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National News in Bengali
2021 সালে ভারলের বানিনযিক পার্টিার নিসালব মানকট ি যুক্তরাষ্ট্র শীর্টস্থাি ধলর
ররলেলে
2021 সালের কিালেন্ডার বেলর মানকট ি যু ক্তরাষ্ট্র ভারলের শীর্ট বানিনযিক পার্টিার
নেে, যার রমার্ বানিযি নেে $112.3 নবনেয়ি । মানকট ি যুক্তরাষ্ট্র এর পলে নিেীয়
স্থালি নেে চীি । ভারে ও চীলির মলধি বানিলযির মূেি নেে $110.4 নবনেয়ি ।
2020 সালে, চীি নেে ভারলের শীর্ট বানিনযিক পার্টিার এবং মানকট ি যুক্তরাষ্ট্র
নিেীয় স্থালি নেে। অিিনিলক, 2019 সালে মানকট ি যুক্তরাষ্ট্র নেে ভারলের শীর্ট
বানিনযিক পার্টিার এবং চীি নেে নিেীয় স্থালি ।
ভারলের শীর্ট িশটি বানিলযির অংশীিালরর োনেকায় রলয়লে:
 আলমনরকা
 চীি
 সংযু ক্ত আরব আনমরাে
 রসৌনি আরব
 সু ইযারেিান্ড
 িংকং
 নসঙ্গাপু র
 ইরাক

প্রধািমন্ত্রী রমানি পনন্ডে যসরায সাংস্কৃনেক িাউলন্ডশি চােু করলেি
ভারেীয় শাস্ত্রীয় কণ্ঠনশল্পী যসরায এর 92েম যন্মবানর্টকী উপেলি প্রধািমন্ত্রী
িলরন্দ্র রমানি পনিে যসরায সাংস্কৃনেক িাউলন্ডশলির উলভািি কলরলেি।
প্রধািমন্ত্রী রমানি বলেনেলেি রয, “সমগ্র নবশ্ব রযমি রযাগাসি রেলক উপকৃে
িলয়লে রেমনি ভারেীয় সঙ্গীে রেলকও োরা উপকৃে িওয়ার অনধকারী |”
International News in Bengali
শীেকােীি অনেনম্পলকর আলয়াযক চীি “Year of the Tiger” রক স্বাগে
যানিলয়লে
চীি এই বের বসন্ত উত্সলবর উিযাপি করলে | এটি সবলচলয় গুরুত্বপূ িট বানর্টক
উত্সব, কারি এই বের “Year of the Tiger” পানেে িলে চলেলে । গে বের
‘Lunar Year of the Ox’ পানেে িয় । চাইনিয রানশচক্র কিালেন্ডার অিু সালর,
‘Lunar Year of the Ox’ রশর্ িলয়লে এবং “Year of the Tiger” 1
রিব্রুয়ানর, 2022 রেলক শুরু িলয়লে এবং এটি 21 যািুয়ারী, 2023 এ রশর্ িলব।
চীিা সংস্কৃনেলে, বাঘ বীরত্ব এবং শনক্তর প্রেীক এবং এটি নবশ্বাস করা িয় রয, এটি
মািু র্লক প্রনেকূেো রেলক উলতােি করলে পালর এবং চূোন্ত শুভ ও শানন্তর
সূ চিা করলে পালর । প্রনে বের একটি পু িরাবৃ নত চলক্র চীিা রানশচলক্রর 12টি
নচলের মলধি একটির িালম িামকরি করা িয়। এই বের, বসন্ত উত্সব উিযাপি
রবইনযং শীেকােীি অনেনম্পলকর সালে একই সমলয় পানেে িলে চলেলে ।
দুবাই নবলশ্বর প্রেম িাইলরালযি চানেে ফ্লাইং রবার্ ‘THE JET’ চােু করলে
চলেলে

 ইলদালিনশয়া
 িনিি রকানরয়া
রোকসভা সনচবােয় নিনযর্াে সংসি অিাপ চােু কলরলে
রোকসভার নিকার ওম নবেো 27 যািু য়ারী, 2022 োনরলে সংসলির
অনিনসয়াে রমাবাইে অিানিলকশিটি চােু কলরলেি, যার িাম 'নিনযর্াে সংসি
অিাপ' | এর মাধিলম িাগনরকরা রকন্দ্রীয় বালযর্ 2022 োইভ সি িাউলসর োইভ
কাযটক্রম অিালেস করলে পারলব | অিাপটি সংসি ও সংসিীয় কাযটক্রমলক শুধু
সিসিলির যিিই িয়, রিলশর যিগলির কালেও অিালেসলযাগি কলর েুেলব।
নিনযর্াে সংসি অিাপ সম্পলকট :

দুবাই িামট, THE JET ZeroEmission সংযু ক্ত আরব আনমশটানির দুবাইলে
নবলশ্বর প্রেম িাইলরালযি চানেে উেন্ত রবার্ ‘THE JET’ চােু করার রঘার্িা
কলরলে । ‘THE JET’ -এর অেিাধু নিক ববনশষ্ট্ি এবং প্রযু নক্ত রলয়লে, যা এটিলক
40 knots গনেলে যলের উপর িীরলব চেলে সিম কলর এবং এর 8-12 যি
যাত্রী বিি করার িমোও রলয়লে ।

 নিনযর্াে সংসি অিালপর মাধিলম, িাগনরকরা োলির সংসলির নবনভন্ন
সিসিরা কী করলেি, োরা রকাি নবেলকট অংশ নিলেি এবং োরা কী বেলেি
ো রিেলে পারলবি | অিাপটি বিবিার কলর সংসি সিসিরাও োলির
উপনস্থনে নিনযর্ােভালব েগ করলে পারলবি।
 অিাপটিলে িাগনরকরা 1947 সাে রেলক সব বালযর্ বক্তৃো শুিলে এবং
রিেলে পারলব | এলে সংসলির কাযটক্রলমর সরাসনর সম্প্রচারও োকলব।
২০২২ সালের বালযর্ অনধলবশিও এই অিালপ োইভ রিো যালব।
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রিিারেিান্ডলস নবলশ্বর বৃ িতম canal lock উলন্মাচি করা িলয়লে
রিিারেিান্ডলসর আমস্টারিাম বদলরর একটি রোর্ শির ইযমু ইলিলি নবলশ্বর
বৃ িতম canal lock এর উলিাধি করা িলয়লে । canal lock টি িাচ রাযা উইলেিআলেকযান্ডার উলিাধি কলরনেলেি । ইযমু ইলিি canal lock টি 500-নমর্ার
(1,640-িু র্) িীঘট এবং 70-নমর্ার চওো নবনশষ্ট্ । নবশাে এই পনরকাঠালমা
প্রকলল্পর নিমটাি 2016 সালে শুরু িলয়নেে এবং এটি 2019 সালের মলধি সম্পন্ন
িওয়ার কো নেে। এটি বেরী করলে প্রায় €300 নমনেয়ি ($338 নমনেয়ি) েরচ
িলয় গালে ।
ইযমু ইলিি lock টি বে এবং আধু নিক পিিবািী যািাযগুনেলক আমস্টারিাম
বদলর নিলয় যাওয়ার যিি বেরী করা িলয়নেে ।
িন্ডুরালসর প্রেম মনিো রপ্রনসলিন্ট নিলসলব শপে নিলেি নযওমারা কালস্ত্রা
িন্ডুরালস নিিম অিান্ড নরিাউলন্ডশি পাটিট (Libre) সিসি নযওমারা কালস্ত্রা
রিলশর প্রেম মনিো রাষ্ট্রপনে নিসালব শপে নিলয়লেি । 62 বের বয়সী কালস্ত্রা
িন্ডুরালসর 56েম রাষ্ট্রপনে নিসালব যু য়াি অরেিালন্ডা িািটালদলযর স্থোনভনর্ক্ত
িলয়লেি । িািটালদয 27 যািুয়ারী, 2014 রেলক 27 যািুয়ারী, 2022 পযটন্ত আর্
বের ধলর এই পলি অনধনিে নেলেি ।
উতর রকানরয়া সিেভালব সবলচলয় শনক্তশােী Hwasong-বিানেনস্টক 12
রিপিালস্ত্রর পরীিা কলরলে
উতর রকানরয়া যাগাং প্রলিশ এোকা রেলক সিেভালব Hwasong- 12
বিানেনস্টক রিপিালস্ত্রর পরীিা কলরলে । 2017সাে রেলক এটিই প্রেম পরীিা
করা পারমািনবকসিম রিপিাস্ত্র ।- Hwasong--12এর আিু মানিক ররঞ্জ
4,2) নকনম 500,(মাইে 800।

ভারলের প্রেম নযওেনযকিাে পাকট মধিপ্রলিলশর যবেপু লর বেনর িলব
ভারলের প্রেম নযওেনযকিাে পাকট বেনর িলব মধিপ্রলিলশর যবেপু লরর
োমলিোয় । েনির মন্ত্রলকর অধীলি ভারলের নযওেনযকিাে সালভট অি ইনন্ডয়া
পাকট টি স্থাপলির অিুলমািি নিলয়লে । পাাঁচ একর যনমলে 35 রকাটি র্াকা
নবনিলয়ালগ পাকট টি নিমটাি করা িলব । ভূোনিক পাকট টি োমলিোয় নিনমটে িলব,
কারি এই স্থািটি ভূোনিক দৃনষ্ট্লকাি রেলক নবলশ্বর উলেেলযাগি স্থািগুনের মলধি
একটি ।
1928 সালে, উইনেয়াম রিিনর নিমিাি এই এোকা রেলক একটি িাইলিাসলরর
যীবাশ্ম আনবষ্কার কলরনেলেি । ইউলিলস্কাও োমলিোলক ভূ-ঐনেলিির স্থাি
নিলসলব স্বীকৃনে নিলয়লে । েিালমর্া গঠিলক ইিিাট্রানপয়াি রবিসও বো িয়।
এটি একটি পােনেক ভূোনিক গঠি যা মধিপ্রলিশ, মিারাষ্ট্র এবং গুযরালর্ পাওয়া
যায়। এটি রিকাি ট্রাপ এর সালে যু ক্ত। এটি মানিনচয়াি যুলগর এবং এটি
িাইলিাসলরর যীবালশ্মর যিি পনরনচে।
নযওপাকট নক?
নযওপাকট একটি সমনিে এোকা, যা স্িায়ী পদ্ধনেলে ভূোনিক ঐনেলিির সুরিা
এবং বিবিারলক অগ্রসর কলর। এটি রসোলি বসবাসকারী মািুলর্র অেটনিনেক
মঙ্গেলকও প্রচার কলর।
পাঞ্জালবর মু েি নিবটাচিী আনধকানরক ' Shera' িালম একটি মাসকলর্র উলন্মাচি
কলরলেি
পাঞ্জালবর মুেি নিবটাচিী কমটকেট ার কাযটােয় োর নিবটাচিী মাসকর্, "Shera"
(নসংি) এর উলন্মাচি কলরলে । এটির েিি 20 রিব্রুয়ানর 2022-এ পাঞ্জাব
নবধািসভা নিবটাচলি রভার্ারলির সলচেিো, অংশগ্রিি এবং বিনেক রভার্িালির

State News in Bengali
রেলেগু শর্ট নিল্ম ‘Street Student’ NHRC-এর শর্ট নিল্ম অিাওয়ািট
কনম্পটিশি নযলেলে
অকুো সদীলপর একটি রেলেগু শর্ট নিল্ম ‘Street Student’ নশিার অনধকালরর
উপর একটি বােট া প্রিাি করার যিি যােীয় মািবানধকার কনমশি (NHRC) িারা
আলয়ানযে একটি প্রনেলযানগোয় প্রেম পু রস্কার নযলেলে । সপ্তম শর্ট নিল্ম
অিাওয়ািট প্রনেলযানগোয় আকুো সদীলপর ‘Street Student’ 2 োে র্াকার
প্রেম পু রস্কালরর যিি নিবটানচে িলয়লে । নিল্মটি নশিার অনধকালরর গুরুত্ব
সম্পলকট একটি শনক্তশােী বােট া রপ্ররি কলরলে |
অরুিাচে প্রলিলশ 2022 সালের রোরগিা উৎসব উিযানপে িলয়লে
অরুিাচে প্রলিলশর মিপা আনিবাসী সম্প্রিালয়র নেি নিিবিাপী রোরগিা উৎসব
অরুিাচে প্রলিলশর োওয়াং মলঠ উিযানপে িলয়লে । উৎসলবর প্রধাি আকর্টি
িে, Choe-Gyal Yap এবং Yum Tsa-Munde রিবোলির প্রিশটলির যিি
মনির্ীলির িারা পানেে ধমীয় িৃ েি ‘Sha-na Cham’ |
এই বেলরর 'িু নঙ্গউর র্রগিা' উৎসব প্রনে 3য় বেলরর যিি একটি নবলশর্ উপেি
নিলসলব নচনেে কলর |
2

প্রচার করা । মাসকর্ "Shera", একটি নসংিলক নচনত্রে কলর। এটি পাঞ্জালবর সমৃ দ্ধ
সাংস্কৃনেক ঐনেিিলক প্রনেনিনধত্ব কলর। এটি ভারলের নিবটাচি কনমশলির (ECI)
নসলস্টলমটিক রভার্ার এিু লকশি অিান্ড ইলেলটারাে পাটিটনসলপশি (SVEEP)
প্রকলল্পর অধীলি প্রচার করা িয় । রভার্ার নশিার যিি ECI-এর ফ্লিাগনশপ
রপ্রাগ্রাম নিলসলব SVEEP প্রকল্পটি 2009 সালে শুরু িলয়নেে ।
Union Budget 2022-23
Union Budget 2022-23: Union Budget 2022-23-এ একটি রমি ইি
ইনন্ডয়া র্িাবলের্ ঐনেিিগে 'Bahi Khata' রক প্রনেস্থাপি কলরলে, কারি
রকন্দ্রীয় অেটমন্ত্রী নিমটো সীোরমি বালযর্ রপশ করলে সংসলি যাওয়ার যিি অেট
মন্ত্রলকর কাযটােয় েিাগ কলরলেি ৷
2021-22 এর অেটনিনেক সমীিা ভারলের মুেি অেটনিনেক উপলিষ্ট্া নভ অিন্ত
িালগশ্বরি 31 যািু য়ারী 2022-এ প্রকাশ কলরনেলেি। সরকার 2022-23
অেটবেলর (FY23) ভারেীয় অেটিীনে 8-8.5 শোংশ িালর বৃ নদ্ধ পালব বলে
অিু মাি কলরলে ।
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 সীোরামি 2022 সালের বালযলর্ একটি

রকন্দ্রীয় বালযর্ নক?
 রকন্দ্রীয় বালযর্ িে একটি বানর্টক আনেটক প্রনেলবিি যা আয় এবং বিলয়র
অিু মাি কলর সালস্টলিবে রিলভেপলমন্ট এবং উন্নয়লির যিি সরকার কেৃটক
গৃ িীে ভনবর্িে িীনেগুনে রূপলরোর যিি উপস্থানপে িয় ৷
 ভারেীয় সংনবধালির 112 অিু লেি অিু সালর, এক বেলরর রকন্দ্রীয়
বালযর্লক বানর্টক আনেটক নববৃ নে (AFS) নিসালব উলেে করা িলয়লে ।
 এটি একটি আনেটক বেলর সরকালরর আিু মানিক প্রানপ্ত এবং বিলয়র একটি
নববৃ নে (যা চেনে বেলরর 1ো এনপ্রে শুরু িয় এবং পরবেী বেলরর 31লশ
মাচট রশর্ িয়)৷
 অেট মন্ত্রিােলয়র অেটনিনেক নবর্য়ক নবভালগর বালযর্ নবভাগ িে বালযর্
প্রিয়লির যিি িায়ী রিািাে সংস্থা।
 স্বাধীি ভারলের প্রেম বালযর্ রপশ করা িয় 1947 সালে ।

রকন্দ্রীয় বালযর্ 2022-23: িাইোইর্স
 অেটমন্ত্রী নিমটো সীোরামি বালযর্ রপশ করার সময় বলেনেলেি রয, এই বের
আমালির অেটিীনে 9.27 শোংশ িালর বৃ নদ্ধ পালব বলে অিু মাি করা িলে ৷
 পরবেী 25 বেলরর যিি দুটি সমান্তরাে ট্রিাক বািালিার রচষ্ট্া করা িলে :
1) পনরকাঠালমালে যিসাধারলির নবনিলয়াগ এবং 2) একটি বালযর্ যা
অন্তভুটনক্তমূ েক এবং সু দূরপ্রসারী ।
 PM গনে শনক্ত বৃ নদ্ধর চারটি স্তলের মলধি একটির পনরকল্পিা কলরলেি ৷
2022-23 সালে 25,000 নকনম যােীয় মিাসেক বেনর করা িলব।
 আগামী 3 বেলর 400টি িেুি প্রযলন্মর বলদ ভারে রট্রি বেরী করা িলব |
 7টি রিাকাস নবর্য় :PM গনে শনক্ত, অন্তভুটনক্তমূ েক উন্নয়ি,
উত্পািিশীেো বৃ নদ্ধ, Sunrise Opportunities, শনক্ত পনরবেট ি, যেবায়ু
কমট এবং নবনিলয়ালগর অেটায়ি ।
 এই রকন্দ্রীয় বালযর্ আগামী 25 বেলরর 'অমৃ ে কাে'-এর উপর নভনত স্থাপি
এবং অেটিীনের একটি িকশা প্রিশটি করলব |
 14টি রসটলর রপ্রািাকশি নেংকি ইিলসিটিভ নস্কম বেরী করা িলব, যার
মাধিলম 60 েি িেুি কমটসংস্থাি বেনর করা িলব |
 ররািলক একটি পনরলর্বালে পনরিে করার যিি এবং ররাি শনক্তলক
সিযের করার উলেলশি স্টার্টআপগুনের প্রচার করা িলব ৷ সমস্ত রালযির
নিবটানচে আইটিআইগুনেলে, রকাসট করালিা িলব।
 ECLGS মাচট 2023 পযটন্ত বাোলিা িলব, গিারানন্টযু ক্ত কভার আরও
50,000 রকাটি র্াকা বাোলিা িলয়লে । এই নস্কলমর অধীলি রমার্ কভার মূ েি
5 েি রকাটি র্াকা ।
 প্রাকৃনেক, নযলরাবালযর্ এবং বযব চার্-, আধু নিক কৃনর্র চানিিা রমর্ালে
রাযিগুনেলক কৃনর্ নবশ্বনবিিােলয়র পাঠিক্রম সংলশাধি করলে উৎসানিে করা
িলব। PM eVIDYA-এর টিনভ চিালিলের ক্লাস 12 রেলক 200টি টিনভ
চিালিলে সম্প্রসানরে করা িলব। এটি সমস্ত রাযিলক 1 রেলক 12 রেিী পযটন্ত
আঞ্চনেক ভার্ায় সম্পূ রক নশিা প্রিাি করলে সিম করলব।
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যােীয় রর্নেলিেে রপ্রাগ্রালমর
রঘার্িা কলরলেি । যােীয় নিনযর্াে স্বাস্থি ইলকানসলস্টলমর যিি একটি
উন্মু ক্ত িিার্িমট চােু করা িলব ।
2021-22 রনব মরসুলম গম সংগ্রি এবং 2021-22 েনরি মরসুলম ধালির
আিু মানিক সংগ্রি 163 েি কৃর্লকর কাে রেলক 1,208 েি রমট্রিক র্ি
গম ও ধাি কভার করলব এবং 2.37 েি রকাটি র্াকা MSP মূ েি োলির
অিাকাউন্ট এ পাঠালিা িলব-|
44,605 রকাটি র্াকার Ken Betwa িিী সংলযাগ প্রকলল্পর রঘার্িাটি capital
goods players রির যিি উপকারী িলব।
সরকার ক্রমাগে নিনযর্াে বিাংনকংলক উৎসানিে করলে । 75টি রযোয় 75টি
নিনযর্াে বিাংনকং ইউনির্ স্থাপি করা িলব।
উতরপূবট -পূ লবটর যিি প্রধািমন্ত্রী রমানির উন্নয়ি উলিিাগগুনে উতরকাযটক্রম সিম করলব। এই প্রকল্পটি বন িিমাি রকন্দ্র বা রাযি প্রকল্পগুনের
নবকল্প িয় ।
Emergency Credit Line Guarantee Scheme 2023 সালের মাচট
পযটন্ত বাোলিা িলব এবং গিারানন্টযু ক্ত কভার 50,000 রকাটি র্াকা বানেলয় 5
েি রকাটি র্াকা কভার করা িলব।
িাগনরকলির যিি সিযের করলে 2022-23 সালে ইপাসলপার্ট- ইসু ি করা
িলব। ইয অি নবযলিস 2.0 চােু করা িলব।
িসলের মূ েিায়ি, যনমর ররকলিটর নিনযর্াইলযশি, কীর্িাশক ও পু নষ্ট্র রে
করার যিি ররালির বিবিালরর প্রচার করা িলব।
5G রিকট্রাম নিোম 2022-এ করা িলব যালে FY22-23-এর মলধি
পনরলর্বাগুনে চােু করা যায়৷
অিানিলমশি, নভযু িয়াে এলিট, রগনমং এবং কনমকস রসটর যু বকযু বেীলির যিি কমটসংস্থালির অপার সোবিা প্রিাি কলর। এসব রিলত্র
আমালির রিলশর এবং নবশ্ববিাপী চানিিা পূ রলির যিি সমস্ত
রস্টকলিাল্ডারলির নিলয় একটি AVGC প্রচার র্াস্ক রিাসট গঠি করা িলব।
এন্টারপ্রাইয এবং িালবর উন্নয়লির যিি Special Economic Zones
Act এর পনরবলেট িেুি আইি প্রিয়ি করা িলব।
2022-23 সালে রকন্দ্রীয় সরকালরর Effective capital expenditure
10.68 েি রকাটি র্াকা অিু মাি করা িলয়লে, যা GDP এর প্রায় 4.1%।
ব্লকলচইি এবং অিিািি প্রযু নক্ত বিবিার কলর নিনযর্াে মু দ্রা যানর করা িলব
এবং RBI িারা 2022-23 সাে রেলক রেলক এটি যানর করা িলব । এলে
অেটিীনেলে বে ধরলির গনে আসলব।
2022-23-এর যিি, অেটিীনেলে সামনগ্রক নবনিলয়াগলক অিু ঘর্ক করলে
রাযিগুনেলক সিায়ো করার যিি 1 েি রকাটি র্াকা বরাে করা িলয়লে ৷
এই 50-বেলরর সু িমুক্ত ঋিগুনে রাযিগুনেলক অিুলমানিে স্বাভানবক ঋলির রচলয় রবনশ । এটি PM Gati Shakti -সম্পনকট ে এবং রাযিগুনের অিিািি
উত্পািিশীে মূেধি নবনিলয়ালগর যিি বিবিার করা িলব।
রকাম্পািীর বলের রময়াি বেট মালি 2 বের রেলক কনমলয় 6 মাস করা িলব |
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রকন্দ্রীয় বালযর্ 2022-23: কর প্রস্তাব




রকন্দ্রীয় বালযর্ 2022-23: আনেটক অন্তভুটনক্ত


কলরলেি রযোলি একযি করিাো relevant assessment year এর রশর্

1.5 েি রপাস্ট অনিলসর 100% রকার বিানকং নসলস্টলম আসলব, যা আনেটক
অন্তভুটনক্ত সিম করলব এবং রির্ বিানকং, রমাবাইে বিানকং, এটিএম-এর

িওয়ার পর রেলক দুই বেলরর মলধি র্িাে প্রিালির যিি একটি আপলির্

মধিলম অিাকাউন্টগুনেলে অিালেস এবং রপাস্ট অনিস অিাকাউন্ট ওবিাঙ্

নরর্ািট িানেে করলে পালরি।

অিাকাউন্টগুনের মলধি অিোইলি েিনবে স্থািান্তর প্রিাি করলব।

নিমটো সীোরামি করিাোলির যিি একটি িেুি কর নিয়লমর রঘার্িা

রাযি সরকারী কমটচারীলির সামানযক নিরাপতা সু নবধাগুনে প্রিাি করার যিি



এবং োলির রকন্দ্রীয় সরকারী কমটচারীলির সমকলি আিলে রকন্দ্র ও রাযি

করলব।

সরকারী কমটচারীলির tax deduction limit 10% রেলক বানেলয় 14% করা


িলব৷

রকন্দ্রীয় বালযর্ 2022-23: FY23-এর যিি রাযস্ব ঘার্নের েিিমাত্রা 6.4%

নিনযর্াে সম্পি (নক্রলটাকালরনি) স্থািান্তর রেলক আয় 30% র্িাে, এবং

নিধটারি করা িলয়লে

রেিলিলির উপর 1% র্িাে চাযট করা িলব৷


কলপটালরর্ সারচাযট 12% রেলক কনমলয় 7% করা িলব |



স্টার্টআপগুনের যিি নবিিমাি র্িাে সু নবধা আরও 1 বের বাোলিা িলব ৷



িীঘটলময়ািী মূ েধি োভ রেলক আলয়র র্িােএর িার- 15% করা িলব ।



2022 সালের যািুয়ারী মালসর যিি রমার্ GST সংগ্রি িে 1,40,986 রকাটি
র্াকা | এটি কর বিবস্থা চােু িওয়ার পর রেলক সলবটাচ্চ পনরমাি।





FY23-এ রমার্ বিয় রিো রগলে 39.45 েি রকাটি র্াকা নস্থর করা িলয়লে।



ঋি বিেীে রমার্ প্রানপ্ত 22.84 েি রকাটি র্াকা |



সংলশানধে রাযস্ব ঘার্নে FY22-এ নযনিনপর 6.9% |



FY23-এর যিি রাযস্ব ঘার্নের েিিমাত্রা 6.4% নিধটারি করা িলয়লে।

রকন্দ্রীয় বালযর্ 2022-23: যােীয় রর্নেরিেে রপ্রাগ্রাম



অিিািি আলয়র পনরবলেট রকাি রসর্ অি অিুলমানিে িলব িা।



সমবায় সনমনের যিি নবকল্প িূ িিেম কর কনমলয় 15% করা িলব । যালির
আয় 1 রকাটি রেলক 10 রকাটি র্াকার মলধি োলির সমবায় সনমনেগুনের
উপর সারচাযট কনমলয় 7% করা িলব।
অেটমন্ত্রী োনেকানবিীি রশয়ালরর উপর সারচাযট 28.5 শোংশ রেলক 23
শোংলশ কমালিার কো রঘার্িা কলরলেি ৷

অেটমন্ত্রী সীোরামি 2022 সালের বালযলর্ একটি যােীয় রর্নেলিেে
রপ্রাগ্রালমর রঘার্িা কলরলেি ৷ যােীয় নিনযর্াে স্বাস্থি ইলকানসলস্টলমর যিি

ইলেকট্রনিে উত্পািি, পনরধািলযাগি এবং েবিলযাগি নিভাইস অন্তভুটক্ত

একটি উন্মু ক্ত িিার্িমট চােু করা িলব ৷ এরিলে, কনবি-19 যনিে মিামারীর

করার যিি শুল্ক োে রিওয়া িলব।



এটি নবলশর্ কলর গ্রামীি এোকায় কৃর্ক এবং প্রবীি িাগনরকলির যিি সিায়ক
িলব | এোো এটি আন্তঃকাযটকানরো সিম করলব এবং আনেটক অন্তভুটনক্ত

যিি সব বয়সী মািুর্লির মলধি রযসব মািনসক স্বাস্থিযনিে সমসিা রিো
নিলয়লে ো প্রনেিে করা িলব |
রকন্দ্রীয় বালযর্ 2022-23: নশিা োে
বযব চালর্র চানিিা রমর্ালে রাযিগুনেলক কৃনর্ নবশ্বনবিিােলয়র পাঠিক্রম
সংলশাধি করলে উত্সানিে করা িলব ৷ PM eVIDYA-এর ক্লাস 12টি রেলক
200টি টিনভ চিালিলে সম্প্রসানরে করা িলব। এটি সমস্ত রাযিলক 1 রেলক 12
রেিী পযটন্ত আঞ্চনেক ভার্ায় সম্পূ রক নশিা প্রিাি করলে সিম করলব।

রকন্দ্রীয় বালযর্ 2022-23: ঘার্নেবিয়/

রকন্দ্রীয় বালযর্ 2022-23: ভারেীয় ররে



 নপএম গনে শনক্ত বৃ নদ্ধর চারটি স্তলের মলধি একটির পনরকল্পিা কলরলেি ৷

2025/26 সালের মলধি নযনিনপর 4.5% রাযস্ব ঘার্নের যিি প্রস্তাব করা

2022-23 সালে 25,000 নকনম যােীয় মিাসেক বেনর করা িলব।

িলয়লে |


2022/23 সালে নযনিনপর 6.4% রাযস্ব ঘার্নের যিি বরাে করা িলয়লে |



2021/22-এর যিি সংলশানধে রাযস্ব ঘার্নে GDP-এর 6.9% নস্থর করা

 400টি িেুি প্রযলন্মর বলদ ভারে রট্রি আগামী নেি বেলর উন্নে সু নবধার
সালে বেনর করা িলব।

িলয়লে |

রকন্দ্রীয় বালযর্ 2022-23: ভারলের কৃর্ক



2022/23 সালে রমার্ বিয় 39.45 ট্রিনেয়ি র্াকা নস্থর করা িলয়লে |





রাযিগুনেলক FY23-এ GDP-রে 4% রাযস্ব ঘার্নের অিু মনে রিওয়া িলব|

আিু মানিক সংগ্রি 163 েি কৃর্লকর কাে রেলক 1,208 েি রমট্রিক র্ি



2022/23 সালে মূ েধি নবনিলয়ালগর পনরনধ 1 ট্রিনেয়ি র্াকা িলে রাযিগুনের

গম এবং ধাি কভার করলব এবং 2.37 েি রকাটি র্াকা সরাসনর MSP মূ লেির

যিি আনেটক সিায়ো পনরকল্পিা করা িলব |

অেট প্রিাি করা িলব োলির অিাকাউন্ট।


4

2021-22 রনব মরসুলম গম সংগ্রি এবং 2021-22 েনরি মরসুলম ধালির

ভারলে রাসায়নিক মু ক্ত প্রাকৃনেক চার্ এর প্রচার করা িলব-|

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

Weekly Current Affairs PDF in Bengali | 29th January to 4th February


িসলের মূ েিায়ি, ভূনম ররকলিটর নিনযর্াইলযশি, কীর্িাশক এবং পু নষ্ট্র
রে করার যিি ররালির বিবিার প্রচার করা িলব। কৃনর্ ও গ্রামীি উলিিালগর
যিি স্টার্ট আপগুনেলক অেটায়লির উলেলশি- NABARD-এর মাধিলম
েিনবে সিযের করা িলব |

রকন্দ্রীয় বালযর্ 2022-23: প্রধািমন্ত্রী আবাস রযাযিা




2022-23 সালে, প্রধািমন্ত্রী আবাস রযাযিার নচনেে সু নবধালভাগীলির যিি
80 েি ঘর বেনর করা িলব; গ্রামীি ও শহুলর এোকায় 60,000 বানেলক
প্রধািমন্ত্রী আবাস রযাযিার সু নবধালভাগী নিসালব নচনেে করা িলব।
3.8 রকাটি পনরবালরর কলের যলের অিালেস রিওয়ার যিি 60,000 রকাটি
র্াকা বরাে করা িলয়লে ।

Rankings & Reports News in Bengali
ব্র্িান্ড নিিাি নরলপার্ট: LIC নবশ্ববিাপী 10েম সবলচলয় মূ েিবাি বীমা ব্র্িান্ড
ব্র্িান্ড িাইিিাি িারা প্রকানশে একটি ব্র্িান্ড মূ েিায়ি প্রনেলবিি অিু সালর, যীবি
বীমা কলপটালরশি নবশ্ববিাপী বীমা ব্র্িালন্ডর োনেকায় 10 েম স্থালি রলয়লে । LIC
শীর্ট 10 এর োনেকায় একমাত্র ভারেীয় বীমা সংস্থা । LIC-এর মূ েি USD 8.656
নবনেয়ি (প্রায় 64,722 রকাটি র্াকা)। শীর্ট 10টি ব্র্িালন্ডর মলধি, 5টি চীিা বীমা
রকাম্পানি রলয়লে, রযোলি নপং অিাি ইিু িলরি নবলশ্বর সবলচলয় মূ েিবাি বীমা
ব্র্িান্ড নিসালব আনবভূটে িলয়লে |
Business News in Bengali

রকন্দ্রীয় বালযর্ 2022-23: প্রনেরিা


আত্মনিভট রোর প্রচার এবং আমিানির উপর নিভট রো কমালে রিশীয় নশলল্পর
যিি প্রনেরিার উলেলশি মূ েধি সংগ্রলির বালযলর্র 68% বরাে করা িলব।

Exim বিাংক শ্রীেকায় $500 নমনেয়ি রক্রনির্ োইি প্রিাি কলরলে
ভারে সরকালরর েরলি এেলপার্ট-ইমলপার্ট বিাক অি ইনন্ডয়া (Exim বিাক ),
রপলট্রানেয়াম পিি ক্রলয়র যিি অেটায়লির উলেলশি শ্রীেকার সরকারলক $500

Economy News in Bengali

নমনেয়ি ঋি প্রিাি কলরলে। শ্রীেকার সরকার এই েিনবেটি রপলট্রানেয়াম পিি

WGC: নবশ্ববিাপী রসািার চানিিা 10% রবলে 4,021 র্ি িলয়লে
ওয়াল্ডট রগাল্ড কাউনিে (WGC) নরলপার্ট অিুযায়ী ‘Gold Demand Trends

ক্রলয়র উলেলশি বিবিার করলব ।

2021’ যানিলয়লে রয, নবশ্ববিাপী রসািার চানিিা 2021 সালে 10 শোংশ রবলে
4,021.3 র্ি িলয়লে। 2020 সালে রকানভি -19 সম্পনকট ে বাধার িলে প্রভানবে
িওয়ার িরুি সামনগ্রক রসািার চানিিা 3,658.8 র্ি নেে।

HDFC বিাকলক রবলে নিলয়লে

CRISIL নরলপার্ট: ভারলের নযনিনপ FY23-এ 7.8% বৃ নদ্ধ পালব বলে অিু মাি
করা িলে
রিশীয় ররটিং এলযনি CRISIL িারা FY23-এ নযনিনপ বৃ নদ্ধ 7.8 শোংশ
অিু মাি করা িলয়লি ৷ সংস্থাটি অিুযায়ী, নবশ্ববিাপী বৃ নদ্ধ এই বের মন্থর িলব বলে
আশা করা িলে কারি প্রধাি অেটিীনেগুনে আনেটক এবং রাযস্ব উেীপিা
প্রেিািার কলরলে ।

সরকালরর কাে রেলক এয়ার ইনন্ডয়ার িেে নিলয়লে । এয়ার ইনন্ডয়া িে 18.6%

এয়ার ইনন্ডয়ার পু লরালিা ঋলির অেটায়লির যিি র্ার্া গ্রুপ SBI, BoB এবং
র্ার্া গ্রুপ এয়ার ইনন্ডয়ার যিি পেলদর বিাকার নিসালব রস্টর্ বিাক অি ইনন্ডয়া,
বিাক অি বলরািা এবং HDFC বিাকলক রবলে নিলয়লে । সম্প্রনে র্ার্া গ্রুপ
মালকট র্ রশয়ার সি ভারলের বাইলর বৃ িতম আন্তযটানেক পনরবািক । র্ার্া সি
SBI রেলক 10,000 রকাটি র্াকা এবং BoB রেলক 5,000 রকাটি র্াকা ঋি
নিলয়লে ৷ HDFC বিাক রেলক ঋলির নবর্য়টি এেিও যািা যায়নি ।
Paytm Money "Pops" িালম "ভারলের প্রেম" ইলন্টনেলযন্ট রমলসঞ্জার চােু
কলরলে
Paytm Money "Pops" িালম "ভারলের প্রেম" ইলন্টনেলযন্ট রমলসঞ্জার চােু
কলরলে । রকাম্পানিটি "Pops" চােু কলরলে, যার সািালযি বিবিারকারীরা োলির
স্টক সম্পনকট ে নিনিট ষ্ট্ েেি, োলির রপার্টলিানেও, বাযালরর েবর এবং বাযালরর
গুরুত্বপূ িট গনেনবনধগুনে সিলয যািলে পারলবি ।
Paytm Money আটিটনিনসয়াে ইলন্টনেলযি বিবিার কলর উত্পন্ন সংলকলের
নভনতলে স্টক সু পানরশ প্রিাি করলে InvestorAi- এর সালে অংশীিানরত্ব করলে
। এেি, Paytm Money অিালপ Pops-এর সািালযি, এই নবনিলয়াগকারীরা
নিয়নমে োলির রপার্টলিানেও নিরীিি করলে পালর এবং োলির যিি সংগৃ িীে
সেকট ো সি বাযালরর গনেনবনধ রেলক নশেলে পালর ।
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NPCI এবং UPI নিরাপতা ও সলচেিো সপ্তালির রঘার্িা কলরলে
িিাশিাে রপলমন্টস কলপটালরশি অি ইনন্ডয়া (NPCI) এবং UPI ইলকানসলস্টম
রভাক্তালির মলধি সলচেিো বেনর করলে UPI নিরাপতা ও সলচেিো
উলিিালগর রঘার্িা কলরলে । এই উলিিালগর অধীলি, NPCI এবং UPI
ইলকানসলস্টম 1-7 রিব্রুয়ানরলক 'UPI নিরাপতা ও সলচেিো সপ্তাি' এবং পু লরা
রিব্রুয়ানর মাসলক 'UPI নিরাপতা ও সলচেিো মাস' নিলসলব পােি করলব।
NPCI বিবিারকারীলির UPI রসিটি নশল্ড অিু সরি করার আহ্বাি যানিলয়লে, যা
নিরাপি UPI রেিলিলির যিি 5 টি টিপস উলেে কলর । রভাক্তালির মলধি
সলচেিো বেনর করার েলিি, ভারলের িিাশিাে রপলমন্ট কলপটালরশি(NPCI)
এবং UPI ইলকানসলস্টম UPI নিরাপতা ও সলচেিো উলিিালগর রঘার্িা
কলরলে।
এই রপ্রাগ্রালমর অধীলি, NPCI সমস্ত গ্রািকলির UPI রসিটি নশলল্ডর ধারিা
অিু সরি করার যিি অিুলরাধ কলরলে, রযটি রকাম্পানি গ্রািকলির UPI রপলমন্ট
সম্পলকট অবগে করার যিি বেনর কলরলে ।
র্ার্া গ্রুপ 12,100 রকাটি র্াকায় িীোচে ইিাে নিগম নেনমলর্িলক অনধগ্রিি
কলরলে
র্ার্া নস্টে েং রপ্রািাটস নেনমলর্ি (টিএসএেনপ) ওনিশা-নভনতক িীোচে
ইিাে নিগম নেনমলর্িলক (এিআইএিএে) 12,100 রকাটি র্াকায় অনধগ্রিি
কলরলে । িীোচে ইিাে নিগম নেনমলর্ি (এিআইএিএে) ওনিশার
কনেঙ্গািগলর অবনস্থে একটি ইিাে কারোিা এবং ক্রমাগে রোকসালির কারলি
মাচট 2020 সালে বে িলয় যায় । এটি ভারলে একটি পাবনেক রসটলরর ইিাে
উৎপািিকারী প্রনেিালির রবসরকারীকরলির প্রেম ঘর্িা।
Sony 3.6 নবনেয়ি িোলর 'রিসটিনি' রগম রিলভেপার বানঙ্গলক নকলিলে
Sony Group Corp. যিনপ্রয় রিসটিনি এবং িিালো িিাঞ্চাইনযগুনের নপেলি
মানকট ি নভনিও রগম নবকাশকারী Bungie Inc. রক 3.6 নবনেয়ি িোলরর
নবনিমলয় ৷ মাইলক্রাসফ্ট কলপটালরশলির দুই সপ্তাি আলগ $69 নবনেয়লি
অিানটনভশি নব্লযািট ইিক. এবং রর্ক-র্ু ইন্টালরনটভ কলপটালরশি রমাবাইে রগম
নেিালরর নযঙ্গা ইিক. অনধগ্রিলির পর Sony ইন্টারঅিাকটিভ
এন্টারলর্ইিলমলন্টর রঘানর্ে চুনক্তটি এই মালস েৃেীয় উলেেলযাগি নভনিও-লগম
অনধগ্রিি |
Agreement News in Bengali
ভারেী এয়ারলর্লে 1 নবনেয়ি িোর নবনিলয়াগ করলে চলেলে গুগে
ভারেী এয়ারলর্ে এবং Google ভারলের নিনযর্াে ইলকানসলস্টলমর বৃ নদ্ধলক
ত্বরানিে করলে একটি িীঘটলময়ািী চুনক্তর রঘার্িা কলরলে । এই চুনক্তর অধীলি,
গুগে এয়ারলর্লে 1 নবনেয়ি মানকট ি িোর নবনিলয়াগ করলব। রমার্ নবনিলয়াগ
রেলক, Google ভারেী এয়ারলর্ে নেনমলর্লির 1.28 শোংশ অংশীিানরত্ব
অযটলির যিি USD 700 নমনেয়ি নবনিলয়াগ করলব । অবনশষ্ট্ USD 300 নমনেয়ি
এয়ারলর্লের সালে বহু-বেলরর বানিনযিক চুনক্তর যিি নবনিলয়াগ করা িলব, যার
মলধি দুটি প্রযু নক্ত যায়ালন্টর িারা একসালে নিনমটে নিভাইসগুনে রলয়লে ৷
6

USD 1 নবনেয়ি েিনবে িে Google-এর USD 10 নবনেয়ি 'Google ির
ইনন্ডয়া নিনযর্াইলযশি িান্ড'-এর অংশ, যা 2020 সালে চােু করা িলয়নেে ৷
150টি গ্রামলক ‘Villages of Excellence'-এ রূপান্তর করলে ইসরালয়লের
সালে ভারে চুনক্ত কলরলে
ভারে সরকার রিলশর 12টি রালযি 150টি গ্রামলক ‘Villages of Excellence’
নিসালব বেনর করলে ইসরালয়ে সরকালরর সালে িাে নমনেলয়লে, যালে
কৃর্কলির কৃনর্ োলে সবটলশর্ প্রযু নক্ত গ্রিি করলে সিায়ো করা যায় । ইসরালয়ে
কৃনর্লক আরও োভযিক বিবসায় পনরিে করলে প্রযু নক্তগে সিায়ো এবং
অিিািি িিো প্রিাি করলব ।
আত্মনিভট র ভারে রসন্টার ির নিযাইলির উন্নয়লির যিি সংস্কৃনে মন্ত্রলকর সালে
SBI চুনক্ত কলরলে
রস্টর্ বিাক অি ইনন্ডয়া (SBI) ইনদরা গােী রসন্টার ির িি আর্টস (IGNCA)
এবং সংস্কৃনে মন্ত্রলকর যােীয় সংস্কৃনে েিনবে (NCF)-এর সালে নমনেে িলয়
আত্মনিভট র ভারে রসন্টার ির নিযাইলির (ABCD) উন্নয়লির যিি একটি
নত্রপিীয় সমল াো স্মারক (MoU) স্বাির কলরলে |
আত্মনিভট র ভারে রসন্টার ির নিযাইলির (ABCD) প্রকল্পটি IGNCA,
মন্ত্রলকর NCF েিনবলের মাধিলম সংস্কৃনে মন্ত্রলকর অধীলি একটি স্বায়তশানসে
সংস্থা িারা বাস্তবানয়ে িলব । রস্টর্ বিাক অি ইনন্ডয়া (SBI) CSR -এর অধীলি
10 রকাটি র্াকা অবিাি কলর আত্মনিভট র ভারে রসন্টার ির নিযাইলির
(ABCD) প্রকল্পটি বাস্তবানয়ে করলব |
ভারে যু লে 5 েি মনিো মানেকািাধীি SMB-রক সমেটি করার যিি FICCIএর সালে Meta-র চুনক্ত িলয়লে
রসাশিাে নমনিয়া যায়ান্ট Meta ভারে যু লে পাাঁচ েি মনিোর রিেৃত্বাধীি রোর্
বিবসালক সমেটি প্রিাি করার যিি নশল্প সংস্থা রিিালরশি অি ইনন্ডয়াি রচম্বাসট
অি কমাসট অিান্ড ইন্ডানি (FICCI)-এর সালে পার্টিারশীপ কলরলে ৷ FICCI
এর 'Empowering the Greater 50%' উলিিালগর সালে অংশীিানরত্ব কলর
Meta #SheMeansBusiness রপ্রাগ্রালমর অধীলি এই উলিিাগটি গ্রিি করলব ।
এই উলিিাগটি মনিোলির যিি একটি সিায়ক ইলকানসলস্টম বেনর করলব এবং
োলির রিলশর সানবটক উন্নয়লি অবিাি রােলে অিু প্রানিে করলব।
Meta োর নেিটি উলিিালগর মাধিলম সমেটি প্রসানরে করলব:
 আপিার নবযলিস িাব বাোি: MSME-লক প্রলয়াযিীয় েেি, সরঞ্জাম এবং
সংস্থাি সরবরাি করলে;
 কমাসট পার্টিার রপ্রাগ্রাম: প্রযু নক্ত বিবিার কলর বিবসালক নিনযর্াে এবং D2C
িলে সািাযি করার যিি;
 Facebook নবযলিস রকাচ: রিায়ার্সঅিালপ একটি নশিামূ েক চিার্বর্
র্ুলের মাধিলম মনিোলির প্রনশিি রিওয়া।
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রসৌর প্রকলল্প অেটায়লির যিি র্ার্া পাওয়ালরর সালে SBI চুনক্ত কলরলে
রস্টর্ বিাক অি ইনন্ডয়া (SBI) 'সূযট শনক্ত রসে' িালম একটি রিনিলকলর্ি
রসন্ট্রাোইযি প্রলসনসং রসে চােু কলরলে যার েলিি রসৌরনবদুিৎ প্রকলল্পর যিি
নবিিমাি অেটায়ি বিবস্থালক শনক্তশােী করা। SBI রসৌর নবদুিৎ প্রকলল্প অেটায়লির
যিি Tata Power Solar Systems Limited (একটি র্ার্া পাওয়ার রকাম্পানি)
এর সালে সিলযানগো কলরলে।
মু ম্বাইলয়র বিাোিট এলস্টলর্ SAIL স্থাপি করা িলয়লে। সূ যট শনক্ত SAIL সমগ্র
ভারে রেলক সবটানধক 1 রমগাওয়ার্ িমো সি রসৌর প্রকল্পগুনের যিি র্ার্া
পাওয়ার রসাোর নসলস্টম নেনমলর্লির সমস্ত ঋি আলবিি প্রনক্রয়া করলব৷ ঋি
আলবিিকারীলির বিবসা প্রনেিালির পাশাপানশ বানে অন্তভুটক্ত করা িলব।
বিাংলকর উলেশি িে ঋি আলবিিকারীলির রসৌর প্রকলল্প অেটায়লির যিি একটি
নিনযর্াে এবং ালমোমু ক্ত যাত্রার যিি একটি সম্পূ িট িিার্িমট প্রিাি করা। এই
নিনযর্াে উলিিালগর মাধিলম, SBI প্রনেলযানগোমূেক িালর রসৌর প্রকল্পগুনের
যিি একটি সম্পূ িট সমাধাি অিার করলব।
Appointment News in Bengali
রনব নমতে ভারলের Insolvency and Bankruptcy Board এর িেুি রচয়ারমিাি
নিসালব মলিািীে িলয়লেি
কলপটালরর্ নবর্য়ক মন্ত্রলকর িারা যানর করা নবজ্ঞনপ্ত অিু সালর ক্রীো নবভালগর
প্রাক্তি সনচব রনব নমতােলক Insolvency and Bankruptcy Board of india
(IBBI) এর রচয়ারমিাি নিসালব নিযু ক্ত করা িলয়লে । নেনি নবিার কিািালরর
1986 বিালচর IAS অনিসার । নেনি IBBI-এর রচয়ারমিাি নিলসলব পাাঁচ বেলরর
যিি বা 65 বের বয়স পূ িট িওয়া পযটন্ত এই পলির িানয়ত্ব সামোলবি |
প্রবীি নবজ্ঞািী নযএ শ্রীনিবাস মূ নেট DRDL-এর পনরচােক নিযুক্ত িলয়লেি
প্রবীি নবজ্ঞািী নযএ শ্রীনিবাস মূ নেট িায়িরাবালি প্রনেরিা গলবর্িা ও উন্নয়ি
সংস্থার (DRDO) নিলিি নরসাচট অিান্ড রিলভেপলমন্ট েিাবলরর্নরর (DRDL)
এর পনরচােক নিসালব নিযু ক্ত িলয়লেি । নেনি 1987 সালে DRDL-এ রযাগিাি
কলরি এবং িাকচারাে িাইিানমকস, গ্রাউন্ড ররলযািিাি রর্নস্টং, ইলেকট্রিকাে
ইনন্টলগ্রশি এবং রিপিাস্ত্র কমলিলের নবনভন্ন প্রকলল্পর যিি রচকআউলর্র রিলত্র
গুরুত্বপূ িট অবিাি রালেি ।
নয এ শ্রীনিবাস মূ নেট 1986 সালে অন্ধ্র ইউনিভানসটটি রেলক ইলেকট্রনিে অিান্ড
কনমউনিলকশি ইনঞ্জনিয়ানরংলয় োর BE সম্পন্ন কলরি এবং িায়দ্রাবালির
ওসমানিয়া ইউনিভানসটটি রেলক নিনযর্াে নসলস্টলম ME কলরি ।
GoI অিন্ত িালগশ্বরিলক প্রধাি অেটনিনেক উপলিষ্ট্া নিসালব নিযুক্ত কলরলে
ভারে সরকার িটর নভ অিন্ত িালগশ্বরিলক িেুি প্রধাি অেটনিনেক উপলিষ্ট্া
নিলসলব নিযু ক্ত কলরলে । রঘার্িাটি 1 রিব্রুয়ারী 2022-এর রকন্দ্রীয় বালযলর্র
উপস্থাপিা এবং 31 যািু য়ারী 2021-22 এর অেটনিনেক সমীিা রপশ করার
কলয়কনিি আলগ এলসনেে ৷ রকনভ সু ব্র্ামানিয়ালির পর 17 নিলসম্বর, 2021
রেলক এই পিটি োনে নেে ৷ নেনি প্রধািমন্ত্রীর অেটনিনেক উপলিষ্ট্া পনরর্লির
(নপএমইএনস) প্রাক্তি সিসি।
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পু ষ্প কুমার রযাশীলক HPCL -এর িেুি রচয়ারমিাি ও MD নিসালব মলিািীে
করা িলয়লে
পু ষ্প কুমার রযাশীলক রিলশর েৃেীয় বৃ িতম রেে পনরলশাধি এবং জ্বাোনি
নবপিি সংস্থা নিদু স্তাি রপলট্রানেয়াম কলপটালরশি নেনমলর্লির (HPCL) িেুি
রচয়ারমিাি এবং বিবস্থাপিা পনরচােক নিসালব মলিািীে করা িলয়লে । নিদু স্তাি
রপলট্রানেয়াম কলপটালরশি নেনমলর্লির (HPCL) বেট মাি নিলরটর প্রায় এক
িশক ধলর HPCL-এর রবালিট কমটরে রলয়লেি । নেনি মুলকশ কুমার সুরািার
স্থালি এই পলি নিযু ক্ত িলবি |
রেিলর্িিান্ট রযিালরে নযএনভ ররনিলক িেুি প্রনেরিা রগালয়দা সংস্থার
প্রধাি নিসালব নিলয়াগ করা িলয়লে
প্রনেরিা রগালয়দা সংস্থার িেুি প্রধাি নিলসলব নিযু ক্ত িলয়লেি রেিলর্িিান্ট
রযিালরে নযএনভ ররনি। রযিালরে ররনি রেিলর্িিান্ট রযিালরে রকলযএস
এর স্থালি নিযু ক্ত িলবি । রেিলর্িিান্ট রযিালরে রকলযএস নধেি ভারেীয়
রসিাবানিিীলে োর 39 বেলরর কমটযীবলি নবনভন্ন রকৌশেগে পলি কায করার
পলর অবসর গ্রিি কলরি।
Banking News in Bengali
SBI ইনন্ডয়া INX-এ $300 নমনেয়ি িরলমাসা বলন্ডর প্রেম ইসু ি োনেকাভুক্ত
কলরলে
রস্টর্ বিাক অি ইনন্ডয়া (SBI) $300 নমনেয়ি িলমটাসা বন্ড যানর কলরলে এবং
ইনন্ডয়া INX GIFT IFSC ইসু িলক োনেকাভুক্ত কলরলে ৷ ঋিিাো িে প্রেম
ভারেীয় সিা নযনি িরলমাসা বলন্ডর মাধিলম অেট সংগ্রি কলরলেি । SBI িে
প্রেম ইসু িকারী যার সবু য বন্ড বিেভালব 2021 সালের িলভম্বলর োলেমবাগট
স্টক এেলচলঞ্জ একটি MOU এর মাধিলম োনেকাভুক্ত িলয়নেে |
SPMCIL িানসক এবং রিওয়ালস িেুি বিাক রিার্ োপালিার োইি েু লেলে
নসনকউনরটি নপ্রনন্টং অিান্ড নমনন্টং কলপটালরশি অি ইনন্ডয়া নেনমলর্ি (SPMCIL)
িানসলক এবং রিওয়ালস 'িেুি বিাকলিার্ নপ্রনন্টং োইি' স্থাপি কলরলে । ভারলে,
বিাকলিার্ মুদ্রি ও সরবরালির যিি চারটি োপাোিা আলে । এগুনে িে
মধিপ্রলিলশর রিওয়াস, মিারালষ্ট্রর িানসক (SPMCIL -এর মানেকািাধীি),
কিটার্লকর মাইলসার এবং পনিমবলঙ্গর সােলবানি (ভারেীয় নরযাভট বিাক রিার্
মু দ্রাি প্রাইলভর্ নেনমলর্লির (BRBNMPL) মানেকািাধীি)।
RBI িানসলকর ইনন্ডলপলন্ডি রকা-অপালরটিভ বিাক নেনমলর্লির োইলসি
বানেে কলরলে
নরযাভট বিাক অি ইনন্ডয়া 03 রিব্রুয়ারী, 2022-এ মিারালষ্ট্রর িানসলকর
ইিনিলপিলিি রকা-অপালরটিভ বিাক নেনমলর্ি এর োইলসি বানেে কলরলে ৷
RBI িারা োইলসি বানেে করার প্রধাি কারি িে বিালকর পযটাপ্ত মূ েধি এবং
উপাযটলির সোবিা িা োকা ৷ এর অেট িে রয, এটি বিানকং ররগুলেশি অিাট,
1949-এর ধারা 56-এর ধারা 11(1) এবং ধারা 22(3)(d) এর নবধািগুনে রমলি
চলে িা৷
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RBI ভারেীয় মালকট ন্টাইে রকাঅপালরটিভ বিাক নেনমলর্লির উপর নবনধনিলর্ধ
আলরাপ কলরলে
ভারেীয় নরযাভট বিাক েেিউ এর ভারেীয় মালকট ন্টাইে রকাঅপালরটিভ বিাক
নেনমলর্লির উপর 1 েি র্াকা মূেধি রোো সি রবশ কলয়কটি নবনধনিলর্ধ
আলরাপ কলরলে ৷ 28 যািুয়ারী, 2022-এর পর রেলক এই নবনধনিলর্ধগুনে
কাযটকর িলয়নেে ৷ RBI বলেলে রয, েেিউ-নভনতক রকা-অপালরটিভ বিাক োর

IISc. ভারলের অিিেম শনক্তশােী সু পার কনম্পউর্ার ‘Param Pravega’ এর
কনমশি কলরলে
ইনন্ডয়াি ইিনস্টটিউর্ অি সালয়ি(IISc.), রবঙ্গােু রু, ভারলের সবলচলয়
শনক্তশােী সু পারকনম্পউর্ারগুনের মলধি একটি Param Pravega এর ইিস্টে
এবং কনমশি কলরলে । এটি ভারেীয় একালিনমক প্রনেিালির বৃ িতম সু পার
কনম্পউর্ার । Param Pravega এর রমার্ সু পারকনম্পউটিং িমো 3.3 রপর্াফ্লপ
(1 রপর্াফ্লপ এক রকায়ানরনেয়ি বা প্রনে রসলকলন্ড 1015 অপালরশলির সমাি)।

পূ বটািু লমািি বিেীে রকািও ঋি এবং অনগ্রম অিু িাি বা পু িিটবীকরি বা রকািও
নবনিলয়াগ করলব িা ৷

Summits & Conference News in Bengali

PNB পেঞ্জনের সালে নমলে রকা ব্র্িালন্ডি কন্টিাটলেস রক্রনির্ কািট চােু কলরলে
পাঞ্জাব িিাশিাে বিাক (PNB) এবং পেঞ্জনে আয়ুলবটি নেনমলর্ি (PAL)
ভারলের িিাশিাে রপলমন্ট কলপটালরশি (NPCI)-এর সালে পার্টিারনশপ কলর
রকা-ব্র্িালন্ডি রক্রনির্ কািট চােু কলরলে । রকা-ব্র্িালন্ডি রক্রনির্ কািটগুনে
NPCI-এর RuPay িিার্িলমট রিওয়া িয় এবং এগুনে দুটি রভনরলয়লন্ট পাওয়া
যায় – 1) PNB RuPay Platinum এবং 2) PNB RuPay নসলেট।
উভয় রকা ব্র্িালন্ডি কািটই-Cash Back, েয়িােটি পলয়ন্টসি প্রনেনিলির
পেঞ্জনে পিি রকিার যিি রক্রনির্ পনরলর্বা অিার কলর। PNB RuPay
িিাটিিাম এবং PNB RuPay নসলেট কািটধারীরা সনক্রয় করার সময় 300
নরওয়ািট পলয়লন্টর একটি স্বাগে রবািাস পালবি।
কালিটর সু নবধা:
• িিাটিিাম এবং নসলেট কািটগুনে দুঘটর্িাযনিে মৃেুি এবং বিনক্তগে
অিমোর যিি যোক্রলম ₹2 েি এবং ₹10 েলির আকর্টিীয় বীমা কভার
কলর ।
• িিাটিিাম কািট ₹25,000 রেলক ₹5 োে এবং নসলেট কািট ₹50,000
রেলক ₹10 োলের রক্রনির্ সীমা অিার কলর|
• পূ বটবেী বেলর প্রনেটি রকায়ার্টালর অন্তে একবার কািট বিবিার করা িলে

প্রধািমন্ত্রী িলরন্দ্র রমািী প্রেম ভারে-মধি এনশয়া ভাচট ু য়াে সানমর্ রিাস্ট করলে
চলেলেি
ভারলের প্রধািমন্ত্রী িলরন্দ্র রমািী ভাচটু য়াে িিার্িলমটর মাধিলম প্রেম ভারে-মধি
এনশয়া শীর্ট সলেেি আলয়াযি কলরলেি । এটি নেে ভারে এবং মধি এনশয়ার
রিশগুনের রিোলির মলধি প্রেম সলেেি । মধি এনশয়া অঞ্চলে পাাঁচটি স্বীকৃে
রিশ রলয়লে । এই শীর্ট সলেেলি মধি এনশয়ার পাাঁচটি রিলশর রাষ্ট্রপনেরাও অংশ
রিি ।
এই রিশগুনে গুনে িে কাযােস্তাি প্রযােন্ত্র, নকরনগয প্রযােন্ত্র (নকরনগযস্তাি),
োনযনকস্তাি প্রযােন্ত্র, েুকট লমনিস্তাি এবং উযলবনকস্তাি প্রযােন্ত্র।
শীর্ট সলেেলির সময়, প্রধািমন্ত্রী রমািী 3টি েলিির রূপলরো নিলয়লেি:
• প্রেম েিি সম্পলকট নবশিভালব, প্রধািমন্ত্রী বলেনেলেি রয আঞ্চনেক
নিরাপতা এবং সমৃ নদ্ধর যিি ভারে এবং মধি এনশয়ার মলধি পারিনরক
সিলযানগো প্রলয়াযি।
• নিেীয় েলিির রূপলরো েুলে ধলর, রমািী বলেি, "আযলকর ববঠকটি
আমালির সিলযানগোর একটি কাযটকর কাঠালমা প্রিাি করলব, যা সমস্ত
রস্টকলিাল্ডারলির মলধি নিয়নমে নমেনিয়া করার যিি একটি িিার্িমট
প্রনেিার পে প্রশস্ত করলব।"
• েৃেীয় েলিির যিি, রমািী বলেনেলেি রয, ভারে এবং মধি এনশয়ার
রিশগুনের মলধি সিলযানগোর যিি একটি উচ্চাকাঙ্খী ররািমিাপ প্রস্তুে করা
অেিন্ত গুরুত্বপূ িট | যা রিশগুনেলক আঞ্চনেক সংলযাগ এবং সিলযানগোর
যিি একটি সমনিে পদ্ধনে গ্রিি করলে সিম করলব৷

বানর্টক নি মওকুি করা িলব।
Science & Technology News in Bengali
সিামসাং 2021 সালে নবলশ্বর শীর্ট রসনমকন্ডাটর রকাম্পানি নিলসলব ইলন্টেলক
োনেলয় রগলে
গলবর্িা সংস্থা কাউন্টারপলয়ন্ট রর্কলিােনয মালকট র্ নরসালচটর প্রকানশে একটি
প্রনেলবিি অিু সালর, িনিি রকানরয়ার ইলেকট্রনিে উত্পািিকারী যায়ান্ট,
সিামসাং ইলেকট্রনিে 2021 সালে আলয়র নিক রেলক মানকট ি নচপলমকার
ইলন্টেলক োনেলয় নবলশ্বর শীর্টস্থািীয় নচপলমকার িলয় উলঠলে ।
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ভারে এবং ASEAN রিশগুনে নিনযর্াে ওয়াকট িিাি 2022 এর অিু লমািি
কলরলে
ভারে এবং ASEAN রিশগুনে অিু নিে নিেীয় ASEAN নিনযর্াে মন্ত্রীলির
(ADGMIN) ববঠলক ভারে- ASEAN নিনযর্াে ওয়াকট িিাি 2022
নশলরািালমর একটি কমট পনরকল্পিা অিুলমািি করা িলয়লে । ADGMIN ববঠলক
সি-সভাপনে নেলেি রিবু নসংি রচৌিাি, রযাগালযাগ প্রনেমন্ত্রী, ভারে সরকালরর
এবং অিািনমরাে টিি অং সাি, নময়ািমালরর পনরবিি ও রযাগালযাগ মন্ত্রী ।
30েম যােীয় মনিো কনমশলির প্রনেিা নিবলস ভার্ি নিলেি প্রধািমন্ত্রী রমানি
প্রধািমন্ত্রী শ্রী িলরন্দ্র রমানি 31 যািুয়ারী, 2022-এ নভনিও কিিালরলির মাধিলম
30েম যােীয় মনিো কনমশি ির উইলমি িাউলন্ডশি রি রপ্রাগ্রালম বক্তৃো
নিলয়লেি । নবনভন্ন রিলত্র মনিোলির কৃনেত্ব উিযাপলির উলেলশি এই
অিু িািটির আলয়াযি করা িয় । অিু িালির নেম নেে ‘She The Change
Maker’|

নবশ্ব কুি নিবস 2022: 30 যািু য়ারী
প্রনে বের যািু য়ানর মালসর রশর্ রনববার নবশ্ববিাপী পানেে িয় নবশ্ব কুি নিবস ।
2022 সালে, নবশ্ব কুি নিবস 30 যািুয়ারী, 2022-এ পানেে িলয়নেে । এই ররাগ
সম্পলকট নবশ্ববিাপী সলচেিো বাোলে এবং এটি প্রনেলরাধ, নচনকত্সা এবং নিরাময়
করার উপায় সম্বলে মািু র্লক অবগে করার উলেলশি নিবসটি পানেে িয়।
ভারলে, মিাত্মা গােীর মৃ েুিবানর্টকীলে প্রনে বের 30 যািু য়ানর নবশ্ব কুি নিবস
পানেে িয়।
এই বের নবশ্ব কুি নিবস 2022-এর নেম িে " United for Dignity"।
কুি ররাগ নক?
কুি একটি িীঘটস্থায়ী সংক্রামক ররাগ যা বিানসোস, মাইলকাবিাকলর্নরয়াম রেলপ্র
(M. laprae) িারা সৃ ষ্ট্ । ররালগর েিিগুনে সাধারিে গলে 5 বের ধলর সংক্রমি
িওয়ার িীঘট সময় পলর রিো রিয়, কারি এম. রেলপ্র েু ব ধীলর ধীলর বৃ নদ্ধ পায় ।
এই ররাগটি প্রধািে ত্বক, রপনরলিরাে স্নায়ু, উপলরর শ্বাস িােীর নমউলকাসা এবং

Schemes & Committees
প্রনেরিা মন্ত্রক SeHAT প্রকলল্পর অধীলি ওর্ুলধর রিাম রিনেভানর শুরু কলরলে
প্রনেরিা মন্ত্রক 2021 সালের রম মালস সমস্ত সশস্ত্র বানিিীর কমীলির এবং
োলির পনরবালরর যিি Services e-Health Assistance and
Teleconsultation (SeHAT) রমনিলকে রর্নেকিসােলর্শি পনরলর্বা চােু
কলরনেে । 01 রিব্রুয়ারী, 2022 রেলক SeHAT এর উপর আলোচিা শুরু িলব।

রচােলক প্রভানবে কলর ।
ভারেীয় রকাস্ট গািট 46 েম উত্থাপি নিবস 2022 উিযাপি করলে
ভারেীয় রকাস্ট গািট 01 রিব্রুয়ারী 2022-এ 46 েম উত্থাপি নিবস উিযাপি
করলে ৷ নবলশ্বর চেুেট বৃ িতম রকাস্ট গািট নিসালব, ভারেীয় উপকূে রিীরা
ভারেীয় উপকূেগুনেলক সু রনিে করলে এবং ভারলের সামু নদ্রক অঞ্চেগুনেলে
আইি প্রলয়াগ করলে একটি গুরুত্বপূ িট ভূনমকা পােি কলরলে ৷ ICG

Awards & Honours News in Bengali
নিউনযেিালন্ডর িিানরে নমলচেলক আইনসনস নিনরর্ অি নক্রলকর্ অিাওয়ািট
2021-িারা মলিািীে করা িলয়লে
নিউনযেিালন্ডর নক্রলকর্ার িিানরে নমলচেলক ইন্টারিিাশিাে নক্রলকর্ কাউনিে
(ICC) নিনরর্ অি নক্রলকর্ অিাওয়ািট 2021-এর নবযয়ী নিলসলব মলিািীে করা
িলয়লে । িাই-লপ্রশার 2021 ICC পু রুর্লির T20 ওয়াল্ডট কালপর রসনমিাইিালে নসলঙ্গে নিলে অস্বীকার করার ইনঙ্গলের যিি োলক এই পু রস্কারটি
রিওয়া িয় । িিানিলয়ে রভলটানর, রব্র্ন্ডি মিাককাোম এবং রকি উইনেয়ামসলির
পর নেনি চেুেট নিউনযেিান্ড রেলোয়াে নিলসলব এই পু রস্কার নযলেলেি।
Important Dates News in Bengali
28 যািু য়ারী 2022 োনরলে রির্া রগাপিীয়ো নিবস পােি করা িয়
প্রনে বের 28 যািু য়ানর সারা নবলশ্ব রির্া প্রাইলভনস রি পানেে িয় । নিবসটির
উলেশি িে বিনক্তলির সংলবিিশীেো এবং রগাপিীয়ো রিা করা | নিবসটি িে
"লগাপিীয়োলক সোি করার গুরুত্ব সম্পলকট সলচেিো সৃ নষ্ট্র একটি
আন্তযটানেক প্রলচষ্ট্া, নবশ্বাস সিম করা এবং রির্া সু রনিে করা"। এ বেলরর নেম
িে ‘প্রাইলভনস মিার্ারস’ ।
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আিু িানিকভালব 1 রিব্রুয়ানর, 1977 োনরলে ভারলের সংসলির রকাস্ট গািট
আইি, 1978 িারা প্রনেনিে িলয়নেে । এটি প্রনেরিা মন্ত্রিােলয়র অধীলি কায
কলর ।
02 রিব্রুয়ানর নবশ্ব যোভূনম নিবস পােি করা িয়
নবশ্ব যোভূনম নিবস প্রনে বের 2 রিব্রুয়ানর সারা নবলশ্ব পানেে িয়। 2022 বের
টি যোভূনম সম্পনকট ে কিলভিশলির 51 েম বের।নবশ্ব যোভূনম নিবস 2022এর আন্তযটানেক নেম িে 'Wetlands Action for People and Nature '।
নিিটির উলেশি িে মািু র্ এবং আমালির গ্রলির যিি যোভূনমর গুরুত্বপূ িট
ভূনমকা সম্পলকট সলচেিো বৃ নদ্ধ করা।
নবশ্ববিাপী 04 রিব্রুয়ানর ‘নবশ্ব কিািার নিবস’ নিসালব পানেে িলয়লে
ইউনিয়ি ির ইন্টারিিাশিাে কিািার কলন্ট্রাে কেৃটক প্রনেবের ৪ঠা রিব্রুয়ানর
নবশ্ববিাপী ‘নবশ্ব কিািার নিবস’ নিসালব পােি করা িয় । এই নিিটির মাধিলম সমগ্র
নবলশ্বর মািুলর্র মলধি কিািার সম্পলকট সলচেিো বেরী করা িয় |
এই বেলরর নবশ্ব কিািার নিবলসর নেম, “Close the Care Gap” |
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উন্ননে হুিা এবং নকরি যযট 2022 ওনিশা ওলপি নযলেলেি

মনিো এনশয়া কাপ িনক 2022: ভারে চীিলক িানরলয় রব্র্াঞ্জ নযলেলে
ভারে 2022 মনিো িনক এনশয়া কাপ র্ুিটালমলন্ট চীিলক 2-0 রগালে িানরলয় রব্র্াঞ্জ
পিক নযলেলে । এটি মনিো িনক এনশয়া কালপর 10 েম সংস্করি নেে ।
র্ুিটালমন্টটি 21 রেলক 28 যািুয়ারী, 2022 পযটন্ত ওমালির মাস্কালর্র সু েোি
কাবু স রিার্টস কমলিলে অিু নিে িলয়নেে । মনিো িনক এনশয়া কাপ র্ুিটালমলন্ট
যাপাি িাইিালে িনিি রকানরয়ালক 4-2 রগালে িানরলয় েৃেীয় নশলরাপা
নযলেলে ।

ভারেীয় নকলশারী উন্ননে হুিা 21-18, 21-11 রস্কালর স্বলিশী নস্মর্
রোশনিওয়ােলক িানরলয় 2022 ওনিশা ওলপি বিািনমন্টি র্ুিটালমলন্ট মনিোলির

অলিনেয়াি ওলপি 2022: রািালয়ে িািাে িিানিে রমিলভলিভলক
িানরলয়লেি
রািালয়ে িািাে (লিি) িিানিে রমিলভলিভলক (রানশয়া) 2-6,6-7,6-4,64,7-5 রস্কালর িানরলয় অলিনেয়াি ওলপি 2022-এ পু রুর্লির নসলঙ্গেস নশলরাপা
নযলেলেি । এটি োর 21েম রমযর নশলরাপা | এরিলে নেনি সবলচলয় রবনশ গ্রান্ড
িিাম যয়ী রেলোয়াে িলয়লেি । মনিোলির রর্নিলস মাগটালরর্ রকালর্টর
(অলিনেয়াি) 24টি নসলঙ্গেস গ্ল্িান্ড িিাম রলয়লে । মনিোলির রিলত্র,
অলিনেয়ার নবশ্ব িম্বর 1 অিাশলে বাটিট মানকট ি যু ক্তরালষ্ট্রর িিানিলয়ে কনেিলক
6-3 7-6-এ পরানযে কলর অলিনেয়াি ওলপি 2022-এ মনিোলির নসলঙ্গেস
িাইিাে নশলরাপা নযলেলেি ৷

রচন্নাই সু পার নকংস ভারলের প্রেম ইউনিকিট রিার্টস এন্টারপ্রাইয িলয় উলঠলে

অলিনেয়াি ওলপি রর্নিস নশলরাপা 2022 এর নবযয়ীলির োনেকা:
Events

Winners

Men’s Singles

Rafael Nadal

Women’s Singles

Ashleigh Barty

Men’s Doubles

Thanasi Kokkinakis and Nick
Kyrgios

Women’s Doubles

Barbora Krejčíková and
Kateřina Siniaková

Mixed Doubles

Kristina Mladenovic and
Ivan Dodig

র্ার্া নস্টে িাবা 2022: মিাগিাস কােটলসি িিানবয়ালিা কারুয়ািালক িানরলয়লেি
ওয়াল্ডট চিানম্পয়ি গ্রিান্ড মাস্টার মিাগিাস কােটলসি একটি রাউন্ড বানক োকলে
রিিারেিান্ডলসর উইযক আি নয-লক িানরলয় নিলযর যয় নিনিে কলরলেি ।
নবশ্বচিানম্পয়ি মিাগিাস কােটলসি গ্রিান্ড মাস্টার িিানবয়ালিা কারুয়ািালক
পরানযে কলরলেি এবং এেি নেনি 2022 সালের র্ার্া নস্টে িাবা র্ুিটালমলন্ট পূ িট
পলয়লন্ট এনগলয় আলেি । এটি নেে োর 8েম যয় | এটি নেে একটি অিিি কীনেট
। এনরগাইনস অযুট ি (ভারে) র্ার্া নস্টে চিালেঞ্জাসট নযলেলে। এরিলে নেনি পলরর
বের র্ার্া নস্টে মাস্টালসট একটি স্থাি অযটি কলরলেি । র্ার্া নস্টে িাবা র্ুিটালমলন্টর
85েম সংস্করি 13 - 29 যািু য়ারী, 2023 পযটন্ত অিু নিে িলব।
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নসলঙ্গেস নশলরাপা নযলেলেি ৷ 14 বের বয়সী উন্ননে হুিা র্ুিটালমন্ট রযো
সবলচলয় কম বয়সী ভারেীয় । পু রুর্লির নসলঙ্গেস নবভালগ, ভারলের 21 বের
বয়সী নকরি যযট নপ্রয়াংশু রাযাওয়ােলক 21-15, 14-21, 21-18-এ িানরলয়
নবযয়ী িলয়লেি। 2022 ওনিশা ওলপি িে একটি BWF সু পার 100 র্ুিটালমন্ট,
যা যওিরোে রিিরু ইিলিার রস্টনিয়াম, কর্ক, ওনেশায় আলয়ানযে িয়।

রচন্নাই সু পার নকংস (CSK) রিলশর প্রেম রিার্টস ইউনিকলিট পনরিে িলয়লে,
যার মালকট র্ কিাপ সলবটাচ্চ 7,600 রকাটি র্াকা েুাঁ লয়লে এবং 210-225 র্াকার
প্রাইস বিালন্ড রগ্র মালকট র্ রট্রনিংলয় রশয়ার রলয়লে । মলিন্দ্র নসং রধানির
রিেৃত্বাধীি CSK গে বের দুবাইলে আলয়ানযে চেুেট আইনপএে নশলরাপা
নযলেনেে | ইনন্ডয়া নসলমলন্টর মালকট র্ কিাপ িাাঁনেলয়লে 6,869 রকাটি র্াকা ।
িীরয রচাপো ‘েনরয়াস ওয়াল্ডট রব্র্কথ্রু অি িি ইয়ার’ পু রস্কালরর যিি মলিািীে
িলয়লেি
রর্ানকও অনেনম্পলকর স্বিটপিক যয়ী িীরয রচাপো মযটািাপূ িট 2022 েনরয়াস
ওয়াল্ডট রব্র্কথ্রু অি িি ইয়ার পু রস্কালরর যিি মলিািীে িলয়লেি । অিি 5 যি
মলিািীে িলেি িিানিে রমিলভলিভ (অলিনেয়াি ওলপি রািাসটআপ), এমা
রাদুকািু (নব্র্টিশ রর্নিস োরকা), রপনদ্র (বালসটলোিা ও রিলির িু র্বোর),
ইউনেমার ররাযাস (লভনিযু লয়োর অিােলের্) এবং আনরলয়িট টির্মাস
(অলিনেয়াি সাাঁোরু)। 71 যি রিাটিটং রগ্রর্লির নিলয় গঠিে েনরয়াস ওয়াল্ডট
রিার্টস একালিনমর রভালর্র পর এনপ্রলে নবযয়ীলির িাম প্রকাশ করা িলব।
Obituaries News in Bengali
অনভলিো ও চেনচ্চত্র নিমটাো অনমোভ িয়াে প্রয়াে িলয়লেি
অনভলিো এবং চেনচ্চত্র নিমটাো অনমোভ িয়াে 51 বের বয়লস হৃিলরালগ
আক্রান্ত িলয় প্রয়াে িলয়লেি । অনমোভ িয়াে ওম পু রীর সালে কাগার: োইি
অি িি এয (2003), রভাযপু নর চেনচ্চত্র রংিানর (2012) এবং রায বাব্বলরর
ধু য়াি (2013) এর মলো েনবলে কায কলরলেি ।
নশিানবি/সামানযক রিো বাবা ইকবাে নসং নয প্রয়াে িলয়লেি
নশে সম্প্রিালয়র একযি ভারেীয় সামানযক-আধিানত্মক রিো এবং একযি
নশিানবি ইকবাে নসং নকংরা 95 বের বয়লস প্রয়াে িলয়লেি । সামানযক কালযর
রিলত্র অবিালির যিি নেনি 2022 সালে পদ্মশ্রী সোলি ভূনর্ে িি । নেনি 2008
সালে Eternal University এবং 2015 সালে অকাে নবশ্বনবিিােয়, গুরু নক
কাশী প্রনেিা কলরি ।
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নসনিয়র অিািলভালকর্ এবং অনেনরক্ত সনেনসর্র রযিালরে রুনপদর নসং সু নর
প্রয়াে িলয়লেি
নসনিয়র অিািলভালকর্ এবং অনেনরক্ত সনেনসর্র রযিালরে) ASG), রুনপদর
নসং সু নর মারা রগলেি। নেনি 2020 সালের যু ি মালস এএসনয নিযুক্ত িি। নেনি
2009 সালে একযি নসনিয়র অিািলভালকর্ নিলসলব মলিািীে িি এবং সু নপ্রম
রকার্ট বার অিালসানসলয়শি এবং সু নপ্রম রকার্ট অিািলভালকর্স অি ররকিট
অিালসানসলয়শলির সভাপনে নিলসলবও িানয়ত্ব পােি কলরি। নেনি প্রায় 15 বের
ধলর পাঞ্জালবর সু নপ্রম রকালর্ট স্থায়ী আইিযীবী নিসালব কায কলরলেি।|
Defence News in Bengali
Books & Authors News in Bengali
সু ভার্ গলগটর রেো "The $10 Trillion Dream" নশলরািালমর একটি িেুি বই
প্রকানশে িলয়লে
ভারলের প্রাক্তি অেট সনচব, সু ভার্ চন্দ্র গগট োর প্রেম বই " The $10 Trillion
Dream " প্রকাশ কলরলেি । এই িেুি বইটির মাধিলম ভারে রযসব
সমালোচিামূ েক িীনেগে সমসিাগুনের মুলোমু নে িলে ো অিু সোি করা
িলয়লে এবং 2030-এর িশলকর মা ামান সমলয় USD 10 ট্রিনেয়ি অেটিীনেলে
পনরিে িওয়ার যিি প্রলয়াযিী সংস্কালরর পরামশট প্রিাি করা িলয়লে ৷ এটি
রপঙ্গু ইি র্যান্ডম িাউস ইনন্ডয়া (PRHI) িারা প্রকানশে িলয়লে ।
নকরি রবিীর রেো “Fearless Governance” িামক একটি বই প্রকানশে িলয়লে
িটর নকরি রবিীর রেো ‘Fearless Governance’ বইটি প্রকানশে িলয়লে ।
নেনি পু দুলচনরর প্রাক্তি রেিলর্িিান্ট গভিটর এবং আইনপএস (অব.) অনিসার ।
এই বইটি পু দুলচনরর রেিলর্িিান্ট গভিটর নিসালব িাঃ রবিীর প্রায় পাাঁচ বেলরর
চাকনর এবং ভারেীয় পু নেশ পনরলর্বায় োর 40 বেলরর নবশাে অনভজ্ঞোর উপর
নভনত কলর বেনর করা িলয়লে ।
আর নস গাঞ্জু ও অনশ্বিী ভার্িগলরর রেো ‘Operation Khatma’ িালমর একটি
বই প্রকানশে িলয়লে
‘Operation Khatma’ িালম একটি বই প্রকানশে িলয়লে যার রেেক িলেি
সাংবানিক আরনস গাঞ্জু এবং অনশ্বিী ভার্িাগর । বইটি যেু ও কাশ্মীর পু নেলশর
রিশাে অপালরশি গ্রুলপর অপালরশলির উপর নভনত কলর রেো িলয়লে, যার
িলে যেু ও কাশ্মীর নেবালরশি িন্ট (JKLF) এর 22 যি সন্ত্রাসী নিিে
িলয়নেে।
আকাশ কািসালের রেো ভারলের প্রেম নসযি স্টাইে বই প্রকানশে িলয়লে
আকাশ কািসালের রেো ভারলের প্রেম ‘The Class of 2006: Sneak Peek
into the Misadventures of the Great Indian Engineering Life’ িামক
নসযি স্টাইে বই প্রকানশে িলয়লে | বইটি IIT কািপু র এবং নিনে
রর্কলিােনযকিাে ইউনিভানসটটির সবলচলয় বে বই েলঞ্চর অিু িালি প্রকানশে
িলয়নেে । “The Class of 2006” 18 টি নভন্ন পবট নিলয় গঠিে, যা কলেলয
কার্ালিা সময়গুলোলক স্মরি কলর। বইটি ভারেীয় চেনচ্চত্র অনভলিো, রেেক,
পনরচােক এবং প্রলযাযক আর. মাধবি িারা অিামাযি নকন্ডলে প্রকানশে
িলয়নেে৷
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বইটির সারমমট:
'িি ক্লাস অি 2006: রস্নক নপক ইি িি নমসিািলভঞ্চারস অি িি রগ্রর্ ইনন্ডয়াি
ইনঞ্জনিয়ানরং োইি' 18টি নভন্ন পবট নিলয় গঠিে | প্রনেটিলে একটি কলর োনিটং বে
রলয়লে এবং এটি অবশিই কলেলয কার্ালিা সময়গুলো স্মরি কনরলয় রিওয়ার
যিি একটি ভাে পাঠ, নবলশর্ কলর MBO, ইনঞ্জনিয়ানরং কলেলযর োত্র-োত্রীলির
যিি।
‘India, That is Bharat: Coloniality, Civilisation, Constitution’ নেলেলেি
রয সাই িীপক
রয সাই িীপক ‘India, That is Bharat: Coloniality, Civilisation,
Constitution’ নশলরািালমর একটি ট্রিেনয বইলয়র নসনরয নেলেলেি এবং
ব্লুমসবানর ইনন্ডয়া িারা এটি প্রকানশে িলয়লে । 1ম অংশটি 15ই আগস্ট 2021-এ
প্রকানশে িলয়নেে, 2022 সালের যু লি 2য় অংশটি েঞ্চ িলব | 3য় এবং রশর্
অংশটি 2023 সালের যু লি প্রকানশে িলব৷
এটি একটি বিাপক ট্রিেনযর প্রেম অংশ, যা ভারলে (ভারে) ইউলরাপীয়
'ঔপনিলবনশক রচেিা' (বা 'ঔপনিলবনশকো') এর প্রভাব পরীিা কলর ।
Miscellaneous News in Bengali
ভারলের বৃ িতম ইনভ চানযটং রস্টশি গুরগাাঁওলয়লে রোো িলয়লে
গুরুগ্রালমর নিনে-যয়পু র যােীয় মিাসেলক 4 চাকার গানের যিি 100 টি চানযটং
পলয়লন্টর িমো সি ভারলের বৃ িতম ববদুিনেক যাি(EV) চানযটং রস্টশি রোো
িলয়লে ৷ পূলবট, ভারলের বৃ িতম ইনভ চানযটং রস্টশিটি ইনভর যিি 16 এনস এবং
4 নিনস চানযটং রপার্ট সি িনভ মু ম্বাইলে অবনস্থে নেে । িেুি ইনভ চানযটং রস্টশিটি
বেনর কলরলে প্রযু নক্ত-পাইেটিং রকাম্পানি Alektrify Private Limited।
োিালে পানেে িে নির্ুক গিাস্টার উৎসব
নির্ুক গুস্টর রিনস্টভিাে, োিানে সংস্কৃনে এবং ঐনেিিবািী ঐনেলিির একটি
দুনিলির বানর্টক উিযাপি 30 এবং 31 যািু য়ারী 2022 োনরলে রেি এবং োিাে
রকন্দ্রশানসে অঞ্চলে উিযানপে িয়। রনিি উৎসলবর সািী িলে, ভক্তরা প্রনে
বের নির্ুক মলঠ আলসি এবং স্থািীয়ভালব" চামস "িালম পনরনচে রনিি মুলোশ
িৃ লেি অংশ রিি। নির্ুক মঠ রেি রেলক ৮ নকনম দূলর। এটি শানন্ত ও সমৃ নদ্ধর
উিযাপি যা রেি এবং োিাে UT-এর নির্ুক মলঠ উিযানপে িয়।
উৎসলবর নবলশর্ত্ব নেে মিাকাে) রগালম্বা(, পাোিাি োলমা) শ্রীলিবী(, সলিি
মিাকাে, রিাকারী রিবোর মলো নবনভন্ন রিবোলক নচনত্রে কলর মলঠর সন্নিাসীরা
োলির রসরা রপাশালক স্থািীয়ভালব পনরলবনশে রনিি মুলোশ িৃেি। মুলোশ
িৃ েিটি রসরসাকাম নিলয় শুরু িয়, োরপলর িাশং িােুক, েয় অস্ত্র মিাকাে,
পাোিাি োলমা, শাভা, যিক চামস। েলব এ উৎসলবর পর আবিাওয়া গরম ও
মলিারম িলয় উঠলব বলে স্থািীয়লির ধারিা।
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IUCN 2022 গুরুগ্রালম আরাবেী যীবনবনচত্রি পাকট মলিািীে কলরলে
িনরয়ািার গুরুগ্রালমর Aravalli Biodiversity Park রক ভারলের প্রেম
“other effective area-based conservation measures”
(OECM) সাইর্ নিসালব রঘার্িা করা িলয়লে । নবশ্ব যোভূনম নিবস উপেলি
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রকন্দ্রীয় পনরলবশ, বি ও যেবায়ু পনরবেট ি মন্ত্রক এই েেিটি যানিলয়লে ।
ইন্টারিিাশিাে ইউনিয়ি ির কিযারলভশি অি রিচার (IUCN) রসই সমস্ত
অঞ্চেলক OECM র্িাগ রিয় রযগুনে সু রনিে িয় নকন্তু সমৃ দ্ধ যীবনবনচত্রিলক
সমেটি কলর। র্িাগটি আন্তযটানেক মািনচলত্র যীবনবনচলত্রির ির্ির্ নিসালব
মলিািীে কলর ।
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