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রাষ্ট্রপতি রাম নাথ ক াতিন্দ রাজভিনন নিুন দরিার হনের
উনবাধন রনেন
ভারতের রাষ্ট্রপতে রাম নাথ ক াতিন্দ মুম্বাইত়ের মালাবার তিতল অবতিে
রাজভবতে দরিার হনের উতবাধে কতরতেে । পু রাতো ককার্ট িতলর ঐতেিযগে
ববতিষ্ট্যগুতল বজা়ে করতে েেুে িলটিতে একটি বারান্দা এবং একটি সমুতের দৃশ্য
গ্যালাতরর মতো অতেতরক্ত ববতিষ্ট্যগুতল যুক্ত করা িত়েতে । দরবার িতলর
রাজনেতেক গুরুত্ব রত়েতে, কারণ এটি রাতজযর গভেটর, মুখ্যমন্ত্রীতদর িপথ
অেুষ্ঠাতের সাতথ যুক্ত ।
এর আতগ, দরবার িতলর উতবাধে 8 তিতসম্বর, 2021 োতরতে তেধটাতরে
িত়েতেল, তকন্তু একটি কিতলকপ্টার দুর্টর্ো়ে প্রতেরক্ষা স্টাফ প্রধাে কজোতরল
তবতপে রাও়োতের আকতিক মৃ েুযর কারতণ এটি িতগে করা িত়েতেল।

NABARD প্রা ৃ তি
কপ্রাগ্রাম' চােু নরনে

ৃ তি ানযে র প্রচানরর জন্য 'তজভা

ন্যাশনাে ব্যাঙ্ক ফর এতগ্র ােচার অ্যান্ড রুরাে কেনভেপনমন্ট
(NABARD) 11টি রাতজয তবদ্যমাে ও়োর্ারতিি এবং ও়োতদ কপ্রাগ্রাতমর
অধীতে প্রাকৃতেক কৃতিকাতযটর প্রচাতরর জন্য 'JIVA কপ্রাগ্রাম' চালু কতরতে ।
কৃতিতবদ্যার দীর্টতম়োদী িাত়েতত্বর েীতেগুতল কাযটকরভাতব বাস্তবা়েে করা এবং
পূ বট-তবদ্যমাে সামাতজক ও প্রাকৃতেক পুুঁতজতক দক্ষ চাতির তদতক রূপান্তর করাই
িল এই কপ্রাগ্রাতমর মূল উতেশ্য।

ভারিীয় করেওনয় কদনশর িৃ হত্তম করসতেিং এ ানেতম স্থাপন
রনি
করে মন্ত্র তদতির তকিাণগতে ভারেী়ে করলওত়েতে একটি অেযাধু তেক
করসতেিং এ ানেতম িাপতের অেুতমাদে তদত়েতে । এটি ভারতের বৃ িত্তম
করসতলং অযাকাতিতমটি িতে চতলতে এবং কদতি কুতস্ত কেলার প্রচাতরর জন্য
উন্নে প্রতিক্ষণ সু তবধা তদত়ে এটি সতিে িতব। এই প্রকল্পটি 30.76 ক াটি র্াকার
আেুমাতেক ব্যত়ে িাপে করা িতব।
একাতিতমটি ক্রীডাতবদতদর কসরা ক্রীডা সু তবধা প্রদাে করতব এবং অতেক
উদী়েমাে কুতস্তগীরতক আগামী সমত়ে চযাতি়েে িও়োর সু তযাগ কতর কদতব।

ককন্দ্রী়ে মন্ত্রী িতক্ত িাোন্ততরর লক্ষয অজটতের জন্য ককন্দ্র ও রাজয সরকাতরর
মতে সিতযাতগোর জন্য রাজযগুতলতে অতেতরক্ত মুখ্য সতচবতদর সাতথ একটি
ভাচটু ়োল ববঠতক সভাপতেত্ব কতরে ।

সর ার প্রাপ্তিয়স্কনদর তশক্ষার জন্য 'তনউ ইতন্ডয়া তেটানরতস
কপ্রাগ্রাম' এর অ্নু নমাদন নরনে
তিক্ষা মন্ত্রক প্রাপ্তব়েস্কতদর তিক্ষার সমস্ত তদক কভার করার জন্য FYs 20222027 সমত়ের জন্য "তনউ ইতন্ডয়া তেটানরতস কপ্রাগ্রাম" োতম একটি েেুে
প্রকতল্পর অেুতমাদে কতরতে । প্রকল্পটির লক্ষয িল প্রাপ্তব়েস্ক তিক্ষাতক জািীয়
তশক্ষা নীতি 2020 এবং িানজট ক ািণা 2021-22 এর সমস্ত তদকগুতলর
সাতথ একটি সাতরতে সাজাতো । সরকার এেে কদতি "প্রাপ্তিয়স্ক তশক্ষা"
িব্দটিতক 'সিার জন্য তশক্ষা' তিসাতব প্রতেিাপে কতরতে ।
তস্কমটি সম্পন ে :
• 2022-27 FYs এর জন্য "তনউ ইতন্ডয়া তেটানরতস কপ্রাগ্রাম" এর কমার্
ব্য়ে িল 1037.90 ক াটি র্াকা ৷ (যার মতে রত়েতে যথাক্রতম ককন্দ্রী়ে
কি়োর 700 ককাটি এবং রাতজযর কি়োর 337.90 ককাটি)।
• এই তস্কমটি কদতির সমস্ত রাজয / ককন্দ্রিাতসে অঞ্চতলর 15 বের বা োর
কবতি ব়েসীতদর কভার করতব৷
• 2011 সাতলর আদমশুমাতর অেুসাতর, 15 বের এবং োর কবতি ব়েসী
কগাষ্ঠীতে কদতির অতিতক্ষেতদর সংখ্যা িল 25.76 ককাটি (পু রুি 9.08
ককাটি, মতিলা 16.68 ককাটি)।

FAITH ইতন্ডয়া টুযতরজম তভশন েকুনমন্ট 2035 প্র াশ
নরনে
কফিাতরিে অফ অযাতসাতসত়েিেস ইে ইতি়োে র্ুযতরজম অযাি িসতপর্াতলটি
(FAITH) 2035 সাতলর মতে ভারেী়ে পযটর্েতক তবশ্ববাসীর কাতে পেতন্দর
করার লতক্ষয FAITH 2035 তভশন েকুনমন্ট প্রকাি কতরতে । তভিে
িকুতমন্টটি ভারতের স্বাধীেোর 75েম বেতরর িরতণ চালু করা িত়েতে । এটি
পযটর্েতক 'ভারনির জন্য সামাতজ -অ্থে ননতি
চা তর এিিং
পতর াঠানমার স্রষ্টা' তিসাতব অবিাে করার পািাপাতি 'কর্কসই এবং
অন্তভুটতক্তমূ লক ইতকা-তসতস্টম বেতরর জন্য একটি করাল মতিল' তিসাতব অবিাে
কতর ।

ভারি 2024 সানের মনে ৃ তিনি নিায়ননযাগ্য শতি বারা
তেনজেন প্রতিস্থাপন রনি
ককন্দ্রী়ে তবদুযৎ মন্ত্রী আর. ক . তসিং কর্ািণা কতরতেে কয, ভারি 2024 সাতলর
মতে কৃতিতে শূ ন্য-তেনজে ব্যিহার ারী কদশ িত়ে উঠতব এবং জীবাশ্ম
জ্বালােীতক পু েেটবীকরণতযাগ্য িতক্ত তদত়ে প্রতেিাপে করতব৷ এর জন্য
রাজযগুতলতক তেতদট ষ্ট্ কমট পতরকল্পো বেতর করতে িতব ৷ এই উতদ্যাগটি 2030
সাতলর মতে ফতসলতবিীে ফু ত়েতলর কি়োর বৃ তি এবং 2070 সাতলর মতে কের্তজতরা ইতমর্াতর পতরণে করার জন্য সরকাতরর প্রতেশ্রুতের একটি অংি ।
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পে-কহনতর সান্দাওন া দাতমিান িারত না ফানসার অ্ন্তিে িী
রাষ্ট্রপতি তহসানি মননানীি রা হনয়নে
বারতকো ফাতসাতে সামতরক অভুযত্থাতের পর সামতরক জান্তা কলফতর্ন্যান্ট
কতেটল পে-কহনতর সান্দাওন া দাতমিান কদিটির অন্তবটেীকালীে রাষ্ট্রপতে
তিসাতব তেত়োগ করা িত়েতে । 2022 বারতকো ফাতসা সামতরক অভুযত্থাে 24
জােু়োরী, 2022-এ পতরচাতলে িত়েতেল, যার কেেৃত্ব তদত়েতেতলে দাতমবা ।
রাষ্ট্রপতে রচ মা ে তিতিয়ান ানিানর এবং প্রধােমন্ত্রী োতসনা জারনিান
োতদর অবিাে কথতক সতরত়ে কদও়ো িত়েতেল এবং সংসদ, সরকার ও সংতবধাে
তবলু প্ত কর্ািণা করা িত়েতেল।
তবতশ্বর সবতচত়ে দতরে এবং সবতচত়ে অতির কদিগুতলর মতে একটি বারতকো
ফাতসা একটি তজিাতদ প্রচারণার সাতথ লডাই করতে, যারফতল, 2,000 জতেরও
কবতি মােুি প্রাণেযাগ কতরতে এবং প্রা়ে 1.5 তমতল়েে মােুি োতদর বাতড কেতড
পাতলত়ে কযতে বাে িত়েতে ৷

জামে াতন তবিীয় কময়ানদর জন্য কপ্রতসনেন্ট ফ্রাঙ্ক-ওয়াল্টার
কেইনমায়ারন পু নতনে িোতচি নরনে
জামটাতের কপ্রতসতিন্ট ফ্রাঙ্ক-ওয়াল্টার কেইনমায়ার একটি তবতিি
পালটাতমন্টাতর অযাতসম্বতলর মােতম পাুঁচ বেতরর জন্য তবেী়ে কম়োতদ পু েতেটবটাতচে
িত়েতেে । এটি কস্টইেমা়োতরর চূডান্ত কম়োদ, যা তেতে 71% কভাতর্ তজতেতেে
। তেম্নকতক্ষর সংসদ সদস্য এবং জামটাতের 16টি রাতজযর প্রতেতেতধতদর তেত়ে
তবতিি সমাতবিটি গঠিে িত়েতেল । কস্টইেমা়োর 12 কফব্রু়োতর, 2017-এ 74%
কভার্ তেত়ে প্রথম কপ্রতসতিন্ট তিসাতব তেবটাতচে িে।
2017 সাতল প্রথম রাষ্ট্রপতে িও়োর আতগ, 66 বের ব়েসী কেইনমায়ার
চযাতেলর অযাতেলা মাতকট তলর পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিসাতব দুবার দাত়েত্ব পালে
কতরতেতলে এবং এর আতগ চযাতেলর কগরিািট করািাতরর তচফ অফ স্টাফ
তেতলে ।

তিশ্ব স্বাস্থয সিংস্থা Quit Tobacco অ্যাপ চােু নরনে
তবশ্ব স্বািয সংিা (WHO) দতক্ষণ-পূ বট এতি়ো অঞ্চল(SEAR) ‘Quit
Tobacco App’ অযাপ োমক একটি চালু কতরতে । এই অযাতিতকিেটি
মােুিতদর সব ধরতের িামা জািীয় কনশা েযাগ করতে সািায্য করতব ।
অযাপটি WHO-SEAR-এর আঞ্চতলক পতরচালক েঃ পু নম কক্ষত্রপাে তসিং
বারা চালু করা িত়েতেল |

US-িািংোনদশ কযৌথ তিমান মহডা ‘Cope South
22’পতরচােনা রনি চনেনে
বাংলাতদি ও যুক্তরাতষ্ট্রর তবমাে বাতিেী কযৌথ ককৌিলগে তবমাে উতত্তালে মিডা
‘Cope South 22’ পতরচালো করতব । ে়ে তদতের মিডাটি প্যাতসতফক এ়োর
কফাতসটস (PACAF) বারা স্পেসর করা িত়েতে । তবপাতক্ষক এই মিডাটি
অেুতষ্ঠে িতব বাংলাতদি তবমাে বাতিেী(BAF) কুতমটতর্ালা কসোতেবাস, ঢাকা
এবং অপাতরটিং কলাতকিে-আলফা, তসতলর্ |
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ইসরানয়ে কিসামতর আ াশসীমায় করাননর অ্নু মতি কদওয়া
প্রথম কদশ হনয় উনঠনে
ইসরাত়েল কবসামতরক আকািসীমা়ে করাে ফ্লাইতর্র অেুমতে কদও়ো প্রথম কদি
িত়ে উতঠতে । ইসরানয়তে তসতভে এতভনয়শন অ্থতরটি বারা িাতমটস
স্টারলাইোর আেম্যাি তসতস্টতম িংসাপত্রটি জাতর করা িত়েতেল এবং
ইসরাত়েতলর প্রতেরক্ষা ইতলকট্রতেক্স ককািাতে এেতিট তসনেমস বারা এটি
বেতর ও তবকাি করা িত়েতেল। UAV গুতল কৃতি, পতরতবি, জেকল্যাণ,
অথটনেতেক কাযটকলাপ এবং অপরাতধর তবরুতি ব্যবিার করা িতব । তেরাপত্তার
কারতণ আন্তজটাতেক এতভত়েিে করগুতলিেগুতল অসামতরক আকািসীমা়ে
অপ্রেযত়েে তবমােগুতলতক উডতে তেতিধ করতব, UAV-এর অপাতরিেতক
আলাদা কতর আকািসীমা়ে সীমাবি করতব ।
হাতমে স োরোইনার আনম্যান্ড তসনেম সম্পন ে :
•

িাতমটস স্টারলাইোর, যার িাোর বদর্টয 17 তমর্ার এবং ওজে 1.6 র্ে, প্রা়ে
7,600 তমর্ার উচ্চো়ে 36 র্ন্টা পযটন্ত উডতে পাতর এবং অতেতরক্ত 450
ককতজ ইতলতরা-অপটিকযাল, থামটাল, রািার এবং অন্যান্য কপতলাি বিে
করতে পাতর |

•

এটি সীমান্ত তেরাপত্তা এবং সন্ত্রাস তবতরাধী অতভযাতে অংি তেতে, ব্যাপক
জেসাধারতণর অেুষ্ঠাতের তেরাপত্তা়ে অংি তেতে, সামুতেক অেুসন্ধাে ও
উিার, বাতণতজযক তবমাে চলাচল এবং পতরতবি পতরদিটে তমিে, কসইসাতথ
তেভুটল কৃতি কাজ করতে সািায্য করতব |

ানাোর প্রধানমন্ত্রী জাতেন ট্রুনো প্রথমিানরর জন্য জরুতর
আইননর আহ্বান জাতননয়নেন
কাোিার প্রধােমন্ত্রী জাতস্টে ট্রুতিা েথাকতথে "স্বাধীনিা নভয়"-এর
অংিগ্রিণকারীতদর িাতে 18 তদে ধতর Ottawa িিরতক আুঁকতড ধতর থাকা
অবতরাধকারী এবং জেসাধারতণর তবিৃ ঙ্খলার অবসাে র্র্াতে আতগ কেেও
ব্যবিার করা ি়েতে এমে জরুতর ক্ষমোর আহ্বাে জাতেত়েতেে । 13 কফব্রু়োরীতে
পু েরা়ে কোলার আতগ তবতক্ষাভগুতল কাোিা এবং মাতকট ে যুক্তরাতষ্ট্রর মতে একটি
প্রধাে অথটনেতেক কতরতিার ে়ে তদতের জন্য বন্ধ কতর কদ়ে।

State News in Bengali
উচ্চতশক্ষার প্রসানরর জন্য তিটিশ
কিনেঙ্গানা সর ার চুতি নরনে

াউতিনের সানথ

কেতলঙ্গাো সরকার এবং তিটিি কাউতেল তিক্ষার সু তযাগ এবং সাংস্কৃতেক
তবতেমত়ের জন্য একটি 3-বেতরর MoU স্বাক্ষর কতরতে । এর প্রদাে উতেশ্য িল
তবতভন্ন প্রতেষ্ঠােগুতলর মতে গতবিণা সিজের করা, তবশ্বব্যাপী উচ্চ তিক্ষার
প্রসাতর সিা়েো করা এবং কেতলঙ্গাোর যুবক-যুবেীতদর জন্য তবশ্বব্যাপী সু তযাগ
প্রদাে করা ।
বতধটে এই 3-বেতরর MoU-এর অধীতে, তিটিি কাউতেল িা়েোবাতদর গতবিণা
ও উদ্ভাবে সাতকট ল (RICH) এর সাতথ একটি চুতক্ত স্বাক্ষর কতরতে, যাতে
যুক্তরাজয এবং কেতলঙ্গাো়ে তবশ্বতবদ্যাল়ে, গতবিণা প্রতেষ্ঠাে এবং উৎকিট
ককন্দ্রগুতলর মতে েেুে পার্টোরিীপ করতে র্তেষ্ঠভাতব কাজ করা যা়ে।

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

Weekly Current Affairs One-Liners | 05 February to 11 February of 2021

মেপ্রনদনশর ক ন্দ্রীয় ারা ানর তনজস্ব এফএম করতেও
চযাননে চােু রা হনয়নে

ভারি সর ার কিনেঙ্গানার কমদারম জািারা উৎসি 2022এর জন্য 2.26 ক াটি টা া িরাদ্দ নরনে

মেপ্রতদতি ইতন্দাতরর ককন্দ্রী়ে কারাগাতর তেজস্ব করতিও চযাতেল চযাতেল ‘Jail
Vaani-FM 18.77’ চালু করা িত়েতে | এই করতিও চযাতেতলর মােতম
কারাগাতরর কত়েতদরা তবতশ্বর তবতভন্ন র্র্ো সিতকট জােতে পারতব । এই করতিও
চযাতেলটি কারাগাতরর কত়েতদতদর স্বািয ও সামাতজক তবিত়েও েথ্য সরবরাি
করতব ।
করতিও কস্টিেটি বন্দীতদর তেতজতদর গল্প বলার এবং োতদর অতভজ্ঞো কি়োর
করার মােম তিতসতব কাজ করতব। সারা তবতশ্ব কী র্র্তে কস সিতকট কারাগাতরর
কত়েতদতদর অবগে করাই িল এর প্রধাে উতেশ্য ।

ভারে সরকাতরর উপজােী়ে তবি়েক মন্ত্রক কিনেঙ্গানায় কমদারম জািারা
2022 উৎসতবর জন্য 2.26 ককাটি র্াকা বরাে কতরতে ৷ 2022 সাতল, উৎসবটি
16 কথতক 19 কফব্রু়োরী, 2022 পযটন্ত অেুতষ্ঠে িতব । কুম্ভ কমোর পতর
কমদারম জািারা ভারতের তবিীয় িৃ হত্তম কমলা । কমদারম জাোরা কদবী
সম্মাক্কা এবং সরোম্মার সম্মাতে পতরচাতলে ি়ে । 1998 সাতল এটিতক রাষ্ট্রীয়
উৎসি তিতসতব কর্ািণা করা ি়ে।
কেতলঙ্গাোর মুলুগু কজলার কমদারাম গ্রাতম পূ তণটমার তদতে "মার্" (তফব্রু়োতর)
মাতস দুই বেতর একবার এই চার তদতের আতদবাসী উত্সবটি উদযাতপে ি়ে ।
কেতলঙ্গাো সরকাতরর উপজােী়ে কল্যাণ তবভাতগর সিতযাতগো়ে কেতলঙ্গাোর
তবেী়ে বৃ িত্তম উপজাতে সম্প্রদা়ে, ক ায়া উপজাতি এই উৎসতবর আত়োজে
কতর।

তিহানর ঙ্গা নদীর উপর দী ে করে- াম-সড কসিুর উনবাধন
রনেন নীতিন ড তর
ককন্দ্রী়ে সডক পতরবিে ও মিাসডক মন্ত্রী নীতিন ড তর এবং তবিাতরর
মুখ্যমন্ত্রী নীিীশ কুমার কযৌথভাতব তিহানর 14.5 তকতলাতমর্ার দীর্ট 'করে- ামকরাে-তিজ' এর উতবাধে কতরতেে । তবিাতরর মুতঙ্গর অঞ্চতলর NH 333B-কে
গঙ্গা েদীর উপর বহু প্রেীতক্ষে এই কসেুটি তেতমটে িত়েতে । ‘তরল-কাম-করািতিজ’ প্রকতল্পর ব্য়ে 696 ককাটি র্াকা । েেুে কসেুটি ভ্রমতণর সম়ে কতমত়ে কদতব
এবং পযটর্ে, কৃতিতক উৎসাতিে করতব এবং কমটসংিাতের সু তযাগ সৃ তষ্ট্ করতব ।

মহারানষ্ট্রর স্বাস্থযমন্ত্রী যািার প্রতিনরানধর জন্য "নহাপ
এক্সনপ্রস" এর ক ািণা নরনেন
মিারাতষ্ট্রর স্বািযমন্ত্রী রাতজি কর্াতপ কর্ািণা কতরতেে কয, কযাোর প্রতেতরাতধর
জন্য রাতজয "নহাপ এক্সনপ্রস" চালু করা িতব । ভারতে বেরী করা এটিই এই
ধরতের প্রথম কমতিে । ককালিাপু তরর একটি কবসরকাতর িাসপাোতল অেযাধু তেক
কমাজাইক-তিতি করতিত়েিে কমতিে লতঞ্চর অেুষ্ঠাতে তেতে এ কথা বতলে ।
রাতজযর স্বািযমন্ত্রী কজলা পতরকল্পোর মােতম রাতজযর প্রতেটি কজলা়ে ‘নহাপ
এক্সনপ্রস’ চালু করার উতদ্যাগ কেও়োর প্রতেশ্রুতে তদত়েতেে।

রাজস্থানন মারু মনহাৎসি িা জয়সেনমর মরুভূতম উৎসি
পাতেি হনয়নে
রাজিাতের জয়সেনমনরর কপাকারাে গ্রাতম 13 কথন 16 কফব্রুয়াতর, 2022
পযটন্ত তবখ্যাে জয়সােনমর মরুভূতম উৎসি (যা ক ানেন তসটির মারু
মনহাৎসি োতমও পতরতচে) শুরু িত়েতে । চার তদেব্যাপী এই বাতিটক অেুষ্ঠােটি
একটি বণটাঢয কিাভাযাত্রার সাতথ তমস কপা রান এবং তমোর কপা রান
প্রতেতযাতগোর মােতম শুরু িত়েতেল । আঞ্চতলক কলাকেৃ েয কযমে
ােনিতেয়া, াতে ক াতড, াইর পতরতবতিে িতব।
রাজিাতের সংখ্যালর্ু তবি়েক মন্ত্রী িাতল কমািাম্মদ অেুষ্ঠােটির সূচো কতরে ।
উত্সবটি থর মরুভূতমর স্যাম টিলা়ে(জ়েসালতমর কথতক 42 তকতলাতমর্ার) সু ন্দর
টিলাগুতলর মতে উদযাতপে ি়ে।
3

তিহার সর ার খাতদর িযান্ড অ্যাম্বাসাের তহনসনি মননাজ
তিওয়াতরন তনযু ি নরনে
কভাজপু তর গা়েক এবং তবতজতপ সাংসদ, মতোজ তেও়োতর োতদ এবং তবিাতরর
অন্যান্য িস্ততিতল্পর িযাি অযাম্বাতসির তিসাতব তেযুক্ত িত়েতেে । প্রতেমন্ত্রী বস়েদ
িািেও়োজ হুতসে কর্ািণা কতরতেে “মতোজ তেও়োতর তবিাতরর োতদ এবং
অন্যান্য িস্ততিতল্পর জন্য "িযান্ড অ্যাম্বানসের" িতবে” । মতোজ তেও়োতর
োতদ কাপতডর ব্যবিাতরর প্রচার করতবে, যা ভারতের স্বাধীেো আতন্দালতের
সম়ে মিাত্মা গান্ধী জেতপ্র়ে কতরতেতলে ।

ক রাোর প্রথম যারাভান পা ে টি ভা ামনন প্রতিতিি হনি
ককরালার প্রথম কযারাভাে পাকট টি ইদুতি কজলা়ে অবতিে একটি মতোরম তিল
কস্টিে ভা ামনন প্রতেতষ্ঠে িতে চতলতে । পাকট টি রাজয সরকাতরর েেুে
কযারাভাে পযটর্ে েীতের অংি তিসাতব ভ্রমণকারীতদর জন্য উন্মু ক্ত করা িতব।
মিামারীর পরবেী তবতশ্ব পযটর্কতদর ক্রমবধটমাে চাতিদা এবং পেন্দগুতল কমর্াতে
ককরালা একটি তবস্তৃে, কস্টকতিাল্ডার-বান্ধব কযারাভাে পযটর্ে েীতের কর্ািণা
কতরতে, যা দিটোথীতদর তেরাপদ, কাস্টমাইজি এবং প্রকৃতের কাোকাতে
ভ্রমতণর অতভজ্ঞো প্রদাে করতব । এই উতদ্যাতগর আওো়ে দুই ধরতের কাতফলা
থাকতব। তবভাগ সূ ত্র জাোে িত়েতে, একটি মতিতল দুজে অতেতথতক থাকার
ব্যবিা করা িতব এবং অন্যটিতে চারজতের পতরবাতরর জন্য ।

মু ম্বাইনয় ওয়াটার টযাতক্স পতরনিিা চােু রা হনয়নে
ককন্দ্রী়ে বন্দর, কেৌপতরবিে, আ়েুি মন্ত্রী সবটােন্দ কসাতো়োল মিারাতষ্ট্রর
োগতরকতদর জন্য ‘Most Awaited’ ও়োর্ার র্যাতক্সর ফ্লযাগ অফ করতলে।
ও়োর্ার র্যাতক্স পতরতিবাগুতল কিাতমতস্টক ক্রুজ র্াতমটোল (DCT) কথতক শুরু
িতব এবং কেরুল, কবলাপু র, এতলফযান্টা বীপ এবং কজএেতপটির কাোকাতে
িােগুতলতক সংযুক্ত করতব ৷ পতরতিবাটি একটি আরামদা়েক ভ্রমণ প্রদাে করতব,
সম়ে সার়ে করতব এবং পতরতবি বান্ধব পতরবিতের প্রচার কতরতব ।
মন্ত্রক আরও জাতেত়েতে কয, েবতেতমটে কবলাপু র কজটি 50 ককাটি র্াকা ব্যত়ে
তেতমটে বন্দর, কেৌপতরবিে ও জলপথ মন্ত্রতকর সাগরমালা প্রকতল্পর অধীতে 5050 মতিতল 8.37 ক াটি র্াকা অথটা়েতে করা িত়েতেল ।
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Economy News in Bengali

Rankings & Reports News in Bengali

MoSPI FY23-এর জন্য তজতেতপ তেনেটর পূ িোভাস 3-3.5%
অ্নু মান নরনে

কলািাে এন্টারনপ্রনারতশপ মতনটর 2021/2022 তরনপাটে: ভারি
চিুথে স্থানন রনয়নে

পতরসংখ্যাে ও কমটসূতচ বাস্তবা়েে মন্ত্রক (MoSPI) FY23-এর জন্য ভারতের
Gross Domestic Product (GDP) তিতফ্লর্র 3 কথতক 3.5% অেুমাে
কতরতে ৷ FY23-এর জন্য প্রকৃে GDP বৃ তির তবিত়ে সরকাতরর অেুমাে 7.68.1% এবং ককন্দ্রী়ে বাতজর্ FY23-এর জন্য GDP বৃ তির অেুমাে 11.1%
করা িত়েতে ৷ বাতজতর্ তজতিতপ প্রতজকিে 'জািীয় পতরসিংখ্যান
অ্তফস(NSO)’ এর অতগ্রম অেুমাতের উপর তভতত্ত কতর বেরী করা ি়ে।
অথটনেতেক সমীক্ষা 2021-22 অেুযা়েী FY23-এ প্রকৃে তজতিতপ বৃ তির িার 88.5 শিািংশ অেুমাে করা িত়েতে ৷ RBI FY23-এ ভারতের প্রকৃে তজতিতপ
বৃ তির িার 7.8 শিািংশ এবং FY23-এর জন্য েু চরা মুোস্ফীতে 4.5 শিািংশ
অেুমাে কতরতে ৷

কলাবাল এন্টারতপ্রোরতিপ মতের্র (GEM) 2021/2022 তরতপার্ট অেুযা়েী, একটি
েেুে ব্যবসা শুরু করার কক্ষতত্র িীিট পাুঁচটি সিজ িাতের মতে ভারে চেুথট
িাতে রত়েতে । এই োতলকার িীতিট রত়েতে কসৌতদ আরব এবং োর পতর রত়েতে
যথাক্রতম কেদারল্যািস ও সু ইতিে।

জানু য়াতরনি ভারনির পাই াতর মূ ল্যস্ফীতি 12.96%-এ কননম
এনসনে

িাতে ায় শীিে 10টি কদশ:
1. েরওত়ে
পূ ণট গণেন্ত্র তবভাতগ, েরওত়ে োতলকার িীতিট রত়েতে। কদিটির সামতগ্রক কস্কার
9.75।
2. তেউতজল্যাি
তেউতজল্যাি 9.37 এর সামতগ্রক কস্কার সি গণেন্ত্র সূ চক 2021-এ তবেী়ে িাতে
রত়েতে ।
3. তফেল্যাি
তফেল্যাি 9.27 এর সামতগ্রক কস্কার তেত়ে গণেন্ত্র সূ চক 2021-এ তেে েম্বতর
উতঠ এতসতে ।
4. সু ইতিে
সু ইতিে গে বেতরর েৃেী়ে অবিাে কথতক এ বের চেুথট িাতে কেতম এতসতে ।
কদিটির সামতগ্রক কস্কার 9.26।
5. আইসল্যাি
সামতগ্রকভাতব 9.18 কস্কার কতর কদিটি তবেী়ে িাে কথতক পঞ্চম িাতে কেতম
এতসতে।
6. কিেমাকট
10 কফব্রু়োরী, 2022-এ প্রকাতিে কিতমাতক্রতস ইেতিক্স 2021-এ, কিেমাকট
9.09 এর সামতগ্রক কস্কার তেত়ে িষ্ঠ িাতে রত়েতে।
7. আ়োরল্যাি
আ়োরল্যাতির সামতগ্রক কস্কার 9 ।
8. োইও়োে
োইও়োে 8.99 এর সামতগ্রক কস্কার তেত়ে গণেন্ত্র সূ চক 2021-এ অষ্ট্ম িাতে
রত়েতে।
9. অতেতল়ো
অতেতল়ো 8.90 কস্কার তেত়ে োতলকা়ে েবম িাতে রত়েতে।
10. সু ইজারল্যাি
সু ইজারল্যাি 8.90 এর সামতগ্রক কস্কার তেত়ে অতেতল়োর সাতথ েবম িাতে
রত়েতে ।

ভারতের পাইকাতর মূল্যস্ফীতে জােু়োতরতে 12.96%-এ কেতম এতসতে, যা
আতগর মাতস 13.56% তেল । পাইকাতর মূল্য সূ চক (WPI) তভতত্তক মূল্যস্ফীতে
সাম্প্রতেক মাসগুতলতে ধারাবাতিকভাতব হ্রাস কপত়েতে । এটি 2021 সাতলর
েতভম্বতর 14.87% কথতক 2021 সাতলর তিতসম্বতর 13.56% এবং 2022
সাতলর জােু়োতরতে 12.96%-এ কেতম আতস ৷ েতব, মুোস্ফীতে এেেও একটি
উচ্চ স্ততর রত়ে কগতে এবং এটি অথটনেতেক েীতেতেধটারকতদর জন্য উতবতগর
তবি়ে ৷
গুরুত্বপূ ণে তদ :
•

জােু়োতর মাতস পাইকাতর োদ্য মূল্যস্ফীতে কতঠার ি়ে । WPI োদ্য সূ চতকর
উপর তভতত্ত কতর মূল্যস্ফীতের িার 2021 সাতলর তিতসম্বতর 9.24%
কথতক 2022 সাতলর জােু়োরীতে 9.55% কথতক সামান্য বৃ তি কপত়েতে ।

•

2021 সাতলর তিতসম্বতরর েুলো়ে 2022 সাতলর জােু়োতরতে েতেজ
পদাতথটর দাম 11.08% কবতডতে এবং অ-োদ্য সামগ্রী 0.37% কবতডতে।

4

EIU এর ণিন্ত্র সূ চন ভারি 46 িম স্থানন রনয়নে
দ্য ইতকােতমস্ট ইতন্টতলতজে ইউতের্ অেুসাতর, 2021 কিতমাতক্রতস ইেতিতক্সর
তবশ্বব্যাপী রযাতকংত়ে ভারে 46েম িাতে রত়েতে । নরওনয় 9.75 এর সতবটাচ্চ
কস্কার তেত়ে ইতকােতমস্ট ইতন্টতলতজতের গণেন্ত্র সূ চক 2021-এ শীিে স্থানন
রত়েতে । োতলকাটি 10 কফব্রু়োতর, 2022-এ প্রকাতিে িত়েতেল ৷ ভারে 6.91
কস্কার কতর োতলকা়ে 46িম িাতে রত়েতে ৷
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9িম ইউএস তগ্রন তিতেিং
রনয়নে

াউতিনে ভারি িৃিীয় স্থানন

ইউএস তগ্রন তিতেিং াউতিে (USGBC) 2021 সাতল তেোরতশপ ইন
এনাতজে অ্যান্ড এনভায়রননমন্টাে তেজাইন (LEED)-এর জন্য মাতকট ে
যুক্তরাতষ্ট্রর বাইতর িীিট 10টি কদনশর 9ম িাতিে রযাতকং প্রকাি কতরতে,
কযোতে ভারে 146টি প্র নের সাতথ েৃেী়ে িাতে রত়েতে। 2021 সাতল
প্রেযত়েে 1,077টি LEED প্রকতল্পর সাতথ চীতের িীতিট রত়েতে, এরপতর,
কাোিা 205টি প্রকতল্পর সাতথ তবেী়ে িাতে রত়েতে ।

Business News in Bengali
'পয়সা অ্ন তেমান্ড' কিতেট ােে প্রদান রার জন্য
পয়সািাজার এিিং আরতিএে ব্যাঙ্ক টাই আপ নরনে
কভাক্তা কক্রতিতর্র জন্য একটি তিতজর্াল িযার্ফমট Paisabazaar.com
'পয়সা অ্ন তেমান্ড' (PoD) এর জন্য RBL ব্যািং তেতমনটনের সাতথ
অংিীদাতরত্ব কতরতে । প়েসাবাজাতরর তেও-কলতিং ককৌিতলর অধীতে এটি
েৃেী়ে কপ্রািাক্ট ।
কিতেট ােেটি সম্পন ে :
আরতবএল ব্যাতকর কক্রতির্ কািট একটি তিতজর্াল অেতবাতিটং প্রতক্র়ো সি
আজীবে তবোমূতল্য থাকতব । এটি গ্রািকতদর সাধারণ ব্যতক্তগে ঋতের িাতর
একই কক্রতির্ সীমা ব্যবিার কতর RBL ব্যাক কথতক ব্যতক্তগে ঋণ পাও়োর
তবকল্পগুতল প্রদাে করতব । কক্রতির্ কাতিটর ববতিষ্ট্যগুতলর সাতথ, পণ্যটি গ্রািকতদর
সাধারণ ব্যতক্তগে ঋণ িাতর একই কক্রতির্ সীমা ব্যবিার কতর RBL ব্যাক কথতক
ব্যতক্তগে ঋণ কেও়োর তবকল্প প্রদাে করতব ।

SIDBI ‘Waste to Wealth Creation’ কপ্রাগ্রাম 2022 চােু
নরনে

Agreement News in Bengali
ভারনি ‘Tips’ বিতশষ্টয চােু রার জন্য Paytm-এর সানথ
Twitter চুতি নরনে
Twitter Inc ভারতে ‘Tips’ ববতিতষ্ট্যর সমথটেতক বৃ তি করার উতেতশ্য
Paytm-এর কপতমন্ট কগর্ওত়ের সাতথ পার্টোরিীপ কতরতে । এই পার্টোরিীতপর
মােতম, র্ুইর্ার ব্যবিারকারীরা Paytm-এর কপতমন্ট সু তবধাটি ব্যবিার করতে
পারতব | এরমতে Paytm তেতজটাে ওয়ানেট, Paytm কপােনপইে,
কেতিট এবং কিতেট ােে ও কনট ব্যাতঙ্কিং অন্তভুটক্ত রত়েতে ।
টুইটানরর ‘Tips’ বিতশষ্টয ত ?
টিপস ববতিষ্ট্য ব্যবিার কতর, ব্যবিারকারীরা র্ুইর্াতর োতদর তপ্র়ে সামগ্রী
তেমটাোতদর অথটপ্রদাে করতে পারতব । েতভম্বর কথতক ভারতে 18 বেতরর কবতি
ব়েসী সমস্ত র্ুইর্ার ব্যবিারকারীতদর জন্য ‘Tips’ উপলব্ধ। এটি বাংলা, গুজরাটি,
তিতন্দ, কন্নড, মারাঠি এবং োতমল সি ভারেী়ে ভািা়ে পাও়ো যাতব|

Appointment News in Bengali
CBSE-এর কচয়ারম্যান পনদ নাম কেখানেন IAS অ্তফসার
তিনীি কযাশী
কসন্ট্রাল কবািট অফ কসতকিাতর এিু তকিতের (CBSE) েেুে কচ়োরম্যাে তিসাতব
তেযুক্ত িত়েতেে IAS তিনীি কযাশী । তেতে IAS মননাজ আহুজার
িলাতভতিক্ত িে, তযতে কৃতি ও কৃিক কল্যাণ তবভাতগ অতফসার অে কস্পিাল
তিউটি(OSD) তিসাতব তেযুক্ত িত়েতেে ৷ তমঃ কজাশী মতণপু র কযািাতরর
1992-ব্যাতচর IAS অতফসার এবং তিক্ষা মন্ত্রতকর অধীতে উচ্চ তিক্ষা তবভাতগর
একজে অতেতরক্ত সতচব । তেতে ন্যািোল কর্তস্টং এতজতে (NTA) এর
মিাপতরচালকও । 2010 সাতলও তেতে CBSE কচ়োরম্যাতের দাত়েত্ব
কপত়েতেতলে |

ভারতের ক্ষুদ্র তশে উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (SIDBI) পতিমবতঙ্গর সু ন্দরবতে মতিলাতদর
জন্য ‘Waste to Wealth Creation’ কমটসূতচ চালু কতরতে। এই কমটসূতচর
আওো়ে োরীরা মাতের আুঁি কথতক অলংকার ও কিাতপস বেতর করতবে ।
SIDBI 50 জে মতিলাতক সু তবধা প্রদাে করতব যারা পতরাক্ষভাতব তবকল্প জীতবকা
কথতক রাজস্ব আ়ে করতব ৷
এই কপ্রাগ্রাতমর অধীতে, পরবেীকাতল, এই মতিলারা অন্যান্য প্রেযািীতদর মতে
জ্ঞাতের প্রতেতলতপ এবং প্রচাতরর জন্য একজে প্রতিক্ষক িতবে বতল আিা করা
িতে। এটি SIDBI-এর স্বাবলম্বে তমিতের একটি অংি, যার লক্ষয কাতরগরতদর
স্বাবলম্বী িতে সিা়েো করা।

কদিাতশস তমত্র ICAI -এর কপ্রতসনেনন্টর দাতয়ত্ব তননয়নেন

তজও প্ল্যাটফমে ইউএস-তভতত্ত কট োটেআপ TWO
Platforms এর 25% অ্িংশীদাতরত্ব তননয়নে

চারধাম প্র নের সু তপ্রম ক ানটের প্যানননের কচয়ারম্যান রতি
কচাপডা পদিযা নরনেন

Jio Platforms US-তভতত্তক তিপ-কর্ক স্টার্টআপ ককািাতে TWO
Platforms-এর 25% অংিীদাতরত্ব $15 তমতল়েতের তবতেমত়ে অতধগ্রিণ
কতরতে। TWO Platforms িল একটি কৃতত্রম বাস্তবো ককািাতে, যা
ইন্টাতরতক্টভ এবং তেমতিে AI অতভজ্ঞোর উপর কফাকাস কতর । দুটি
ককািাতে দ্রুে েেুে প্রযুতক্ত গ্রিণ এবং এআই, কমর্াভাসট এবং mixed
realities এর মতো তবতিে প্রযুতক্ত বেতর করতে এতক অপতরর সাতথ চুতক্ত
কতরতে ।

প্রবীণ পতরতবিতবদ রতি কচাপডা চরধাম প্রকতল্প সু তপ্রম ককাতর্টর উচ্চ
ক্ষমোসিন্ন কতমটির (এইচতপতস) কচ়োরম্যাে পদ কথতক পদেযাগ কতরতেে।
সু তপ্রম ককার্ট 14 তিতসম্বর "তনরাপত্তার উনবন র" পতরতপ্রতক্ষতে প্রকতল্পর জন্য
রাস্তার তবগুণ -রাস্তা প্রিস্তকরতণর অেুমতে কদ়ে।
2019 সাতল, সু তপ্রম ককার্ট সমস্যাগুতল পরীক্ষা করার জন্য HPC কচাপডা গঠে
কতরতেল এবং 2020 সাতলর কসতপ্টম্বতর রাস্তার প্রি ইেযাতদ তবিত়ে োর
সু পাতরি গ্রিণ কতরতেল।

5

কদবাতিস তমত্র 2022-23 সাতলর জন্য দ্য ইনতেটিউট অ্ফ চাটোেে
অ্যা াউন্টযান্টস অ্ফ ইতন্ডয়া (ICAI)-এর কপ্রতসতিন্ট তিসাতব তেবটাতচে
িত়েতেে । ICAI কাউতেতলর েৃেী়ে কম়োতদ দাত়েত্ব পালে করা কদবাতিস তমত্র
34 বেতররও কবতি সম়ে ধতর অযাকাউতন্টং কপিা়ে রত়েতেে । একজে চার্টািট
অযাকাউন্টযান্ট োডাও, তেতে একজে কস্ট অযাকাউন্টযান্ট এবং একজে
ককািাতে সতচব । তেতে কমাসট তেত়ে স্নােতকাত্তর তিতগ্র অজটে কতরতেে এবং
তেতে একজে আইে স্নােতকর পািাপাতি একজে কযাগ্যোসিন্ন েথ্য তসতস্টম
অতির্রও ।
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ৃ তি কনটওয়া ে অ্যাপ পঙ্কজ তত্রপাঠীন িযান্ড অ্যাম্বানসের

ক তমিং অ্যাপ A23-এর িযান্ড অ্যাম্বানসের তহনসনি মননানীি

তহনসনি তনযু ি নরনে

হনয়নেন শাহরুখ খান

এতগ্রতর্ক অযাপ ৃ তি কনটওয়া ে এর িযাি অযাম্বাতসির তিতসতব চলতচ্চত্র

কিি তিতজর্াল ও়োকট তসর মাতলকাোধীে কগতমং অযাতিতকিে A23 এর িযাি

অতভতেো পঙ্কজ তত্রপাঠিন তেত়োগ করা িত়েতে । অযাপটি বেট মাতে তিতন্দ,
মারাঠি, পাোতব এবং ইংতরতজতে পাও়ো যাতে এবং িীঘ্রই অন্যান্য ভািা়ে চালু
করার পতরকল্পো করা িত়েতে ।
স্টার্টআপটি ভারে জু তড োতদর কৃতত্রম বু তিমত্তা-তভতত্তক প্রযুতক্ত িযার্ফমট
বাডাতোর জন্য েেুে েিতবল ব্যবিার করার পতরকল্পো কতরতে । IIT েডগপু তরর

অযাম্বাতসির তিসাতব বতলউি অতভতেো িািরুে োে মতোেীে িত়েতেে |

প্রাক্তে োত্র আতিস তমর এবং তসিান্ত কভাতম়ো বারা প্রতেতষ্ঠে ৃ তি কনটওয়া ে
একটি িযার্ফমট বেতর করতে ক্রমবধটমাে গ্রামীণ ইন্টারতেতর্র অেুপ্রতবিতক
কাতজ লাগাতব |

এন চন্দ্রনশখরন টাটা সনির কচয়ারম্যান তহসানি পু নরায়
তনযু ি হনেন
র্ার্া সে প্রাইতভর্ তলতমতর্তির কবািট তবেী়ে পাুঁচ বেতরর কম়োতদর জন্য
ককািাতের এতক্সতকউটিভ কচ়োরম্যাে তিতসতব এন চন্দ্রনশখরনন পু েরা়ে
তেত়োতগর অেুতমাদে তদত়েতে । কচ়োরম্যাে তিসাতব চন্দ্রতিেরতণর বেট মাে
কম়োদ 2022 সাতলর কফব্রু়োতরর কিতির তদতক কিি িতে চতলতে ৷ তেতে
2016 সাতল র্ার্া সতের কবাতিট কযাগদাে কতরে এবং 2017 সাতল
কচ়োরম্যাতের দাত়েত্ব গ্রিণ কতরে৷

Ilker Ayci ক এয়ার ইতন্ডয়ার এমতে এিিং তসইও তহসানি
নাম রণ রা হনয়নে
Ilker Ayci এ়োর ইতি়োর েেুে CEO এিিং MD তিতসতব তেযুক্ত িত়েতেে ।
তেতে 2022 সাতলর 1লা এতপ্রল বা োর আতগ তেতজর দাত়েত্ব গ্রিণ করতবে ।
Ilker Ayci েুতকট এ়োরলাইতের একজে প্রাক্তে কচ়োরম্যাে । ইলকার িতলে
একজে তবমাে চালো তিতল্পর কেো, তযতে েুতকট এ়োরলাইেসতক তেতজর
কম়োদকাতল বেট মাে সাফতল্যর তদতক তেত়ে তগত়েতেতলে ।

িািরুে োে A23-এর ‘Chalo Saath Khele’ প্রচারাতভযাতে উপতিে
থাকতবে | িযাি অযাম্বাতসির তিসাতব, িািরুে ভারেী়েতদর মতে িযািটিতক
উন্নীে করতে সিা়েো করতবে | কফিাতরিে অফ ইতি়োে কচম্বাসট অফ কমাসট
অযাি ইিাতের কগতমং কতমটির মতে, 13 ক াটিরও কবতি ব্যবিারকারীরা
ফযান্টাতস কস্পার্টস কেলার ফতল ভারে তবতশ্বর বৃ িত্তম ফযান্টাতস কস্পার্টস মাতকট র্
িত়ে উতঠতে ৷

তজ অ্নশা

কুমারন

ভারনির প্রথম জািীয় সামু তদ্র

তনরাপত্তা সমন্বয় ারী তহনসনি মননানীি রা হনয়নে
অবসরপ্রাপ্ত ভাইস অযািতমরাল, তজ অতিাক কুমারতক সরকার ভারতের প্রথম
জািীয় সামু তদ্র তনরাপত্তা সমন্বয় ারী তিতসতব তেযুক্ত কতরতে । ভারে
সরকার কদতির সামুতেক তেরাপত্তা কজারদার করার লতক্ষয পদতক্ষপটি তেত়েতে ।
প্রাক্তে কেৌবাতিেীর একজে সি-প্রধাে তজ অতিাক কুমাতরর তেত়োগ 14 বের
আতগ 26/11 মুম্বাই সন্ত্রাসী িামলার পতর সমুে-সংক্রান্ত তেরাপত্তা কজারদার
করার জন্য ভারতের ধারাবাতিক প্রতচষ্ট্ার অংি তিসাতব কদো ি়ে, যেে সমুেবাতিে সন্ত্রাসীতদর একটি দল কসোতে আর্াে িাতে।
NMSC (ন্যািোল কমতরর্াইম তসতকউতরটি ককা-অতিটতের্র) জােী়ে তেরাপত্তা
পতরিতদর সতচবালত়ের সাতথ সমন্ব়ে কতর কাজ করতব, যার কেেৃতত্ব রত়েতেে
NSA অ্তজি কোভাে ।

Banking News in Bengali
'তনও ানে শনস' প্ল্যাটফনমে র জন্য কিতেটাস সতেউশননর

Ilker Ayci সম্পন ে :

সানথ আরতিএে ব্যানঙ্কর চুতি হনয়নে

•

Ayci 1971 সাতল ইস্তাম্বু তল জন্মগ্রিণ কতরে । তবলতকন্ট ইউতেভাতসটটির
রাষ্ট্রতবজ্ঞাে ও জেপ্রিাসে তবভাগ কথতক স্নােক িও়োর পর তেতে
যুক্তরাতজযর তলিস তবশ্বতবদ্যালত়ের রাষ্ট্রতবজ্ঞাে তবভাতগ গতবিক তিতসতব
কাজ কতরে।

RBL ব্যাংক ‘তনও ানে শনস’ িযার্ফতমটর জন্য কক্রতির্াস সতলউিতের

1994 সাতল োর কমটজীবে শুরু কতর, োতক যথাক্রতম কুেট সাে ইলাক্লার
এ.এস., ইস্তাম্বু ল কমতট্রাপতলর্ে তমউতেতসপ্যাতলটি, ইউতেভাসটাল তিস
টিকাতরর্ এ.এস.-কে কবি কত়েকটি পতদ তেত়োগ কদও়ো িত়েতেল এবং
োরপতর তেতে বাসাক তসতগােট া এ.এস.-এ কজোতরল ম্যাতেজার তিতসতব
দাত়েত্ব পালে কতর ে।

পতরতিাতধ অেুপ্রাতণে করার জন্য ককৌিলগুতল বেতর কতরতে ।

•

6

সাতথ অংিীদাতরত্ব কতরতে । ব্যাংকটি কলাে চক্র জু তড সংগ্রতির দক্ষো ত্বরাতন্বে
করতে SaaS-তভতত্তক িযার্ফমট ব্যবিার করতব । িযার্ফমটটি স্ব়েংতক্র়েভাতব
গ্রািকতদর কাতে সিােু ভূতেিীল পিতেতে কপৌুঁোতোর জন্য এবং োতদর ঋণ
িযার্ফমটটি প্রতেটি গ্রািতকর জন্য ঋণ পতরতিবার উতেতশ্য কাস্টমাইজি
কপতমন্ট িযাে অফার কতর | তেও কাতলকিে িযার্ফমট িল একটি Do It
Yourself (DIY) ঋণ ব্যবিাপো িযার্ফমট, যা গ্রািকতদর তেতবটতি তেরীক্ষণ,
পতরচালো এবং োতদর বতক়ো পতরতিাধ করতে সিা়েো করতব ।
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CBI 22,842 ক াটি টা ার ভারনির সিনচনয় িড ব্যাঙ্ক
জাতেয়াতির সন্ধান কপনয়নেন
কসন্ট্রাে িু যনরা অ্ফ ইননভতেন শন (তসতিআই) 22,842 ককাটি র্াকার
আতথটক জাতল়োতের অতভতযাতগ ABG তিপই়োতিটর তবরুতি মামলা কতরতে ।
ABG তিপই়োিট িল ABG গ্রুতপর ফ্লযাগতিপ সত্তা । এটি 28টি ব্যাক ও আতথটক
প্রতেষ্ঠাতের একটি কেতসাটিট়োতমর সাতথ 22,842 ককাটি র্াকার প্রোরণা
কতরতে ৷ এটিই এেে পযটন্ত কসন্ট্রাে িু যনরা অ্ফ ইননভতেন শননর
(তসতিআই) বারা েতথভুক্ত সবতচত়ে বড ব্যাক জাতল়োতের মামলা । FIR-এ
ABG তিপই়োতিটর েৎকালীে CMD ঋতি আগরও়োতলর োম রত়েতে ।

ইনয়স ব্যাঙ্ক ‘Agri Infinity’ কপ্রাগ্রাম চােু নরনে

Science & Technology News in Bengali
ISRO সফেভানি পৃ তথিী পযে নিক্ষণ ারী স্যানটোইট EOS04 এর উৎনক্ষপণ নরনে
ইতন্ডয়ান কেস তরসাচে অ্ ে ানাইনজশন (ISRO) সফলভাতব একটি আথট
অবজারতভিে স্যাতর্লাইর্ EOS-04 এবং দুটি কোর্ স্যাতর্লাইর্ কক্ষপতথ
সফলভাতব উৎতক্ষপণ কতরতে । এটি তেল 2022 সাতল ISRO-এর প্রথম লঞ্চ
তমিে । অন্ধ্রপ্রতদতির শ্রীিতরতকার্া়ে সেীি ধাও়োে মিাকাি ককতন্দ্রর প্রথম লঞ্চ
প্যাি কথতক PSLV-C52 রতকতর্ স্যাতর্লাইর্গুতল উৎতক্ষপণ করা িত়েতেল ।
আথে অ্িজারনভশন স্যানটোইট (EOS-04) সম্পন ে :
•

EOS-04 িল একটি রািার ইতমতজং স্যাতর্লাইর্ (RISAT) যা কৃতি,
বো়েে, এবং বৃ ক্ষতরাপণ, বন্যার মােতচত্র, মাটির আেট ো এবং জলতবদ্যার
মতো অযাতিতকিেগুতলর জন্য সমস্ত আবিাও়োর পতরতিতেতে উচ্চমাতের েতব প্রদাে করার জন্য তিজাইে করা িত়েতে ।

•

স্যাতর্লাইর্টির ওজে প্রা়ে 1710 ককতজ। এটি 2280 ও়োর্ িতক্ত উৎপন্ন
করতে পাতর । এই তমিতের জীবেকাল প্রা়ে 10 বের |

কবসরকাতর োতের ঋণদাো ইনয়স ব্যাঙ্ক উতদ্যাক্তা উতদ্যাতগর পরামিট তদত়ে
োদ্য ও কৃতি োতের ইতকাতসতস্টতম তিতজর্াল অথটা়েে সমাধাতের জন্য একটি
‘Agri Infinity’ কপ্রাগ্রাম চালু কতরতে । োদ্য এবং কৃতি ভযালু কচইে জু তড
আতথটক উদ্ভাবতের উপর কাজ করা এতগ্র-তফেতর্ক স্টার্ট-আপগুতল এই
কপ্রাগ্রাতমর অধীতে আতবদে করার কযাগ্য এবং তিতজর্াল সমাধাতের জন্য ইত়েস
ব্যাংতকর সাতথ কাজ করতে পাতর ।
এই উতদ্যাতগর মােতম, স্টার্টআপগুতলর একটি তেবটাতচে দল শুধু মাত্র অতভজ্ঞ
ব্যাকারতদর বারা অতভজ্ঞোমূলক উন্ন়েতের জন্য কমন্টতরং পাতব ো বরং ইত়েস
ব্যাতকর তিতজর্াল ব্যাতকং পতরকাঠাতমা এবং কের্ও়োতকট র অযাতক্সস পাতব, েেুে
সমাধােগুতল পাইলর্ করার জন্য সিতযাতগোমূলক সু তযাগ এবং েিতবল
সংগ্রতির পরামিট পাতব ৷ উদ্ভব, কৃিক অে-কবাতিটং, কৃিক ককও়োইতস, কক্রতির্
কস্কাতরং, ঝুুঁ তক মূল্যা়েে, পযটতবক্ষণ এবং প্রিমে, তবেরণ এবং পু েরুিার সমাধাে
এবং েগদ ব্যবিাপো ব্যবিার সাতথ জতডেরা আতবদে করতে পাতরে ।

JPMorgan কমটাভানসে প্রনিশ রা প্রথম ব্যাঙ্ক হনয় উনঠনে
JPMorgan কমর্াভাতসট shop িাপে করার কক্ষতত্র তবতশ্বর প্রথম ব্যাংক িত়ে
উতঠতে । মাতকট ে যুক্তরাতষ্ট্রর বৃ িত্তম এই ব্যাক ব্লকতচইে-তভতত্তক তবশ্ব

ভারিীয় খতনর প্রধান ‘নিদান্ত’ ভারনি কসতম ন্ডাক্টর বিতর
রনি
ভারেী়ে েতের প্রধাে কিদান্ত ভারতে কসতমকিাক্টর বেতরর জন্য একটি কযৌথ
উতদ্যাগ(JV) গঠতের উতেতশ্য োইও়োতের ইতলকট্রতেক্স উত্পাদেকারী
ককািাতে কিাে িাই কর্কতোলতজ গ্রুপ (Foxconn োতম কবতি পতরতচে) এর
সাতথ চুতক্ত কতরতে। কবদাতন্তর েে-এতক্সতকউটিভ কচ়োরম্যাে অ্তনে
আ রওয়াে কজতভ ককািাতের কচ়োরম্যাে তিসাতব তেযুক্ত িতবে।
ভারতে কসতমকিাক্টরগুতলর িােী়ে উৎপাদতের একটি ইতকাতসতস্টম বেতর করার
জন্য কসতমকিাক্টর এবং তিসতি উত্পাদতের জন্য সরকার 76,000 ককাটি
র্াকার কপ্রািাকিে-তলকি ইেতসেটিভ(PLI) তস্কম কর্ািণা করার পর
ইতলকট্রতেক্স উত্পাদে কক্ষতত্র এটিই প্রথম কযৌথ উতদ্যাগ । কবদান্ত JV কে
সংখ্যাগতরষ্ঠ কি়োরতিাল্ডার িতব এবং Foxconn েুলোমূ লকভাতব কম কি়োর
ধারণ করতব।

কিতসন্ট্রাল্যাতি একটি lounge েু তলতে । ব্যবিারকারীরা োতদর ভাচটু ়োল
অবোর বেতর করতে, ভাচটু ়োল কস্পস বেতর করতে এবং ইতথতর়োম-তভতত্তক
পতরতিবাগুতলর সু যর্ অেুসাতর ‘অতেক্স লাউে’ োমক lounge-এ কর্ারাতফরা
করতে পারতব । lounge-এ ব্যাতকর তসইও কজতম তেমননর একটি তিতজর্াল
তচত্রও রত়েতে৷
কমটাভাসে ত ?
কমর্াভাসট িল একটি ভাচটু ়োল মিাতবশ্ব কযোতে ব্যবিারকারীরা োতদর অবোতরর
মােতম সামাতজকীকরণ, ককোকার্া, এমেতক ইতভতন্ট কযাগদাতের মতো
একাতধক কাযটকলাপ করতে পারতব ।
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Summits & Conference News in Bengali
ক ন্দ্রীয় মন্ত্রী আর ক

তসিং চিুথে ভারি-অ্নেতেয়া শতি

সিংোনপর সহ-সভাপতির দাতয়ত্ব পােন নরনেন
চেুথট ভারে-অতেতল়ো িতক্ত সংলাতপর সি-সভাপতে তেতলে ককন্দ্রী়ে তবদুযৎ
এবং েেুে ও পু েেটবীকরণতযাগ্য িতক্ত মন্ত্রী আর ক তসিং এবং অতেতল়োে
িতক্ত ও তেগটমে হ্রাস মন্ত্রী অ্যাঙ্গাস কটের । এনাতজে ট্রানতজশন তেল
আতলাচোর একটি প্রধাে তবি়ে ।
উন্ন়েেিীল কদিগুতলর িতক্ত পতরবেট ে লক্ষয পূ রতণর জন্য ভারে জলবা়েু
অথটা়েতের প্রত়োজেী়েোও েুতল ধতরতেল । উভ়ে কদিই েেুে এবং
পু েেটবীকরণতযাগ্য িতক্ত প্রযুতক্তর েরচ কমাতোর জন্য এবং তবশ্বব্যাপী তেগটমে
কমাতে োতদর তবস্তারতক কস্কল করার জন্য একটি কেটার অ্ফ ইননটন্ট
(LoI)-এ স্বাক্ষর কতরতে ।
তবদুযৎ োে োডাও, অন্যান্য JWG-এর অধীতে সিতযাতগোর অতেক পেন্দসই
কক্ষত্র রত়েতে কযমে তগ্রন হাইনরানজননর খরচ মাননা; য়ো তভতত্ত
শতি তনরাপত্তা এবং সম্পদ স্থাপননর কক্ষনত্র সহনযাত িা; খতনজ খানি
তিতননয়ান র সু নযা ; অন্যান্য কক্ষত্রগুতলর মতে একটি LNG অ্িংশীদাতরনত্বর
সম্ভািনা অ্নন্বিণ রা।

ভারনির G20 কপ্রতসনেতির উনদ্দনে ভারি সর ার G20
সতচিােয় ঠন নরনে
ভারে 1 তিতসম্বর, 2022 কথতক 30 েতভম্বর, 2023 পযটন্ত G20 এর সভাপতের
দাত়েতত্ব থাকতব এবং G20 িীিট সতম্মলে 2023 সাতল (18 েম সংস্করণ)
ভারতে অেুতষ্ঠে িতব । এর প্রস্তুতের জন্য, সরকার একটি G20 সতচবাল়ে এবং
তরতপাটিটং কাঠাতমা িাপতের অেুতমাদে তদত়েতে । G20 সতচবাল়ে প্রধােমন্ত্রীর
কেেৃতত্ব একটি িীিট কতমটি বারা পতরচাতলে িতব এবং এতে তেম্নতলতেে সদস্য
থাকতবে:
•

অথটমন্ত্রী: তেমটলা সীোরমে,

•

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী: অতমে িাি,

•

তবতদি মন্ত্রী: এস জ়েিকর, এবং

•

G20 কিরপা: পীযূি কগা়োল

G20 সতচিােনয়র দাতয়ত্ব ী?
G20 সতচবাল়ে সামতগ্রক েীতেগে তসিান্ত এবং ভারতের আসন্ন G20
কপ্রতসতিতের পতরচালোর জন্য প্রত়োজেী়ে ব্যবিা বাস্তবা়েতের দাত়েতত্ব থাকতব
থাকতব । 2021 সাতল, ইোতলর করাতম G20 িীিট সতম্মলে অেুতষ্ঠে িত়েতেল ।
2022 সাতল G20 িীিট সতম্মলে অেুতষ্ঠে িতব ইতন্দাতেতি়োর বাতলতে এবং
2023 সাতল এটি ভারতের ে়োতদতিতে অেুতষ্ঠে িতব।
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মাদ দ্রব্য তনয়ন্ত্রণ িু যনরা “Darkathon-2022”
আনয়াজন নরনে

এর

োরতকাটিক্স কতন্ট্রাল বু যতরা (NCB) িাকট তেতর্র মােতম মাদক পাচার
কমাকাতবলার সমাধাে েুুঁজতে একটি “Darkathon-2022” এর আত়োজে
করতে । এই উতদ্যাতগর লক্ষয িল োত্র, যুবক এবং প্রযুতক্তগে তবতিিজ্ঞতদর
জতডে করা, যাতে িাকট তের্ মাতকট তর্র কবোতম উতন্মাচে করার জন্য কাযটকর
সমাধাে েুুঁতজ পাও়ো যা়ে । এতজতেটি সম্প্রতে মাদক ব্যবসা়েীতদর তেেটি
গ্রুপতক ধ্বংস কতরতে যারা কের্ও়োতকট র কাজ করতেল |
প্রথম তবজ়েীর পু রস্কাতরর অথট িল 2.50 েক্ষ র্াকা, রাোর আপ 2 েক্ষ র্াকা
এবং েৃেী়ে তবজ়েীর 1.50 েক্ষ র্াকা । 4থট এবং 5ম িাতের জন্য পু রস্কার মূল্য
িল 25,000 টা া । https://ncb.cyberchallenge.in-এর মােতম অেলাইে
করতজতেিে 31 মাচট পযটন্ত চলতব।

Schemes And Committees News
SEBI তিতননয়া ারী সু রক্ষা এিিং তশক্ষা িহতিনের উপর
উপনদষ্টা তমটি পু ন ে ঠন নরনে
তসতকউতরটিজ অযাি এক্সতচে কবািট অফ ইতি়ো তজ মহাতেঙ্গনমর সভাপতেতত্ব
তবতেত়োগকারী সু রক্ষা এবং তিক্ষা েিতবল (IPEF) এর উপতদষ্ট্া কতমটি পুেগটঠে
কতরতে । IPEF -এর উপতদষ্ট্া কতমটি িল একটি আর্-সদতস্যর কতমটি, যা
SEBI-এর প্রাক্তে পু তরা সমত়ের সদস্য তজ মািাতলঙ্গমতক েেুে কচ়োরপারসে
তিতসতব কেতব । কতমটির সদস্যরা িতলে : তবজ়ে কুমার কভকর্ারমে, মৃ ণ
আগরও়োল, এ বালাসু িমাতে়োে, এম তজ পরতমশ্বরে, তজতপ গগট, এে িতরিরে
এবং জ়েন্ত জাি।

সামাতজ তিচার মন্ত্র DNT-এর অ্থে ননতি
জন্য তস্কম চােু নরনে৷

ক্ষমিায়ননর

ককন্দ্রী়ে সামাতজক ন্যা়েতবচার ও ক্ষমো়েে মন্ত্রী, িক্টর বীতরন্দ্র কুমার িক্টর
আতম্বদকর ইন্টারন্যািোল কসন্টার, ে়োতদতিতে DNT-এর জন্য Scheme for
Economic Empowerment (SEED) োতম একটি ককন্দ্রী়ে কসক্টর প্রকল্প
চালু কতরতেে । 2021-22 কথতক 2025-26 আতথটক বের পযটন্ত 5 বেতরর
কম়োতদ SEED প্রকতল্পর জন্য কমার্ 200 ক াটি র্াকা ব্য়ে িতব |
SEED-এর উতেশ্য িল তি-কোটিফাইি, যাযাবর এবং আধা যাযাবর উপজাতে
সম্প্রদাত়ের (DNT/NT/SNT) কল্যাণ, যারা সবতচত়ে অবতিতলে, প্রাতন্তক এবং
অথটনেতেক ও সামাতজকভাতব বতঞ্চে ।
তস্কমটিনি তনম্নতেতখি চারটি উপাদান থা নি:
• DNT/NT/SNT প্রাথীতদর প্রতেতযাতগোমূলক পরীক্ষা়ে অংিগ্রিণ করতে
সক্ষম করার জন্য োতদর জন্য ভাতলা মাতের ককাতচং প্রদাে করা।
• DNT/NT/SNT সম্প্রদা়েগুতলতে স্বািয বীমা প্রদাে করা।
• DNT/NT/SNT কতমউতেটি প্রতেষ্ঠাতের কোর্ ক্লাস্টার বেতর এবং
িতক্তিালী করার জন্য সাম্প্রদাত়েক পযটাত়ে জীতবকার উতদ্যাগতক সিজের
করা।
• DNT/NT/SNT সম্প্রদাত়ের সদস্যতদর র্র তেমটাতণর জন্য আতথটক
সিা়েো প্রদাে করা।
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Schemes and Comittees News in Bengali
ক ন্দ্র ট্রািনজন্ডার সম্প্রদায় এিিং তভক্ষু নদর জন্য ‘SMILE’
প্র ে চােু রা হনয়নে
ককন্দ্রী়ে সামাতজক ন্যা়েতবচার ও ক্ষমো়েে মন্ত্রী িঃ বীতরন্দ্র কুমার " SMILE"
োতমর ককন্দ্রী়ে কসক্টর প্রকল্প চালু কতরতেে । SMILE কথাটির অথট িল
‘Support for Marginalized Individuals for Livelihood and
Enterprise’ । েেুে এই প্রকতল্পর লক্ষয িল ট্রােতজিার সম্প্রদা়ে এবং
তভক্ষাবৃ তত্তর কাতজ তেযুক্ত ব্যতক্ততদর কল্যাণমূলক ব্যবিা প্রদাে করা । এই তস্কমটি
প্রত়োজেী়ে আইতে সু রক্ষা, সামাতজক সু রক্ষা প্রদাে করতব । এই প্রকতল্পর অধীতে
মন্ত্রণাল়ে 2021-22 কথতক 2025-26 পযটন্ত পাুঁচ বেতরর জন্য প্রকতল্পর জন্য
365 ককাটি র্াকা বরাে কতরতে ।

Awards & Honours News in Bengali
আতথে প্রতিনিদনন কেিনত্বর জন্য RailTel ICAI পু রস্কার
কপনয়নে
RailTel পাবতলক কসক্টর এতন্টটি তবভাতগ 2020-21 সাতলর আতথটক প্রতেতবদতে
করষ্ঠতত্বর জন্য ICAI পু রস্কার তজতেতে । ককািাতেটি "plaque" তবভাতগ জ়েী
তবতবতচে িত়েতে। আতথটক প্রতেতবদতের মতে আতথটক েতথ্যর প্রস্তুতে এবং
উপিাপো অন্তভুটক্ত রত়েতে । কাযটকরী আতথটক প্রতেতবদে একটি কদতির
অথটনেতেক প্রবৃ তি ত্বরাতন্বে করতে একটি গুরুত্বপূ ণট ভূতমকা পালে কতর | এটি
বাতিটক প্রতেতবদতের মােতম প্রদত্ত েথ্য ব্যবিাপো এবং অন্যান্য প্রাসতঙ্গক
কস্টকতিাল্ডারতদর তবতভন্ন কাযটকর ব্যবসা, তবতেত়োগ এবং তে়েন্ত্রক তসিান্ত গ্রিতণ
সক্ষম কতর ।

ICICI ব্যানঙ্কর সন্দীপ িক্সী তিজননস েযান্ডােে ব্যাঙ্কার অ্ফ
দ্য ইয়ার 2020-21 তহসানি তনিে াতচি হনয়নেন
সন্দীপ বক্সী 2020-21 সাতলর তিজননস েযান্ডােে ব্যাঙ্কার তিসাতব তেবটাতচে
িত়েতেে । তেতে ICICI ব্যাতকর ব্যিস্থাপনা পতরচাে (MD) এবং প্রধান
তনিে াহী মে িে া (CEO)। প্রাক্তে তরজাভট ব্যাক অফ ইতি়োর কিপু টি গভেটর
এস. এস. মুন্দ্রার সভাপতেতত্ব 5 সদতস্যর জু তর বারা তবজ়েীতক কবতে কেও়ো
িত়েতেল । 2020-21-এর জন্য, ICICI ব্যাক 16,193 ক াটি র্াকার তের্ মুোফা
কতরতে, যা আতগর আতথটক বেতর 7,931 ক াটি র্াকা তেল ।
প্রতিনযা ী তনিে াচন রার জন্য ব্যিহৃি মানদণ্ডগুতে তনম্নরূপ তেে:
•

মাচট 2021 পযটন্ত 50,000 ককাটি র্াকা বা োর কবতি সিতদর ব্যাক।

•

তবগে এক-, দুই- এবং তেে-বের কম়োতদ তবধাে করার পূ তবট লাতভর 10
িোংি বা োর কবতি বৃ তি । মাত্র 10টি ব্যাক কযাগ্যো অজটে কতরতে এবং
এটি আরও সােটিতে োতমত়ে আো িত়েতে ।
9

ণে াট ব্যাঙ্ক তিনটি ব্যাতঙ্কিং প্রযু তি পু রস্কার তজনিনে
কণটার্ক ব্যাক 17েম বাতিটক ব্যাতকং কর্কতোলতজ কেফাতরে-এ তেেটি পু রস্কার
তজতেতে | এগুতল িল - িেনরর কসরা প্রযু তি ব্যািং ; কসরা তফননট
দত্ত ; এবং AI/ML ও কেটা অ্যানাতেটিনক্সর সনিে াত্তম ব্যিহার – সবকটি
তবভাতগ রাোর-আপ ।

Important Dates News in Bengali
13 কফব্রুয়াতর তিশ্ব কিিার তদিস তহসানি পাতেি হয়
করতিওতক একটি িতক্তিালী মােম তিতসতব স্বীকৃতে কদও়োর জন্য প্রতে বের
13ই কফব্রু়োতর তবশ্ব কবোর তদবস তিসাতব পাতলে ি়ে, যা তবতশ্বর প্রতেটি িাে
কথতক মােুিতক একতত্রে কতর, ববতচত্রযতক উন্নীে কতর এবং আরও িাতন্তপূ ণট ও
অন্তভুটতক্তমূ লক তবশ্ব গতড েুলতে সািায্য কতর । এই তদেটি 2011 সাতল
ইউতেতস্কার সদস্য রাষ্ট্র বারা কর্ািণা করা িত়েতেল এবং 2012 সাতল
জাতেসংতর্র সাধারণ পতরিদ কেৃটক আন্তজটাতেক তদবস তিসাতব গৃ িীে িত়েতেল |

ভারনির জািীয় নারী তদিস 2022
ভারেী়ে জােী়ে মতিলা তদবস প্রতে বের 13 কফব্রু়োতর সতরাতজেী োইিু র
জন্মবাতিটকী িরতণ পালে করা ি়ে। ভারে এই বের 143েম জন্মবাতিটকী
উদযাপে করতে। সতরাতজেী োইিু 13 কফব্রু়োরী, 1879 সাতল জন্মগ্রিণ কতরে।
তেতে োর কলো কতবোর জন্য ‘Nightingale of India’ িা ‘Bharat
Kokila’ োতম তবখ্যাে তেতলে। সতরাতজেী োইিু সাতিতেয োর অবদাতের
জন্য তবশ্বজু তড সু পতরতচে।

আন্তজোতি মৃ ী তদিস 2022: 14 কফব্রুয়াতর
প্রতে বের কফব্রু়োতর মাতসর তবেী়ে কসামবার সারা তবতশ্ব আন্তজোতি মৃ ী
তদিস পাতলে ি়ে । 2022 সাতল আন্তজটাতেক মৃ গী তদবস 14 কফব্রু়োরী, 2022এ পতডতে । আন্তজটাতেক মৃ গী তদবসটি মৃ গী করাগ সিতকট সঠিক েথ্য এবং উন্নে
তচতকৎসা, উন্নে যত্ন এবং গতবিণা়ে বৃ িত্তর তবতেত়োগ সিতকট সাধারণ জেগতের
মতে সতচেেো বৃ তি করার জন্য পাতলে ি়ে |
মৃ গীতরাগ িল একটি স্না়েতবক ব্যাতধ, যা একজে ব্যতক্ততক সংতবদেিীল ব্যার্াতের
আকতিক এবং পু েরাবৃ ত্ত অবিার মে তদত়ে কযতে বাে কতর।

আন্তজোতি বশশি যািার তদিস 2022
প্রতে বের 15 কফব্রুয়াতর আন্তজোতি বশশি যািার তদিস (ICCD)
তিসাতব পাতলে ি়ে, যাতে এই সমস্যাটি এবং এর সাতথ কমাকাতবলা করার উপা়ে
সিতকট সতচেেো বৃ তি করা ি়ে । তদবসটি তবশ্বব্যাপী মােুিতদর বিিব কযাোর
সিতকট সতচেেো বাডাতে এবং কযাোতর আক্রান্ত তিশু এবং তকতিারতকতিারীতদর কবুঁতচ থাকার উত্সাি প্রদাে করার জন্য এবং োতদর পতরবাতরর
জন্য সমথটে প্রকাি করার জন্য পাতলে ি়ে ।
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বিিবকালীে কযাোতরর প্রকাতরর মতে রত়েতে তলউতকতম়ো, মতস্ততের কযাোর,
তলতফামাস, কঠিে টিউমার, কযমে তেউতরাব্লাতস্টামা, উইলমস টিউমার এবং
িাতডর টিউমার ইেযাতদ। তদবসটি বিিব কযাোতরর সাতথ প্রাসতঙ্গক সমস্যা এবং
চযাতলেগুতল ও কযাোতর আক্রান্ত তিশু/তকতিারতদর, কবুঁতচ থাকা ব্যতক্ততদর,
োতদর পতরবার এবং সামতগ্রকভাতব সমাতজর উপর প্রভাব কফতল এমে সমস্যা
এবং চযাতলেগুতলর গভীর উপলতব্ধগুতলর প্রচার কতর । এটি সবটত্র, কযাোতর
আক্রান্ত সকল তিশুর তচতকৎসা এবং যতত্নর জন্য আরও ন্যা়েসঙ্গে এবং আরও
ভাল অযাতক্সতসর প্রত়োজেী়েোর উপর আতলাকপাে কতর।

Sports News in Bengali
ঋিভ পন্ত ESPNcricinfo 'কটে ব্যাটিিং অ্যাওয়ােে 2021’
তজনিনেন
ESPNcricinfo অযাও়োতিটর 15েম সংস্করতণ, ভারতের উইতকর্রক্ষকব্যার্সম্যাে, ঋিভ পান্ত অপরাতজে 89 রাে কতর 'কটে ব্যাটিিং' পু রস্কার
তজতেতেে | এই রাতের সু বাতদ ভারি 2-1 কস্কাতর অতেতল়োতক িাতরত়ে িেোর
াভাস্কার ট্রতফ 2021 তজেতে সক্ষম কতরতেল । ভারেী়ে দতলর িত়ে
তসতরতজর সতবটাচ্চ কস্কারার তেতলে ঋিভ পন্ত (274 রাে)।
অ্ন্যান্য পু রস্কারপ্রাপ্তরা:

মতিলাতদর জন্য, ইংল্যাতির অতধো়েক নাইট শ্রীলকার অতধো়েক চামাতর
আথাপাথু এবং ওত়েস্ট ইতিতজর োরকা কদন্দ্রা েটিনন 2022 সাতলর
জােু়োতরতে আইতসতস কপ্ল্য়ার অ্ফ দ্য মান্থ তেবটাতচে করার জন্য
প্রতেতযাতগো়ে পরাতজে কতরে । োইর্ কযােতবরা়ে অতেতল়োর তবরুতি একমাত্র
অযাতিজ কর্তস্ট ইংল্যাতির অতধো়েক তেতলে এবং সতবটাচ্চ রাে সংগ্রািক
তিসাতব তসতরজটি সমাপ্ত কতরে |
কচেতস 2021 তফফা ক্লাি তিশ্ব াপ চযাতম্পয়ন হনয়নে
ইংতলি ক্লাব, কচলতস িাতজতল়োে ক্লাব পােনমইরাসন 2-1 কগাতল িাতরত়ে
2021 তফফা ক্লাব তবশ্বকাতপর ফাইোল তজতেতে । প্রথমবাতরর জন্য তফফা ক্লাব
তবশ্বকাপ তজতেতে কচলতস । অতেতরক্ত সমত়ের 3 তমতেতর্ াই হাভাটেজ কগালটি
কতরে । আিু ধাতির কমাহাম্মদ তিন জানয়দ কেতেয়ানম ফাইোলটি অেুতষ্ঠে
ি়ে ।
মূ ে পতরসিংখ্যান:
•

2003 সাতল করামাে আিাতমাতভচ ক্লাতবর দাত়েত্ব কেও়োর পর কথতক
কচলতস চযাতি়েে লীগ, ইউতরাপা লীগ, সু পার কাপ, তপ্রতম়োর লীগ, এফএ
কাপ, লীগ কাপ এবং কতমউতেটি তিল্ড তজতেতে ।

•

কচলতস ম্যােতচস্টার ইউোইতর্ি এবং তলভারপু তলর পতর ক্লাব তবশ্বকাপ
জ়েী েৃেী়ে ইংতরজ দল িত়েতে ।

•

তেউতজল্যাতির অতধো়েক ককে উইতল়োমসে 'িিে নসরা অ্তধনায় '
তেবটাতচে িে।

•

হতরয়ানা পু রুি ও ক রাো মতহো দে তসতনয়র ন্যাশনাে
ভতেিে চযাতম্পয়নতশপ তজনিনে

31 রাে করতে 5 উইতকতর্র জন্য কাইল কজতমসে (তেউতজল্যাি) কর্স্ট
কবাতলং পু রোরটি পাে|

•

ইংল্যাতির ফাস্ট কবালার অতল রতবেসে Debutant of the Year
তেবটাতচে িে |

•

পাতকস্তাতের তবরুতি ে়ে উইতকতর্ জত়ে সাতকব মািমুতদর 42 রাতে 4
উইতকর্ োতক ওতিআই কবাতলংত়ের িীিট পু রস্কার কপতে সািায্য কতরতে ।

•

জস বার্লার T20I ব্যাটিং পু রস্কার তজতেতেে।

•

কসরা ODI ব্যাটিং এবং টি-কর্াত়েতন্ট কবাতলং পু রস্কার পাতকস্তাতের
কেতলাযাররা কপত়েতেে । কসরা ব্যাটিংত়ের পু রস্কার তজতেতেে ফের
জামাে। িািীে আতিতদ টি-কর্াত়েতন্ট তবশ্বকাতপ পাতকস্তাতের 10 উইতকতর্
দরুণ কসরা T20I কবাতলং পু রস্কার তজতেতেে।

িতর়োো দল ভারেী়ে করলওত়েতক 3-0 ব্যবধাতে পরাতজে কতর 2021-22
সাতলর তসতে়ের ন্যািোল ভতলবল চযাতি়েেতিতপ পু রুিতদর তিতরাপা তজতেতে ।
একইভাতব, মতিলাতদর তবভাতগ ককরালা দল ভারেী়ে করলওত়েতক 3-1
ব্যবধাতে পরাতজে কতর ট্রতফটি তজতেতে । 70েম তসতে়ের ন্যািোল ভতলবল
(পু রুি ও মতিলা) চযাতি়েেতিপ, 2021-22 ভুবতেশ্বতরর তবজু পট্টোত়েক
ইেতিার কস্টতি়োতম অেুতষ্ঠে িত়েতেল।
KIIT ( তেঙ্গা ইনতেটিউট অ্ফ ইন্ডাতেয়াে কট ননােতজ) এবং KISS
( তেঙ্গা ইনতেটিউট অ্ফ কসাোে সানয়নিস) এর প্রতেষ্ঠাো অ্চুযিা
সামন্ত এই অেুষ্ঠাতে উপতিে তেতলে এবং তবজ়েীতদর িাতে ট্রতফ েুতল কদে।

ত ান তপটারনসন, তহদার নাইট জানু য়াতর মানস আইতসতসর
কসরা কখনোয়াড তহসানি তনিে াতচি হনয়নেন
দতক্ষণ আতিকার কর্স্ট কসেতসিে ত ান তপটারনসন এবং ইংল্যাতির মতিলা
দতলর অতধো়েক তহদার নাইটন 2022 সাতলর জােু়োতরতে ICC কপ্ল্য়ার
অ্ফ দ্য মান্থ তিসাতব তেবটাতচে করা িত়েতে ৷ পু রুিতদর তবভাতগ, দতক্ষণ
আতিকার ব্যার্সম্যাে ত ান তপটারনসন ভারতের তবরুতি কিাম কর্স্ট তসতরতজ
অসাধারণ পারফরতমে কতরতেতলে ৷ তেতে 276 রাে কতর তসতরতজর সতবটাচ্চ রাে
সংগ্রািক তিতসতব তসতরজটি কিি কতরে এবং কি়োর অফ দ্য তসতরজ তেবটাতচে
িে।
10

Obituaries News in Bengali
িাজাজ অ্নটার প্রািন কচয়ারম্যান রাহুে িাজাজ প্রয়াি
হনয়নেন
তবখ্যাে তিল্পপতে এবং িাজাজ অ্নটার প্রাক্তে কচ়োরম্যাে রাহুে িাজাজ
তেউতমাতে়ো এবং িাতর্টর সমস্যা়ে প্র়োে িত়েতেে । তেতে 2001 সাতল েৃেী়েসতবটাচ্চ কবসামতরক পু রস্কার পদ্মভূিতণ ভূতিে িে । তেতে বাজাজ অতর্ার মূল
ককািাতে, Indian conglomerate Bajaj Group এর কচ়োরম্যাে ইতমতরর্াস
তেতলে। তেতে 2021 সাতলর এতপ্রতল বাজাজ অতর্ার েে-এতক্সতকউটিভ
কচ়োরম্যাে পদ কথতক পদেযাগ কতরে এবং নীরজ িাজানজর কাতে দাত়েত্ব
িস্তান্তর কতরে।
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ত িংিদতন্ত ায় ও সু র ার িাতি োতহডী প্রয়াি হনয়নেন
প্রবীণ গা়েক এবং সু রকার বাতি লাতিডী 69 বের ব়েতস প্র়োে িত়েতেে।
ইিাতেতে োতক ভাতলাতবতস কতর িাতি দা বলা িে । তেতে 1970-80 এর
দিতকর কিতির তদতক তেনস্কা েযািার এবং শারাতির মতো কবি কত়েকটি
েতবতে আইকতেক গাে পতরতবিে কতরে । োর কিি বতলউি গাে তেল 2020
সাতলর িাত 3-এর Bhankas |
তেতে কসাোর কচে ধারণ করার জন্য অতধক পতরতচে তেতলে । োর আসল োম
তেল অ্নোন শ োতহডী । তেতে 2014 সাতল তিনজতপনি কযাগদাে কতরে ।
2014 সাতলর ভারেী়ে সাধারণ তেবটাচতে োতক পতিমবতঙ্গর শ্রীরামপু র
(নো সভা ক ন্দ্র) কথতক তবতজতপ প্রাথী তিতসতব কর্ািণা করা ি়ে এবং তেতে
কসোতে কিতর যাে।

H.I.V েু মন্টা তনয়ানরর কনানিে তিজয়ী সহ-আতিষ্কার
মারা ক নেন
এইিস সৃ তষ্ট্কারী ভাইরাস আতবোতরর জন্য 2008 সাতল কোতবল পু রোর জ়েী
ফরাতস ভাইতরালতজস্ট লু ক মন্টাগতে়োর প্র়োে িত়েতেে | মৃ েুযকাতল োর ব়েস
তেল 89 । H.I.V এর আতবোর 1983 সাতলর 3রা জােু়োরী োতরতে শুরু
িত়েতেল । কসতদে পাস্তুর ইেতস্টটিউতর্র ভাইরাল অেতকালতজ ইউতেতর্র
পতরচালক ি. Montagnier (উচ্চাতরে mon-tan-YAY) তলফ কোিটি
কপত়েতেতলে এবং 33 বের ব়েসী একজে ব্যতক্তর িরীর কথতক এইিস
অপসারণ কতরতেতলে।

প্রয়াি হনেন িাঙাতে াতয় া সন্ধযা মু খাতজে
তকংবদতন্ত বাঙাতল গাত়েকা সন্ধযা মুোতজট 90 বের ব়েতস হৃদতরাতগ আক্রান্ত িত়ে
মারা কগতেে । োর পু তরা োম তেল ীিশ্রী সন্ধযা মু নখাপাোয়। তেতে সম্প্রতে
ককন্দ্রী়ে সরকাতরর কাে কথতক 2022 সাতলর জােু়োতরতে কদও়ো পদ্ম পু রস্কার
গ্রিণ করতে অস্বীকার কতরতেতলে । তেতে বতলতেতলে কয পদ্মশ্রী এমে ককােও
পু রস্কার ে়ে যা োর মতো একজে অতভজ্ঞ ব্যতক্ততক কদও়ো উতচে । এর্া কমতে
কেও়ো োর জন্য অপমােজেক িতব।
তেতে 1931 সাতল কলকাো়ে জন্মগ্রিণ কতরতেতলে | সন্ধযা মুোতজট 1948 সাতল
তিতন্দ চলতচ্চত্র অেে গড-এর জন্য োর প্রথম গাে করকিট কতরতেতলে । তেতে
এস তি বমটণ, করািাে এবং মদে কমািতের মতো তবখ্যাে সু রকারতদর তেতদট িো়ে
গাে কগত়েতেতলে।

প্রখ্যাি ন্নড কেখ
হনয়নেন

ও

তি কচন্নাতভরা

Defence News in Bengali
ভারনির ক ায়া তশপইয়ােে তেতমনটে 5ম জাহাজ ICGS
‘Saksham’ সরিরাহ নরনে
ভারতের কগা়ো তিপই়োিট তলতমতর্ি চুতক্ততভতত্তক সম়েসূ চীর আতগ 5ম ককাস্ট
গািট অফতিার প্যাতট্রাল কভতিতকল (CGOPV) প্রকতল্পর 5েম এবং চূডান্ত
তিপই়োিট সরবরাি কতরতে। তিপই়োিটটির োম কদও়ো িত়েতে ICGS
‘Saksham’ | আিারলাইে করার মতো তবি়ে- সমস্ত 5টি জািাজ ভারেী়ে
ককাস্ট গাতিটর কাতে সমত়ের আতগই কপৌুঁতে কদও়ো িত়েতে । GSL বারা
প্রতেরক্ষা মন্ত্রতকর সাতথ 26 আগস্ট 2016-এ 5টি CGOPV-এর জন্য চুতক্ত
স্বাক্ষতরে িত়েতেল।

GoI রাজয পু তেশ িাতহনীর আধু তন ী রণ প্র নের
ধারািাতহ িা অ্নু নমাদন নরনে
সরকার 2021-22 কথতক 2025-26 পযটন্ত পাুঁচ বেতরর জন্য রাজয পু তেশ
িাতহনীর আধু তন ী রনণর তস্কম (MPF তস্কম) অব্যািে রাোর অেুতমাদে
তদত়েতে । পাুঁচ বেতরর জন্য কমার্ ককন্দ্রী়ে আতথটক ব্য়ে িল 26,275 ক াটি র্াকা
। প্রকল্পটি 1969-70 সাল কথতক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (MHA) বারা বাস্তবাত়েে িতে।
প্র নের উনদ্দে ত ?
এই তস্কতমর উতেশ্য িল রাজয পু তলি বাতিেীতক পযটাপ্তভাতব সতিে কতর এবং
োতদর প্রতিক্ষণ পতরকাঠাতমাতক িতক্তিালী কতর অভযন্তরীণ তেরাপত্তা এবং
আইেিৃ ঙ্খলা পতরতিতে তে়েন্ত্রণ করতে কসোবাতিেী এবং ককন্দ্রী়ে সিস্ত্র পু তলি
বাতিেীর উপর রাজয সরকারগুতলর তেভট রো ধীতর ধীতর হ্রাস করা।

তসঙ্গাপু র এয়ার কশা 2022: IAF োইট মব্যাট এয়ারিাফ্ট
(LCA) কিজস এর প্রদশে ন রনি
ভারেী়ে বা়েুতসোর(IAF) 44 জে সদতস্যর দলগুতল 'তসঙ্গাপু র এয়ার কশা2022'-এ অংি তেতে 12 কফব্রু়োতর, 2022-এ তসঙ্গাপু তরর চাতঙ্গ আন্তজটাতেক
তবমােবন্দতর কপৌুঁতেতে, যা 2022 সাতলর 15 কথতক 18 কফব্রু়োতর অেুতষ্ঠে িতে
চতলতে । ‘তসঙ্গাপু র এয়ার কশা’ িল একটি তববাতিটক ইতভন্ট, যা কলাবাল
এতভত়েিে ইিাতেতক োতদর পণ্য প্রদিটতের জন্য একটি িযার্ফমট প্রদাে কতর।

ানাতভ প্রয়াি

কন্নড ভািার একজে আইকতেক কতব ও কলেক চান্নাতভরা ানাতভ প্র়োে
িত়েতেে । মৃ েুযকাতল তেতে 93 বের ব়েসী তেতলে । োতক প্রা়েিই 'সমন্ব়ে কতব'
(তমলতের কতব) তিসাতব উতিে করা িে । চান্নাতভরা কাোতভ 1981 সানে োুঁর
তজিা কধায়াতনর ( তিিা) জন্য সাতিেয আকাতদতম পু রস্কার পাে।
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কিজস সম্পন ে :

“Humane: How the United States Abandoned Peace

•

অেুষ্ঠাে চলাকালীে IAF োর কদিী়ে কেজস MK-I ac প্রদিটে করতব ।

and Reinvented War” তশনরানানমর এ টি নিুন িই

এটি RSAF (র়েযাল তসঙ্গাপু র এ়োর কফাসট) এবং অন্যান্য অংিগ্রিণকারী

প্র াতশি হনয়নে

কতন্টেতজন্টতদর সাতথও কযাগাতযাগ করতব।
•

লাইর্ কমব্যার্ এ়োরক্রাফ্ট (LCA) কেজস োর উন্নে িযািতলং ববতিষ্ট্য
এবং চালচলে প্রদিটে করতে তেম্ন-স্ততরর অযাতরাতবটিক্স প্রদিটে করতব।

স্যামুত়েল মত়েতের কলো “Humane: How the United States
Abandoned Peace and Reinvented War” তিতরাোতমর একটি েেুে
বই প্রকাতিে িত়েতে । স্যামুত়েল মত়েে ইত়েল ল স্কুতলর আইেিাতস্ত্রর অোপক

ভারিীয় কসনািাতহনী "Sainya Ranakshetram" নানম

এবং ইত়েল তবশ্বতবদ্যালত়ের ইতেিাতসর অোপক । তেতে এই বইটির মােতম

হযা াথননর পতরচােনা নরনে

মাতকট ে যুক্তরাতষ্ট্রর সানথ তভনয়িনাম যু দ্ধ (1955-1975), ক াতরয়ান যু দ্ধ

ভারেী়ে কসোবাতিেী " Sainya Ranakshetram" োতম একটি িযাকাথে
পতরচালো কতরতে । ভারেী়ে কসোবাতিেীর সােটি কমাতির মতে একটি
তসমো-তভতত্ত আতমে কট্রতনিং মান্ড (ARTRAC) এর সামতগ্রক তেতদট িো়ে
মু হুর তমতেটাতর

নেজ অ্ফ কটতে তমউতনন শন ইতিতনয়াতরিং

(1950-1953), তবিীয় তিশ্বযু দ্ধ (1939-1945) ইেযাতদ সম্বতন্ধ আতলাচো
কতরে এবং এটি কদতির কমাতর্ও অগ্রগতেতে সািায্য করতব ো ো তেতে উতিে
কতরে ।

"Dignity in a Digital Age: Making Tech Work for All

(MCTE)-এ িযাকাথেটি পতরচাতলে িত়েতেল।

of Us" তশনরানানমর এ টি িই প্র াতশি হনয়নে

ইনভনন্টর মূ ে পনয়ন্ট:

করা োন্নার রতচে “Dignity in a Digital Age: Making Tech Work

•

তবশ্বতবদ্যালত়ের সিতযাতগো়ে " Sainya Ranakshetram" োতম

for All of Us” োতম একটি েেুে বই প্রকাতিে িত়েতে । বইটি প্রযুতক্তগে
অগ্রগতের কারতণ আতমতরকােতদর জীবেধারার পতরবেট তের প্রভাবটি েুতল ধতর ।

পতরচাতলে িত়েতেল।

এটি তিতজর্াল তবভাজে সিতকট ও উতিে কতরতে, কযমে-প্রযু তি এবং

ভাচটু ়োল ইতভন্টটিতে 15,000-জতেরও কবতি অংিগ্রিণকারীরা অংিগ্রিণ

রাজনস্বর অ্সম অ্যানক্সস | করা োন্না িতলে একজে ভারেী়ে-আতমতরকাে

কতরতেল |

তযতে তসতলকে ভযাতল অঞ্চতলর অন্তভুটক্ত কযাতলতফাতেট়ো কজলার প্রতেতেতধত্বকারী

•

ইতভন্টটি 01 অতক্টাবর 2021 কথতক 31 তিতসম্বর 2021 পযটন্ত রাষ্ট্রী়ে রক্ষা

মাতকট ে কংতগ্রসম্যাে ।

Books & Authors News in Bengali
রাজীি ভাটিয়া “India-Africa Relations: Changing

Miscellaneous News in Bengali

Horizons” নানম এ টি নিুন িই তেনখনেন

মু ম্বাই ইন্টারন্যাশনাে তফল্ম কফতেভযানের 17িম সিংস্করণ কম

রাষ্ট্রদূে রাজীি কুমার ভাটিয়া “India-Africa Relations: Changing

মানস অ্নু তিি হনি

Horizons” তিতরাোতমর একটি েেুে বই(োুঁর 3য় িই) তলতেতেে| বইটির
মােতম তেতে ভারে এবং আতিকার বন্ধুত্ব সম্বতন্ধে সমস্ত গুরুত্বপূ ণট েথ্য েুতল

িকুতমন্টাতর, ির্ট তফকিে এবং অযাতেতমিে তফতের জন্য মুম্বাই ইন্টারন্যািোল

ধরা িত়েতে । এোডা, বইটি ভারে এবং আতিকার ঐতেিাতসক পর্ভূতম এবং

তিতভিে কমতিতক্স 29 কম কথতক 4 জু ন, 2022 পযটন্ত অেুতষ্ঠে িতব । কয

ঔপতেতবতিক অেীেতক তবস্তাতরেভাতব বণটো কতর |

তফেগুতল 1 কসতপ্টম্বর, 2019 এবং 31 তিতসম্বর, 2021-এর মতে সিন্ন

তিে ক টনসর কেখা ‘How to Prevent the Next Pandemic’
তশনরানানমর এ টি িই প্র াতশি হনি

তফে কফতস্টভযাল (MIFF-2022) এর 17িম সংস্করণ মুম্বাইত়ের তফে

িত়েতে, কসগুতলই এোতে কযাগ্য বতল তবতবতচে িতব ৷ তফে তস্টভযাতলর কসরা
িকুতমন্টাতর পাতব Golden Conch এবং েগদ 10 োখ টা া । কযতিেু
ভারে আজাতদ কা অমৃে মতিাৎসব উদযাপে করতে, োই বেট মাে সংস্করণটি

তবল কগর্তসর কলো ‘How to Prevent the Next Pandemi’

India@75 তথতম কসরা ির্ট তফতের জন্য একটি তবতিি পু রস্কার চালু কতরতে।

তিতরাোতমর একটি বই 2022 সাতলর কম মাতস প্রকাতিে িতব । বইটিতে তবল

অেুষ্ঠােটি 1990 সাল কথতক েথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রতকর তফে তবভাগ বারা

কগর্স তেতদট ষ্ট্ পদতক্ষতপর কথা তলতেতেে, যা ভতবষ্যতের মিামারী বতন্ধর সাতথ

সংগঠিে ি়ে | এটি দতক্ষণ এতি়োর েে-তফচার তফতের জন্য প্রাচীেেম এবং

মােুতির আরও ভাল স্বািয প্রদাে করতেও সািায্য করতব ।

বৃ িত্তম উৎসব।
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J&K ভনে র সাটিেতফন শননর জন্য QR ক াে-তভতত্ত
প্রতিয়া চােু নরনেন
জম্মু ও কাশ্মীতরর কলফতর্ন্যান্ট গভেটর মতোজ তসেিা ককন্দ্রিাতসে অঞ্চতলর
িস্ততেতমটে কাতপটতর্র িংসাপত্র এবং কলতবতলংত়ের জন্য একটি QR ককািতভতত্তক প্রতক্র়ো চালু কতরতেে । QR-তভতত্তক অযাতিতকিতের মােতম কদতির
গ্রািকরা জম্মু ও কাশ্মীতর উত্পাতদে কাতপটতর্র সেযো যাচাই করা এবং অন্যান্য
প্রত়োজেী়ে তবিদ পরীক্ষা করতে পাতরে | মতোজ তসেিা UT-এর িস্ততিল্প ও
োুঁতের পু রস্কারপ্রাপ্ততদরও অতভেন্দে জাতেত়েতেে । J&K িস্ততিল্প িল
ভারতের সৃ জেিীল ঐতেতিযর ভািার, যা একটি সাংস্কৃতেক অতভব্যতক্ত তিতসতব
কাজ করতে।

মু ম্বাই ইন্টারন্যাশনাে তফল্ম কফতেভযানের 17 িম আসর কম
মানস অ্নু তিি হনি
িকুতমন্টাতর, ির্ট তফকিে এবং অযাতেতমিে তফতের জন্য মুম্বাই ইন্টারন্যািোল
তফে কফতস্টভযাল (MIFF-2022) এর 17 েম সংস্করণ মুম্বাইত়ের তফে
তিতভিে কমতিতক্স 29 কম কথতক 4 জু ে, 2022 পযটন্ত অেুতষ্ঠে িতব । কয
তফেগুতল 1 কসতপ্টম্বর, 2019 এবং 31 তিতসম্বর, 2021-এর মতে সিন্ন
িত়েতে, কসগুতল কযাগ্য বতল তবতবতচে িতব ৷ এই কফতস্টভাতলর কসরা
িকুতমন্টাতর পাতব Golden Conch এবং েগদ 10 লাে র্াকা ।

োির ভারনির প্রথম প্ল্াতে
ক াম্পাতন হনয় উনঠনে

িাবর তিমাচল প্রতদতি একটি েেুে 'পতরনিশ িাাঁচাও' প্রচারাতভযাতের সূ চো
কতরতেে | এোডা োরা তবতভন্ন িির ও গ্রাতম স্কুতলর বাচ্চাতদর সাতথ কাজ
করতে | োরা বজটয তবে, স্যাতের্াতর সু তবধা এবং আইইতস (েথ্য, তিক্ষা, এবং
কযাগাতযাগ) উপকরণ সরবরাি কতর সরকারী স্কুলগুতলতক সিা়েো করতে।

LAHDC তভন্নভানি সক্ষম ব্যতিনদর জন্য "Kunsnyom
তস্কম" চােু নরনে
লাদাে অতর্ােমাস তিল কিতভলপতমন্ট কাউতেল (LAHDC) তবতভন্নভাতব
সক্ষম ব্যতক্ততদর জন্য ‘Kunsnyoms তস্কম’ চালু কতরতে । Kunsnyoms কথার
অথট িল ‘স নের জন্য সমান, সিার জন্য ন্যায্য’ । এই েেুে প্রকতল্পর
অধীতে, কলি তিল কাউতেল 90 িোংি ভেুটতকতে দতরে মােুিতদর সিা়েক
তিভাইস, প্রযুতক্ত সরবরাি করতে ।
তস্কম সম্পন ে :
এই েেুে তস্কমটি চালু কতর LAHDC কলি-এর প্রধাে তেবটািী কাউতেলর এবং
কচ়োরম্যাে, তমঃ োতি গ্যালসে | তস্কতমর অধীতে তেবটািী কাউতেলররা 28টি ট্রাই
স্কুর্ার, ব্যার্াতর চাতলে হুইলতচ়োর এবং তবতিি প্রত়োজতের জন্য োোরকম
প্রত়োজেী়ে উপকরণ িস্তান্তর কতরতেে ।

িজেয তনরনপক্ষ FMCG

িাবর ইতি়ো প্রথম ভারেী়ে কভাক্তা পণ্য ককািাতে িত়ে উতঠতে, যা
সিূ ণটরূতপ িাতস্টক বজটয তেরতপক্ষ িত়েতে । এটি FY21-22-এ প্রা়ে 27,000
কমট্রিক র্ে কভাক্তা িাতস্টক বজটয সংগ্রি, প্রতক্র়োকরণ এবং পু েবটযবিার কতরতে ।
িাবর পু েবটযবিাতরর তদক কথতক িাতস্টক প্যাতকতজং ব্যবিারতক োতডত়ে যাও়োর
ল্যািমাকট অজটে কতরতে । িাবতরর িাতস্টক বজটয ব্যবিাপো উতদ্যাগটি িাতস্টক
বজটয ব্যবিাপো (PWM) তে়েতমর অংি তিতসতব 2017-18 সাতল চালু করা
িত়েতেল।
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