো হ়ে । উির প্রতদতশর মুজাফফরনগর
উিরাঞ্চতলর সেরা সজলার পু রস্কার সপত়েতে এৈং তারপতর রত়েতে পাঞ্জাতৈর
শক্তহদ ভগত ক্তেং নগর ।
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3য় ি়াতীয় িল পু রস্ক়ার 2020 এর ত়াশ্বলে়া নীরচ কেওয়়া হল:
েয়াে়াগশ্বর
“Best State”
“Best District” – North
Zone
“Best District”– South
Zone
“Best District”– East
Zone
“Best District”– West
Zone
“Best District”– NorthEast Zone
“Best Village Panchayat”–
North Zone
“Best Village Panchayat”–
South Zone
“Best Village Panchayat”–
East Zone
“Best Village Panchayat”–
West Zone
“Best Village Panchayat”–
North-East Zone
“Best Urban Local Body”
“Best Media (Print &
Electronic)”
“Best School”
“Best Industry”
“Best Water User
Association”
“Best Industry for CSR
activities”

শ্বৈিয়ীর়া
উির প্রতদশ
মুজাফফরনগর, উিরপ্রতদশ
ক্ততরুৈনথাপু রম, সকরালা
পূ ৈপ চম্পারণ, ক্তৈহার এৈং সগাড্ডা,
ঝাড়খে
ইতন্দার, মেপ্রতদশ
সগা়োলপাড়া, আোম
ধেপদ, আলতমাড়া, উিরাখে
ইতলরামপু রা পঞ্চাত়েত, তুমাকুরু
সজলা, কণপাটক
সতলাক্তর পঞ্চাত়েত, গ়ো সজলা, ক্তৈহার
তখতগড়, েৈরকাৌঁথা, গুজরাট
ক্তশ়োলক্তের, ক্তেরক্তচপ, ক্তমতজারাম
ভাক্তপ আরৈান সলাকাল ৈক্তি, গুজরাট
ক্তমশন পাক্তন (তনটও়োকপ 18)
েরকার সমত়েরা Hr. মােক্তমক
ক্তৈযাল়ে, কাতভক্তরপট্টিনাম, তাক্তমলনাড়ু
ওত়েলস্পন ইক্তন্ড়ো সটেটাইল
ক্তলক্তমতটি, গুজরাট
পাৌঁচগাক্তে়ো MDTW WUA, হুগক্তল,
পক্তিমৈঙ্গ
আইটিক্তে ক্তলক্তমতটি, কলকাতা,
পক্তিমৈঙ্গ

কগ়ারর্ল্ন কল়াৈ অয়াওয়়াডে 2022 ক ়াষর়্া ের়া হরয়রে
সগাতডন সগ্লাৈ অযাও়োিপে 2022 অনুষ্ঠানটি আন্তজপাক্ততক ও আতমক্তরকান
সটক্তলক্তভশন উভ়ে সক্ষতত্রই চলক্তচ্চতত্রর সেষ্ঠেতক স্বীকৃক্তত সদও়োর জন্য অনুক্তষ্ঠত
হত়েক্তেল । এটি ক্তেল ৈাক্তষপক ইতভতের 79তম েংস্করণ, যা হক্তলউি ফতরন সপ্রে
অযাতোক্তেত়েশন দ্বারা ক্তনৈপাক্তচত আতমক্তরকান সটক্তলক্তভশতনর পাশাপাক্তশ 2021
োতলর চলক্তচ্চত্রতক েম্মাক্তনত কতরতে । য প়াওয়়ার অফ য ডগ এৈং য ওরয়স্ট
ে়াইড কস্ট়াশ্বর নাতম দ্যটি চলক্তচ্চত্র ক্ততনটি কতর েৈপাক্তধক েংখ্যক পু রস্কার ক্তজতততে।
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List of winners in the Motion Picture category:

Other Awardee’s:

Category

Winners

Best Film (Drama)

The Power of the Dog

Best Film (Musical
or Comedy)

West Side Story

Best Actor (Drama)

Will Smith for King Richard as
Richard Williams

Sustainable Development &

Best Actress
(Drama)

Nicole Kidman for Being the Ricardos
as Lucille Ball

Handicrafts Sector

Best Actor (Musical
or Comedy)

Andrew Garfield for tick, tick…
BOOM! as Jonathan Larson

Category of the award

Winners
Chandramali Liyangane of the

Craft Icon of the Year

National Crafts Council, Sri
Lanka.

Social Inclusion in the

Craft Persons of the Year
Craft Designers of the Year

Malaysian Prison Department
Shahrbanoo Arabian (Iran) and
Dalavayi Kullayappa (India)
Zohra Said (Morocco) and

Best Actress
(Musical or
Comedy)

Rachel Zegler for West Side Story as
María Vasquez

Best Supporting
Actor

Kodi Smit-McPhee for The Power of
the Dog as Peter Gordon

Best Supporting
Actress

Ariana DeBose for West Side Story as
Anita

Best Director

Jane Campion for The Power of the
Dog

Best Screenplay

Kenneth Branagh for Belfast

তম ি়ারত রত্ন ডক্টর আরম্বেের পু রস্ক়ার 2022-এ ভূক্তষত হত়েতেন । ক্ততক্তন

Best Original Score

Hans Zimmer for Dune

ভারতী়ে চলক্তচ্চতত্র প্রশংেনী়ে অক্তভন়ে এৈং অৈদাতনর জন্য মহারাতষ্ট্রর গভনপর শ্রী

Best Original Song

“No Time to Die” (Billie Eilish and
Finneas O’Connell) – No Time to Die

ভগত ক্তেং সকাক্তশ়োক্তরর কাে সথতক এই পু রস্কারটি সপত়েতেন । মহারাষ্ট্র েরকার

Best Animated
Feature

Encanto

Best Non-English
Film

Drive My Car (Japan

Ismario Ismael (Mexico)

Next Generation Craft

Qiling Zhang (China) and

Designers of the year

Mubin Khatri (India)

The Master Artisans

Amita Sachdeva (India) and
Mubarik Khatri (India)

অশ্বিরনত্রী হষে ়াশ্বল ম়ালরহ়াত্র়া 12 তম ি়ারতরত্ন ডঃ আরম্বেের
পু রস্ক়ার 2022-এ িূশ্বষত হরয়রেন
2015 োতলর চলক্তচ্চত্র ৈজরক্তঙ্গ ভাইজান খ্যাত অক্তভতনত্রী, হষপাক্তল মালতহাত্রা 12

আেন্ন 73 তম প্রজাতন্ত্র ক্তদৈতের অংশ ক্তহোতৈ িঃ ৈাৈাোতহৈ ভীমরাও
আতেদকতরর স্মরতণ ভারতরন্ত িঃ আতেদকর জাতী়ে পু রস্কার 2022 অনুষ্ঠাতনর
আত়োজন কতরক্তেল ।

ওরয়স্ট ইশ্বিরির প্র়াির্ শ্বররেে়ার ি়াইি লরয়ড ন়াইেহুড উপ়াশ্বধ
কপরয়রেন

'কের়াল়া আেেে অয়াি র়াফ্টে শ্বিরলি অগে ়ান়াইরিশন'

ওত়েে ইক্তন্ডতজর প্রািন কযাতপ্টন ি়াইি লরয়ড ক্তক্রতকট সখলার প্রক্তত তার

'আন্তিে়াশ্বতে ে়ারুশ্বশল্প পু রস্ক়ার 2021' শ্বিরতরে

সেৈার িন্য উইিের েয়ারেরলর শ্বডউে অফ কেমশ্বরি শ্বপ্রন্স উইশ্বলয়়ারমর

সকরালা রাতজযর সকাভালাম সথতক কের়াল়া আেেে অয়াি র়াফ্টে শ্বিরলি
অগে ়ান়াইরিশন (KACV) ক্তৈি কারুক্তশল্প কাউক্তিল ইোরন্যাশনাল কতৃপক

কাে সথতক নাইটহুি উপাক্তধ সপত়েতেন । এই একই ক্তদতন ইংল্যাতন্ডর ক্তৈিকাপ

ক্তৈতির সেরা কারুকাজ গ্রাতমর জন্য ‘আন্তিে়াশ্বতে ে়ারুশ্বশল্প পু রস্ক়ার 2021’এ ভূক্তষত হত়েতে । অ-ব্যক্তিগত ক্তৈভাতগ এটি ভারততর একমাত্র পু রস্কার । KACV
সকরালার রাজয পযপটন ক্তৈভাতগর জন্য উর়ালু ঙ্গ়াল েম চুশ্বি েমৈ়ায় েশ্বমশ্বত

উইশ্বলয়়াম শ্বেশ্বৈই (েম়াি়ার অৈ য অডে়ার অফ য শ্বরটিশ এম্প়ায়়ার) ক্তদত়ে

(UL CCS) দ্বারা প্রক্ততক্তষ্ঠত হত়েক্তেল । 2021 োতল মালত়েক্তশ়োর 'র়াফ

য শ্বরটিশ এম্প়ায়়ার) এৈং MBE (কমম্ব়ার অফ য অডে়ার অফ য শ্বরটিশ

েশ্বমউশ্বনটি কু' ৈেতরর সেরা গ্রাতমর পু রস্কার ক্তজতততে ।

এম্প়ায়়ার)।
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জ়েী অক্তধনা়েক ইয়ন মরগ়ানরে ক্তক্রতকট সখলার প্রক্তত তার সেৈার জন্য শ্বপ্রন্স
ভূক্তষত কতরন। CBE হল েতৈপাচ্চ রযাক্তঙ্কং অডে়ার অফ য শ্বরটিশ এম্প়ায়়ার
অয়াওয়়াডে, তারপতর রত়েতে র্থ়াররম OBE (অশ্বফে়ার অফ য অডে়ার অফ
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পু রস্ক়ার েম্পরেে:
নাইটহুি হল এমন একটি উপাক্তধ যা একজন ব্যক্তিতক ক্তিটিশ রাজা ৈা রানী তার
কৃক্ততে ৈা তার সদতশর প্রক্তত সেৈার জন্য ক্তদত়ে থাতকন । একজন ব্যক্তি যাতক নাইট
উপাক্তধ সদও়ো হত়েতে তার নাতমর আতগ 'ক্তমোর' এর পক্তরৈততপ 'স্যার' ৈোতত
পাতরন।

ি়াররতর নৈেীপ কেৌর শ্বমরেে ওয়়ার্ল্ে 2022 প্রশ্বতর ়াশ্বগত়ায় কের়া
ি়াতীয় কপ়াশ়ারের পু রস্ক়ার শ্বিরতরেন
ভারততর নৈেীপ কেৌর কনি়াে়া লাে সভগাতে মযপাদাপূ ণপ শ্বমরেে ওয়়ার্ল্ে 2022
প্রক্তততযাক্তগতা়ে কের়া ি়াতীয় কপ়াশ়ারের জন্য পু রস্কার ক্তজতততেন । ক্ততক্তন ক্তমতেে
ইক্তন্ড়ো ও়োডপ 2021-এর ক্তৈজ়েী ক্তেতলন | নৈদীপ ওক্তিশার ক্তেল ক্তেটি রাউরতকিার
কাতে একটি সোট শহতরর ৈাক্তেন্দা ।
"আি়ান্ট গ়ারডে" সপাশাকটি কুন্ডক্তলনী চক্র দ্বারা অনুপ্রাক্তণত হত়েক্তেল, যা
"মু কুরের মধ্য শ্বেরয় কগ়া়ি়া কর্থরে কমরুেণ্ড প ে ন্ত শরীররর চরগুশ্বলরত
শশ্বির গশ্বতশ্বৈশ্বধর প্রতীে" । কাৌঁতধ সকাৈরা অলঙ্করণগুক্তল "ভারতী়ে রহস্যম়ে
েপপ সনটিভ" এর প্রক্ততক্তনক্তধে কতর | অন্যক্তদতক, সোনাক্তল রঙটির মােতম অক্তভনৈে,
শক্তি এৈং সগ রৈতক ক্তচক্তহহত করা হত়েতে।

শ্বমরেে ওয়়ার্ল্ে 2022: শ্বমরেে আরমশ্বরে়া ে়াশ্বলন কফ়াডে শ্বশরর়াপ়া
শ্বিরতরেন
37 ৈের ৈ়েেী োক্তলন সফািপ ক্তমতেে ও়োডপ 2022 এর ক্তশতরাপা ক্তজতততেন ।
আ়োরল্যাতন্ডর ক্তৈদা়েী রানী সকট স্নাইিার তাতক মুকুটটি পক্তড়ত়ে সদন । ক্তমতেে
জিপান জযাকক্তলন েযাপ এৈং ক্তমতেে ইউএই সদৈাঞ্জক্তল কামস্ত্র রানার আপ
হত়েতেন । োক্তলন সফািপ এই প্রক্তততযাক্তগতা়ে আতমক্তরকার প্রক্ততক্তনক্তধে কতরক্তেতলন
এৈং ক্তৈিজু তড় 57 জন প্রক্তততযাগীর োতথ লড়াই কতর সশষ পযপন্ত ক্ততক্তন জ়েী হন
। এই ক্তনত়ে 8 ৈাতরর জন্য সকাতনা আতমক্তরকান প্রক্ততক্তনক্তধ ক্তমতেে ও়োডপ সখতাৈ
ক্তজতততেন।

Axis Bank এৈাং CRMNEXT IBSi ইরন়ারিশন অয়াওয়়াডে 2021
শ্বিরতরে
Axis Bank এৈং CRMNEXT Solution IBS Intelligence (IBSi)
“Best CRM (Customer Relationship Management) System
Implementation” এর জন্য কল়াৈ়াল শ্বফনরেে ইরন়ারিশন অয়াওয়়াডেে
2021 ক্তজতততে | এটি ক্তৈিব্যাপী ব্যাংকার এৈং আইটি (তথ্য প্রযুক্তি)
পরামশপদাতাতদর জন্য ক্তৈক্তশষ্ট পু রস্কারগুক্তলর মতে একটি ।

2021 ে়ারলর কের়া শ্বফফ়া ফুেৈল পু রস্ক়ার ক ়াষর়্া ের়া হরয়রে
কের়া শ্বফফ়া ফুেৈল পু রস্ক়ার 2021 অনুষ্ঠানটি েু ইজারল্যাতন্ডর জু ক্তরতখ ফু টৈতল
দ্যদপ ান্ত কৃক্তততের জন্য অোমান্য সখতলা়োড়তদর পু রস্কৃত করার জন্য অনুক্তষ্ঠত
হত়েক্তেল । কপরনর শ্বমডশ্বফর্ল়্ার অয়ারলশ্বক্সয়়া পু রেল়াে এৈং
কপ়াল্য়াি/ৈ়ায়়ানে শ্বমউশ্বনখ ে়াইে়ার রৈ়ােে কলি়ারি়াশ্বস্ক যথাক্রতম মক্তহলা ও
পু রুষতদর ফু টৈতল সেরা ক্তফফা সখতলা়োতড়র পু রস্কার সপত়েতেন । সলভাতন্ডাক্তস্ক
2020 োতল প্রথম পু রস্কার পাও়োর পর টানা ক্তদ্বতী়ে ৈেতরর জন্য সেরা ক্তফফা
পু রুষ সখতলা়োতড়র পু রস্কারটি ক্তজতততেন ।
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Here is the Complete List of Winners:
Category
Winner
Robert Lewandowski (Bayern
Best FIFA Men’s Player
Munich, Poland)
Alexia Putellas (Barcelona,
Best FIFA Women’s Player
Spain)
Best FIFA Men’s
Édouard Mendy (Chelsea,
Goalkeeper
Senegal)
Best FIFA Women’s
Christiane Endler (Paris SaintGoalkeeper
Germain and Lyon, Chile)
Thomas Tuchel (Chelsea,
Best FIFA Men’s Coach
Germany)
Emma Hayes (Chelsea,
Best FIFA Women’s Coach
England)
Denmark national football
FIFA Fair Play Award
team and medical staff
FIFA Special Award for an
Christine Sinclair (Female) &
Outstanding Career
Cristiano Ronaldo (Male)
Achievement

Important Dates News in Bengali
DRDO 1ল়া ি়ানু য়়ারী 2022-এ 64 তম প্রশ্বতষ্ঠ়া শ্বেৈে উে ়াপন
ে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 অতযাধু ক্তনক প্রক্ততরক্ষা প্রযুক্তি ক্তিজাইন এৈং
ক্তৈকাতশর দাক্ত়েে পা়ে।
এখনও পযপন্ত DRDO একাক্তধক অতযাধু ক্তনক োমক্তরক প্রযুক্তির সক্ষতত্র কাজ
করতে, যার মতে রত়েতে অযাতরানটিে, অস্ত্র, যুে যান, ইতলকট্রক্তনে,
ইিট্রুতমতেশন, ইক্তঞ্জক্তন়োক্তরং ক্তেতেম, সক্ষপণাস্ত্র, উপকরণ, সন ব্যৈস্থা, উন্নত
কক্তম্পউটিং, ক্তেমুতলশন, োইৈার, জীৈন ক্তৈজ্ঞান এৈং অন্যান্য প্রযুক্তি প্রক্ততরক্ষার
জন্য |

শ্বৈি করইল শ্বেৈে 04 ি়ানু য়়ারী 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 পূ ণপ উপলক্তির জন্য সযাগাতযাতগর
মােম ক্তহোতৈ সিইতলর গুরুে েম্পতকপ েতচতন করতত পালন করা হ়ে। সিইতলর
উদ্ভাৈক লু ই সিইতলর জন্মৈাক্তষপকীতক স্মরণ কতর ক্তদনটি পালন করা হ়ে| লু ই সিইল
1809 োতলর 4ঠ্া জানু়োক্তর উির িাতির কুপতভ্র শহতর জন্মগ্রহণ কতরন ।
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DPIIT এৈাং ৈ়াশ্বর্িয মন্ত্রে স্ট়ােেআপ ইশ্বিয়়া ইরন়ারিশন েপ্ত়ারহর

15 ি়ানু য়়াশ্বর ি়ারতীয় কেন়া শ্বেৈে প়ালন ের়া হয়

আরয়়ািন েররত চরলরে

ভারতত সেনা ক্তদৈে প্রক্তত ৈের 15ই জানু়োরী পাক্তলত হ়ে | ক্তদনটি মূলত সেইেৈ

ক্তিপাটপতমে ফর প্রতমাশন অফ ইন্ডাক্তি অযান্ড ইোরনাল সট্রি (DPIIT) এৈং

ৈীর বেন্যতদর েো জানাতত পাক্তলত হ়ে যারা সদশ এৈং সদতশর নাগক্তরকতদর রক্ষা

ৈাক্তণজয ও ক্তশল্প মন্ত্রক ভারত জু তড় উতযািাতদর ক্তৈস্তার এৈং গভীরতা প্রদশপতনর

করার জন্য তাতদর জীৈন উৎেগপ কতরতেন। এই ৈের 74তম ভারতী়ে সেনা ক্তদৈে

জন্য ‘স্ট়ােেআপ ইশ্বিয়়া ইরন়ারিশন উইে’ নাতম একটি েপ্তাহব্যাপী ভাচপু ়োল

পাক্তলত হত়েতে ।

উদ্ভাৈন উদযাপতনর আত়োজন করার ক্তেোন্ত ক্তনত়েতে । ভাচপু ়োল এই ইতভেটি
10 জানু়োরী সথতক 16 জানু়োরী, 2022 পযপন্ত েংগঠিত হতৈ । ভারততর
স্বাধীনতার 75 তম ৈেতর 'আি়াশ্বে ে়া অমৃ ত মরহ়াৎেৈ' স্মরণ করাও এই
অনুষ্ঠানটি পালতনর প্রধান লক্ষয ।

'ৈীর ৈ়াল শ্বেৈে' শ্বহে়ারৈ প়ালন ের়ার ক ়াষর়্া েরররেন
ভারততর প্রধানমন্ত্রী নতরে সমাদী সোষণা কতরতেন সয 2022 োল সথতক শুরু
কতর প্রক্তত ৈের 26 ক্তিতেের 'ৈীর ৈাল ক্তদৈে' ক্তহোতৈ পালন করা হতৈ । ক্তদনটি 4

25 ি়ানু য়়ারী ি়াররত ি়াতীয় প ে েন শ্বেৈে শ্বহে়ারৈ প়াশ্বলত হয়
ভারত েরকার সদতশর অথপনীক্ততর জন্য পযপটতনর গুরুে েম্পতকপ েতচতনতা
ৈাড়াতত 25 জানু়োরীতক ি়াতীয় প ে েন শ্বেৈে ক্তহোতৈ প্রক্ততষ্ঠা কতরতে ।
পযপটতনর গুরুে এৈং এর োমাক্তজক, রাজননক্ততক, আক্তথপক এৈং োংস্কৃক্ততক মূল্য
েম্পতকপ ক্তৈি েম্প্রদাত়ের মতে েতচতনতা গতড় সতালার জন্য ক্তদৈেটি পালন করা
হ়ে।

োতহৈজাতদর (গুরু সগাক্তৈন্দ ক্তেং ক্তজর চার পু ত্র) োহতের প্রক্তত েো ক্তহোতৈ স্মরণ

25 ি়ানু য়়াশ্বর ি়াতীয় কি়াে়ার শ্বেৈে প়াশ্বলত হয়

করা হতৈ, যারা 17 শততক শাহাদাত লাভ কতরক্তেতলন । শ্রী গুরু সগাক্তৈন্দ ক্তেং ক্তজর

ভারতত প্রক্তত ৈের 25 জানু়োক্তর "ি়াতীয় কি়াে়ার শ্বেৈে" ক্তহোতৈ পালন করা

প্রকাশ পু রৈ ৈা ক্তশখতদর 10তম গুরু এৈং খালো েম্প্রদাত়ের প্রক্ততষ্ঠাতার

যাতত সদতশর তরুণ জনগন রাজননক্ততক প্রক্তক্র়ো়ে অংশ ক্তনতত আতরা সৈক্তশ

জন্মৈাক্তষপকী উপলতক্ষ 09 জানু়োরী, 2022-এ প্রধানমন্ত্রী সমাদী এই সোষণাটি

উৎোক্তহত করা হ়ে। ভারততর ক্তনৈপাচন কক্তমশন 25সশ জানু়োরী 2022-এ 12 তম

কতরন |

জাতী়ে সভাটার ক্তদৈে উদযাপন করতে৷ এই ৈেতরর "জাতী়ে সভাটার ক্তদৈে" -এর

শ্বৈি শ্বহশ্বদ শ্বেৈে: 10 ি়ানু য়়াশ্বর

মূল উতেে হল, 'ক্তনৈপাচনতক অন্তভুপক্তিমূলক, অযাতেেতযাগ্য এৈং

2006 োল সথতক ক্তৈি ক্তহক্তন্দ ভাষাতক ক্তৈিব্যাপী প্রচাতরর জন্য 10 জানু়োক্তর ক্তৈি

অংশগ্রহণমূলক করা' |

ক্তহক্তন্দ ক্তদৈে ক্তহোতৈ পাক্তলত হ়ে । ক্তদনটি প্রথম ক্তৈি ক্তহক্তন্দ েতম্মলতনর ৈাক্তষপকীতক

26 ি়ানু য়়াশ্বর আন্তিে়াশ্বতে শুল্ক শ্বেৈে শ্বহে়ারৈ প়ালন ের়া হয়

ক্তচক্তিত কতর যা 10 জানু়োরী, 1975 োতল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইক্তন্দরা গান্ধী দ্বারা

আন্তিে়াশ্বতে ে়াস্টমে শ্বেৈে (ICD) প্রক্তত ৈের 26 ি়ানু য়়াশ্বর পালন করা হ়ে।

উতদ্বাধন করা হত়েক্তেল । যাইতহাক, প্রথম ক্তৈি ক্তহক্তন্দ ক্তদৈে উদযাপন 10 জানু়োরী
2006-এ প্রািন প্রধানমন্ত্রী িঃ মনতমাহন ক্তেং দ্বারা শুরু হত়েক্তেল ।

শুল্ক কমপকতপ া ও েংস্থার ভূক্তমকাতক স্বীকৃক্তত সদও়োর জন্য এৈং কােমে
কমপকতপ ারা তাতদর কাতজর সক্ষতত্র সয পক্তরক্তস্থক্তত এৈং চযাতলঞ্জগুক্তলর মুতখামুক্তখ হন

ি়াতীয় ম়ানৈ প়াচ়ার েরচতনত়া শ্বেৈে 2022: 11ই ি়ানু য়়ারী

তার উপর সফাকাে করার জন্য ক্তদৈেটি পাক্তলত হ়ে । এই ৈের, আন্তজপাক্ততক শুল্ক

এই ৈের জাতী়ে মানৈ পাচার েতচতনতা ক্তদৈে 2022 োতলর 11 জানু়োরী

ক্তদৈতের ক্তথমটি হল ‘Scaling up Customs Digital Transformation by

তাক্তরতখ পালন করা হত়েতে । ক্তদৈেটি পালতনর উতেে হল মানৈ পাচাতরর দরুণ

Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem’।

ক্ষক্ততগ্রস্ত ব্যক্তিতদর দ্যদপ শার ক্তৈষত়ে েতচতনতা ৈৃ ক্তে করা এৈং তাতদর অক্তধকাতরর
প্রচার ও েু রক্ষা করা ।

েশস্ত্র ৈ়াশ্বহনী কিরের়ান্স শ্বেৈে: 14 ি়ানু য়়ারী 2022
2017 োল সথতক প্রক্তত ৈের 14ই জানু়োরী ভারতত েশস্ত্র ৈাক্তহনী সভতটরাি ক্তদৈে
ক্তহোতৈ পালন করা হ়ে । ক্তদৈেটি পালতনর মূল উতেে হল সদতশর সেৈা়ে
আমাতদর প্রৈীণতদর ক্তনঃস্বাথপ ভক্তি এৈং তযাগ স্বীকার করাতক েম্মান জানাতনা ।
2022 োতল 6 তম েশস্ত্র ৈাক্তহনী সভতটরাি ক্তদৈে পাক্তলত হত়েতে৷ এটি ভারতী়ে
েশস্ত্র ৈাক্তহনীর প্রথম ভারতী়ে কমান্ডার-ইন-চীফ, ক্তযক্তন 14 জানু়োরী 1953-এ
অৈের গ্রহণ কতরক্তেতলন, ক্তফড মাশপাল সকএম কাক্তর়োপ্পা ওক্তৈই দ্বারা প্রদি
পক্তরতষৈার েম্মান এৈং স্বীকৃক্তত ক্তহোতৈ পালন করা হ়ে ।
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Sports News in Bengali
U-19 এশ্বশয়়া ে়াপ 2021-এর ফ়াইন়ারল ি়ারত শ্রীলঙ্ক়ারে হ়াশ্বররয়রে
ভারতী়ে দল িাকও়োথপ-লু ইে-ক্তন়েতম দ্যৈাইত়ের ৈৃ ক্তষ্ট-ক্তৈক্তিত একক্তদতনর
আন্তজপাক্ততক 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 |

কেস্ট শ্বররেে কর্থরে অৈেররর ক ়াষর়্া ে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।

শ্বররেে কর্থরে অৈেররর ক ়াষর়্া েরররেন প়াশ্বেস্ত়ারনর
অলর়াউি়ার মহম্মে হ়াশ্বফি
পাক্তকস্তাক্তন অলরাউন্ডার মহম্মদ হাক্তফজ 03 জানু়োরী, 2022-এ তার 18 ৈেতররও
সৈক্তশ েমত়ের কযাক্তর়োর সশষ করতত আন্তজপাক্ততক ক্তক্রতকট সথতক অৈেতরর
সোষণা কতরতেন । 41 ৈের ৈ়েেী হাক্তফজ 2018 োতলর ক্তিতেেতর সটে ক্তক্রতকট
সথতক অৈের ক্তনত়েক্তেতলন । ক্ততক্তন পাক্তকস্তাতনর হত়ে 55টি সটে, 218টি ও়োনতি
এৈং 119টি টি-তটাত়েক্তে সখতলতেন এৈং ক্ততনটি ফরম্যাট ক্তমক্তলত়ে ক্ততক্তন 12,780
রান কতরতেন। তার িাকনাম "য প্রতফের"।

ে়াে়া গ্রুপ আইশ্বপএল ে়াইরেল পন্সর শ্বহে়ারৈ চীন়া কম়াৈ়াইল শ্বনমে ়াত়া
শ্বিরি়ারে প্রশ্বতস্থ়াপন েরররে
সৈািপ অফ কতরাল ফর ক্তক্রতকট ইন ইক্তন্ড়ো (BCCI) জাক্তনত়েতে সয টাটা গ্রুপ
চীনা সমাৈাইল সফান ক্তনমপাতা ক্তভতভাতক 2022 এৈং 2023 োতলর জন্য ইক্তন্ড়োন
ক্তপ্রক্তম়োর ক্তলতগর (IPL) টাইতটল স্পির ক্তহোতৈ প্রক্ততস্থাপন কতরতে ।৷ পরৈতী দ্যই
মরেু তমর জন্য আইক্তপএতলর টাইতটল স্পির ক্তহতেতৈ টাটা গ্রুপ প্রক্তত ৈের 300
সকাটি টাকা প্রদান করতৈ |

Legends League Cricket (LLC) ঝুলন কগ়াস্ব়ামীরে অল
উইরমন ম্য়াচ অশ্বফশ্বেয়়াল টিরমর অয়াম্ব়ারেডর শ্বহরেরৈ মরন়ানীত
েরররে
ক্তলতজন্ডে ক্তলগ ক্তক্রতকট (LLC) LLC-এর মক্তহলাতদর ক্ষমতা়েন উতযাগতক
প্রচার করতত এৈং ক্তক্রতকতট মক্তহলাতদর অংশগ্রহণ ৈাড়াতনার জন্য ঝু লন
সগাস্বামীতক েমস্ত মক্তহলা ম্যাচ অক্তফক্তে়োল টিতমর একজন অযাোতেির ক্তহতেতৈ
ক্তনযুি কতরতে৷ LLC ক্তলতগর জন্য একটি অল উইতমন ম্যাচ অক্তফক্তে়োল দল গঠ্ন
কতরতে ।
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র়াফ়ারয়ল ন়াে়াল 2022 কমলরৈ়ানে ে়াম়ার কেে কেশ্বনে েুনে ়ারমন্ট
শ্বিরতরেন
ক্তৈতির ে়ে নের সটক্তনে তারকা রাফাত়েল নাদাল 2022 সমলতৈানপ োমার সেট 1এ পু রুষতদর ক্তেতঙ্গলে সটক্তনে ক্তশতরাপা ক্তজতততেন । নাদাল আতমক্তরকান
সকা়োক্তলফা়োর ম্যাক্তেম সক্রক্তেতক 7-6(6), 6-3 সস্কাতর হাক্তরত়ে তার কযাক্তর়োতরর
89তম ATP ক্তশতরাপা ক্তজতততেন । মক্তহলাতদর ক্তেতঙ্গলতে, ক্তেতমানা হাতলপ
রাক্তশ়োর সভতরাক্তনকা কুিারতমতটাভাতক 6-2, 6-3 হাক্তরত়ে তার কযাক্তর়োতরর
23তম WTA ক্তশতরাপা ক্তজতততেন । ইক্ততমতে সমলতৈানপ োমার সেট 2 সটক্তনে
টুনপাতমতে আতমক্তরকান সখতলা়োড় আমান্ডা অযাক্তনক্তেতমাভা তার কযাক্তর়োতরর
ক্তদ্বতী়ে WTA ক্তশতরাপা অজপতনর জন্য মক্তহলাতদর ক্তেতঙ্গলে সটক্তনে ক্তশতরাপা
ক্তজতততেন। আতমক্তরকান জু টি ৈানপাদপ া সপরা এৈং কাততক্তরনা ক্তেক্তন়োতকাভা
মক্তহলাতদর িাৈলে সটক্তনে ক্তশতরাপা ক্তজতততেন।

কগইল মনশ্বফলে 2022 অয়াশ্বডরলড ইন্ট়ারন্য়াশন়াল 1 কেশ্বনে
েুনে ়ারমন্ট শ্বিরতরেন
ফরাক্তে সটক্তনে সখতলা়োড় সগইল মনক্তফলে 2022 অযাক্তিতলি ইোরন্যাশনাল 1
এর পু রুষতদর ক্তেতঙ্গলে ইতভতে রাক্তশ়োর কাতরন খাচানভতক পরাক্তজত কতর তার
কযাক্তর়োতরর 11 তম ATP ক্তশতরাপা ক্তজতততেন । মক্তহলাতদর ক্তৈভাতগ, ক্তৈতির এক
নের অতিক্তল়োন তারকা অযাশতল ৈাটিপ কাজাখস্তাতনর এতলনা রাইৈাক্তকনাতক
হাক্তরত়ে তার ক্তদ্বতী়ে অযাক্তিতলি আন্তজপাক্ততক ক্তশতরাপা ক্তজতততেন । 2022
অযাক্তিতলি ইোরন্যাশনাল 1 হল একটি েক্তম্মক্তলত ATP টুযর 250 এৈং WTA
500 টুনপাতমে ।
শ্বৈিয়ীরের ত়াশ্বলে়া
1. পু রুষতদর ক্তেতঙ্গলে: গাত়েল মনক্তফলে (িাি)
2. মক্তহলাতদর ক্তেতঙ্গলে: অযাশতল ৈাটিপ (অতিক্তল়ো)
3. পু রুষতদর িাৈলে: সরাহন সৈাপান্না এৈং রামকুমার রামনাথন (ভারত)
4. মক্তহলাতদর িাৈলে: অযাশতল ৈাটিপ এৈং েমপ স্যান্ডােপ (অতিক্তল়ো)

িরর্থ েু র়ামশ্বনয়়াম ি়াররতর 73তম ে়াৈ়া গ্রয়ািম়াস্ট়ার শ্বনৈে ়াশ্বচত
হরয়রেন
তাক্তমলনাড়ুর িরর্থ েু র়াম়াশ্বনয়়াম ভারততর 73তম দাৈা গ্রযান্ডমাোর হত়েতেন।
ক্ততক্তন ইতাক্তলর কযাতটাক্তলকাতত একটি ইতভতে তৃতী়ে এৈং চূড়ান্ত গ্রযান্ডমাোর
তকমা অজপনকারী ম্যাতচ জ়েী হন । অন্যক্তদতক, েতীথপ ভারতী়ে সখতলা়োড় এম
আর লশ্বলর্থ ৈ়াৈু োত পত়েে ক্তনত়ে টুনপাতমতে ক্তৈজ়েী হত়েতেন । ইউতক্রতনর
আন্তন সকাতরাৈভ েহ আরও ক্ততনজতনর োতথ টাই করার কারতণ ক্ততক্তন আরও
ভাল টাই-তিক সস্কাতরর ক্তভক্তিতত ক্তশতরাপাটি ক্তজততক্তেতলন । একজন গ্রযান্ডমাোর
হও়োর জন্য, একজন সখতলা়োড়তক ক্ততনটি গ্রযান্ডমাোর ক্তন়েতমর পাশাপাক্তশ
2,500 Elo পত়েতের লাইভ সরটিং অক্ততক্রম করতত হ়ে ।
ে়াম্প্রশ্বতে ি়ারতীয় ে়াৈ়া গ্রয়ািম়াস্ট়ার:
• 70তম: রাজা ঋক্তেক (তততলঙ্গানা)
• 71তম: েংকল্প গুপ্ত (মহারাষ্ট্র)
• 72তম: ক্তমত্রভা গুহ (পক্তিমৈঙ্গ)
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শ্বনউশ্বিল্য়ারির শ্বপন়ার আি়াি প্য়ারেল আইশ্বেশ্বে কপ্লয়়ার অফ য
ম়ান্থ অয়াওয়়াডে শ্বিরতরেন

AISCD প্রর্থম শ্বৈি ৈশ্বধর T20 শ্বররেে চয়াশ্বম্পয়নশ্বশপ 2023
আরয়়ািরনর অনু রম়ােন কপরয়রে

মুোইতত ক্তদ্বতী়ে সটতে ক্তৈরাট সকাহক্তলর টিম ইক্তন্ড়োর ক্তৈরুতে দ্যদপ ান্ত 10 উইতকট
সনও়োর পতর ভারতত জন্মগ্রহণকারী ক্তনউক্তজল্যাতন্ডর ক্তক্রতকটার আজাজ প্যাতটল
ক্তিতেেতরর জন্য আইক্তেক্তে সে়োর অফ য মাে পু রস্কার ক্তজতততেন৷ ৈাৌঁহাক্তত এই
ক্তস্পনার ভারততর ওতপনার মা়োঙ্ক আগরও়োল এৈং অতিক্তল়োন সপোর ক্তমতচল
োতকপ র োতথ এই পু রস্কাতরর জন্য মতনানীত হত়েক্তেল, ক্তকন্তু ক্ততক্তন তার ক্তৈরল
কৃক্তততের জন্য পু রস্কারটি ক্তজতততেন | আজাজ ক্তিতেেতরর শুরুতত ভারততর
ক্তৈপতক্ষ মুোই সটে ম্যাতচ 14 উইতকট ক্তনত়েক্তেতলন, যার মতে প্রথম ইক্তনংতে
10টি উইতকট ক্তেল |

অল ইক্তন্ড়ো সস্পাটপে কাউক্তিল অফ য সিফ 2023 োতলর 10-20 জানু়োরী
তাক্তরতখর মতে সকরালা়ে প্রথম ক্তৈি ৈক্তধর T20 ক্তক্রতকট চযাক্তম্প়েনক্তশপ
আত়োজতনর জন্য ইোরন্যাশনাল কক্তমটি অফ সস্পাটপে ফর য সিফ (ICSD)
সথতক অনুতমাদন সপত়েতে । এই চযাক্তম্প়েনক্তশপটি আত়োজন করার পক্তরকল্পনা করা
হত়েক্তেল 2020-21 োতল ক্তকন্তু হঠ্াৎ কতরানভাইরাে মহামারীর কারতণ এটি
প্রথতম 2022 োল অৈক্তধ স্থক্তগত করা হত়েক্তেল এৈং এখন 2023 োতল ক্তস্থর করা
হত়েতে । চযাক্তম্প়েনক্তশতপ নূযনতম আটটি সদশ অংশ সনতৈ ৈতল আশা করা হতে
এৈং এই ধরতনর আন্তজপাক্ততক ইতভে ভারতত প্রথমৈাতরর জন্য অনুক্তষ্ঠত হতত
চতলতে ।

শ্বররেে কর্থরে অৈের শ্বনরলন েশ্বক্ষর্ আশ্বফ্রে়ার অলর়াউি়ার শ্বরে
মশ্বরে
েৈ ধরতনর ক্তক্রতকট সথতক অৈেতরর সোষণা করতলন দক্তক্ষণ আক্তিকার
অলরাউন্ডার ক্তক্রে মক্তরে । মক্তরে দক্তক্ষণ আক্তিকার হত়ে চারটি সটে, 42টি
ও়োনতি এৈং 23টি টি-তটাত়েক্তে সখতলতেন । 2016 োতলর সশতষর ক্তদতক মক্তরে
তার সটে অক্তভতষক কতরক্তেতলন এৈং এই ফমপযাতট মাত্র চারটি ম্যাচ সখতল ক্ততক্তন
173 রান কতরক্তেতলন এৈং 12 টি উইতকট ক্তনত়েক্তেতলন ।

শ্বমশন অশ্বলশ্বম্পে কেল TOPS ত়াশ্বলে়ায় 10 িন রী়ি়াশ্বৈেরে ু ি
েরররে
যুৈ ক্তৈষ়েক ও ক্রীড়া মন্ত্রতকর অধীতন ক্তমশন অক্তলক্তম্পক সেল দশজন ক্রীড়াক্তৈদতক
অযাথক্তলটতদর তাক্তলকা়ে যুি কতরতে যাতদর অক্তলক্তম্পক পক্তি়োম ক্তস্কম (TOPS)
এর অধীতন েহা়েতা প্রদান করা হতৈ । সমাট 10 জন নতুন প্রতৈশকারীর মতে
পাৌঁচজন ক্রীড়াক্তৈদতক সকার গ্রুতপ অন্তভুপি করা হত়েতে এৈং পাৌঁচজনতক উন্ন়েন
গ্রুতপ যুি করা হত়েতে । এখন, TOPS-এর অধীতন সমাট অযাথতলতটর েংখ্যা
সৈতড় 301 জন হত়েতে, যার মতে 107 জন সকার গ্রুতপ এৈং 294 জন
সিতভলপতমে গ্রুতপ রত়েতে ।
কে়ার গ্রুরপ ক ়াগ ের়া রী়ি়াশ্বৈেরের মরধ্য ররয়রে:
•

অক্তদক্তত অতশাক (গলফ)

•

ফু ়োদ ক্তমজপা (অিাতরাহী/অিাতরাহী)

•

অক্তনৈপাণ লাক্তহড়ী (গলফ)

•

দীক্ষা িাগর (গলফ)

•

সমাহাম্মদ আক্তরফ খান (আল্পাইন ক্তস্ক়োর)

কডরিলপরমন্ট গ্রুরপ ক ়াগ ের়া রী়ি়াশ্বৈেরের মরধ্য ররয়রে:
•

শুভঙ্কর শমপা (গলফ)

•

সেো মাক্তলক (গলফ)

•

যশ োঙ্গাে (জু তিা)

•

উন্নক্তত শমপা (জু তিা)

•

ক্তলনতথাই চানোম (জু তিা)
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লক্ষয কেন কল়াহ শ্বেন ইউরে পর়াশ্বিত েরর প্রর্থম েু প়ার 500 কখত়াৈ
শ্বিরতরেন
ভারতী়ে ব্যািক্তমেন সখতলা়োড় লক্ষয কেন তার প্রথম েু প়ার 500 শ্বশরর়াপ়া
ক্তনক্তিত করার জন্য ইক্তন্ড়ো ওতপন 2022-এর পু রুষতদর ক্তেতঙ্গলে ফাইনাতল ক্তৈি
চযাক্তম্প়েন ক্তেঙ্গাপু তরর কল়াহ শ্বেন ইউরে পরাক্তজত কতরতেন । 20 ৈের ৈ়েেী
লক্ষয কেন েরােক্তর 24-22, 21-17 সগতম কল়াহ শ্বেন ইউ এর ক্তৈরুতে জ়েলাভ
কতরন । 2022 ইক্তন্ড়ো ওতপন (ব্যািক্তমেন) আনুষ্ঠাক্তনকভাতৈ ভারততর ন়ো ক্তদক্তির
সক ক্তি যাদৈ ইনতিার হতল 11 সথতক 16 জানু়োরী, 2022 পযপন্ত অনুক্তষ্ঠত
হত়েক্তেল।
2022 ইশ্বিয়়া ওরপরনর শ্বৈিয়ীরের ত়াশ্বলে়া (ব্য়াডশ্বমন্টন):
েয়াে়াগশ্বর

শ্বৈিয়ীর়া

পু রুষতদর ক্তেতঙ্গলে

লক্ষয সেন (ভারত)

মক্তহলাতদর ক্তেতঙ্গলে

ৈু োনান ওংৈামরুংফান (থাইল্যান্ড)
ক্তচরাগ সশঠি এৈং োক্তত্ত্বকোইরাজ রক্তঙ্কতরক্তড্ড
(ভারত)
সৈক্তন়োপা আইমোিপ এৈং নুনতাকনপ আইমোিপ
(থাইল্যান্ড)
সটক্তর ক্তহ এৈং তান ওত়েই হান (ক্তেঙ্গাপু র)

পু রুষতদর িাৈল
মক্তহলাতদর িাৈল
ক্তমেি িাৈল

ত়ােশ্বনম মীর অনূ র্ধ্ে-19 গ়ালে ে শ্বেঙ্গলরে শ্বৈরির এে নম্বর
ব্য়াডশ্বমন্টন কখরল়ায়়া়ি হরয়রেন
তােক্তনম মীর েৈপতশষ ব্যািক্তমেন ও়োডপ সফিাতরশন (BWF) জু ক্তন়ের রযাক্তঙ্কংত়ে
10,810 পত়েে ক্তনত়ে অনূর্ধ্প-19 (U-19) গালপে ক্তেঙ্গলে ক্তৈভাতগ ক্তৈি নের 1
প্রথম ভারতী়ে সখতলা়োড় হত়েতেন। এরপতর ক্তদ্বতী়ে ও তৃতী়ে স্থাতন রত়েতেন
যথাক্রতম রাক্তশ়োর মাক্তর়ো সগালু তৈভা এৈং সস্পতনর লু ক্তে়ো রক্তদ্রতগজ । 2021
োতল, তােক্তনম মীর ৈুলতগক্তর়ো, িাি এৈং সৈলক্তজ়োতম অনুক্তষ্ঠত 3টি জু ক্তন়ের
আন্তজপাক্ততক টুনপাতমে ক্তজতততেন, যা তাতক 1 নেতর উঠ্তত োহায্য কতরক্তেল।
পু রুষতদর ক্তেতঙ্গলে-এ ক্তৈতির 1 নং স্থাতন একতত্র লক্ষয সেন, ক্তেক্তরল ভামপা এৈং
আক্তদতয সযাশী রত়েতেন |
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ল়াে়াখ েল 9ম মশ্বহল়া ি়াতীয় আইে হশ্বে চয়াশ্বম্পয়নশ্বশপ 2022
শ্বিরতরে

•

পু রুষতদর ক্তেতঙ্গলে: আেলান কারাততেভ (রাক্তশ়ো)

•

মক্তহলাতদর ক্তেতঙ্গলে: পলা ৈাতদাো (তস্পন)

ল়াে়ারখর মক্তহলা হক্তক দল ক্তহমাচল প্রতদতশ নৈম ি়াতীয় মশ্বহল়া আইে হশ্বে
চয়াশ্বম্পয়নশ্বশপ ক্তজতততে । ক্তহমাচল প্রতদতশর লাতহ ল-ক্তস্পক্তত সজলার কাজা
এলাকা়ে আইে হশ্বে অয়ারে়াশ্বেরয়শন অফ ইশ্বিয়়া এই চযাক্তম্প়েনক্তশতপর
আত়োজন কতরক্তেল । শ্বেশ্বি, ল়াে়াখ, শ্বহম়াচল প্ররেশ, চণ্ডীগ়ি, কতরলঙ্গ়ান়া
এৈং ইরদ়া-শ্বতব্বত েীমান্ত পু ক্তলশ সথতক সমাট ে়েটি দল এই চযাক্তম্প়েনক্তশতপ
অংশ সন়ে।

•

পু রুষতদর িাৈল: জন ক্তপ়োেপ (অতিক্তল়ো এৈং ক্তফক্তলপ সপালাতশক
(তলাভাক্তক়ো)

•

মক্তহলাতদর িাৈল: আনা দাক্তনক্তলনা (কাজাখস্তান) এৈং ক্তৈট্রিজ হাোদ মাই়ো
(িাক্তজল)

লখনউ আইশ্বপএল েলরে লখনউ েু প়ার ি়ায়়ান্ট ৈল়া হরৈ
েঞ্জীৈ সগাত়েঙ্কা(RPSG গ্রুপ) এর মাক্তলকানাধীন লখনউত়ের আইক্তপএল
িযাঞ্চাইক্তজ ইক্তন্ড়োন ক্তপ্রক্তম়োর ক্তলতগ (আইক্তপএল) লখনউ েু পার জা়োেে নাতম
নামকরণ করা হত়েতে । লখনউ দল তাতদর অক্তধনা়েক ক্তহোতৈ সকএল রাহুলতক
দতল ক্তনত়েক্তেল এৈং অতিক্তল়োর অলরাউন্ডার মাকপ াে সোইক্তনে এৈং সলগক্তস্পনার রক্তৈ ক্তৈতষ্ণাইতকও দতল ক্তনত়েক্তেল।

ি়াররতর প্রর্থম প্য়ার়া-ব্য়াডশ্বমন্টন এে়ারডশ্বম লখনউরত চ়ালু হরয়রে
ভারততর প্রথম প্যারা-ব্যািক্তমেন একাতিক্তম স্থাক্তপত হত়েতে উির প্রতদতশর
লখনউতত। এতত রত়েতে উন্নত েৈ যন্ত্রপাক্তত ও েু ক্তৈধা। এই সেট-আপ 2024
োতলর প্যাক্তরে, িাতি েযাি ক্তি িাি সেক্তি়োতম অনুক্তষ্ঠতব্য প্যারাক্তলক্তম্পতক
ভারততর পদক পাও়োর েম্ভাৈনাতক উন্নত করতৈ। ব্যািক্তমেন সকেটি ভারতী়ে
প্যারা-ব্যািক্তমেন দতলর প্রধান জাতী়ে সকাচ, সগ রৈ খান্না, এক্তজ়োে সফিাতরল
লাইফ ইিু যতরতির েহতযাক্তগতা়ে চালু কতরতেন।

কগ়ালরক্ষে েশ্বৈত়া পু শ্বনয়়ারে ি়ারতীয় মশ্বহল়া হশ্বে েরলর অশ্বধন়ায়ে
শ্বহে়ারৈ শ্বন ু ি ের়া হরয়রে

ি়ারত AFC মশ্বহল়া ফুেৈল এশ্বশয়়ান ে়াপ 2022 কহ়াস্ট েররত
চরলরে
ভারত 20সশ জানু়োরী, 2022 সথতক মুোই, নাক্তভ মুোই এৈং পু তনতত AFC
Women’s football Asian Cup India 2022 এর আত়োজন করতত
চতলতে । টুনপাতমতে 12টি দল প্রক্ততদ্বক্তন্দ্বতা করতৈ | AFC মক্তহলা এক্তশ়োন কাতপ
ভাতলা ফল করতল ভারততর কাতে একটি েু তযাগ থাকতৈ অরেশ্বলয়়া এৈাং
শ্বনউশ্বিল্য়ারি 2023 শ্বফফ়া মশ্বহল়া শ্বৈিে়ারপর জন্য সযাগ্যতা অজপন করার
। পাৌঁচটি দল েরােক্তর মূল ইতভতের জন্য সযাগ্যতা অজপন করতৈ এৈং দ্যটি দলতক
inter-confederation play-offs সখলতত হতৈ।

ি়াররতর কেশ্বনে ত়ারে়া ে়াশ্বনয়়া শ্বমিে়া 2022 মরশুরমর পর অৈের
কনরৈন
35 ৈের ৈ়েেী সটক্তনে তারকা ে়াশ্বনয়়া শ্বমিে়া 2022 মরশুতমর পর অৈের ক্তনতত
চতলতেন | 2013 োতল ক্তেতঙ্গলে প্রক্তততযাক্তগতা সথতক ক্ততক্তন পূ তৈপই অৈের
ক্তনত়েক্তেতলন৷ োক্তন়ো ক্তমজপার মক্তহলা িাৈলতে এৈং ক্তমেি িাৈলতে ে়েটি গ্রযান্ড
লাম ক্তশতরাপা রত়েতে ৷ 26 সেতপ্টের, 2021-এ Ostrava Open -এ মক্তহলাতদর
িাৈলতে চীনা পাটপনার শু়োই ঝাং-এর োতথ তার সশষ ক্তশতরাপাটি এতেক্তেল |

সগালরক্ষক েক্তৈতা পু ক্তন়ো মাস্কাতট আেন্ন মক্তহলাতদর এক্তশ়ো কাতপ ভারততর
সনতৃে ক্তদতত চতলতেন কারণ হক্তক ইক্তন্ড়ো সটাক্তকও অক্তলক্তম্পতক উপক্তস্থত 16 জন
সখতলা়োড় েহ ইতভতের জন্য একটি শক্তিশালী 18-েদতস্যর দল সোষণা কতরতে
। সযতহতু ক্তন়েক্তমত অক্তধনা়েক রানী রামপাল সৈঙ্গালু রুতত সচাট সথতক সেতর
উঠ্তেন, তাই 21-28 জানু়োক্তরর মতে অনুক্তষ্ঠত হতত যাও়ো টুনপাতমতে েক্তৈতা
দতলর সনতৃে সদতৈন।
ভারতী়ে মক্তহলারা হতলন এই টুনপাতমে-এ ক্তিতফক্তন্ডং চযাক্তম্প়েন । মক্তহলা হক্তক
এক্তশ়ো কাপ 2022-এ প্রক্ততদ্বক্তন্দ্বতাকারী আরও োতটি দল হল চীন,
ইরদ়ারনশ্বশয়়া, ি়াপ়ান, ম়ালরয়শ্বশয়়া, শ্বেঙ্গ়াপু র, েশ্বক্ষর্ কে়াশ্বরয়়া এৈং
র্থ়াইল্য়াি ।

োংখ্য়ায় ে়াশ্বনয়়ার েয়াশ্বরয়়ার:

শ্বেডশ্বন কেশ্বনে ি়াশ্বেে েুনে ়ারমন্টটি শ্বিরতরেন র়াশ্বশয়়ার আেল়ান
ে়ার়াতরেি

নতুন টাইতটল স্পনের এৈং টরতো ও়োটারিে ম্যারাথন ও ভাচপু ়োল সরতের
অক্তফক্তে়োল প্রযুক্তি পরামশপক অংশীদার হও়োর জন্য TCS ে়ান়াড়া র়াশ্বনাং
শ্বেশ্বরি(CRS) এর োতথ অংশীদাক্তরে কতরতে ।
এটি পশ্বররৈশগত প্রি়াৈ েয়ালকুরলের অফার করতৈ, যা সদ ড়ক্তৈদ এৈং
দশপকতদর তাতদর পক্তরতৈশগত প্রভাৈ ট্রযাক এৈং অফতেট করতত েক্ষম করতৈ।
ক্তৈিজু তড় েমস্ত সদ ড়ক্তৈদ এৈং দশপকতদর জন্য একটি অোধারণ সরতের অক্তভজ্ঞতা
প্রদান করার জন্য TCS CRS-এর োতথও কাজ করতৈ।

সটক্তনতে আেলান কারাততেভ অযাক্তন্ড মাতরতক 6-3, 6-3 ব্যৈধাতন পরাক্তজত কতর
ক্তেিক্তন সটক্তনে ক্লাক্তেক ফাইনাতল পু রুষতদর ক্তেতঙ্গলে ক্তশতরাপা ক্তজতত ক্তনতজর
কযাক্তর়োতরর তৃতী়ে এটিক্তপ টুযর ক্তশতরাপা সজততন । মক্তহলাতদর ক্তেতঙ্গলে ক্তশতরাপা
ক্তৈতির ন়ে নের স্পযাক্তনশ সখতলা়োড় পাওলা ৈাতিাো সজততন, ক্তযক্তন ৈারতৈারা
সক্রজক্তেতকাভাতক 6-3 4-6 7-6(4) ব্যৈধাতন পরাক্তজত কতরন |
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•

কযাক্তর়োর-উচ্চ িাৈলে র্যাক্তঙ্কং: 1

•

কযাক্তর়োর-উচ্চ একক রযাক্তঙ্কং: 27

•

ক্তশতরাপা: 43

•

গ্রযান্ড লযাম জ়ে: 6 (মক্তহলা িাৈলে 3, ক্তমেি িাৈলে 3)

•

মক্তহলাতদর িাৈল: অতিক্তল়োন ওতপন (2016), উইেলিন এৈং ইউএে
ওতপন (2015)

TCS েরররন্ট়া ওয়়াে়ারফ্রন্ট ম্য়ার়ার্থরনর ে়াইরেল পন্সর হরয়
উরঠরে
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প়াশ্বেস্ত়াশ্বন শ্বররেে েরলর অশ্বধন়ায়ে ৈ়াৈর আিম আইশ্বেশ্বে
ৈষে রের়া পু রুষরের টি-রে়ারয়শ্বন্ট েরলর অশ্বধন়ায়ে শ্বহে়ারৈ মরন়ানীত
হরয়রেন
পাক্তকস্তাক্তন অক্তধনা়েক ৈ়াৈর আিমরে 2021 োতলর জন্য ICC পু রুষতদর T20I
দতলর অক্তধনা়েক ক্তহতেতৈ মতনানীত করা হত়েতে । পু রুষতদর ক্তক্রতকতট ICC টিম
অফ য ই়োতর 11 জন সেরা সখতলা়োরতক স্বীকৃক্তত সদও়ো যারা একটি কযাতলন্ডার
ৈেতর তাতদর পারফরম্যাি এর মােতম েৈাইতক মুগ্ধ কতরতেন | 11 জতনর দতল
কে়ানও ি়ারতীয় পু রুষ কখরল়ায়়া়ি ি়ায়গ়া প়ানশ্বন ।
2021 োতলর ICC মক্তহলাতদর টি-তটাত়েক্তে ICC টিম অফ য ই়োতর, 11
েদতস্যর দতল একমাত্র ভারতী়ে মক্তহলা সখতলা়োড় স্মৃক্তত মন্ধনার নাম রত়েতে ।
2018 (ওতপনার) এৈং 2019 (নের ক্ততন) এর পর ৈেতরর টি-তটাত়েক্তে দতল
তৃতী়েৈাতরর মততা তাক্তলকা়ে জা়েগা কতর ক্তনত়েতেন স্মৃক্তত। ইংল্যাতন্ডর ন্য়াে
ে়াইি়াররে 2021 োতলর জন্য ICC মক্তহলা টি-তটাত়েক্তে টিম অফ য ই়োতরর
অক্তধনা়েক করা হত়েতে।

Obituaries News in Bengali
‘ম়াে়ার অফ অরফ়ান্স’ ন়ারম খ্য়াত শ্বেন্ধুত়াই ে়াপে়াল প্রয়়াত
হরয়রেন
73 ৈের ৈ়েেী েমাজকমী ক্তেন্ধুতাই োপকাল( যাতক ‘অন়ারর্থর ম়া’ও ৈলা হত)
প্র়োত হতলন | তাতক 'শ্বেন্ধুত়াই' ৈা 'ম়াই' নাতমও উতিখ করা হত়েক্তেল । ক্ততক্তন
2021 োতল েমাজকমপ ক্তৈভাতগ পদ্মশ্রী পু রোর সপত়েক্তেতলন । এোড়াও ক্ততক্তন তার
জীৈেশা়ে 750 টিরও সৈক্তশ পু রস্কার ও েম্মান সপত়েতেন । ক্ততক্তন প্রা়ে 2,000 জন
অনাথতক দিক ক্তনত়েতেন । ক্ততক্তন মহারাতষ্ট্রর ৈাক্তেন্দা ক্তেতলন । 2010 োতল তার
জীৈতনর উপর "মী শ্বেন্ধুত়াই ে়া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 সরকতিপর
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 অজপন কতরন।

প্রখ্য়াত প্রত্নতেশ্বৈে শ্বর্থরু আর ন়াগস্ব়ামী প্রয়়াত হরয়রেন
প্রখ্যাত ভারতী়ে ইক্ততহােক্তৈদ, প্রত্নতত্ত্বক্তৈদ এৈং তাক্তমলনাড়ুর এক্তপগ্রাক্তফে
র়ামচন্দ্রন ন়াগস্ব়ামী প্র়োত হত়েতেন । মৃ তুযকাতল তার ৈ়েে ক্তেল 91 ৈের ।
ক্ততক্তন তাক্তমলনাড়ু েরকাতরর প্রত্নতত্ত্ব ক্তৈভাতগর প্রথম পক্তরচালক ক্তেতলন । ক্ততক্তন
মক্তন্দতরর ক্তশলাক্তলক্তপ এৈং তাক্তমলনাড়ুর ক্তশল্প ইক্ততহাতের কাতজর জন্য পক্তরক্তচত
ক্তেতলন ।
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2018 োতল, নাগাস্বামী ভারততর তৃতীয় েরৈে ়াচ্চ কৈে়ামশ্বরে পু রস্ক়ার
পদ্মভূষতণ ভূক্তষত হন । ক্ততক্তন 100 টিরও সৈক্তশ ৈই ক্তলতখতেন এৈং তার েৈপতশষ
ৈই ক্তেল ‘Senthamizh Naadum Pandbum’, যা 2022 োতলর
জানু়োক্তরতত প্রকাক্তশত হত়েক্তেল ।

প্রৈীর্ ম়ার়াঠি কলখে এৈাং েম়ািেমী অশ্বনল আওচ়াত প্রয়়াত
হরয়রেন
প্রখ্যাত মারাঠি সলখক ও েমাজকমী অক্তনল আওচাত প্র়োত হত়েতেন । আওচাত
1986 োতল পু তনতত মুিাঙ্গন পু নৈপােন সকে নাতম একটি আেক্তি মুি সকতের
প্রক্ততষ্ঠা কতরক্তেতলন । ক্ততক্তন “Manasa”, Swatahavishayi, “Gard”,
“Karyarat”, “Karyamagna” এৈাং “Kutuhalapoti” এর মততা সৈশ
কত়েকটি মারাঠি ৈই সলখার জন্য পক্তরক্তচত ক্তেতলন ।

শ্বৈখ্য়াত ের্থ়ােশ্বল নৃ তযশ্বশল্পী এৈাং পদ্মশ্রী প্র়াপে শ্বমরলন়া ে়ালশ্বিশ্বন
প্রয়়াত হরয়রেন
িাতির ক্তৈখ্যাত কথাকক্তল নৃতযক্তশল্পী ক্তমতলনা োলক্তভক্তন প্র়োত হত়েতেন । ইতালী়ে
ৈংতশাদ্ভূত োলক্তভক্তন ভারততর ক্তন়েক্তমত পক্তরদশপক ক্তেতলন, ক্তৈতশষ কতর সকরালা়ে
সযখাতন ক্ততক্তন কথাকক্তল ক্তশতখক্তেতলন এৈং প্যাক্তরতে ভারতী়ে নৃ ততযর একটি স্কুল
‘তেোর মন্ডপা’ চালাততন। আটপ পারফক্তমপং-এর সক্ষতত্র ক্তৈতশষ অৈদাতনর জন্য
ভারত েরকার 2019 োতল োলক্তভক্তনতক পদ্মশ্রী পু রস্কার প্রদান কতর।

ি়ারতীয় হশ্বে েরলর প্র়ািন অশ্বধন়ায়ে চরর্শ্বিৎ শ্বোং প্রয়়াত
হরয়রেন
প্রািন হক্তক ক্তমি-ক্তফডার চরর্শ্বিৎ শ্বোং হৃদযতন্ত্রর ক্তক্র়ো ৈন্ধ এৈং দীেপাক্ত়েত
ৈ়েেজক্তনত অেু স্থতার পতর প্র়োত হত়েতেন । মৃতুযকাতল ক্ততক্তন 90 ৈের ৈ়েেী
ক্তেতলন। ক্ততক্তন ভারতী়ে হক্তক দতলর কযাতপ্টন ক্তেতলন | ক্ততক্তন 1964 োতলর
কে়াশ্বেও অশ্বলশ্বম্পরে স্বর্ে সজতা দতলর েদস্য ক্তেতলন | এোড়াও ক্ততক্তন ভারতী়ে
দতলর েদস্য ক্তেতলন সযটি 1960 োতলর সরাতম অনুক্তষ্ঠত সগমতে এৈং 1962
োতলর এক্তশ়োন সগমতে সর প্য পদক ক্তজততক্তেল।

ৈশ্বলউরডর চলশ্বচ্চত্র প্রর ়ািে শ্বৈিয় গ়াল়াশ্বন প্রয়়াত হরয়রেন
ৈক্তলউতির চলক্তচ্চত্র প্রতযাজক ক্তৈজ়ে গালাক্তন প্র়োত হত়েতেন । ক্ততক্তন িাি 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 মক্তিকা 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)।

শ্বোংৈেশ্বন্ত কেশ্বনয়়ার োংরক্ষর্ৈ়ােী 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 ।
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ি়ারতীয় কনৌৈ়াশ্বহনীর 1971 ে়ারলর ু রির 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 ক্তফ্লতটর ফ্লযাগ অক্তফোর কমাক্তন্ডং ক্তেতলন। ভারত 1971 োতলর যুতে
পাক্তকস্তানতক পরাক্তজত করার ফতল ৈাংলাতদতশর েৃ ক্তষ্ট হ়ে । গত ৈেতরর 1 ক্তিতেের
ভাইে অযািক্তমরাল েরমা তার শততম জন্মক্তদন পালন কতরক্তেতলন। ক্ততক্তন েম্প্রক্তত
ক্তদক্তিতত আজাক্তদ কা অমৃ ত মতহাৎেৈ উদযাপতনও অংশ ক্তনত়েক্তেতলন।
েরমা 1971 োতলর যুতের েম়ে ইোনপ ক্তফ্লতটর ফ্লযাগ অক্তফোর কমাক্তন্ডং ক্তেতলন।
1971 োতলর যুতে ভারত পাক্তকস্তানতক পরাক্তজত কতর ৈাংলাতদশ েৃ ক্তষ্ট কতরক্তেল।

শ্বশলাং কচম্ব়ার কে়ায়়াররর প্রশ্বতষ্ঠ়াত়া শ্বনল নাংশ্বেনশ্বরহ প্রয়়াত হরয়রেন
ক্তশলং সচোর সকা়োর (SCC) এর প্রক্ততষ্ঠাতা এৈং ক্তৈখ্যাত ভারতী়ে কনোটপ
ক্তপ়োতনাৈাদক নীল নংক্তকনক্তরহ প্র়োত হত়েতেন । 2010 োতল SCC প্রািন
মাক্তকপন সপ্রক্তেতিে ৈারাক ওৈামা এৈং ক্তমতশল ওৈামার ভারত েফতরর েম়ে
পারফমপ কতরক্তেল । ভারতী়ে মহাকাশ রতকট চেযান - 2 এর চাৌঁতদ অৈতরতণর
লাইভ সটক্তলকাে অনুষ্ঠাতনর েম়ে SCC-এর েংস্করণ 'ৈতন্দ মাতরম' ৈাজাতনা
হত়েক্তেল । 2015 োতল, ক্ততক্তন ভারততর চতুথপ েতৈপাচ্চ সৈোমক্তরক েম্মান ‘পদ্মশ্রী’
সত ভূক্তষত হন।

অস্ক়ার এৈাং গ্রয়াশ্বম-িয়ী গীশ্বতে়ার কমশ্বরশ্বলন ৈ়াগে ম্য়ান প্রয়়াত
হরয়রেন
অস্কার, এক্তম এৈং গ্রযাক্তমজ়েী মাক্তকপন গীক্ততকার সমক্তরক্তলন ৈাগপম্যান প্র়োত হত়েতেন
। ৈাগপম্যান গান সলখার জন্য তার স্বামী অযালান ৈাগপম্যাতনর োতথ েহতযাক্তগতা
কতরক্তেতলন । ক্তৈখ্যাত েঙ্গীত-তলখক এই জু টি অেংখ্য সটক্তলক্তভশন সশা, চলক্তচ্চত্র
এৈং মঞ্চ েঙ্গীততর জন্য েঙ্গীত এৈং গান ক্তলতখতেন । এই জু টি 16 ৈার অস্কাতরর
জন্য মতনানীত হত়েক্তেল এৈং ক্ততনৈার জ়েী হত়েক্তেল ।

প্রয়়াত হরলন েন্ন়ি কলখে ‘চম্প়া’
82 ৈের ৈ়েেী ক্তৈক্তশষ্ট কন্নড় সলখক চেতশখর পাক্ততল প্র়োত হতলন | ক্ততক্তন
"চম্পা" নাতম পক্তরক্তচত | ক্ততক্তন একজন কন্নড় ভাষা কমী, কক্তৈ এৈং একজন
নাটযকার ও কন্নড় োক্তহতয পক্তরষতদর (KSP) েভাপক্তত ক্তহতেতৈ দাক্ত়েে পালন
কতরতেন ।

ইউরর়াপীয় প়ালে ়ারমরন্টর কপ্রশ্বেরডন্ট কডশ্বিড ে়ারে়াশ্বল প্রয়়াত
হরয়রেন
ইউতরাপী়ে পালপাতমতের সপ্রক্তেতিে কডশ্বিড ে়ারে়াশ্বল অেু স্থ হত়ে প্র়োত
হত়েতেন । ক্ততক্তন জু লাই 2019 কর্থরে 2022 ে়ারলর জানু়োক্তরতত তার মৃ তুয পযপন্ত
ইউতরাপী়ে পালপাতমতের সপ্রক্তেতিে ক্তহতেতৈ দাক্ত়েে পালন কতরক্তেতলন । ক্ততক্তন
2009 োতল ইউতরাপী়ে পালপাতমতের (MEP) েদস্য ক্তহতেতৈ প্রথম ক্তনৈপাক্তচত হন।
পতর জু লাই 2014 োতল, োতোক্তল ইউতরাপী়ে পালপাতমতের ভাইে-তপ্রক্তেতিে
ক্তহোতৈ ক্তনৈপাক্তচত হন । ক্ততক্তন ইতাক্তলতত 2019 োতলর ইউতরাপী়ে পালপাতমে
ক্তনৈপাচতন 128,533 সভাট সপত়ে নতুন রাষ্ট্রপক্তত ক্তনৈপাক্তচত হন । ইউতরাপী়ে েংেদ
EU এর োতটি শাখার একটি । এর েদর দপ্তর িাতির িােৈাতগপ ।
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অশ্বলশ্বম্পে পেেিয়ী অয়ার্থশ্বলে শ্বডওন কলরি়ার প্রয়়াত হরয়রেন
2020 অক্তলক্তম্পতক 400 ক্তমটার সদ তড় অংশ সনও়ো অক্তলক্তম্পক অযাথক্তলট ক্তিওন
সলতন্ডার মাক্তকপন যুিরাতষ্ট্রর সটোতে একটি মারাত্মক গাক্তড় দ্যেপটনার কারতণ 29
ৈের ৈ়েতে প্রাত হত়েতেন । ক্ততক্তন 28 অতক্টাৈর 1992 োতল ক্তত্রক্তনদাদ এৈং
সটাৈাতগাতত (কযাক্তরক্তৈ়োন দ্বীপপু ঞ্জ, দক্তক্ষণ আতমক্তরকা) জন্মগ্রহণ কতরক্তেতলন,
ক্ততক্তন 400 ক্তমটার চযাক্তম্প়েনক্তশতপ দক্ষ ক্তেতলন । ক্ততক্তন 2012 োতল লন্ডন
অক্তলক্তম্পতক অংশগ্রহণ কতরক্তেতলন এৈং 4×400 ক্তমটার ক্তরতলতত সিাঞ্জ পদক
ক্তজততক্তেতলন । ক্ততক্তন 2021 এর সটাক্তকও অক্তলক্তম্পক এৈং 2016 োতলর ক্তরও
অক্তলক্তম্পতকও অংশগ্রহণ কতরক্তেতল ন।

শ্বোংৈেশ্বন্ত েত্থে নৃ তযশ্বশল্পী পশ্বণ্ডত শ্বৈরিু মহ়ার়াি প্রয়়াত হরয়রেন
ক্তকংৈদক্তন্ত কত্থক নৃতযক্তশল্পী পক্তেত ক্তৈরজু মহারাজ 83 ৈের ৈ়েতে প্র়োত হত়েতেন
। সদতশর ক্তদ্বতী়ে-েতৈপাচ্চ সৈোমক্তরক পু রস্কার পদ্মক্তৈভূষণ প্রাপক পক্তেত ক্তৈরজু
মহারাজতক তাৌঁর ক্তশষ্য এৈং অনুরাগীরা সস্নতহর োতথ পক্তেত-ক্তজ ৈা মহারাজ-ক্তজ
ৈতল িাকততন এৈং ক্ততক্তন ক্তেতলন ভারততর অন্যতম ক্তৈখ্যাত ক্তশল্পী।
ক্তৈরজু মহারাজ কথক নৃতযক্তশল্পীতদর মহারাজ পক্তরৈাতরর একজন ৈংশধর ক্তেতলন,
যার মতে ক্তেতলন তার দ্যই কাকা শম্ভু মহারাজ এৈং লােু মহারাজ এৈং তার ক্তপতা
ও গুরু আচান মহারাজ । ক্তৈরজু মহারাতজরও ঠ্ুমক্তর, দাদরা, ভজন এৈং গজতলর
উপর ক্তৈতশষ কতৃপে ক্তেল |

ম়াশ্বলর প্র়াির্ কপ্রশ্বেরডন্ট ইর়াশ্বহম কৈ়াৈ়াে়ার কেইত়া প্রয়়াত
হরয়রেন
মাক্তলর প্রািণ সপ্রক্তেতিে ইিাক্তহম ৈু ৈাকার সকইতা প্র়োত হত়েতেন । ক্ততক্তন 2013
োতলর সেতপ্টের মাে সথতক 2020 োতলর আগে মাে অৈক্তধ োত ৈের ধতর
মাক্তলর শােনভার পক্তরচালনা কতরক্তেতলন | ক্ততক্তন 1994 োল সথতক 2000 োল
পযপন্ত সদতশর প্রধানমন্ত্রী ক্তহোতৈও দাক্ত়েে পালন কতরক্তেতলন। ক্ততক্তন মাক্তলর েম্মান
পু নরুোর করার প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তদত়েক্তেতলন ।

পদ্মশ্রী প্র়াপ্ত েম়ািেমী শ়াশ্বন্ত কেৈী প্রয়়াত হরলন
ওক্তড়শার েমাজকমী এৈং পদ্মশ্রী পু রস্কারপ্রাপ্ত শাক্তন্ত সদৈী প্র়োত হত়েতেন । তাতক
লু গশ্বে কেৈীও ৈলা হততা । মৃতুযকাতল তার ক্তেল ৈ়েে 88 ৈের । ক্ততক্তন দক্তরদ্রতদর
কণ্ঠস্বর ক্তহোতৈ স্মরণী়ে ক্তেতলন | ক্ততক্তন ক্তপক্তেত়ে পরা েম্প্রদাত়ের মানুতষর ক্তৈতশষ
অৈদান সরতখক্তেতলন । 2021 োতলর 9 নতভের তাক্তরতখ রাষ্ট্রপক্তত রাম নাথ
সকাক্তৈতন্দর কাে সথতক ক্ততক্তন মযপাদাপূ ণপ পদ্মশ্রী পু রস্কার সপত়েতেন।

প্রখ্য়াত ৈ়াাংল়া শ্বর্থরয়ে়ার ব্যশ্বিত্ব ে়াওশ্বল শ্বমত্র প্রয়়াত হরয়রেন
প্রখ্যাত ৈাংলা ক্তথত়েটার ব্যক্তিে োওক্তল ক্তমত্র প্র়োত হত়েতেন । ক্ততক্তন 1974 োতল
ঋক্তেক েটতকর আভান্ত গাতিপ চলক্তচ্চত্র ‘Jukti Takko aar Gappo’ কত
অক্তভন়ে কতরক্তেতলন । ক্ততক্তন মহাভারততর আতরকটি রূপান্তর ৈহুল জনক্তপ্র়ে কথা
অমৃ তেম্মান(শেগুক্তল সযগুক্তল অমৃ ততর মততা) ক্তলতখক্তেতলন, পক্তরচালনা
কতরক্তেতলন এৈং অক্তভন়ে কতরক্তেতলন । োওক্তল ক্তমত্র 2003 োতল েঙ্গীত নাটক
আকাতদক্তম, 2009 োতল পদ্মশ্রী এৈং 2012 োতল ৈঙ্গ ক্তৈভূষতণর প্রাপক ক্তেতলন|
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শ্বোংৈেশ্বন্ত ৈ়াাংল়া েশ্বমক্স শ্বশল্পী, কলখে ও শ্বচত্রের ন়ার়ায়র্ কেৈন়ার্থ
প্রয়়াত হরয়রেন
ক্তকংৈদক্তন্ত ৈাংলা কক্তমে ক্তশল্পী, সলখক ও ক্তচত্রকর নারা়েণ সদৈনাথ দীেপ অেুস্থতার
পর প্র়োত হত়েতেন | মৃ তুযকাতল ক্ততক্তন 97 ৈের ৈ়েেী ক্তেতলন । ক্ততক্তন ক্তেতলন
জনক্তপ্র়ে ৈাংলা কক্তমক ক্তিপ সযমন হ়াে়া কি়াাঁে়া(1962), ৈ়াাঁেুল য কগ্রে(1965)
এৈং নরন্ট কফ়ারন (1969) এর স্রষ্টা । 2021 োতল নারা়েণ সদৈনাথতক ভারততর
চতুথপ েতৈপাচ্চ সৈোমক্তরক পু রস্কার ‘পদ্মশ্রী’ দ্বারা েম্ম্ম্মাক্তণত করা হত়েক্তেল |

শ্বৈরির েৈরচরয় ৈয়স্ক ম়ানু ষ স্য়াে়াশ্বনেরন়া কে ল়া ফুরয়রন্ত 112 ৈের
ৈয়রে প্রয়়াত হরয়রেন
েৈতচত়ে ৈ়েস্ক জীক্তৈত ব্যক্তি (পু রুষ) এর ক্তগতনে ও়োডপ সরকিপধারী স্য়াে়াশ্বনেরন়া
কে ল়া ফুরয়রন্ত গাক্তেপ়ো (তস্পন) 112 ৈের 341 শ্বেন ৈ়েতে প্র়োত হত়েতেন ।
স্যাটাক্তনপতনা 2021 োতলর সেতপ্টেতর েৈতচত়ে ৈ়েস্ক জীক্তৈত ব্যক্তি (পু রুষ)
ক্তহোতৈ সরকিপটি কতরক্তেতলন যখন তার ৈ়েে 112 ৈের 211 ক্তদন ক্তেতলন । ক্ততক্তন
11 সফব্রু়োক্তর, 1909 োতল সস্পতনর ক্তলওতনর পু ত়েতন্ত কাতস্ত্রা এলাকা়ে জন্মগ্রহণ
কতরন।

শ্বৈখ্য়াত পশ্বররৈশশ্বৈে ও ‘রেি ে়াইরলন্ট িয়াশ্বল’ প্রচ়ারে এম.রে.
প্রে়াে প্রয়়াত হরয়রেন
ক্তৈখ্যাত পক্তরতৈশৈাদী ও ‘তেভ োইতলে ভযাক্তল’ এর প্রচারক অোপক এম সক
প্রোদ েম্প্রক্তত প্র়োত হত়েতেন । সকরালার োইতলে ভযাক্তলতত ক্তচরহক্তরৎ
গ্রীষ্মমন্ডলী়ে সরইন ফতরেতক র্ধ্ংতের হাত সথতক ৈাৌঁচাতত ঐক্ততহাক্তেক
আতন্দালতন ক্ততক্তন একজন ক্তৈক্তশষ্ট ব্যক্তিে ক্তেতলন। ক্ততক্তন জনক্তপ্র়ে ক্তৈজ্ঞান
আতন্দালন, ‘কের়াল়া স্ব়াস্থয ে়াশ্বহতয পশ্বরষে’-এরও সনতৃে ক্তদত়েক্তেতলন।
প্রতফের এম. সক. প্রোদ কাক্তলকট ক্তৈিক্তৈযালত়ের সপ্রা-ভাইে-চযাতিলর ক্তহোতৈ
দাক্ত়েে পালন কতরক্তেতলন | ক্ততক্তন সকরালা রাতজয পক্তরতৈশ েুরক্ষা কাযপক্রতমর
অগ্রভাতগ ক্তেতলন।

প্ররফশন়াল পৈে ত়ারর়াহী কমির হশ্বর প়াল শ্বোং আহলু ওয়়াশ্বলয়়া প্রয়়াত
হরয়রেন

Defence News in Bengali
এক্স়ারে়াইি শ্বমল়ান 2022: ি়ারত 46টি কেরশর কমগ়া কনৌ ু রির
কখল়া আরয়়ািন েররত চরলরে
ভারত 25 সফব্রু়োক্তর, 2022 সথতক ক্তৈশাখাপিনতম ৈহুতদতশর সন এোরোইজ
ক্তমলাতন অংশগ্রহতণর জন্য সমাট 46টি ৈন্ধুেপূ ণপ 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 |

ি়ারত েফলি়ারৈ কনৌৈ়াশ্বহনীর ররম়াে রুি শ্বমে়াইল পরীক্ষ়া
েরররে

ক্ততক্তন তার আত্মজীৈনী “Higher Than Everest” েহ 13টিরও সৈক্তশ ৈই

ক্তিতফি ক্তরোচপ অযান্ড সিতভলপতমে অগপানাইতজশন (DRDO) ভারতী়ে
সন ৈাক্তহনীর জন্য িতমাে েু পারেক্তনক ক্রুজ সক্ষপণাতস্ত্রর একটি ৈক্তধপত সরতঞ্জর sea
to sea variant েফলভাতৈ পরীক্ষা কতরতে । িতমাে েু পারেক্তনক ক্রুজ
সক্ষপণাতস্ত্রর এই উন্নত sea to sea variant টি ভারতী়ে সন ৈাক্তহনীর ক্তেলথ
গাইতিি-ক্তমোইল সিি়োর INS ক্তৈশাখাপিনম সথতক উত্তক্ষপণ করা
হত়েক্তেল ।

ক্তলতখতেন । সমজর আহলু ও়োক্তল়ো ইক্তন্ড়োন মাউতেক্তন়োক্তরং ফাউতন্ডশন এৈং

শ্বমে়াইলটি েম্পরেে:

ক্তদক্তি মাউতেক্তন়োক্তরং অযাতোক্তেত়েশতনর প্রািন েভাপক্ততও ক্তেতলন।

•

BrahMos Aerospace ভারত-রাক্তশ়োর একটি সয থ উতযাগ |

•

ক্তমোইলটি ে়াৈরমশ্বরন, ি়াহ়াি, শ্বৈম়ান ৈা ল্য়াি সথতক উৎতক্ষপণ করা
সযতত পাতর ।

•

িতমাে সক্ষপণাস্ত্রটি 2.8 Mach ৈা শতের প্রা়ে ক্ততনগুণ গক্তততত উড়তত
েক্ষম ।

েু পক্তরক্তচত সপশাদার পৈপতাতরাহী সমজর হক্তর পাল ক্তেং আহলু ও়োক্তল়ো েম্প্রক্তত
প্র়োত হত়েতেন । সমজর হক্তর পাল ক্তেং আহলু ও়োক্তল়ো 1965 ে়ারল অিুে ন
পু রস্ক়ার, 1965 ে়ারল পদ্মশ্রী পু রস্ক়ার, 2002 ে়ারল পদ্মিূষর্ পু রস্ক়ার এৈং
2009 ে়ারল কতনশ্বিাং কন়াররগ ি়াতীয় অয়াডরিঞ্চ়ার পু রস্ক়ার সপত়েক্তেতলন |

প্রশ্বতরক্ষ়া মন্ত্রে রক্ষ়া কপনশন শ্বশখ়ায়ত শ্বনৈ়ারর্ কপ়ােে়াল চ়ালু েরররে
প্রক্ততরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ ক্তেং প্রািন োক্তভপেম্যান(ESM) এৈং তাতদর
ক্তনভপ রশীলতদর সপনশন-েম্পক্তকপত অক্তভতযাগগুক্তলর েমাধান করার জন্য একটি
‘online Raksha Pension Shikayat Nivaran Portal’ স্থাপন
কতরতেন। সপাটপালটি তাতদর েরােক্তর প্রািন বেক্তনক কল্যাণ ক্তৈভাতগর (DESW)
কাতে অক্তভতযাগ জানাতত োহায্য করতৈ |
40
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ি়ারতীয় কনৌৈ়াশ্বহনী এৈাং র়াশ্বশয়়ান কনৌৈ়াশ্বহনী আরৈ ে়াগরর
PASSEX এক্স়ারে়াইি পশ্বরচ়ালন়া েরররে
ভারতী়ে সন ৈাক্তহনী এৈং রাক্তশ়োন সন ৈাক্তহনী আরৈ োগতরর সকাক্তচন ৈন্দতর
PASSEX এোরোইজ চালু কতরতে । ভারতী়ে সন ৈাক্তহনীর সদশী়েভাতৈ
ক্তিজাইন ও ক্তনক্তমপত করা গাইতিি-ক্তমোইল সিি়োর, আইএনএে সকাক্তচ
এোরোইতজ অংশ ক্তনত়েক্তেল। রাক্তশ়োন সফিাতরশন সন ৈাক্তহনীর প্রক্ততক্তনক্তধে কতর
RFS অয়াডশ্বমর়াল ট্রিশ্বৈউেে।
আরও দ্যটি রাক্তশ়োন সন জাহাজ রাক্তশ়োন সনভাল ক্তমোইল ক্রুজার ভাক্তর়োগ এৈং
রাক্তশ়োন টযাঙ্কার ৈক্তরে ৈু তটামাও এই এোরোইতজ অংশ ক্তনত়েক্তেল ।
এোরোইজটি দ্যই সন ৈাক্তহনীর মতে েমি়ে ও আন্তঃকাযপক্ষমতা প্রদশপন কতর এৈং
এতত কেৌশলগত, রে-রডে কহশ্বলেে়ার অপ়াররশন এৈং কনৌ ়ান
ে়া ে রম অন্তভুপি ক্তেল।

ি়ারত কর্থরে ররম়াে রুি শ্বমে়াইল শ্বেনরত চরলরে শ্বফশ্বলপ়াইন
ক্তফক্তলপাইন েরকার সন ৈাক্তহনীর জন্য িতমাে সশার-ক্তভক্তিক ক্রুজ ক্তমোইল ক্তেতেম
সকনা প্রথম ক্তৈতদশী সদশ হত়ে উঠ্তত চতলতে । এই চুক্তি ভারততর প্রক্ততরক্ষা
উত্পাদন ব্যৈস্থাতক একটি ৈড় উত্োহ প্রদান করতৈ । আনুমাক্তনক চুক্তির মূল্য
$374,9 ক্তমক্তল়েন । BrahMos Aerospace Pvt Ltd ক্তফক্তলপাইন সন ৈাক্তহনীর
জন্য সশার-ক্তভক্তিক অযাক্তে-ক্তশপ ক্তমোইল ক্তেতেম অক্তধগ্রহণ প্রকতল্পর অধীতন
সক্ষপণাস্ত্রটি েরৈরাহ করতৈ ।

ি়ারত ও ি়াপ়ান ৈরঙ্গ়াপে়াগরর ে়ামু শ্বদ্রে প়ােেন়ারশ্বশপ এক্স়ারে়াইি
পশ্বরচ়ালন়া েরররে
ভারতী়ে সন ৈাক্তহনী এৈং জাপান সমক্তরটাইম সেলফ-ক্তিতফি সফাতেপর (JMSDF)
মতে ৈতঙ্গাপোগতর COVID-19-এর মতেই একটি নন-কোক্ট সমাতি
সমক্তরটাইম পাটপনারক্তশপ এোরোইজ অনুক্তষ্ঠত হত়েতে । ভারতী়ে পতক্ষর
প্রক্ততক্তনক্তধে কতরক্তেল ভারতী়ে সন জাহাজ (INS) ক্তশৈাক্তলক ও INS কদমাট এৈং
জাপাতনর পক্ষ সথতক প্রক্ততক্তনক্তধে কতরক্তেল JMSDF সন জাহাজ উরাগা এৈং
ক্তহরাতিা । ক্তদ্বপাক্তক্ষক েম্পকপ সজারদার করা, প্রক্ততরক্ষা েহতযাক্তগতার প্রচার,
পারস্পক্তরক সৈাঝাপড়া, আন্তঃকাযপক্ষমতা ৈৃ ক্তে এৈং ভারতী়ে সন ৈাক্তহনী ও জাপান
সমক্তরটাইম সেলফ-ক্তিতফি সফাতেপর (JMSDF) মতে েতৈপািম এোরোইজগুক্তল
ক্তৈক্তনম়ে করা ক্তেল এর প্রধান উতেে ।
শ্বেেু গুরুত্বপূ র্ে মহ়ি়া:
•

Red Flag: ভারত এৈং মাক্তকপন যুিরাষ্ট্র

•

Al Nagah: ভারত ও ওমান

•

‘Naseem-Al-Bahr’: ভারত ও ওমান

•

Ekuverin: ভারত এৈং মালদ্বীপ

•

Garuda Shakti: ভারত এৈং ইতন্দাতনক্তশ়ো

•

Desert Warrior: ভারত এৈং ক্তমশর
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িয়ন্ত ক ়াষ়ারলর 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 তৃণমূ ল 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 ক্তৈস্তাক্তরতভাতৈ আতলাচনা করা হত়েতে ।

অরুন্ধতী িট্ট়াচ়ার ে র উপর “Indomitable: A Working
Woman’s Notes on Life, Work and Leadership” ন়ামে
এেটি ৈই প্রে়াশ্বশত হরয়রে
হাপপার কক্তলি "Indomitable: A Working Woman's Notes on Life,
Work and Leadership" নামক অৈেরপ্রাপ্ত ভারতী়ে ব্যাঙ্কার এৈং সেট ব্যাঙ্ক
অফ ইক্তন্ড়োর প্রািন প্রথম মক্তহলা সচ়োরপােপন অরুন্ধতী ভট্টাচাতযপর আত্মজীৈনী
প্রকাশ কতরতে ৷ এই ৈইটিতত পু রুষতাক্তন্ত্রক েমাতজ অরুন্ধতী ভট্টাচাতযপর জীৈতনর
যাৈতী়ে েংগ্রাম তুতল ধরা হত়েতে |

মীন়াে়াশী কলশ্বখ ‘India’s Women Unsung Heroes’ ন়ামে
েশ্বচত্র েশ্বমে ৈই প্রে়াশ েরররেন
সকেী়ে েংস্কৃক্তত প্রক্ততমন্ত্রী মীনাকাশী সলক্তখ সদতশর নারী স্বাধীনতা েংগ্রামীতদর
প্রক্তত েো ক্তহতেতৈ ‘India’s Women Unsung Heroes’ নাতম একটি েক্তচত্র
কক্তমক ৈই প্রকাশ কতরতেন। ভারতী়ে কক্তমকে এৈং গ্রাক্তফক নতভতলর ভারতী়ে
প্রকাশক Amar Chitra Katha-র োতথ অংশীদাক্তরতে েংস্কৃক্তত মন্ত্রক ৈইটি
প্রস্তুত কতরতে ।

তুশ্বহন এ শ্বেনহ়া ও অশ্বঙ্কত়া ি়ামে ়ার কলখ়া ‘য কলরিি অফ শ্বৈরে়া
মু ি়া’ ন়ারম এেটি ৈই প্রে়াশ্বশত হরয়রে
মহারাতষ্ট্রর গভনপর ভগত ক্তেং সকাক্তশ়োক্তর তুশ্বহন এ শ্বেনহ়া এৈং অশ্বঙ্কত়া ি়ামে ়া
রক্তচত 'য কলরিি অফ শ্বৈরে়া মু ি়া' নাতম একটি ৈই প্রকাশ কতরতেন । ৈইটি
একজন স্বল্প পক্তরক্তচত আক্তদৈােী ৈীর ক্তৈরো মুন্ডার গল্প, ক্তযক্তন তার আক্তদৈােী
েম্প্রদাত়ের অক্তধকাতরর জন্য অতযাচারী ক্তিটিশ রাতজর ক্তৈরুতে োহক্তেকতার োতথ
লড়াই কতরক্তেতলন।

ধীররন্দ্র ঝ়া রশ্বচত “Gandhi’s Assassin: The Making of
Nathuram Godse and His Idea of India” শ্বশরর়ান়ারমর এেটি
নতুন ৈই প্রে়াশ্বশত হরয়রে
ক্তদক্তি-ক্তভক্তিক োংৈাক্তদক ধীতরে সক. ঝা, “Gandhi’s Assassin: The
Making of Nathuram Godse and His Idea of India” নাতম একটি নতুন
ৈই ক্তলতখতেন । ৈইটিতত সেইেৈ েংগঠ্নগুক্তলর কথা উতিখ করা হত়েতে যার
োতথ গিতের েম্পকপ রত়েতে |
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রতন ে়াে়ার িীৈনী ‘Ratan N. Tata: The Authorized
Biography’ 2022 ে়ারলর নরিম্বরর প্রে়াশ্বশত হরৈ

েশ্বক্ষর্ কমরুরত কপৌে়ারলন ি়ারতীয় ৈাংরশ়াদ্ভূত েয়ারেন হরপ্রীত

টাটা েি এতমক্তরটাতের সচ়োরম্যান, প্রৈীণ ক্তশল্পপক্তত এৈং জনক্তহনতষী রতন টাটার
অনুতমাক্তদত জীৈনী ‘Ratan N. Tata: The Authorized Biography’
ক্তশতরানাতম 2022 োতলর নতভেতর প্রকাক্তশত হতৈ । জীৈনীটি ক্তলতখতেন একজন
প্রািন ক্তেক্তন়ের আমলা এৈং অৈেরপ্রাপ্ত আইএএে অক্তফোর িঃ থমাে ম্যাক্তথউ |
এটি হাপপারকক্তলি দ্বারা প্রকাক্তশত হতৈ । ৈইটিতত 84 ৈের ৈ়েেী রতন টাটার
বশশৈ, কতলতজর েম়েকাল এৈং অন্যান্য ক্তৈষ়েগুক্তলর মতে প্রাথক্তমক প্রভাৈগুক্তল
েেতন্ধ ৈণপনা করা হত়েতে |

ভারতী়ে ৈংতশাদ্ভূত ক্তিটিশ ক্তশখ সেনা অক্তফোর এৈং ক্তফক্তজওতথরাক্তপে কযাতপ্টন
হরপ্রীত চক্তন্ড ( ক্তযক্তন সপালার প্রীত নাতমও পক্তরক্তচত)প্রথম মক্তহলা ক্তহোতৈ দক্তক্ষণ
সমরুতত সট্রক েম্পূ ণপ ইক্ততহাে গতড়তেন | কযাতপ্টন 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।

চন্দ্রচূ়ি ক ়ারষর “Bose: The Untold Story of An
Inconvenient Nationalist” শ্বশরর়ান়ারমর এেটি ৈই প্রে়াশ্বশত
হরত চরলরে

হরয়রে

চেচূড় সোতষর সলখা “Bose: The Untold Story of An Inconvenient
Nationalist” ক্তশতরানাতমর একটি নতুন জীৈনী ২০২২ োতলর সফব্রু়োক্তরতত
প্রকাক্তশত হতত চতলতে । ৈইটিতত স্বাধীন ভারততর উন্ন়েন, োম্প্রদাক্ত়েকতা, ভূরাজনীক্তত এৈং রাজননক্ততক মতাদশপ েম্পতকপ েু ভাষ চে ৈেু র ক্তচন্তা ও মতামত
তুতল ধরা হত়েতে । এটি সনতাক্তজর জীৈতনর (েু ভাষ চে ৈেু )ক্তৈক্তভন্ন অজানা
ক্তৈষ়েগুক্তলতকও তুতল ধতরতে।

Miscellaneous News in Bengali
িওহরল়াল কনরহরু কর়ারডর ন়াম পশ্বরৈতে ন েরর 'নররন্দ্র কম়ােী ম়াগে '
ের়া হরয়রে
ক্তেক্তকতমর রাজযপাল গঙ্গা প্রোদ একটি নতুন রাস্তার নামকরণ কতরতেন, যার নাম
নতরে সমাদী মাগপ। এটি জওহর লাল সনতহরু মাতগপর ক্তৈকল্প রাস্তা | জাতী়ে েড়ক
310-এ জাতী়ে স্মৃক্ততস্তম্ভটি ৈিপার সরািে অগপানাইতজশন দ্বারা ক্তনক্তমপত হত়েক্তেল।
এরফতল ভারতী়ে পযপটকতদর নাথু লা েীমাতন্ত সপ ৌঁোতনা েহজ হতৈ। ৈিপার সরািে
অগপানাইতজশন দ্বারা ক্তনক্তমত
প এই সিচটি গ্যাংটক এৈং সোমতগা হ্রতদর মতে 15
ক্তকতলাক্তমটার দূরে কক্তমত়েতে।

ল়াে়ারখ ঐশ্বতহযৈ়াহী নৈৈষে 'কল়াে়ার উৎেৈ' উে ়াপন হরয়রে
লাদাতখ সলাোর উত্েৈটি ঐক্ততহযগত ক্ততব্বক্তত সৈ ে েম়েেূ চীতত 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
42

চশ্বি

হ়ায়দ্র়াৈ়ারে ি়াররতর প্রর্থম ওরপন রে শ্বমউশ্বিয়়ারমর উরব়াধন
সকেী়ে ক্তৈজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রক্ততমন্ত্রী িঃ ক্তজততে ক্তেং সততলঙ্গানার হা়েদরাৈাতদ
ভারততর প্রথম ওতপন রক ক্তমউক্তজ়োতমর উতদ্বাধন কতরতেন। ক্তমউক্তজ়োমটিতত
ভারততর ক্তৈক্তভন্ন অংশ সথতক পৃ ক্তথৈীর ইক্ততহাতের 3.3 ক্তৈক্তল়েন ৈের সথতক প্রা়ে
55 ক্তমক্তল়েন ৈেতরর প্রা়ে 35টি ক্তৈক্তভন্ন ধরতণর পাথর প্রদক্তশপত হত়েতে ৷

কেি়াশ্বেয়়া করলওরয় কস্টশরনর ন়াম পশ্বরৈতে ন েরর র়াখ়া হরয়রে
এেত়া নগর করলওরয় কস্টশন
গুজরাতটর নমপদা সজলার সকভাক্তদ়ো সরলওত়ে সেশতনর নাম পক্তরৈতপ ন কতর
একতা নগর সরলওত়ে সেশন করার অনুতমাদন ক্তদত়েতে সরলপথ মন্ত্রক। েযাচু
অফ ইউক্তনটির সকভাক্তদ়ো সরলওত়ে সেশন ভাতদাদরা ক্তৈভাতগর অধীতন পতড় ।
একতা নগর সরলওত়ে সেশতনর সেশন সকাি হতৈ EKNR। সেশতনর
েংখ্যােূ চক সকাি হতৈ 08224620।
গত ৈের, সরল মন্ত্রক ৈতলক্তেল সয গুজরাতটর ক্তৈতির েৈতচত়ে উঁচু মূক্ততপ "স্টয়াচু
অফ ইউশ্বনটি" পক্তরদশপনকারী পযপটকরা সকভাক্তদ়ো সরলওত়ে সেশতনই রাতজযর
েমৃ ে োংস্কৃক্ততক ইক্ততহাে অনুভৈ করতত পারতৈন। পাৈক্তলক-প্রাইতভট
পাটপনারক্তশপ (PPP) উতযাতগর অধীতন, ওত়েোনপ সরলওত়ের ভাতদাদরা ক্তিক্তভশন
গুজরাতটর সকভাক্তদ়ো সরলওত়ে সেশতন একটি েু যতভক্তনর শপ েহ একটি আটপ
গ্যালাক্তর বতক্তরর জন্য ভারতী়ে সরলওত়ে সনটও়োতকপ প্রথম ধরতনর চুক্তি প্রদান
কতরতে।

ি়ারতীয় করলপর্থ ়াত্রীরের হ়ার়ারন়া শ্বিশ্বনেপত্র রয়াে েররত ে়াহ়ায্য
ের়ার িন্য শ্বমশন আম়ানত চ়ালু েরররে
ভারতী়ে সরলওত়ের পক্তিম সরলওত়ে সজাতনর সরলওত়ে সপ্রাতটকশন সফােপ
(RPF) "শ্বমশন আম়ানত" নাতম একটি নতুন উতযাগ চালু কতরতে, যাতত সরল
যাত্রীতদর তাতদর হারাতনা লাতগজ সফরত সপতত েহজ হ়ে । ক্তমশন আমানততর
অধীতন, ফতটা েহ হাক্তরত়ে যাও়ো লাতগজ এৈং ক্তজক্তনেপতত্রর ক্তৈৈরণ সজানাল
সরলওত়ের অক্তফক্তে়োল ওত়েৈোইট https://wr.indianrailways.gov.in/এ আপতলাি করা হতৈ । এটি যাত্রীতদর হারাতনা ক্তজক্তনেপত্র ট্রযাক্তকং করতত এৈং
সফরত সপতত োহায্য করতৈ |
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কে়াশ্বচ ি়াররতর প্রর্থম শহর হরয় উরঠরে ক খ়ারন এেটি িল কমরর়া
প্রেল্প ররয়রে

ি়ারতীয় এশ্বন্ট্র:

2021 োতলর ক্তিতেেতর প্রথম সন যান চালু হও়োর পর সকরালা রাতজযর সকাক্তচ
ভারততর প্রথম শহর হত়ে উতঠ্তে সযখাতন একটি জল সমতট্রা প্রকল্প রত়েতে | এই
লঞ্চটি 747 সকাটি টাকার প্রকতল্পর একটি অংশ যা সকাক্তচ ও়োটার সমতট্রা ক্তলক্তমতটি
(KWML) দ্বারা পক্তরচাক্তলত । সন কাগুতলাতক ৈলা হতৈ ও়োটার সমতট্রা ।

পক্তরচাক্তলত কুজহাঙ্গাল, শুভ্রক্তজৎ ক্তমত্র পক্তরচাক্তলত অক্তভযাক্তত্রক, ইেনীল রা়েতচ ধু রী

ি়াররতর প্রর্থম কহশ্বল-হ়াৈ গুরুগ্র়ারম স্থ়াপন ের়া হরৈ

ম়ার়া কগরে

হক্তর়োনার সিপু টি CM দ্যষ্যন্ত সচ তালা সোষণা কতরতেন সয গুরুগ্রাতম েমস্ত
ক্তৈমান পক্তরতষৈা েহ ভারততর 1ম সহক্তল-হাৈ বতরী হতত চতলতে। সহক্তল-হাৈ হল
এমন একটি ব্যৈস্থা সযখাতন সহক্তলকপ্টাতরর জন্য এক জা়েগা়ে েমস্ত েু ক্তৈধা প্রদান
করা হতৈ । সহক্তল-হাৈটি গুরুগ্রাতম বতক্তর করার প্রস্তাৈ সদও়ো হত়েতে |

'কলারও়োক্তল' নাতম পক্তরক্তচত ভারততর " Supermom" ৈাে ৈাধপকযজক্তনত কারতণ

নর্থে ইস্ট কফশ্বস্টিয়ারলর নৈম োংস্করর্ কশষ হরয়রে

ৈন ক্তৈভাগ কতৃপক ৈাতের েরকারী নাম T-15 ক্তেল, ততৈ স্থানী়ে সলাতকরা তাতক

আোতমর গু়োহাটিতত নথপ ইে সফক্তেভযাতলর 9ম েংস্করণ সশষ হত়েতে । এই
উৎেতৈর মূল উতেে হল উির-পূৈপ অঞ্চতলর ৈাক্তণক্তজযক ও পযপটন েম্ভাৈনা
মানুতষর মতে প্রচার করা । উৎেৈটি একটি কাক্তনপভাতলর ক্তৈন্যাতে লাইভ ক্তমউক্তজক
এৈং নৃ তয পক্তরতৈশতনর মােতম আত়োজন করা হত়েক্তেল |

ভাতলাতৈতে 'কলারও়োক্তল' ৈতল িাকত । 2008 োতল একটি সরক্তিও কলার

ি়াররতর প্র়াচীনতম স্লর্থ ি়ািু ে 'গুল়ারৈ়া' িয়ান শ্বৈহ়ার ি়াতীয়
উয়ারন ম়ার়া ়ায়

20 তম DIFF-এ ভারতী়ে এক্তরগুক্তলর মতে রত়েতে ক্তপ এে ক্তৈতনাথরাজ
পক্তরচাক্তলত মা়োর জঞ্জাল এৈং শরীফ ইো পক্তরচাক্তলত আন্দাল |

29টি শ়াৈরের িম কেওয়়া শ্বোংৈেশ্বন্ত েল়ারওয়়াশ্বল ে়াইরগ্রে েম্প্রশ্বত

মেপ্রতদতশর সপঞ্চ টাইগার ক্তরজাতভপ (PTR) েম্প্রক্তত মারা সগতে । ৈােটি 16
ৈেতরর সৈক্তশ ৈ়েেী ক্তেল । 'েল়ারওয়়াশ্বল' ৈােটি তার জীৈেশা়ে 29টি শাৈতকর
জন্ম সদও়োর জন্য ক্তৈখ্যাত ক্তেল, যা ক্তৈি সরকিপ ৈতল মতন করা হ়ে।

লাগাতনা পাতকপ র প্রথম ৈাে ক্তহতেতৈ সে কলারও়োক্তল সখতাৈ অজপন কতরন । এই
েু পারমতমর উতিখতযাগ্য অৈদাতনর কারতণ মেপ্রতদশও একটি 'ে়াইগ়ার কস্টে'
ক্তহতেতৈ পক্তরক্তচক্তত লাভ কতর ।

দুৈ়াই প্রর্থমৈ়াররর মরত়া ়ান চল়াচরলর িন্য ইনশ্বফশ্বনটি শ্বরি চ়ালু

ভারততর েৈতচত়ে ৈ়েস্ক মক্তহলা লথ ভািু ক ‘গুল়ারৈ়া’ মেপ্রতদতশর সভাপাতল
অৈক্তস্থত ভযান ক্তৈহার জাতী়ে উযান এৈং ক্তচক্তড়়োখানা়ে মারা সগতে । গুলাতৈা ক্তেল
সদতশর প্র়াচীনতম লথ ভালু ক । 40 ৈের ৈ়েতে সে মারা যান । 2006 োতলর সম
মাতে গুলাতৈাতক 25 ৈের ৈ়েতে একজন ক্তিট পারফমপাতরর কাে সথতক উোর
করা হ়ে । গুলাতৈা পাতকপ র তারকাতদর কাতে অন্যতম আকষপণ ক্তেল।

েরররে

কডশ্বিড কৈরনে হরলন শ্বৈরির প্রর্থম ম়ানৈ ়ার শূ েররর হ়ােে র়ান্সপ্ল়ান্ট
হরয়রে

পথচারী ও োইক্তক্লেতদর জন্য একটি েক্তম্মক্তলত 3-ক্তমটার ট্রযাক ক্তনত়ে গঠিত । এটি

সিক্তভি সৈতনট হতলন একজন মাক্তকপন ব্যক্তি ক্তযক্তন ক্তৈতির প্রথম ব্যক্তি
সজতনটিকাক্তল-মক্তিফাইি শূ কর সথতক হাটপ ট্রািেযাে কতরতেন। অতঙ্গর চাক্তহদা
সমটাতত তথাকক্তথত সজতনাট্রািোতেশতনর জন্য প্রাণীর অঙ্গ ব্যৈহার করার
েম্ভাৈনা দীেপক্তদন ধতর ক্তৈতৈচনা করা হত়েতে এৈং শূ কতরর হাতটপর ভালভ ব্যৈহার
করা ইক্ততমতেই েফল হত়েতে |

েংযুি আরৈ আক্তমরশাক্তহর দ্যৈাইতত আইকক্তনক 'ইনশ্বফশ্বনটি শ্বরি'
আনুষ্ঠাক্তনকভাতৈ 16 জানু়োরী 2022-এ প্রথমৈাতরর মততা ট্রযাক্তফতকর জন্য উন্মু ি
করা হত়েতে৷ এর নকশা একটি গাক্তণক্ততক ক্তচি ‘অেীম (∞)’ এর জন্য মততা৷ এটি
দ্যৈাইত়ের অেীম লক্ষযগুক্তলতক ক্তচক্তহহত কতর। এটি প্রক্ততটি ক্তদতক ে়েটি সলন এৈং
300 ক্তমটার লো এৈং 22 ক্তমটার চওড়া।

MoHUA ওরপন কডে়া েপ্ত়ারহর েূ চন়া ক ়াষর়্া েরররে
সকেী়ে আৈােন ও নগর ক্তৈষ়েক মন্ত্রক (MoHUA) "ওরপন কডে়া েপ্ত়াহ"
এর আত়োজন কতরতে, সযখাতন 100টি স্মাটপ শহর সথতক মানুতষরা অংশগ্রহণ
করতৈ | ভারতী়ে শহরগুক্তলতক “data smart” করার জন্য একটি

20 তম ঢ়াে়া আন্তিে়াশ্বতে চলশ্বচ্চত্র উৎেৈ 2022 শুরু হরে

েহতযাক্তগতামূলক প্রতচষ্টা ক্তনক্তিত করার উতেতে এই পদতক্ষপটি সনও়ো হত়েতে৷

20তম ঢাকা আন্তজপাক্ততক চলক্তচ্চত্র উৎেৈ শুরু হতে ৈাংলাতদতশর ঢাকা শহতর ।
উৎেতৈ 70টি সদতশর 10টি ক্তৈভাতগর অধীতন 225টি চলক্তচ্চত্র প্রদশপন করা হতৈ |
এটি 15-23 জানু়োক্তরর মতে ঢাকার ক্তৈক্তভন্ন স্থাতন প্রদক্তশপত হতৈ । ক্তফল্ম
সফক্তেভযালটি হাইক্তিি সমাতি আত়োজন করা হতে এৈং উৎেৈ চলাকালীন
অতনক ক্তফল্ম অনলাইতন ক্তিম করা হতৈ । DIFF 'উইতমন ইন ক্তেতনমা'
আন্তজপাক্ততক েতম্মলতনর 8 তম েংস্করতণর পাশাপাক্তশ 'ওরয়স্ট শ্বমে ইস্ট'
ক্তচত্রনাটয ল্যাতৈর চতুথপ েংস্করতণরও আত়োজন করতৈ ।

17 জানু়োরী 2022 সথতক 21 জানু়োরী 2022 পযপন্ত জানু়োক্তরর তৃতী়ে েপ্তাতহ
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"ওরপন কডে়া েপ্ত়াহ" পক্তরচাক্তলত হতৈ।
এটি দুটি ক্তৈভাতগ ক্তৈভি - প্রথমটি 17 জানু়োরী সথতক 20 জানু়োরী পযপন্ত স্মাটপ
ক্তেটিে ওতপন সিটা সপাটপাতল সিটাতেট, ক্তভজু য়োলাইতজশন, API এৈং সিটা িগ
আপতলাি করা এৈং ক্তদ্বতী়েটি হল 21 জানু়োরী েমস্ত স্মাটপ শহরগুক্তলর দ্বারা একটি
"রডে়া শ্বেৈে" উদযাপন। .
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অক্সরফ়াডে ইউশ্বনি়াশ্বেেটি ‘Anxiety’ শব্দটিরে কপ্রে 2021 ে়ারলর

সেণীৈে ক্তপ্রক্তেম্যাক্তেে পক্তরৈাতরর অংশ ৈতল মতন করা হতে । যাইতহাক,

Children’s Word of the Year শ্বহে়ারৈ ক ়াষর়্া েরররে
অেতফািপ ইউক্তনভাক্তেপটি সপ্রে (OUP) তাতদর োম্প্রক্ততক গতৈষণার ক্তভক্তিতত

বৈজ্ঞাক্তনক জানপাল Zookeys অনুোতর, োম্প্রক্ততক DNA ক্তৈতিষণ ক্তনক্তিত
কতরতে সয ব্যাঙটি একটি নতুন প্রজাক্ততর ।

2021 োতলর Children’s Word of the Year ক্তহতেতৈ ‘Anxiety’ কে সৈতে

'িয় িীম' এৈাং ম়ার়াক্কর অস্ক়ার 2022-এর িন্য ত়াশ্বলে়ািুি হরয়রে

ক্তনত়েতে । ‘Anxiety’ (21%), “Challenging” (19%), “isolate” (14%),

ভারতী়ে চলক্তচ্চতত্রর Jai Bhim এৈং Marakkar: Arabikadalinte
Simham আনুষ্ঠাক্তনকভাতৈ অস্কার 2022-এর জন্য েংক্তক্ষপ্ত তাক্তলকাভুি
হত়েতে । Mother India, Salaam Bombay এৈাং Lagaan এর পতর Jai
Bhim হল চতুথপ ভারতী়ে চলক্তচ্চত্র সযটি অস্কাতরর জন্য মতনানীত হত়েতে ।
Marakkar Arabikadalinte Simham সগ্লাৈাল কক্তমউক্তনটি অস্কার পু রোর
2021-এর জন্যও মতনানীত হত়েতে৷ একাতিক্তম অফ সমাশন ক্তপকচােপ আটপে
অযান্ড োত়েতিে এই ৈের পু রোতরর জন্য সযাগ্য 276টি চলক্তচ্চতত্রর তাক্তলকা
প্রকাশ কতরতে৷

“Wellbeing” (13%) এৈং “resilience” (12%) ক্তশশুতদর শীষপ পাৌঁচটি শে
ক্তহোতৈ গে হত়েতে ।

কিশ্বর হয়ামরলেরে J&K এর প্রর্থম ‘Milk Village’ শ্বহরেরৈ
ক ়াষর়্া ের়া হরয়রে
জম্মু ও কাশ্মীতরর সকেশাক্তেত অঞ্চতল প্রশােন ক্তর়োক্তে সজলার কিশ্বররে
সকেশাক্তেত অঞ্চতলর প্রথম ‘Milk Village’ ক্তহোতৈ সোষণা কতরতে এৈং
গ্রামটির জন্য Integrated Dairy Development Scheme (IDDS) এর
অধীতন আরও 57টি দ্যগ্ধ খামার অনুতমাদন কতরতে । গ্রামটিতত 370টি গরু েহ
73টি পৃ থক দ্যগ্ধ ইউক্তনট রত়েতে, যা স্থানী়ে কৃষকতদর আক্তথপক ক্তনরাপিা প্রদান
করতৈ ।

কগ্রে়া র্থ়ানৈ়ারগে র ন়াম়ানু ে়ারর শ্বৈজ্ঞ়ানীর়া rainfrog এর নতুন
প্রি়াশ্বতর ন়াম শ্বেরয়রেন
পানামা জঙ্গতল আক্তৈেৃত rainfrog এর একটি নতুন প্রজাক্ততর নামকরণ করা
হত়েতে েু ইক্তিশ পক্তরতৈশকমী সগ্রটা থানৈাতগপর নাতম । প্রজাক্ততটির নামকরণ করা
হত়েতে Pristimantis gretathunbergae ৈা কগ্রে়া র্থ়ানৈ়াগে করইনফ্রগ
নাতম পক্তরক্তচত । ব্যাঙটি মূলত 2012 োতল আক্তৈেৃত হত়েক্তেল এৈং এটি ইক্ততমতে
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