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হায়দ্রাবাদ-ভিভিক ICRISAT-এর 50তম বাভষি কীর উদযাপনের
উনবাধে করনেে প্রধােমন্ত্রী মমাদী

রােী ভবতীয় এভেোনবথ তার শািনের 70তম বাভষি কী 2022 পূ র্ি
কনরনেে কনরনেে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী হায়দ্রাবারদে International Crops Research
Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) এর 50 তম
বার্ষিকী উদযাপরনে উরবাধন করেরেন । অনুষ্ঠারন, প্রধানমন্ত্রী ICRISAT-এে
দুটি গরবষণা সু র্বধাও উরবাধন করেন, মযগুর্ি হি Climate Change
Research Facility on Plant Protection এবং Rapid Generation
Advancement Facility ।
এই দুটি সু র্বধাগুর্ি এর্িয়া এবং সাব-সাহাোন আর্িকাে ক্ষুদ্র কৃষকরদে জন্য
র্নরবর্দত । প্রধানমন্ত্রী ICRISAT-এে একটি র্বরিষভারব র্িজাইন কো
মিারগাও উরমাচন করেন এবং এই উপিরক্ষ জার্ে কো একটি স্মােক
িাকটির্কটও উরমাচন করেন । এে উরেশ্য হি এর্িয়া এবং সাব-সাহাোন
আর্িকায় গ্রামীণ উন্নয়রনে জন্য কৃর্ষ গরবষণা পর্েচািনা কো ।

িারত মকাভিড-19 DNA িযাকভিে মদওয়া প্রথম মদশ হনয়নে
ভােত র্বরেে প্রথম মদি হরয় উরেরে, মযখারন COVID-19-এে জন্য একটি
DNA ভযাকর্সন ততেী হরয়রে । ZyCoV-D , যা আহরমদাবাদ-র্ভর্িক
ভযাকর্সন র্নমিাতা জাইিাস কযার্িিা বাো উত্পার্দত র্বরেে প্রথম প্লাজর্মি
DNA ভযাকর্সন এবং এটি পাটনায় প্রথমবারেে মরতা পর্েচার্িত হরয়র্েি । এটি
একটি সূ চহীন ভযাকর্সন, যা 28 র্দন এবং 56 র্দরনে ব্যবধারন মদওয়া হয় ।
িারত বানয়ানেনকর মকািযাভিনের পরে ভােরত ততর্ে হওয়া এটি ভােরত
জরুেী অনুরমাদন পাওয়া র্বতীয় ভযাকর্সন ।
ভােত সেকাে এই বেরেে শুরুে র্দরক জাইিাস কযার্িিাে DNA ভযাকর্সরনে
জন্য জরুেী ব্যবহারেে অনুরমাদন করেরে |

মধ্যপ্রনদনশ িারনতর প্রথম বানয়ামাি-ভিভিক হাইনরানেে প্ল্যান্ট
ততভর হনত চনেনে

যু ক্তরােয োনী র্বতীয় এর্িজারবরথে িাসরনে 70তম বাভষি কীর উদযাপন
করেরে । র্তর্ন একটি সাবিরভৌম মদরিে সবরচরয় মবর্ি সময় ধরে িাসন
চািারনাে র্দক মথরক িারেে েু ই XIV মক োর়্িরয় যান । র্তর্ন 21 র্িরসম্বে
2007-এ দীর্িস্থায়ী র্িটিি িাসক হরয়রেন । 2017 সারি, র্তর্ন নীিা জয়ন্তী
উদযাপরনে জন্য প্রথম র্িটিি িাসক হরয়র্েরিন । 1952 সারিে 6 মিব্রুয়ার্ে,
এর্িজারবথ তাে র্পতা োজা ষষ্ঠ জরজিে মৃ তুযে পে োনী হন ।

ইেস্টািাম মােু ষনদর মিাশ্যাে ভমভডয়া মথনক ‘Take a Break '
এর উত্িাভহত করনে
ইনস্টাগ্রাম ভােত সহ সমস্ত মদরি ‘Take a Break ' এে জন্য উত্সার্হত
কেরত চরিরে । এই তবর্িষ্ট্যটি ভােরত , ‘We The Young’ -এে সারথ
অংিীদার্েরেে মাধ্যরম প্রচাে কো হরব, যাে নাম ‘Break Zaroori Hai’ |
‘Take a Break ' প্রথম মার্কিন যুিোষ্ট্র, যুিোজয, আয়ােল্যান্ড, কানািা,
র্নউর্জল্যান্ড এবং অরের্িয়ারত চািু কো হরয়র্েি এবং এটি এখন র্বেব্যাপী
সবাে জন্য উপিব্ধ ।
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পভিমবঙ্গ িরকার উন্মু ক্ত
Shikshalaya’ চােু কনরনে

মের্ীকক্ষ

মপ্রািাম

‘Paray

পর্িমবঙ্গ সেকাে প্রাথর্মক এবং প্রাক-প্রাথর্মক র্িক্ষাথীরদে জন্য একটি উমু ি
মেণীকক্ষ মপ্রাগ্রাম Paray Shikshalaya (পাডায় স্কুে) চািু করেরে ।
‘Paray Shikshalaya ’ প্রকরেে আওতায় সেকার্ে েু রিে প্রাথর্মক ও
প্রাক-প্রাথর্মক র্িক্ষাথীরদে উমু ি স্থারন পােদান কো হরব। োজয সেকাে
‘Paray Shikshalaya ’-এে োত্রোত্রীরদে র্মি-মি র্মিও মদরব । প্যাো
র্িক্ষক এবং প্রাথর্মক র্বযািরয়ে র্িক্ষকো এই প্রকরে অংি মনরবন । তাো
ক্লাস 1-5 এে র্িশুরদে প্রাথর্মক র্িক্ষা প্রদান কেরব।

ভােরতে প্রথম বার্ণর্জযক মেি বারয়ামাস-র্ভর্িক হাইনরানেে প্ল্যান্ট
মধ্যপ্ররদরিে খানডায়া মজিায় ততর্ে হরত চরিরে । প্রর্তর্দন এই প্লযান্টটি 30
টন বারয়ামাস র্িিস্টক মথরক এক টন হাইররারজন উত্পাদন কেরব ।
ওয়ানোনমা এোভেি ভেভমনেড এবং ভবনেে ভিে এোভেির মযৌথ উরযারগ
24 মকাটি োকার র্বর্নরয়ারগ এই প্লযান্টটি স্থাপন কো হরব ।
মকাম্পার্নটি একটি 'থামি াভে অ্যাভিোনরনেড অ্যানেনরাভবক
ডাইনেশে(TAD) চুভি'ে প্রযুর্িে মার্িক, যা বারয়ামাস মথরক হাইররারজন,
র্মরথন এবং বারয়াচাে ততর্ে কেরত পারে । র্বরজি গ্রীরনে মার্িকানা থাকরব 50
িতাংি এবং বার্ক 50 িতাংরিে মার্িকানা থাকরব আগ্রহী কৃষকরদে কারে ।
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িারত িরকার (GoI) মধ্যপ্রনদনশর ভতেটি স্থানের োম পভরবতি ে
করার অ্েু নমাদে ভদনয়নে

‘Majhi Vasundhara' অ্ভিযােনক িমথি ে করার েন্য UNEP
মহারানের িানথ োই-আপ কনরনে

ভােত সেকাে (GoI) মধ্যপ্ররদরিে 3টি স্থারনে নামকেরণে অনুরমাদন র্দরয়রে|
মহািাঙ্গাবাদ নগেরক “েমিদাপু রম”, র্িবপু েীরক “কুনেশ্বর ধাম” এবং
বাবাইরক “মাখে েগর” র্হরসরব নামকেণ কো হরয়রে । 2021 সারি,
ভশবরাে ভিিং মচৌহানের মনতৃোধীন মধ্যপ্ররদি সেকাে মধ্যপ্ররদরিে 3টি
স্থারনে নাম পর্েবতি রনে প্রস্তাব র্দরয়রে । স্বোষ্ট্র মন্ত্রক (MHA) বাো এই
নামগুর্ি নাম পর্েবতি ন কোে অনুরমাদন মদওয়া হরয়র্েি।
মধ্য ভােরতে মািওয়া সািতানারতে প্রথম আনুষ্ঠার্নকভারব র্নযুি িু েতাে
মহাশািং শানহর নামানুসারে মহাশাঙ্গাবাদ নগরেে নামকেণ কো হয়
েমি দাপু রম । র্বখ্যাত সাংবার্দক ও কর্ব মাখেোে চতুনবি দীর নারম
বাবাইনয়র নামকেণ কো হরয়রে “মাখে েগর” ।

ইউোইনেড মেশে এেিায়রেনমন্ট মপ্রািাম (UNEP) তাে ‘Majhi
Vasundhara' অর্ভযানরক সমথিন কোে জন্য মহাোষ্ট্র সেকারেে সারথ একটি
MoU স্বাক্ষে করেরে । এই অর্ভযানটিে মূি উরেশ্য হি ির্িে মটকসই
ব্যবহাে এবং পর্েরবিগত উন্নয়ন সাধন কো । ‘Majhi Vasundhara' িরেে
আর্ভধার্নক অথি হরিা ‘My Earth’। এটি মহাোষ্ট্র সেকারেে পর্েরবি ও
জিবায়ু পর্েবতি ন র্বভারগে একটি উরযাগ ।

মকরাো িরকার ভিে এোভেি প্রযু ভক্ত ভবকানশর েন্য Social
Alpha এর িানথ একটি MoU স্বাক্ষর কনরনে

গুেরাে িরকার 1 েক্ষ চাকভর ততভর করনত েতুে IT/ITeS েীভত
চােু কনরনে

মকোিায় উদ্ভাবনী এবং র্ক্লন এনার্জি মটকরনাির্জ মপ্রাগ্রামরক উত্সাহ প্রদান
কোে জন্য মকোিা সেকাে Social Alpha এে এনার্জি ল্যাব - "র্ক্লন এনার্জি
ইন্টােন্যািনাি ইনর্কউরবিন মসন্টাে (CEIIC)" এে সারথ একটি এমওইউ
স্বাক্ষে করেরে। মকোিা সেকাে মকোিা মডনিেপনমন্ট অ্যান্ড ইনোনিশে
স্ট্র্যানেভে কাউভিে (KDISC) এবং এোভেি ম্যানেেনমন্ট মিন্টার
(EMC) এে মাধ্যরম এই চুর্ি স্বাক্ষে করেরে।
EMC Kerala মকরাো মস্টে ইনেকট্রিভিটি মবাডি, ইনেভিকযাে
ইিনপক্টনরে এবং ANERT (এনেভি ফর ভেউ অ্যান্ড ভরভেউনয়বে
এোভেি ভরিাচি অ্যান্ড মেকনোেভে) সহ পাওয়াে র্িপাটিরমন্ট এরজর্েগুর্িে
প্রর্তর্নর্ধে করে । এে মূি উরেশ্য হি মকরাোয় িবু ে শভক্ত উন্নয়ে এবং
শভক্ত িিংরক্ষর্ কাযি ক্রমনক উৎিাভহত কোে জন্য একটি র্ক্লন এনার্জি
ইনর্কউরবিন মসন্টাে প্রর্তষ্ঠা কো।

গুজোরটে মুখ্যমন্ত্রী ভূরপন্দ্র প্যারটি আগামী পাাঁচ বেরেে জন্য একটি নতুন
IT/ITeS নীর্তে মর্াষণা করেরেন । এই নীর্ত অনুসারে, মূিধন ব্যয় বহন
কেরত ইচ্ছু ক সংস্থাগুর্িরক 200 মকাটি োকা পযিন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান
কো হরব । এরত প্রায় 1 োখ যু বক-যু বতীর কমিসংস্থারনে মযাগান হরব । এটি
IT/ITeS েপ্তার্ন বার্ষিক 3000 মকাটি টাকা মথরক আগামী পাাঁচ বেরে 25,000
মকাটি টাকারত র্নরয় যারব । এটিে কাযিকােী সময়কাি র্বজ্ঞর্প্তে র্দন মথরক
31মি মাচি 2027 পযিন্ত হরব ।

আমােে ইভন্ডয়া কর্ি ােনকর িানথ িামীর্ মভহোনদর উনযাক্তা
ভহিানব পভরর্ত করার েন্য MoU স্বাক্ষর কনরনে
অযামাজন ইর্ন্ডয়া কণিাটক মস্টট রুোি িাইভর্িহুি প্ররমািন মসাসাইটি
(KSRLPS) এে সারথ মর্হিা উরযািারদে সংখ্যা বৃ র্ি কোে জন্য একটি
MoU স্বাক্ষে করেরে । Amazon India তারদে প্লযাটিরমি ‘SanjeeviniKSRLPS’ চািু কেরব এবং হাজাে হাজাে গ্রামীণ মর্হিা উরযািারদে
প্রর্িক্ষণ ও ক্ষমতায়ন কেরত এবং তারদে পরেে জন্য একটি র্বস্তৃত বাজারে
অনিাইন অযারেস প্রদান কেরত ‘Saheli’ মপ্রাগ্রারমে সু র্বধাগুর্ি প্রসার্েত
কেরব । ‘Saheli’ মপ্রাগ্রাম নােী উরযািারদে সাহায্য কোে জন্য প্রর্িক্ষণ
এবং দক্ষতা উন্নয়ন কমিিািা প্রদান করে ।
এে মাধ্যরম, অযামাজন এবং সেকােী সংস্থাগুর্ি চােটি োজয মথরক িক্ষ িক্ষ
মর্হিা উরযািারদে অযামাজন ইর্ন্ডয়াে সারথ তারদে ব্যবসা মের্জস্টাে কেরত
এবং একটি র্বস্তৃত বাজাে মবস অযারেস কেরত সহায়তা কেরব |
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মাভি বিু ন্ধরা িম্পনকি:
মার্ি বসু ন্ধো' হি মহাোষ্ট্র সেকারেে পর্েরবি ও জিবায়ু পর্েবতি ন র্বভারগে
একটি উরযাগ যারত নাগর্েকরদে জিবায়ু পর্েবতি ন এবং পর্েরবিগত
সমস্যাগুর্িে প্রভাব সম্পরকি অবগত কো যায় এবং পর্েরবরিে উন্নর্তে জন্য
র্বর্ভন্ন সরচতনতামূিক প্ররচষ্ট্া চািারত উত্সার্হত কো যায় ।

েীভত িম্পনকি:
গান্ধীনগরেে র্গিট র্সটিে একটি ক্লারবে আনুষ্ঠার্নক অনুষ্ঠারন চািু কো এই
নীর্তটি 2016-2021 নীর্তটিে প্রর্তস্থাপন করে, যা েপ্তার্নরক USD দুই র্বর্িয়ন
(13,000 মকাটি টাকা), আইটি টানিওভাে USD 15 র্বর্িয়ন (75,000 টাকা)
পযিন্ত বা়িারনাে এবং 10 িাখ সোসর্ে কমিসংস্থান সৃ র্ষ্ট্ে একটি উচ্চার্ভিাষী
িক্ষয র্নধিােণ করের্েি ।

28 মফব্রুয়াভর মথনক 45তম আন্তেিাভতক কেকাতা বইনমো শুরু
হনত চনেনে
45তম আন্তজিার্তক কিকাতা বইরমিা 28 মিব্রুয়ার্ে, 2022 মথরক শুরু হরত
চরিরে এবং এটি 13 মাচি পযিন্ত চিরব । এ বেরেে focal theme country
হি বািংোনদশ । বঙ্গবন্ধুে জমিতবার্ষিকী এবং বাংিারদরিে স্বাধীনতাে 50
বেে পূ র্তি - উভরয়ে কােরণই এবারেে র্থম হি বাংিারদি। 3 এবিং 4 মাচি
বাংিারদি র্দবস পার্িত হরব । 28 মিব্রুয়ার্ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মমিাে
উরবাধন কেরবন।

বইনমো িম্পনকি:
কিকাতা বইরমিা আন্তজিার্তক প্রকািক সর্মর্ত, মজরনভা মথরক স্বীকৃর্ত
মপরয়রে । কিকাতা বইরমিায় বাংিারদি ো়িাও র্িরটন, যুিোষ্ট্র, োর্িয়া,
ইতার্ি, জাপান, ইোন, মেন, আরজির্ন্টনা, মমর্েরকাসহ ল্যাটিন আরমর্েকাে
মদি গুর্ি অংি মনরব।
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Economy News in Bengali
RBI মু দ্রােীভত: RBI মরনপা মরে 4.0 শতািংনশ অ্পভরবভতি ত
মরনখনে
র্েজাভি ব্যাঙ্ক অি ইর্ন্ডয়াে (RBI) গভনিে ির্িকান্ত দারসে মনতৃরে র্েজাভি
ব্যাঙ্ক অি ইর্ন্ডয়াে (RBI) মুদ্রা নীর্ত কর্মটি (MPC) একটি
‘accommodative stance’ বজায় মেরখ টানা 10ম বারেে জন্য মেরপা মেট 4
িতাংরি অপর্েবর্তিত মেরখরে । অন্যর্দরক, reverse repo rate 3.35 িতাংি
অব্যাহত থাকরব ।
র্েজাভি ব্যাঙ্ক অি ইর্ন্ডয়া 2021-22-এে 6 তম এবং মিষ মুদ্রা নীর্ত কর্মটিে
(MPC) সভা 8-10 মিব্রুয়ার্ে, 2022-এে মরধ্য পর্েচািনা করেরে৷ মুদ্রা নীর্ত
কর্মটিে (MPC) - পেবতী সভা 6-8 এর্প্রি, 2022-এে মরধ্য র্নধিার্েত হরয়রে ৷
The Marginal Standing Facility (MSF) rate and bank rates
remain unchanged:
• Policy Repo Rate: 4.00%
• Reverse Repo Rate: 3.35%
• Marginal Standing Facility Rate: 4.25%
• Bank Rate: 4.25%
• CRR: 4%
• SLR: 18.00%

RBI 2021 িানে মিাোর ভবতীয় বৃ হিম মক্রতা
2021 সারিে সবরচরয় ব়ি মেতা মিন্ট্রাে ব্যাঙ্ক অ্ফ থাইল্যান্ড 90 মমট্রিক
টন মসানা েয় করেরে এবং তােপরে ভােরতে মকন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক RBI 77.5
মমট্রিক েে মসানা েয় করেরে এবং র্িরসম্বরেে মিরষ RBI এে মমাট মসানাে
র্েজাভি 754.1 েে হরয়রে । মসানা মকনাে মক্ষরত্র, র্েজাভি ব্যাঙ্ক অি
ইর্ন্ডয়া(RBI) 2021 সারি র্বরেে মকন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুর্িে মরধ্য মসানা মকনে র্দক
মথরক র্বতীয় বৃ হিম মেতা র্হসারব আর্বভূিত হরয়রে ৷ Goldhub অনুসারে,
ভােরত সেকােী মসানাে মজু দ র্বরেে নবম বৃ হিম ৷ Goldhub হি ওয়ার্ল্ি
মগার্ল্ কাউর্েরিে অর্ির্সয়াি ওরয়বসাইট, যা সমস্ত মূল্যবান ধাতু সম্পর্কিত
মিটা বজায় োরখ ।
2021 সারিে র্িরসম্বরেে মিরষ, RBI এে স্বরণিে র্েজাভি র্েি 754.1 েে, যা
ভােরতে তবরদর্িক মুদ্রাে র্েজারভি ে 6.22 শতািংশ । RBI-এে তথ্য অনুসারে,
31 র্িরসম্বে, 2021-এে মিরষ ভােরতে মমাট র্েজাভি $633.61 ভবভেয়ে র্েি,
যাে মরধ্য $39.405 র্বর্িয়ন মূরল্যে মসানাে মজু দ েরয়রে।

CMIE রিপ োর্ট: 2022 সোপেি জোনু যোরিপে ভোিপেি বেকোিপেি
হোি দোাঁর়িপযপে 6.57%
সেন্টার ফর মনিটনরিং ইনিযাি ইক ািনম (CMIE) অর্থনিনি নর্ঙ্ক-টযাকঙ্কর
িথ্য অিুোকর, 2022 োকের জািুযানরকি ভারকি সে ারকের হার িীব্রভাকে
কম 6.57%-এ সিকম একেকে। এটি মার্থ 2021 োকের পর সর্ক প্রিযক্ষ রা
েেথনিম্ন হার৷ নিকেম্বর 2021-এ সে ারকের হার িকভম্বকর 6.97%-এর িুেিায
7.91%-এর র্ার মাকের েকেথাকে সপ ৌঁকেনেে৷ CMIE হে মুম্বাই-নভনি এ টি
স্বাধীি সেের ানর েিংস্থা যা অর্থনিনি নর্ঙ্ক-টযাকঙ্কর পাশাপানশ এ টি ব্যেোনয
িথ্য েিংস্থা উভযই াজ কর।
3

িোজযরভরিক সেট রনম্ন বেকোিপেি হোি:
• সিকেঙ্গািা জািু যানরকি েেথনিম্ন সে ারকের হার 0.7% সর িথ করকে।
• এর পকর গুজরাট 1.2%, সমঘােয 1.5%, ওনিশা 1.8% এেিং র্থাট
2.9%।
িোজযরভরিক সপেট োচ্চ বেকোিপেি হোি:
• 2022 োকের জািু যানরকি হনরযািায েকেথাে 23.4% সে ারকের হার
প্রিযক্ষ করকে। এর পকর নেে রাজস্থাি (18.9%), নিপু রা (17.1%), জম্মু
ও াশ্মীর (15%) এেিং নিনি (14.1%)।
গ্রোমীণ বেকোিে সম্পপকট:
• এো ানভনি িথ্য সিখায সয 2022 োকের জািু যানরকি গ্রামীর্ সে ারে
কম 5.84% হকযকে যা 2021 োকের নিকেম্বকর 7.28% নেে। শহকরর
সে ারে 2021 োকের নিকেম্বকর 9.30% এর িুেিায 8.16% সর িথ
রা হকযনেে।

এফএম রনমট েো সীেোিোমন বকন্দ্রীয েোপজর্ 2022 ব শ কিপেন
স ন্দ্রীয অর্থমন্ত্রী নিমথো েীিারামি টািা 4র্থ োর স ন্দ্রীয োকজট 2022 সপশ
রকেি। নিনি 2022-23 অর্থেেকরর (এনপ্রে 2022 সর্ক মার্থ 2023) আনর্থ
নেেৃ নি এেিং র প্রস্তাে উপস্থাপি রকেি। এ টি সমি ইি ইনিযা টযােকেট
ঐনিহযগি 'োনহ খািা' প্রনিস্থাপি করকে ারর্ স ন্দ্রীয অর্থমন্ত্রী নিমথো
েীিারমি োকজট সপশ রকি েিংেকি যাওযার জন্য অর্থ মন্ত্রক র াযথােয
িযাগ করকেি৷
অর্থনিনি েমীক্ষা 2021-22 ভারকির মুখ্য অর্থনিনি উপকিষ্টা নভ অিন্ত
িাকগশ্বরি 31 জািুযারী 2022-এ প্র াশ করনেকেি। ের ার 2022-23
অর্থেেকর (FY23) ভারিীয অর্থিীনি 8-8.5 শিািংশ হাকর প্রেৃ নি সিখকে।
েোপজর্ এেং সোংরেধোরনক রেধোন
• স ন্দ্রীয োকজট হে এ টি োনষথ আনর্থ প্রনিকেিি যা আয এেিং ব্যকযর
প্রাক্কেি কর সট েই প্রেৃ নি ও উন্নযকির জন্য ের ার িৃথ গৃ হীি
ভনেষ্যি িীনির রূপকরখার রূপকরখা।
• ভারিীয েিংনেধাকির 112 অিু কেি অিু োকর এ েেকরর স ন্দ্রীয
োকজটক োনষথ আনর্থ নেেৃ নি (AFS) নহোকে উকিখ রা হয।
• এটি এ টি আনর্থ েেকর ের াকরর আিু মানি প্রানি এেিং ব্যকযর নেেৃ নি
(যা র্েনি েেকরর 1ো এনপ্রে শুরু হয এেিং পরেিী েেকরর 31সশ মার্থ
সশষ হয)।
• অর্থ মন্ত্রর্ােকযর অর্থনিনি নেষয নেভাকগর োকজট নেভাগ হে োকজট
প্রর্যকির জন্য িাযী সিািাে েিংস্থা।
• স্বাধীি ভারকির প্রর্ম োকজট সপশ রা হয 1947 োকে।
এখোপন 2022-23 বকন্দ্রীয েোপজপর্ি মূ ে হোইেোইর্গুরে িপযপে:
• অর্থমন্ত্রী নিমথো েীিারামি োকজট সপশ রার েময েকেনেকেি সয
সিকশর প্রেৃ নি 9.27 শিািংশ হকে েকে আশা রা হকে।
• পরেিী 25 েেকরর জন্য দুটি েমান্তরাে ট্র্যা : অে াঠাকমাকি
জিোধারকর্র নেনিকযাগ এেিং এ টি োকজট যা অন্তভুথনিমূ ে এেিং
ভনেষ্যি।
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• ব্ল কর্ইি এেিং অন্যান্য প্রযু নি ব্যেহার কর নিনজটাে রুনপ জানর

7 সফা াে এো া: প্রধািমন্ত্রী গনি শনি, অন্তভুথনিমূ ে উন্নযি,
উত্পািিশীেিা েৃ নি, েূ কযথািয েু কযাগ, শনি পনরেিথ ি, জেোযু মথ এেিং
নেনিকযাকগর অর্থাযি।
এই স ন্দ্রীয োকজট নভনি স্থাপি রকি র্ায এেিং আগামী 25 েেকরর
'অমৃ ি াে'-এর উপর অর্থিীনির এ টি ব্লুনপ্রন্ট নিকি র্ায - 75-এ ভারি
সর্ক 100-এ ভারি৷
সপ্রািা শি নেিং ি ইিকেিটিভ নিমগুনে 14টি সেক্টকর 60 েক্ষ িিুি
মথেিংস্থাি েৃ নষ্টর েম্ভােিা এেিং 30 েক্ষ স াটি টা ার অনিনরি িিুি
উত্পািি।
সরািক এ টি পনরকষোকি পনরর্ি রার জন্য সরাি শনির েু নেধাকর্থ
স্টাটথআপগুনেক
প্রর্ার
রা হকে। েমস্ত রাকজযর নিেথানর্ি
আইটিআইগুনেকি, স ােথ শুরু রা হকে।
ইমাকজথনি সেনিট োইি গ্যারানন্ট নিম মার্থ 2023 পযথন্ত োডাকিা হকে,
গ্যারানন্ট ভার আরও 50,000 স াটি টা া োডাকিা হকযকে। নিকমর
অধীকি সমাট ভার এখি 5 েক্ষ স াটি টা া। আনিকর্যিা খাকি
অনিনরি অর্থ েরাদ্দ রা হকযকে।
44,605 স াটি টা ার স ি সেিওযা িিী েিংকযাগ প্র কের সঘাষর্া
মূেধি পণ্য সখকোযাডকির জন্য উপ ারী হকে।
ের ার েমাগি নিনজটাে ব্যািংন িংক উৎোনহি রকে। োমকির নিক
75টি সজোয 75টি নিনজটাে ব্যািংন িং ইউনিট স্থাপি রা হকে।
উির-পূ কেথর জন্য প্রধািমন্ত্রী সমানির উন্নযি উকযাগগুনে উির-পূেথ
াউনিে দ্বারা োস্তোনযি হকে। এটি যুে ও মনহোকির জন্য জীনে ার
াযথেম েক্ষম রকে। এই প্র েটি নেযমাি স ন্দ্র ো রাজয প্র েগুনের
নে ে িয।
িাগনর কির জন্য েহজির রকি 2022-23 োকে ই-পােকপাটথ ইেু য রা
হকে। ইজ অফ নেজকিে 2.0 র্ােু রা হকে।
5G সে ট্র্াম নিোমগুনে 2022 যাকেিাকর রা হকে যাকি FY2223-এর মকে পনরকষোগুনে র্ােু রা যায৷
অযানিকমশি, নভজু যযাে ইকফক্ট, সগনমিং এেিং নম ে সেক্টর যুে কির
মথেিংস্থাকির অপার েম্ভােিা সিয। এটি উপেনি রার উপায েু পানরশ
রার জন্য এেিং আমাকির োজার এেিং নেশ্বব্যাপী র্ানহিা পূ রকর্র জন্য
সিশীয েক্ষমিা তিনর রার জন্য েমস্ত সস্ট কহাল্ডারকির নিকয এ টি
AVGC প্রর্ার টাি সফােথ গঠি রা হকে।
এন্টারপ্রাইজ এেিং হাকের উন্নযকির জন্য নেকশষ অর্থনিনি অঞ্চে
আইকির পনরেকিথ িিুি আইি প্রর্যি রা হকে। এটি নেযমাি নশে
নেটমহেগুনেক ভার রকে এেিং রিানির প্রনিকযানগিা োডাকে।
2022-23 োকে স ন্দ্রীয ের াকরর াযথ র মূেধি ব্যয 10.68 েক্ষ
স াটি টা া অিুমাি রা হকযকে, যা GDP এর প্রায 4.1%।
2030 োকের মকে 280 নগগাওযাট ইিস্টে রা সে র ক্ষমিার
অভযন্তরীর্ উত্পািকির েু নেধাকর্থ, সে র PV মনিউেগুনেকি উত্পািি
ইউনিটগুনেক েম্পূ র্থরূকপ এ ীভূি রার অগ্রানধ ার েহ উে-িক্ষ
মনিউেগুনের উত্পািকির জন্য PLI-এর জন্য অনিনরি 19,500 স াটি
টা া েরাদ্দ রা হকে।
4

•

•

রা হকে
এেিং 2022-23 সর্ক RBI দ্বারা জানর রা হকে। একি অর্থিীনিকি েড
ধরকির গনি আেকে। একি অর্থিীনিকি েড ধরকির গনি আেকে।
নিনজটাে অর্থিীনির উন্ননির জন্য স ন্দ্রীয ব্যািংক র নিনজটাে মুদ্রার
প্রেিথ ি এেিং এ টি পােনে নিনজটাে াকরনির জন্য ের াকরর এ টি দৃঢ়
পনর েিা তিনর কর।
2022-23-এর জন্য অর্থিীনিকি োমনগ্র নেনিকযাগক অিুঘট রকি
রাজযগুনেক েহাযিা রার জন্য 1 েক্ষ স াটি টা া েরাদ্দ রা হকযকে।
এই 50-েেকরর েু ি-মুি ঋর্গুনে রাজযগুনেক অিুকমানিি স্বাভানে
ঋকর্র সর্কয সেনশ। এটি নপএম গনি শনি-েম্পন থ ি এেিং রাজযগুনের
অন্যান্য উত্পািিশীে মূেধি নেনিকযাকগর জন্য ব্যেহার রা হকে।
স াম্পািীর েকের সমযাি েিথ মাকি 2 েের সর্ক নমকয 6 মাে রার
েক্ষয।

র্যোক্স প্রস্তোে:
•

নিমথো েীিারামি রিািাকির জন্য এ টি িিুি র নিযম সঘাষর্া
করকেি সযখাকি এ জি রিািা প্রােনঙ্গ মূল্যাযি েেকরর সশষ হওযার
পর সর্ক দুই েেকরর মকে র পনরকশাকধর জন্য এ টি আপকিট নরটািথ
িানখে রকি পাকরি।

•

রাজয ের ারী মথর্ারীকির োমানজ নিরাপিা েু নেধাগুনেক োহায্য
রকি এেিং িাকির স ন্দ্রীয ের ারী মথর্ারীকির েমাকি আিকি স ন্দ্র ও
রাজয ের ারী মথর্ারীকির র িথ কির েীমা 10% সর্ক োনডকয 14%
রা হকে।

•

নিনজটাে েম্পি (Cryptocurrency) স্থািান্তর সর্ক আয 30% টযাক্স,
এেিং সেিকিকির উপর 1% টযাক্স র্াজথ রা হকে।

•

স্টাটথআপগুনের জন্য নেযমাি টযাক্স েু নেধা, সযগুনেক টািা 3 েেকরর জন্য
টযাক্স নরকিম্পশি সিওযা হকযনেে আরও 1 েের োডাকিা হকে৷

•

িীঘথকমযািী মূেধি োভ সর্ক আয 15% হাকর র নিকি হকে, অর্থমন্ত্রী
েকেকেি।

•

2022 োকের জািুযারী মাকের জন্য সমাট GST েিংগ্রহ হে 1,40,986
স াটি টা া - র শুরুর পর সর্ক েকেথাে।

•

ইকে ট্র্নিক্স ম্যািুফযা র্ানরিং, পনরধািকযাগ্য এেিং শ্রের্কযাগ্য নিভাইে
অন্তভুথি রার জন্য শুল্ক োড সিওযা হকে। শুল্ক োড [ যাকমরা মনিউে
েহ সমাোইে সফাকির অিংশ ইিযানি।

•

পানেশ রা হীরা, রত্নপার্করর উপর শুল্ক 5% াটা। শুধু রাি হীরা োড
সিওযা হকে. ই- মাকেথর মােকম গহিা রিানি েহজির রার জন্য, এই
েেকরর জু কির মকে েরেী ৃ ি প্রনেধাি রা হকে।

•

NPS-এ নিকযাগ িথ ার অেিাকির জন্য িথ ি স ন্দ্রীয ের ারী মথর্ারীকির
েমাি রাজয ের ারী মথর্ারীকির জন্য 10% সর্ক 14% সেকডকে।

•

অন্যান্য আকযর নেপরীকি স াি সেট েে অিুকমানিি.

•

েমোয েনমনির জন্য নে ে িূযিিম র নমকয 15% রা হকে। প্রস্তােটি
েমোয েনমনিগুনের উপর োরর্াজথ নমকয 12% সর্ক
নমকয 7%
রকে, যাকির আয 1 স াটি সর্ক 10 স াটি টা ার মকে।
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•

2022 োকের অকক্টাের সর্ক প্রনি নেটাকর 2 টা া অনিনরি শুল্ক সপকি
অনমশ্র জ্বাোিী।

•

অর্থমন্ত্রী িানে ানেহীি সশযাকরর উপর োরর্াজথ 28.5 শিািংশ সর্ক
নমকয 23 শিািংশ রার সঘাষর্া নিকযকেি।

ঘোর্রে/ব্যয:
•

2025/26 োকের মকে নজনিনপর 4.5% রাজস্ব ঘাটনির প্রস্তাে
হকযকে

রা

•

2022/23 োকে নজনিনপর 6.4% রাজস্ব ঘাটনি প্র ে

•

2021/22-এর জন্য েিংকশানধি রাজস্ব ঘাটনি GDP-এর 6.9%

•

2022/23 োকে সমাট ব্যয সিখা সগকে 39.45 ট্রিনেযি টা া

•

রাজযগুনেক FY23-এ GDP-সি 4% রাজস্ব ঘাটনির অিুমনি সিওযা
হকে

•

50 েেকরর েু ি মুি ঋর্ রাজযগুনেকি েরাদ্দ রা স্বাভানে ঋকর্র উপকর
এেিং িার উপকর

•

2022/23 োকে মূেধি নেনিকযাকগর পনরনধ 1 ট্রিনেযি রুনপ হকি
রাজযগুনেক আনর্থ েহাযিার পনর েিা

আরথট ক অন্তভুটরি:
•

1.5 েক্ষ সপাস্ট অনফকের 100% স ার ব্যানঙ্কিং নেকস্টকম আেকে, আনর্থ
অন্তভুথনি েক্ষম রকে এেিং সিট ব্যানঙ্কিং, সমাোইে ব্যানঙ্কিং, এটিএম-এর
মােকম অযা াউন্টগুনেকি অযাকক্সে এেিং সপাস্ট অনফে অযা াউন্ট এেিং
ব্যাঙ্ক অযা াউন্টগুনের মকে অিোইকি িহনেে স্থািান্তর প্রিাি রকে।

•

এটি নেকশষ কর গ্রামীর্ এো ায ৃ ষ এেিং প্রেীর্ িাগনর কির জন্য
েহায হকে, আন্তঃ াযথ ানরিা েক্ষম রকে এেিং আনর্থ অন্তভুথনি
রকে।

FY23-এি জন্য িোজস্ব ঘোর্রেি েক্ষ্যমোত্রো 6.4% রনধট োিণ কিো
হপযপে:
•

FY23 সমাট ব্যয সিখা সগকে 39.45 েক্ষ স াটি টা া।

•

ধার ব্যিীি সমাট প্রানি সিখা সগকে 22.84 েক্ষ স াটি টা া।

•

েিংকশানধি রাজস্ব ঘাটনি FY22-এ নজনিনপর 6.9% যা োকজট অিু মাকি
6.8% নেে।

•

FY23-এর জন্য রাজস্ব ঘাটনির েক্ষযমািা 6.4% নিধথারর্ রা হকযকে।

রশক্ষ্ো খোে:
• প্রা ৃ নি , নজকরা-োকজট এেিং তজে র্াষ, আধু নি ৃ নষর র্ানহিা সমটাকি
রাজযগুনেক ৃ নষ নেশ্বনেযােকযর পাঠযেম েিংকশাধি রকি উৎোনহি
রা হকে। PM eVIDYA-এর এ টি ক্লাে, এ টি টিনভ র্যাকিকের
অিুষ্ঠাি 12 সর্ক 200টি টিনভ র্যাকিকে েম্প্রোনরি রা হকে। এটি েমস্ত
রাজযক 1 সর্ক 12 সশ্রর্ী পযথন্ত আঞ্চনে ভাষায েম্পূ র নশক্ষা প্রিাি
রকি েক্ষম রকে।
ভোিেীয বিেওপয:
• প্রধািমন্ত্রী গনি শনি েৃ নির র্ারটি স্তকম্ভর এ টির পনর েিা করকেি।
2022-23 োকে 25,000 ন নম জািীয মহােড তিনর রা হকে।
• 400টি িিুি-প্রজকন্মর েকে ভারি সট্র্ি আগামী নিি েেকর উেির
িক্ষিা এেিং যািীকির জন্য আরও ভাে েু নেধা েহ উন্নি রা হকে।
নিরাপিা এেিং ক্ষমিা েৃ নির জন্য 2,000 ন কোনমটাকরর সেনশ সরে
সিটওযা থ সিশীয নেশ্বমাকির প্রযুনি াওযাকর্র আওিায আিা হকে।
ভোিপেি কৃষক
• 2021-22 রনে মরেু কম গম েিংগ্রহ এেিং 2021-22 খনরফ মরেু কম ধাকির
আিুমানি েিংগ্রহ 163 েক্ষ ৃ ষক র াে সর্ক 1,208 েক্ষ সমট্রি টি
গম এেিং ধাি ভার রকে এেিং 2.37 েক্ষ স াটি টা া িাকির এমএেনপ
মূকল্যর েরােনর অর্থ প্রিাি রা হকে।
• ভারকি রাোযনি মুি প্রা ৃ নি র্াষ প্রর্ার রা হকে।
• ফেকের মূল্যাযি, জনমর সর কিথর নিনজটাইকজশি, ীটিাশ ও পু নষ্টর
সে রার জন্য সরাকির ব্যেহার প্রর্ার রা হকে। ৃ নষ ও গ্রামীর্ উকযাকগর
জন্য স্টাটথ-আপগুনেক অর্থাযকির জন্য NABARD-এর মােকম িহনেে
েহজির রা হকে যা খামাকরর পকণ্যর মূল্য শৃ ঙ্খকের জন্য প্রােনঙ্গ ।

রিকোঠোপমো: প্রধোনমন্ত্রী আেোস ব োজনো
•

•

2022-23 োকে, প্রধািমন্ত্রী আোে সযাজিার নর্নিি েু নেধাকভাগীকির জন্য
80 েক্ষ োনড তিনর রা হকে, গ্রামীর্ ও শহুকর এো ায 60,000 োনডক
প্রধািমন্ত্রী আোে সযাজিার েু নেধাকভাগী নহোকে নর্নিি রা হকে।
3.8 স াটি পনরোকরর কের জকের অযাকক্সে সিওযার জন্য 60,000
স াটি টা া েরাদ্দ রা হকযকে। 2022-23 োকে োশ্রযী মূকল্যর আোেি
প্র কের জন্য 80 েক্ষ পনরোরক নর্নিি রা হকে।

জোেীয বর্রেপহেথ বপ্রোগ্রোম:
•

েীিারামি 2022 োকের োকজকট এ টি জািীয সটনেকহের্ সপ্রাগ্রাম
সঘাষর্া করকেি। জািীয নিনজটাে স্বাস্থয ইক ানেকস্টকমর জন্য এ টি
উন্মু ি প্ল্যাটফমথ র্ােু রা হকে। এটি স্বাস্থয প্রিাি ারীকির নিনজটাে
সরনজনি এেিং স্বাস্থয েু নেধা, স্বিন্ত্র স্বাস্থয পনরর্য এেিং স্বাস্থয েু নেধাগুনেকি
েেথজিীি প্রকেশানধ ার নিকয গঠিি হকে মহামারীটি েমস্ত েযকের মািুকষর
মকে মািনে স্বাস্থয েমস্যাক আরও োনডকয িুকেকে।
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প্ররেিক্ষ্ো:
•

প্রনিরক্ষার জন্য মূেধি েিংগ্রকহর োকজকটর 68% আত্মনিভথ রিার প্রর্ার
এেিং আমিানির উপর নিভথ রিা মাকি সিশীয নশকের জন্য েরাদ্দ রা
হকে।

•

এটি গি অর্থেেকরর িুেিায 58% সেনশ। প্রনিরক্ষা R&D োকজকটর
25% নিকয নশে, স্টাটথআপ এেিং এ াকিনমযার জন্য উন্মু ি রা হকে।

জোেীয বিো ওপয উন্নযন কমট সূরি:
•

জািীয সরাপওকয সিকভেপকমন্ট সপ্রাগ্রাম, পােথিমাো PPP সমাকি
সিওযা হকে।

•

60 ন কোনমটার তিকঘথযর 8টি সরাপওকয প্র কের জন্য 2022-23 োকে
র্ুনিগুনে প্রিাি রা হকে৷

দক্ষ্েো উন্নযন:
•

িক্ষিা ও জীনে ার জন্য নিনজটাে ইক ানেকস্টম (DESH-Stack eportal) র্ােু রা হকে যাকি অিোইি প্রনশক্ষকর্র মােকম িাগনর কির
িক্ষিা, পু িঃনিে ো উে িক্ষিার ক্ষমিাযি রা যায।

•

স্টাটথআপগুনেক ‘সরাি শনি’এেিং সরাি-এ-এ-োনভথ ে (DRAAS) এর
েু নেধাকর্থ প্রর্ার রা হকে।

Rankings & Reports News in Bengali
িারনতর মপ্রি ভিডম ভরনপােি 2021-এ J&K শীনষি রনয়নে
ইর্ন্ডয়া মপ্রস র্িিম র্েরপাটি 2021 সম্প্রর্ত োইটস অযান্ড র্েেস অযানািাইর্সস
গ্রুপ বাো প্রকার্িত হরয়রে । র্েরপাটি-এ বিা হরয়রে, সমগ্র মদরি 13টি র্মর্িয়া
হাউস ও সংবাদপত্ররক টারগিট কো হরয়রে, 108 জন সাংবার্দরকে ওপে হামিা
হরয়রে এবং 6 জন সাংবার্দকরক হতযা কো হরয়রে। েম্মু ও কাশ্মীর,
উিরপ্রনদশ, মধ্যপ্রনদশ এবং ভিপু রা োজয ও মকন্দ্রিার্সত অঞ্চিগুর্ি

েমেম ট্র্যাভফক ইেনডি র্যাভঙ্কিং 2021: মু ম্বাই ভবনশ্বর 5তম
িবনচনয় ঘেবিভতপূ র্ি শহর
টমটম ট্র্যার্িক ইনরিে র্যার্ঙ্কং 2021 অনুসারে, 2021 সারি র্বরেে সবরচরয়
যানজটপূ ণি িহরেে পর্েরপ্রর্ক্ষরত মু ম্বাই 5 তম, মবঙ্গােু রু 10 তম স্থারন
েরয়রে ৷ টমটম ট্র্যার্িক অনুসারে, 58টি মদরিে 404টি িহরেে মরধ্য র্দর্ি এবং
পু রন যথােরম 11তম এবং 21তম স্থারন েরয়রে ৷ এই েযার্ঙ্কং অনুযায়ী তুেরেে
ইস্তাম্বু িরক র্বরেে সবরচরয় যানজটপূ ণি িহে র্হরসরব মর্াষণা কো হরয়রে।
র্বতীয় স্থারন েরয়রে মরো ।
েযার্ঙ্কংটি 58টি মদরিে 404টি িহেরক র্নরয় কো হরয়রে । প্রর্তরবদরন বিা
হরয়রে ময 2021 সারি ভােরতে যানজরটে মাত্রা প্রাক-মকার্ভি সমরয়ে
তুিনায় 23% কম র্েি, র্বরিষত র্পক আওয়ারে 31% হ্রাস মপরয়রে । 2020
সারি, র্তনটি ভােতীয় মমরট্র্া- মুম্বাই, মবঙ্গািু রু এবং র্দর্ি যানজরটে র্নর্েরখ
িীষি 10 এে তার্িকায় স্থান করে র্নরয়রে ।

Salesforce মলাবাে ইেনডি: ভডভেোে দক্ষতার প্রস্তুভতনত িারত
এভগনয় আনে
কাস্টমার ভরনেশেভশপ ম্যানেেনমনন্টর (CRM) একটি প্লযাটিমি
Salesforce মলাবাে ভডভেোে ভস্কেি ইেনডি 2022 প্রকাি করেরে, যা
েমবধিমান র্বেব্যাপী র্ির্জটাি দক্ষতাে সংকট এবং র্বর্ভন্ন পদরক্ষরপে
প্ররয়াজনীয়তা তুরি ধেরব । ভােত 100 এর মনধ্য 63 মোে করে র্ির্জটাি
দক্ষতা প্রস্তুর্তরত মনতৃে র্দরয়রে এবং 19টি মদরিে মরধ্য সবরচরয় মবর্ি
readiness index অজিন করেরে ।

ব্লুমবাগি ভবভেয়নেয়ািি ইেনডি: মু নকশ আম্বাভেনক োভডনয়
মগনেে মগৌতম আদাভে
ব্লুমবাগি র্বর্িয়রনয়াসি ইনরিে অনুসারে, মগৌতম আদার্নে মমাট সম্পদ 88.5
ভবভেয়ে িিারে মপৌাঁরেরে | এেিরি র্তর্ন 8 মিব্রুয়ােী 2022 পযিন্ত মুরকি
আম্বার্নে $87.9 ভবভেয়েনক োর়্িরয় এর্িয়াে সবরচরয় ধনী ব্যর্ি হরয় উরেরে
। তাে ব্যর্িগত সম্পদ প্রায় $12 ভবভেয়ে বৃ র্ি মপরয় 88.5 ভবভেয়ে ডোর
হওয়াে িরি র্তর্ন র্বরেে দিম ধনী ব্যর্ি হরয়রেন | র্বেব্যাপী র্বর্নয়রনয়ােরদে
মরধ্য ইেে মাস্ক মমাট $235 ভবভেয়ে সম্পদ সহ র্বরেে সবরচরয় ধনী ব্যর্ি
র্হসারব তার্িকাে িীরষি আরেন |

তার্িকাে িীরষি েরয়রে, মযখারন 2021 সারি সাংবার্দক এবং র্মর্িয়া
হাউসগুর্িরক িক্ষয কো হরয়র্েি।
ইভন্ডয়া মপ্রি ভিডম ভরনপােি 2021:
•

সবরচরয় মবর্ি সংখ্যক সাংবার্দক বা র্মর্িয়া সংস্থারক িক্ষয কো হরয়রে
জম্মু ও কাশ্মীরে (25), তােপরে উিেপ্ররদি (23), মধ্যপ্ররদি (16),
র্ত্রপু ো (15), র্দর্ি (8), র্বহাে (6), আসাম (5) , হর্েয়ানা এবং মহাোষ্ট্র
(প্ররতযকটি 4), মগায়া এবং মর্ণপু ে (প্ররতযকটিরত 3 টি করে), কণিাটক,
তার্মিনা়িু এবং পর্িমবঙ্গ (প্ররতযকটিরত 2 টি করে) এবং অন্ধ্রপ্ররদি,
ের্িিগ়ি এবং মকোিা (প্ররতযকটিরত 1 টি করে)” র্েরপারটি বিা হরয়রে।
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Business News in Bengali
ADB 2021 িানে িারতনক মরকডি USD 4.6 ভবভেয়ে ঋর্
ভদনয়নে
এভশয়াে মডনিেপনমন্ট ব্যাঙ্ক (ADB) বাো প্রকার্িত তথ্য অনুসারে, ADB
2021 সারি ভােতরক মেকিি 4.6 ভবভেয়ে মাভকিে ডোনরর ঋণ প্রদান
করেরে । এে মরধ্য করোনাভাইোস জর্নত (COVID-19) মহামােী কাটিরয়
ওোে জন্য USD 1.8 র্বর্িয়ন অন্তভুিি েরয়রে । ভােরত ADB-এে র্নয়র্মত
অথিায়ন কমিসূর্চ পর্েবহন, নগে উন্নয়ন, অথি, কৃর্ষ এবং দক্ষতা বৃ র্িরত সহায়তা
কোে জন্য ততর্ে কো হরয়রে ।
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িাইবার ইিু যনরনির েন্য এয়ারনেে মপনমন্টি ব্যানঙ্কর িনঙ্গ
আইভিআইভিআই েম্বাডি চুভক্ত
ICICI Lombard General Insurance এয়ারনেে মপনমন্টি ব্যানঙ্কর
সারথ অংিীদার্েে করেরে, যারত ব্যারঙ্কে গ্রাহকরদে সাইবাে বীমা প্রদান কো
হয় । এই সাইবাে বীমা পর্ির্স গ্রাহকরদে ব্যাংর্কং, মের্িট বা মির্বট কািি
সম্পর্কিত সম্ভাব্য আর্থিক জার্িয়ার্তে র্বরুরি আর্থিক সু েক্ষা প্রদান কেরব ।
Airtel Payments Bank এে গ্রাহকো Airtel Thanks অযাপ ব্যবহাে করে
র্মর্নরটে মরধ্য এই সাইবাে বীমা পর্ির্স র্কনরত পােরবন।

PMKSY 2026 মাচি পযি ন্ত বাডানো হনয়নে
'প্রধানমন্ত্রী র্কষাণ সম্পদ মযাজনা (PMKSY)' 4,600 মকাটি োকা বোে
করে 2026 সারিে মাচি পযিন্ত বা়িারনা হরয়রে । র্েমটি খায প্রর্েয়াকেণ র্িে
মন্ত্রণািয় বাো পর্েচার্িত হয় । এই প্রকরেে িক্ষয হি খায প্রভক্রয়াকরর্
খানতর িামভিক বৃ ভি এবিং উন্নয়ে । 2017 সারিে মম মারস, মকন্দ্রীয় সেকাে
6,000 মকাটি োকা বোে করে SAMPADA (এরগ্রা-মমর্েন প্ররসর্সং অযান্ড
মিরভিপরমন্ট অি অযারগ্রা-প্ররসর্সং ক্লাস্টাে) চািু করের্েি। 2017 সারিে
আগস্ট মারস প্রকেটিে নাম পর্েবতি ন করে PMKSY কো হয়।

েীভত আনয়াগ এবিং USAID SAMRIDH উনযানগর অ্ধীনে
চুভক্তর মঘাষর্া কনরনে
অটি ইরনারভিন র্মিন(AIM), NITI আরয়াগ এবং ইউএস এরজর্ে িে
ইন্টােন্যািনাি মিরভিপরমন্ট (USAID) স্বাস্থযনিবা(SAMRIDH)
উরযারগে অধীরন উদ্ভাবনী র্বতেরনে জন্য বাজাে এবং সম্পরদে
Sustainable Access এর জন্য একটি নতুন পাটিনাের্িরপে মর্াষণা করেরে
। এে িক্ষয হি টিয়াে-2 এবং টিয়াে-3 িহে, গ্রামীণ ও উপজাতীয় অঞ্চরি
র্পর্েরয় পো জনরগাষ্ঠীে জন্য সােয়ী মূরল্যে এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থযরসবাে
অযারেস বৃ র্ি কো ।

মিাোো িফ্টওয়যার মাইনক্রািনফ্টর িানথ 'মাইনক্রািফ্ট িাউড'
চােু করার েন্য চুভক্তবি হনয়নে
একটি র্বেব্যাপী আইটি পর্েরষবা এবং প্রযুর্ি সর্িউিন মকাম্পার্ন মিাোো
িফ্টওয়যার মাইনক্রািনফ্টর সারথ ‘মাইনক্রািফ্ট িাউড ফর ভরনেে’ চািু
কোে জন্য পাটিনােিীরপে মর্াষণা করেরে । মকাম্পার্নটি র্তন দিরকেও মবর্ি
সময় ধরে মাইরোসিরটে পাটিনাে হরয় আরে । 'Microsoft Cloud for
Retail' সহরযার্গতা সম্পকি টিরক আেও ির্িিািী কেরব বরি আিা কো
হরচ্ছ ।

Razorpay মােনয়ভশয়াে স্টােিআপ "Curlec"-এর মবভশরিাগ
মস্টক ক্রয় কনরনে
Razorpay মািরয়র্িয়াে র্িনরটক িামি Curlec-এে মবর্িেভাগ মস্টক
অর্ধগ্রহরণে মধ্য র্দরয় দর্ক্ষণ-পূ বি এর্িয়ায় র্নরজে আর্ধপতয র্বস্তাে করেরে |
এখন মকাম্পার্নটিে মমাট মূল্য মানুমার্নক 19-20 ভমভেয়ে ডোর হরয়রে |
Razorpay আগামী মদ়ি বেরেে মরধ্য সম্পূ ণি অর্ধগ্রহণ সম্পন্ন কেরব বরি
অনুমান কো হরচ্ছ । এটি Razorpay-এে সামর্গ্রকভারব চতুথি অর্ধগ্রহণ এবং
আন্তজিার্তক বাজারে সবিপ্রথম ।
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এই অর্ধগ্রহণ আমারদেরক দ্রুত েযাম্প আপ কেরত এবং বাজাে র্হরসরব দর্ক্ষণপূ বি এর্িয়ায় মের্িং শুরু কোে অনুমর্ত মদরব । Curlec মািরয়র্িয়াে বাজারে
একার্ধক মকাম্পার্নে জন্য অথি প্রদারনে ক্ষমতা প্রদান কেরে ।

Agreement News in Bengali
েীবে বীমার ভডভেোে ভবতরনর্র েন্য পভেভিবাোনরর িানথ LIC
োই আপ কনরনে
োইফ ইিু যনরি কনপি ানরশে (LIC) তাে গ্রাহকরদে র্ির্জটািভারব ভােত
জু র়ি র্বস্তৃত জীবন বীমা এবং র্বর্নরয়াগ পে অিাে কেরত পভেভিবাোনরর
সারথ চুর্ি করেরে । এটি একটি প্রাইরভট ইেু যরেে অযার্গ্ররগটরেে সারথ LICএে প্রথম অযারসার্সরয়িন, যা মূিত জীবন বীমা পরেে র্নর্বিরে র্ির্জটাি
র্বতেরণে সু র্বধারথি এবং ভােত জু র়ি আর্থিক অন্তভুির্ি বা়িারত 1.33 র্মর্িয়ন
এরজরন্টে উপে র্নভি ে করে।

মকাোক মেোনরে ইে. অ্িংশীদার CARS24 ব্যবহৃত গাভডর েন্য
মমাের বীমা অ্ফার করনব
Kotak Mahindra মেোনরে ইিু যনরি মকাম্পাভে Cars24 Financial
Services Private Limited (CARS24 Financial Services) এে সারথ
একটি চুর্ি স্বাক্ষে করেরে, যারত ব্যবহৃত গার়্িে মেতারদে মমাটে বীমা
পর্েরষবা প্রদান কো হয় । এই চুর্িে অধীরন, Cars24-এে ব্যবহৃত গার়্িগুর্ি
মেতারদে সোসর্ে মকাটাক মজনারেি ইেু যরেরেে মমাটে বীমা প্লযারন প্রদান
কো হরব।
এই পাটিনােিীপটি একটি সম্পূ ণি র্ির্জটাি বীমা প্রর্েয়া সহ মমাটে বীমা পাওয়াে
জন্য একটি র্বেস্ত এবং দ্রুত উপায় প্রদান কেরব। গ্রাহকো মকাটাক মজনারেি
ইেু যরেরেে গ্যারেরজে প্লযাটিরমি কযািরিস মক্লইম সার্ভির্সংরয়ে সু র্বধাও
মপরত পারেন এবং সু র্বধাজনক দার্ব র্নষ্পর্ি পর্েরষবা সক্ষম কেরত পারেন ।

Appointment News in Bengali
ডঃ উন্নীকৃষ্ণে োয়ার VSSC-এর েতুে ভডনরক্টর ভহিানব ভেযু ক্ত
হনয়নেে
র্বজ্ঞানী এবং launch vehicle র্বরিষজ্ঞ, ডঃ এি উন্নীকৃষ্ণাে োয়ার ভবক্রম
িারািাই মেি মিন্টার (VSSC) এে পর্েচািক র্হসারব দার্য়ে গ্রহণ
করেরেন । VSSC হি িারতীয় মহাকাশ গনবষর্া িিংস্থার (Isro) একটি
কী-মেস গরবষণা মকন্দ্র এবং স্যারটিাইট মপ্রাগ্রারমে জন্য েরকট এবং মহাকাি
যারনে র্বরিষজ্ঞ । িঃ এস উন্নীকৃষ্ণান নায়াে 1985 সারি র্ত্রভান্দ্ররম VSSC-এ
তাে কমিজীবন শুরু করের্েরিন | র্তর্ন িঞ্চ মভর্হকযাি মমকার্নজম,
অযারকার্স্টক সু েক্ষা ব্যবস্থা এবং মপরিাি মিয়ার্েং -এে মক্ষরত্র উরিখরযাগ্য
অবদান মেরখরেন।
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এি. আর েরভিমহাে CMD POSOCO 2022 ভহিানব অ্ভতভরক্ত
দাভয়ত্ব ভেনত চনেনেে
এি.আর. েরভিমহাে 2022 সারিে 1িা মিব্রুয়ার্ে েতুে ভদভিনত
র্িরেক্টে(র্সরস্টম অপারেিন) পাওয়ার ভিনস্টম অ্পানরশে কনপি ানরশে
ভেভমনেড (POSOCO) এে মচয়ােম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পর্েচািক (CMD)
পরদে অর্তর্েি দার্য়ে গ্রহণ করেরেন । তাে ইরিকট্রিকযাি ইর্ির্নয়ার্েংরয়
স্নাতক র্ির্গ্র এবং র্িন্যারে ব্যবসায় প্রিাসরন (MBA) স্নাতরকািে েরয়রে ।
BHEL এে সারথ প্রাথর্মক কাজ কোে পরে CEA, POWERGRID এবং
POSOCO জু র়ি ের়্িরয় থাকা পাওয়াে র্সরস্টম অপারেিরন তাে র্তন
দিরকেও মবর্ি অর্ভজ্ঞতা েরয়রে ।
এস আে নের্সমহান সেকােী এবং র্নয়ন্ত্রক স্তরে র্বর্ভন্ন র্বরিষজ্ঞ কর্মটিরত
অবদান মেরখরেন যাে মরধ্য েরয়রে র্সরস্টম অপারেিন, র্ের্নউরয়বি এনার্জি
(আেই) র্েরসারসিে র্গ্রি ইর্ন্টরগ্রিন এবং প্রর্তষ্ঠান র্বর্র্ল্ং পযিন্ত
অর্িমাইরজিন।

JNU-এর প্রথম মভহো উপাচাযি ভহনিনব োম মঘাষর্া করনেে
শাভন্তশ্রী ধু ভেপু ভড পভডত
ভশক্ষা মন্ত্রক(MoE) জওহেিাি মনহরু র্বের্বযািরয়ে(JNU) েতুে উপাচাযি
র্হসারব শাভন্তশ্রী ধু ভেপু ভড পভডতনক র্নযুি করেরে । র্তর্ন JNU-এে প্রথম
মর্হিা উপাচাযি । 59 বেে বয়সী িার্ন্তশ্রী ধু র্িপু র়্ি পর্ন্ডতরক পাাঁচ বেরেে জন্য
র্নরয়াগ কো হরয়রে । র্তর্ন পর্ন্ডত এম েগনদশ কুমানরর স্থারন এই পরদ
র্নযুি হরয়রেন | এই র্নরয়ারগে আরগ, িার্ন্তশ্রী ধু র্িপু র়্ি পর্িত মহাোরষ্ট্রে
সার্বত্রীবাই িু রি র্বের্বযািরয়ে উপাচাযি র্হসারব দার্য়ে পািন কের্েরিন ।

অ্ধ্যাপক দীনেশ প্রিাদ িাকোভেনক NCERT-এর েতুে ভডনরক্টর
ভহনিনব ভেনয়াগ করা হনয়নে
অধ্যাপক দীরনি প্রসাদ সাকিার্নরক ন্যাশোে কাউভিে অ্ফ এডুনকশোে
ভরিাচি অ্যান্ড মট্র্ভেিং (NCERT) এে নতুন র্িরেক্টে র্নযুি কো হরয়রে ।
র্তর্ন হৃভষনকশ মিোপভতর স্থারন র্নরয়াগ হরয়রেন, র্যর্ন এক বেে আরগ তাাঁে
মময়াদ মিষ করেরেন । নতুন পর্েচািক পরদ দার্য়ে গ্রহরণে তার্েখ মথরক তাে
বয়স 65 বেে না হওয়া পযিন্ত বা পেবতী আরদি না আসা পযিন্ত, এই দুটিে
মরধ্য মযটি আরগ হরব মসই সময়কাি অবর্ধ কমিেত থাকরবন |
অ্ধ্যাপক দীনেশ প্রিাদ িাকোভে:
অধ্যাপক সাকিার্ন 2005 সারি Punjab Kala এবং সার্হতয পু েোরে ভূর্ষত
হরয়রেন ।

অ্ক্ষয় কুমারনক উিরাখড 2022-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বািাডর ভহিানব
ভেযু ক্ত করা হনয়নে
উিোখরিে মুখ্যমন্ত্রী পু ষ্কর ভিিং ধাভম বর্িউি অর্ভরনতা অ্ক্ষয় কুমারনক
2022 সারিে র্বধানসভা র্নবিাচরনে আরগ উিরাখনডর ব্র্যান্ড অ্যাম্বানিডর
র্হরসরব র্নযুি করেরেন । 2017 সারি, অক্ষয় কুমােরক 'স্বচ্ছতা অ্ভিযাে'এে জন্য উিোখরিে িযান্ড অযাম্বারসিে র্হরসরব র্নযুি কো হরয়র্েি । অক্ষয়
কুমাে, একেে কাোভডয়াে-িারতীয় অর্ভরনতা এবং একজন চির্চ্চত্র
প্ররযাজক র্যর্ন 100 টিেও মবর্ি চির্চ্চরত্র অর্ভনয় করেরেন ।
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2021 সারি, ভােতীয় র্েরকটাে ঋষি পন্তনক উিোখরিে িযান্ড
অযাম্বাসািে র্হরসরব র্নযুি কো হরয়র্েি । ভােতীয় র্ির্ল্ হর্ক মখরিায়া়ি,
বন্দনা কাটার্েয়ারক উিোখরিে মর্হিা ও র্িশু উন্নয়ন র্বভারগে িযান্ড
অযাম্বারসিে র্হরসরব র্নযুি কো হরয়র্েি |

ভদশা পাোভে বাো ইভন্ডয়ার ব্র্যান্ড অ্যাম্বানিডর ভহনিনব মনোেীত
হনয়নেে
বাটা ইর্ন্ডয়া র্ির্মরটি বর্িউি অর্ভরনত্রী ভদশা পাোভেনক মকাম্পার্নে িযান্ড
অযাম্বারসিে র্হরসরব র্নযুি করেরে । র্তর্ন িযারন্ডে প্রচাে কেরবন এবং তারদে
মরধ্য িু টওয়যাে িযািন বা়িারত যুব সংরযাগ মজােদাে কেরবন । পূ রবি, বাটাে
অধীরন র্বর্ভন্ন মিরবরিে প্রচারেে জন্য কৃভত িােে, িু শান্ত ভিিং রােপু ত এবং
ভক্রনকে মখনোয়াড স্মৃভত মান্ধো সহ র্বর্ভন্ন মসর্ির্িটিরদে সারথ যুি
হরয়রে ।
পেবতী প্রজরমে বর্িউরিে মুখ র্হসারব র্বরবর্চত, পাটার্ন বতি মারন মদরিে
অন্যতম জনর্প্রয় অর্ভরনত্রী। র্তর্ন অসাধােণ িযািন মসে এবং র্িটরনরসে জন্য
পর্ের্চত |

অ্ভমতাি বচ্চেনক MediBuddy-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বািাডর ভহনিনব
মনোেীত করা হনয়নে
ভােরতে অন্যতম বৃ হিম র্ির্জটাি স্বাস্থযরসবা প্লযাটিমি MediBuddy
র্কংবদর্ন্ত বর্িউি তােকা অ্ভমতাি বচ্চেনক অর্ির্সয়াি িযান্ড অযাম্বারসিে
র্হসারব স্বাক্ষে করেরে ৷ এই চুর্িে অংি র্হসারব, অর্মতাভ বচ্চনরক এই
প্লযাটিরমি উপিব্ধ র্বর্ভন্ন পর্েরষবাে অনুরমাদন কেরত মদখা যারব | র্তর্ন
মানুরষে স্বাস্থযরক সবরচরয় মবর্ি গুরুে মদওয়াে প্ররয়াজনীয়তা তুরি ধেরবন ।
ভবশ্বব্যািংনকর প্রাক্তে পরামশি ক প্রদীপ শাহনক ফাইোর ইভন্ডয়ার
মচয়ারম্যাে ভহনিনব ভেনয়াগ করা হনয়নে
আেএ িারহে পদতযারগে পে Pfizer India প্রদীপ শাহনক মবারিিে
মচয়ােম্যান র্নযুি করেরে । র্তর্ন Crisil এে প্রািন ব্যবস্থাপনা পর্েচািক এবং
একজন প্রর্তষ্ঠাতা সদস্য । Crisil প্রর্তষ্ঠাে আরগ, র্তর্ন 1977 সারি HDFC
প্রর্তষ্ঠায় সহায়তা করের্েরিন । র্তর্ন USAID, র্বেব্যাংক এবং এিীয় উন্নয়ন
ব্যাংরকে পোমিিক র্হরসরবও কাজ করেরেন ।

স্টাফ ভিনেকশে কভমশে 2022: ভিভেয়র আমো এি. ভকনশার
েতুে SSC মচয়ারম্যাে ভহনিনব ভেযু ক্ত হনয়নেে
র্সর্নয়ে আমিা এি. ভকনশারনক স্টাফ ভিনেকশে কভমশনের (SSC)
মচয়ােম্যান র্হরসরব র্নরয়াগ কো হরয়রেন হরয়রে। র্িপাটিরমন্ট অি পারসিারনি
অযান্ড মট্র্র্নং (DoPT) বাো জার্ে কো একটি আরদি অনুসারে, মর্ন্ত্রসভাে
র্নরয়াগ কর্মটি অস্থায়ীভারব পদটি আপরগ্রি করে ভােত সেকারেে সর্চরবে
পরদ এি. ভকনশারনক র্নরয়ারগে অনুরমাদন র্দরয়রে । বতি মারন র্তর্ন বাভর্েয
ও ভশল্প মন্ত্রর্ােনয়র বাভর্েয র্বভারগে র্বরিষ সর্চব র্হরসরব দার্য়ে পািন
কেরেন।
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িঞ্জয় মােনহািা অ্থি মন্ত্রনকর DFS িভচব ভহিানব ভেযু ক্ত হনয়নেে
িঞ্জয় মােনহািানক অথি মন্ত্ররকে আর্থিক পর্েরষবা র্বভারগ সর্চব র্হসারব
র্নযুি কো হরয়রে । র্তর্ন োজস্থান কযািারেে 1990 ব্যারচে IAS অর্িসাে ।
এে আরগ, সিয় মািরহাত্রা REC র্ির্মরটরিে মচয়ােম্যান এবং ম্যারনর্জং
র্িরেক্টে র্হসারব র্নযুি র্েরিন ৷ র্তর্ন মদবাশীষ পাডার স্থারন এই পরদ
র্নযুি হরয়রেন, র্যর্ন 31 জানুয়ােী, 2022-এ DFS সর্চব র্হসারব তাাঁে মময়াদ
মিষ করেরেন৷

2022 িানে পাাঁচটি অ্েোইে মকািি চােু করনত NSE একানডভমর

এম জগপদশ কুমোি সম্পপকট:
সিকেঙ্গািার িােকগািা সজোর মানমিাো গ্রাকমর োনেো, 60 েের েযেী কুমার
IIT-মাদ্রাজ সর্ক স্নািক াির নিনগ্র এেিং নপএইর্নি করকেি। নিনি ািািার
অন্টানরওকি ওযাটারেু নেশ্বনেযােকযর ইকে ট্রি যাে অযাি নম্পউটার
ইনিনিযানরিং নেভাকগ সপাস্ট-িক্টরাে গকেষর্াও েম্পন্ন করকেি। জািুযারী
2016-এ JNU ভাইে-র্যাকিের নহোকে নিযুি হওযার আকগ নিনি IIT-নিনির
তেদুযনি প্রক শে নেভাকগর এ জি অোপ নেকেি। JNU নভনে নহোকে
াজ রার েময নিনি IIT-নিনিকি নশক্ষ িা র্ানেকয যাি।

িানথ SBI চুভক্ত কনরনে

NATO প্রধোন বজনস স্টেপর্নেোগট নিওপয বকন্দ্রীয ব্যোংপকি

মস্টট ব্যাঙ্ক অি ইর্ন্ডয়া (SBI) পাাঁচটি অনিাইন মকাসি চািু কোে জন্য NSE

প্রধোন হনত চনেনেে

একারির্মে সারথ একটি পাটিনােিীপ করেরে, যা একটি প্ররয়াজনীয় জীবন

ির্থ আটোনন্ট ট্রিটি অগথািাইকজশি (NATO) প্রধাি, সজিে স্টেকটিোগথ

দক্ষতা র্হসারব আর্থিক সাক্ষেতাে প্রচাে কেরব ৷ SBI বাো র্কউরেট কো

েেকরর সশকষর নিক িরওকযর স ন্দ্রীয ব্যািংক র গভিথর নহোকে িানযে সিকেি।

মকাসিগুর্ি হি তত্ত্ব এবং কমিক্ষম র্দকগুর্িে একটি ভাি র্মেণ, যা র্িক্ষাথীরদে

পনিমা ও রানশযার মকে েমেধথমাি উকিজিার মকেই এই নিকযাগ। পনিমা
সিশগুনে আশঙ্কা রকে সয মকিার ইউকেি আেমর্ রার পনর েিা রকযকে
যা ন্যাকটা সজাকট সযাগিাি রকি র্ায।
ন ন্তু নমঃ স্টেকটিোগথ এ জি 62 েের েযেী প্রনশনক্ষি অর্থিীনিনেি সজার
নিকযনেকেি সয নিনি অকক্টােকর িার সমযাি সশষ িা হওযা পযথন্ত ন্যাকটা
মহােনর্ে নহোকে র্া কেি। িরওকযর স ন্দ্রীয ব্যািং আনর্থ িীনি নিধথারর্ কর
ন ন্তু সিকশর নেশাে োেথকভ ম েম্পি িহনেে পনরর্ােিা কর যা নেকশ্বর েৃ হিম।

ব্যার্ঙ্কং, সম্মর্ত, ঋরণে র্নয়মাবিী এবং অন্যান্য র্বষয়গুর্ি ভারিাভারব মবািাে
জন্য সক্ষম কেরব৷
এই মকৌিিগত অযারসার্সরয়িরনে একটি অংি র্হরসরব NSE নরিজ হাব
প্লযাটিরমি SBI-এে পাাঁচটি উরবাধনী ম্যাভিি ওনপে অ্েোইে মকািি
(MOOCs)-এে জন্য র্িক্ষাথীো নর্থভুি কেরত পারেন। NSE একারির্ম হি
ভােরতে ন্যািনাি স্টক এেরচরিে সম্পূ ণি মার্িকানাধীন সহরযাগী প্রর্তষ্ঠান।

মু েীশ্বর োথ িান্ডাভর মাদ্রাে হাইনকানেির েতুে প্রধাে ভবচারপভত

Banking News in Bengali

ভহিানব ভেযু ক্ত হনয়নেে
আইন মন্ত্রণািয় সূ রত্র জানা মগরে, র্বচােপর্ত মু েীশ্বর োথ িান্ডারীনক

RBI আভথি ক িাক্ষরতা িপ্তাহ 2022 পােে করনত চনেনে:

মাদ্রাে হাইনকানেির প্রধান র্বচােপর্ত র্নরয়াগ কো হরয়রে । গত বেরেে

মফব্রুয়াভর 14-18

নরভম্বরে র্বচােপর্ত িঞ্জীব ব্যাোভেিনক মমর্ািয় হাইরকারটি বদর্ি কোে পে

র্েজাভি ব্যাঙ্ক অি ইর্ন্ডয়া 2022 সারিে 14-18ই মিব্রুয়ােী আভথি ক িাক্ষরতা

র্বচােপর্ত ভান্ডার্ে মাদ্রাজ হাইরকারটিে ভােপ্রাপ্ত প্রধান র্বচােপর্তে দার্য়ে মনন।
আইন মন্ত্রক অন্ধ্রপ্ররদি, উর়্িষ্যা এবং মধ্যপ্ররদি হাইরকারটিে র্বচােক র্হসারব

িপ্তাহ 2022 র্হসারব পািন কেরত চরিরে । ভােতীয় র্েজাভি ব্যাঙ্ক (RBI)
2016 সাি মথরক প্রর্ত বেে সাো মদরি একটি র্নর্দিষ্ট্ র্থরমে উপে আর্থিক

মমাট 13 জন অযািরভারকট এবং র্তনজন র্বচাে র্বভাগীয় কমিকতি াে র্নরয়ারগে

র্িক্ষাে বাতি া প্রচাে কেরত আভথি ক িাক্ষরতা িপ্তাহ(FLW) পর্েচািনা

র্বজ্ঞর্প্ত র্দরয়রে।

কেরে ।

JNU এর ভোইস-িযোপেেি এম জগপদশ কুমোিপক UGC-এি নেুন

এই বেনরর ভথম:

বিযোিম্যোন রহপসপে মপনোনীে কিো হপযপে

আর্থিক সাক্ষেতা সপ্তাহ 2022-এে র্থম হি: “Go Digital, Go Secure”।
র্নোপদ ও র্নর্িত র্ির্জটাি মিনরদন র্নর্িত কোে িরক্ষয এই বেরেে আর্থিক
সাক্ষেতা সপ্তারহে মিাকাস র্নম্নর্ির্খত র্তনটি র্বষরয়ে উপে থাকরব:

ভারি ের ার JNU (জওহরোে সিহরু নেশ্বনেযােকযর) ভাইে-র্যাকিের এম
জগকিশ কুমারক নেশ্বনেযােয University Grants Commission(UGC)
িিুি সর্যারম্যাি নিযুি করকে। িাক পাৌঁর্ েেকরর জন্য ো িার েযে 65 েের
িা হওযা পযথন্ত, সযটি শীঘ্রই সহা িা স ি নিযুি রা হকযকে। অোপ নি নপ

•

র্ির্জটাি মিনরদরনে সু র্বধা

•

র্নোপিা / র্নোপদ মবাধ এবং র্ির্জটাি মিনরদরনে জন্য মকান আিঙ্কা
মনই

•

গ্রাহকরদে সু েক্ষা

নেিং 65 েের েযকে পিিযাগ রার পকর 07 নিকেম্ব, 2021 সর্ক ইউনজনে
সর্যারম্যাকির পিটি শূ ন্য নেে। নিনি 2018 োকে নিযুি হি।
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Science & Technology News in Bengali
Swarajability: প্রভতবন্ধী ব্যভক্তনদর েন্য িারনতর প্রথম এআইভিভিক কাে মযাগাে করার প্ল্যােফমি
ইর্ন্ডয়ান ইনর্স্টটিউট অি মটকরনাির্জ (IIT-হায়দ্রাবাদ) artificial
intelligence বাো চার্িত একটি চাকর্েে মপাটিাি ‘Swarajability’ -এে
র্বটা সংেেণ চািু করেরে, যা প্রর্তবন্ধী ব্যর্িরদে দক্ষতাে পর্েরপর্ক্ষরত চাকর্ে
খুাঁরজ মপরত সহায়তা কেরব । প্লযাটিমিটি চাকর্েপ্রাথীরদে মপ্রািাইি র্বরেষণ
কেরব এবং চাকেীে জন্য মযাগ্য হওয়াে জন্য তারদে প্ররয়াজনীয় দক্ষতাে
পোমিি মদরব ।
ইনর্স্টটিউটটি Youth4Jobs, Visual Quest এবং Kotak Mahindra
Bank Ltd- এে সারথ মযৌথভারব প্লযাটিমিটি ততর্ে করেরে।

োিা 2031 িানে আন্তেিাভতক মহাকাশ মস্টশে মথনক অ্বির
মেনব
NASA এে মরত, আন্তজিার্তক মহাকাি মস্টিনটি 2031 সাি পযিন্ত তাে
কাযিেম চার্িরয় যারব এবং তােপরে প্রিান্ত মহাসাগরেে একটি জনবসর্তহীন
এিাকায় র্বধ্বস্ত হরব, যা পরয়ন্ট ভেনমা োনম পর্ের্চত । আন্তজিার্তক মহাকাি
মস্টিন-এে অবসে গ্রহরণে পরে কাজ চার্িরয় যাওয়াে জন্য এটি র্তনটি মুিউ়িন্ত মহাকাি মস্টিন র্দরয় প্রর্তস্থার্পত হরব। NASA ISS-এে প্রথম
বার্ণর্জযক মর্িউি প্রদারনে জন্য র্হউস্টন-র্ভর্িক অযার্েওম মেসরক মবরে
র্নরয়রে।
দুই দিরকেও মবর্ি সময় ধরে, ইন্টােন্যািনাি মেস মস্টিন (ISS) প্রর্ত
মসরকরন্ড প্রায় আে ভকনোভমোর মবনগ পৃ র্থবীরক প্রদর্ক্ষণ কেরে এবং
নরভাচােী ও মহাকািচােীরদে একটি আন্তজিার্তক দি যুগান্তকােী তবজ্ঞার্নক
তদন্ত পর্েচািনা কেরত পােরে, যা গভীে মহাকাি অনুসন্ধারনে দেজা খু রি
র্দরয়রে। র্কন্তু এখন নাসা মর্াষণা করেরে ময মহাকািযানটি 2031 সারি কাজ
বন্ধ কেরব, তােপরে এটি কক্ষপথ মথরক মবর্েরয় যারব এবং দর্ক্ষণ প্রিান্ত
মহাসাগরেে জরি হার্েরয যারব ।

ISRO 11টি ভর-অ্রভবটিিং ম্যােু িানরর মাধ্যনম INSAT-4B বাভতে
কনরনে
ইর্ন্ডয়ান মেস র্েসাচি অগিানাইরজিন (ISRO) ভােতীয় জাতীয় স্যারটিাইট
র্সরস্টরমে অ্িংশ INSAT-4B নারম একটি ভােতীয় মযাগারযাগ
স্যারটিাইটরক বার্তি মর্াষণা করেরে | 24 জানুয়ার্েরত র্বর্চ্ছন্ন হওয়াে পে
মথরক INSAT-4B মপাস্ট ভমশে ভডিনপাোে (PMD) এে মধ্য র্দরয়
যার্চ্ছি, িরি এটিরক বার্তি মর্াষণা কো হয় । INSAT-4B হি 21 তম
ভােতীয় ভেওনস্টশোভর আথি অ্রভবে (GEO) স্যারটিাইট|

Schemes and Committees
প্রধােমন্ত্রী আবাি মযােো 2022 তাভেকা: প্রধােমন্ত্রী আবাি
মযােো
প্রধানমন্ত্রী আবাস মযাজনা (PMAY) হি ভােত সেকারেে একটি উরযাগ, যাে
িক্ষয হি 2022 সারিে মরধ্য িহুরে দর্েদ্ররদে সােয়ী মূরল্যে আবাসন প্রদান
কো । র্েমটি প্রথম 1 জু ন 2015-এ চািু কো হরয়র্েি । PMAY র্েরমে জন্য
সু রদে হাে শুরু হয় 6.50% p.a মথরক । অথিননর্তকভারব দুবিি র্বভাগ (EWS)
এবং র্নম্ন আরয়ে গ্রুপ (LIG) র্বভারগে জন্য PMAY Credit Linked
Subsidy Scheme (CLSS) পাওয়াে মিষ তার্েখ 31 মাচি 2022 পযিন্ত
বা়িারনা হরয়রে।

Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) Beneficiaries
List:
Beneficiary

Annual Income

Middle Income Group I (MIG I)

Rs.6 lakh to Rs.12 lakh

Middle Income Group I (MIG II)

Rs.12 lakh to Rs.18 lakh

Lower Income Group (LIG)
Economically Weaker Section
(EWS)

Rs.3 lakh to Rs.6 lakh
Up to Rs.3 lakh

Type of PMAY Scheme:
There are two sub-sections of the PMAY scheme which are
divided on the basis of the area on which they focus:
Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin
প্রধানমন্ত্রী আবাস মযাজনা – Gramin (PMAY-G) পূ রবি ইর্ন্দো আবাস
মযাজনা নারম পর্ের্চত র্েি এবং 2016 সারি PMAY-G নারম নামকেণ কো
হরয়র্েি । এই প্রকরেে িক্ষয হি গ্রামীণ অঞ্চরি মযাগ্য সু র্বধারভাগীরদে জন্য
সােয়ী মূরল্যে এবং অযারেসরযাগ্য আবাসন ইউর্নরটে ব্যবস্থা কো । এই প্রকরেে
অধীরন, ভােত সেকাে এবং সংর্েষ্ট্ োজয সেকােগুর্ি সমতি অঞ্চরিে জন্য
60:40 অনুপারত এবং উিে-পূ বি এবং পাবিতয অঞ্চরিে জন্য 90:10 অনুপারত
আবাসন ইউর্নটগুর্িে র্বকারিে ব্যয় ভাগ করে মনয় ।
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Pradhan Mantri Awas Yojana Urban
প্রধানমন্ত্রী আবাস মযাজনা - Urban (PMAYU) নাম অনুসারে, ভােরতে
িহুরে অঞ্চরিে উপে দৃর্ষ্ট্ র্নবি কো হরয়রে । বতি মারন, 4,331টি িহে এই
প্রকরেে অধীরন তার্িকাভুি হরয়রে । র্েমটি র্তনটি র্ভন্ন পযিারয়ে অধীরন কাজ
কোে জন্য মসট কো হরয়রে:
•

মফে 1: মিজ 1 এে অধীরন, সেকাে 2015 সারিে এর্প্রি মাস মথরক
2017 সারিে মাচি মাস পযিন্ত সাো মদরিে র্বর্ভন্ন োজয এবং মকন্দ্রিার্সত
অঞ্চরিে 100টি িহেরক কভাে কোে িক্ষযমাত্রা র্নরয়রে৷

•

মফে 2: পযিায় 2-এে অধীরন, সেকাে 2017 সারিে এর্প্রি মথরক
2019 সারিে মাচি মাস পযিন্ত সাো মদরি র্বর্ভন্ন োজয এবং মকন্দ্রিার্সত
অঞ্চরিে আেও 200টি িহেরক কভাে কোে িক্ষযমাত্রা র্নরয়রে৷

•

মফে 3: পযিায় 3-এে অধীরন, সেকাে িক্ষয করের্েি ময িহেগুর্িরক
মিজ 1 এবং মিজ 2-এ বাদ মদওয়া হরয়রে মসইসব িহে গুর্ি 2022
সারিে মারচিে মরধ্য িক্ষযমাত্রা অজিন কেরব ৷

The PMAY scheme will be executed in three phases.
Refer to the below tables for more details:
Stage

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Start date

04/01/15

04/01/17

04/01/19

End date

03/01/17

03/01/19

03/01/22

100

200

Cities
covered

Remaining
cities

The top 10 banks in India which offer loans under the PMAY
scheme are listed below:

2020-21 অ্থি বেনর ভপএম মকয়ার ফান্ড কপি াি ভতেগুর্ মবনড
10,990.17 মকাটি োকা হনয়নে
2020-21 সারি ভপএম মকয়ার ফানন্ডর অধীরন মমাট কপিাস র্েি
10,990.17 মকাটি টাকা । র্পএম মকয়াে িারন্ডে সবিরিষ র্নেীর্ক্ষত র্ববৃ র্ত
অনুসারে, 2020-21 সারি তহর্বি মথরক 3,976.17 মকাটি টাকা ব্যয় কো
হরয়র্েি । 31 মাচি, 2021 পযিন্ত, তহর্বরিে ব্যারিে র্েি 7,013.99 মকাটি
োকা। COVID-19-এে র্বরুরি যুিরক মজােদাে কেরত এবং অর্ভবাসীরদে
ত্রাণ র্দরত সেকাে অরথিে একটি অংি ব্যবহাে করেরে মভর্ন্টরিটে সহ
র্চর্কৎসাে সেিাম মকনাে জন্য |
মকার্ভি-19 ভযাকর্সরনে 6.6 মকাটি মিাজ অথিাৎ 1392.82 মকাটি টাকা
সংগ্ররহে জন্য সবরচরয় মবর্ি খেচ হরয়রে । তহর্বিটি 27 মাচি, 2020-এ
প্রর্তর্ষ্ঠত হরয়র্েি । PM CARES তহর্বি হি একটি র্নরবর্দত জাতীয় তহর্বি
যাে প্রাথর্মক উরেশ্য COVID-19 মহামােী বাো সৃ ষ্ট্ মযরকারনা ধেরনে জরুেী
বা দুদি িা পর্ের্স্থর্ত মমাকারবিা কো । প্রধানমন্ত্রী র্পএম মকয়াে িারন্ডে
মচয়ােম্যান । তহর্বিটি একটি পাবর্িক চযার্েরটবি ট্র্াস্ট র্হসারব প্রর্তর্ষ্ঠত
হরয়র্েি "রকার্ভি-19 মহামােী বাো সৃ ষ্ট্ মযরকান ধেরনে জরুেী বা দুেবস্থাে
পর্ের্স্থর্ত মমাকারবিা কোে জন্য এবং ত্রাণ প্রদারনে প্রাথর্মক উরেরশ্যে জন্য
প্রধানমন্ত্রী র্পএম মকয়াে িান্ডটি প্রর্তর্ষ্ঠত হরয়র্েি ।"

Summits & Conference News in Bengali
Reimagining Museums Global Summit 2022: িিংস্কৃভত
মন্ত্রর্ােয় আনয়ােে করনত চনেনে
মকন্দ্রীয় সংেৃর্ত মন্ত্রক 15-16 মিব্রুয়ােী, 2022-এ ‘Reimagining
Museums in India’-এে উপে এক ধেরনে একটি মলাবাি সার্মরটে
আরয়াজন কেরব । এই সার্মরটে উরবাধন কেরবন মকন্দ্রীয় সংেৃর্ত মন্ত্রী ভে
ভকষাে মরভি । ব্লুমবারগিে সারথ পাটিনােিীপ করে এই মলাবাি সার্মরটে
আরয়াজন কো হরচ্ছ । এটি দুই র্দরনে জন্য অনিাইরন অনুর্ষ্ঠত হরব এবং
জনগরণে অংিগ্রহরণে জন্য উমু ি কো হরব । এই িীষি সরম্মিরন 25 জন
র্মউরজাির্জস্ট এবং র্মউর্জয়াম মপিাদাে অংিগ্রহণ কেরব |

•

ব্যাঙ্ক অ্ফ বনরাদা

•

মস্টে ব্যাঙ্ক অ্ফ ইভন্ডয়া

•

Axis Bank

শীষি িনম্মেনের ভথম:
এই ভাচিু য়াি সার্মটটি চােটি র্বস্তৃত র্থম র্নরয় পর্েচার্িত হরব: Architecture
and Functional Needs, Management, Collections Curation &
Conservation practices) and Education and Audience
Engagement.

•

IDFC ফাস্টি ব্যাঙ্ক

ভবদ্যযৎমন্ত্রী আর মক ভিিং পাওয়ারথে-2022 চােু করনেে

•

বন্ধে ব্যাঙ্ক

•

ব্যাঙ্ক অ্ফ ইভন্ডয়া

•

HDFC ব্যাঙ্ক

•

IDBI ব্যাঙ্ক

•

পাঞ্জাব ন্যাশোে ব্যাঙ্ক

•

কাোরা ব্যাঙ্ক
11

মকন্দ্রীয় র্বদুযৎ মন্ত্রী আর. মক. ভিিং পাওয়ারথে-2022 চািু করেরেন | এটি
একটি হযাকাথন প্রর্তরযার্গতা, মযখারন র্বদুযৎ র্বতেরণে জটিি সমস্যাগুর্ি
সমাধান কেরত এবং গুণমান ও র্নভি েরযাগ্য র্বদুযৎ সেবোহ র্নর্িত কোে জন্য
প্রযুর্ি-চার্িত সমাধান খুাঁরজ মবে কো হয় । প্রর্তরযার্গতাটি দক্ষ র্বদুযত
মনটওয়ারকি ে জন্য দি ততর্ে কেরত TSP, উদ্ভাবক এবং অন্যান্য
অংিগ্রহণকােীরদে সারথ মযাগ্য পোমিিদাতারদে একর্ত্রত কেরব । র্তর্ন
প্রযুর্ির্বদরদেরক শুধু মাত্র র্বযমান সমস্যাে সমাধান নয় বেং র্নভি েরযাগ্য র্বদুযৎ
সেবোরহে জন্য অন্যান্য সমস্যাে র্ববৃ র্ত ও ধােণা র্নরয় এর্গরয় আসরত
উৎসার্হত করেন ।
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এই হযাকাথনে:
•

মটকরনাির্জ সর্িউিন মপ্রাভাইিাে (টিএসর্প), স্টাটি-আপ, র্িক্ষা

ভবশ্ব ডাে ভদবি 2022: 10 মফব্রুয়াভর পােে করা হয়

প্রর্তষ্ঠান, গরবষণা প্রর্তষ্ঠান, সেিাম প্রস্তুতকােক, োষ্ট্রীয় র্বদুযত

জার্তসংর্ মরনানীত ভবশ্ব ডাে ভদবি প্রর্ত বেে 10 মিব্রুয়ার্ে পািন কো হয়।
র্বেব্যাপী খায র্হরসরব িাি (শুকরনা মটেশুটি, মসু ে, শুকরনা মটে, মোিা,
িু র্পন) এে গুরুেরক স্বীকৃর্ত র্দরত জার্তসংরর্ে খায ও কৃর্ষ সংস্থা (FAO)
কতৃিক র্দবসটি পার্িত হয় । এ বেে র্বে িাি র্দবরসে র্থম হি: “Pulses to
empower youth in achieving sustainable agrifood systems”|
ডাে ভক?
িাি মিগুম নারমও পর্ের্চত | এটি খারযে জন্য চাষ কো উর্দ্ভরদে মভাজয
বীজ। এটি শুকরনা মটেশুটি, মসু ে িাি এবং মটে িািগুর্িে মরধ্য সবিার্ধক
পর্ের্চত ।

উপরযার্গতা এবং অন্যান্য োজয ও মকন্দ্রীয় র্বদুযৎ খারতে সংস্থাগুর্িরক
র্বদুযৎ র্বতেণ মসক্টে জু র়ি বতি মান চযারিি/সমস্যাগুর্ি সম্পরকি অবগত
কো হরব |
•

Important Dates News in Bengali

হযাকাথন অংিগ্রহণকােীরদে নয়টি র্থরমে উপে আটিির্ির্সয়াি
ইরন্টর্িরজে, মমর্িন িার্নিং, ব্লকরচইন এবং ইন্টােরনট অি র্থংরসে মত
উন্নত উদীয়মান প্রযুর্িে উপে র্ভর্ি করে উদ্ভাবনী সমাধান খুাঁরজ মবে
কোে কাজ কেরব, যা নয়টি োরজয 14টি র্িসকরমে সারথ র্বর্ভন্ন
আরিাচনাে পরে র্চর্িত কো হরয়রে ।

প্রধােমন্ত্রী েনরন্দ্র মমাদী One Ocean Summit- এ ভেনের বক্তৃতা
মরনখনেে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী One Ocean Summit -এ বিৃতা র্দরয়রেন ।
জামিার্ন, যুিোজয, দর্ক্ষণ মকার্েয়া, জাপান এবং কানািা সহ অন্যান্য মদি ও
সেকাে প্রধানোও িীষি সরম্মিরন র্নরজে বিৃতা োখরবন।
শীষি িনম্মেেটি িম্পনকি:

2022 িানের 11ই মফব্রুয়াভর ভবশ্ব ইউোেী ভদবি ভহিানব পােে
করা হয়
প্রখ্যাত ভােতীয় ইউনার্ন র্চর্কৎসক "হাভকম আেমে খাে" এে জমবার্ষিকী
উপিরক্ষ প্রর্ত বেে 11ই মফব্রুয়াভর র্বে ইউনানী র্দবস র্হসারব পািন কো
হয় । 2017 সারি হায়দ্রাবারদে মিন্ট্রাে ভরিাচি ইেভস্টটিউে অ্ফ ইউোভে
মমভডভিে (CRIUM)-এ প্রথম ইউনার্ন র্দবস পার্িত হয় । এে মূি উরেশ্য
হি প্রর্তরোধমূিক ও র্নোময়মূিক দিিরনে মাধ্যরম র্বেব্যাপী ইউনানী র্চর্কৎসা
পির্তে মাধ্যরম স্বাস্থযরসবা প্রদারনে র্বষরয় জনসাধােরণে মরধ্য সরচতনতা বৃ র্ি
কো | ।

জার্তসংর্ এবং র্বেব্যাংরকে সহরযার্গতায় িারেে মিরস্ট 9-11 মিব্রুয়ার্ে

ইউোেী ভচভকৎিা পিভত ভক?

পযিন্ত One Ocean Summit অনুর্ষ্ঠত হরব ।

•

ভােরত ইউনার্ন র্চর্কৎসা পির্তে একটি দীর্ি এবং র্চিাকষিক মেকিি
েরয়রে । এগারো িতরকে কাোকার্ে সমরয় আেব ও পােস্যরদে বাো
ভােরত এটি চািু হরয়র্েি ।

Awards & Honours News in Bengali

•

এটিরত সবরচরয় মবর্ি সংখ্যক ইউনার্ন র্িক্ষা, গরবষণা ও স্বাস্থযরসবা
প্রর্তষ্ঠান েরয়রে ।

েীভতে গডকভর ‘18th late Madhavrao Limaye award’

•

ইউনানী র্চর্কৎসা পির্তে উৎপর্ি িীনি হরয়র্েি । এে র্ভর্ি স্থাপন
করের্েরিন ভহনপানক্রটিি ।

মপনয়নেে

আরগ, মহাোরষ্ট্রে MLA কমিক্ষম আমদােরক এই পু েোেটি মদওয়া হরয়র্েি।

হাভকম আেমে খাে িম্পনকি:
হার্কম আজমি খান র্েরিন একজন র্বর্িষ্ট্ ভােতীয় ইউনার্ন র্চর্কৎসক র্যর্ন
একজন বহুমুখী প্রর্তভািািী ব্যর্িে, একজন মহান পর্িত, একজন সমাজ
সংোেক, একজন প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী, একজন ইউনানী র্চর্কৎসা
র্িক্ষার্বদ এবং ইউনার্ন পির্তে মমর্ির্সরন তবজ্ঞার্নক গরবষণাে প্রর্তষ্ঠাতা ।
র্তর্ন নতুন র্দর্িে জার্ময়া র্মর্িয়া ইসিার্ময়াে অন্যতম প্রর্তষ্ঠাতা র্েরিন।

সাবিজর্নক পােনািয় প্রর্ত বেে দক্ষ MLA বা সংসদ সদস্য (MP) পু েোরেে

ভবজ্ঞানে মভহোনদর আন্তেিাভতক ভদবি: 11 মফব্রুয়াভর

জন্য র্বধান পর্েষদ (রিাকসভা), র্বধানসভাে (োজযসভা) সদস্যরদে মরধ্য

র্বজ্ঞারন আন্তজিার্তক মর্হিা র্দবস 11 মফব্রুয়াভর র্বেব্যাপী পার্িত হয় । 2022
সারিে 11ই মিব্রুয়ােীে র্বজ্ঞান সমারবরিে 7তম আন্তজিার্তক মর্হিা র্দবরসে
িক্ষয হি র্বজ্ঞারনে মক্ষরত্র মর্হিারদে ভূর্মকারক স্বীকৃর্ত মদওয়া |
2022 সারিে র্দবসটিে র্থম হি “Equity, Diversity, and Inclusion:
Water Unites Us”.।

মকন্দ্রীয় স়িক পর্েবহন ও মহাস়িক মন্ত্রী নীর্তন গ়িকর্েরক 2020-21 সারিে
জন্য কমিেম খাসদাে (দক্ষ সংসদ সদস্য) র্বভারগ প্রথমবারেে জন্য 18th late
Madhavrao Limaye award র্দরয় ভূর্ষত কো হরব। এই পু েোেটি
নার্সক পাবর্িক িাইরির্ে িাবি েভেক পাঠোেয় বাো প্রদান কো হরব । এে

একজনরক র্নবিাচন করে। র্িমারয়ে স্মেরণ তাাঁে কন্যা িঃ মিাভা মনর্িিকাে এই
পু েোেটি চািু করেরেন । পু েোরেে মরধ্য েরয়রে েগদ 50,000 োকা এবং
একটি স্মােক ।
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মিৌরি গাঙ্গুভে ভবনশ্বর তৃতীয় বৃ হিম ভক্রনকে মস্টভডয়ানমর
ভিভিপ্রস্তর স্থাপে কনরনেে

IOC 2028 িানের অ্ভেভম্পনক েতুে মখো অ্ন্তিুিক্ত করার প্রস্তাব

োজস্থারনে মুখ্যমন্ত্রী অ্নশাক মগহেে এবং BCCI সভাপর্ত মিৌরি গাঙ্গুেী
জয়পু রে র্বরেে তৃতীয় বৃ হিম ভক্রনকে মস্টভডয়ানমর র্ভর্িপ্রস্তে স্থাপন
করেরেন । জয়পু রেে আন্তজিার্তক র্েরকট মস্টর্িয়াম ভােরতে ভবতীয় বৃ হিম
এবং র্বরেে তৃতীয় বৃ হিম র্েরকট মস্টর্িয়াম । নতুন আন্তজিার্তক এই
মস্টর্িয়ামটি জয়পু ে-র্দর্ি বাইপারস 100 একনরর মবভশ জর্মরত োজস্থান
র্েরকট একারির্ম(RCA) বাো ততর্ে কো হরব | মস্টর্িয়ামটিরত 75,000 েে
দশি ক বসাে ক্ষমতা থাকরব ।

অ্েু নমাদে কনরনে
আন্তেিাভতক অ্ভেভম্পক কভমটি (IOC) মার্কিন যুিোরষ্ট্রে িস অযারিরিরস
আরয়ার্জত 2028 গ্রীষ্মকািীন অর্ির্ম্পক মগমরসে জন্য িাভফিিং, মস্কেনবাভডিিং
এবং মোেি িাইভম্বিং অন্তভুিি কোে একটি প্রস্তাব অনুরমাদন করেরে । 2028
গ্রীষ্মকািীন অর্ির্ম্পক আনুষ্ঠার্নকভারব XXXIV অ্ভেভম্পয়াড মগমি নারম
পর্ের্চত, বা িস অযারিরিস 2028 হি একটি আসন্ন ইরভন্ট যা 21 জু িাই - 6
আগস্ট, 2028, পযিন্ত মার্কিন যুিোরষ্ট্রে কযার্িরিার্নিয়াে িস অযারিরিরস
অনুর্ষ্ঠত হরব।
2024 গ্রীষ্মকািীন অর্ির্ম্পক মগমস িারেে প্যার্েরস অনুর্ষ্ঠত হরব । এে সারথ
প্যার্েস 3টি গ্রীষ্মকািীন অর্ির্ম্পক মগরমে আরয়াজককােী র্বতীয় িহে হরত
চরিরে । সার্িিং, মেটরবার্িিং এবং মোটি ক্লাইর্ম্বং 2021 িানের মোভকও
অর্ির্ম্পরক আত্মপ্রকাি করের্েি এবং 2024 সারিও প্যার্েস অর্ির্ম্পরকে
"অর্তর্েি" তার্িকারতও অন্তভুিি হরব ৷ বর্েং, ভারোরিািন এবং আধু র্নক
মপন্টাথিনও আসন্ন অর্ির্ম্পক মগমগুর্িরত অন্তভুিি কোে সু রযাগ েরয়রে ৷

শ্রীেঙ্কার ফাস্ট মবাোর িু রাঙ্গা োকমে অ্বিনরর মঘাষর্া
ভদনয়নেে
শ্রীেঙ্কার প্রবীণ িাস্ট মবািাে িু রাঙ্গা োকমে শ্রীিঙ্কাে আসন্ন ভােত সিরেে
পে আন্তজিার্তক র্েরকট মথরক অবসে মনওয়াে মর্াষণা করেরেন। 34 বেে
বয়সী এই িানহার্ত িাস্ট মবািাে এবং িানহার্ত ব্যাটসম্যান অবসরেে পে
ইিংভেশ কাউভন্ট িাব ডাভবি শায়ানর মযাগ মদরবন । িার্বিিায়াে কাউর্ন্ট
র্েরকট ক্লাব িাকমািরক দুই বেরেে জন্য চুর্িরত সই করেরে । 12 বেনররও
মবর্ি সমরয়ে আন্তজিার্তক কযার্েয়ারে িাকমি র্বর্ভন্ন িেম্যারট 165টি
আন্তেিাভতক ম্যানচ শ্রীিঙ্কাে হরয় প্রর্তর্নর্ধে করেরেন।

চীে AFC মভহো এভশয়াে কাপ ইভন্ডয়া 2022 ফুেবে েুেি ানমন্ট

গুরুত্বপূ র্ি ভদক:
•

বতি মারন, আহরমদাবারদে েনরন্দ্র মমাভদ মস্টভডয়াম হি র্বরেে বৃ হিম
মস্টর্িয়াম মযখারন 132,000 দিিক ধােণক্ষমতা েরয়রে ৷

•

র্বতীয় বৃ হিম র্েরকট মস্টর্িয়াম হি অরের্িয়াে মমেনবােি ভক্রনকে
িাউন্ড (MCG) যাে দিিক ধােণক্ষমতা 1,00,024 জন ।

আভিকা কাপ অ্ফ মেশেি: মিনেগাে ভমশরনক হাভরনয়নে
মিনেগাে আর্িকা কাপ অি মনিনস চযার্ম্পয়নর্িরপ ভমশরনক হার্েরয়
প্রথমবারেে জন্য মহারদিীয় চযার্ম্পয়নর্িরপ কযানমরুনের ইয়াউনন্ডনত
ওনেনম্ব মস্টভডয়ানম মপনার্ি র্করক জয়ী হরয়রে । সার্দও মারন েট-র্করক
র্বজয়ী মগািটি করের্েরিন | এেিরি, মসরনগাি সাতবারেে র্বজয়ী র্মিেরক 42 মগারি মপনার্ি শুটআউরট পোস্ত করে । অর্তর্েি সমরয়ে পে িাইনাি
মিষ হয় ০-০ মগারি।
মসরনগাি এে আরগ দুটি িাইনাি মহরের্েি, যাে মরধ্য 2019 সারি র্মিরে
মিষ আর্িকান কাপ র্েি

েতুে আহনমদাবাদ আইভপএে িযাঞ্চাইভের োম গুেরাে
োইোেি মদওয়া হনয়নে
গুেরাে োইোেি হি CVC কযার্পটারিে মার্িকানাধীন নতুন আহরমদাবাদ
িযাঞ্চাইর্জে অর্ির্সয়াি নাম | RPSG গ্রুরপে মার্িকানাধীন িখনউ-দরিে
নাম েখেউ িু পার োয়ান্টি মদওয়াে একর্দন পর়ি আহরমদাবাদ টিমটিে
নাম মদওয়া হরয়রে । িখনউ দরিে মনতৃে মদরবন মকএে রাহুে ।

ভেনতনে
চীন PR (People’s Republic) নর্ভ মুম্বইরয়ে পার্তি মস্টর্িয়ারম দর্ক্ষণ
মকার্েয়ারক (রকার্েয়া র্েপাবর্িক) 3-2 ব্যবধারন পোর্জত করে AFC
Women`s Asian Cup India 2022 final title- র্জরতরে । এেিরি চীন
মেকিি সংখ্যক 9তম AFC মর্হিা এর্িয়ান কাপ র্িরোপা র্জরতরে । ভােত
20 জানুয়ােী, 2022 মথরক 06 মিব্রুয়ােী, 2022 পযিন্ত িু টবি AFC মর্হিা
এর্িয়ান কাপ ইর্ন্ডয়া 2022 এে 20তম সংেেরণে আরয়াজন করেরে ৷ এই
জরয়ে িরি এখন চীন অরের্িয়া এবং র্নউর্জল্যারন্ড অনুর্ষ্ঠত হরত চিা 2023
র্িিা মর্হিা র্বেকারপে জন্য মযাগ্যতা অজিন করেরে ৷
13
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Obituaries News in Bengali
প্রয়াত ভকিংবদভন্ত গাভয়কা েতা মনঙ্গশকর
র্কংবদর্ন্ত গার্য়কা িতা মরঙ্গিকে মার্ি-অগিান মিইর্িউরেে কােরণ 92 বেে
বয়রস প্রয়াত হরয়রেন । ভােতেত্ন পু েোে প্রাপক এই গার্য়কারক র্নউরমার্নয়া
ধো প়িাে কােরণ হাসপাতারি ভর্তি কো হরয়র্েি এবং জানুয়ার্ে মারস
করোনাভাইোস জর্নত মোরগে পেীক্ষা কো হরয়র্েি, মসখারন র্তর্ন পর্জটিভ
ধো পরের্েরিন । তাে 3 জন মবান হরিন - ঊষা মরঙ্গিকে, আিা মভাাঁসরি,
মীনা খার্দকে এবং একজন ভাই হৃদয়নাথ মরঙ্গিকে ।
তার িাত দশনকর কযাভরয়ানর:
• র্তর্ন 1942 সারি গার্য়কা র্হসারব র্নরজে কমিজীবন শুরু করের্েরিন |
র্তর্ন 36 টিরও মবর্ি ভােতীয় এবং র্বরদিী ভাষায় অসংখ্য গান মেকিি
করেরেন ।
• র্তর্ন অরনক গারনই অসাধােণ সু ে র্দরয়রেন, তাে মরধ্য করয়কটি হি আনয় মমনর ওয়াতাে মক মোনগা, োগ ো গানে, ইনয় কাহাে আগ
হযায় হাম এবং মপয়ার ভকয়া মতা ডরো মকয়া ইতযার্দ।
• িতা মরঙ্গিকে 1990 সারি দাদািানহব ফােনক পু েোরে ভূর্ষত হন ।
ভােতীয় সঙ্গীরত তাে অবদারনে জন্য র্তর্ন 1969 সারি পদ্মিূষর্ এবং
2001 সারি িারতরত্ন পু েোে িাভ করেন।
তার কনয়ক দশনকর কমি েীবনে:
• র্তর্ন মদন মমাহন, এসর্ি বমিণ, আের্ি বমিন, িঙ্কে-জয়র্কিান,
িক্ষ্মীকান্ত-মপয়ারেিাি, ওর্প নায়ারেে মরতা করয়কজন সঙ্গীত
পর্েচািরকে সারথ কাজ করেরেন । শুধু তাই নয়, র্তর্ন শ্রীরদবী, নার্গিস,
ওয়ার্হদা মেহমান, মাধু েী দীর্ক্ষত, কাজি, প্রীর্ত র্জনতা এবং আেও
অরনক অর্ভরনত্রীে হরয় মর্হিা করে গান মগরয়রেন ।

ভিনির প্রাক্তর্ মপ্রভিনডন্ট ভক্রনস্টাি িােিনেোভকি প্রয়াত হনয়নেে
র্গ্ররসে এরথরে োসকষ্ট্জর্নত কােরণ 92 বেে বয়রস র্গ্ররসে প্রািন
মপ্রর্সরিন্ট ভক্রনস্টাি িােিনেোভকি প্রয়াত হরয়রেন । র্তর্ন র্েরিন একজন
গ্রীক আইনজ্ঞ এবং সু র্প্রম মকারটিে একজন র্বচােক, র্যর্ন 1967-1974 িানের
করনিি িাসরনে সময় জর্ঙ্গরদে র্বরুরি প্রর্তরোধ করের্েরিন । সমাজতার্ন্ত্রক
PASOK পাটিিে মরনানীত হওয়াে পে র্তর্ন চাে বেরেে মময়ারদ(1985 মথরক
1990) র্গ্ররসে মপ্রর্সরিন্ট র্হরসরব দার্য়ে পািন করেন।

প্রবীর্ িারতীয় েেতা পাটিি (ভবনেভপ) মেতা ভি োঙ্গা মরভি প্রয়াত
হনয়নেে
প্রবীণ ভােতীয় জনতা পাটিি (র্বরজর্প) মনতা চােু পাতো েঙ্গা মরভি
স্বাস্থযজর্নত সমস্যাে কােরণ হায়দ্রাবারদ প্রয়াত হরয়রেন । র্তর্ন ওয়াোঙ্গরিে
বার্সন্দা এবং অন্ধ্রপ্ররদরিে প্রািন র্বধায়ক র্েরিন । র্তর্ন 1984 সারি 8তম
মোকিিায় সংসরদে সদস্য র্হসারব সবিারপক্ষা পর্ের্চত র্েরিন |
মের্ি র্েরিন মাত্র দুজন র্বরজর্প সাংসরদে মরধ্য একজন, র্যর্ন 1984 সারি
543টি সংসদীয় আসরন মিাকসভায় র্নবিার্চত হরয়র্েরিন । অন্যজন র্েরিন এ.
মক. প্যানেে । র্তর্ন অন্ধ্রপ্ররদরিে র্বধানসভায় র্তনবারেে জন্য র্নবিার্চত
হরয়র্েরিন।
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স্বাধীে িারনত প্রথম িহার্ু আভবষ্কানর মেতৃত্ব মদওয়া আর
রাোনমাহে প্রয়াত হনয়নেে
করয়ক দিক ধরে মবঙ্গািুরুে ইর্ন্ডয়ান ইনর্স্টটিউট অি অযারোর্ির্জে(IIA)এ কমিেত মজযার্তর্বিজ্ঞানী প্ররিসে আে োজারমাহন প্রয়াত হরয়রেন । র্তর্ন
তাে কভি প্রকনল্পর জন্য সবরচরয় মবর্ি পর্ের্চত র্েরিন, যাে িক্ষয র্েি
কািােু র ভিভবও-মত 48-মিভম ভশ্মে মেভেনস্কাপ ব্যবহাে করে গ্রহাণু
আর্বষ্কাে কো এবং র্তর্ন ভােত মথরক 4130 েম্বনরর একটি নতুন িহার্ু
আর্বষ্কাে করেন । এটি র্েি 104 বেনর ভােরত আর্বষ্কৃত প্রথম গ্রহাণু ।

স্বাধীে িারনত প্রথম িহার্ু আভবষ্কানর মেতৃত্ব মদওয়া আর
রাোনমাহে প্রয়াত হনয়নেে
করয়ক দিক ধরে মবঙ্গািুরুে ইর্ন্ডয়ান ইনর্স্টটিউট অি অযারোর্ির্জে(IIA)এ কমিেত মজযার্তর্বিজ্ঞানী প্ররিসে আে োজারমাহন প্রয়াত হরয়রেন । র্তর্ন
তাে কভি প্রকনল্পর জন্য সবরচরয় মবর্ি পর্ের্চত র্েরিন, যাে িক্ষয র্েি
কািােু র ভিভবও-মত 48-মিভম ভশ্মে মেভেনস্কাপ ব্যবহাে করে গ্রহাণু
আর্বষ্কাে কো এবং র্তর্ন ভােত মথরক 4130 েম্বনরর একটি নতুন িহার্ু
আর্বষ্কাে করেন । এটি র্েি 104 বেনর ভােরত আর্বষ্কৃত প্রথম গ্রহাণু ।

কর্ি ােনকর কভবর ইব্র্াভহম িু তার প্রয়াত হনয়নেে
পদ্মশ্রী পু েোেপ্রাপ্ত এবং সমাজকমী ইব্র্াভহম িু তার কণিাটরক হৃদরোরগ
আোন্ত হরয় প্রয়াত হরয়রেন । র্তর্ন "কন্ননডর কভবর" র্হসারব পর্ের্চত
র্েরিন | ইিার্হম সু তাে সামার্জক এবং সাম্প্রদার্য়ক সম্প্রীর্ত ের়্িরয় মদওয়াে
জন্য পর্ের্চত র্েরিন | 2018 সারি র্তর্ন পদ্মশ্রী পু রস্কানর ভূর্ষত হন।

‘মহািারনতর িীম’ অ্ভিনেতা প্রবীর্ কুমার মিাবভত প্রয়াত
হনয়নেে
অর্ভরনতা-অযাথর্িট প্রবীর্ কুমার মিাবভত, র্যর্ন টির্ভ র্সর্েজ "মহািারত"এ িীম চর্েরত্র অর্ভনয় কোে জন্য এবং এর্িয়ান মগমরসে স্বণিপদক মজতাে
জন্য সবিার্ধক পর্ের্চত, র্তর্ন সম্প্রর্ত প্রয়াত হরয়রেন। র্তর্ন হযামাে এবং
র্িসকাস মরারত র্বর্ভন্ন অযাথরিটিক ইরভরন্ট মদরিে হরয় প্রর্তর্নর্ধে
করের্েরিন এবং এমনর্ক 1966 ও 1970 সারি দুটি স্বণিপদক সহ এর্িয়ান
মগমরস চােটি পদক র্জরতর্েরিন ।
প্রবীর্ কুমার মিাবভত 1966 সারিে কমনওরয়িথ মগমরসে সময় হযামাে
মরারত মেৌপ্য পদকও র্জরতর্েরিন । র্তর্ন তাে অর্ভনয় জীবন শুরু কোে পরে
এবং 1988 সারি র্বআে মচাপ়িাে ক্লার্সক "মহাভােত"-এ ভীম চর্েরত্র অর্ভনয়
কোে পরে আেও জনর্প্রয়তা অজিন করেন ।

Books & Authors News in Bengali
িাগভরকা মঘাষ
ভেনখনেে

"অ্েে ভবহারী বােনপয়ী" োনম একটি বই

সাগর্েকা মর্ারষে মিখা " Atal Bihari Vajpayee " নারম একটি বই
প্রকার্িত হরয়রে । এটি ভােরতে প্রািন প্রধানমন্ত্রীে জীবনী । সাগর্েকা মর্াষ
হরিন একজন সাংবার্দক । র্তর্ন “Indira: India’s Most Powerful
Prime Minister” র্িরোনারমে একটি বইও র্িরখরেন ।
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জীবনীটি সম্পূ ণি কেরত সাগর্েকা মর্াষ র্তন বেে সময় মনন । . “The
research was daunting,” বরিরেন সাগর্েকা, যারক 1950 মথরক 90 এে
দিক পযিন্ত সংসরদে সমস্ত বিৃতা, সংসরদে মেকিি, বাজরপয়ীে বিৃতা, তাাঁে
র্ির্খত কাজ, তাাঁে সেকারেে মর্াষণা, দিীয় সভাে কাযির্ববেণী প্রভৃর্ত র্নরয়
র্েসাচি কেরত হরয়র্েি ।

নেদী রসং রগে-এি ‘বগোপেন েয নীিজ বিো ়িো’ নোপম একটি েই
প্রকোরশে হপযপে
ভারিীয েীডানেি িীরজ সর্াপডার এ টি েিংনক্ষি জীেিী ‘সগাকল্ডি েয িীরজ
সর্াপডা’ নশকরািাম করকে েীডা সেখ িভিীপ নেিং নগে রনর্ি। 2020
সটান ও অনেনম্পক িীরজ সর্াপডা জযাভনেি সরাকি স্বর্থপি নজকিকেি।
সটান ও অনেনম্প -2021 স্বর্থপি নেজযী িীরজ সর্াপডার জীেিী সেখ এেিং
িার পনরোকরর েিস্যকির উপনস্থনিকি পািাে ো পনরষকির সর্যারপােথি
েু রনজি পাটার এেিং পািানে োনহিয এ াকিনমর েভাপনি েখনেের নেিং
সজাহাে প্র াশ করনেকেি।

Miscellaneous News in Bengali
KVIC প্রাচীেতম খাভদ প্রভতষ্ঠাে "খাভদ এনম্পাভরয়াম" এর
োইনিি বাভতে কনরনে
খার্দ ও গ্রামীণ র্িে কর্মিন(KVIC) মু ম্বাই খাভদ ও িামীর্ ভশল্প িভমভত
(MKVIA) এে "খাভদ িাটিিভফনকশে" বার্তি করেরে । এই মু ম্বাই খাভদ ও
িামীর্ ভশল্প িভমভত (MKVIA) 1954 সাি মথরক মুম্বাইরয়ে মমরট্র্াপর্িটন
ইেু যরেে হাউরস জনর্প্রয় "খার্দ এরম্পার্েয়াম" চািার্চ্ছি। KVIC MKVIAএে িাইরসে বার্তি করেরে কােণ MKVIA জাি খার্দ পে র্বর্ে কের্েি, যা
KVIC-এে "ভেনরা-েোনরি" নীর্তে র্বরুরি র্েি |

েম্মু ও কাশ্মীনর পাভেত হনয়নে কাাঁনচাথ উৎিব
কাাঁনচানথর প্রাচীন উত্সবটি বার্ষিকভারব মূিত মার্ মারসে শুক্লপরক্ষে সময়
(যা সাধােণত জানুয়ার্ে বা মিব্রুয়ার্েরত পর়ি) পার্িত হয় । এটি জম্মু ও
কাশ্মীরেে(J&K) মচনাব উপতযকা অঞ্চি জু র়ি ধমীয় উত্সরবে সারথ
উদযার্পত হয় ।
3 র্দন ব্যাপী এটি উৎসবটিরত র্ববার্হত মর্হিাো তারদে স্বামীে দীর্িায়ু কামনা
করে । কানঞ্চাথ বা মগৌরী তৃতীয়া জম্মু প্ররদরিে পাবিতয অঞ্চি ভকশতওয়ার,
রামবাে এবং মডাডায় ব্যাপকভারব পার্িত হয় । উৎসবটি ভারদেওয়াহ (র্মর্নকাশ্মীে নারমও পর্ের্চত), মকাটর্ি, মারথািা, র্াটা, খাখাি, গুপ্ত গঙ্গা, র্চরনাট,
কাপো, ভািো, মভজা, র্চনরচাো এবং অন্যান্য অঞ্চি জু র়ি পার্িত হয়।

J&K NSWS-এর িানথ একীিূত হওয়া প্রথম মকন্দ্রশাভিত অ্ঞ্চে
হনয় উনঠনে
জম্মু ও কাশ্মীে ন্যািনাি র্সরঙ্গি উইরন্ডা র্সরস্টম (NSWS) এে সারথ একীভূত
হওয়া প্রথম মকন্দ্রিার্সত অঞ্চি হরয় উরেরে | J&K-এে মিিরটন্যান্ট গভনিে
মরনাজ র্সনহা NSWS-এে সারথ একীভূত J&K একক উইরন্ডা র্ক্লয়ারেে
র্সরস্টম চািু করেরেন ।

িু রানে 2024 িানের ভডনিম্বনরর মনধ্য িারনতর প্রথম বু নেে মট্র্ে
মস্টশে ততরী হনত চনেনে
মুম্বাই-আহরমদাবাদ বু রিট মট্র্ন প্রকেটি ভােরতে প্রথম বু রিট মট্র্ন রুট হরত
চরিরে । মযখারন সু োট িহে ভােরতে প্রথম বু রিট মট্র্ন মস্টিনযুি িহে হরত
চরিরে । ন্যািনাি হাই-র্েি মেি করপিারেিন র্ির্মরটি (NHSRCL) এই
প্রকেটি র্নমিাণ কেরব, যা 2024 সারিে র্িরসম্বরেে মরধ্য মিষ হওয়াে কথা
েরয়রে । প্রকরেে ব্যয় অনুমান কো হরয়রে 1 িাখ মকাটি টাকােও মবর্ি, যাে
মরধ্য 88,000 মকাটি টাকা অথিায়ন কেরব জাপান ইন্টােন্যািনাি মকাঅপারেিন এরজর্ে (JICA)। 508.17-র্করিার্মটাে মুম্বাই-আরমদাবাদ বু রিট
মট্র্ন প্রকরেে মরধ্য, 155.76 র্করিার্মটাে মহাোরষ্ট্র, 384.04 র্করিার্মটাে
গুজোরট এবং 4.3 র্করিার্মটাে দাদো ও নগে হারভর্িরত থাকরব ।

IndiGo-এি সহ-প্ররেষ্ঠোেো িোহুে ভোটিযোপক বকোম্পোরনি প্রথম
এমরি রহপসপে নোম বদওযো হপযপে
ম খরকর্র ভারিীয নেমাি েিংস্থা IndiGo িার েহ-প্রনিষ্ঠািা এেিং প্রেিথ
রাহুে ভাটিযাক স াম্পানির ব্যেস্থাপিা পনরর্াে (MD) নহোকে অনেেকম্ব
নিকযাগ করকে ৷ নিনি ইনিকগার প্রর্ম এমনি ারর্ এর আকগ স াম্পানির
স াকিা ব্যেস্থাপিা পনরর্াে নেকেি িা। রিজয িি ইনিকগার নেইও।
পনরর্ােিা পষথি িার েভা র্ো ােীি সশযারকহাল্ডারকির অিুকমািি োকপকক্ষ
অনেেকম্ব াযথ রভাকে ভাটিযাক ব্যেস্থাপিা পনরর্াে নহোকে নিকযাকগর
অিুকমািি নিকযকে। ইনিকগা নিকেম্বর তিমানেক 130 স াটি রুনপ নিট মুিাফার
োকর্ াকোকি নফকর একেকে৷ এযারোইিটি ধারাোনহ তিমানেক র জন্য
সো োি সপাস্ট রার পকর োভ আকে।

ওয়ার্ল্ি বু ক অ্ফ মরকডিি: অ্েে োনেে 'দীঘি তম হাইওনয় োনেে'
ভহিানব স্বীকৃভত োি কনরনে
অটি টারনি আনুষ্ঠার্নকভারব ওয়ার্ল্ি বু ক অি মেকিিস বাো '10,000 ফুে
উচ্চতার উপনর ভবনশ্বর দীঘি তম হাইওনয় োনেে' র্হসারব র্বরবর্চত হরয়রে।
অটি টারনি হি একটি হাইওরয় টারনি, যা মিহ-মানার্ি হাইওরয়রত পূবি পীে
পািাি র্হমািয় মেরিে মোহটাং পারসে র্নরচ র্নর্মিত । এটি প্রায় 9.02
ভকনোভমোর তদর্িয সহ 10,000 িু রটে উপরে র্বরেে দীর্িতম হাইওরয় এককটিউব টারনি ।
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