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National News in Bengali 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী ‘কিষাণ মরান যাত্রার’ উদ্বাধন িদ্রন এবং 100টি 

‘কিষাণ মরান’ পতািার উদ্মাচন িদ্রন 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী গরুড় অ্যারোরেস প্রাইরেট লিলমরটরেে উরযারগ 

‘কিষাণ মরান যাত্রার’ উরবাধন করেরেন এবং োেরেে লবলেন্ন োরযযে 

খামােগুলিরে কীটনাশক মে কোে যন্য োেরেে লবলেন্ন শহরে 100টি 

‘কিসান মরান’ পোকাে উরমাচন করেরেন। 100টি লকষাণ মরান োেরেে 

16টি োরযযে 100টি গ্রারম েত্তনা কো হরেরেি,  যাে মরে উত্তে প্ররদশ, 

পাঞ্জাব এবং মগাো অ্ন্তেভু ক্ত েরেরে । 
 

গুরুত্বপূণণ কদিসমূহ: 

• কৃষকো উচ্চ ক্ষমোসম্পন্ন লকষাণ মরান ব্যবহাে করে োরদে উৎপালদে 

পণ্য মযমন ফি, শাকসবলয এবং ফভ ি নযযনেম সমরে বাযারে পলেবহন 

কেরে পােরব এবং োরদে আে বাড়ারে পারে । 

• উরবাধন কোে সমে, প্রধানমন্ত্রী হলেোনাে মারনসারেরে কৃষকরদে 

উরেরে োষণ মদন । লকষাণ মরান যাত্রা হলেোনাে গুেগাাঁ ওরেে মারনসাে 

মেরক ফ্ল্যাগ অ্ফ কো হরেলেি । 

• লকষাণ মরানগুলি ফসরিে মযল্যােন, যলমে মেকরেুে লেলযটাইরযশন এবং 

কীটনাশক ও পভলিে যন্য মে কোে উরেরে প্রচাে কো হরব। 

• Garuda Aerospace আগামী দুই বেরে দুই িক্ষ মরান তেলেে িক্ষয লিে 

করেরে এবং এটি যভবকরদে যরেি কমুসংিারনে ব্যবিা কেরব৷ 
 

ভারত UAE-মত মদদ্ের বাইদ্র প্রথম IIT স্থাপন িরদ্ত চদ্েদ্ে  

ইলিোন ইনলিটিউট অ্ফ মটকরনািলয োেে-UAE বালণযয চভ লক্তে অ্ংশ 

লহসারব সংযভক্ত আেব আলমেশালহরে (UAE) োেরেে বাইরে প্রেম শাখা 

িাপন কেরে চরিরে  । UAE এবং োেরেে মরে স্বাক্ষলেে ব্যাপক 

অ্েুননলেক অ্ংশীদালেত্ব চভ লক্ত (CEPA) সকি মক্ষরত্র মযৌে মকৌশিগে 

সহরযালগোে একটি নেভ ন পযুারেে সযচনা কেরব । সাংসৃ্কলেক প্রকল্প, সাংসৃ্কলেক 

আদান-প্রদান এবং প্রচারেে যন্য দুই মদশ একটি োেে-UAE সাংসৃ্কলেক 

পলেষদও গঠন কেরব। 
 

চুকি সম্পদ্িণ : 

উেে মদরশে মরে বালণযয ও লবলনরোগ বাড়ারে এবং অ্েনুনলেক অ্গ্রগলেে 

একটি নেভ ন যভরগে সযচনা কোে যন্য একটি এরযিা লনরে অ্নভলিে োচভু োি শীষু 

সরেিরনে পরে চভ লক্তটি স্বাক্ষলেে হে । মশখ মমাহােদ লবন যারেদ আি 

নালহোন, আবভধালবে ক্রাউন লপ্রন্স এবং সংযভক্ত আেব আলমেশাহীে সশস্ত্র বালহনীে 

মেপভটি সভলপ্রম কমািাে এবং োেরেে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমালদ এই সরেিরন 

অ্ংশ লনরেরেন। 
 

মিন্দ্রীয় মন্ত্রী কিকররাজ কসং পাবকেি ম াদ্মদ্ন গ্রামীণ সংদ্যাি 

GIS প্রিাে িদ্রদ্েন 

গ্রামীণ উন্নেন ও পঞ্চারেলে োরযে মকন্দ্রীে মন্ত্রী লগলেোয লসং পাবলিক 

মোরমরন গ্রামীণ সংরযাগ GIS মেটা প্রকাশ করেরেন ৷ এই মেটারে 8 

িরক্ষেও মবলশ গ্রামীণ সভলবধাগুলিে যন্য GIS মেটা অ্ন্তেভু ক্ত েরেরে, যা PM-

GSY লস্করমে যন্য তেলে কো GIS প্ল্যাটফম ু ব্যবহাে করে সংগ্রহ এবং 

লেলযটািাইয কো হরেরে । লগলেোয লসং োড়াও, অ্ন্যান্য মকন্দ্রীে মন্ত্রী মযমন 

ফাগ্গান লসং কুিারে এবং সাধ্বী লনেঞ্জন মযযালেও মভলক্ত অ্নভিারন উপলিে 

লেরিন। 
 

কবিাদ্নদ্র মিকরয়ার িাউদ্েকেং ওয়ািণ েপ ‘‘Pramarsh 2022’ 

চােু িরা হদ্য়দ্ে 

সংসৃ্কলে ও সংসদ লবষেক প্রলেমন্ত্রী, অ্যভু ন োম মমঘওোি োযিারনে লবকারনে 

মযিা অ্ঞ্চরিে লশক্ষােীরদে যন্য ‘Pramarsh 2022’ নারম একটি মমগা 

কযালেোে কাউরন্সলিং কমুশািা চািভ করেরেন । লবকারনে মযিাে হাযাে হাযাে 

মবসেকালে ও সেকালে স্কভ রিে এক িারখেও মবলশ লশক্ষােী এবং গ্রামীণ এিাকাে 

মানভষযন এই কমুশািাে অ্ংশগ্রহণ করে। এটি োেরে প্রেম এই ধেরনে ঘটনা 

মযখারন, একটি 1 িারখেও মবলশ লশক্ষােী কযালেোে কাউরন্সলিংরে অ্ংশগ্রহণ 

করেরে। 
 

‘Pramarsh 2022’ িমণোো সম্পদ্িণ : 

• ‘Pramarsh 2022’  কমুশািা লশল্প-অ্যাকারেলমো ব্যবধান পযেণ কোে 

প্ররচিাে একটি সম্প্রসােণ এবং লশক্ষােীরদে কারে উপিব্ধ লবলেন্ন পেন্দ 

সম্পরকু জ্ঞান প্রদান কো, যারে োরদে আেও সরচেন লসদ্ধান্ত লনরে 

সহােো কো যাে । 

• কমুশািাটি শ্রম ও কমুসংিান মন্ত্ররকে অ্ধীরন ন্যাশনাি ইনলিটিউট অ্ফ 

কযালেোে সালেুরসস (NICS) এবং মবঙ্গািভরু-লেলত্তক লশক্ষামযিক িাটু-

আপ এেভ মাইিরিানস, লশক্ষা অ্লধদপ্তে, োযিারনে সহােোে মযৌেোরব 

আরোযন কো হরেলেি । 
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REWARD প্রিল্প বাস্তবায়দ্নর জন্য GoI, কবশ্বব্াংি $115 

কমকেয়দ্নর ঋণ চুকি স্বাক্ষর িদ্রদ্ে 

োেে সেকাে, কণুাটক ও ওলড়শাে োযয সেকাে এবং লবশ্বব্যাংক 

Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience 

through Innovative Development (REWARD) মপ্রাগ্রারমে মােরম 

কৃলষে স্বাোলবক অ্বিাে প্রেযাবেুরনে যন্য $115 লমলিেন (INR 869 মকাটি) 

অ্রেুে চভ লক্ত স্বাক্ষে করেরে । এই মপ্রাগ্রামটি যিবােভ পলেবেুরনে প্রলে 

কৃষকরদে লিলেিাপকো বাড়ারে, উচ্চ উত্পাদনশীিো এবং আেও োি আে 

বৃলদ্ধরে সাহায্য কোে উরেরে যােীে এবং োষ্ট্রীে প্রলেিানগুলিরক উন্নে 

যিাশে ব্যবিাপনা পদ্ধলে গ্রহণ কেরে সহােো কেরব। 
 

$115 কমকেয়ন ঋদ্ণর পকরমাদ্ণর কবভাজন নীদ্চ মদওয়া হে: 

• কণুাটক সেকাে- $60 লমলিেন (INR 453.5 মকাটি) 

• ওলড়শা সেকাে- $49 লমলিেন (INR 370 মকাটি) 

• মকন্দ্রীে সেকাে- $6 লমলিেন (INR 45.5 মকাটি) 
 

ঋদ্ণর েতণ াবেী: 

ঋণটি লবশ্বব্যাংরকে ইন্টারন্যােনাে ব্াংি ফর করিনস্ট্রািেন অ্যান্ড 

ম দ্ভেপদ্মন্ট (IBRD) বাো প্রদান কো হরেরে এবং 4.5 বেরেে মগ্রস 

লপলেেে সহ 15 বেরেে মমোরদে যন্য প্রদান কো হরেরে । 
 

সরিার ভারতদ্ি স্বাস্থযখাদ্তর জন্য কবশ্বব্াপী উৎস কহদ্সদ্ব 

অ্বস্থান িরার উদ্েদ্ে ‘Heal by India’ এর পকরিল্পনা িদ্রদ্ে 

োেে সেকাে স্বািয খারে োেরেে লশক্ষা প্রলেিারনে উন্নলেে যন্য ‘Heal by 

India’  উরযাগরক প্রচাে কেরে চরিরে । মকন্দ্রীে স্বািয মন্ত্রক সম্প্রলে দু'লদন 

ধরে ‘Heal by India’  নারম একটি লচন্তন লশলবরেে আরোযন করেরে । 
‘Heal by India’  উরযারগে প্রধান উরেে হি স্বািয খারে োেরেে 

প্রলশলক্ষে মপশাদােরদে যন্য কবদ্দদ্ে চািকরর সুদ্যাি ততকর িরা এবং 

স্বারিযে মক্ষরত্র মানসম্পন্ন মানবসম্পদ তেলে কোে উরেরে লশক্ষাে উন্নলে 

সাধন কো |  এইোরব োরদে লবরশ্বে ময মকানও মদরশ কায কোে উপরযাগী 

কো সম্ভব হরব ।  
 

'কহে বাই ইকন্ডয়া'-এর অ্ধীদ্ন েক্ষযগুকে অ্জণ ন িরদ্ত: 

• োেে সেকাে োি মযাগ্য faculty, No Language Barrier, উন্নে 

প্রযভলক্তে প্রাপ্যো, ইলেবাচক সেকােী নীলে ইেযালদ লনরে কায কেরে।  

• এরে প্রাে 50-60টি স্ট্রীম েরেরে মযমন োরেটিলশোন, নাস,ু ল্যাব 

মটকলনলশোন, প্যাোরমলেকস, OT (অ্পারেশন লেরেটাে) অ্যারটনরেন্ট, 

লফলযওরেোলপি, OT মটকলনলশোন, বাধুকয মোগীরদে যরেে যন্য 

মমলেরকি অ্যারটনরেন্ট ইেযালদ । এরদে লস্কি ইলিো মপ্রাগ্রারমে অ্ধীরন 

প্রলশক্ষণ মদওো হরব। 
 

মহারাদ্ে ভারদ্তর প্রথম বাদ্য়াদ্সফটি মেদ্ভে-3 মমাবাইে 

ল্যাবদ্রটকরর উদ্বাধন িরা হদ্য়দ্ে 

মকন্দ্রীে স্বািয ও পলেবাে কল্যাণ মন্ত্রী ভারতী প্রবীণ পাওয়ার মহাোরষ্ট্রে 

নাকসদ্ি োেরেে প্রেম বাদ্য়াদ্সফটি মেদ্ভে-3 িনদ্টইনদ্মন্ট মমাবাইে 

ল্যাবদ্রটকরর উরবাধন করেরেন । মমাবাইি ল্যাবরেটলে ICMR -এে 

লবরশষোরব প্রলশলক্ষে লবজ্ঞানীো নেভ ন উদীেমান োইোি সংক্রমণ েদন্ত 

কেরে সাহায্য কেরব । নেভ ন চািভ হওো ল্যাবটি মদরশে প্রেযন্ত অ্ঞ্চরিে মানভষ 

এবং লবলেন্ন প্রাণীে উত্স মেরক নমভনা ব্যবহাে করে প্রাদুেুারবে েদন্ত কেরে 

পােরব ।  

মকন্দ্রীে স্বািয ও পলেবাে কল্যাণ মন্ত্রী ভারতী প্রবীণ পাওয়ার পেীক্ষাগারেে 

উরবাধন করেন এবং বরিন ময, বারোরসফটি মিরেি-3 মমাবাইি ল্যাবরেটলেটি 

প্রধানমন্ত্রী আেভষ্মান োেে স্বািয পলেকাঠারমা লমশরনে মােরম স্বািযরসবাে 

পলেকাঠারমারক শলক্তশািী কোে যন্য সেকারেে প্ররচিাে একটি উরেখরযাগ্য 

মযল্য সংরযাযন । 
 

কিকররাজ কসং মহাত্মা িান্ধী NREGA-এর জন্য Ombudsperson 

অ্যাপ চােু িদ্রদ্েন 

মকন্দ্রীে গ্রারমান্নেন ও পঞ্চারেলে োয মন্ত্রী  লগলেোয লসং মহাত্মা গান্ধী 

NREGA-এে যন্য Ombudperson অ্যাপ চািভ করেরেন। গ্রামীণ উন্নেন 

মন্ত্রক একটি ন্যােপাি অ্যাপ তেলে করেরে, যারে লেলন লবলেন্ন উত্স মেরক 

প্রাপ্ত অ্লেরযারগে লেলত্তরে ন্যােপারিে অ্লেরযারগে প্রলেরবদন এবং 

মশ্রলণবদ্ধকেণ কেরে পারেন । োযয/রকন্দ্রশালসে অ্ঞ্চরি মহাত্মা গান্ধী 

NREGA প্রকল্প বােবােরনে সারে সম্পলকুে মেৌে, লেলযটাি এবং গণমােম। 
 

অ্যাপটি সম্পদ্িণ : 

• অ্যাপটি লনরদুলশকা অ্নভযােী প্রলেটি মক্ষরত্র ন্যােপারিে বাো সহয ট্র্যালকং 

এবং সমেমরো পভেস্কাে প্রদানরক সক্ষম কেরব ৷ ন্যােপাি অ্যারপে 

মােরম ওরেবসাইরট তত্রমালসক এবং বালষুক প্রলেরবদনও সহরযই 

আপরিাে কো যারব | 

• অ্যাপটি ন্যােপািরক স্বচ্ছো এবং যবাবলদলহোে প্রলে োরদে দালেত্ব 

পািরন আেও মবলশ পলেমারণ সাহায্য কেরব ।  
 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী ইরদারে 550-টন ক্ষমতাে ম াবে-ধন 

প্ল্যারেে উরবাধন কেরেন 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদি দিদিও কনফারেরেে মাধ্যরম মধ্যপ্ররিরেে ইরদারে 

550 টন ক্ষমতাে "ম াবে-ধন (বার া-CNG) প্ল্যান্ট" উরবাধন করেরেন। এটি 

এদে াে বৃহত্তম বার া-দিএনদি প্ল্যান্ট। এটি 150 মকাটি টাকা ব্যর  স্থাপন কো 

হর রে। বি্য মেরক িম্পি উদ্ভাবরনে ধােণাে উপে দিদত্ত করে ম াবধ্ন উদদ্ভি। 

মিিা েহুরে  ৃহস্থাদিে বি্য এবং  বাদি পশু ও খামারেে বি্য হি ম াবে ধন। 
 

বার া CNG প্ল্যারেে প্রর াজন কী? 

িক্ষ িক্ষ টন আবি্না কর ক িেক ধরে িাো মিরে হািাে হািাে একে িদম 

িখি করে আরে যা বা ়ু ও পাদন দূষরণে কােণ, মো  েডারনাে প্রধান কােণ। 

প্ল্যান্টটি েূন্য-ল্যান্ডদফি মরিরিে উপে দিদত্ত করে, যাে মারন মকান প্রতযাখ্যান 

ততদে কো হরব না। 
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উদ্ভিরদে উপকাদ্ভেতা দ্ভক? 

• দিনহাউি গ্যাি দন ্মন হ্রাি, িব়ুি েদি প্রিান; এবং িাে দহিারব তিব 

করম্পাস্ট। 

• ইরদাে ম াবে ধন বার া দিএনদি প্ল্যান্টটি প্রদতদিন প্রা  17,000 মকদি 

দিএনদি এবং প্রদতদিন 100 টন তিব করম্পাস্ট উত্পািন কেরব। 

• আ ামী দুই বেরেে মরধ্য ৭৫টি বড মপৌেিিা  এ ধেরনে ম াবে ধন বার া 

দিএনদি প্ল্যান্ট স্থাপরনে প্রস্তাব কো হর রে। 
 

সংসৃ্ককত প্রকতমন্ত্রী বদ্ে ভারতদ্মর কসিদ্নচার টিউন প্রিাে 

িদ্রদ্েন  

সংসৃ্কলে ও লবরদশমন্ত্রী মীনাকাশী মিলখ ‘বদ্ে ভারতম’-এে যন্য একটি 

লসগরনচাে টিউন প্রকাশ করেরেন । সভেটি লদরেরেন গ্রযালম পভেস্কাে লবযেী করকি 

মিজ এবং কবক্রম ম াষ । এটি প্রযােন্ত্র লদবরসে 2022 সারিে ‘বদ্ে 

ভারতম’ অ্নভিারনে যন্য তেলে কো হরেলেি । এটি বরন্দ োেেম গারনে 

সভেকাে লেলক মকয এবং লবক্রম মঘারষে আকষুণীে িাইে পােফেম্যান্স বাো 

অ্নভসেণ কো হরেলেি। 

 

International News in Bengali 
 

রাকেয়ার মপ্রকসদ্ ন্ট পুকতন ইউদ্ক্রনদ্ি কতনটি মদদ্ে ভাি 

িদ্রদ্েন 

োলশোে মপ্রলসরেন্ট ভ্লালদলমে পভলেন পযবু ইউরক্ররনে লবলচ্ছন্নোবাদী অ্ঞ্চি - 

ম াদ্নস্ক এবং েুহানদ্স্কর স্বাধীনোরক স্বীকৃলে লদরেরেন । পভলেন মঘাষণা 

করেরেন ময, মরস্কা-সমলেুে লবররাহীরদে লবরুরদ্ধ ইউরক্রনীে বালহনী দীঘুিােী 

সংঘারে প্রকারে তসন্য ও অ্স্ত্র পাঠারনাে যন্য োলশোে পে প্রশে করেরে । 

রুশ-সমলেুে লবররাহীো 2014 সাি মেরক ইউরক্রনীে মসনারদে সারে 

ম াদ্নটস্ক এবং েুহানদ্স্ক যভদ্ধ করে যালচ্ছি | 

োলশো-সমলেুে লবলচ্ছন্নোবাদী এবং ইউরক্রনীে বালহনীে মরে িড়াইরেে আট 

বেে পে পভলেন ম াদ্নটস্ক এবং েুহানস্ক অ্ঞ্চরিে স্বাধীনোরক স্বীকৃলে লদরে 

হুকুমালদরে স্বাক্ষে করেরেন এবং আইন প্ররণোরদেরক সামলেক সহােোে পে 

প্রশে কোে ব্যবিা অ্নভরমাদরনে আহ্বান যালনরেরেন। 
 

মনপাে ভারদ্তর UPI প্ল্যাটফমণ স্থাপনিারী প্রথম মদে হদ্ত 

চদ্েদ্ে 

মনপাি হরে  চরিরে োেরেে UPI লসরিম গ্রহণকােী প্রেম মদশ, যা 

োেরেে এই প্রলেরবশী মদরশে ন্যাশনাি মপরমন্টস করপুারেশন (NPCI) এে 

লেলযটাি অ্েুনীলেরক রূপান্তলেে কেরে গুরুত্বপযণু েয লমকা পািন কেরব । 

NPCI-এে আন্তযুালেক শাখা NPCI ইন্টারন্যােনাে মপদ্মন্টস কেকমদ্ট  

(NIPL) মসবা প্রদারনে যন্য মিটওদ্য় মপদ্মন্টস সাকভণ স (GPS) এবং 

Manam Infotech  এে সারে হাে লমলিরেরে । GPS হি মনপারিে 

অ্নভরমালদে মপরমন্ট লসরিম অ্পারেটে । Manam Infotech  মনপারি 

ইউলনফাইে মপরমন্ট ইন্টােরফস (UPI) িাপন কেরব। 

এই সহরযালগোটি মনপারি বৃহত্তে যনসাধােরণে কল্যারণ কায কেরব এবং 

মদরশ ইন্টােঅ্পারেবি লেরেি-টাইম পােসন-টভ -পােসন (P2P) এবং ব্যলক্ত-

মেরক-মারচুন্ট (P2M) মিনরদনরক শলক্তশািী কেরব । নগদ মিনরদরনে 

লেলযটািাইরযশন এবং মকন্দ্রীে ব্যাঙ্ক লহসারব মনপাি সেকাে এবং মনপাি 

সেকাে ব্যারঙ্কে উরেেগুলিরক পযেণ কোে যন্য মনপাি োেরেে বাইরে 

অ্েুপ্রদারনে প্ল্যাটফম ুলহসারব UPI গ্রহণকােী প্রেম মদশ হরব । 
 

ফ্রাে নয় বের পর মাকে মথদ্ি মসনা প্রতযাহাদ্রর ম াষণা িদ্রদ্ে   

ফ্রারন্সে মপ্রলসরেন্ট ইমানুদ্য়ে ম্যাদ্ক্রাোঁ  মঘাষণা করেরেন ময, ফ্রান্স এবং 

ফ্রারন্সে ইউরোপীে অ্ংশীদােো নে বেরেেও মবলশ সমে ধরে লযহালদ 

লবররারহে লবরুরদ্ধ িড়াই কোে পে মালি মেরক সামলেক প্রেযাহাে কেরব । 

2013 সারি সমাযোলন্ত্রক মপ্রলসরেন্ট ফ্রাাঁ রসাো ওিাাঁ রদে অ্ধীরন ফ্রান্স প্রেম 

মালিরে লযহালদরদে লবরুরদ্ধ মসনা মমাোরেন করে । মদশটিে ক্ষমোে োকা 

যান্তা সেকারেে সরঙ্গ ফ্রারন্সে সম্পরকুে োঙ্গরনে কােরণ এই লসদ্ধান্তটি মনওো 

হরেরে । এই সামলেক অ্লেযারনে মকন্দ্রিি মালি মেরক নাইযারে িানান্তলেে 

হরব । 

সাম্প্রলেক বেেগুলিরে, োযননলেক অ্লিেো, দালেরযো এবং িানীে 

কেুৃপরক্ষে দুবুিোরক কারয িালগরে লযহালদো প্রাক্তন ফোলস উপলনরবরশে 

মবশ লকেভ  অ্ঞ্চি দখি করেরে । মালিরে ফোলস মকৌশরিে সমারিাচকো 

দীঘুকাি ধরে ফ্রারন্সে নীলেলনধুােকরদে অ্লেরযাগ করেরেন । োই, অ্বরশরষ 

ফ্রান্স সেকাে এই লসদ্ধান্তটি লনরে বাে হরেরে | 
 

ইসরাইে সফেভাদ্ব ফায়ার ‘কস-ম াম’ নতুন মনৌ কবমান প্রকতরক্ষা 

ব্বস্থার পরীক্ষা িদ্রদ্ে 

ইসোরেি সফিোরব একটি নেভ ন মনৌলবমান প্রলেেক্ষা ব্যবিা "কস-ম াম" এে 

পেীক্ষা করেরে, যা ইসোরেলি মনৌবালহনীে Sa’ar 6-মশ্রলণে করেুরট ব্যবহাে 

কো হরব। "কস-ম াম" হি আেেন মোরমে মনৌ সংস্কেণ, যা Gaza Strip  

মেরক স্বল্প-পাোে েরকট এবং মক্ষপণাস্ত্রগুলিরক আটকারে ও ধ্বংস কেরে 

ইসোরেরিে একটি সব-ুআবহাওোে লবমান প্রলেেক্ষা ব্যবিা । এই সফি 

পেীক্ষাটি ইসোরেরিে সামভলরক সম্পদ েক্ষাে যন্য ইসোরেলি মনৌবালহনীে 

মক্ষপণাস্ত্র প্রলেেক্ষা ব্যবিারক আেও শলক্তশািী কেরব। 
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State News in Bengali 
 

কহমাচে প্রদ্দদ্ের চাম্বা মজো হে 100তম ‘Har Ghar Jal’ 

মজো 
যি যীবন লমশন সাো মদরশে 100টি মযিাে প্রলেটি বালড়রে করিে যি 

সেবোরহে উরেখরযাগ্য মাইিফিক অ্যুন করেরে । লহমাচি প্ররদরশে চাম্বা, 

100 েম ‘Har Ghar Jal’ মযিা হরে উরঠরে | প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদীে 

2024 সারিে মরে মদরশে প্রলেটি বালড়রে লবশুদ্ধ করিে যি সেবোরহে 

স্বপ্নরক পযেণ কোে উরেরে আড়াই বেরেে স্বল্প সমরেে মরে এবং COVID-

19 মহামােী ও িকোউরনে বাধা সরেও 5.78 মকাটিেও মবলশ গ্রামীণ পলেবারেে 

কারে যি সেবোহ কো হরেরে । ফিস্বরূপ, আয মদরশে 100টি মযিা লবশুদ্ধ 

করিে যি সেবোরহে সভলবধা উপরোগ কেরে এবং সেকাে বাো 2024 সারিে 

মরে প্রলেটি গ্রামীণ পলেবারে করিে যি সেবোহ কোে সংকল্প পযেরণে পরে 

অ্গ্রসে হরেরে | 
 

কহমাচে প্রদ্দদ্ের মাকন্ডদ্ত প্রথম জীবববকচত্রয পািণ  িদ্ে উদ্েদ্ে 

লহমাচি প্ররদরশ  লবপন্ন লহমািে মেষয সংেক্ষরণে যন্য প্রেম যীবনবলচত্রয পাকু 

গরড় উরঠরে । এই পাকুটি মাকন্ডর ভুো উপতযিায় তেলে হরে চরিরে । 1 

মিাটি টািা ব্যরে লহমাচিরেে বন লবোগ বাো ন্যােনাে কমেন অ্ন 

কহমােয়ান স্টাক জ (NMHS) এে অ্ধীরন যীবনবলচত্রয পাকুটি িাপন কো 

হরেরে। পাকুটি িাপরনে উরেে হি লবিভলপ্তে পরে যাওো লহমািরেে ঔষলধ 

মেষযগুলিে গেীেোরব অ্নভসন্ধান চািারনাে উরেরে গরবষকরদে যন্য নেভ ন 

সভরযাগ প্রসালেে কোে পাশাপালশ পযুটন লক্রোকিাপগুলিরক সংযভক্ত কো  । 
 

মিন জীবববকচত্রয পািণ  গুরুত্বপূণণ? 

তযব তবলচত্রয মানবযালেে অ্ব্যাহে অ্লেরত্বে উরেরে একটি মযল্যবান সম্পদ | 

োই, যীবনবলচত্রয সংেক্ষণ মানভরষে এবং বােভমণ্ডরিে মরে োেসাম্য 

পভনরুদ্ধারেে সারে সম্পলকুে । যীবনবলচত্রয পারকুে গুরুত্বপযণু েয লমকাে মরে 

েরেরে: 

• শহরেে প্রাকৃলেক ঐলেহয সংেক্ষরণে যন্য একটি প্রকৃলে সংেক্ষণ | 

• শহুরে পলেরবরশে গুণমান উন্নে কো | 

• লশক্ষা, সাংসৃ্কলেক এবং সংেক্ষণ কাযুক্ররমে একটি মকন্দ্র লহসারব 

পলেরবশন কো | 

• যীবনবলচত্রযরক শহে এবং মানভরষে সারে সংযভক্ত কো | 

• ইরকা-টভ যলেযরমে প্রচাে কো | 

• িানীে সম্প্রদারেে যন্য যীলবকা তেলে কো | 

• এিাকাে লবেি িানীে এবং হুমলকে মভরখ োকা উলিদ ও প্রাণীে প্রযালে 

সংেক্ষণ কো। 
 

মধ্যপ্রদ্দদ্ে 48তম খাজুরাদ্হা নৃতয উৎসব শুরু হদ্য়দ্ে 

মেপ্ররদরশে গেনুে মাঙ্গভ োই প্যারটি 'আজাকদ িা অ্মৃত মদ্হাৎসব' 

উপিরক্ষ লবশ্ব-লবখ্যাে পযুটন গন্তব্য খাজুরাদ্হাদ্ত 48েম 'খাজুরাদ্হা নৃতয 

উৎসব-2022'-এে উরবাধন করেরেন। অ্নভিানটি 26 মফব্রুোলে পযুন্ত চিরব । 

এ বেরেে অ্নভিারন  5 লকরিালমটাে দূেরত্বে ‘কদে মখে মি  ুদ্মা’ 

ম্যাোেরনেও আরোযন কো হরেলেি । এে িক্ষয লেি  ‘Hindustan Ke Dil 

Mein Aap Safe Hain’ মলাগারনে মােরম পযুটন গন্তরব্য মলহিারদে মরে 

লনোপত্তাে মবাধ তেলে কো । 
 

এবাদ্রর উৎসদ্বর আদ্য়াজি িারা? 

• ওোদ আিাউলেন খান সঙ্গীে এবং কািা একারদলম মেপ্ররদশ সংসৃ্কলে 

পলেষদ, মেপ্ররদশ টভ যলেযম মবােু, আলকুওিলযকযাি সারেু অ্ফ ইলিো 

এবং োোেপভরেে মযিা প্রশাসন মযৌে প্ররচিাে এই নৃেয উৎসরবে 

আরোযন কো হরচ্ছ ।  

• 8টি মদরশে োষ্ট্রদূে এবং হাইকলমশনােো 48েম খাযভোরহা নৃেয উৎসরবে 

পােফেম্যান্স প্রেযক্ষ কেরে পালেবালেক অ্নভিারন মযাগ লদরেলেরিন । এে 

মরে েরেরে মকালেো, আরযুলন্টনা, লেরেেনাম, ব্রুনাই, লফনল্যাি, 

মািরেলশো, োইল্যাি এবং িাওে োষ্ট্রদূে ও হাই কলমশনােো। 
 

আসাম সরিার নদীদ্ত ভারদ্তর প্রথম নাইট মনকভদ্িেন মমাবাইে 

অ্যাপ চােু িদ্রদ্ে 

আসারমে মভখ্যমন্ত্রী কহমন্ত কবশ্ব েমণা আসারমে গুয়াহাটিদ্ত ব্রহ্মপভত্র নদীরে 

মফলে পলেরষবাে যন্য োেরেে প্রেম নাইট মনকভদ্িেন মমাবাইে 

অ্যাকপ্ল্দ্িেন চািভ করেরেন। এটি আইআইটি মারারযে প্রধান লবজ্ঞানী মক. 

োযভ ে সহরযালগোে োযয পলেবহন লবোগ বাো তেলে কো হরেলেি। গুোহাটি 

এবং উত্তে গুোহাটিে মরে IWT (অ্েযন্তেীণ যি পলেবহন) মফলেে প্রেম 

োরেে যাত্রা 19 মফব্রুোলে 2022-এ শুরু হরেলেি। 
 

গুরুগ্রাদ্মর মমদ্য়দ্দর ‘মবটি বাোঁ চাও মবটি পোও’ এর ব্র্যান্ড 

অ্যাম্বাদ্স র কহদ্সদ্ব মবদ্ে মনওয়া হদ্য়দ্ে  

আন্তযুালেক মলহিা দাবা মখরিাোড় তাকনষ্কা মিাটিয়া এবং োে মবান 

ঋকিিা মিাটিয়াদ্ি হলেোনাে গুরুগ্রাম মযিাে যন্য ‘রবটি বাাঁ চাও মবটি 

পড়াও’ প্রকরল্পে ব্রযাি অ্যাম্বারসেে লহরসরব লনযভক্ত কো হরেরে । োলনষ্কা 

মকাটিো 2008 সারি সবুকলনি দাবা মখরিাোড় হওোে যন্য লিমকা বভক অ্ফ 

মেকেুস লযরেলেি । োো দুযরনই হলেোনা োরযযে বালসন্দা । 

লবশ্ব দাবা মফোরেশন 2019 সারি প্রকালশে ে যালঙ্কং অ্নভযােী োলনষ্কা মকাটিো 

অ্নযধু্ব-16 লবোরগ মদরশে মরে 2য় িান অ্লধকাে করেরেন । লেলন 2013 সারি 

ASEAN দাবা চযালম্পেনলশরপ স্বণুপদক এবং 2014 সারি স্কটল্যারি 

কমনওরেিে দাবা চযালম্পেনলশরপ মেৌপ্য পদক লযরেলেরিন। ঋলদ্ধকা মকাটিো 

লবশ্ব যভ লনেে দাবা চযালম্পেনলশপ 2020 সহ মবশ করেকটি মযুাদাপযণ ু

আন্তযুালেক ইরেরন্ট োেরেে প্রলেলনলধত্ব করেরেন। 
 

SAAF এবং জাতীয় ক্রস িাকি অ্যাথদ্েটিক্স চযাকম্পয়নকেপ 

নািাল্যাদ্ন্ড অ্নুকিত হদ্ব 

আগামী মারসে 26 োলেখ মেরক নাগাল্যাি এে মকালহমাে দলক্ষণ এলশোন 

অ্যােরিটিক মফোরেশন (SAAF) ক্রস কালি চযালম্পেনলশপ এবং 56 েম 

যােীে ক্রস-কালি অ্যােরিটিক্স চযালম্পেনলশপ আরোযন কেরে চরিরে  ৷ 

দলক্ষণ এলশোন ক্রস কালি চযালম্পেনলশপ এবং 56 েম যােীে ক্রস কালিে 

অ্লফলসোি মাসকট হি 'হনণকবে' । মাসকটটিে নাম আকিমকজ, যা নাগা 

উপযালেে সভলম উপোষা মেরক উদ্ভূে | 
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Economy News in Bengali 
 

SBI Ecowrap করদ্পাটণ : FY22-এ ভারদ্তর GDP 8.8% অ্নুমান 

িরা হদ্য়দ্ে 

মিট ব্যাঙ্ক অ্ফ ইলিো (SBI) গরবষণা লেরপাটু Ecowrap, FY22 (2021-

22) এে যন্য োেরেে GDP বৃলদ্ধে হাে 8.8 শোংশ  অ্নভমান করেরে ৷ আরগ 

এটি 9.3 শোংশ অ্নভমান করেলেি। প্রলেরবদরন, FY2021-2022 (অ্রটাবে-

লেরসম্বে) এে েৃেীে মকাোটুারে(Q3) লযলেলপ 5.8 শোংশ বৃলদ্ধে প্ররযট কো 

হরেরে । 

2021-22 সারিে লবেীে মকাোটুারে মদরশে অ্েুনীলে 8.4 শোংশ প্রসালেে 

হরেরে । যাইরহাক, যভিাই-মসরেম্বে সমরেে মরে লযলেলপ প্রবৃলদ্ধ আরগে 

মকাোটুারেে 20.1 শোংশ সম্প্রসােরণে মচরে ধীে লেি। 
 

ভারদ্তর মরটিং FY22-এর জন্য GDP বৃকির পূভণ াবাস হ্রাস িদ্র 

8.6% িদ্রদ্ে 

ইলিো মেটিং 2021-22 সারিে মদরশে লযলেলপ বৃলদ্ধে পযবুাোস পযরবু মপ্রারযট 

কো 9.2 শোংশ মেরক হ্রাস করে 8.6 শোংশ করেরে । োেরেে একটি মেটিং 

লবরেষণ অ্নভসারে, যােীে পলেসংখ্যান সংিা (NSO) FY22 এে যন্য GDP 

147.2 িক্ষ মকাটি টাকা হরে পারে ৷  
 

মুক 'স 2022 সাদ্ে ভারদ্তর বৃকির অ্নুমান 9.5% িদ্রদ্ে 

মভলে'স 2020 সারি িকোউন এবং 2021 সারি মকালেে -19 এে মেল্টা 

েেরঙ্গে পরে GDP বৃলদ্ধে অ্নভমান 7 শোংশ মেরক বালড়রে 9.5 শোংশ 

করেরে ৷ এোড়া, মভলে'স CY2023 এে যন্য বৃলদ্ধে পযবুাোস 5.5 শোংশ 

বযাে মেরখরে ৷  

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

হুরুন ইদ্ভি া ওর েথ দ্ভেরপাটট : ভােরতে মকাটিপদ্ভত পদ্ভেবাে 2021 

সারে 11% মবর়েরে 

িব্রেষ Hurun India Wealth Report 2021 অন়ুিারে, 2020 িারিে 

ত়ু িনা  2021 িারি িােরত িিাে-দমদি রন াে পদেবারেে িংখ্যা 11 েতাংে 

মবরড 4,58,000 পদেবারে মপৌৌঁরেরে । একটি পদেবারেে মনট মূল্য কমপরক্ষ 7 

মকাটি টাকা ( $1 দমদি ন), একটি িিাে-দমদি রন াে পদেবাে দহিারব উরেখ 

কো হ । প্রদতরবিরন অন়ুমান কো হর রে ময মিরে িিাে-দমদি রন াে 

পদেবারেে িংখ্যা আ ামী পাৌঁ চ বেরে 30% বৃদি মপর  2026 িারি 6,00,000 

পদেবারে মপৌৌঁোরব। 
 

প্রদ্ভতরবদরনে মূে দ্ভবষ : 

• এদিরক, িবরচর  মবদে মকাটিপদতে েহেগুদিে তাদিকা , ম়ুম্বাই 20,300 

মকাটিপদত পদেবারেে িারে েীরষ ্ ের রে। ম়ুম্বাইর ে পরেই দিদেরত 

যোক্ররম 17,400 এবং কিকাতা 10,500 মকাটিপদত পদেবারেে িারে 

ের রে। 

• প্রদতরবিনটি 350 িন িােতী  'দমদি রন াে' ($1 দমদি রনে ব্যদি ত 

িম্পরিে ব্যদি) িমীক্ষাে উপে দিদত্ত করে ততদে কো হর রে। 
 

Business News in Bengali 
 

ভারতী এয়ারদ্টে ‘SEA-ME-WE-6 আন্ডার কস িযাবে 

িনদ্সাটিণ য়াদ্ম’ মযাি কদদ্য়দ্ে 

মটলিকম অ্পারেটে োেেী এোেরটি লিলমরটে মঘাষণা করেরে ময, োো 

দকক্ষণ পূবণ একেয়া-মধ্যপ্রাচয-পকিম ইউদ্রাপ-6 (SEA-ME-WE-6) 

সমভররে েিরদরশে কনরসাটুিোরম মযাগদান করেরে | এে মযি উরেে হি 

উচ্চ-গলে সম্পন্ন লবশ্বব্যাপী মনটওোকু ক্ষমো বাড়ারনা এবং োেরেে লেলযটাি 

অ্েুনীলেরে সাহায্য কো । মকবি লসরিরম সামলগ্রক লবলনরোরগে 20 শোংশ 

অ্যাঙ্কলেং কেরব। SEA-ME-WE-6 এে মােরম, এোেরটি োে মলাবাি 

মনটওোরকু 100 TBps ক্ষমো মযাগ কেরে সক্ষম হরব । মটিরকা োেরে 

SEA-ME-WE-6 কযাবি লসরিমটি মভম্বাই এবং মচন্নাইরেে নেভ ন ল্যালিং 

মিশনগুলিরে অ্বেেণ কেরব । এোেরটি োড়াও, কনরসাটুিোরম আেও 12টি 

লবশ্বব্যাপী সদস্য েরেরে। 
 

SEA-ME-WE 6 কি? 

• SEA-ME-WE 6 হি একটি প্রোলবে অ্পটিকযাি ফাইবাে সাবরমলেন 

কলমউলনরকশন কযাবি লসরিম যা দলক্ষণ-পযবু এলশো, মেপ্রাচয এবং 

পলিম ইউরোরপে মরে মটলিরযাগারযাগ কেরব । 

• SEA-ME-WE-6 একটি 19,200 লকরিালমটাে দীঘ ু মনটওোকু, যা 

লসঙ্গাপভে মেরক ফ্রান্স পযুন্ত চিরব । 

• এটিে ব্যািউইে হরব 120 Tbps | 

• লসরিমটি 2025 সারি Live হরব | 

• একবাে চািভ হরি, এটি লবশ্বব্যাপী বৃহত্তম সমভররে োরেে লসরিমগুলিে 

মরে একটি হরব ৷ 
 

Tata Power ‘অ্ফদ্োর উইন্ড মপ্রাদ্জক্ট’ এর কবিাদ্ের জন্য 

RWE এর সাদ্থ সহদ্যাকিতা িদ্রদ্ে 

Tata Power োেরে অ্ফরশাে উইি মপ্রারযরটে মযৌে উন্নেরনে সম্ভাবনা 

অ্রেষণ কেরে যামুালন-লেলত্তক RWE Renewable GmbH-এে সারে 

সহরযালগো করেরে । এই লবষরে Tata Power Renewable Energy 

Limited, Tata Power এে সম্পযণু মালিকানাধীন সহরযাগী প্রলেিান এবং 

অ্ফরশাে উইরি লবরশ্বে অ্ন্যেম লিোে  RWE এে মরে একটি সমর াো 

স্মােক (MoU) স্বাক্ষলেে হরেরে | 

োেে একটি অ্েযন্ত আকষণুীে, বাযাে যা সমভর উপকূিীে বাোরসে সভরযাগ 

তেলে কেরে পারে কােণ োেরেে প্রাে 7,600 কিদ্োকমটার যভ রড় একটি 

লবশাি উপকূি েরেরে । RWE এবং Tata Power Renewable Energy 

পলেপযেক শলক্তে অ্লধকােী এবং োেরে একটি প্রলেরযালগোমযিক অ্ফরশাে 

উইি মারকুট প্রলেিা কেরে সক্ষম হরব। 
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Agreement News in Bengali 
 

ট্রােইউকনয়ন MSME গ্রাহি কেক্ষা িাযণক্রদ্মর জন্য Ficci এর 

সাদ্থ টাইআপ িদ্রদ্ে 

TransUnion CIBIL MSME মক সমেুন প্রদান কোে যন্য একটি মদশব্যাপী 

MSME মভািা কেক্ষা িাযণক্রম চািভ কেরে মফ াদ্রেন অ্ফ ইকন্ডয়ান 

মচম্বারস অ্ফ িমাসণ অ্যান্ড ইন্ডাকস্ট্রর (FICCI) এে সারে অ্ংশীদালেত্ব 

করেরে । এই মপ্রাগ্রামটি মহাোষ্ট্র, আসাম এবং লত্রপভোে MSME ক্লািােগুলিে 

সারে শুরু হরব এবং োেরেে মযি MSME ক্লািাে যভ রড় হাযাে হাযাে 

MSME-এে কারে মপৌাঁোরনাই এে প্রধান িক্ষয। 
 

মপ্রাগ্রাদ্মর উদ্েে: 

• মপ্রাগ্রারমে উরেে হি MSME-গুলিরক কীোরব একটি োি 

মক্রলেট লহলস্ট্র এবং CIBIL ে যাঙ্ক তেলে কো যাে মস সম্পরকু জ্ঞান লদরে 

ক্ষমোেন কো, যারে অ্রেুে সহয এবং দ্রুে অ্যারক্সস পাওো যাে ।  
 

ভারত ও ফ্রাে Blue Economy-র মরা ম্যাদ্প স্বাক্ষর িদ্রদ্ে 

োেে এবং ফ্রান্স blue economy  এবং সামভলরক শাসরন োরদে লবপালক্ষক 

লবলনমে বাড়ারনাে যন্য একটি মোেম্যাপ স্বাক্ষে করেরে । েটে এস যেশঙ্কে 

ইরন্দা-প্রশান্ত মহাসাগেীে অ্ঞ্চরি সহরযালগোে যন্য EU মন্ত্রী পযুারেে 

মফাোরম মযাগ লদরে  20 মফব্রুোলে মেরক 22 মফব্রুোলে পযুন্ত ফ্রারন্স লেন 

লদরনে যাত্রা করেলেরিন । োেরেে লবরদশমন্ত্রী েটে এস যেশঙ্কে এবং োে 

ফোলস প্রলেপক্ষ লযন-ইরেস মি লরোরনে মরে মোেম্যাপটি স্বাক্ষলেে 

হরেলেি। 
 

মিরাোর স্টাটণ আপ কমেন Google-এর সাদ্থ অ্ংেীদাকরত্ব িদ্রদ্ে 

‘Huddle Global 2022’-চিাকািীন মিরাো স্টাটণ আপ কমেন (KSUM) 

এে প্রযভলক্ত প্রধান Google-এে সারে একটি সহরযালগোে চভ লক্ত করেরে, যা 

োরযযে িাটু-আপগুলিরক একটি লবেৃে লবশ্বব্যাপী মনটওোরকু মযাগদান কেরে 

সক্ষম কেরব | এই বৃহত্তে মনটওোকু িানীে িাটুআপগুলিরক মস্কি কেরে 

সাহায্য কোে যন্য িাটুআপ টিরমে পোমশুদাো এবং প্রলশক্ষণ সমলেে 

Google-এে মপ্রাগ্রারমে সভলবধা মপরে সক্ষম কেরব৷ 
 

 

ভারদ্তর NIUA এবং WEF মটিসই েহর উন্নয়ন িমণসূকচদ্ত 

সহদ্যাকিতা িরদ্ত চদ্েদ্ে 

ওোরু্ল্ ইরকানলমক মফাোম (WEF) এবং ন্যাশনাি ইনলিটিউট অ্ফ আেবান 

অ্যারফোসু (NIUA) মযৌেোরব লেযাইন কো 'মটিসই কসটিস ইকন্ডয়া 

মপ্রাগ্রাম'-এ সহরযালগো কোে যন্য একটি সমর াো স্মােক (MoU) স্বাক্ষে 

করেরে । এই মপ্রাগ্রামটিে িক্ষয হি শহেগুলিে যন্য শলক্ত, পলেবহন এবং লনলমুে 

পলেরবশ মসটে যভ রড় লেকাবুনাইরযশন সমাধান তেলে কোে যন্য একটি সক্ষম 

পলেরবশ তেলে কো । 

 

Appointment News in Bengali 
 

ইেটিটিউট অ্ফ ইদ্িানকমি মগ্রাথ মচতন  াদ্টদ্ি সংবাদ 

পকরচােি কহসাদ্ব কনযুি িদ্রদ্ে 

ইন্সটিটিউট অ্ফ ইরকানলমক মগ্রাে অ্কজত কমদ্ের িারন মচেন ঘারটরক নেভ ন 

পলেচািক লহসরব লনযভক্ত করেরে । লেলন 2016-2020 এে মরে লেযােু ব্যাঙ্ক 

অ্ফ ইলিোে প্রেম আলেুক নীলে কলমটিে সদস্য লেরিন | 45 বেরেে কম বেসী 

মদরশে মসো গরবষণা অ্েুনীলেলবদ লহসারব 2014 সারি লেলন মহািরনালবস 

মমরমালেোি স্বণুপদক লযরেলেরিন ৷  
 

Honda Cars India-এর নতুন মপ্রকসদ্ ন্ট ও CEO কহসাদ্ব কনযুি 

হদ্য়দ্েন Takuya Tsumura 

যাপালন অ্রটা মমযে Honda Motor Co. Ltd. Honda Cars India Ltd 

(HCIL)-এে নেভ ন মপ্রলসরেন্ট ও CEO লহরসরব Takuya Tsumura-মক 

লনরোরগে মঘাষণা করেরে |  লেলন 2022 সারিে 1 এলপ্রি মেরক এই পরদে 

দালেত্ব সামিারবন ।  
 

IOC অ্যাথকেটস িকমেন এমা মটরদ্হাদ্ি মচয়ারম্যান কহসাদ্ব 

পুনরায় কনবণাকচত িদ্রদ্েন 

ইন্টারন্যােনাে অ্কেকম্পি িকমটি (IOC) অ্যাথকেটস িকমেন 

লফনল্যারিে আইস হলক মখরিাোড় এমা মটরদ্হাদ্ি মচোেম্যান এবং মটলবি 

মটলনস মখরিাোড় মসউং কমন করউদ্ি প্রেম োইস-মচোেম্যান লহরসরব 

পভনোে লনুবুালচে করেরে । কলমশন লনউলযল্যারিে সাইলক্লি সাোহ ওোকােরক 

কলমশরনে লবেীে লেলস লহরসরবও লনবুালচে করেরে । 

এমা মতরদ্হা একযন পাাঁ চবারেে অ্লিলম্পোন এবং লফনল্যাি মলহিা আইস 

হলক দরিে প্রাক্তন অ্লধনােক। লেলন 2024  সারিে প্যাকরস অ্কেকম্পি মিমস 

পযুন্ত কলমশরনে প্রধান োকরবন । 
 

সঞ্জীব সান্যােদ্ি প্রধানমন্ত্রীর অ্থণবনকতি উপদ্দষ্টা পকরষদ্দর 

পূণণিােীন সদস্য কহসাদ্ব মদ্নানীত িরা হদ্য়দ্ে 

অ্েু মন্ত্ররকে প্রধান অ্েনুনলেক উপরদিা, সঞ্জীব সান্যািরক প্রধানমন্ত্রীে 

অ্েুননলেক উপরদিা পলেষরদে (EAC-PM) পযণু-সমরেে সদস্য লহসারব 

অ্ন্তেভু ক্ত কো হরেরে | প্যারনরিে মচোেম্যান লবরবক মদবেে মঘাষণা এটি 

করেরেন । লনরোগটি দুই বেরেে মমোরদে যন্য কো হরেরে ।  
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PEA সঞ্জীব সান্যাে সম্পদ্িণ : 

• প্রবীণ অ্েুনীলেলবদ 1990 সাি মেরক আলেুক বাযারেে সারে কায 

কেরেন এবং EAC-PM-এ োে অ্ন্তেভু লক্ত শীষু অ্েুননলেক উপরদিা 

সংিারক সাহায্য কেরব । 

• 2007 সারি, সঞ্জীব সান্যািরক নগে ইসভযরে কায কোে যন্য 

Eisenhower  মফরিালশপ মদওো হরেলেি এবং ওোরু্ল্ লসটিস সালমট 

2014-এ লসঙ্গাপভে সেকাে োরক সোলনে করেলেি । 

• সঞ্জীব সান্যাি মফব্রুোেী 2017 এ অ্েু মন্ত্ররকে প্রধান অ্েুননলেক 

উপরদিা লহসারব লনযভক্ত হন এবং এে আরগ েরেরচ ব্যারঙ্কে ব্যবিাপনা 

পলেচািক লেরিন।   
 

ক ে টিকভর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাদ্স র কহদ্সদ্ব ঋষভ পন্তদ্ি কনযুি িরা 

হদ্য়দ্ে 

লেশ টিলে ইলিো, োেেীে লক্ররকটাে ঋষে পন্তরক ব্রযাি অ্যাম্বারসেে লহরসরব 

লনরোরগে মঘাষণা করেরে । ঋষে পন্ত আগামী দুই বেরেে যন্য এই ব্রযারিে 

360-লেলগ্র মযাগারযারগ উপলিে োকরবন। D2H  ব্রযারি এই লবলনরোগ এটিরক 

আেও শলক্তশািী কেরে চরিরে ৷  
 

HUL নীকতন পরাঞ্জদ্পদ্ি নন-একক্সকিউটিভ মচয়ারম্যান পদ্দ 

কনদ্য়াি িদ্রদ্ে  

কহেুস্তান ইউকনকেভার কেকমদ্ট  (HUL) মবারেুে মচোেম্যান এবং 

মকাম্পালনে CEO ও ব্যবিাপনা পলেচািরকে পদ আিাদা কোে মঘাষণা করেরে 

। কনকতন পরাঞ্জদ্পদ্ি 31 মাচু, 2022 মেরক মকাম্পালনে নন-এলক্সলকউটিে 

মচোেম্যান লহরসরব লনযভক্ত কো হরেরে । লেলন বেুমারন HUL-এে মযি 

মকাম্পালন ইউলনলিোরেে লচফ অ্পারেটিং অ্লফসাে লহরসরব দালেত্ব পািন 

কেরেন । সঞ্জীব মমহো মকাম্পালনে লচফ এলক্সলকউটিে অ্লফসাে এবং ম্যারনলযং 

লেরেটে (লসইও এবং এমলে) লহসারব কমুেে োকরবন। 

মবােু NRC বাো কো সভপালেশ গ্রহণ করেরে এবং পোঞ্জরপরক অ্-লনবুাহী 

মচোেম্যান লহরসরব লনরোগ করেরে ।  
 

রাদ্িে েমণা আবার IDBI ব্াদ্ের এমক  এবং কসইও কহসাদ্ব 

কনযুি হদ্য়দ্েন 

ইন্ডাকস্ট্রয়াে ম দ্ভেপদ্মন্ট ব্াে অ্ফ ইকন্ডয়া (আইক কবআই ব্াে) 

িক এক্সরচঞ্জগুলিরক যালনরেরে ময োরদে মবােু োরকশ শমুারক 19 মাচু, 

2022 মেরক কাযুকেী লেন বেরেে যন্য ব্যারঙ্কে ব্যবিাপনা পলেচািক এবং 

প্রধান লনবুাহী কমুকেুা লহসারব পভনোে লনরোরগে অ্নভরমাদন লদরেরে । রাদ্িে 

েমণার পভনলনুযভলক্ত ব্যারঙ্কে এমলে এবং লসইও লহসারব করজাভণ  ব্াে অ্ফ 

ইকন্ডয়ার (RBI) অ্নভরমাদন মপরেরে৷ 
 

Appointment News in Bengali 
 

অ্যাদ্ভিিারস ব্র্যাি অ্যাম্বারসিে দ্ভিরসরব ম া  দ্ভদর রেন মটদ্ভবে 

মটদ্ভনস মেরো া়ে মাদ্ভনকা বাত্রা 

মটদবি মটদনি মখরিা াড মাদনকা বাত্রারক অযাদিিারিে ব্র্যান্ড অযাম্বারিিে 

দহিারব মরনানীত কো হর রে। অংেীিাদেত্ব নােীরিে ক্ষমতা ন তারিে স্বপ্ন 

বাস্তবা রন নােীরিে প্রদতবন্ধকতা মিরে উৎিাদহত কো এবং মখিাধ়ুিা  

অংেিহণ বাডারনাে উপে দৃদি দনবি করে। এই অযারিাদির েরনে িারে এই 

ি়ুটিে িক্ষয মখিাধ়ুিা  দবশ্বািরযাগ্যতা এবং অন্তি়ু্ দি চািনা কো, িাো মিরে 

আিন্ন মদহিা ক্রীডাদবিরিে আকাঙ্ক্ষারক আেও বাদডর  মতািা। 
 

মাদ্ভনকা বাত্রা সম্পরকট : 

মাদনকা বাত্রা হরিন প্রেম িােতী  মদহিা দযদন কমনওর িে ম মি 2018-এ 

মটদবি মটদনরি মিানা দিরতরেন৷ দতদন প্রেম িােতী  মখরিা াড দযদন 

(আন্তি্াদতক মটদবি মটদনি মফিারেেন) ITTF দবশ্ব োদকং মদহিারিে 

িাবিরি েীষ্ 10 এবং দমশ্র তবরত েীষ্ 15-এ মপৌৌঁরেরেন৷ প্রেম িােতী  

মদহিা দযদন ITTF েয্াদকংর ে েীষ্ 50-এ মপৌৌঁরেরেন ৷ 

 

Banking News in Bengali 
 

SBI, PNB, BoB, UBI, Canara Bank এবং BoM IDRCL-এ 

অ্ংেীদাকরত্ব িদ্রদ্ে 

মিট ব্যাঙ্ক অ্ফ ইলিো (SBI), পাঞ্জাব ন্যাশনাি ব্যাঙ্ক (PNB), ব্যাঙ্ক অ্ফ 

বরোদা (BOB), ইউলনেন ব্যাঙ্ক অ্ফ ইলিো (UBI), কানাো ব্যাঙ্ক  এবং ব্যাঙ্ক 

অ্ফ মহাোষ্ট্র (BOM) India Debt Resolution Company Ltd 

(IDRCL)-এ োরদে সদস্যোে কো মঘাষণা । পাবলিক মসটে ব্যাঙ্কগুলি 

(PSBs) এবং পাবলিক FIs আইলেআেলসএি-এে সরবুাচ্চ 49% মশোে ধােণ 

কেরব এবং বালক অ্ংশ মবসেকালে-খারেে ঋণদাোরদে কারে োকরব । 

NARCL মকাম্পালন আইরনে অ্ধীরন অ্ন্তেভু ক্ত কো হরেরে  এবং পাবলিক 

মসটে ব্যাঙ্কগুলিে NARCL-এ 51 শোংশ মশোে োকরব।  

এই ব্যাঙ্কগুলি বাো অ্লধগ্রহণ কো অ্ংশগুলি নীরচে সােণীরে মদওো হরেরে। 

ব্যাংকগুলি IDRCL-এ োরদে অ্ংশীদালেত্ব আেও কলমরে মদরব যা নীরচে 

সােণীরেও মদওো হরেরে: 
 

Name of Bank 
Stake 

acquired 

Reduces stake by 

March 31, 2022 

State Bank of India (SBI) 12.30% 5% 

Punjab National Bank 

(PNB) 
11.18% 5% 

Union Bank of India 

(UBI) 
12.30% 10% 

Canara Bank 14.90% 5% 

Bank of Maharashtra 

(BoM) 
6.21% 4% 

Bank of Baroda (BoB) 12.30% 9.90% 
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ক কজটাে মপদ্মদ্ন্টর পকরিাোদ্মা উন্নত িরদ্ত মাস্টারিা ণ  SBI 

মপদ্মদ্ন্টর সাদ্থ চুকি িদ্রদ্ে 

মািােকােু, োে ফ্ল্যাগলশপ কযারম্পইন 'টিম কযাশরিস ইলিো'-এে সম্প্রসােণ 

লহসারব মিট ব্যাঙ্ক অ্ফ ইলিো মপরমন্টস-এে সারে লেলযটাি মপরমন্ট 

পলেকাঠারমারক উন্নে কেরে িখনউ, গুোহাটি এবং বাোণসীরে পাটুনােলশপ 

করেরে । এই ব্যেোে সমে, মািােকােু টিম কযাশরিস ইলিোে মস্বচ্ছারসবক 

এবং SBI মপরমন্টস লেলযটাি মপরমন্ট গ্রহরণে সভলবধা, লনোপত্তা এবং অ্ন্যান্য 

সভলবধা সম্পরকু মাইরক্রা-ব্যবসােীরদে সারে কো বরিরে । 
 

RBI NBFC-গুকেদ্ি 30 মসদ্েম্বর, 2025-এর মদ্ধ্য মূে আকথণি 

পকরদ্ষবা সমাধান চােু িরদ্ত বদ্েদ্ে 

লেযােু ব্যাঙ্ক অ্ফ ইলিো সম্প্রলে সমে নন-ব্যালঙ্কং আলেুক সংিাগুলিরক 

(NBFCs)-মক লনরদুশ লদরেরে ময– 1 অ্রটাবে, 2022 মেরক 10 বা োে মবলশ 

'কফক্স  পদ্য়ন্ট সাকভণ স ম কেভাকর ইউকনট'  সহ মে ও উপরেে েরে 

অ্বেই মকাে লফনালন্সোি সালেুরসস সলিউশন (CFSS) প্ররোগ কেরে হরব।  
 

িী Takeaways: 

• NBFC গুলি 30 মসরেম্বে, 2025 এে মরে মযি আলেুক পলেরষবা 

সমাধান বােবােন কেরব, যা RBI বাো বিা হরেরে৷ 

• উপরেে এবং মা ালে েরেে NBFC গুলি যারদে 10 বা োে মবলশ লফক্সে 

পরেন্ট সালেুস মেলিোলে ইউলনট েরেরে োরদে মসরেম্বে 2025 এে 

মরে এটি বােবােন কেরে হরব । 

 

Schemes & Committees News in Bengali 
 

েস্য বীমা পকেকস প্রদাদ্নর জন্য GoI ‘Meri Policy Mere 

Hath’ চােু িরদ্ত চদ্েদ্ে 

কৃলষ ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক ‘Meri Policy Mere Hath’ চািভ কেরব, যা 

প্রধানমন্ত্রী ফসি লবমা মযাযনাে (PMFBY) অ্ধীরন কৃষকরদে কারে শস্য বীমা 

পলিলস সেবোহ কোে যন্য একটি মদােরগাড়া লবেেণ অ্লেযান । এই 

প্রচাোলেযারনে িক্ষয হি, সমে কৃষকরদে পলিলস, যলমে নলে, দালবে প্রলক্রো 

এবং PMFBY-এে অ্ধীরন অ্লেরযাগ লনষ্পলত্তে সমে েথ্য সম্পরকু সরচেন 

কো। 

োেে সেকারেে একটি ফ্ল্যাগলশপ লস্কম, PMFBY এে িক্ষয হি প্রািৃকতি 

দুদ্যণাদ্ির ফদ্ে ফসদ্ের ক্ষকত হওয়া িৃষিদ্দর আকথণি সহায়তা প্রদান 

িরা । PMFBY-এে অ্ধীরন 36 মকাটিেও মবলশ কৃষরকে আরবদন লবমা কো 

হরেরে, | 4 মফব্রুোলে 2022 পযুন্ত, এই লস্করমে অ্ধীরন 1,07,059 মকাটিেও 

মবলশ যমা মদওো হরেরে। 
 

প্রধানমন্ত্রী ফসাে কবমা মযাজনা সম্পদ্িণ : 

প্রধানমন্ত্রী ফসাি লবমা মযাযনা (PMFBY) এে বােবােরনে 6 বেে পযণু 

হরেরে। এটি মেপ্ররদরশে মসরহারে 18 মফব্রুোেী 2016-এ লপএম মমালদ চািভ 

করেলেরিন । 
 

SEBI কবিল্প কবকনদ্য়াি নীকতর জন্য উপদ্দষ্টা প্যাদ্নদ্ের পুনিণেন 

িদ্রদ্ে 

লসলকউলেটিয অ্যাি এক্সরচঞ্জ মবােু অ্ফ ইলিো(SEBI) লবকল্প লবলনরোগ নীলে 

উপরদিা কলমটিে পভনগুঠন করেরে, যা (লবকল্প লবলনরোগ েহলবি) AIF মেরসে 

আেও উন্নেনরক প্রোলবে করে এমন লবলেন্ন লবষরে পভাঁ লযবাযাে লনেন্ত্রকরক 

পোমশু মদে । কলমটিরে এখন 20 যন সদস্য েরেরে। মাচু 2015 সারি SEBI 

বাো গঠিে প্যারনিটিে আরগ 22 যন সদস্য লেি । এখনও পযুন্ত, কলমটিটি AIF 

লশল্প লনরে লেনটি প্রলেরবদন যমা লদরেরে।  
 

িকমটির সদস্যবৃেঃ 

• কলমটিে সোপলে ইনরফালসরসে সহ-প্রলেিাো এন. আে. নাোেণ মযলেু । 

লেলন োড়াও, কলমটিরে SEBI, অ্েু মন্ত্রক এবং লশল্প সলমলেে সদস্যো 

অ্ন্তেভু ক্ত েরেরে । 

• মসলব অ্নভসারে মগাপাি শ্রীলনবাসন, মচোেম্যান এবং ব্যবিাপনা পলেচািক, 

TVS কযালপটাি ফাি; মগাপাি তযন, সহ-প্রলেিাো এবং ব্যবিাপনা 

অ্ংশীদাে, গাযা কযালপটাি; লবপভি রুংটা, ব্যবিাপনা পলেচািক এবং প্রধান 

লনবুাহী কমুকেুা, এইচলেএফলস কযালপটাি অ্যােোইযাে; এবং মেনভকা 

োমনাে, মচোেপােসন, ইলিোন প্রাইরেট ইকুযইটি এবং মেঞ্চাে 

কযালপটাি অ্যারসালসরেশন (আইলেলসএ) প্যারনরিে সদস্যরদে মরে 

েরেরেন |  

• অ্ন্যান্য সদস্যরদে মরে েরেরেন প্রশান্ত মখমকা, প্রলেিাো এবং অ্ংশীদাে 

মহাোইট ওক কযালপটাি ম্যারনযরমন্ট; মগৌেম মমহো, PwC-এে 

অ্ংশীদাে; সভব্রামালনোম কৃষ্ণান, আনিু অ্যাি ইোং-এে অ্ংশীদাে; দীপক 

েঞ্জন, উপ-পলেচািক, লেইএ, অ্েু মন্ত্রণািে; মহাবীে িভনাওোে, োইস 

মচোেম্যান, অ্যারসালসরেশন অ্ফ ইনরেিরমন্ট ব্যাঙ্কাসু অ্ফ ইলিো 

(AIBI); এবং সভলযে প্রসাদ, মসলবে লনবুাহী পলেচািক। 
 

প্যাদ্নে সম্পদ্িণ : 

• প্যারনিটি লবকল্প লবলনরোগ লশরল্পে লবকাশ এবং মসগরমরন্টে সারে সারে 

োেরে িাটুআপ ইরকালসরিরমে লবকাশরক বাধাগ্রে কেরে পারে এমন 

মযরকারনা প্রলেবন্ধকো সম্পরকু মসলবরক পোমশু মদওোে যন্য 

বােোমযিক। 
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প্রধানমন্ত্রী-কিষাদ্নর তৃতীয় বাকষণিী অ্বকধ সরাসকর িৃষিদ্দর 

অ্যািাউদ্ন্ট 1.80 েক্ষ টািা স্থানান্তকরত িরা হদ্য়দ্ে 

22 মফব্রুোলে, 2022 পযুন্ত প্রাে 11.78 মকাটি কৃষক প্রধানমন্ত্রী লকষাণ প্রকরল্পে 

আওোে উপকৃে হরেরেন । 1.82 িক্ষ মকাটি টাকা োেে যভ রড় মযাগ্য 

সভলবধারোগীরদে লবেেণ কো হরেরে । বেুমারন মকালেে-19 মহামােী 

চিাকািীন 1.29 িক্ষ মকাটি টাকা কৃষকরদে একাউন্ট-এ পাঠারনা হরেরে। 
 

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ প্রিল্প সম্পদ্িণ : 

PM-KISAN হি একটি মকন্দ্র সেকারেে একটি লস্কম, যা 24মশ মফব্রুোলে 

2019-এ কৃষকরদে আলেুক প্ররোযনগুলি প্রলেিাপন কোে যন্য চািভ কো 

হরেলেি । প্রলে বেে 6000/- টাকাে আলেুক সভলবধা লেনটি সমান লকলেরে, প্রলে 

চাে মারস অ্েুাৎ বেরে 3 বাে সাো মদরশে কৃষক পলেবারেে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউরন্ট 

িানান্তলেে হে । এই লস্কমটি শুরুরে 2 মহটে পযুন্ত যলমে অ্লধকােী ক্ষভ র ও 

প্রালন্তক কৃষকরদে যন্য লেি | লকন্তু, োেপে 01.06.2019 োলেখ মেরক 

প্রকরল্পে পলেলধ বালড়রে সমে েয লমধােী কৃষকরদে কোে কোে লসদ্ধান্ত মনওো 

হরেলেি ৷ 
 

‘কপএম মিয়ার ফর কচেদ্রন কস্কম’ মিন্দ্র সরিার 28 মফব্রুয়ারী 

2022 পযণন্ত বাকেদ্য়দ্ে 

লপএম মকোে ফে লচিররন লস্কমটি োেে সেকারেে মলহিা ও লশশু উন্নেন 

মন্ত্রক 28 মফব্রুোলে, 2022 পযুন্ত বাড়ারনা হরেরে । পযরবু, এই লস্কমটি 31 

লেরসম্বে, 2021 পযুন্ত প্ররযাযয লেি । এই লবষরে সমে োযয এবং মকন্দ্রশালসে 

অ্ঞ্চরিে প্রধান সলচব, মলহিা ও লশশু উন্নেন, সামালযক ন্যােলবচাে ও ক্ষমোেন 

লবোগ, সমে মযিা ম্যালযরস্ট্রট/রযিা কারিটেরদে কারে লচঠি মিখা হরেরে । 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

যুিরাদ্জযর িদ্বষিরা ‘Sea-Dragon’-এর 180-কমকেয়ন বেদ্রর 

পুরদ্না জীবাশ্ম খুোঁ দ্জ মপদ্য়দ্েন 

ইউনাইরটে লকংেরমে গরবষকো ‘Sea-Dragon’ নারম পলেলচে একটি 

ইচোরোসরেে 180-লমলিেন বেরেে পভেরনা যীবারেে ধ্বংসাবরশষ খভাঁরয 

মপরেরেন । গরবষকো এই অ্ঞ্চরিে সবরচরে উরেখরযাগ্য আলবষ্কােগুলিে মরে 

এটিরক উরেখ করেরেন | Ichthyosours শােীলেক আকৃলে েিলফরনে সারে 

সাদৃেপযণু এবং 250 লমলিেন বেে আরগ এটি আলবেযু ে হওোে পরে প্রাে 90 

লমলিেন বেে আরগ লবিভপ্ত হরে যাে । 
 

Corbevax DGCI বারা 12-18 বয়দ্সর জন্য জরুকর অ্নুদ্মাদন 

মপদ্য়দ্ে  

োেরেে রািস িদ্িাোর মজনাদ্রে(DCGI) 12 মেরক 18 বেে বেসী 

লশশুরদে যন্য করোনা েযাকলসন বাদ্য়ােকজিযােস ই কেকমদ্টদ্ র 

িদ্বণভযাক্স এে অ্নভরমাদন করেরে । হােরাবাদ-লেলত্তক ফামুালসউটিকযাি 

মকাম্পালন বারোিলযকযাি ই লিলমরটে যালনরেরে ময, োরদে করোনোইোস 

েযাকলসন Corbevax োেরেে েৃেীে স্বরদশী েযাকলসন । োেে বারোরটরকে 

মকােযালক্সন 3 যানভোলে মেরক 15 মেরক 18 বেে বেসী লশশুরদে মদওো 

হরচ্ছ। 
 

ভারত সরিার সপ্তাহব্াপী ‘কবজ্ঞান সবণত্র পূজযদ্ত’ কবজ্ঞান 

প্রদেণনীর আদ্য়াজন িদ্রদ্ে 

োেে সেকাে আজাকদ িা অ্মৃত মদ্হাৎসব স্মেরণে অ্ংশ লহসারব 22 মেরক 

28 মফব্রুোলে, 2022 পযুন্ত ‘কবজ্ঞান সবণত্র পুজযদ্ত’ লশরোনারম একটি 

সপ্তাহব্যাপী লবজ্ঞান প্রদশুনীে আরোযন করেরে । এটি হাইলব্রে মরেরিে মােরম 

সাোরদরশে 75টি িারন পলেচালিে হরব । উরবাধনী অ্নভিানটি 22মশ মফব্রুোলে 

নোলদলেে লবজ্ঞান েবরন অ্নভলিে হে । 

প্রদশুনীটি লবজ্ঞান ও প্রযভলক্তে (S&T) উদযাপন কেরব এবং মদরশে তবজ্ঞালনক 

উত্তোলধকাে এবং প্রযভলক্তে দক্ষো প্রদশুন কেরব ।  
 

প্রদেণনীর মূে তবকেষ্টয: 

• ইরেন্টটিরে 75টি প্রদশুনী, 75টি বকৃ্তো, 75টি চিলচ্চত্র, 75টি মেলেও 

আরিাচনা, 75টি লবজ্ঞান সালহরেযে কাযুক্রম এবং আেও অ্রনক লকেভ  

োকরব৷ 

• ইরেন্টটি চােটি প্রধান লেরম লবেক্ত কো হরেরে | 

• লবজ্ঞান ও প্রযভলক্তে ইলেহাস মেরক | 

• আধভলনক োেেীে লবজ্ঞান ও প্রযভলক্তে মাইিফিক | 

• স্বরদশী পেম্পেী উিাবন এবং লবজ্ঞান ও প্রযভলক্ত | 

• োেরে রূপান্তে | 
 

করোদ্য়ে কজওর নতুন Subsea িযাবে ‘ইকন্ডয়া-একেয়া-এক্সদ্প্রস’ 

মােবীপদ্ি সংযুি িরদ্ব   

োেরেে বৃহত্তম 4G মমাবাইি ব্রেব্যাি এবং লেলযটাি পলেরষবা প্রদানকােী, 

Reliance Jio Infocomm Ltd. পেবেী প্রযরমে মালল্ট-মটোলবট ইলিো-

এলশো-এক্সরপ্রস (IAX) মািবীরপে Hulhumale মে সমভররে েিরদরশ 

মকবি লসরিম অ্বেেণ কেরব ৷ উচ্চ ক্ষমো এবং উচ্চ-গলেে IAX লসরিম 

Hulhumale মক োেে এবং লসঙ্গাপভরেে লবরশ্বে প্রধান ইন্টােরনট হাবগুলিে 

সারে সোসলে সংযভক্ত কেরব। 
 

আন্ডারকস িযাবে কসদ্স্টদ্মর মূে পদ্য়ন্ট: 

• মেটা মসন্টারেে সারে সমভররে েিরদরশে মকবি লসরিমগুলি 5G এবং 

লেলযটাি অ্েুনীলেরক সমেুন করে, যা োেরেে লেলযটাি 

ইরকালসরিমরক সক্ষম কোে যন্য লবশাি সমলেে ক্ষমো তেলে করে ৷ 

• এই উচ্চ ক্ষমো এবং উচ্চ-গলেে লসরিমটি 16,000 লকরিালমটারেে মবলশ 

100Gb/s গলেরে 200Tb/s এে মবলশ ক্ষমো প্রদান কেরব। 
 

IIT রুরকি উত্তরাখদ্ে ‘কিসান’ মমাবাইে অ্যাপ চােু িদ্রদ্ে 

ইলিোন ইনলিটিউট অ্ফ মটকরনািলয রুেলক 'গ্রামীণ কৃলষ মমৌসম মসবা' 

(GKMS)’ প্রকরল্পে অ্ংশ লহসারব একটি আঞ্চলিক কৃষকরদে সরচেনো 

কমুসযলচে আরোযন করেরে এবং কৃষকরদে যন্য KISAN মমাবাইি 

অ্যালপ্ল্রকশন চািভ করেরে । অ্যাপটি কৃষকরদে কৃলষ-আবহাওো সংক্রান্ত 

পলেরষবা প্রদান কেরব । হলেবাে, মদোদুন এবং পাউলে গারড়াোি মযিাে 

কৃষকো এই কমুসযলচরে অ্ংশ মনন । 
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অ্যাপ সম্পদ্িণ : 

• লকসান অ্যাপ মফারনে মােরম হলেবাে মযিাে সমে েেটি ব্লরকে যন্য 

কৃষকরদে আবহাওোে পযবুাোস এবং আবহাওো-লেলত্তক কৃলষ আবহাওো 

উপরদিা বভরিটিনগুলিে সহয অ্যারক্সস প্রদান করে৷ 

• অ্যাপটি েটে খভশবভ লমযুা, লসলনেে সারেলন্টি, লেলযওনাি লেরমাট মসলন্সং 

মসন্টাে (RRSC), ন্যাশনাি লেরমাট মসলন্সং মসন্টাে (NRSC), ইলিোন 

মেস লেসাচু অ্গুানাইরযশন (ISRO), নো লদেী, েটে লসএস  া, একযন 

অ্সামান্য লবজ্ঞানীে লনরদুশনাে তেলে করেরেন। এবং RRSC, NRSC, 

ISRO, হােরাবারদে লচফ মযনারেি ম্যারনযাে। 

• কৃলষ আবহাওো সংক্রান্ত উপরদিা পলেরষবাগুলি মযৌেোরব AMFU 

(Agromet Field Unit Roorkee) IIT রুেলক এবং ইলিো 

মমটিওরোিলযকযাি লেপাটুরমন্ট (IMD) বাো প্রদান কো হে। 
 

সাইবার আক্রমণ মমািাদ্বোয় IBM মবঙ্গােুরুদ্ত নতুন 

সাইবারকসকিউকরটি হাদ্বর উদ্মাচন িদ্রদ্ে 

ইন্টারন্যােনাে কবজদ্নস মমকেনস িদ্পণাদ্রেন (IBM) একেয়া 

প্যাকসকফি (APAC) অ্ঞ্চি যভ রড় োে ক্লারেন্টরদে উরবরগে সমাধান কেরে 

মবঙ্গািভরুরে একটি সাইবাে লনোপত্তা মকন্দ্র চািভ করেরে । বহু লমলিেন েিারেে 

আইলবএম লসলকউলেটি কমাি মসন্টাে কণুাটরকে মবঙ্গািভরুরে আইলবএম 

অ্লফরস অ্বলিে হরব । 2022 সারিে যন্য IBM মলাবাি অ্যানািাইলসস 

লেরপারটু বিা হরেরে ময, এলশো সবরচরে মবলশ সাইবাে আক্রমরণে সেভখীন 

হওো মহারদশ লহসারব আলবেযু ে হরেরে | 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

কজ কিষাণ মরকি ভারতীয় মকের স্থাপতয 'মদবায়তনম' কনদ্য় 

এিটি সদ্েেদ্নর উদ্বাধন িদ্রদ্েন 

োেে সেকারেে সংসৃ্কলে মন্ত্ররকে আলকুওিলযকযাি সারেু অ্ফ ইলিো(ASI)  

কণুাটরকে হালম্পরে 25 - 26 মফব্রুোেী, 2022-এ দুই লদরনে আন্তযুালেক 

সরেিন 'মদবায়তনম - ভারতীয় মকের স্থাপদ্তযর এিটি অ্ক কস' 

আরোযন কেরে । মকন্দ্রীে সংসৃ্কলে, পযুটন এবং DoNER মন্ত্রী লয লকষাণ 

মেলি সরেিরনে উরবাধন করেন । 
 

সদ্েেদ্নর উদ্েে িী? 

সরেিরনে িক্ষয মলন্দরেে দাশুলনক, ধমীে, সামালযক, অ্েনুনলেক, প্রযভলক্তগে, 

তবজ্ঞালনক, লশল্প এবং িাপরেযে লদকগুলি লনরে আরিাচনা কো । এোড়া, এই 

সরেিরনে মে লদরে মলন্দে িাপরেযে লবলেন্ন তশিী মযমন- নাগাো, মেসাো, 

রালবড়, কলিঙ্গ এবং অ্ন্যান্যগুলিে লববেুন এবং লবকারশে উপে একটি 

করোপকেন শুরু কেরে চাে । 
 

Awards & Honours News in Bengali 
 

IBA-এর 17 তম বাকষণি ব্াকেং প্রযুকি পুরস্কার 2021 ম াষণা 

িরা হদ্য়দ্ে 

ইলিোন ব্যাঙ্কস অ্যারসালসরেশন (IBA) IBA-এে 17েম বালষুক ব্যালঙ্কং 

মটকরনািলয অ্যাওোেু 2021 মঘাষণা করেরে ৷ এই ইরেরন্ট সাউে ইলিোন 

ব্যাঙ্ক মমাট 6টি পভেস্কাে লযরেরে ৷ লবলেন্ন লবোরগ লবযেীরদে োলিকা নীরচ 

মদওো হি: 
 

বেদ্রর মসরা প্রযুকি ব্াংি 

• বড় ব্যাঙ্ক মসগরমরন্ট: ব্যাঙ্ক অ্ফ বরোদা 

• মোট ব্যাঙ্ক মসগরমরন্ট: সাউে ইলিোন ব্যাঙ্ক 

• লবরদশী ব্যাঙ্ক মসগরমরন্ট: লসটিব্যাঙ্ক N.A. 

• আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক: বরোদা োযিান মক্ষত্রীে গ্রামীণ 
 

মসরা ক কজটাে আকথণি অ্ন্তভুণ কি উদ্যাি 

• বড় ব্যাঙ্ক: মিট ব্যাঙ্ক অ্ফ ইলিো 

• মোট ব্যাঙ্ক: যেভ ও কােীে ব্যাঙ্ক 

• আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক: বরোদা োযিান মক্ষত্রীে গ্রামীণ 
 

মসরা মপদ্মন্ট উদ্যাি 

• পাবলিক ব্যাঙ্ক: মিট ব্যাঙ্ক অ্ফ ইলিো 

• মবসেকােী ব্যাঙ্ক: ICICI ব্যাঙ্ক 
 

মসরা কফনদ্টি এদ্ াপেন 

• বড় ব্যাঙ্ক: ICICI ব্যাঙ্ক 

• মা ালে ব্যাঙ্ক: মফোরেি ব্যাঙ্ক 

• মোট ব্যাঙ্ক: দলক্ষণ োেেীে ব্যাঙ্ক 

• আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক: বরোদা োযিান মক্ষত্রীে গ্রামীণ 
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এআই/এমএে টি এবং ম টার সদ্বণাত্তম ব্বহার 

• বড় ব্যাঙ্ক: ICICI ব্যাঙ্ক 

• মোট ব্যাঙ্ক: দলক্ষণ োেেীে ব্যাঙ্ক 

• আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক: মেরিঙ্গানা গ্রামীনা ব্যাঙ্ক 
 

মসরা আইটি ঝুোঁ কি এবং সাইবার কনরাপত্তা উদ্যাি 

• বড় ব্যাঙ্ক: ইউলনেন ব্যাঙ্ক অ্ফ ইলিো 

• মা ালে ব্যাঙ্ক: ইরেস ব্যাঙ্ক 

• মোট ব্যাঙ্ক: দলক্ষণ োেেীে ব্যাঙ্ক 

• লবরদশী ব্যাংক: হংকং এবং সাংহাই ব্যাংলকং করপুারেশন লিলমরটে 

• আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক: বরোদা োযিান মক্ষত্রীে গ্রামীণ 

• মকা-অ্পারেটিে ব্যাঙ্ক: সােস্বে মকাপ ব্যাঙ্ক 

• স্মি ফাইন্যান্স/রপরমন্টস ব্যাঙ্ক: উজ্জীবন স্মি ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক 
 

Cloud এদ্ াপেন 

• বড় ব্যাঙ্ক: ইউলনেন ব্যাঙ্ক অ্ফ ইলিো 

• মা ালে ব্যাঙ্ক: ইরেস ব্যাঙ্ক 

• মোট ব্যাঙ্ক: করুে তবে ব্যাঙ্ক 

• লবরদশী ব্যাঙ্ক: লসটি ব্যাঙ্ক N.A 

• আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক: বরোদা োযিান মক্ষত্রীে গ্রামীণ 
 

জনদ্ভিততষী দ্ভবে ম টস মপাদ্ভেও দ্ভনমূটরে দ্ভিোে-ই-পাদ্ভকস্তান 

সম্মারন ভূদ্ভষত ির রেন 

মাইরক্রািফরটে প্রদতষ্ঠাতা এবং িমািরিবক "দবি ম টি" পাদকস্তারন মপাদিও 

দনম্ূরি িহা তা কোে িন্য তাে প্ররচিাে িন্য দহিাি-ই-পাদকস্তান মিরেে 

দবতী  িরব্াচ্চ মবিামদেক িম্মারন িূদষত হর রেন। ম টি এক দিরনে িফরে 

পাদকস্তারন মেরকরেন এবং পাদকস্তারনে প্রধানমন্ত্রী ইমোন খারনে িরে তবঠক 

করেরেন। দতদন ন্যােনাি কমান্ড অযান্ড কররাি মিন্টাে (NCOC) পদেিে্ন 

করেন যা মকাদিি-১৯ প্রদতরোরধে প্ররচিাে তিােদক করে। 

দববৃদত অন়ুিারে, ম টি িম্পরিে িীমাবিতা এবং িনস্বাস্থয ি়ুেক্ষাে িন্য 

উরযা  ও ব্যবস্থা িরেও মকাদিি -১৯ এে দবরুরি পাদকস্তারনে িাফরল্যে 

প্রেংিা করেরেন। দবি এবং মমদিন্ডা ম টি ফাউরন্ডেন গ্যাদি, িযাকদিন 

মিারটে মাধ্যরম দবশ্বব্যাপী মপাদিও দনম্ূরি একটি প্রধান অবিানকােী। ম টি 

পদেকল্পনা ও উন্ন ন মন্ত্রী এবং NCOC এে প্রধান আিাি উমে এবং প্রধানমন্ত্রীে 

স্বাস্থয দবষ ক দবরেষ িহকােী (এিএদপএম) িাাঃ ফ িাি ি়ুিতারনে িারেও 

মিখা করেন। 
 

দাদাসাদ্হব ফােদ্ি আন্তজণ াকতি চেকিত্র উৎসব পুরষ্কার 2022 

প্রদান িরা হদ্য়দ্ে 

দাদাসারহব ফািরক ইন্টােন্যাশনাি লফল্ম মফলিেযাি অ্যাওোেু 2022-এে 

অ্নভিান 20 মফব্রুোলে অ্নভলিে হরেলেি । এটি মভম্বাইরে অ্নভলিে হরেলেি এবং 

গে বেরেে মসো পােফেম্যান্স এে যন্য এই ইরেরন্ট সোলনে কো হরেলেি। 

এই বেে দাদাসারহব ফািরক ইন্টােন্যাশনাি লফল্ম মফলিেযাি অ্যাওোেুস 

2022 োেেীে লসরনমাে ঐশ্বযু উদযাপন করেরে এবং স্বাধীনোে 75 বেে বা 

আযালদ কা অ্মৃে মরহাৎসবও স্মেণ করেরে । 

মসো চিলচ্চত্র, মসো অ্লেরনো, মসো অ্লেরনত্রী, মসো পাশু্ব েয লমকা এবং মসো 

মনলেবাচক েয লমকা প্রেৃলে পভেস্কাে এই অ্নভিারন মদওো হে । 
 

এখাদ্ন দাদাসাদ্হব ফােদ্ি আন্তজণ াকতি চেকিত্র উৎসব পুরষ্কার 

2022 এর কবজয়ীদ্দর এিটি সমূ্পণণ তাকেিা রদ্য়দ্ে: 

• বেরেে মসো চিলচ্চত্র পভেস্কাে: পভষ্প: য োইয 

• মশ্রি চিলচ্চত্র পভেস্কাে: মশেশাহ 

• মসো অ্লেরনোে পভেস্কাে: েণবীে লসং 83 লফরল্মে যন্য 

• মসো অ্লেরনত্রীে পভেস্কাে: লমলম েলবে যন্য কৃলে স্যানন 

• চিলচ্চরত্র অ্সামান্য অ্বদান: আশা পারেখ 

• সমারিাচকরদে মসো অ্লেরনোে পভেস্কাে: লসদ্ধােু মািরহাত্রা 

• সমারিাচকরদে মসো অ্লেরনত্রীে পভেস্কাে: লকোো আদোলন 

• পাশু্ব চলেরত্র মসো অ্লেরনোে পভেস্কাে: সেীশ মকৌলশক েলবে যন্য কাগয 

• মবি অ্যারেস ইন সারপাটুিং মোি অ্যাওোেু: মবি-বটম েলবে যন্য িাো 

দত্ত 

• মনলেবাচক েয লমকাে মসো অ্লেরনোে পভেস্কাে: অ্যালন্টম: য ফাইনাি ট্র্ভে 

চিলচ্চরত্রে যন্য আেভষ শমুা 

• লপপিস চরেস মসো অ্লেরনোে পভেস্কাে: অ্লেমনভয দাসালন 

• লপপিস চরেস মসো অ্লেরনত্রীে পভেস্কাে: োলধকা মদন 

• মসো অ্লেরষক পভেস্কাে: েদাপ েলবে যন্য অ্হন মশঠি 

• মসো মপ্ল্ব্যাক গােক পভরুষ পভেস্কাে: লবশাি লমশ্র 

• মসো মপ্ল্ব্যাক গালেকা মলহিা পভেস্কাে: কলণকা কাপভে 

• সমারিাচকরদে মসো চিলচ্চত্র পভেস্কাে: সদুাে উধম লসং 

• মসো পলেচািরকে পভেস্কাে: মিট অ্ফ লসয: মটম্পি অ্যাটাক েলবে যন্য 

মকন মঘাষ 

• মশ্রি লচত্রগ্রাহরকে পভেস্কাে: হালসনা লদিরুবা চিলচ্চরত্রে যন্য যেকৃষ্ণ 

গুোলদ 

• মসো আন্তযুালেক লফচাে লফল্ম অ্যাওোেু: আরেকটি োউি 

• মসো স্বল্পনদঘুয চিলচ্চত্র পভেস্কাে: পাওলি 

• ওরেব লসলেরযে মসো অ্লেরনোে পভেস্কাে: য ফযালমলি ম্যান 2-এে যন্য 

মরনায বাযরপেী 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


Weekly Current Affairs One-Liners | 19 February to 25 February of 2021  

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

• ওরেব লসলেরযে মসো অ্লেরনত্রীে পভেস্কাে: আেণ্যরকে যন্য োলেনা 

টযািন 

• মসো ওরেব লসলেয পভেস্কাে: কযালি 

• মটলিলেশন লসলেরযে মসো অ্লেরনোে পভেস্কাে: কুে েং মপোে মক এমন 

লে-এে যন্য শাহীে মশখ 

• মটলিলেশন লসলেরযে মসো অ্লেরনত্রীে পভেস্কাে: কুিলি োরগ্যে যন্য শ্রদ্ধা 

আযু 

• বেরেে মসো মটলিলেশন লসলেয পভেস্কাে: অ্নভপমা 

• মটলিলেশন লসলেরযে সবরচরে প্রলেশ্রুলেশীি অ্লেরনোে পভেস্কাে: কুণ্ডিী 

োরগ্যে যন্য ধীোয মধাপাে 

• মটলিলেশন লসলেরযে সবরচরে প্রলেশ্রুলেশীি অ্লেরনত্রী পভেস্কাে: 

অ্নভপমাে যন্য রূপািী গাঙ্গভিী 

 

Important Dates News in Bengali 
 

20 মফব্রুয়াকর, 2022 কবশ্ব সামাকজি ন্যায়কবচার কদবস পােন িরা 

হয় 

লবশ্ব সামালযক ন্যােলবচাে লদবস প্রলে বেে 20 মফব্রুোলে সাো লবরশ্ব পালিে হে । 

আন্তযুালেক শ্রম সংিা সবুসেলেক্ররম 10 যভন 2008-এ একটি ন্যায্য লবশ্বােরনে 

যন্য সামালযক ন্যােলবচাে সম্পলকুে ILO মঘাষণাপত্র গ্রহণ করে । সামালযক 

ন্যােলবচাে হি একটি অ্ন্তলনুলহে নীলে, যা মদরশে মরে শালন্তপযণু ও সমৃদ্ধ 

সহাবিান বযাে োখাে যন্য পািন কো হে । লবশ্ব সামালযক ন্যােলবচাে লদবস এে 

2022 লেম হি: Achieving Social Justice through Formal 

Employment । 
 

কবশ্ব প্যাদ্ঙ্গাকেন কদবস 2022: 19 মফব্রুয়াকর পােন িরা হয় 

লবশ্ব প্যারঙ্গালিন লদবস প্রলে বেে "রফব্রুোলে মারসে েৃেীে শলনবাে" পালিে হে 

। 2022 সারি, বালষুক লবশ্ব প্যারঙ্গালিন লদবস 19 মফব্রুোেী 2022-এ পালিে 

হরচ্ছ ৷ এটি ইরেরন্টে 11 তম সংস্কেণরক লচলিে করে ৷ লদবসটিে িক্ষয হি 

স্তন্যপায়ী প্রাণীদ্দর সম্পদ্িণ  সদ্চতনতা বৃকি িরা এবং সংরক্ষদ্ণর 

প্রদ্চষ্টাদ্ি ত্বরাকিত িরা । এলশো ও আলফ্রকাে প্যারঙ্গালিরনে সংখ্যা দ্রুে হ্রাস 

পারচ্ছ । 
 

প্যাদ্ঙ্গাকেন সম্পদ্িণ  কিেু তথ্য: 

• প্যারঙ্গালিনই একমাত্র েন্যপােী প্রাণী মযগুরিা আাঁশ লদরে ঢাকা োরক। 

• লনরযরদে েক্ষা কোে যন্য, োো মহযহরগে মরো বরিে মরে কািু করে। 

• োরদে নাম মািে শব্দ 'মপঙ্গভলিং' মেরক এরসরে যাে অ্ে ু 'এমন লকেভ  যা 

মোি আপ হে'। 

• োো লবরশ্বে সবরচরে মবলশ পাচাে কো েন্যপােী প্রাণী, কােণ মানভষ 

োরদে মাংস এবং আাঁশ চাে । 

• একটি প্যারঙ্গালিরনে লযহ্বা োে শেীরেে মচরে দীঘু হরে পারে এবং যখন 

সম্পযণুোরব প্রসালেে হে েখন 40 মসলম িম্বা হরে পারে! 
 

7 তম মৃকত্তিা স্বাস্থয িা ণ  কদবস 19 মফব্রুয়ারী 2022 তাকরদ্খ পােন 

িরা হদ্য়দ্ে 

প্রলে বেে োেরে Soil Health Card (SHC) প্রকল্প চািভ কোে স্মেরণ এবং 

এই প্রকরল্পে সভলবধা সম্পরকু সরচেনো তেলে করে 19 মফব্রুোলে মৃলত্তকা স্বািয 

কােু লদবস পািন কো হে । 2022  সািটি SHC লস্কম চািভে সপ্তম বেে ৷ এই 

প্রকরল্পে িক্ষয প্রলে দুই বেে পে পে সমে কৃষকরদে Soil Health Card 

(SHC) প্রদান কো । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমালদ 2015 সারিে 19 মফব্রুোেী 

োযিারনে সভোেগরড় Soil Health Card (SHC) প্রকল্প চািভ করেলেরিন। 
 

21 মফব্রুয়াকর আন্তজণ াকতি মাতৃভাষা কদবস পােন িরা হয় 

আন্তযুালেক মােৃোষা লদবস (IMLD) প্রলে বেে 21মশ মফব্রুোলে পািন কো 

হে । লদবসটিে মযি িক্ষয হি - োষাগে ও সাংসৃ্কলেক তবলচত্রয সম্পরকু 

সরচেনো বৃলদ্ধ কো এবং বহুোষাবারদে প্রচাে কো । 2022 সারি আন্তযুালেক 

মােৃোষা লদবস (IMLD) এে লেম হি “Using technology for 

multilingual learning: Challenges and opportunities” । 

যালেসংঘ োে লববৃলেরে উরেখ করেরে ময, এই বেরেে লেমটি বহুোলষক 

লশক্ষারক এলগরে লনরে মযরে এবং সবাে যন্য মানসম্পন্ন লশক্ষাদান ও লশক্ষাে 

লবকারশ সহােো কেরে প্রযভলক্তে সম্ভাব্য েয লমকা েভ রি ধরে । 
 

কদনটির ইকতহাস: 

1999 সারিে নরেম্বরে United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) এে সাধােণ সরেিন বাো 

আন্তযুালেক মােৃোষা লদবরসে মঘাষণা কো হরেলেি । যালেসংরঘে সাধােণ 

পলেষদ 2002 সারি লদবসটিরক স্বাগে যানাে । 
 

কদবদ্সর তাৎপযণঃ 

োষাগে তবলচত্রয ক্রমবধুমানোরব সমস্যাে সেভখীন হরচ্ছ, কােণ সমরেে সারে 

সারে োষাে লবিভলপ্ত ঘটরে  । যালেসংরঘে প্রলেরবদরন বিা হরেরে ময, 

লবশ্বব্যাপী যনসংখ্যাে 40 শোংশ মানভষ ময োষাে কো বরি বা কো মবার  

োরে লশক্ষাে ব্যবিা মনই ।  এই লদনগুলিে মােরমই িানীে োষাগুলিে প্রচাে 

কো হে এবং মসগুলি সংেক্ষরণে প্ররচিা কো হে । 

এই লদনটিে মােরম ইউরনরস্কাে মরো একটি Inter-Governmental সংিা 

কীোরব সারিরনবি সমারযে যন্য সাংসৃ্কলেক ও োষাগে তবলচরত্রযে গুরুরত্ব 

লবশ্বাস করে ো েভ রি ধো হে ।  
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ভারদ্তর মাতৃভাষা সমূহ: 

আদমশুমালেে েথ্য অ্নভসারে োেরে 19,500 টিেও মবলশ োষা বা উপোষাে 

কো বিা হে । োেরে 121টি োষা েরেরে, যা 10,000 বা োে মবলশ সংখ্যক 

মানভষ কো বরি োরক | 

121টি োষা দুটি অ্ংরশ উপিালপে হরেরে - োেেীে সংলবধারনে অ্িম 

েফলসরি অ্ন্তেভু ক্ত োষা ( 22টি োষা ) এবং অ্িম েফলসরিে অ্ন্তেভু ক্ত নে ( 

99টি োষা লনরে গঠিে)। 

সংলবধারনে অ্িম েফলসরি উলেলখে েফলসলি োষাগুলি হি: বাংিা, োলমি, , 

ওলড়ো, পাঞ্জালব, সংসৃ্কে, লসলন্ধ, , মেরিগু, মকাঙ্কলন, মািোিম, কােীলে, 

মনপালি, উদুু, মবারড়া, সাাঁ ওোলি, অ্সমীো, তমলেিী,  , মলণপভলে, মাোঠি, 

গুযোটি, লহলন্দ, কন্নড়, এবং মোগলে। 

এই োষাে মরে, 14টি প্রােলমকোরব সংলবধারন অ্ন্তেভু ক্ত কো হরেলেি ।  

1967 সারি লসলন্ধ োষা যভক্ত কো হে । এেপে আেও লেনটি োষা মযমন, 

মকাঙ্কালন, মলণপভলে এবং মনপালি 1992 সারি অ্ন্তেভু ক্ত হে। 

2004 সারি মবারড়া, মোগলে, তমলেলি এবং সাাঁ ওোলি োষা মযাগ কো 

হরেলেি।  
 

22মে মফব্রুয়াকর কবশ্ব কচন্তন কদবস পােন িরা হয় 

লবশ্ব লচন্তা লদবস, যা মযিে লচন্তন লদবস নারম পলেলচে, সাো লবরশ্ব সমে গািু 

স্কাউট, গািু গাইে এবং অ্ন্যান্য গািু গ্রুপ বাো প্রলে বেে 22 মফব্রুোলে 

উদযাপন কো হে । সাো লবরশ্বে োই ও মবানরদে সম্পরকু লচন্তা কো, োরদে 

উরবগগুলিে সমাধান কোে যন্য লদবসটি পািন কো হে। 2022 সারিে লবশ্ব 

লচন্তা লদবরসে লেম হি Our World, Our Equal Future। 
 

মিন্দ্রীয় আবিাকর কদবস 2022: 24 মফব্রুয়াকর 2022 

োেরেে মকন্দ্রীে আবগালে লদবস প্রলে বেে 24মশ মফব্রুোলে পালিে হে । 

মসিাি মবােু অ্ফ এক্সাইয অ্যাি কািম (CBEC)বাো মদরশে প্রলে 

মসবারক সোন যানারে লদবসটি পালিে হরচ্ছ । CBEC এবং োরদে পলে 

মষবাে সারে যভক্ত কমকুেুারদে সোন যানারে লদবসটি পালিে হে ।  
 

মিন্দ্রীয় আবিাকর কদবস 2022: তাৎপযণ   

• মদরশে সাধােণ যনগরণে মরে মকন্দ্রীে আবগালে আলধকালেকরদে অ্বদান 

সম্পরকু সরচেনো বাড়ারে মকন্দ্রীে আবগালে লদবস পালিে হে । 
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মুম্বাই 2023 সারে আন্তজট াদ্ভতক অ্দ্ভেদ্ভম্পক কদ্ভমটিে অ্দ্ভধরবশন 

আর াজন িরদ্ত চদ্েদ্ে 

ম়ুম্বাই, িােত 2023 িারি আন্তি্াদতক অদিদম্পক কদমটিে অদধরবেরনে 

আর ািক হরব৷ 2023 িারিে িন্য IOC অদধরবেন Jio ও ার্্ল্ কনরিনেন 

মিন্টাে ম়ুম্বাইরত অন়ুদষ্ঠত হরব৷ িব্রেষ এ ধেরনে অদধরবেন িােত 1983 

িারি ন া দিদেরত আর ািন করেদেি। 2022 িারি, আইওদি অদধরবেন 

চীরনে মবইদিংর  অন়ুদষ্ঠত হর দেি। এই কদমটিরত িােরতে প্রদতদনদধ দনতা 

আম্বাদন। মবইদিংর  অন়ুদষ্ঠত অদধরবেরন 75 িন িিস্য তাে প্রাদে্তারক িমে্ন 

করে প্রদক্র া  অংেিহণকােী প্রদতদনদধরিে কাে মেরক ম়ুম্বাই একটি 

ঐদতহাদিক 99% মিাট মপর রে। 

IOC অদধরবেন হি 101 মিাটিানকােী িিস্য এবং 45 িন িম্মাদনত িিরস্যে 

বাদষ্ক িিা মযখারন তাো অদিদম্পক চাট্াে িংরোধন IOC িিস্য এবং অদফি-

আদধকাদেকরিে দনব্াচন ইতযাদি দিিান্ত দনরত একদত্রত হ । 
 

মবইকজংদ্য় েীতিােীন অ্কেকম্পি মিমস 2022 সমাপ্ত হদ্য়দ্ে  

2022 মবলযং েীতিােীন অ্কেকম্পি মিমদ্সর সমাপনী অ্নভিান 20মশ 

মফব্রুোলে, 2022 োলেরখ মবকজংদ্য়র ন্যােনাে মস্টক য়াদ্ম (বােুস মনি 

নারম পলেলচে) অ্নভলিে হরেলেি । চীরন 2022 সারিে মবলযং শীেকািীন 

অ্লিলম্পক 4 মেরক 20 মফব্রুোলে 2022 পযুন্ত অ্নভলিে হরেলেি ৷  মমাট 7টি 

মখিাে 15টি শাখাে মেকেু 109টি ইরেন্ট হরেলেি ৷ মবলযং, ইোনলকং এবং 

 াংলযোকাউ-এ মগমরসে মেনভয লেনটি মযান যভরড় লবেেণ কো হরেলেি । 

2026 সারিে শীেকািীন অ্লিলম্পক আরোযরনে যন্য মগমরসে মপ্রলসরেলন্স 

আনভিালনকোরব ইোলিে লমিান এবং কটুিনা লে'আরম্পরযাে কারে হোন্তে 

কো হরেলেি । 
 

মবকজং 2022 সাদ্ের েীতিােীন অ্কেকম্পদ্ি েীষণ মদে: 

• নেওরে টানা লবেীে শীেকািীন অ্লিলম্পরক পদক মটলবরিে শীরষ ু

েরেরে, 16টি স্বণ ুসহ মমাট 37টি পদক লযরেরে । এটি একটি শীেকািীন 

অ্লিলম্পরক সবরচরে মবলশ সংখ্যক স্বণুপদরকে যন্য একটি নেভ ন মেকেু। 

• যামুালন সামলগ্রকোরব 27টি পদক লনরে লবেীে িারন েরেরে, মযখারন 

আরোযক মদশ চীন 15টি পদক লনরে েৃেীে িারন েরেরে। 
 

2022 সাদ্ের েীতিােীন অ্কেকম্পদ্ি ভারত: 

• মখিাে োেেীে দরিে প্রলেলনলধত্ব করেন একযন পভরুষ আিপাইন লস্কোে 

আলেফ খান । 

• লেলন উরবাধনী অ্নভিারনে সমে মদরশে পোকাবাহী লেরিন | এলদরক, 

সমাপনী অ্নভিারনে সমে একযন মস্বচ্ছারসবক পোকাবাহী লেরিন । 

মখিাে োেে মকারনা পদক লযেরে পারেলন। 
 

ভারদ্তর আর. প্রজ্ঞানান্ধা কবদ্শ্বর এি নম্বর ম্যািনাস িােণদ্সনদ্ি 

হারাদ্না সবণিকনি মখদ্োয়াে হদ্য়দ্েন 

োেরেে লকরশাে দাবা গ্রযািমািাে, রদ্মেবাবু প্রজ্ঞানান্ধা একটি অ্নিাইন 

দাবা টভ নুারমরন্ট নরওদ্য়র লবশ্ব নম্বে এক দাবা চযালম্পেন ম্যািনাস 

িােণদ্সনদ্ি পোলযে করে ইলেহাস সৃলি করেরেন । 2022 সারিে 

মমল্টওোটাে চযালম্পেনস মচস টভ যরেে নেটি ইরেরন্টে মরে এোেলেংস মািাসু 

হি প্রেম, যা মফব্রুোলে মেরক নরেম্বে 2022 পযুন্ত অ্নভলিে হরচ্ছ। 

16 বেে বেসী েরমশবাবভ প্রজ্ঞানান্ধা অ্নিাইন দ্রুে দাবা টভ নুারমন্ট এোেলেংস 

মািাসু এে অ্ষ্টম রাউদ্ন্ড 39 টি চারি এই কৃলেত্ব অ্যুন করেলেরিন। 

েরমশবাবভ প্রজ্ঞানান্ধা কবশ্বনাথন আনে এবং মপন্টাো হকরিৃষ্ণ োড়া ম্যাগনাস 

কািুরসরনে লবরুরদ্ধ যেী েৃেীে োেেীে গ্রযািমািাে। 
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মেদ্নর িাদ্েণাস আেিারাজ সবণিকনি ATP 500 জয়ী হদ্য় 

ইকতহাস সৃকষ্ট িদ্রদ্েন 

18 বেে বেসী েযালনোেু কারিুাস আিকাোয ব্রালযরিে করও ক  মজকনদ্রাদ্ত 

কদদ্য়দ্িা মোয়াটণ জম্যানদ্ি হালেরে লেও ওরপন মটলনস লশরোপা লযরেরেন । 

সপ্তম বাোই আিকাোয েৃেীে বাোই মশাোটুযম্যানরক 6-4, 6-2 মস্কারে 

পোলযে করে 2009 সারি টভ নুারমন্টটি চািভ হওোে পে মেরক সবুকলনি ATP 

500 টভ নুারমরন্টে চযালম্পেন হন | 

 

Obituaries News in Bengali 
 

ফুটবে কিংবদকন্ত সুরকজৎ মসনগুপ্ত প্রয়াত হদ্য়দ্েন  

োেরেে হরে লমেলফর্ল্াে লহসারব মখিা োেরেে প্রাক্তন ফভ টবিাে সুরকজৎ 

মসনগুপ্ত মকালেে -19  যটিিোে কােরণ  প্রোে হরেরেন । মৃেভ যকারি োে 

বেস লেি 71 বেে । ক্লাব পযুারে, মসনগুপ্ত কিকাোে লেনটি বড় ক্লাব 

মমাহনবািান (1972-1973, 1981-1983), ইস্ট মবঙ্গে (1974-1979) এবং 

মমাহাদ্ম ান মোটিণ ং (1980) এে সারে যভক্ত লেরিন। লেলন োেেীে যােীে 

দরিে অ্ংশ লেরিন যাো োইল্যারিে ব্যাংকরক অ্নভলিে 1970 একেয়ান 

মিমদ্স মব্র্াঞ্জ পদি লযরেলেি । 
 

প্রবীণ সাংবাকদি রবীে কতওয়াকর প্রয়াত হদ্য়দ্েন 

প্রবীণ সাংবালদক েবীশ লেওোলে প্রোে হরেরেন | লেলন ইলিোন এক্সরপ্ররসে 

যােীে বভযরো লচফ লেরিন । লেলন োে োযননলেক সংবাদ প্রলেরবদরনে যন্য 

যনলপ্রে লেরিন । এে আরগ, লেলন ইদ্িানকমি টাইমদ্সর কসকনয়র সহিারী 

সম্পাদি, ইকন্ডয়া টুদ্ দ্ত সহদ্যািী সম্পাদি এবং ইকন্ডয়ান এক্সদ্প্রদ্সর 

কসকনয়র সহিারী সম্পাদি লহসারবও কায করেরেন । লেলন আইআইটি 

মবারম্ব মেরক স্নােক এবং অ্ক্সরফােু লবশ্বলবযািে মেরক স্নােরকাত্তে সম্পন্ন 

করেলেরিন। 
 

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও িান্ধীবাদী সমাজিমী েকুন্তো মচৌধুরী প্রয়াত 

হদ্য়দ্েন 

লবখ্যাে স্বাধীনো সংগ্রামী ও গান্ধীবাদী সমাযকমী েকুন্তো মচৌধুরী প্রোে 

হরেরেন । মৃেভ যকারি লেলন 102 বেে বেসী লেরিন । লেলন ‘েকুন্তো 

বাইদ্দও’ নারমও পলেলচে লেরিন । লেলন োেে সেকাে কেুৃক 2022 সারি 

পদ্মশ্রী পুরস্কাদ্র েয লষে হন । লেলন আসারমে কামরূরপে বালসন্দা লেরিন এবং 

গান্ধীবাদী যীবনধাোরক যনলপ্রে কোে প্রলে োে প্রলেশ্রুলে ও লনিাে যন্য লেলন 

পলেলচে লেরিন। লেলন গ্রামবাসীরদে, লবরশষ করে নােী ও লশশুরদে কল্যারণ 

কায করেরেন। 
 

প্রখ্যাত মাোয়াোম অ্কভদ্নত্রী KPAC েকেতা প্রয়াত হদ্য়দ্েন 

প্রবীণ মািাোিাম চিলচ্চত্র এবং মঞ্চ অ্লেরনত্রী, KPAC িলিো 74 বেে বেরস 

প্রোে হরেরেন । পাাঁ চ দশরকে কযালেোরে, লেলন মািােিাম এবং োলমি োষাে 

550টিেও মবলশ েলবরে অ্লেনে করেরেন। আিাপভ াে কাোমকুিারম মরহশ্বেী 

আো লহসারব যমগ্রহণকােী, অ্লেরনত্রী মকোিাে একটি লবলশি নাটয দি 

KPAC (রকোিা লপপিস আটুস ক্লাব) মে মযাগ লদরেলেরিন। 

িলিো চােটি মকোিা োযয চিলচ্চত্র পভেস্কাে সহ মশ্রি পাশু্ব অ্লেরনত্রীে যন্য 

দুটি যােীে চিলচ্চত্র পভেস্কাে লযরেরেন । লেলন 1999 সারি 'আমরাম' চলেরত্রে 

যন্য এবং 2000 সারি 'োনথাম' চলেরত্রে যন্য যােীে পভেস্কাে মপরেলেরিন । 

লেলন পাাঁ চ বেে ধরে মকোিা সঙ্গীে নাটক একারেলমে মচোেপােসরনে পরদ 

অ্লধলিে লেরিন। 

 

Defence News in Bengali 
 

অ্কমত োহ কদকি পুকেদ্ের ‘Smart Card Arms License’ এবং  

‘Shastra App’ চােু িরদ্েন  

লদলে পভলিরশে 75 বেে পযলেু উপিরক্ষ মকন্দ্রীে স্বোষ্ট্রমন্ত্রী অ্লমে শাহ মদরশে 

োযধানীে নাগলেকরদে প্রযভলক্তবান্ধব লেলযটাি মসবা প্রদান কোে যন্য  লদলে 

পভলিরশে ‘Smart Card Arms License’ এবং  ‘Shastra App’ চািভ 

করেরেন । লদলে পভলিরশে মরে, অ্ন্তলনুলহে লনোপত্তা তবলশিয সহ স্মাটু কােুটি 

বহন কো খভবই সহয । অ্স্ত্র িাইরসন্সধােীরদে েথ্য যাচাইরেে পে কােুটি ঘরে-

ই লপ্রন্ট কো হরব । 
 

ভারত ও ওমান ইস্টানণ কব্র্জ-VI এয়ার এক্সারসাইজ শুরু িদ্রদ্ে 

ভারতীয় কবমান বাকহনী (IAF) এবং ওমাদ্নর রয়যাে এয়ার মফাসণ 

(RAFO) োযিারনে মযাধপভে এোে মফাসু মিশরন 21 মেরক 25 মফব্রুোলে, 

2022 পযুন্ত ইস্টানণ কব্র্জ-VI নারম একটি লবপালক্ষক লবমান মহড়াে আরোযন 

করেরে । ইিানু লব্রয-VI হি মহড়াে ষি সংস্কেণ । এই মহড়াটি লবমান 

বালহনীে মরে অ্পারেশনাি সক্ষমো এবং আন্তঃকাযুক্ষমো বাড়ারনাে সভরযাগ 

প্রদান কেরব । 

এই অ্নভশীিরন IAF এবং RAFO-এে অ্ংশগ্রহণ দুই মদরশে মরে লবপালক্ষক 

সম্পকু মযােদাে কোে পাশাপালশ মপশাদাে লমেলিো, অ্লেজ্ঞো লবলনমে এবং 

অ্পারেশনাি জ্ঞান বৃলদ্ধ কেরব। এই অ্নভশীিরনে সমে লবলেন্ন লসলনেে লবলশি 

ব্যলক্তো লবমান বালহনী মিশন মযাধপভে পলেদশুরনে পলেকল্পনা কেরেন। 
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মহো মিাবরা ওয়াকরয়র 22: ভারত মাচণ  মাদ্স বহু-মদেীয় মহোয় 

অ্ংেগ্রহণ িরদ্ত চদ্েদ্ে 

োেেীে লবমান বালহনী 06 মেরক 27 মাচু, 2022 পযুন্ত যভক্তোরযযে 

ওরেলেংটরন 'এক্সারসাইজ মিাবরা ওয়াকরয়র 22' নারম একটি বহু-মদশীে 

লবমান মহড়াে অ্ংশগ্রহণ কেরব । IAF িাইট কমব্যাট এোেক্রাফ্ট (LCA) 

মেযস ফাইটাে সহ এই মহড়াে অ্ংশগ্রহণ কেরব  । UK এবং অ্ন্যান্য 

মনেৃিানীে লবমান বালহনীে লবমান । পাাঁ চটি মেযস লবমান যভক্তোরযয যারব ।  
 

মহোর উদ্েে কি? 

এই মহড়াে িক্ষয অ্পারেশনাি এক্সরপাযাে প্রদান কো এবং অ্ংশগ্রহণকােী 

লবমান বালহনীে মরে সরবুাত্তম অ্নভশীিনগুলি োগ করে মনওো, যাে ফরি 

যভরদ্ধে সক্ষমো বৃলদ্ধ কো এবং বন্ধভ রত্বে বন্ধন তেলে কো। এটি এিলসএ মেযরসে 

যন্য একটি প্ল্যাটফম ু হরব যা এে চািচিন এবং অ্পারেশনাি ক্ষমো প্রদশুন 

কেরব। 
 

মহোর মূে পদ্য়ন্ট: 

• মকাবো ওোলেেে ব্যাোম হি েেযাি এোে মফাসু (RAF) এে সবরচরে 

বড় বালষুক ব্যাোমগুলিে মরে একটি। 

• োেে প্রেমবারেে মরো মহড়াে অ্ংশগ্রহণ কেরব। অ্ংশগ্রহণকােী অ্ন্যান্য 

মদশগুলি হি যভক্তোযয, সভইরেন, মসৌলদ আেব এবং বভিরগলেো। 
 

মসনাপ্রধান এম. এম. নারাভান চারটি প্যারাসুট ব্াটাকেয়নদ্ি 

রােপকতর রঙ উপহার কদদ্য়দ্েন 

মসনাপ্রধান মযনারেি এম. এম. নাোোন মবঙ্গািভরুরে প্যাোসভট মেলযরমন্ট 

মট্র্লনং মসন্টারে চােটি প্যাোসভট ব্যাটালিেনরক োষ্ট্রপলেে েঙ উপহাে লদরেরেন । 

চােটি ব্যাটালিেন হি 11 পাড়া (লবরশষ বালহনী), 21 পাড়া (লবরশষ বালহনী), 23 

পাড়া এবং 29 পাড়া ব্যাটালিেন । োষ্ট্রপলেে েরঙে পভেষ্কাে বা 'কনোন' হে যভদ্ধ 

এবং শালন্ত উেে সমরেই মদরশে প্রলে অ্সাধােণ মসবাে স্বীকৃলেস্বরূপ সামলেক 

ইউলনট প্রদত্ত সরবুাচ্চ সোরনে একটি। 
 

েক্ষণীয়ভাদ্ব: 

প্যাোসভট মেলযরমন্ট হি োেেীে মসনাবালহনীে একটি অ্লেযাে বালহনী এবং 

স্বাধীনোে আরগ ও পরে যভরদ্ধ এটিে একটি অ্নবয মেকেু েরেরে । এটি 

স্বাধীনো পযুন্ত 51টি ব্যাটি অ্নাে,  একটি লেরটালেো ক্রস,  28টি সামলেক 

পদক(MM),  11টি লবলশি পলেরষবা আরদশ(DSO), 40টি োেেীে লবলশি 

পলেরষবা পদক(IDSM) এবং 40টি সামলেক ক্রস(MC) লদরে েয লষে হরেরে। 
 

ভারতীয় মনৌবাকহনীর বহুদ্দেীয় মহো ‘কমোন 2022’ শুরু হদ্য়দ্ে 

োেেীে মনৌবালহনীে বহুপালক্ষক মহড়া ‘কমোন 2022’-এে সবুরশষ সংস্কেণ 

2022 সারিে 25 মফব্রুোেী োলেখ মেরক লবশাখাপত্তনরমে 'কসটি অ্ফ 

ম সটিকন' মে শুরু হরে চরিরে । োেে 2022 সারি স্বাধীনোে 75 েম বেে 

উদযাপন কেরে এবং MILAN 22 আমারদে বন্ধভ  এবং অ্ংশীদােরদে সারে এই 

মাইিফিকটি স্মেণ কোে একটি সভরযাগ প্রদান করে৷ 
 

কমোন 2022 অ্নুেীেদ্নর কথম কি? 

লমিান 2022 মহড়াে লেম হি ‘Camaraderie – Cohesion – 

Collaboration’ , যাে িক্ষয োেেরক লবরশ্বে কারে একটি দালেত্বশীি 
সামভলরক শলক্ত লহরসরব েভ রি ধো ।  
 

মাকিণ ন মবাকয়ং ভারতদ্ি 12তম P-8I সামুকিি টহে কবমান 

সরবরাহ িদ্রদ্ে 

োেেীে মনৌরসনা মালকুন লেলত্তক মহাকাশ সংিা মবালেংরেে কাে মেরক 12েম 

অ্যাকন্ট-সাবদ্মকরন যুিকবমান P-8I মপরেরে । এটি চােটি অ্লেলেক্ত লবমারনে 

মরে চেভ ে,ু যাে যন্য চভ লক্তটি 2016 সারি স্বাক্ষলেে হরেলেি । প্রলেেক্ষা মন্ত্রক 

2009 সারি আটটি P-8I লবমারনে যন্য একটি চভ লক্ত স্বাক্ষে করেলেি । যলদও, 

পরে 2016 সারি, চােটি অ্লেলেক্ত P-8I  যভদ্ধলবমান এে যন্য একটি চভ লক্ত স্বাক্ষে 

করেলেি।  

2021 সারিে মম মারস, ইউএস মিট লেপাটুরমন্ট েেটি P-8I প্যারট্র্াি লবমান 

এবং সম্পলকুে সেঞ্জারমে প্রোলবে লবক্রে অ্নভরমাদন করেরে, | এই চভ লক্তে মযল্য 

আনভমালনক 2.42 কবকেয়ন  োর। 
 

ফ্রাদ্ের িাে মথদ্ি ভারত আরও কতনটি রাদ্ফে ফাইটার মজট 

মপদ্য়দ্ে  

আেও লেনটি োরফি যভদ্ধলবমান ফ্রান্স মেরক োেরে অ্বেেণ করেরে | লেনটি 

মযরটে আগমরনে সারে, োেেীে লবমান বালহনীে(IAF) সারে মমাট োফারিে 

সংখ্যা 35-এ মপৌাঁরেরে । 36েম এবং চয ড়ান্ত লবমানটি 2022 সারিে মাচু-এলপ্রি 

মারসে মরে ফ্রান্স মেরক োেরে আসরব এবং এটি একটি প্রলশক্ষক লবমান হরব। 
 

ভারত-ফ্রাে রাফাে চুকি: 

2016 সারিে মসরেম্বরে, োেে 36টি োফারি যভদ্ধলবমারনে যন্য ফ্রারন্সে সারে 

59,000 মকাটি টাকাে চভ লক্ত করেলেি । পাাঁ চটি োফারি মযরটে প্রেম ব্যাচ গে 

বেরেে 29 যভিাই োেরে মপৌাঁরেলেি । োেে এবং ফ্রান্স 2016 সারি চভ লক্ত 

স্বাক্ষে করেলেি, যাে অ্ধীরন প্যালেস নোলদলেরক 36টি োফাি যভদ্ধলবমান 

সেবোহ কেরে সেে হরেলেি। 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

কপ্রয়ম িান্ধী মমাকদর মেখা ‘A Nation To Protect’ কেদ্রানাদ্মর 

এিটি বই প্রিাকেত হদ্য়দ্ে 

লপ্রেম গান্ধী মমালদে মিখা “A Nation To Protect” লশরোনারমে একটি বই 
মকন্দ্রীে স্বািযমন্ত্রী মনসভখ মািালেো চািভ প্রকাশ করেরেন । বইটিরে গে দুই 

বেরে মকালেে সংকরটে সমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমালদে েয লমকা েভ রি ধো 

হরেরে  
 

কজকম মসাকন ‘The Founders: The Story of Paypal” নাদ্ম এিটি 

বই কেদ্খদ্েন 

মিখক লযলম মসালন েলচে এবং সাইমন অ্যাি শুিাে বাো প্রকালশে ’The 

Founders: The Story of Paypal and the Entrepreneurs Who 

Shaped Silicon Valley ’’ লশরোনারমে একটি নেভ ন বই প্রকালশে হরেরে । 

বইটিে মােরম লেলযটাি-মপরমন্ট মকাম্পালন Paypal  িথা তুদ্ে ধরা 

হদ্য়দ্ে| এটি এিন মাস্ক, লপটাে লেরেি এবং লেে হফম্যারনে মরো লবখ্যাে 

ব্যলক্তরদে সম্পরকু েলঙন উপাখ্যানও প্রদান করে। 
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Miscellaneous News in Bengali 
 

ভারতীয় মরে জেু ও িাশ্মীদ্র ভারদ্তর প্রথম মিবে কস্থত মরে 

মসতুর আভাস কদদ্য়দ্ে 

োেেীে মেিওরে যেভ ও কােীরেে করয়াকস মজোর আনকজ নদীর উপে 

মদরশে প্রেম মকবি-লিে মসেভ ে নেভ ন েলব মশোে করেরে। লনমাুণাধীন আলঞ্জ 

খাদ মসেভ , উধমপুর-শ্রীনির-বারামুিা মরে কেে (USBRL) প্রকরল্পে অ্ংশ 

এবং এটি কাটো ও লেোলস অ্ঞ্চিরক মেরিে বাো সংযভক্ত কেরব। মসেভ টি নদীে 

েি মেরক 331 লমটাে উচ্চোে লনমুান কো হরব | এই উচ্চোটি প্যালেরসে 

আইরফি টাওোরেে মচরেও মবলশ। মসেভ টিে মমাট তদঘুয 473.25 কমটার | 
 

ল্যাদ্ভন্ডার J&K এর ম া া মজোর ব্র্যান্ড পণ্য কহসাদ্ব মদ্নানীত 

হদ্য়দ্ে 

মকন্দ্রীে লবজ্ঞান ও প্রযভলক্ত মন্ত্রী  ঃ কজদ্তন্দ্র কসং সম্প্রলে যেভ ও কােীরেে 

মবশ করেকটি মযিাে মযিা উন্নেন সমেে ও পযুরবক্ষণ কলমটিে (DISHA) 

সোগুলিে সোপলেত্ব করেরেন। তবঠরক গৃহীে একটি মযি লসদ্ধান্ত লেি ময 

মমাদী সেকারেে ‘এি মজো, এি পণ্য’ উরযারগে অ্ধীরন ল্যারেিােরক 

মোো মযিাে ব্রযারিে পণ্য লহসারব মরনানীে কো হরব ।  

J&K এে মোো মযিা হি োেরেে মবগুলন লবপ্ল্ব বা ল্যারেিাে চারষে 

যমিান। যলদও যেভ ও কােীরেে প্রাে 20টি মযিাে ল্যারেিাে চাষ কো হে। 
 

মবগুকন কবপ্ল্ব কি? 

মকন্দ্রীে লবজ্ঞান ও প্রযভলক্ত মন্ত্ররকে অ্যারোমা লমশরনে অ্ধীরন মবগুলন লবপ্ল্ব 

(ল্যারেিাে চাষ) চািভ কো হরেলেি ৷ AROMA লমশনটি িাউকেে অ্ফ 

সাদ্য়কন্টকফি অ্যান্ড ইন্ডাকস্ট্রয়াে করসাচণ  (CSIR) বাো যেভ-লেলত্তক 

পেীক্ষাগাে, ইলিোন ইনলিটিউট অ্ফ ইলন্টরগ্রটিে মমলেলসন (IIIM)-এে 

মােরম বােবালেে হে । 
 

SPMCIL কদকির সদর দফতর কনকষি জায়িা কহসাদ্ব ম াষণা 

িরা হদ্য়দ্ে 

স্বোষ্ট্রমন্ত্রক লসলকউলেটি কপ্রকন্টং অ্যান্ড কমকন্টং িদ্পণাদ্রেন অ্ফ ইকন্ডয়া 

কেকমদ্ট  (SPMCIL) এে লদলে সদে দফেেরক অ্লফলসোি লসরক্রটস অ্যাট, 

1923 এে ধাো 2 এে অ্ধীরন একটি 'কনকষি স্থান' লহসারব মঘাষণা কো হরেরে। 

এই অ্যাট এে অ্ধীরন অ্নভরমালদে ব্যলক্তরদে প্ররবশরক বাধা মদওো হে । এটি 

োেরেে একমাত্র মভরা এবং ব্যাঙ্করনাট প্রস্তুেকােক, মযটি 2016 সারি 2,000 

এবং 500 টাকাে মনারটে নেভ ন লসলেয মভরণ করেলেি। 
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