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ললোকসভো সচিবোলয় চিচিটোল সংসদ অ্যোপ িোলু করেরে

প্রধোিমন্ত্রী লমোচদ পচিে যসেোি সোংস্কৃচেক ফোউরিশি িোলু
কেরলি

ললোকসভোর স্পিকোর ওম স্পিড়লো 27 জোনুযোরী, 2022 তোস্পরখে সংসখের
অস্পিস্পসযোল লমোিোইল অযোস্পিখকশনটি চোলু কখরখেন, যোর নোম 'চিচিটোল সংসদ
অ্যোপ' | এর মোধ্যখম নোগস্পরকরো লকন্দ্রীয় বোরিট 2022 লোইভ সহ হোউখসর
লোইভ কোযযক্রম লেেখত ও জোনখত পোরখি | অযোপটি সংসে ও সংসেীয
কোযযক্রমখক শুধু সেস্যখের জন্যই নয, লেখশর সোধোরণ জনগখণর কোখেও
অযোখেসখযোগ্য কখর তুলখি।

ভোরতীয শোস্ত্রীয কণ্ঠস্পশল্পী জসরোজ এর 92েম জন্মিোস্পর্যকী উপলখি প্রধোিমন্ত্রী
িরেন্দ্র লমোচদ পস্পিত জসরোজ সোংস্কৃস্পতক িোউখন্ডশখনর উখভোেন কখরখেন।
প্রধোনমন্ত্রী লমোস্পে িখলস্পেখলন লয, “সমগ্র স্পিশ্ব লযমন লযোগোসন লেখক উপকৃত
হখযখে লতমস্পন ভোরতীয সঙ্গীত লেখকও তোরো উপকৃত হওযোর অস্পধকোরী|”

িোয়দ্রোবোদ-চভচিক ICRISAT-এে 50েম বোচর্ট কীে উদযোপরিে
উরবোধি কেরলি প্রধোিমন্ত্রী লমোদী

2021 সোরল ভোেরেে বোচিচিযক পোটটিোে চিসোরব মোচকটি যু ক্তেোষ্ট্র
শীর্ট স্থোি ধরে লেরেরে

প্রধোনমন্ত্রী নখরন্দ্র লমোেী হোযদ্রোিোখের International Crops Research
Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) এর 50 তম িোস্পর্যকী
উেযোপখনর উখিোধন কখরখেন । অনুষ্ঠোখন, প্রধোনমন্ত্রী ICRISAT-এর দুটি
গখির্ণো সু স্পিধোও উখিোধন কখরন, লযগুস্পল হল Climate Change Research
Facility on Plant Protection এিং Rapid Generation
Advancement Facility ।
এই দুটি সু স্পিধোগুস্পল এস্পশযো এিং সোি-সোহোরোন আস্পিকোর িুদ্র কৃর্কখের জন্য
স্পনখিস্পেত । প্রধোনমন্ত্রী ICRISAT-এর একটি স্পিখশর্ভোখি স্পিজোইন করো
ললোখগোও উখন্মোচন কখরন এিং এই উপলখি জোস্পর করো একটি স্মোরক
িোকটিস্পকর্ও উখন্মোচন কখরন । এর উখেশ্য হল এস্পশযো এিং সোি-সোহোরোন
আস্পিকোয গ্রোমীণ উন্নযখনর জন্য কৃস্পর্ গখির্ণো পস্পরচোলনো করো ।

National News in Bengali

2021 সোখলর কযোখলন্ডোর িেখর মোস্পকযন যুক্তরোষ্ট্র ভোরখতর শীর্য িোস্পনস্পজযক পোর্যনোর
স্পেল, যোর লমোর্ িোস্পণজয স্পেল $112.3 চবচলয়ি । মোস্পকযন যুক্তরোষ্ট্র এর পখড় স্পিতীয
স্থোখন স্পেল চীন । ভোরত ও চীখনর মখধ্য িোস্পণখজযর মূল্য স্পেল $110.4 চবচলয়ি ।
2020 সোখল, চীন স্পেল ভোরখতর শীর্য িোস্পনস্পজযক পোর্যনোর এিং মোস্পকযন যুক্তরোষ্ট্র
স্পিতীয স্থোখন স্পেল। অন্যস্পেখক, 2019 সোখল মোস্পকযন যুক্তরোষ্ট্র স্পেল ভোরখতর শীর্য
িোস্পনস্পজযক পোর্যনোর এিং চীন স্পেল স্পিতীয স্থোখন ।
ভোেরেে শীর্ট দশটি বোচিরিযে অ্ংশীদোরেে েোচলকোয় েরয়রে:
• আখমস্পরকো
• চীন
• সংযুক্ত আরি আস্পমরোত
• লসৌস্পে আরি
• সু ইজোরল্যোন্ড
• হংকং
• স্পসঙ্গোপু র
• ইরোক
• ইখদোখনস্পশযো
• েস্পিণ লকোস্পরযো

ভোেে লকোচভি-19 DNA ভযোকচসি লদওয়ো প্রথম লদশ িরয়রে
ভোরত স্পিখশ্বর প্রেম লেশ হখয উখেখে, লযেোখন COVID-19-এর জন্য একটি
DNA ভযোকস্পসন ততরী হখযখে । ZyCoV-D , যো আহখমেোিোে-স্পভস্পিক
ভযোকস্পসন স্পনমযোতো জোইিোস কযোস্পিলো িোরো উত্পোস্পেত স্পিখশ্বর প্রেম িোজস্পমি
DNA ভযোকস্পসন এিং এটি পোর্নোয প্রেমিোখরর মখতো পস্পরচোস্পলত হখযস্পেল । এটি
একটি সূ চহীন ভযোকস্পসন, যো 28 স্পেন এিং 56 স্পেখনর ব্যিধোখন লেওযো হয । ভোেে
বোরয়োরটরকে লকোভযোচিরিে পখর ভোরখত ততস্পর হওযো এটি ভোরখত জরুরী
অনুখমোেন পোওযো স্পিতীয ভযোকস্পসন ।
ভোরত সরকোর এই িেখরর শুরুর স্পেখক জোইিোস কযোস্পিলোর DNA ভযোকস্পসখনর
জন্য জরুরী ব্যিহোখরর অনুখমোেন কখরখে |

মধ্যপ্ররদরশ ভোেরেে প্রথম বোরয়োমোস-চভচিক িোইররোরিি প্ল্যোন্ট
তেচে িরে িরলরে
ভোরখতর প্রেম িোস্পণস্পজযক লস্কল িোখযোমোস-স্পভস্পিক িোইররোরিি প্ল্যোন্ট
মধ্যপ্রখেখশর েোরডোয়ো লজলোয ততস্পর হখত চখলখে । প্রস্পতস্পেন এই িযোন্টটি 30
র্ন িোখযোমোস স্পিিস্টক লেখক এক র্ন হোইখরোখজন উত্পোেন করখি ।
ওয়োরটোরমো এিোচিট চলচমরটি এিং চবরিল চিি এিোচিটে লযৌে উখযোখগ 24
লকোটি টোকোে স্পিস্পনখযোখগ এই িযোন্টটি স্থোপন করো হখি ।
লকোম্পোস্পনটি একটি 'থোমট োচল অ্যোচিলোরেরটি অ্যোরিরেোচবক
িোইরিশি(TAD) িুচি'র প্রযুস্পক্তর মোস্পলক, যো িোখযোমোস লেখক হোইখরোখজন,
স্পমখেন এিং িোখযোচোর ততস্পর করখত পোখর । স্পিখজল গ্রীখনর মোস্পলকোনো েোকখি 50
শতোংশ এিং িোস্পক 50 শতোংখশর মোস্পলকোনো েোকখি আগ্রহী কৃর্কখের কোখে ।
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সেকোে প্রোপ্তবয়স্করদে চশক্ষোে িন্য 'চিউ ইচিয়ো চলটোরেচস লপ্রোিোম'
এে অ্িু রমোদি করেরে
স্পশিো মন্ত্রক প্রোপ্তিযস্কখের স্পশিোর সমস্ত স্পেক কভোর করোর জন্য FYs 20222027 সমখযর জন্য "চিউ ইচিয়ো চলটোরেচস লপ্রোিোম" নোখম একটি নতুন
প্রকখল্পর অনুখমোেন কখরখে । প্রকল্পটির লিয হল প্রোপ্তিযস্ক স্পশিোখক িোেীয়
চশক্ষো িীচে 2020 এিং বোরিট ল োর্িো 2021-22 এর সমস্ত স্পেকগুস্পলর সোখে
একটি সোস্পরখত সোজোখনো । সরকোর এেন লেখশ "প্রোপ্তবয়স্ক চশক্ষো" শব্দটিখক
'সবোে িন্য চশক্ষো' স্পহসোখি প্রস্পতস্থোপন কখরখে ।

েোষ্ট্রপচে েোম িোথ লকোচবন্দ েোিভবরি িেুি দেবোে িরলে উরবোধি
কেরলি
ভোরখতর রোষ্ট্রপস্পত েোম িোথ লকোচবন্দ মুম্বোইখযর মোলোিোর স্পহখল অিস্পস্থত
রোজভিখন দেবোে িরলে উখিোধন কখরখেন । পু রোখনো লকোর্য হখলর ঐস্পতহযগত
তিস্পশষ্ট্যগুস্পল িজোয লরখে নতুন হলটিখত একটি িোরোদো এিং একটি সমুখদ্রর দৃশ্য
গ্যোলোস্পরর মখতো অস্পতস্পরক্ত তিস্পশষ্ট্যগুস্পল যুক্ত করো হখযখে । েরিোর হখলর
রোজননস্পতক গুরুত্ব রখযখে, কোরণ এটি রোখজযর গভনযর, মুখ্যমন্ত্রীখের শপে
অনুষ্ঠোখনর সোখে যুক্ত ।
এর আখগ, েরিোর হখলর উখিোধন 8 স্পিখসম্বর, 2021 তোস্পরখে স্পনধযোস্পরত হখযস্পেল,
স্পকন্তু একটি লহস্পলকপ্টোর দুর্যর্নোয প্রস্পতরিো স্টোি প্রধোন লজনোখরল স্পিস্পপন
রোওযোখতর আকস্পস্মক মৃতুযর কোরখণ এটি স্থস্পগত করো হখযস্পেল।

NABARD প্রোকৃচেক কৃচর্কোরযট ে প্রিোরেে িন্য 'চিভো লপ্রোিোম'
িোলু করেরে
ন্যোশিোল ব্যোঙ্ক ফে এচিকোলিোে অ্যোি রুেোল লিরভলপরমন্ট
(NABARD) 11টি রোখজয স্পিযমোন ওযোর্োরখশি এিং ওযোস্পে লপ্রোগ্রোখমর অধীখন
প্রোকৃস্পতক কৃস্পর্কোখযযর প্রচোখরর জন্য 'JIVA লপ্রোিোম' চোলু কখরখে । কৃস্পর্স্পিযোর
েীর্যখমযোেী স্থোস্পযখত্বর নীস্পতগুস্পল কোযযকরভোখি িোস্তিোযন করো এিং পূ িয-স্পিযমোন
সোমোস্পজক ও প্রোকৃস্পতক পুুঁস্পজখক েি চোখর্র স্পেখক রূপোন্তর করোই হল এই
লপ্রোগ্রোখমর মূল উখেশ্য।

ভোেেীয় লেলওরয় লদরশে বৃ িিম লেসচলং একোরিচম স্থোপি কেরব
লেল মন্ত্রক স্পেস্পির স্পকর্োণগখে ভোরতীয লরলওখযখত একটি অতযোধু স্পনক লেসচলং
একোরিচম স্থোপখনর অনুখমোেন স্পেখযখে । এটি ভোরখতর িৃ হিম লরসস্পলং
অযোকোখিস্পমটি হখত চখলখে এিং লেখশ কুস্পস্ত লেলোর প্রচোখরর জন্য উন্নত প্রস্পশিণ
সু স্পিধো স্পেখয এটি সস্পিত হখি। এই প্রকল্পটি 30.76 লকোটি র্োকোর আনুমোস্পনক ব্যখয
স্থোপন করো হখি।
একোখিস্পমটি ক্রীড়োস্পিেখের লসরো ক্রীড়ো সু স্পিধো প্রেোন করখি এিং অখনক উেীযমোন
কুস্পস্তগীরখক আগোমী সমখয চযোস্পম্পযন হওযোর সু খযোগ কখর লেখি।

ভোেে 2024 সোরলে মরধ্য কৃচর্রে িবোয়িরযোগ্য শচক্ত বোেো
চিরিলরক প্রচেস্থোপি কেরব
লকন্দ্রীয স্পিদুযৎ মন্ত্রী আে. লক. চসং লর্োর্ণো কখরখেন লয, ভোেে 2024 সোখলর
মখধ্য কৃস্পর্খত শূ ন্য-চিরিল ব্যবিোেকোেী লদশ হখয উেখি এিং জীিোশ্ম
জ্বোলোনীখক পু ননযিীকরণখযোগ্য শস্পক্ত স্পেখয প্রস্পতস্থোপন করখি৷ এর জন্য
রোজযগুস্পলখক স্পনস্পেযষ্ট্ কময পস্পরকল্পনো ততস্পর করখত হখি৷ এই উখযোগটি 2030
সোখলর মখধ্য িস্পসলস্পিহীন িু খযখলর লশযোর িৃ স্পি এিং 2070 সোখলর মখধ্য লনর্স্পজখরো ইস্পমর্োখর পস্পরণত করোর জন্য সরকোখরর প্রস্পতশ্রুস্পতর একটি অংশ ।
4

লকন্দ্রীয মন্ত্রী শস্পক্ত স্থোনোন্তখরর লিয অজযখনর জন্য লকন্দ্র ও রোজয সরকোখরর মখধ্য
সহখযোস্পগতোর জন্য রোজযগুস্পলখত অস্পতস্পরক্ত মু খ্য সস্পচিখের সোখে একটি ভোচযু যোল
তিেখক সভোপস্পতত্ব কখরন ।

সেকোে প্রোপ্তবয়স্করদে চশক্ষোে িন্য 'চিউ ইচিয়ো চলটোরেচস লপ্রোিোম'
এে অ্িু রমোদি করেরে
স্পশিো মন্ত্রক প্রোপ্তিযস্কখের স্পশিোর সমস্ত স্পেক কভোর করোর জন্য FYs 20222027 সমখযর জন্য "চিউ ইচিয়ো চলটোরেচস লপ্রোিোম" নোখম একটি নতুন
প্রকখল্পর অনুখমোেন কখরখে । প্রকল্পটির লিয হল প্রোপ্তিযস্ক স্পশিোখক িোেীয়
চশক্ষো িীচে 2020 এিং বোরিট ল োর্িো 2021-22 এর সমস্ত স্পেকগুস্পলর সোখে
একটি সোস্পরখত সোজোখনো । সরকোর এেন লেখশ "প্রোপ্তবয়স্ক চশক্ষো" শব্দটিখক
'সবোে িন্য চশক্ষো' স্পহসোখি প্রস্পতস্থোপন কখরখে ।
চস্কমটি সম্পরকট:
•

2022-27 FYs এর জন্য "চিউ ইচিয়ো চলটোরেচস লপ্রোিোম" এর লমোর্
ব্যয হল 1037.90 লকোটি র্োকো৷ (যোর মখধ্য রখযখে যেোক্রখম লকন্দ্রীয
লশযোর 700 লকোটি এিং রোখজযর লশযোর 337.90 লকোটি)।

•

এই স্পস্কমটি লেখশর সমস্ত রোজয / লকন্দ্রশোস্পসত অঞ্চখলর 15 িের িো তোর
লিস্পশ িযসীখের কভোর করখি৷

•

2011 সোখলর আেমশুমোস্পর অনুসোখর, 15 িের এিং তোর লিস্পশ িযসী
লগোষ্ঠীখত লেখশর অস্পশস্পিতখের সংখ্যো হল 25.76 লকোটি (পু রুর্ 9.08
লকোটি, মস্পহলো 16.68 লকোটি)।

FAITH ইচিয়ো টুযচেিম চভশি িকুরমন্ট 2035 প্রকোশ করেরে
লিিোখরশন অি অযোখসোস্পসখযশনস ইন ইস্পন্ডযোন র্ুযস্পরজম অযোন্ড হসস্পপর্োস্পলটি
(FAITH) 2035 সোখলর মখধ্য ভোরতীয পযযর্নখক স্পিশ্বিোসীর কোখে পেখদর
করোর লখিয FAITH 2035 চভশি িকুরমন্ট প্রকোশ কখরখে । স্পভশন
িকুখমন্টটি ভোরখতর স্বোধীনতোর 75তম িেখরর স্মরখণ চোলু করো হখযখে । এটি
পযযর্নখক 'ভোেরেে িন্য সোমোচিক-অ্থট নিচেক িোকচে এবং
পচেকোঠোরমোে স্রষ্টো' স্পহসোখি অিস্থোন করোর পোশোপোস্পশ 'লর্কসই এিং
অন্তভুযস্পক্তমূলক ইখকো-স্পসখস্টম ততস্পরর জন্য একটি লরোল মখিল' স্পহসোখি অিস্থোন
কখর ।

প্রধোিমন্ত্রী লমোদী ‘চকর্োি লরোি যোত্রোে’ উরবোধি করেি এবং 100টি
‘চকর্োি লরোি’ পেোকোে উরমোিি করেি
প্রধোনমন্ত্রী নখরন্দ্র লমোেী গরুড় অযোখরোখিস প্রোইখভর্ স্পলস্পমখর্খির উখযোখগ
‘চকর্োি লরোি যোত্রোে’ উখিোধন কখরখেন এিং ভোরখতর স্পিস্পভন্ন রোখজযর
েোমোরগুস্পলখত কীর্নোশক লে করোর জন্য ভোরখতর স্পিস্পভন্ন শহখর 100টি ‘চকসোি
লরোি’ পতোকোর উখন্মোচন কখরখেন। 100টি স্পকর্োণ লরোন ভোরখতর 16টি রোখজযর
100টি গ্রোখম রিনো করো হখযখেল, যোর মখধ্য উির প্রখেশ, পোেোি এিং লগোযো
অন্তভুযক্ত রখযখে।
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গুরুত্বপূ িট চদকসমূ ি:

•

•

কৃর্করো উচ্চ িমতোসম্পন্ন স্পকর্োণ লরোন ব্যিহোর কখর তোখের উৎপোস্পেত
পণ্য লযমন িল, শোকসিস্পজ এিং িু ল নূযনতম সমখয িোজোখর পস্পরিহন
করখত পোরখি এিং তোখের আয িোড়োখত পোখর ।

•

উখিোধন করোর সময, প্রধোনমন্ত্রী হস্পরযোনোর মোখনসোখরখত কৃর্কখের উখেখশ্য
ভোর্ণ লেন । স্পকর্োণ লরোন যোত্রো হস্পরযোনোর গুরগোুঁওখযর মোখনসোর লেখক ফ্ল্যোগ
অি করো হখযস্পেল ।

•

স্পকর্োণ লরোনগুস্পল িসখলর মূল্যোযন, জস্পমর লরকখিযর স্পিস্পজর্োইখজশন এিং
কীর্নোশক ও পু স্পষ্ট্র জন্য লে করোর উখেখশ্য প্রচোর করো হখি।

•

Garuda Aerospace আগোমী দুই িেখর দুই লি লরোন ততস্পরর লিয স্পস্থর
কখরখে এিং এটি যুিকখের যখেষ্ট্ কমযসংস্থোখনর ব্যিস্থো করখি৷

ভোেে UAE-লে লদরশে বোইরে প্রথম IIT স্থোপি কেরে িরলরে
ইস্পন্ডযোন ইনস্পস্টটিউর্ অি লর্কখনোলস্পজ ভোরত-UAE িোস্পণজয চুস্পক্তর অংশ
স্পহসোখি সংযুক্ত আরি আস্পমরশোস্পহখত (UAE) ভোরখতর িোইখর প্রেম শোেো স্থোপন
করখত চখলখে । UAE এিং ভোরখতর মখধ্য স্বোিস্পরত ব্যোপক অেযননস্পতক
অংশীেোস্পরত্ব চুস্পক্ত (CEPA) সকল লিখত্র লযৌে লকৌশলগত সহখযোস্পগতোর একটি
নতুন পযযোখযর সূ চনো করখি । সোংস্কৃস্পতক প্রকল্প, সোংস্কৃস্পতক আেোন-প্রেোন এিং
প্রচোখরর জন্য দুই লেশ একটি ভোরত-UAE সোংস্কৃস্পতক পস্পরর্েও গেন করখি।

লকন্দ্রীয় মন্ত্রী চিচেেোি চসং পোবচলক লিোরমরি িোমীি সংরযোি GIS
প্রকোশ করেরেি
গ্রোমীণ উন্নযন ও পঞ্চোখযস্পত রোখজর লকন্দ্রীয মন্ত্রী স্পগস্পররোজ স্পসং পোিস্পলক লিোখমখন
গ্রোমীণ সংখযোগ GIS লির্ো প্রকোশ কখরখেন৷ এই লির্োখত 8 লখিরও লিস্পশ
গ্রোমীণ সু স্পিধোগুস্পলর জন্য GIS লির্ো অন্তভুযক্ত রখযখে, যো PM-GSY স্পস্কখমর জন্য
ততস্পর করো GIS িযোর্িময ব্যিহোর কখর সংগ্রহ এিং স্পিস্পজর্োলোইজ করো হখযখে ।
স্পগস্পররোজ স্পসং েোড়োও, অন্যোন্য লকন্দ্রীয মন্ত্রী লযমন িোগ্গোন স্পসং কুলোখস্ত এিং সোধ্বী
স্পনরেন লজযোস্পতও মুস্পক্ত অনুষ্ঠোখন উপস্পস্থত স্পেখলন।

চবকোরিরে লকচেয়োে কোউরেচলং ওয়োকটশপ ‘‘Pramarsh 2022’
িোলু কেো িরয়রে
সংস্কৃস্পত ও সংসে স্পির্যক প্রস্পতমন্ত্রী, অজুয ন রোম লমর্ওযোল রোজস্থোখনর স্পিকোখনর
লজলো অঞ্চখলর স্পশিোেীখের জন্য ‘Pramarsh 2022’ নোখম একটি লমগো
কযোস্পরযোর কোউখেস্পলং কমযশোলো চোলু কখরখেন । স্পিকোখনর লজলোর হোজোর হোজোর
লিসরকোস্পর ও সরকোস্পর স্কুখলর এক লোখেরও লিস্পশ স্পশিোেী এিং গ্রোমীণ এলোকোর
মোনুর্জন এই কমযশোলোয অংশগ্রহণ কখর। এটি ভোরখত প্রেম এই ধরখনর র্র্নো
লযেোখন, একটি 1 লোখেরও লিস্পশ স্পশিোেী কযোস্পরযোর কোউখেস্পলংখয অংশগ্রহণ
কখরখে।
‘Pramarsh 2022’ কমট শোলো সম্পরকট:
•

‘Pramarsh 2022’ কমযশোলো স্পশল্প-অযোকোখিস্পমযো ব্যিধোন পূ রণ করোর
প্রখচষ্ট্োর একটি সম্প্রসোরণ এিং স্পশিোেীখের কোখে উপলব্ধ স্পিস্পভন্ন পেদ
সম্পখকয জ্ঞোন প্রেোন করো, যোখত তোখের আরও সখচতন স্পসিোন্ত স্পনখত
সহোযতো করো যোয ।
5

কমযশোলোটি শ্রম ও কমযসংস্থোন মন্ত্রখকর অধীখন ন্যোশনোল ইনস্পস্টটিউর্ অি
কযোস্পরযোর সোস্পভযখসস (NICS) এিং লিঙ্গোলু রু-স্পভস্পিক স্পশিোমূলক স্টোর্য-আপ
এিু মোইলখস্টোনস, স্পশিো অস্পধেপ্তর, রোজস্থোখনর সহোযতোয লযৌেভোখি
আখযোজন করো হখযস্পেল ।

সেকোে ভোেেরক স্বোস্থযেোরেে িন্য চবশ্বব্যোপী উৎস চিরসরব অ্বস্থোি
কেোে উরেরে ‘Heal by India’ এে পচেকল্পিো করেরে
ভোরত সরকোর স্বোস্থয েোখত ভোরখতর স্পশিো প্রস্পতষ্ঠোখনর উন্নস্পতর জন্য ‘Heal by
India’ উখযোগখক প্রচোর করখত চখলখে । লকন্দ্রীয স্বোস্থয মন্ত্রক সম্প্রস্পত দু'স্পেন
ধখর ‘Heal by India’ নোখম একটি স্পচন্তন স্পশস্পিখরর আখযোজন কখরখে । ‘Heal
by India’ উখযোখগর প্রধোন উখেশ্য হল স্বোস্থয েোখত ভোরখতর প্রস্পশস্পিত
লপশোেোরখের জন্য চবরদরশ িোকচেে সু রযোি তেচে কেো এিং স্বোখস্থযর লিখত্র
মোনসম্পন্ন মোনিসম্পে ততস্পর করোর উখেখশ্য স্পশিোর উন্নস্পত সোধন করো | এইভোখি
তোখের স্পিখশ্বর লয লকোনও লেখশ কোজ করোর উপখযোগী করো সম্ভি হখি ।

মিোেোরষ্ট্র ভোেরেে প্রথম বোরয়োরসফটি ললরভল-3 লমোবোইল
ল্যোবরেটচেে উরবোধি কেো িরয়রে
লকন্দ্রীয স্বোস্থয ও পস্পরিোর কল্যোণ মন্ত্রী ভোেেী প্রবীি পোওয়োে মহোরোখষ্ট্রর িোচসরক
ভোরখতর প্রেম বোরয়োরসফটি ললরভল-3 কিরটইিরমন্ট লমোবোইল
ল্যোবরেটচেে উখিোধন কখরখেন । লমোিোইল ল্যোিখরর্স্পর ICMR -এর স্পিখশর্ভোখি
প্রস্পশস্পিত স্পিজ্ঞোনীরো নতুন উেীযমোন ভোইরোল সংক্রমণ তেন্ত করখত সোহোয্য
করখি । নতুন চোলু হওযো ল্যোিটি লেখশর প্রতযন্ত অঞ্চখলর মোনু র্ এিং স্পিস্পভন্ন প্রোণীর
উত্স লেখক নমুনো ব্যিহোর কখর প্রোদুভয োখির তেন্ত করখত পোরখি ।
লকন্দ্রীয স্বোস্থয ও পস্পরিোর কল্যোণ মন্ত্রী ভোেেী প্রবীি পোওয়োে পরীিোগোখরর
উখিোধন কখরন এিং িখলন লয, িোখযোখসিটি ললখভল-3 লমোিোইল ল্যোিখরর্স্পরটি
প্রধোনমন্ত্রী আযুষ্মোন ভোরত স্বোস্থয পস্পরকোেোখমো স্পমশখনর মোধ্যখম স্বোস্থযখসিোর
পস্পরকোেোখমোখক শস্পক্তশোলী করোর জন্য সরকোখরর প্রখচষ্ট্োর একটি উখিেখযোগ্য মূল্য
সংখযোজন ।

চিচেেোি চসং মিোত্মো িোন্ধী NREGA-এে িন্য Ombudsperson
অ্যোপ িোলু করেরেি
লকন্দ্রীয গ্রোখমোন্নযন ও পঞ্চোখযস্পত রোজ মন্ত্রী স্পগস্পররোজ স্পসং মহোত্মো গোন্ধী NREGAএর জন্য Ombudperson অ্যোপ চোলু কখরখেন। গ্রোমীণ উন্নযন মন্ত্রক একটি
ন্যোযপোল অযোপ ততস্পর কখরখে, যোখত স্পতস্পন স্পিস্পভন্ন উত্স লেখক প্রোপ্ত অস্পভখযোখগর
স্পভস্পিখত ন্যোযপোখলর অস্পভখযোখগর প্রস্পতখিেন এিং লশ্রস্পণিিকরণ করখত পোখরন।
রোজয/খকন্দ্রশোস্পসত অঞ্চখল মহোত্মো গোন্ধী NREGA প্রকল্প িোস্তিোযখনর সোখে
সম্পস্পকযত লভৌত, স্পিস্পজর্োল এিং গণমোধ্যম।
অ্যোপটি সম্পরকট:
•

অযোপটি স্পনখেয স্পশকো অনুযোযী প্রস্পতটি লিখত্র ন্যোযপোখলর িোরো সহজ ট্র্যোস্পকং
এিং সমযমখতো পু রস্কোর প্রেোনখক সিম করখি৷ ন্যোযপোল অযোখপর মোধ্যখম
ওখযিসোইখর্ তত্রমোস্পসক এিং িোস্পর্যক প্রস্পতখিেনও সহখজই আপখলোি করো
যোখি |

•

অযোপটি ন্যোযপোলখক স্বচ্ছতো এিং জিোিস্পেস্পহতোর প্রস্পত তোখের েোস্পযত্ব পোলখন
আরও লিস্পশ পস্পরমোখণ সোহোয্য করখি ।
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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 াে
বৃ হত্তম 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।
উদ্ভিরদে উপকাদ্ভেতা দ্ভক?
•

দিনহাউি গ্যাি দন ্মন হ্রাি, িব়ু ি ে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।

International News in Bengali
শীেকোলীি অ্চলচম্পরকে আরয়োিক িীি “Year of the Tiger”
লক স্বোিে িোচিরয়রে
চীন এই িের িসন্ত উত্সখির উেযোপন করখে | এটি সিখচখয গুরুত্বপূ ণয িোস্পর্যক
উত্সি, কোরণ এই িের “Year of the Tiger” পোস্পলত হখত চখলখে । গত
িের ‘Lunar Year of the Ox’ পোস্পলত হয । চোইস্পনজ রোস্পশচক্র কযোখলন্ডোর
অনুসোখর, ‘Lunar Year of the Ox’ লশর্ হখযখে এিং “Year of the
Tiger” 1 লিব্রুযোস্পর, 2022 লেখক শুরু হখযখে এিং এটি 21 জোনুযোরী, 2023
এ লশর্ হখি ।
চীনো সংস্কৃস্পতখত, িোর্ িীরত্ব এিং শস্পক্তর প্রতীক এিং এটি স্পিশ্বোস করো হয লয, এটি
মোনু র্খক প্রস্পতকূলতো লেখক উখিোলন করখত পোখর এিং চূড়োন্ত শুভ ও শোস্পন্তর
সূ চনো করখত পোখর । প্রস্পত িের একটি পু নরোিৃ স্পি চখক্র চীনো রোস্পশচখক্রর 12টি
স্পচখের মখধ্য একটির নোখম নোমকরণ করো হয। এই িের, িসন্ত উত্সি উেযোপন
লিইস্পজং শীতকোলীন অস্পলস্পম্পখকর সোখে একই সমখয পোস্পলত হখত চখলখে ।

দুবোই চবরশ্বে প্রথম িোইররোরিি িোচলে ফ্লোইং লবোট ‘THE JET’ িোলু
কেরে িরলরে

সংস্কৃচে মন্ত্রী বরন্দ ভোেেরমে চসিরিিোে টিউি প্রকোশ করেরেি

দুিোই িোময, THE JET ZeroEmission সংযুক্ত আরি আস্পমশযোস্পহর দুিোইখত
স্পিখশ্বর প্রেম হোইখরোখজন চোস্পলত উড়ন্ত লিোর্ ‘THE JET’ চোলু করোর লর্োর্ণো
কখরখে । ‘THE JET’ -এর অতযোধু স্পনক তিস্পশষ্ট্য এিং প্রযুস্পক্ত রখযখে, যো এটিখক
40 knots গস্পতখত জখলর উপর নীরখি চলখত সিম কখর এিং এর 8-12 জন
যোত্রী িহন করোর িমতোও রখযখে ।

সংস্কৃস্পত ও স্পিখেশমন্ত্রী মীনোকোশী ললস্পে ‘বরন্দ ভোেেম’-এর জন্য একটি

লিদোেল্যোিরস চবরশ্বে বৃ িিম canal lock এে উরমোিি কেো িরয়রে

স্পসগখনচোর টিউন প্রকোশ কখরখেন । সু রটি স্পেখযখেন গ্রযোস্পম পু রস্কোর স্পিজযী চেচক

লনেোরল্যোন্ডখসর আমস্টোরিোম িদখরর একটি লেোর্ শহর ইজমুইখিখন স্পিখশ্বর
িৃ হিম canal lock এর উখিোধন করো হখযখে । canal lock টি িোচ রোজো উইখলনআখলকজোন্ডোর উখিোধন কখরস্পেখলন । ইজমুইখিন canal lock টি 500-স্পমর্োর
(1,640-িু র্) েীর্য এিং 70-স্পমর্োর চওড়ো স্পিস্পশষ্ট্ । স্পিশোল এই পস্পরকোেোখমো
প্রকখল্পর স্পনমযোণ 2016 সোখল শুরু হখযস্পেল এিং এটি 2019 সোখলর মখধ্য সম্পন্ন
হওযোর কেো স্পেল। এটি ততরী করখত প্রোয €300 স্পমস্পলযন ($338 স্পমস্পলযন) েরচ
হখয গোখে ।
ইজমুইখিন lock টি িড় এিং আধু স্পনক পণ্যিোহী জোহোজগুস্পলখক আমস্টোরিোম
িদখর স্পনখয যোওযোর জন্য ততরী করো হখযস্পেল ।

লকি এিং চবক্রম ল োর্ । এটি প্রজোতন্ত্র স্পেিখসর 2022 সোখলর ‘বরন্দ ভোেেম’
অনুষ্ঠোখনর জন্য ততস্পর করো হখযস্পেল । এটি িখদ ভোরতম গোখনর সু রকোর স্পরস্পক
লকজ এিং স্পিক্রম লর্োখর্র আকর্যণীয লোইভ পোরিরম্যোে িোরো অনুসরণ করো
হখযস্পেল।

িিুেোরসে প্রথম মচিলো লপ্রচসরিন্ট চিরসরব শপথ চিরলি চিওমোেো
কোররো
হন্ডুরোখস স্পিিম অযোন্ড স্পরিোউখন্ডশন পোটিয(Libre) সেস্য চিওমোেো কোররো
লেখশর প্রেম মস্পহলো রোষ্ট্রপস্পত স্পহসোখি শপে স্পনখযখেন । 62 িের িযসী কোখস্ত্রো
হন্ডুরোখসর 56তম রোষ্ট্রপস্পত স্পহসোখি িু য়োি অ্েল্যোরিো িোিট োরন্দরিে
স্থলোস্পভস্পর্ক্ত হখযখেন । হোনযোখদজ 27 জোনুযোরী, 2014 লেখক 27 জোনুযোরী,
2022 পযযন্ত আর্ িের ধখর এই পখে অস্পধস্পষ্ঠত স্পেখলন ।
6
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উিে লকোচেয়ো সফলভোরব সবরিরয় শচক্তশোলী Hwasong-12
ব্যোচলচিক লক্ষপিোররে পেীক্ষো করেরে
উির লকোস্পরযো জোগোং প্রখেশ এলোকো লেখক সিলভোখি Hwasong-12
ব্যোস্পলস্পস্টক লিপণোখস্ত্রর পরীিো কখরখে । 2017 সোল লেখক এটিই প্রেম পরীিো
করো পোরমোণস্পিক-সিম লিপণোস্ত্র । Hwasong-12-এর আনুমোস্পনক লরে 4,500
স্পকস্পম (2,800 মোইল)।

েোিী চবেীয় এচলিোরবথ েোে শোসরিে 70েম বোচর্ট কী 2022 পূ িট
করেরেি
যু ক্তেোিয রোনী স্পিতীয এস্পলজোখিখের শোসখনর 70েম বোচর্ট কীে উেযোপন
কখরখে । স্পতস্পন একটি সোিযখভৌম লেখশর সিখচখয লিস্পশ সময ধখর শোসন চোলোখনোর
স্পেক লেখক িোখের লু ই XIV লক েোস্পড়খয যোন । স্পতস্পন 21 স্পিখসম্বর 2007-এ
েীর্যস্থোযী স্পিটিশ শোসক হখযখেন । 2017 সোখল, স্পতস্পন নীলো জযন্তী উেযোপখনর
জন্য প্রেম স্পিটিশ শোসক হখযস্পেখলন । 1952 সোখলর 6 লিব্রুযোস্পর, এস্পলজোখিে
তোর স্পপতো রোজো র্ষ্ঠ জখজযর মৃতুযর পর রোনী হন ।

ইিিোিোম মোিু র্রদে লসোেোল চমচিয়ো লথরক ‘Take a Break ' এে
িন্য উত্সোচিে কেরে
ইনস্টোগ্রোম ভোরত সহ সমস্ত লেখশ ‘Take a Break ' এর জন্য উত্সোস্পহত
করখত চখলখে । এই তিস্পশষ্ট্যটি ভোরখত , ‘We The Young’ -এর সোখে
অংশীেোস্পরখত্বর মোধ্যখম প্রচোর করো হখি, যোর নোম ‘Break Zaroori Hai’ |
‘Take a Break ' প্রেম মোস্পকযন যুক্তরোষ্ট্র, যুক্তরোজয, আযোরল্যোন্ড, কোনোিো,
স্পনউস্পজল্যোন্ড এিং অখেস্পলযোখত চোলু করো হখযস্পেল এিং এটি এেন স্পিশ্বব্যোপী
সিোর জন্য উপলব্ধ ।

পল-রিিচে সোন্দোওরিো দোচমবোরক বোেচকিো ফোরসোে অ্ন্তবট েী
েোষ্ট্রপচে চিসোরব মরিোিীে কেো িরয়রে
িোরস্পকনো িোখসোখত সোমস্পরক অভুযত্থোখনর পর সোমস্পরক জোন্তো ললিখর্ন্যোন্ট কখনযল
পল-রিিচে সোন্দোওরিো দোচমবোরক লেশটির অন্তিযতীকোলীন রোষ্ট্রপস্পত স্পহসোখি
স্পনখযোগ করো হখযখে । 2022 িোরস্পকনো িোখসো সোমস্পরক অভুযত্থোন 24 জোনুযোরী,
2022-এ পস্পরচোস্পলত হখযস্পেল, যোর লনতৃত্ব স্পেখযস্পেখলন েোস্পমিো । রোষ্ট্রপস্পত েি মোকট
চক্রচিয়োি কোরবোরে এিং প্রধোনমন্ত্রী লোচসিো িোেরবোরক তোখের অিস্থোন
লেখক সস্পরখয লেওযো হখযস্পেল এিং সংসে, সরকোর ও সংস্পিধোন স্পিলু প্ত লর্োর্ণো
করো হখযস্পেল।

িোমট োচি চবেীয় লময়োরদে িন্য লপ্রচসরিন্ট ফ্রোঙ্ক-ওয়োল্টোে
লিইিমোয়োেরক পু িচিট বটোচিে করেরে
জোমযোস্পনর লপ্রস্পসখিন্ট ফ্রোঙ্ক-ওয়োল্টোে লিইিমোয়োে একটি স্পিখশর্ পোলযোখমন্টোস্পর
অযোখসম্বস্পলর মোধ্যখম পোুঁচ িেখরর জন্য স্পিতীয লমযোখে পু নস্পনযিযোস্পচত হখযখেন । এটি
লস্টইনমোযোখরর চূড়োন্ত লমযোে, যো স্পতস্পন 71% লভোখর্ স্পজখতখেন । স্পনম্নকখির
সংসে সেস্য এিং জোমযোস্পনর 16টি রোখজযর প্রস্পতস্পনস্পধখের স্পনখয স্পিখশর্ সমোখিশটি
গঠিত হখযস্পেল । লস্টইনমোযোর 12 লিব্রুযোস্পর, 2017-এ 74% লভোর্ স্পনখয প্রেম
লপ্রস্পসখিন্ট স্পহসোখি স্পনিযোস্পচত হন।
2017 সোখল প্রেম রোষ্ট্রপস্পত হওযোর আখগ, 66 িের িযসী লিইিমোয়োে
চযোখেলর অযোখেলো মোখকয খলর পররোষ্ট্রমন্ত্রী স্পহসোখি দুিোর েোস্পযত্ব পোলন
কখরস্পেখলন এিং এর আখগ চযোখেলর লগরহোিয লশ্রোিোখরর স্পচি অি স্টোি
স্পেখলন।

চবশ্ব স্বোস্থয সংস্থো Quit Tobacco অ্যোপ িোলু করেরে
স্পিশ্ব স্বোস্থয সংস্থো (WHO) েস্পিণ-পূ িয এস্পশযো অঞ্চল(SEAR) ‘Quit Tobacco
App’ অযোপ নোমক একটি চোলু কখরখে । এই অযোস্পিখকশনটি মোনুর্খের সি ধরখনর
েোমোক িোেীয় লিশো তযোগ করখত সোহোয্য করখি। অযোপটি WHO-SEAR-এর
আঞ্চস্পলক পস্পরচোলক িঃ পু িম লক্ষত্রপোল চসং িোরো চোলু করো হখযস্পেল |

US-বোংলোরদশ লযৌথ চবমোি মিডো ‘Cope South 22’পচেিোলিো
কেরে িরলরে
িোংলোখেশ ও যুক্তরোখষ্ট্রর স্পিমোন িোস্পহনী লযৌে লকৌশলগত স্পিমোন উখিোলন মহড়ো
‘Cope South 22’ পস্পরচোলনো করখি । েয স্পেখনর মহড়োটি প্যোস্পসস্পিক এযোর
লিোখসযস (PACAF) িোরো িনসর করো হখযখে। স্পিপোস্পিক এই মহড়োটি অনুস্পষ্ঠত
হখি িোংলোখেশ স্পিমোন িোস্পহনী(BAF) কুস্পমযখর্োলো লসনোস্পনিোস, ঢোকো এিং
অপোখরটিং ললোখকশন-আলিো, স্পসখলর্ |

ইসেোরয়ল লবসোমচেক আকোশসীমোয় লরোরিে অ্িু মচে লদওয়ো প্রথম
লদশ িরয় উরঠরে
ইসরোখযল লিসোমস্পরক আকোশসীমোয লরোন ফ্ল্োইখর্র অনুমস্পত লেওযো প্রেম লেশ
হখয উখেখে । ইসেোরয়চল চসচভল এচভরয়শি অ্থচেটি িোরো হোস্পমযস
স্টোরলোইনোর আনম্যোন্ড স্পসখস্টখম শংসোপত্রটি জোস্পর করো হখযস্পেল এিং
ইসরোখযখলর প্রস্পতরিো ইখলকট্র্স্পনে লকোম্পোস্পন এলচবট চসরিমস িোরো এটি
ততস্পর ও স্পিকোশ করো হখযস্পেল। UAV গুস্পল কৃস্পর্, পস্পরখিশ, জনকল্যোণ,
অেযননস্পতক কোযযকলোপ এিং অপরোখধর স্পিরুখি ব্যিহোর করো হখি । স্পনরোপিোর
কোরখণ আন্তজযোস্পতক এস্পভখযশন লরগুখলশনগুস্পল অসোমস্পরক আকোশসীমোয
অপ্রতযস্পযত স্পিমোনগুস্পলখক উড়খত স্পনখর্ধ করখি, UAV-এর অপোখরশনখক
আলোেো কখর আকোশসীমোয সীমোিি করখি ।

স্পিখশ্বর সিখচখয েস্পরদ্র এিং সিখচখয অস্পস্থর লেশগুস্পলর মখধ্য একটি িোরস্পকনো

িোচমট স িোেলোইিোে আিম্যোি চসরিম সম্পরকট:

িোখসো একটি স্পজহোস্পে প্রচোরণোর সোখে লড়োই করখে, যোরিখল, 2,000 জখনরও

•

লিস্পশ মোনুর্ প্রোণতযোগ কখরখে এিং প্রোয 1.5 স্পমস্পলযন মোনুর্ তোখের িোস্পড় লেখড়
পোস্পলখয লযখত িোধ্য হখযখে৷
7

হোস্পমযস স্টোরলোইনোর, যোর িোনোর তের্যয 17 স্পমর্োর এিং ওজন 1.6 র্ন, প্রোয
7,600 স্পমর্োর উচ্চতোয 36 র্ন্টো পযযন্ত উড়খত পোখর এিং অস্পতস্পরক্ত 450
লকস্পজ ইখলখরো-অপটিকযোল, েোমযোল, রোিোর এিং অন্যোন্য লপখলোি িহন
করখত পোখর |

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

Monthly Current Affairs PDF in Bengali | February 2022

•

এটি সীমোন্ত স্পনরোপিো এিং সন্ত্রোস স্পিখরোধী অস্পভযোখন অংশ স্পনখত, ব্যোপক
জনসোধোরখণর অনুষ্ঠোখনর স্পনরোপিোয অংশ স্পনখত, সোমুস্পদ্রক অনুসন্ধোন ও
উিোর, িোস্পণস্পজযক স্পিমোন চলোচল এিং পস্পরখিশ পস্পরেশযন স্পমশন, লসইসোখে
স্পনভুযল কৃস্পর্ কোজ করখত সোহোয্য করখি |

কোিোিোে প্রধোিমন্ত্রী িোচিি ট্রুরিো প্রথমবোরেে িন্য িরুচে আইরিে
আহ্বোি িোচিরয়রেি
কোনোিোর প্রধোনমন্ত্রী জোস্পস্টন ট্র্ুখিো তেোকস্পেত "স্বোধীিেো কিভয়"-এর
অংশগ্রহণকোরীখের হোখত 18 স্পেন ধখর Ottawa শহরখক আুঁকখড় ধখর েোকো
অিখরোধকোরী এিং জনসোধোরখণর স্পিশৃঙ্খলোর অিসোন র্র্োখত আখগ কেনও ব্যিহোর
করো হযস্পন এমন জরুস্পর িমতোর আহ্বোন জোস্পনখযখেন । 13 লিব্রুযোরীখত পুনরোয
লেোলোর আখগ স্পিখিোভগুস্পল কোনোিো এিং মোস্পকযন যুক্তরোখষ্ট্রর মখধ্য একটি প্রধোন
অেযননস্পতক কস্পরখিোর েয স্পেখনর জন্য িন্ধ কখর লেয।

েোচশয়োে লপ্রচসরিন্ট পু চেি ইউরক্রিরক চেিটি লদরশ ভোি করেরেি
রোস্পশযোর লপ্রস্পসখিন্ট ভ্লোস্পেস্পমর পু স্পতন পূ িয ইউখক্রখনর স্পিস্পচ্ছন্নতোিোেী অঞ্চল লিোরিস্ক এিং লু িোিরস্কে স্বোধীনতোখক স্বীকৃস্পত স্পেখযখেন । পু স্পতন লর্োর্ণো
কখরখেন লয, মখস্কো-সমস্পেযত স্পিখদ্রোহীখের স্পিরুখি ইউখক্রনীয িোস্পহনী েীর্যস্থোযী
সংর্োখত প্রকোখশ্য তসন্য ও অস্ত্র পোেোখনোর জন্য রোস্পশযোর পে প্রশস্ত কখরখে । রুশসমস্পেযত স্পিখদ্রোহীরো 2014 সোল লেখক ইউখক্রনীয লসনোখের সোখে লিোরিটস্ক এিং
লু িোিরস্ক যুি কখর যোস্পচ্ছল |
রোস্পশযো-সমস্পেযত স্পিস্পচ্ছন্নতোিোেী এিং ইউখক্রনীয িোস্পহনীর মখধ্য লড়োইখযর আর্
িের পর পু স্পতন লিোরিটস্ক এিং লু িোিস্ক অঞ্চখলর স্বোধীনতোখক স্বীকৃস্পত স্পেখয
হুকুমোস্পেখত স্বোির কখরখেন এিং আইন প্রখণতোখেরখক সোমস্পরক সহোযতোর পে
প্রশস্ত করোর ব্যিস্থো অনুখমোেখনর আহ্বোন জোস্পনখযখেন।

লিপোল ভোেরেে UPI প্ল্যোটফমট স্থোপিকোেী প্রথম লদশ িরে িরলরে
লনপোল হখত চখলখে ভোরখতর UPI স্পসখস্টম গ্রহণকোরী প্রেম লেশ, যো ভোরখতর
এই প্রস্পতখিশী লেখশর ন্যোশনোল লপখমন্টস কখপযোখরশন (NPCI) এর স্পিস্পজর্োল
অেযনীস্পতখক রূপোন্তস্পরত করখত গুরুত্বপূ ণয ভূস্পমকো পোলন করখি । NPCI-এর
আন্তজযোস্পতক শোেো NPCI ইন্টোেন্যোশিোল লপরমন্টস চলচমরটি (NIPL)
লসিো প্রেোখনর জন্য লিটওরয় লপরমন্টস সোচভটস (GPS) এিং Manam
Infotech এর সোখে হোত স্পমস্পলখযখে । GPS হল লনপোখলর অনুখমোস্পেত লপখমন্ট
স্পসখস্টম অপোখরর্র । Manam Infotech লনপোখল ইউস্পনিোইি লপখমন্ট
ইন্টোরখিস (UPI) স্থোপন করখি।
এই সহখযোস্পগতোটি লনপোখল িৃ হির জনসোধোরখণর কল্যোখণ কোজ করখি এিং লেখশ
ইন্টোরঅপোখরিল স্পরখযল-র্োইম পোরসন-র্ু-পোরসন (P2P) এিং ব্যস্পক্ত-খেখকমোখচযন্ট (P2M) ললনখেনখক শস্পক্তশোলী করখি । নগে ললনখেখনর
স্পিস্পজর্োলোইখজশন এিং লকন্দ্রীয ব্যোঙ্ক স্পহসোখি লনপোল সরকোর এিং লনপোল
সরকোর ব্যোখঙ্কর উখেশ্যগুস্পলখক পূ রণ করোর জন্য লনপোল ভোরখতর িোইখর
অেযপ্রেোখনর িযোর্িময স্পহসোখি UPI গ্রহণকোরী প্রেম লেশ হখি ।
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ফ্রোে িয় বেে পে মোচল লথরক লসিো প্রেযোিোরেে ল োর্িো করেরে
িোখের লপ্রস্পসখিন্ট ইমোিু রয়ল ম্যোরক্রোোঁ লর্োর্ণো কখরখেন লয, িোে এিং
িোখের ইউখরোপীয অংশীেোররো নয িেখররও লিস্পশ সময ধখর স্পজহোস্পে স্পিখদ্রোখহর
স্পিরুখি লড়োই করোর পর মোস্পল লেখক সোমস্পরক প্রতযোহোর করখি । 2013 সোখল
সমোজতোস্পন্ত্রক লপ্রস্পসখিন্ট িোুঁখসোযো ওলোুঁখের অধীখন িোে প্রেম মোস্পলখত
স্পজহোস্পেখের স্পিরুখি লসনো লমোতোখযন কখর । লেশটির িমতোয েোকো জোন্তো
সরকোখরর সখঙ্গ িোখের সম্পখকয র ভোঙ্গখনর কোরখণ এই স্পসিোন্তটি লনওযো হখযখে।
এই সোমস্পরক অস্পভযোখনর লকন্দ্রস্থল মোস্পল লেখক নোইজোখর স্থোনোন্তস্পরত হখি ।
সোম্প্রস্পতক িেরগুস্পলখত, রোজননস্পতক অস্পস্থরতো, েোস্পরদ্রযতো এিং স্থোনীয কতৃযপখির
দুিযলতোখক কোখজ লোস্পগখয স্পজহোস্পেরো প্রোক্তন িরোস্পস উপস্পনখিখশর লিশ স্পকেু
অঞ্চল েেল কখরখে । মোস্পলখত িরোস্পস লকৌশখলর সমোখলোচকরো েীর্যকোল ধখর
িোখের নীস্পতস্পনধযোরকখের অস্পভখযোগ কখরখেন । তোই, অিখশখর্ িোে সরকোর এই
স্পসিোন্তটি স্পনখত িোধ্য হখযখে |

ইসেোইল সফলভোরব ফোয়োে ‘চস-রিোম’ িেুি লিৌ চবমোি প্রচেেক্ষো
ব্যবস্থোে পেীক্ষো করেরে
ইসরোখযল সিলভোখি একটি নতুন লনৌস্পিমোন প্রস্পতরিো ব্যিস্থো "চস-রিোম" এর
পরীিো কখরখে, যো ইসরোখযস্পল লনৌিোস্পহনীর Sa’ar 6-লশ্রস্পণর কখভয খর্ ব্যিহোর করো
হখি। "চস-রিোম" হল আযরন লিোখমর লনৌ সংস্করণ, যো Gaza Strip লেখক
স্বল্প-পোিোর রখকর্ এিং লিপণোস্ত্রগুস্পলখক আর্কোখত ও ধ্বংস করখত ইসরোখযখলর
একটি সিয-আিহোওযোর স্পিমোন প্রস্পতরিো ব্যিস্থো । এই সিল পরীিোটি ইসরোখযখলর
সোমুস্পদ্রক সম্পে রিোর জন্য ইসরোখযস্পল লনৌিোস্পহনীর লিপণোস্ত্র প্রস্পতরিো ব্যিস্থোখক
আরও শস্পক্তশোলী করখি।

State News in Bengali
লেরলগু শটট চফল্ম ‘Street Student’ NHRC-এে শটট চফল্ম
অ্যোওয়োিট কচম্পটিশি চিরেরে
অকুলো সদীখপর একটি লতখলগু শর্য স্পিল্ম ‘Street Student’ স্পশিোর অস্পধকোখরর
উপর একটি িোতয ো প্রেোন করোর জন্য জোতীয মোনিোস্পধকোর কস্পমশন (NHRC) িোরো
আখযোস্পজত একটি প্রস্পতখযোস্পগতোয প্রেম পু রস্কোর স্পজখতখে । সপ্তম শর্য স্পিল্ম
অযোওযোিয প্রস্পতখযোস্পগতোয আকুলো সদীখপর ‘Street Student’ 2 লোে র্োকোর
প্রেম পু রস্কোখরর জন্য স্পনিযোস্পচত হখযখে । স্পিল্মটি স্পশিোর অস্পধকোখরর গুরুত্ব
সম্পখকয একটি শস্পক্তশোলী িোতয ো লপ্ররণ কখরখে |

অ্রুিোিল প্ররদরশ 2022 সোরলে লেোেগ্যো উৎসব উদযোচপে িরয়রে
অরুণোচল প্রখেখশর মনপো আস্পেিোসী সম্প্রেোখযর স্পতন স্পেনব্যোপী লতোরগ্যো উৎসি
অরুণোচল প্রখেখশর তোওযোং মখে উেযোস্পপত হখযখে । উৎসখির প্রধোন আকর্যণ
হল, Choe-Gyal Yap এিং Yum Tsa-Munde লেিতোখের প্রেশযখনর জন্য
মস্পনর্ীখের িোরো পোস্পলত ধমীয নৃ তয ‘Sha-na Cham’ |
এই িেখরর 'িুচিউে টেগ্যো' উৎসি প্রস্পত 3য িেখরর জন্য একটি স্পিখশর্ উপলি
স্পহখসখি স্পচস্পেত কখর|
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ভোেরেে প্রথম চিওলচিকযোল পোকট মধ্যপ্ররদরশে িবলপু রে তেচে
িরব
ভোরখতর প্রেম স্পজওলস্পজকযোল পোকয ততস্পর হখি মধ্যপ্রখেখশর জিলপু খরর
লোমখহতোয । েস্পনর মন্ত্রখকর অধীখন ভোরখতর স্পজওলস্পজকযোল সোখভয অি ইস্পন্ডযো
পোকয টি স্থোপখনর অনুখমোেন স্পেখযখে । পোুঁচ একর জস্পমখত 35 লকোটি র্োকো
স্পিস্পনখযোখগ পোকয টি স্পনমযোণ করো হখি । ভূতোস্পিক পোকয টি লোমখহতোয স্পনস্পমযত হখি,
কোরণ এই স্থোনটি ভূতোস্পিক দৃস্পষ্ট্খকোণ লেখক স্পিখশ্বর উখিেখযোগ্য স্থোনগুস্পলর মখধ্য
একটি ।
1928 সোখল, উইস্পলযোম লহনস্পর স্পিম্যোন এই এলোকো লেখক একটি িোইখনোসখরর
জীিোশ্ম আস্পিষ্কোর কখরস্পেখলন । ইউখনখস্কোও লোমখহতোলক ভূ-ঐস্পতখহযর স্থোন
স্পহখসখি স্বীকৃস্পত স্পেখযখে । ল্যোখমর্ো গেনখক ইনিোট্র্োস্পপযোন লিিসও িলো হয। এটি
একটি পোলস্পলক ভূতোস্পিক গেন যো মধ্যপ্রখেশ, মহোরোষ্ট্র এিং গুজরোখর্ পোওযো যোয।
এটি লিকোন ট্র্োপ এর সোখে যুক্ত। এটি মোস্পেস্পচযোন যুখগর এিং এটি িোইখনোসখরর
জীিোখশ্মর জন্য পস্পরস্পচত।

পোঞ্জোরবে মু খ্য চিবট োিিী আচধকোচেক ' Shera' িোরম একটি
মোসকলটে উরমোিি করেরেি
পোেোখির মুখ্য স্পনিযোচনী কমযকতয োর কোযযোলয তোর স্পনিযোচনী মোসকর্, "Shera"
(স্পসংহ) এর উখন্মোচন কখরখে । এটির লিয 20 লিব্রুযোস্পর 2022-এ পোেোি
স্পিধোনসভো স্পনিযোচখন লভোর্োরখের সখচতনতো, অংশগ্রহণ এিং তনস্পতক লভোর্েোখনর
প্রচোর করো । মোসকর্ "Shera", একটি স্পসংহখক স্পচস্পত্রত কখর। এটি পোেোখির সমৃ ি
সোংস্কৃস্পতক ঐস্পতহযখক প্রস্পতস্পনস্পধত্ব কখর। এটি ভোরখতর স্পনিযোচন কস্পমশখনর (ECI)
স্পসখস্টখমটিক লভোর্োর এিু খকশন অযোন্ড ইখলখটোরোল পোটিযস্পসখপশন (SVEEP)
প্রকখল্পর অধীখন প্রচোর করো হয । লভোর্োর স্পশিোর জন্য ECI-এর ফ্ল্যোগস্পশপ লপ্রোগ্রোম
স্পহখসখি SVEEP প্রকল্পটি 2009 সোখল শুরু হখযস্পেল ।

পচিমবি সেকোে উমু ক্ত
Shikshalaya’ িোলু করেরে

লেিীকক্ষ

লপ্রোিোম

‘Paray

পস্পিমিঙ্গ সরকোর প্রোেস্পমক এিং প্রোক-প্রোেস্পমক স্পশিোেীখের জন্য একটি উন্মু ক্ত
লশ্রণীকি লপ্রোগ্রোম Paray Shikshalaya (পোডোয় স্কুল) চোলু কখরখে । ‘Paray
Shikshalaya ’ প্রকখল্পর আওতোয সরকোস্পর স্কুখলর প্রোেস্পমক ও প্রোক-প্রোেস্পমক
স্পশিোেীখের উন্মু ক্ত স্থোখন পোেেোন করো হখি । রোজয সরকোর ‘Paray
Shikshalaya ’-এর েোত্রেোত্রীখের স্পমি-খি স্পমলও লেখি । প্যোরো স্পশিক এিং
প্রোেস্পমক স্পিযোলখযর স্পশিকরো এই প্রকখল্প অংশ লনখিন । তোরো ক্লোস 1-5 এর
স্পশশুখের প্রোেস্পমক স্পশিো প্রেোন করখি।

ভোেে সেকোে (GoI) মধ্যপ্ররদরশে চেিটি স্থোরিে িোম পচেবেট ি
কেোে অ্িু রমোদি চদরয়রে
ভোরত সরকোর (GoI) মধ্যপ্রখেখশর 3টি স্থোখনর নোমকরখণর অনুখমোেন স্পেখযখে |
লহোশোঙ্গোিোে নগরখক “িমটদোপু েম”, স্পশিপু রীখক “কুরন্দশ্বে ধোম” এিং
িোিোইখক “মোেি িিে” স্পহখসখি নোমকরণ করো হখযখে । 2021 সোখল, চশবেোি
চসং লিৌিোরিে লনতৃত্বোধীন মধ্যপ্রখেশ সরকোর মধ্যপ্রখেখশর 3টি স্থোখনর নোম
পস্পরিতয খনর প্রস্তোি স্পেখযখে । স্বরোষ্ট্র মন্ত্রক (MHA) িোরো এই নোমগুস্পল নোম
পস্পরিতয ন করোর অনুখমোেন লেওযো হখযস্পেল।
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মধ্য ভোরখতর মোলওযো সোলতোনোখতর প্রেম আনুষ্ঠোস্পনকভোখি স্পনযুক্ত সু লেোি
লিোশোং শোরিে নোমোনুসোখর লিোশোিোবোদ নগখরর নোমকরণ করো হয
িমট দোপু েম। স্পিখ্যোত সোংিোস্পেক ও কস্পি মোেিলোল িেুরবট দীে নোখম বোবোইরয়ে
নোমকরণ করো হখযখে “মোেি িিে” ।

লকেোলো সেকোে চিি এিোচিট প্রযু চক্ত চবকোরশে িন্য Social Alpha
এে সোরথ একটি MoU স্বোক্ষে করেরে
লকরোলোয উভোিনী এিং স্পক্লন এনোস্পজয লর্কখনোলস্পজ লপ্রোগ্রোমখক উত্সোহ প্রেোন
করোর জন্য লকরোলো সরকোর Social Alpha এর এনোস্পজয ল্যোি - "স্পক্লন এনোস্পজয
ইন্টোরন্যোশনোল ইনস্পকউখিশন লসন্টোর (CEIIC)" এর সোখে একটি এমওইউ
স্বোির কখরখে। লকরোলো সরকোর লকরোলো লিরভলপরমন্ট অ্যোি ইরিোরভশি
স্ট্র্যোরটচি কোউচেল (KDISC) এিং এিোচিট ম্যোরিিরমন্ট লসন্টোে (EMC)
এর মোধ্যখম এই চুস্পক্ত স্বোির কখরখে।
EMC Kerala লকেোলো লিট ইরলকট্রিচসটি লবোিট, ইরলচিকযোল
ইেরপক্টরেট এিং ANERT (এরিচে ফে চিউ অ্যোি চেচিউরয়বল এিোচিট
চেসোিট অ্যোি লটকরিোলচি) সহ পোওযোর স্পিপোর্যখমন্ট এখজস্পেগুস্পলর
প্রস্পতস্পনস্পধত্ব কখর । এর মূল উখেশ্য হল লকেোলোয় সবু ি শচক্ত উন্নয়ি এিং শচক্ত
সংেক্ষি কোযট ক্রমরক উৎসোচিে করোর জন্য একটি স্পক্লন এনোস্পজয ইনস্পকউখিশন
লসন্টোর প্রস্পতষ্ঠো করো।

আমোিি ইচিয়ো কিট োটরকে সোরথ িোমীি মচিলোরদে উরযোক্তো
চিসোরব পচেিে কেোে িন্য MoU স্বোক্ষে করেরে
অযোমোজন ইস্পন্ডযো কণযোর্ক লস্টর্ রুরোল লোইভস্পলহুি প্রখমোশন লসোসোইটি
(KSRLPS) এর সোখে মস্পহলো উখযোক্তোখের সংখ্যো িৃ স্পি করোর জন্য একটি MoU
স্বোির কখরখে । Amazon India তোখের িযোর্িখময ‘SanjeeviniKSRLPS’ চোলু করখি এিং হোজোর হোজোর গ্রোমীণ মস্পহলো উখযোক্তোখের প্রস্পশিণ
ও িমতোযন করখত এিং তোখের পখণ্যর জন্য একটি স্পিস্তৃত িোজোখর অনলোইন
অযোখেস প্রেোন করখত ‘Saheli’ লপ্রোগ্রোখমর সু স্পিধোগুস্পল প্রসোস্পরত করখি ।
‘Saheli’ লপ্রোগ্রোম নোরী উখযোক্তোখের সোহোয্য করোর জন্য প্রস্পশিণ এিং েিতো
উন্নযন কমযশোলো প্রেোন কখর ।
এর মোধ্যখম, অযোমোজন এিং সরকোরী সংস্থোগুস্পল চোরটি রোজয লেখক লি লি
মস্পহলো উখযোক্তোখের অযোমোজন ইস্পন্ডযোর সোখে তোখের ব্যিসো লরস্পজস্টোর করখত
এিং একটি স্পিস্তৃত িোজোর লিস অযোখেস করখত সহোযতো করখি |

‘Majhi Vasundhara' অ্চভযোিরক সমথট ি কেোে িন্য UNEP
মিোেোরষ্ট্রে সোরথ টোই-আপ করেরে
ইউিোইরটি লিশি এিভোয়েিরমন্ট লপ্রোিোম (UNEP) তোর ‘Majhi
Vasundhara' অস্পভযোনখক সমেযন করোর জন্য মহোরোষ্ট্র সরকোখরর সোখে একটি
MoU স্বোির কখরখে । এই অস্পভযোনটির মূল উখেশ্য হল শস্পক্তর লর্কসই ব্যিহোর
এিং পস্পরখিশগত উন্নযন সোধন করো । ‘Majhi Vasundhara' শখব্দর
আস্পভধোস্পনক অেয হখলো ‘My Earth’। এটি মহোরোষ্ট্র সরকোখরর পস্পরখিশ ও
জলিোযু পস্পরিতয ন স্পিভোখগর একটি উখযোগ ।
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মোচি বসু ন্ধেো সম্পরকট:
মোস্পি িসু ন্ধরো' হল মহোরোষ্ট্র সরকোখরর পস্পরখিশ ও জলিোযু পস্পরিতয ন স্পিভোখগর
একটি উখযোগ যোখত নোগস্পরকখের জলিোযু পস্পরিতয ন এিং পস্পরখিশগত
সমস্যোগুস্পলর প্রভোি সম্পখকয অিগত করো যোয এিং পস্পরখিখশর উন্নস্পতর জন্য
স্পিস্পভন্ন সখচতনতোমূলক প্রখচষ্ট্ো চোলোখত উত্সোস্পহত করো যোয ।

বইরমলো সম্পরকট:
কলকোতো িইখমলো আন্তজযোস্পতক প্রকোশক সস্পমস্পত, লজখনভো লেখক স্বীকৃস্পত
লপখযখে । কলকোতো িইখমলোয িোংলোখেশ েোড়োও স্পিখর্ন, যুক্তরোষ্ট্র, রোস্পশযো,
ইতোস্পল, জোপোন, ইরোন, লিন, আখজযস্পন্টনো, লমস্পেখকোসহ ল্যোটিন আখমস্পরকোর লেশ
গুস্পল অংশ লনখি।

গুিেোট সেকোে 1 লক্ষ িোকচে তেচে কেরে িেুি IT/ITeS িীচে

উচ্চচশক্ষোে প্রসোরেে িন্য চিটিশ কোউচেরলে সোরথ লেরলিোিো
সেকোে িুচক্ত করেরে

িোলু করেরে
গুজরোখর্র মুখ্যমন্ত্রী ভূখপন্দ্র প্যোখর্ল আগোমী পোুঁচ িেখরর জন্য একটি নতুন
IT/ITeS নীস্পতর লর্োর্ণো কখরখেন । এই নীস্পত অনুসোখর, মূলধন ব্যয িহন করখত
ইচ্ছু ক সংস্থোগুস্পলখক 200 লকোটি টোকো পযযন্ত আস্পেযক সহোযতো প্রেোন করো হখি ।
এখত প্রোয 1 লোে যু বক-যু বেীে কমযসংস্থোখনর লযোগোন হখি । এটি IT/ITeS
রপ্তোস্পন িোস্পর্যক 3000 লকোটি র্োকো লেখক আগোমী পোুঁচ িেখর 25,000 লকোটি
র্োকোখত স্পনখয যোখি । এটির কোযযকোরী সমযকোল স্পিজ্ঞস্পপ্তর স্পেন লেখক 31লশ মোচয
2027 পযযন্ত হখি ।
িীচে সম্পরকট:
গোন্ধীনগখরর স্পগির্ স্পসটির একটি ক্লোখির আনুষ্ঠোস্পনক অনুষ্ঠোখন চোলু করো এই নীস্পতটি
2016-2021 নীস্পতটির প্রস্পতস্থোপন কখর, যো রপ্তোস্পনখক USD দুই স্পিস্পলযন
(13,000 লকোটি র্োকো), আইটি র্োনযওভোর USD 15 স্পিস্পলযন (75,000 র্োকো)
পযযন্ত িোড়োখনোর এিং 10 লোে সরোসস্পর কমযসংস্থোন সৃ স্পষ্ট্র একটি উচ্চোস্পভলোর্ী লিয
স্পনধযোরণ কখরস্পেল ।

28 লফব্রুয়োচে লথরক 45েম আন্তিটোচেক কলকোেো বইরমলো শুরু
িরে িরলরে
45তম আন্তজযোস্পতক কলকোতো িইখমলো 28 লিব্রুযোস্পর, 2022 লেখক শুরু হখত
চখলখে এিং এটি 13 মোচয পযযন্ত চলখি । এ িেখরর focal theme country হল
বোংলোরদশ । িঙ্গিন্ধুর জন্মশতিোস্পর্যকী এিং িোংলোখেখশর স্বোধীনতোর 50 িের পূ স্পতয
- উভখযর কোরখণই এিোখরর স্পেম হল িোংলোখেশ । 3 এবং 4 মোিট িোংলোখেশ স্পেিস
পোস্পলত হখি । 28 লিব্রুযোস্পর মুখ্যমন্ত্রী মমতো ব্যোনোস্পজয লমলোর উখিোধন করখিন।

লতখলঙ্গোনো সরকোর এিং স্পিটিশ কোউস্পেল স্পশিোর সু খযোগ এিং সোংস্কৃস্পতক
স্পিস্পনমখযর জন্য একটি 3-িেখরর MoU স্বোির কখরখে । এর প্রেোন উখেশ্য হল
স্পিস্পভন্ন প্রস্পতষ্ঠোনগুস্পলর মখধ্য গখির্ণো সহজতর করো, স্পিশ্বব্যোপী উচ্চ স্পশিোর প্রসোখর
সহোযতো করো এিং লতখলঙ্গোনোর যুিক-যুিতীখের জন্য স্পিশ্বব্যোপী সু খযোগ প্রেোন
করো।
িস্পধযত এই 3-িেখরর MoU-এর অধীখন, স্পিটিশ কোউস্পেল হোযদ্রোিোখের গখির্ণো
ও উভোিন সোখকয ল (RICH) এর সোখে একটি চুস্পক্ত স্বোির কখরখে, যোখত
যুক্তরোজয এিং লতখলঙ্গোনোয স্পিশ্বস্পিযোলয, গখির্ণো প্রস্পতষ্ঠোন এিং উৎকর্য
লকন্দ্রগুস্পলর মখধ্য নতুন পোর্যনোরশীপ করখত র্স্পনষ্ঠভোখি কোজ করো যোয।

মধ্যপ্ররদরশে লকন্দ্রীয় কোেোিোরে চিিস্ব এফএম লেচিও িযোরিল িোলু
কেো িরয়রে
মধ্যপ্রখেখশ ইখদোখরর লকন্দ্রীয কোরোগোখর স্পনজস্ব লরস্পিও চযোখনল চযোখনল ‘Jail
Vaani-FM 18.77’ চোলু করো হখযখে | এই লরস্পিও চযোখনখলর মোধ্যখম
কোরোগোখরর কখযস্পেরো স্পিখশ্বর স্পিস্পভন্ন র্র্নো সম্পখকয জোনখত পোরখি । এই লরস্পিও
চযোখনলটি কোরোগোখরর কখযস্পেখের স্বোস্থয ও সোমোস্পজক স্পির্খযও তথ্য সরিরোহ
করখি ।
লরস্পিও লস্টশনটি িদীখের স্পনখজখের গল্প িলোর এিং তোখের অস্পভজ্ঞতো লশযোর
করোর মোধ্যম স্পহখসখি কোজ করখি। সোরো স্পিখশ্ব কী র্র্খে লস সম্পখকয কোরোগোখরর
কখযস্পেখের অিগত করোই হল এর প্রধোন উখেশ্য ।

চবিোরে িিো িদীে উপে দী ট লেল-কোম-সডক লসেুে উরবোধি
কেরলি িীচেি িডকচে
লকন্দ্রীয সড়ক পস্পরিহন ও মহোসড়ক মন্ত্রী িীচেি িডকচে এিং স্পিহোখরর মুখ্যমন্ত্রী
িীেীশ কুমোে লযৌেভোখি চবিোরে 14.5 স্পকখলোস্পমর্োর েীর্য 'লেল-কোম-রেোিচিি' এর উখিোধন কখরখেন । স্পিহোখরর মুখঙ্গর অঞ্চখলর NH 333B-লত গঙ্গো
নেীর উপর িহু প্রতীস্পিত এই লসতুটি স্পনস্পমযত হখযখে । ‘খরল-কোম-খরোি-স্পিজ’
প্রকখল্পর ব্যয 696 লকোটি র্োকো । নতুন লসতুটি ভ্রমখণর সময কস্পমখয লেখি এিং
পযযর্ন, কৃস্পর্খক উৎসোস্পহত করখি এিং কমযসংস্থোখনর সু খযোগ সৃ স্পষ্ট্ করখি ।

মিোেোরষ্ট্রে স্বোস্থযমন্ত্রী কযোেোে প্রচেরেোরধে িন্য "রিোপ এিরপ্রস"
এে ল োর্িো করেরেি
মহোরোখষ্ট্রর স্বোস্থযমন্ত্রী রোখজশ লর্োখপ লর্োর্ণো কখরখেন লয, কযোেোর প্রস্পতখরোখধর
জন্য রোখজয "রিোপ এিরপ্রস" চোলু করো হখি । ভোরখত ততরী করো এটিই এই
ধরখনর প্রেম লমস্পশন । লকোলহোপু খরর একটি লিসরকোস্পর হোসপোতোখল অতযোধু স্পনক
লমোজোইক-স্পিস্পি লরস্পিখযশন লমস্পশন লখঞ্চর অনুষ্ঠোখন স্পতস্পন এ কেো িখলন ।
রোখজযর স্বোস্থযমন্ত্রী লজলো পস্পরকল্পনোর মোধ্যখম রোখজযর প্রস্পতটি লজলোয ‘রিোপ
এিরপ্রস’ চোলু করোর উখযোগ লনওযোর প্রস্পতশ্রুস্পত স্পেখযখেন।
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েোিস্থোরি মোরু মরিোৎসব বো িয়সলরমে মরুভূচম উৎসব পোচলে
িরয়রে
রোজস্থোখনর িয়সলরমরেে লপোকোরোন গ্রোখম 13 লথরক 16 লফব্রুয়োচে, 2022
পযযন্ত স্পিখ্যোত িয়সোলরমে মরুভূচম উৎসব (যো লিোরেি চসটিে মোরু
মরিোৎসব নোখমও পস্পরস্পচত) শুরু হখযখে । চোর স্পেনব্যোপী এই িোস্পর্যক অনুষ্ঠোনটি
একটি িণযোঢয লশোভোযোত্রোর সোখে চমস লপোকেোি এিং চমিোে লপোকেোি
প্রস্পতখযোস্পগতোর মোধ্যখম শুরু হখযস্পেল । আঞ্চস্পলক ললোকনৃ তয লযমন কোলরবচলয়ো,
কোচে ল োচড, িোইে পস্পরখিস্পশত হখি।
রোজস্থোখনর সংখ্যোলর্ু স্পির্যক মন্ত্রী শোখল লমোহোম্মে অনুষ্ঠোনটির সূচনো কখরন ।
উত্সিটি ের মরুভূস্পমর স্যোম টিলোয(জযসোলখমর লেখক 42 স্পকখলোস্পমর্োর) সু দর
টিলোগুস্পলর মখধ্য উেযোস্পপত হয।

ভোেে সেকোে লেরলিোিোে লমদোেম িোেোেো উৎসব 2022-এে িন্য
2.26 লকোটি টোকো বেোে করেরে
ভোরত সরকোখরর উপজোতীয স্পির্যক মন্ত্রক লেরলিোিোয় লমদোেম িোেোেো
2022 উৎসখির জন্য 2.26 লকোটি র্োকো িরোে কখরখে৷ 2022 সোখল, উৎসিটি
16 লেখক 19 লিব্রুযোরী, 2022 পযযন্ত অনুস্পষ্ঠত হখি । কুম্ভ লমলোে পখর লমদোেম
িোেোেো ভোরখতর চবেীয় বৃ িিম লমলো । লমেোরম জোতোরো লেিী সম্মোক্কো এিং
সেলোম্মোে সম্মোখন পস্পরচোস্পলত হয । 1998 সোখল এটিখক েোষ্ট্রীয় উৎসব স্পহখসখি
লর্োর্ণো করো হয।
লতখলঙ্গোনোর মুলুগু লজলোর লমেোরোম গ্রোখম পূ স্পণযমোর স্পেখন "মোর্" (খিব্রুযোস্পর)
মোখস দুই িেখর একিোর এই চোর স্পেখনর আস্পেিোসী উত্সিটি উেযোস্পপত হয ।
লতখলঙ্গোনো সরকোখরর উপজোতীয কল্যোণ স্পিভোখগর সহখযোস্পগতোয লতখলঙ্গোনোর
স্পিতীয িৃ হিম উপজোস্পত সম্প্রেোয, লকোয়ো উপিোচে এই উৎসখির আখযোজন
কখর।

চবিোে সেকোে েোচদে িযোি অ্যোম্বোসোিে চিরসরব মরিোি
চেওয়োচেরক চিযু ক্ত করেরে
লভোজপু স্পর গোযক এিং স্পিখজস্পপ সোংসে, মখনোজ স্পতওযোস্পর েোস্পে এিং স্পিহোখরর
অন্যোন্য হস্তস্পশখল্পর িযোন্ড অযোম্বোখসির স্পহসোখি স্পনযুক্ত হখযখেন । প্রস্পতমন্ত্রী তসযে
শোহনওযোজ হুখসন লর্োর্ণো কখরখেন “মখনোজ স্পতওযোস্পর স্পিহোখরর েোস্পে এিং
অন্যোন্য হস্তস্পশখল্পর জন্য "িযোি অ্যোম্বোরসিে" হখিন” । মখনোজ স্পতওযোস্পর েোস্পে
কোপখড়র ব্যিহোখরর প্রচোর করখিন, যো ভোরখতর স্বোধীনতো আখদোলখনর সময
মহোত্মো গোন্ধী জনস্পপ্রয কখরস্পেখলন ।

লকেোলোে প্রথম কযোেোভোি পোকটটি ভোিোমরি প্রচেচিে িরব
লকরোলোর প্রেম কযোরোভোন পোকয টি ইদুস্পি লজলোয অিস্পস্থত একটি মখনোরম স্পহল
লস্টশন ভোিোমরি প্রস্পতস্পষ্ঠত হখত চখলখে । পোকয টি রোজয সরকোখরর নতুন
কযোরোভোন পযযর্ন নীস্পতর অংশ স্পহসোখি ভ্রমণকোরীখের জন্য উন্মু ক্ত করো হখি।
মহোমোরীর পরিতী স্পিখশ্ব পযযর্কখের ক্রমিধযমোন চোস্পহেো এিং পেদগুস্পল লমর্োখত
লকরোলো একটি স্পিস্তৃত, লস্টকখহোল্ডোর-িোন্ধি কযোরোভোন পযযর্ন নীস্পতর লর্োর্ণো
কখরখে, যো েশযনোেীখের স্পনরোপে, কোস্টমোইজি এিং প্রকৃস্পতর কোেোকোস্পে ভ্রমখণর
অস্পভজ্ঞতো প্রেোন করখি । এই উখযোখগর আওতোয দুই ধরখনর কোখিলো েোকখি।
স্পিভোগ সূ ত্র জোনোন হখযখে, একটি মখিখল দুজন অস্পতস্পেখক েোকোর ব্যিস্থো করো
হখি এিং অন্যটিখত চোরজখনর পস্পরিোখরর জন্য ।
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মু ম্বোইরয় ওয়োটোে টযোচি পচেরর্বো িোলু কেো িরয়রে
লকন্দ্রীয িদর, লনৌপস্পরিহন, আযুর্ মন্ত্রী সিযোনদ লসোখনোযোল মহোরোখষ্ট্রর
নোগস্পরকখের জন্য ‘Most Awaited’ ওযোর্োর র্যোস্পের ফ্ল্যোগ অি করখলন ।
ওযোর্োর র্যোস্পে পস্পরখর্িোগুস্পল লিোখমস্পস্টক ক্রুজ র্োস্পমযনোল (DCT) লেখক শুরু হখি
এিং লনরুল, লিলোপু র, এস্পলিযোন্টো িীপ এিং লজএনস্পপটির কোেোকোস্পে স্থোনগুস্পলখক
সংযুক্ত করখি৷ পস্পরখর্িোটি একটি আরোমেোযক ভ্রমণ প্রেোন করখি, সময সোশ্রয
করখি এিং পস্পরখিশ িোন্ধি পস্পরিহখনর প্রচোর কখরখি ।
মন্ত্রক আরও জোস্পনখযখে লয, নিস্পনস্পমযত লিলোপু র লজটি 50 লকোটি র্োকো ব্যখয স্পনস্পমযত
িদর, লনৌপস্পরিহন ও জলপে মন্ত্রখকর সোগরমোলো প্রকখল্পর অধীখন 50-50
মখিখল 8.37 লকোটি র্োকো অেযোযখন করো হখযস্পেল ।

চিমোিল প্ররদরশে িোম্বো লিলো িল 100েম ‘Har Ghar Jal’ লিলো
জল জীিন স্পমশন সোরো লেখশর 100টি লজলোর প্রস্পতটি িোস্পড়খত কখলর জল
সরিরোখহর উখিেখযোগ্য মোইলিলক অজযন কখরখে । স্পহমোচল প্রখেখশর চোম্বো,
100 তম ‘Har Ghar Jal’ লজলো হখয উখেখে | প্রধোনমন্ত্রী শ্রী নখরন্দ্র লমোেীর
2024 সোখলর মখধ্য লেখশর প্রস্পতটি িোস্পড়খত স্পিশুি কখলর জল সরিরোখহর স্বপ্নখক
পূ রণ করোর উখেখশ্য আড়োই িেখরর স্বল্প সমখযর মখধ্য এিং COVID-19
মহোমোরী ও লকিোউখনর িোধো সখিও 5.78 লকোটিরও লিস্পশ গ্রোমীণ পস্পরিোখরর
কোখে জল সরিরোহ করো হখযখে । িলস্বরূপ, আজ লেখশর 100টি লজলো স্পিশুি
কখলর জল সরিরোখহর সু স্পিধো উপখভোগ করখে এিং সরকোর িোরো 2024 সোখলর
মখধ্য প্রস্পতটি গ্রোমীণ পস্পরিোখর কখলর জল সরিরোহ করোর সংকল্প পূ রখণর পখে
অগ্রসর হখযখে |

চিমোিল প্ররদরশে মোচিরে প্রথম িীবনবচিত্রয পোকট িরড উরঠরে
স্পহমোচল প্রখেখশ স্পিপন্ন স্পহমোলয লভর্জ সংরিখণর জন্য প্রেম জীিনিস্পচত্রয পোকয
গখড় উখেখে । এই পোকয টি মোচিে ভুলো উপেযকোয় ততস্পর হখত চখলখে । 1
লকোটি টোকো ব্যখয স্পহমোচলখযর িন স্পিভোগ িোরো ন্যোশিোল চমশি অ্ি
চিমোলয়োি িোচিি (NMHS) এর অধীখন জীিনিস্পচত্রয পোকয টি স্থোপন করো
হখযখে। পোকয টি স্থোপখনর উখেশ্য হল স্পিলু স্পপ্তর পখে যোওযো স্পহমোলখযর ঔর্স্পধ
লভর্জগুস্পলর গভীরভোখি অনুসন্ধোন চোলোখনোর উখেখশ্য গখির্কখের জন্য নতুন
সু খযোগ প্রসোস্পরত করোর পোশোপোস্পশ পযযর্ন স্পক্রযোকলোপগুস্পলখক সংযুক্ত করো ।
লকি িীবনবচিত্রয পোকট গুরুত্বপূ িট?
তজি তিস্পচত্রয মোনিজোস্পতর অব্যোহত অস্পস্তখত্বর উখেখশ্য একটি মূল্যিোন সম্পে |
তোই, জীিনিস্পচত্রয সংরিণ মোনুখর্র এিং িোযুমিখলর মখধ্য ভোরসোম্য পু নরুিোখরর
সোখে সম্পস্পকযত । জীিনিস্পচত্রয পোখকয র গুরুত্বপূ ণয ভূস্পমকোর মখধ্য রখযখে:
• শহখরর প্রোকৃস্পতক ঐস্পতহয সংরিখণর জন্য একটি প্রকৃস্পত সংরিণ |
• শহুখর পস্পরখিখশর গুণমোন উন্নত করো |
• স্পশিো, সোংস্কৃস্পতক এিং সংরিণ কোযযক্রখমর একটি লকন্দ্র স্পহসোখি পস্পরখিশন
করো |
• জীিনিস্পচত্রযখক শহর এিং মোনুখর্র সোখে সংযুক্ত করো |
• ইখকো-র্ুযস্পরজখমর প্রচোর করো |
• স্থোনীয সম্প্রেোখযর জন্য জীস্পিকো ততস্পর করো |
• এলোকোর স্পিরল স্থোনীয এিং হুমস্পকর মুখে েোকো উস্পভে ও প্রোণীর প্রজোস্পত
সংরিণ করো।
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মধ্যপ্ররদরশ 48েম েোিু েোরিো িৃ েয উৎসব শুরু িরয়রে
মধ্যপ্রখেখশর গভনযর মোঙ্গু ভোই প্যোখর্ল 'আিোচদ কো অ্মৃ ে মরিোৎসব'
উপলখি স্পিশ্ব-স্পিখ্যোত পযযর্ন গন্তব্য েোিু েোরিোরে 48তম 'েোিু েোরিো িৃ েয
উৎসব-2022'-এর উখিোধন কখরখেন। অনুষ্ঠোনটি 26 লিব্রুযোস্পর পযযন্ত চলখি । এ
িেখরর অনুষ্ঠোখন 5 স্পকখলোস্পমর্োর দূরখত্বর ‘চদল লেল লক ু রমো’ ম্যোরোেখনরও
আখযোজন করো হখযস্পেল । এর লিয স্পেল ‘Hindustan Ke Dil Mein Aap
Safe Hain’ লিোগোখনর মোধ্যখম পযযর্ন গন্তখব্য মস্পহলোখের মখধ্য স্পনরোপিোর লিোধ
ততস্পর করো ।
এবোরেে উৎসরবে আরয়োিক কোেো?
•

ওস্তোে আলোউস্পেন েোন সঙ্গীত এিং কোলো একোখেস্পম মধ্যপ্রখেশ সংস্কৃস্পত
পস্পরর্ে, মধ্যপ্রখেশ র্ুযস্পরজম লিোিয, আস্পকযওলস্পজকযোল সোখভয অি ইস্পন্ডযো
এিং েোতোরপু খরর লজলো প্রশোসন লযৌে প্রখচষ্ট্োয এই নৃতয উৎসখির
আখযোজন করো হখচ্ছ ।

•

8টি লেখশর রোষ্ট্রদূত এিং হোইকস্পমশনোররো 48তম েোজু রোখহো নৃতয উৎসখির
পোরিরম্যোে প্রতযি করখত পোস্পরিোস্পরক অনুষ্ঠোখন লযোগ স্পেখযস্পেখলন । এর
মখধ্য রখযখে লকোস্পরযো, আখজযস্পন্টনো, স্পভখযতনোম, ব্রুনোই, স্পিনল্যোন্ড,
মোলখযস্পশযো, েোইল্যোন্ড এিং লোওর রোষ্ট্রদূত ও হোই কস্পমশনোররো।

আসোম সেকোে িদীরে ভোেরেে প্রথম িোইট লিচভরিশি লমোবোইল
অ্যোপ িোলু করেরে
আসোখমর মুখ্যমন্ত্রী চিমন্ত চবশ্ব শমট ো আসোখমর গুয়োিোটিরে িহ্মপু ত্র নেীখত লিস্পর
পস্পরখর্িোর জন্য ভোরখতর প্রেম িোইট লিচভরিশি লমোবোইল অ্যোচপ্ল্রকশি চোলু
কখরখেন। এটি আইআইটি মোদ্রোখজর প্রধোন স্পিজ্ঞোনী লক. রোজু র সহখযোস্পগতোয রোজয
পস্পরিহন স্পিভোগ িোরো ততস্পর করো হখযস্পেল। গুযোহোটি এিং উির গুযোহোটির মখধ্য
IWT (অভযন্তরীণ জল পস্পরিহন) লিস্পরর প্রেম রোখতর যোত্রো 19 লিব্রুযোস্পর 2022এ শুরু হখযস্পেল।

গুরুিোরমে লমরয়রদে ‘লবটি বোোঁিোও লবটি পডোও’ এে িযোি
অ্যোম্বোরসিে চিরসরব লবরে লিওয়ো িরয়রে
আন্তজযোস্পতক মস্পহলো েোিো লেখলোযোড় েোচিষ্কো লকোটিয়ো এিং তোর লিোন ঋচিকো
লকোটিয়োরক হস্পরযোনোর গুরুগ্রোম লজলোর জন্য ‘খিটি িোুঁচোও লিটি পড়োও’ প্রকখল্পর
িযোন্ড অযোম্বোখসির স্পহখসখি স্পনযুক্ত করো হখযখে । তোস্পনষ্কো লকোটিযো 2008 সোখল
সিযকস্পনষ্ঠ েোিো লেখলোযোড় হওযোর জন্য স্পলমকো িু ক অি লরকিযস স্পজখতস্পেল ।
তোরো দুজখনই হস্পরযোনো রোখজযর িোস্পসদো ।
স্পিশ্ব েোিো লিিোখরশন 2019 সোখল প্রকোস্পশত রযোস্পঙ্কং অনুযোযী তোস্পনষ্কো লকোটিযো
অনূধ্বয-16 স্পিভোখগ লেখশর মখধ্য 2য় স্থোন অস্পধকোর কখরখেন । স্পতস্পন 2013 সোখল
ASEAN েোিো চযোস্পম্পযনস্পশখপ স্বণযপেক এিং 2014 সোখল স্কর্ল্যোখন্ড
কমনওখযলে েোিো চযোস্পম্পযনস্পশখপ লরৌপ্য পেক স্পজখতস্পেখলন । ঋস্পিকো লকোটিযো
স্পিশ্ব জু স্পনযর েোিো চযোস্পম্পযনস্পশপ 2020 সহ লিশ কখযকটি মযযোেোপূ ণয আন্তজযোস্পতক
ইখভখন্ট ভোরখতর প্রস্পতস্পনস্পধত্ব কখরখেন।
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SAAF এবং িোেীয় ক্রস কোচি অ্যোথরলটিি িযোচম্পয়িচশপ
িোিোল্যোরি অ্িু চিে িরব
আগোমী মোখসর 26 তোস্পরে লেখক নোগোল্যোন্ড এর লকোস্পহমোয েস্পিণ এস্পশযোন
অযোেখলটিক লিিোখরশন (SAAF) ক্রস কোস্পি চযোস্পম্পযনস্পশপ এিং 56 তম
জোতীয ক্রস-কোস্পি অযোেখলটিে চযোস্পম্পযনস্পশপ আখযোজন করখত চখলখে৷ েস্পিণ
এস্পশযোন ক্রস কোস্পি চযোস্পম্পযনস্পশপ এিং 56 তম জোতীয ক্রস কোস্পির অস্পিস্পসযোল
মোসকর্ হল 'িিট চবল' । মোসকর্টির নোম আচকমচি, যো নোগো উপজোস্পতর সু স্পম
উপভোর্ো লেখক উদ্ভূত |

Economy News in Bengali
WGC: চবশ্বব্যোপী লসোিোে িোচিদো 10% লবরড 4,021 টি িরয়রে
ওযোল্ডয লগোল্ড কোউস্পেল (WGC) স্পরখপোর্য অনুযোযী ‘Gold Demand Trends
2021’ জোস্পনখযখে লয, স্পিশ্বব্যোপী লসোনোর চোস্পহেো 2021 সোখল 10 শতোংশ লিখড়
4,021.3 র্ন হখযখে। 2020 সোখল লকোস্পভি -19 সম্পস্পকযত িোধোর িখল প্রভোস্পিত
হওযোর েরুণ সোমস্পগ্রক লসোনোর চোস্পহেো 3,658.8 র্ন স্পেল।

CRISIL চেরপোটট: ভোেরেে চিচিচপ FY23-এ 7.8% বৃ চি পোরব
বরল অ্িু মোি কেো িরে
লেশীয লরটিং এখজস্পে CRISIL িোরো FY23-এ স্পজস্পিস্পপ িৃ স্পি 7.8 শতোংশ
অনুমোন করো হখযখহ৷ সংস্থোটি অনুযোযী, স্পিশ্বব্যোপী িৃ স্পি এই িের মন্থর হখি িখল
আশো করো হখচ্ছ কোরণ প্রধোন অেযনীস্পতগুস্পল আস্পেযক এিং রোজস্ব উেীপনো প্রতযোহোর
কখরখে ।
Union Budget 2022-23
Union Budget 2022-23: Union Budget 2022-23-এ একটি লমি ইন
ইস্পন্ডযো র্যোিখলর্ ঐস্পতহযগত 'Bahi Khata' লক প্রস্পতস্থোপন কখরখে, কোরণ
লকন্দ্রীয অেযমন্ত্রী স্পনমযলো সীতোরমন িোখজর্ লপশ করখত সংসখে যোওযোর জন্য অেয
মন্ত্রখকর কোযযোলয তযোগ কখরখেন ৷
2021-22 এর অেযননস্পতক সমীিো ভোরখতর মুখ্য অেযননস্পতক উপখেষ্ট্ো স্পভ অনন্ত
নোখগশ্বরন 31 জোনুযোরী 2022-এ প্রকোশ কখরস্পেখলন। সরকোর 2022-23
অেযিেখর (FY23) ভোরতীয অেযনীস্পত 8-8.5 শতোংশ হোখর িৃ স্পি পোখি িখল
অনুমোন কখরখে ।
লকন্দ্রীয় বোরিট চক?
• লকন্দ্রীয িোখজর্ হল একটি িোস্পর্যক আস্পেযক প্রস্পতখিেন যো আয এিং ব্যখযর
অনুমোন কখর সোখস্টখনিল লিখভলপখমন্ট এিং উন্নযখনর জন্য সরকোর
কতৃযক গৃ হীত ভস্পিষ্যত নীস্পতগুস্পল রূপখরেোর জন্য উপস্থোস্পপত হয ৷
• ভোরতীয সংস্পিধোখনর 112 অনুখচ্ছে অনুসোখর, এক িেখরর লকন্দ্রীয
িোখজর্খক িোস্পর্যক আস্পেযক স্পিিৃ স্পত (AFS) স্পহসোখি উখিে করো হখযখে ।
• এটি একটি আস্পেযক িেখর সরকোখরর আনুমোস্পনক প্রোস্পপ্ত এিং ব্যখযর একটি
স্পিিৃ স্পত (যো চলস্পত িেখরর 1লো এস্পপ্রল শুরু হয এিং পরিতী িেখরর 31লশ
মোচয লশর্ হয) ৷
• অেয মন্ত্রণোলখযর অেযননস্পতক স্পির্যক স্পিভোখগর িোখজর্ স্পিভোগ হল িোখজর্
প্রণযখনর জন্য েোযী লনোিোল সংস্থো।
• স্বোধীন ভোরখতর প্রেম িোখজর্ লপশ করো হয 1947 সোখল ।
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লকন্দ্রীয় বোরিট 2022-23: িোইলোইটস
• অেযমন্ত্রী স্পনমযলো সীতোরোমন িোখজর্ লপশ করোর সময িখলস্পেখলন লয, এই
িের আমোখের অেযনীস্পত 9.27 শেোংশ হোখর িৃ স্পি পোখি িখল অনুমোন করো
হখচ্ছ ৷
• পরিতী 25 বেরেে জন্য দুটি সমোন্তরোল ট্র্যোক িোনোখনোর লচষ্ট্ো করো হখচ্ছ :
1) পস্পরকোেোখমোখত জনসোধোরখণর স্পিস্পনখযোগ এিং 2) একটি িোখজর্ যো
অন্তভুযস্পক্তমূ লক এিং সু দূরপ্রসোরী ।
• PM গস্পত শস্পক্ত িৃ স্পির চোরটি স্তখম্ভর মখধ্য একটির পস্পরকল্পনো কখরখেন৷
2022-23 সোখল 25,000 চকচম জোতীয মহোসড়ক ততস্পর করো হখি।
• আগোমী 3 িেখর 400টি নতুন প্রজখন্মর বরন্দ ভোেে লট্রি ততরী করো হখি|
• 7টি লিোকোস স্পির্য: PM গস্পত শস্পক্ত, অন্তভুযস্পক্তমূ লক উন্নযন,
উত্পোেনশীলতো িৃ স্পি, Sunrise Opportunities, শস্পক্ত পস্পরিতয ন, জলিোযু
কময এিং স্পিস্পনখযোখগর অেযোযন ।
• এই লকন্দ্রীয িোখজর্ আগোমী 25 িেখরর 'অ্মৃ ে কোল'-এর উপর স্পভস্পি
স্থোপন এিং অেযনীস্পতর একটি নকশো প্রেশযন করখি|
• 14টি লসটখর লপ্রোিোকশি চলংকি ইিরসিটিভ চস্কম ততরী করো হখি,
যোর মোধ্যখম 60 লক্ষ নতুন কমযসংস্থোন ততস্পর করো হখি |
• লরোনখক একটি পস্পরখর্িোখত পস্পরণত করোর জন্য এিং লরোন শস্পক্তখক
সহজতর করোর উখেখশ্য স্টোর্যআপগুস্পলর প্রচোর করো হখি৷ সমস্ত রোখজযর
স্পনিযোস্পচত আইটিআইগুস্পলখত, লকোসয করোখনো হখি।
• ECLGS মোিট 2023 পযযন্ত িোড়োখনো হখি, গ্যোরোস্পন্টযুক্ত কভোর আরও
50,000 লকোটি টোকো িোড়োখনো হখযখে । এই স্পস্কখমর অধীখন লমোর্ কভোর
মূল্য 5 লক্ষ লকোটি র্োকো ।
• প্রোকৃস্পতক, স্পজখরো-িোখজর্ এিং তজি চোর্, আধু স্পনক কৃস্পর্র চোস্পহেো লমর্োখত
রোজযগুস্পলখক কৃস্পর্ স্পিশ্বস্পিযোলখযর পোেযক্রম সংখশোধন করখত উৎসোস্পহত
করো হখি। PM eVIDYA-এর টিস্পভ চযোখনখলর ক্লোস 12 লথরক 200টি
টিচভ িযোরিরল সম্প্রসোস্পরত করো হখি। এটি সমস্ত রোজযখক 1 লথরক 12
লেিী পযযন্ত আঞ্চস্পলক ভোর্োয সম্পূ রক স্পশিো প্রেোন করখত সিম করখি।
• সীতোরোমন 2022 সোখলর িোখজখর্ একটি িোেীয় লটচলরিলথ লপ্রোিোরমে
লর্োর্ণো কখরখেন । জোতীয স্পিস্পজর্োল স্বোস্থয ইখকোস্পসখস্টখমর জন্য একটি
উন্মু ক্ত িযোর্িময চোলু করো হখি ।
• 2021-22 রস্পি মরসু খম গম সংগ্রহ এিং 2021-22 েস্পরি মরসু খম ধোখনর
আনুমোস্পনক সংগ্রহ 163 লক্ষ কৃর্রকে কোে লেখক 1,208 লক্ষ লমট্রিক
টি িম ও ধোি কভোর করখি এিং 2.37 লক্ষ লকোটি টোকো MSP মূল্য
তোখের অযোকোউন্ট-এ পোেোখনো হখি |
• 44,605 লকোটি র্োকোর Ken Betwa িদী সংখযোগ প্রকখল্পর লর্োর্ণোটি
capital goods players লের জন্য উপকোরী হখি।
• সরকোর ক্রমোগত স্পিস্পজর্োল ব্যোংস্পকংখক উৎসোস্পহত করখে । 75টি লজলোয
75টি চিচিটোল ব্যোংচকং ইউচিট স্থোপন করো হখি।
• উির-পূ খিযর জন্য প্রধোনমন্ত্রী লমোস্পের উন্নযন উখযোগগুস্পল উির-পূ িয
কোউস্পেল িোরো িোস্তিোস্পযত হখি । এটি যুি ও মস্পহলোখের জন্য জীস্পিকোর
কোযযক্রম সিম করখি। এই প্রকল্পটি স্পিযমোন লকন্দ্র িো রোজয প্রকল্পগুস্পলর
স্পিকল্প নয ।
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•

Emergency Credit Line Guarantee Scheme 2023 সোরলে
মোিট পযযন্ত িোড়োখনো হখি এিং গ্যোরোস্পন্টযুক্ত কভোর 50,000 লকোটি টোকো
িোস্পড়খয 5 লক্ষ লকোটি টোকো কভোর করো হখি।

•

নোগস্পরকখের জন্য সহজতর করখত 2022-23 সোখল ই-পোসরপোটট ইসু য করো
হখি। ইি অ্ফ চবিরিস 2.0 চোলু করো হখি।

•

িসখলর মূল্যোযন, জস্পমর লরকখিযর স্পিস্পজর্োইখজশন, কীর্নোশক ও পু স্পষ্ট্র
লে করোর জন্য লরোরিে ব্যিহোখরর প্রচোর করো হখি।

•

5G লিকট্র্োম স্পনলোম 2022-এ করো হখি যোখত FY22-23-এর মখধ্য
পস্পরখর্িোগুস্পল চোলু করো যোয৷

•

অযোস্পনখমশন, স্পভজু যযোল এখিট, লগস্পমং এিং কস্পমকস লসটর যুিকযুিতীখের জন্য কমযসংস্থোখনর অপোর সম্ভোিনো প্রেোন কখর। এসি লিখত্র
আমোখের লেখশর এিং স্পিশ্বব্যোপী চোস্পহেো পূ রখণর জন্য সমস্ত
লস্টকখহোল্ডোরখের স্পনখয একটি AVGC প্রিোে টোস্ক লফোসট গেন করো হখি।

•

এন্টোরপ্রোইজ এিং হোখির উন্নযখনর জন্য Special Economic Zones
Act এর পস্পরিখতয নতুন আইন প্রণযন করো হখি।

•

2022-23 সোখল লকন্দ্রীয সরকোখরর Effective capital expenditure
10.68 লক্ষ লকোটি টোকো অনুমোন করো হখযখে, যো GDP এর প্রোয 4.1%।

•

ব্লকখচইন এিং অন্যোন্য প্রযুস্পক্ত ব্যিহোর কখর স্পিস্পজর্োল মুদ্রো জোস্পর করো হখি
এিং RBI িোরো 2022-23 সোল লেখক লেখক এটি জোস্পর করো হখি । এখত
অেযনীস্পতখত িড় ধরখনর গস্পত আসখি।

•

2022-23-এর জন্য, অেযনীস্পতখত সোমস্পগ্রক স্পিস্পনখযোগখক অনুর্র্ক করখত
রোজযগুস্পলখক সহোযতো করোর জন্য 1 লক্ষ লকোটি টোকো িরোে করো হখযখে৷
এই 50-িেখরর সু ে-মুক্ত ঋণগুস্পল রোজযগুস্পলখক অনুখমোস্পেত স্বোভোস্পিক
ঋখণর লচখয লিস্পশ । এটি PM Gati Shakti -সম্পস্পকযত এিং রোজযগুস্পলর
অন্যোন্য উত্পোেনশীল মূলধন স্পিস্পনখযোখগর জন্য ব্যিহোর করো হখি।

•

লকোম্পোনীর িখন্ধর লমযোে িতয মোখন 2 বেে লেখক কস্পমখয 6 মোস করো হখি|

লকন্দ্রীয় বোরিট 2022-23: কে প্রস্তোব
•

স্পনমযলো সীতোরোমন করেোতোখের জন্য একটি নতুন কর স্পনযখমর লর্োর্ণো
কখরখেন লযেোখন একজন করেোতো relevant assessment year এর লশর্
হওযোর পর লেখক দুই বেরেে মখধ্য র্যোে প্রেোখনর জন্য একটি আপখির্
স্পরর্োনয েোস্পেল করখত পোখরন।

•

রোজয সরকোরী কমযচোরীখের সোমোস্পজক স্পনরোপিো সু স্পিধোগুস্পল প্রেোন করোর জন্য
এিং তোখের লকন্দ্রীয সরকোরী কমযচোরীখের সমকখি আনখত লকন্দ্র ও রোজয
সরকোরী কমযচোরীখের tax deduction limit 10% লেখক িোস্পড়খয 14%
করো হখি৷

•

চিচিটোল সম্পদ (চক্ররটোকোরেচে) স্থোনোন্তর লেখক আয 30% টযোি,
এিং ললনখেখনর উপর 1% টযোি চোজয করো হখি৷

•

কখপযোখরর্ সোরচোজয 12% লেখক কস্পমখয 7% করো হখি |

•

স্টোর্যআপগুস্পলর জন্য স্পিযমোন র্যোে সুস্পিধো আরও 1 বেে িোড়োখনো হখি ৷

•

েীর্যখমযোেী মূলধন লোভ লেখক আখযর র্যোে-এর হোর 15% করো হখি ।
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2022 সোখলর জোনুযোরী মোখসর জন্য লমোর্ GST সংগ্রহ হল 1,40,986
লকোটি টোকো | এটি কর ব্যিস্থো চোলু হওযোর পর লেখক সরবট োচ্চ পস্পরমোণ।
ইখলকট্র্স্পনে উত্পোেন, পস্পরধোনখযোগ্য এিং শ্রিণখযোগ্য স্পিভোইস অন্তভুযক্ত
করোর জন্য শুল্ক েোড় লেওযো হখি।

লকন্দ্রীয় বোরিট 2022-23: FY23-এে িন্য েোিস্ব োটচেে লক্ষযমোত্রো
6.4% চিধট োেি কেো িরয়রে

•
•

•
•

•

•

FY23-এ লমোর্ ব্যয লেেো লগখে 39.45 লক্ষ লকোটি র্োকো স্পস্থর করো হখযখে।

•

ঋণ ব্যতীত লমোর্ প্রোস্পপ্ত 22.84 লক্ষ লকোটি র্োকো |

অন্যোন্য আখযর পস্পরিখতয লকোন লসর্ অি অনুখমোস্পেত হখি নো।

•

সংখশোস্পধত রোজস্ব র্োর্স্পত FY22-এ স্পজস্পিস্পপর 6.9% |

সমিোয সস্পমস্পতর জন্য স্পিকল্প নূযনতম কর কস্পমখয 15% করো হখি । যোখের
আয 1 লকোটি লেখক 10 লকোটি র্োকোর মখধ্য তোখের সমিোয সস্পমস্পতগুস্পলর
উপর সোরচোজয কস্পমখয 7% করো হখি।

•

FY23-এর জন্য রোজস্ব র্োর্স্পতর লিযমোত্রো 6.4% স্পনধযোরণ করো হখযখে।

অেযমন্ত্রী তোস্পলকোস্পিহীন লশযোখরর উপর সোরচোজয 28.5 শেোংশ লেখক 23
শেোংরশ কমোখনোর কেো লর্োর্ণো করেরেি ৷

লকন্দ্রীয় বোরিট 2022-23: িোেীয় লটচল-রিলথ লপ্রোিোম
•

লকন্দ্রীয় বোরিট 2022-23: োটচে/ব্যয়

অেযমন্ত্রী সীতোরোমন 2022 সোখলর িোখজখর্ একটি জোতীয লর্স্পলখহলে
লপ্রোগ্রোখমর লর্োর্ণো কখরখেন৷ জোতীয স্পিস্পজর্োল স্বোস্থয ইখকোস্পসখস্টখমর জন্য
একটি উন্মু ক্ত িযোর্িময চোলু করো হখি৷ এরিখল, কস্পিি-19 জস্পনত
মহোমোরীর জন্য সি িযসী মোনুর্খের মখধ্য লযসি মোনস্পসক স্বোস্থযজস্পনত সমস্যো
লেেো স্পেখযখে তো প্রস্পতহত করো হখি |

•

2025/26 সোখলর মখধ্য স্পজস্পিস্পপর 4.5% রোজস্ব র্োর্স্পতর জন্য প্রস্তোি করো
হখযখে |

•

2022/23 সোখল স্পজস্পিস্পপর 6.4% রোজস্ব র্োর্স্পতর জন্য িরোে করো হখযখে |

•

2021/22-এর জন্য সংখশোস্পধত রোজস্ব র্োর্স্পত GDP-এর 6.9% স্পস্থর করো
হখযখে |

•

2022/23 সোখল লমোর্ ব্যয 39.45 ট্রিচলয়ি র্োকো স্পস্থর করো হখযখে |

•

লকন্দ্রীয় বোরিট 2022-23: চশক্ষো েোে
তজি চোখর্র চোস্পহেো লমর্োখত রোজযগুস্পলখক কৃস্পর্ স্পিশ্বস্পিযোলখযর পোেযক্রম
সংখশোধন করখত উত্সোস্পহত করো হখি৷ PM eVIDYA-এর ক্লোস 12টি লেখক
200টি টিস্পভ চযোখনখল সম্প্রসোস্পরত করো হখি। এটি সমস্ত রোজযখক 1 লেখক 12
লশ্রণী পযযন্ত আঞ্চস্পলক ভোর্োয সম্পূ রক স্পশিো প্রেোন করখত সিম করখি।

রোজযগুস্পলখক FY23-এ GDP-লত 4% রোজস্ব র্োর্স্পতর অনুমস্পত লেওযো
হখি |

লকন্দ্রীয় বোরিট 2022-23: ভোেেীয় লেল

•

2022/23 সোখল মূলধন স্পিস্পনখযোখগর পস্পরস্পধ 1 ট্রিচলয়ি র্োকো হখত
রোজযগুস্পলর জন্য আস্পেযক সহোযতো পস্পরকল্পনো করো হখি|

লকন্দ্রীয় বোরিট 2022-23: আচথট ক অ্ন্তভুটচক্ত
•

•

1.5 লক্ষ লপোস্ট অস্পিখসর 100% লকোর ব্যোস্পঙ্কং স্পসখস্টখম আসখি, যো
আস্পেযক অন্তভুযস্পক্ত সিম করখি এিং লনর্ ব্যোস্পঙ্কং, লমোিোইল ব্যোস্পঙ্কং, এটিএমএর মোধ্যখম অযোকোউন্টগুস্পলখত অযোখেস এিং লপোস্ট অস্পিস অযোকোউন্ট ও
ব্যোঙ্ক অযোকোউন্টগুস্পলর মখধ্য অনলোইখন তহস্পিল স্থোনোন্তর প্রেোন করখি।
এটি স্পিখশর্ কখর গ্রোমীণ এলোকোয কৃর্ক এিং প্রিীণ নোগস্পরকখের জন্য
সহোযক হখি | এেোড়ো এটি আন্তঃকোযযকোস্পরতো সিম করখি এিং আস্পেযক
অন্তভুযস্পক্ত করখি।

•

স্পপএম গস্পত শস্পক্ত িৃ স্পির চোরটি স্তখম্ভর মখধ্য একটির পস্পরকল্পনো কখরখেন৷
2022-23 সোখল 25,000 চকচম জোতীয মহোসড়ক ততস্পর করো হখি।

•

400টি নতুন প্রজখন্মর িখদ ভোরত লট্র্ন আগোমী স্পতন িেখর উন্নত সু স্পিধোর
সোখে ততস্পর করো হখি।

লকন্দ্রীয় বোরিট 2022-23: ভোেরেে কৃর্ক
•

2021-22 রস্পি মরসু খম গম সংগ্রহ এিং 2021-22 েস্পরি মরসু খম ধোখনর
আনুমোস্পনক সংগ্রহ 163 লক্ষ কৃর্খকর কোে লেখক 1,208 লক্ষ লমট্রিক র্ন
গম এিং ধোন কভোর করখি এিং 2.37 লক্ষ লকোটি র্োকো সরোসস্পর MSP
মূখল্যর অেয প্রেোন করো হখি তোখের অযোকোউন্ট।

•

ভোরখত রোসোযস্পনক মুক্ত প্রোকৃস্পতক চোর্-এর প্রচোর করো হখি |

•

িসখলর মূল্যোযন, ভূস্পম লরকখিযর স্পিস্পজর্োইখজশন, কীর্নোশক এিং পু স্পষ্ট্র
লে করোর জন্য লরোখনর ব্যিহোর প্রচোর করো হখি। কৃস্পর্ ও গ্রোমীণ উখযোখগর
জন্য স্টোর্য-আপগুস্পলখক অেযোযখনর উখেখশ্য NABARD-এে মোধ্যরম
েিচবল সিিেে কেো িরব |

লকন্দ্রীয় বোরিট 2022-23: প্রধোিমন্ত্রী আবোস লযোিিো

14

•

2022-23 সোখল, প্রধোনমন্ত্রী আিোস লযোজনোর স্পচস্পেত সু স্পিধোখভোগীখের জন্য
80 লি র্র ততস্পর করো হখি; গ্রোমীণ ও শহুখর এলোকোয 60,000 বোচডরক
প্রধোনমন্ত্রী আিোস লযোজনোর সু স্পিধোখভোগী স্পহসোখি স্পচস্পেত করো হখি।

•

3.8 লকোটি পস্পরিোখরর কখলর জখলর অযোখেস লেওযোর জন্য 60,000 লকোটি
র্োকো িরোে করো হখযখে ।

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

Monthly Current Affairs PDF in Bengali | February 2022

লকন্দ্রীয় বোরিট 2022-23: প্রচেেক্ষো

ভোেরেে লেটিং FY22-এে িন্য GDP বৃ চিে পূ ভটোবোস হ্রোস করে

•

8.6% করেরে

আত্মস্পনভয রতোর প্রচোর এিং আমেোস্পনর উপর স্পনভয রতো কমোখত লেশীয স্পশখল্পর
জন্য প্রস্পতরিোর উখেখশ্য মূলধন সংগ্রখহর িোখজখর্র 68% িরোে করো হখি।

ইস্পন্ডযো লরটিং 2021-22 সোখলর লেখশর স্পজস্পিস্পপ িৃ স্পির পূ িযোভোস পূ খিয লপ্রোখজট

MoSPI FY23-এে িন্য চিচিচপ চিরফ্লটে পূ বটোভোস 3-3.5%
অ্িু মোি করেরে

করো 9.2 শতোংশ লেখক হ্রোস কখর 8.6 শতোংশ কখরখে । ভোরখতর একটি লরটিং

পস্পরসংখ্যোন ও কমযসূস্পচ িোস্তিোযন মন্ত্রক (MoSPI) FY23-এর জন্য ভোরখতর
Gross Domestic Product (GDP) স্পিখফ্ল্র্র 3 লেখক 3.5% অনুমোন
কখরখে৷ FY23-এর জন্য প্রকৃত GDP িৃ স্পির স্পির্খয সরকোখরর অনুমোন 7.68.1% এিং লকন্দ্রীয িোখজর্ FY23-এর জন্য GDP িৃ স্পির অনুমোন 11.1% করো
হখযখে৷ িোখজখর্ স্পজস্পিস্পপ প্রখজকশন 'িোেীয় পচেসংখ্যোি অ্চফস(NSO)’
এর অস্পগ্রম অনুমোখনর উপর স্পভস্পি কখর ততরী করো হয।
অেযননস্পতক সমীিো 2021-22 অনুযোযী FY23-এ প্রকৃত স্পজস্পিস্পপ িৃ স্পির হোর 88.5 শেোংশ অনুমোন করো হখযখে৷ RBI FY23-এ ভোরখতর প্রকৃত স্পজস্পিস্পপ
িৃ স্পির হোর 7.8 শেোংশ এিং FY23-এর জন্য েু চরো মুদ্রোস্ফীস্পত 4.5 শেোংশ
অনুমোন কখরখে৷

147.2 লি লকোটি র্োকো হখত পোখর৷

িোিু য়োচেরে ভোেরেে পোইকোচে মূ ল্যস্ফীচে 12.96%-এ লিরম
এরসরে
ভোরখতর পোইকোস্পর মূল্যস্ফীস্পত জোনুযোস্পরখত 12.96%-এ লনখম এখসখে, যো
আখগর মোখস 13.56% স্পেল । পোইকোস্পর মূল্য সূ চক (WPI) স্পভস্পিক মূল্যস্ফীস্পত
সোম্প্রস্পতক মোসগুস্পলখত ধোরোিোস্পহকভোখি হ্রোস লপখযখে । এটি 2021 সোখলর
নখভম্বখর 14.87% লেখক 2021 সোখলর স্পিখসম্বখর 13.56% এিং 2022
সোখলর জোনুযোস্পরখত 12.96%-এ লনখম আখস৷ তখি, মুদ্রোস্ফীস্পত এেনও একটি
উচ্চ স্তখর রখয লগখে এিং এটি অেযননস্পতক নীস্পতস্পনধযোরকখের জন্য উখিখগর
স্পির্য৷

•

মু চি'স 2022 সোরল ভোেরেে বৃ চিে অ্িু মোি 9.5% করেরে
মুস্পি'স 2020 সোখল লকিোউন এিং 2021 সোখল লকোস্পভি -19 এর লিল্টো
তরখঙ্গর পখর GDP িৃ স্পির অনুমোন 7 শতোংশ লেখক িোস্পড়খয 9.5 শতোংশ কখরখে৷
এেোড়ো, মুস্পি'স CY2023 এর জন্য িৃ স্পির পূ িযোভোস 5.5 শতোংশ িজোয লরখেখে৷

Rankings & Reports News in Bengali
িযোি চফিোে চেরপোটট: LIC চবশ্বব্যোপী 10েম সবরিরয় মূ ল্যবোি
বীমো িযোি
িযোন্ড িোইন্যোে িোরো প্রকোস্পশত একটি িযোন্ড মূল্যোযন প্রস্পতখিেন অনুসোখর, জীিন
িীমো কখপযোখরশন স্পিশ্বব্যোপী িীমো িযোখন্ডর তোস্পলকোয 10 তম স্থোখন রখযখে । LIC
শীর্য 10 এর তোস্পলকোয একমোত্র ভোরতীয িীমো সংস্থো । LIC-এর মূল্য USD 8.656
স্পিস্পলযন (প্রোয 64,722 লকোটি র্োকো)। শীর্য 10টি িযোখন্ডর মখধ্য, 5টি চীনো িীমো
লকোম্পোস্পন রখযখে, লযেোখন চপং অ্যোি ইেু যরেে স্পিখশ্বর সিখচখয মূল্যিোন িীমো
িযোন্ড স্পহসোখি আস্পিভূযত হখযখে |

ভোেরেে লপ্রস চফ্রিম চেরপোটট 2021-এ J&K শীরর্ট েরয়রে
ইস্পন্ডযো লপ্রস স্পিিম স্পরখপোর্য 2021 সম্প্রস্পত রোইর্স অযোন্ড স্পরস্কস অযোনোলোইস্পসস

গুরুত্বপূ িট চদক:
•

স্পিখের্ণ অনুসোখর, জোতীয পস্পরসংখ্যোন সংস্থো (NSO) FY22 এর জন্য GDP

জোনুযোস্পর মোখস পোইকোস্পর েোয মূল্যস্ফীস্পত কখেোর হয । WPI েোয সূ চখকর
উপর স্পভস্পি কখর মূল্যস্ফীস্পতর হোর 2021 সোখলর স্পিখসম্বখর 9.24% লেখক
2022 সোখলর জোনুযোরীখত 9.55% লেখক সোমোন্য িৃ স্পি লপখযখে।
2021 সোখলর স্পিখসম্বখরর তুলনোয 2022 সোখলর জোনুযোস্পরখত েস্পনজ
পেোখেযর েোম 11.08% লিখড়খে এিং অ-েোয সোমগ্রী 0.37% লিখড়খে।

গ্রুপ িোরো প্রকোস্পশত হখযখে । স্পরখপোর্য-এ িলো হখযখে, সমগ্র লেখশ 13টি স্পমস্পিযো
হোউস ও সংিোেপত্রখক র্োখগযর্ করো হখযখে, 108 জন সোংিোস্পেখকর ওপর হোমলো
হখযখে এিং 6 জন সোংিোস্পেকখক হতযো করো হখযখে । িম্মু ও কোশ্মীে,
উিেপ্ররদশ, মধ্যপ্ররদশ এিং চত্রপু েো রোজয ও লকন্দ্রশোস্পসত অঞ্চলগুস্পল
তোস্পলকোর শীখর্য রখযখে, লযেোখন 2021 সোখল সোংিোস্পেক এিং স্পমস্পিযো

SBI Ecowrap চেরপোটট: FY22-এ ভোেরেে GDP 8.8% অ্িু মোি
কেো িরয়রে

হোউসগুস্পলখক লিয করো হখযস্পেল।

লস্টর্ ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযো (SBI) গখির্ণো স্পরখপোর্য Ecowrap, FY22 (2021-22)
এর জন্য ভোরখতর GDP িৃ স্পির হোর 8.8 শতোংশ অনুমোন কখরখে৷ আখগ এটি 9.3
শতোংশ অনুমোন কখরস্পেল। প্রস্পতখিেখন, FY2021-2022 (অখটোির-স্পিখসম্বর)
এর তৃতীয লকোযোর্যোখর(Q3) স্পজস্পিস্পপ 5.8 শতোংশ িৃ স্পির প্রখজট করো হখযখে ।
2021-22 সোখলর স্পিতীয লকোযোর্যোখর লেখশর অেযনীস্পত 8.4 শতোংশ প্রসোস্পরত
হখযখে । যোইখহোক, জু লোই-খসখপ্টম্বর সমখযর মখধ্য স্পজস্পিস্পপ প্রিৃ স্পি আখগর
লকোযোর্যোখরর 20.1 শতোংশ সম্প্রসোরখণর লচখয ধীর স্পেল।

•
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ইচিয়ো লপ্রস চফ্রিম চেরপোটট 2021:
সিখচখয লিস্পশ সংখ্যক সোংিোস্পেক িো স্পমস্পিযো সংস্থোখক লিয করো হখযখে
জম্মু ও কোশ্মীখর (25), তোরপখর উিরপ্রখেশ (23), মধ্যপ্রখেশ (16), স্পত্রপু রো
(15), স্পেস্পি (8), স্পিহোর (6), আসোম (5) , হস্পরযোনো এিং মহোরোষ্ট্র (প্রখতযকটি
4), লগোযো এিং মস্পণপু র (প্রখতযকটিখত 3 টি কখর), কণযোর্ক, তোস্পমলনোড়ু এিং
পস্পিমিঙ্গ (প্রখতযকটিখত 2 টি কখর) এিং অন্ধ্রপ্রখেশ, েস্পিশগড় এিং
লকরোলো (প্রখতযকটিখত 1 টি কখর)” স্পরখপোখর্য িলো হখযখে।
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টমটম ট্রযোচফক ইিরিি র্যোচঙ্কং 2021: মু ম্বোই চবরশ্বে 5েম সবরিরয়
িবসচেপূ িট শিে
র্মর্ম ট্র্যোস্পিক ইনখিে র্যোস্পঙ্কং 2021 অনুসোখর, 2021 সোখল স্পিখশ্বর সিখচখয
যোনজর্পূ ণয শহখরর পস্পরখপ্রস্পিখত মু ম্বোই 5 েম, লবিোলু রু 10 েম স্থোখন রখযখে৷
র্মর্ম ট্র্যোস্পিক অনুসোখর, 58টি লেখশর 404টি শহখরর মখধ্য স্পেস্পি এিং পু খন
যেোক্রখম 11েম এিং 21েম স্থোখন রখযখে৷ এই রযোস্পঙ্কং অনুযোযী তুরখস্কর
ইস্তোম্বু লখক স্পিখশ্বর সিখচখয যোনজর্পূ ণয শহর স্পহখসখি লর্োর্ণো করো হখযখে।
স্পিতীয স্থোখন রখযখে মখস্কো ।
রযোস্পঙ্কংটি 58টি লেখশর 404টি শহরখক স্পনখয করো হখযখে । প্রস্পতখিেখন িলো
হখযখে লয 2021 সোখল ভোরখতর যোনজখর্র মোত্রো প্রোক-খকোস্পভি সমখযর তুলনোয
23% কম স্পেল, স্পিখশর্ত স্পপক আওযোখর 31% হ্রোস লপখযখে । 2020 সোখল,
স্পতনটি ভোরতীয লমখট্র্ো- মুম্বোই, লিঙ্গোলু রু এিং স্পেস্পি যোনজখর্র স্পনস্পরখে শীর্য 10
এর তোস্পলকোয স্থোন কখর স্পনখযখে ।

Salesforce ললোবোল ইিরিি: চিচিটোল দক্ষেোে প্রস্তুচেরে ভোেে
এচিরয় আরে
কোিমোে চেরলশিচশপ ম্যোরিিরমরন্টে (CRM) একটি িযোর্িময
Salesforce ললোবোল চিচিটোল চস্কলস ইিরিি 2022 প্রকোশ কখরখে, যো
ক্রমিধযমোন স্পিশ্বব্যোপী স্পিস্পজর্োল েিতোর সংকর্ এিং স্পিস্পভন্ন পেখিখপর
প্রখযোজনীযতো তুখল ধরখি । ভোরত 100 এে মরধ্য 63 লস্কোর কখর স্পিস্পজর্োল
েিতো প্রস্তুস্পতখত লনতৃত্ব স্পেখযখে এিং 19টি লেখশর মখধ্য সিখচখয লিস্পশ
readiness index অজযন কখরখে ।

ব্লুমবোিট চবচলয়রিয়োসট ইিরিি: মু রকশ আম্বোচিরক েোচডরয় লিরলি
লিৌেম আদোচি
ব্লুমিোগয স্পিস্পলযখনযোসয ইনখিে অনুসোখর, লগৌতম আেোস্পনর লমোর্ সম্পে 88.5
চবচলয়ি িলোখর লপৌুঁখেখে| এরিখল স্পতস্পন 8 লিব্রুযোরী 2022 পযযন্ত মুখকশ
আম্বোস্পনর $87.9 চবচলয়িরক েোস্পড়খয এস্পশযোর সিখচখয ধনী ব্যস্পক্ত হখয উখেখে
। তোর ব্যস্পক্তগত সম্পে প্রোয $12 চবচলয়ি িৃ স্পি লপখয 88.5 চবচলয়ি িলোে
হওযোর িখল স্পতস্পন স্পিখশ্বর েশম ধনী ব্যস্পক্ত হখযখেন | স্পিশ্বব্যোপী স্পিস্পনযখনযোরখের
মখধ্য ইলি মোস্ক লমোর্ $235 চবচলয়ি সম্পে সহ স্পিখশ্বর সিখচখয ধনী ব্যস্পক্ত
স্পহসোখি তোস্পলকোর শীখর্য আখেন |

ললোবোল এন্টোেরপ্রিোেচশপ মচিটে 2021/2022 চেরপোটট: ভোেে িেুথট
স্থোরি েরয়রে
ললোিোল এন্টোরখপ্রনোরস্পশপ মস্পনর্র (GEM) 2021/2022 স্পরখপোর্য অনুযোযী, একটি
নতুন ব্যিসো শুরু করোর লিখত্র শীর্য পোুঁচটি সহজ স্থোখনর মখধ্য ভোরত চতুেয স্থোখন
রখযখে । এই তোস্পলকোর শীখর্য রখযখে লসৌস্পে আরি এিং তোর পখর রখযখে যেোক্রখম
লনেোরল্যোন্ডস ও সু ইখিন।

EIU এে িিেন্ত্র সূ িরক ভোেে 46 েম স্থোরি েরয়রে
য ইখকোনস্পমস্ট ইখন্টস্পলখজে ইউস্পনর্ অনুসোখর, 2021 লিখমোখক্রস্পস ইনখিখের
স্পিশ্বব্যোপী রযোস্পঙ্কংখয ভোরত 46তম স্থোখন রখযখে । িেওরয় 9.75 এর সখিযোচ্চ লস্কোর
স্পনখয ইখকোনস্পমস্ট ইখন্টস্পলখজখের গণতন্ত্র সূ চক 2021-এ শীর্ট স্থোরি রখযখে ।
তোস্পলকোটি 10 লিব্রুযোস্পর, 2022-এ প্রকোস্পশত হখযস্পেল৷ ভোরত 6.91 লস্কোর কখর
তোস্পলকোয 46েম স্থোখন রখযখে৷
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েোচলকোয় শীর্ট 10টি লদশ:
1. নরওখয
পূ ণয গণতন্ত্র স্পিভোখগ, নরওখয তোস্পলকোর শীখর্য রখযখে। লেশটির সোমস্পগ্রক লস্কোর
9.75।
2. স্পনউস্পজল্যোন্ড
স্পনউস্পজল্যোন্ড 9.37 এর সোমস্পগ্রক লস্কোর সহ গণতন্ত্র সূ চক 2021-এ স্পিতীয স্থোখন
রখযখে ।
3. স্পিনল্যোন্ড
স্পিনল্যোন্ড 9.27 এর সোমস্পগ্রক লস্কোর স্পনখয গণতন্ত্র সূ চক 2021-এ স্পতন নম্বখর উখে
এখসখে ।
4. সু ইখিন
সু ইখিন গত িেখরর তৃতীয অিস্থোন লেখক এ িের চতুেয স্থোখন লনখম এখসখে ।
লেশটির সোমস্পগ্রক লস্কোর 9.26।
5. আইসল্যোন্ড
সোমস্পগ্রকভোখি 9.18 লস্কোর কখর লেশটি স্পিতীয স্থোন লেখক পঞ্চম স্থোখন লনখম
এখসখে।
6. লিনমোকয
10 লিব্রুযোরী, 2022-এ প্রকোস্পশত লিখমোখক্রস্পস ইনখিে 2021-এ, লিনমোকয
9.09 এর সোমস্পগ্রক লস্কোর স্পনখয র্ষ্ঠ স্থোখন রখযখে।
7. আযোরল্যোন্ড
আযোরল্যোখন্ডর সোমস্পগ্রক লস্কোর 9 ।
8. তোইওযোন
তোইওযোন 8.99 এর সোমস্পগ্রক লস্কোর স্পনখয গণতন্ত্র সূ চক 2021-এ অষ্ট্ম স্থোখন
রখযখে।
9. অখেস্পলযো
অখেস্পলযো 8.90 লস্কোর স্পনখয তোস্পলকোয নিম স্থোখন রখযখে।
10. সু ইজোরল্যোন্ড
সু ইজোরল্যোন্ড 8.90 এর সোমস্পগ্রক লস্কোর স্পনখয অখেস্পলযোর সোখে নিম স্থোখন
রখযখে।

9েম ইউএস চিি চবচেং কোউচেরল ভোেে েৃেীয় স্থোরি েরয়রে
ইউএস চিি চবচেং কোউচেল (USGBC) 2021 সোখল চলিোেচশপ ইি
এিোচিট অ্যোি এিভোয়েিরমন্টোল চিিোইি (LEED)-এর জন্য মোস্পকযন
যুক্তরোখষ্ট্রর িোইখর শীর্য 10টি লদরশে 9ম বোচর্ট ক রযোস্পঙ্কং প্রকোশ কখরখে, লযেোখন
ভোরত 146টি প্রকরল্পে সোখে তৃতীয স্থোখন রখযখে। 2021 সোখল প্রতযস্পযত
1,077টি LEED প্রকখল্পর সোখে চীখনর শীখর্য রখযখে, এরপখর, কোনোিো 205টি
প্রকখল্পর সোখে স্পিতীয স্থোখন রখযখে ।

হুরুন ইদ্ভি া ওর েথ দ্ভেরপাটট: ভােরতে মকাটিপদ্ভত পদ্ভেবাে 2021
সারে 11% মবর়েরে
িব্রেষ Hurun India Wealth Report 2021 অন়ুিারে, 2020 িারিে ত়ুিনা
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 পাৌঁচ বেরে 30% বৃ দি মপর 2026 িারি 6,00,000 পদেবারে মপৌৌঁোরব।
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প্রদ্ভতরবদরনে মূ ে দ্ভবষ :
•

এদিরক, িবরচর মবদে মকাটিপদতে েহেগুদিে তাদিকা , ম়ুম্বাই 20,300
মকাটিপদত পদেবারেে িারে েীরষ্ ে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
Exim ব্যোংক শ্রীলঙ্কোয় $500 চমচলয়ি লক্রচিট লোইি প্রদোি করেরে
ভোরত সরকোখরর তরখি এেখপোর্য-ইমখপোর্য ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযো (Exim ব্যোঙ্ক ),
লপখট্র্োস্পলযোম পণ্য ক্রখযর জন্য অেযোযখনর উখেখশ্য শ্রীলঙ্কোর সরকোরখক $500
স্পমস্পলযন ঋণ প্রেোন কখরখে। শ্রীলঙ্কোর সরকোর এই তহস্পিলটি লপখট্র্োস্পলযোম পণ্য
ক্রখযর উখেখশ্য ব্যিহোর করখি ।

এয়োে ইচিয়োে পু রেোরিো ঋরিে অ্থট োয়রিে িন্য টোটো গ্রুপ SBI,
BoB এবং HDFC ব্যোঙ্করক লবরে চিরয়রে
টোটো গ্রুপ এযোর ইস্পন্ডযোর জন্য পেখদর ব্যোঙ্কোর স্পহসোখি লিট ব্যোঙ্ক অ্ফ
ইচিয়ো, ব্যোঙ্ক অ্ফ বরেোদো এিং HDFC ব্যোঙ্করক লিখে স্পনখযখে । সম্প্রস্পত
র্োর্ো গ্রুপ সরকোখরর কোে লেখক এযোর ইস্পন্ডযোর েেল স্পনখযখে । এযোর ইস্পন্ডযো হল
18.6% মোখকয র্ লশযোর সহ ভোরখতর িোইখর িৃ হিম আন্তজযোস্পতক পস্পরিোহক । র্োর্ো
সে SBI লেখক 10,000 লকোটি র্োকো এিং BoB লেখক 5,000 লকোটি র্োকো ঋণ
স্পনখযখে৷ HDFC ব্যোঙ্ক লেখক ঋখণর স্পির্যটি এেনও জোনো যোযস্পন ।

Paytm Money "Pops" িোরম "ভোেরেে প্রথম" ইরন্টচলরিন্ট
লমরসঞ্জোে িোলু করেরে
Paytm Money "Pops" নোখম "ভোরখতর প্রেম" ইরন্টচলরিন্ট লমরসঞ্জোে
চোলু কখরখে । লকোম্পোস্পনটি "Pops" চোলু কখরখে, যোর সোহোখয্য ব্যিহোরকোরীরো
তোখের স্টক সম্পস্পকযত স্পনস্পেযষ্ট্ তথ্য, তোখের লপোর্যখিোস্পলও, িোজোখরর েির এিং
িোজোখরর গুরুত্বপূ ণয গস্পতস্পিস্পধগুস্পল সহখজ জোনখত পোরখিন ।
Paytm Money আটিযস্পিস্পসযোল ইখন্টস্পলখজে ব্যিহোর কখর উত্পন্ন সংখকখতর
স্পভস্পিখত স্টক সু পোস্পরশ প্রেোন করখত InvestorAi- এর সোখে অংশীেোস্পরত্ব
করখে । এেন, Paytm Money অযোখপ Pops-এর সোহোখয্য, এই স্পিস্পনখযোগকোরীরো
স্পনযস্পমত তোখের লপোর্যখিোস্পলও স্পনরীিণ করখত পোখর এিং তোখের জন্য সংগৃ হীত
সতকয তো সহ িোজোখরর গস্পতস্পিস্পধ লেখক স্পশেখত পোখর ।

NPCI এবং UPI চিেোপিো ও সরিেিেো সপ্তোরিে ল োর্িো করেরে
ন্যোশনোল লপখমন্টস কখপযোখরশন অি ইস্পন্ডযো (NPCI) এিং UPI ইখকোস্পসখস্টম
লভোক্তোখের মখধ্য সখচতনতো ততস্পর করখত UPI স্পনরোপিো ও সখচতনতো
উখযোখগর লর্োর্ণো কখরখে । এই উখযোখগর অধীখন, NPCI এিং UPI
ইখকোস্পসখস্টম 1-7 লফব্রুয়োচেরক 'UPI চিেোপিো ও সরিেিেো সপ্তোি' এিং
পু খরো লিব্রুযোস্পর মোসখক 'UPI চিেোপিো ও সরিেিেো মোস' স্পহখসখি পোলন
করখি।
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NPCI ব্যিহোরকোরীখের UPI লসিটি স্পশল্ড অনুসরণ করোর আহ্বোন জোস্পনখযখে, যো
স্পনরোপে UPI ললনখেখনর জন্য 5 টি টিপস উখিে কখর । লভোক্তোখের মখধ্য
সখচতনতো ততস্পর করোর লখিয, ভোরখতর ন্যোশনোল লপখমন্ট কখপযোখরশন(NPCI)
এিং UPI ইখকোস্পসখস্টম UPI স্পনরোপিো ও সখচতনতো উখযোখগর লর্োর্ণো কখরখে।
এই লপ্রোগ্রোখমর অধীখন, NPCI সমস্ত গ্রোহকখের UPI লসিটি স্পশখল্ডর ধোরণো
অনুসরণ করোর জন্য অনুখরোধ কখরখে, লযটি লকোম্পোস্পন গ্রোহকখের UPI লপখমন্ট
সম্পখকয অিগত করোর জন্য ততস্পর কখরখে ।

টোটো গ্রুপ 12,100 লকোটি টোকোয় িীলোিল ইস্পোে চিিম
চলচমরটিরক অ্চধিিি করেরে
র্োর্ো স্পস্টল লং লপ্রোিোটস স্পলস্পমখর্ি (টিএসএলস্পপ) ওস্পিশো-স্পভস্পিক নীলোচল
ইিোত স্পনগম স্পলস্পমখর্িখক (এনআইএনএল) 12,100 লকোটি র্োকোয অস্পধগ্রহণ
কখরখে । নীলোচল ইিোত স্পনগম স্পলস্পমখর্ি (এনআইএনএল) ওচিশোে
কচলিোিিরে অিস্পস্থত একটি ইিোত কোরেোনো এিং ক্রমোগত ললোকসোখনর
কোরখণ মোচয 2020 সোখল িন্ধ হখয যোয । এটি ভোরখত একটি পোিস্পলক লসটখরর
ইিোত উৎপোেনকোরী প্রস্পতষ্ঠোখনর লিসরকোরীকরখণর প্রেম র্র্নো।

Sony 3.6 চবচলয়ি িলোরে 'লিসটিচি' লিম লিরভলপোে বোচিরক
চকরিরে
Sony Group Corp. জনস্পপ্রয লিসটিস্পন এিং হযোখলো িযোঞ্চোইস্পজগুস্পলর স্পপেখন
মোস্পকযন স্পভস্পিও লগম স্পিকোশকোরী Bungie Inc. লক 3.6 চবচলয়ি িলোখরর
স্পিস্পনমখয৷ মোইখক্রোসফ্ট কখপযোখরশখনর দুই সপ্তোহ আখগ $69 চবচলয়রি
অযোস্পটস্পভশন স্পব্লজোিয ইনক. এিং লর্ক-র্ু ইন্টোখরস্পটভ কখপযোখরশন লমোিোইল লগম
স্পলিোখরর স্পজঙ্গো ইনক. অস্পধগ্রহখনর পর Sony ইন্টোরঅযোকটিভ
এন্টোরখর্ইনখমখন্টর লর্োস্পর্ত চুস্পক্তটি এই মোখস তৃতীয উখিেখযোগ্য স্পভস্পিও-খগম
অস্পধগ্রহণ |

ADB 2021 সোরল ভোেেরক লেকিট USD 4.6 চবচলয়ি ঋি চদরয়রে
এচশয়োি লিরভলপরমন্ট ব্যোঙ্ক (ADB) িোরো প্রকোস্পশত তথ্য অনুসোখর, ADB
2021 সোখল ভোরতখক লরকিয 4.6 চবচলয়ি মোচকটি িলোরেে ঋণ প্রেোন কখরখে
। এর মখধ্য কখরোনোভোইরোস জস্পনত (COVID-19) মহোমোরী কোটিখয ওেোর জন্য
USD 1.8 স্পিস্পলযন অন্তভুযক্ত রখযখে । ভোরখত ADB-এর স্পনযস্পমত অেযোযন
কমযসূস্পচ পস্পরিহন, নগর উন্নযন, অেয, কৃস্পর্ এিং েিতো িৃ স্পিখত সহোযতো করোর
জন্য ততস্পর করো হখযখে ।

সোইবোে ইেু যরেরেে িন্য এয়োেরটল লপরমন্টস ব্যোরঙ্কে সরি
আইচসআইচসআই লম্বোিট িুচক্ত
ICICI Lombard General Insurance এয়োেরটল লপরমন্টস ব্যোরঙ্কে
সোখে অংশীেোস্পরত্ব কখরখে, যোখত ব্যোখঙ্কর গ্রোহকখের সোইিোর িীমো প্রেোন করো হয
। এই সোইিোর িীমো পস্পলস্পস গ্রোহকখের ব্যোংস্পকং, লক্রস্পির্ িো লিস্পির্ কোিয সম্পস্পকযত
সম্ভোব্য আস্পেযক জোস্পলযোস্পতর স্পিরুখি আস্পেযক সু রিো প্রেোন করখি । Airtel
Payments Bank এর গ্রোহকরো Airtel Thanks অযোপ ব্যিহোর কখর স্পমস্পনখর্র
মখধ্য এই সোইিোর িীমো পস্পলস্পস স্পকনখত পোরখিন।
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PMKSY 2026 মোিট পযট ন্ত বোডোরিো িরয়রে
'প্রধোনমন্ত্রী স্পকর্োণ সম্পে লযোজনো (PMKSY)' 4,600 লকোটি টোকো িরোে কখর
2026 সোখলর মোচয পযযন্ত িোড়োখনো হখযখে । স্পস্কমটি েোয প্রস্পক্রযোকরণ স্পশল্প মন্ত্রণোলয
িোরো পস্পরচোস্পলত হয । এই প্রকখল্পর লিয হল েোয প্রচক্রয়োকেি েোরেে
সোমচিক বৃ চি এবং উন্নয়ি । 2017 সোখলর লম মোখস, লকন্দ্রীয সরকোর 6,000
লকোটি টোকো িরোে কখর SAMPADA (এখগ্রো-খমস্পরন প্রখসস্পসং অযোন্ড
লিখভলপখমন্ট অি অযোখগ্রো-প্রখসস্পসং ক্লোস্টোর) চোলু কখরস্পেল। 2017 সোখলর
আগস্ট মোখস প্রকল্পটির নোম পস্পরিতয ন কখর PMKSY করো হয।

িীচে আরয়োি এবং USAID SAMRIDH উরযোরিে অ্ধীরি িুচক্তে
ল োর্িো করেরে
অর্ল ইখনোখভশন স্পমশন(AIM), NITI আখযোগ এিং ইউএস এখজস্পে ির
ইন্টোরন্যোশনোল লিখভলপখমন্ট (USAID) স্বোস্থযরসবো(SAMRIDH)
উখযোখগর অধীখন উভোিনী স্পিতরখনর জন্য িোজোর এিং সম্পখের Sustainable
Access এে জন্য একটি নতুন পোর্যনোরস্পশখপর লর্োর্ণো কখরখে । এর লিয হল
টিযোর-2 এিং টিযোর-3 শহর, গ্রোমীণ ও উপজোতীয অঞ্চখল স্পপস্পেখয পরো
জনখগোষ্ঠীর জন্য সোশ্রযী মূখল্যর এিং মোনসম্পন্ন স্বোস্থযখসিোর অযোখেস িৃ স্পি করো ।

লসোিোটো সফ্টওয়যোে মোইরক্রোসরফ্টে সোরথ 'মোইরক্রোসফ্ট িোউি'
িোলু কেোে িন্য িুচক্তবি িরয়রে
একটি স্পিশ্বব্যোপী আইটি পস্পরখর্িো এিং প্রযুস্পক্ত সস্পলউশন লকোম্পোস্পন লসোিোটো
সফ্টওয়যোে মোইরক্রোসরফ্টে সোখে ‘মোইরক্রোসফ্ট িোউি ফে চেরটল’ চোলু
করোর জন্য পোর্যনোরশীখপর লর্োর্ণো কখরখে । লকোম্পোস্পনটি স্পতন েশখকরও লিস্পশ
সময ধখর মোইখক্রোসিখর্র পোর্যনোর হখয আখে । 'Microsoft Cloud for
Retail' সহখযোস্পগতো সম্পকয টিখক আরও শস্পক্তশোলী করখি িখল আশো করো হখচ্ছ।

Razorpay মোলরয়চশয়োি িোটটআপ "Curlec"-এে লবচশেভোি
লিক ক্রয় করেরে
Razorpay মোলখযস্পশযোর স্পিনখর্ক িোময Curlec-এর লিস্পশরভোগ লস্টক
অস্পধগ্রহখণর মধ্য স্পেখয েস্পিণ-পূ িয এস্পশযোয স্পনখজর আস্পধপতয স্পিস্তোর কখরখে | এেন
লকোম্পোস্পনটির লমোর্ মূল্য মোনুমোস্পনক 19-20 চমচলয়ি িলোে হখযখে | Razorpay
আগোমী লেড় িেখরর মখধ্য সম্পূ ণয অস্পধগ্রহণ সম্পন্ন করখি িখল অনুমোন করো হখচ্ছ
। এটি Razorpay-এর সোমস্পগ্রকভোখি চতুেয অস্পধগ্রহণ এিং আন্তজযোস্পতক িোজোখর
সিযপ্রেম ।
এই অস্পধগ্রহণ আমোখেরখক দ্রুত রযোম্প আপ করখত এিং িোজোর স্পহখসখি েস্পিণপূ িয এস্পশযোয লস্কস্পলং শুরু করোর অনুমস্পত লেখি । Curlec মোলখযস্পশযোর িোজোখর
একোস্পধক লকোম্পোস্পনর জন্য অেয প্রেোখনর িমতো প্রেোন করখে ।

'পয়সো অ্ি চিমোি' লক্রচিট কোিট প্রদোি কেোে িন্য পয়সোবোিোে
এবং আেচবএল ব্যোঙ্ক টোই আপ করেরে
লভোক্তো লক্রস্পিখর্র জন্য একটি স্পিস্পজর্োল িযোর্িময Paisabazaar.com 'পয়সো
অ্ি চিমোি' (PoD) এর জন্য RBL ব্যোংক চলচমরটরিে সোখে অংশীেোস্পরত্ব
কখরখে । পযসোিোজোখরর স্পনও-খলস্পন্ডং লকৌশখলর অধীখন এটি তৃতীয লপ্রোিোট ।
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লক্রচিট কোিটটি সম্পরকট:
আরস্পিএল ব্যোখঙ্কর লক্রস্পির্ কোিয একটি স্পিস্পজর্োল অনখিোস্পিযং প্রস্পক্রযো সহ আজীিন
স্পিনোমূখল্য েোকখি । এটি গ্রোহকখের সোধোরণ ব্যস্পক্তগত ঋখনর হোখর একই লক্রস্পির্
সীমো ব্যিহোর কখর RBL ব্যোঙ্ক লেখক ব্যস্পক্তগত ঋণ পোওযোর স্পিকল্পগুস্পল প্রেোন
করখি । লক্রস্পির্ কোখিযর তিস্পশষ্ট্যগুস্পলর সোখে, পণ্যটি গ্রোহকখের সোধোরণ ব্যস্পক্তগত
ঋণ হোখর একই লক্রস্পির্ সীমো ব্যিহোর কখর RBL ব্যোঙ্ক লেখক ব্যস্পক্তগত ঋণ
লনওযোর স্পিকল্প প্রেোন করখি ।

SIDBI ‘Waste to Wealth Creation’ লপ্রোিোম 2022 িোলু
করেরে
ভোরখতর ক্ষুদ্র চশল্প উন্নয়ি ব্যোঙ্ক (SIDBI) পস্পিমিখঙ্গর সু দরিখন মস্পহলোখের
জন্য ‘Waste to Wealth Creation’ কমযসূস্পচ চোলু কখরখে । এই কমযসূস্পচর
আওতোয নোরীরো মোখের আুঁশ লেখক অলংকোর ও লশোস্পপস ততস্পর করখিন । SIDBI
50 জন মস্পহলোখক সু স্পিধো প্রেোন করখি যোরো পখরোিভোখি স্পিকল্প জীস্পিকো লেখক
রোজস্ব আয করখি ৷
এই লপ্রোগ্রোখমর অধীখন, পরিতীকোখল, এই মস্পহলোরো অন্যোন্য প্রতযোশীখের মখধ্য
জ্ঞোখনর প্রস্পতস্পলস্পপ এিং প্রচোখরর জন্য একজন প্রস্পশিক হখিন িখল আশো করো
হখচ্ছ। এটি SIDBI-এর স্বোিলম্বন স্পমশখনর একটি অংশ, যোর লিয কোস্পরগরখের
স্বোিলম্বী হখত সহোযতো করো।

চিও প্ল্যোটফমট ইউএস-চভচিক লটক িোটটআপ TWO Platforms
এে 25% অ্ংশীদোচেত্ব চিরয়রে
Jio Platforms US-স্পভস্পিক স্পিপ-খর্ক স্টোর্যআপ লকোম্পোস্পন TWO
Platforms-এর 25% অংশীেোস্পরত্ব $15 স্পমস্পলযখনর স্পিস্পনমখয অস্পধগ্রহণ কখরখে
। TWO Platforms হল একটি কৃস্পত্রম িোস্তিতো লকোম্পোস্পন, যো ইন্টোখরস্পটভ এিং
স্পনমস্পিত AI অস্পভজ্ঞতোর উপর লিোকোস কখর । দুটি লকোম্পোস্পন দ্রুত নতুন প্রযু স্পক্ত
গ্রহণ এিং এআই, লমর্োভোসয এিং mixed realities এর মখতো স্পিস্পিত প্রযুস্পক্ত
ততস্পর করখত এখক অপখরর সোখে চুস্পক্ত কখরখে ।

ভোেেী এয়োেরটল ‘SEA-ME-WE-6 আিোে চস কযোবল
কিরসোটিটয়োরম’ লযোি চদরয়রে
লর্স্পলকম অপোখরর্র ভোরতী এযোরখর্ল স্পলস্পমখর্ি লর্োর্ণো কখরখে লয, তোরো
দচক্ষি পূ বট এচশয়ো-মধ্যপ্রোিয-পচিম ইউরেোপ-6 (SEA-ME-WE-6)
সমুখদ্রর তলখেখশর কনখসোটিযযোখম লযোগেোন কখরখে | এর মূল উখেশ্য হল উচ্চগস্পত সম্পন্ন স্পিশ্বব্যোপী লনর্ওযোকয িমতো িোড়োখনো এিং ভোরখতর স্পিস্পজর্োল
অেযনীস্পতখত সোহোয্য করো । লকিল স্পসখস্টখম সোমস্পগ্রক স্পিস্পনখযোখগর 20 শতোংশ
অযোঙ্কস্পরং করখি। SEA-ME-WE-6 এর মোধ্যখম, এযোরখর্ল তোর ললোিোল
লনর্ওযোখকয 100 TBps িমতো লযোগ করখত সিম হখি । লর্লখকো ভোরখত
SEA-ME-WE-6 কযোিল স্পসখস্টমটি মু ম্বোই এিং লচন্নোইখযর নতুন ল্যোস্পন্ডং
লস্টশনগুস্পলখত অিতরণ করখি । এযোরখর্ল েোড়োও, কনখসোটিযযোখম আরও 12টি
স্পিশ্বব্যোপী সেস্য রখযখে।
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SEA-ME-WE 6 চক?
• SEA-ME-WE 6 হল একটি প্রস্তোস্পিত অপটিকযোল িোইিোর সোিখমস্পরন
কস্পমউস্পনখকশন কযোিল স্পসখস্টম যো েস্পিণ-পূ িয এস্পশযো, মধ্যপ্রোচয এিং পস্পিম
ইউখরোখপর মখধ্য লর্স্পলখযোগোখযোগ করখি ।
• SEA-ME-WE-6 একটি 19,200 স্পকখলোস্পমর্োর েীর্য লনর্ওযোকয , যো
স্পসঙ্গোপু র লেখক িোে পযযন্ত চলখি ।
• এটির ব্যোন্ডউইে হখি 120 Tbps |
• স্পসখস্টমটি 2025 সোখল Live হখি |
• একিোর চোলু হখল, এটি স্পিশ্বব্যোপী িৃ হিম সমুখদ্রর তোখরর স্পসখস্টমগুস্পলর মখধ্য
একটি হখি ৷

Tata Power ‘অ্ফরশোে উইি লপ্রোরিক্ট’ এে চবকোরশে িন্য RWE
এে সোরথ সিরযোচিেো করেরে
Tata Power ভোরখত অিখশোর উইন্ড লপ্রোখজখটর লযৌে উন্নযখনর সম্ভোিনো
অখের্ণ করখত জোমযোস্পন-স্পভস্পিক RWE Renewable GmbH-এর সোখে
সহখযোস্পগতো কখরখে । এই স্পির্খয Tata Power Renewable Energy
Limited, Tata Power এর সম্পূ ণয মোস্পলকোনোধীন সহখযোগী প্রস্পতষ্ঠোন এিং
অিখশোর উইখন্ড স্পিখশ্বর অন্যতম স্পলিোর RWE এর মখধ্য একটি সমখিোতো স্মোরক
(MoU) স্বোিস্পরত হখযখে |
ভোরত একটি অতযন্ত আকর্যণীয, িোজোর যো সমুদ্র উপকূলীয িোতোখসর সু খযোগ
ততস্পর করখত পোখর কোরণ ভোরখতর প্রোয 7,600 চকরলোচমটোে জু খড় একটি স্পিশোল
উপকূল রখযখে । RWE এিং Tata Power Renewable Energy পস্পরপূ রক
শস্পক্তর অস্পধকোরী এিং ভোরখত একটি প্রস্পতখযোস্পগতোমূলক অিখশোর উইন্ড মোখকয র্
প্রস্পতষ্ঠো করখত সিম হখি।

Agreement News in Bengali
ভোেেী এয়োেরটরল 1 চবচলয়ি িলোে চবচিরয়োি কেরে িরলরে গুিল
ভোরতী এযোরখর্ল এিং Google ভোরখতর স্পিস্পজর্োল ইখকোস্পসখস্টখমর িৃ স্পিখক
ত্বরোস্পেত করখত একটি েীর্যখমযোেী চুস্পক্তর লর্োর্ণো কখরখে । এই চুস্পক্তর অধীখন,
গুগল এযোরখর্খল 1 চবচলয়ি মোচকটি িলোে স্পিস্পনখযোগ করখি। লমোর্ স্পিস্পনখযোগ
লেখক, Google ভোরতী এযোরখর্ল স্পলস্পমখর্খির 1.28 শতোংশ অংশীেোস্পরত্ব
অজযখনর জন্য USD 700 চমচলয়ি স্পিস্পনখযোগ করখি । অিস্পশষ্ট্ USD 300
স্পমস্পলযন এযোরখর্খলর সোখে িহু-িেখরর িোস্পণস্পজযক চুস্পক্তর জন্য স্পিস্পনখযোগ করো
হখি, যোর মখধ্য দুটি প্রযুস্পক্ত জোযোখন্টর িোরো একসোখে স্পনস্পমযত স্পিভোইসগুস্পল
রখযখে৷
USD 1 স্পিস্পলযন তহস্পিল হল Google-এর USD 10 স্পিস্পলযন 'Google ির
ইস্পন্ডযো স্পিস্পজর্োইখজশন িোন্ড'-এর অংশ, যো 2020 সোখল চোলু করো হখযস্পেল৷

150টি িোমরক ‘Villages of Excellence'-এ রূপোন্তে কেরে
ইসেোরয়রলে সোরথ ভোেে িুচক্ত করেরে
ভোরত সরকোর লেখশর 12টি রোখজয 150টি গ্রোমখক ‘Villages of Excellence’
স্পহসোখি ততস্পর করখত ইসরোখযল সরকোখরর সোখে হোত স্পমস্পলখযখে, যোখত
কৃর্কখের কৃস্পর্ েোখত সিযখশর্ প্রযুস্পক্ত গ্রহণ করখত সহোযতো করো যোয । ইসরোখযল
কৃস্পর্খক আরও লোভজনক ব্যিসোয পস্পরণত করখত প্রযুস্পক্তগত সহোযতো এিং
অন্যোন্য েিতো প্রেোন করখি ।
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REWARD প্রকল্প বোস্তবোয়রিে িন্য GoI, চবশ্বব্যোংক $115
চমচলয়রিে ঋি িুচক্ত স্বোক্ষে করেরে
ভোরত সরকোর, কণযোর্ক ও ওস্পড়শোর রোজয সরকোর এিং স্পিশ্বব্যোংক
Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through
Innovative Development (REWARD) লপ্রোগ্রোখমর মোধ্যখম কৃস্পর্র
স্বোভোস্পিক অিস্থোর প্রতযোিতয খনর জন্য $115 স্পমস্পলযন (INR 869 লকোটি) অখেযর
চুস্পক্ত স্বোির কখরখে । এই লপ্রোগ্রোমটি জলিোযু পস্পরিতয খনর প্রস্পত কৃর্কখের
স্পস্থস্পতস্থোপকতো িোড়োখত, উচ্চ উত্পোেনশীলতো এিং আরও ভোল আয িৃ স্পিখত
সোহোয্য করোর উখেখশ্য জোতীয এিং রোষ্ট্রীয প্রস্পতষ্ঠোনগুস্পলখক উন্নত জলোশয
ব্যিস্থোপনো পিস্পত গ্রহণ করখত সহোযতো করখি।
$115 চমচলয়ি ঋরিে পচেমোরিে চবভোিি িীরি লদওয়ো িল:
•

কণযোর্ক সরকোর- $60 স্পমস্পলযন (INR 453.5 লকোটি)

•

ওস্পড়শো সরকোর- $49 স্পমস্পলযন (INR 370 লকোটি)

•

লকন্দ্রীয সরকোর- $6 স্পমস্পলযন (INR 45.5 লকোটি)

ঋরিে শেট োবলী:
ঋণটি স্পিশ্বব্যোংখকর ইন্টোেন্যোশিোল ব্যোংক ফে চেকিস্ট্র্োকশি অ্যোি
লিরভলপরমন্ট (IBRD) িোরো প্রেোন করো হখযখে এিং 4.5 িেখরর লগ্রস
স্পপস্পরযি সহ 15 িেখরর লমযোখের জন্য প্রেোন করো হখযখে ।

আত্মচিভটে ভোেে লসন্টোে ফে চিিোইরিে উন্নয়রিে িন্য সংস্কৃচে
মন্ত্ররকে সোরথ SBI িুচক্ত করেরে
লিট ব্যোঙ্ক অ্ফ ইচিয়ো (SBI) ইচন্দেো িোন্ধী লসন্টোে ফে য আটটস
(IGNCA) এিং সংস্কৃচে মন্ত্ররকে িোেীয় সংস্কৃচে েিচবল (NCF)-এর
সোখে স্পমস্পলত হখয আত্মচিভটে ভোেে লসন্টোে ফে চিিোইরিে (ABCD)
উন্নযখনর জন্য একটি স্পত্রপিীয সমখিোতো স্মোরক (MoU) স্বোির কখরখে |
আত্মচিভটে ভোেে লসন্টোে ফে চিিোইরিে (ABCD) প্রকল্পটি IGNCA,
মন্ত্রখকর NCF তহস্পিখলর মোধ্যখম সংস্কৃস্পত মন্ত্রখকর অধীখন একটি স্বোযিশোস্পসত
সংস্থো িোরো িোস্তিোস্পযত হখি । লিট ব্যোঙ্ক অ্ফ ইচিয়ো (SBI) CSR -এর অধীখন
10 লকোটি র্োকো অিেোন কখর আত্মচিভটে ভোেে লসন্টোে ফে চিিোইরিে
(ABCD) প্রকল্পটি িোস্তিোস্পযত করখি |

ভোেে িু রড 5 লক্ষ মচিলো মোচলকোিোধীি SMB-লক সমথট ি কেোে
িন্য FICCI-এে সোরথ Meta-ে িুচক্ত িরয়রে
লসোশ্যোল স্পমস্পিযো জোযোন্ট Meta ভোরত জু খড় পোুঁচ লি মস্পহলোর লনতৃত্বোধীন লেোর্
ব্যিসোখক সমেযন প্রেোন করোর জন্য স্পশল্প সংস্থো লিিোখরশন অি ইস্পন্ডযোন লচম্বোসয
অি কমোসয অযোন্ড ইন্ডোস্পে (FICCI)-এর সোখে পোর্যনোরশীপ কখরখে৷ FICCI
এর 'Empowering the Greater 50%' উখযোখগর সোখে অংশীেোস্পরত্ব কখর
Meta #SheMeansBusiness লপ্রোগ্রোখমর অধীখন এই উখযোগটি গ্রহণ করখি ।
এই উখযোগটি মস্পহলোখের জন্য একটি সহোযক ইখকোস্পসখস্টম ততস্পর করখি এিং
তোখের লেখশর সোস্পিযক উন্নযখন অিেোন রোেখত অনুপ্রোস্পণত করখি।
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Meta েোে চেিটি উরযোরিে মোধ্যরম সমথট ি প্রসোচেে কেরব:
•

আপনোর স্পিজখনস হোি িোড়োন: MSME-খক প্রখযোজনীয তথ্য, সরেোম এিং
সংস্থোন সরিরোহ করখত;

•

কমোসয পোর্যনোর লপ্রোগ্রোম: প্রযুস্পক্ত ব্যিহোর কখর ব্যিসোখক স্পিস্পজর্োল এিং
D2C হখত সোহোয্য করোর জন্য;

•

Facebook স্পিজখনস লকোচ: লহোযোর্সঅযোখপ একটি স্পশিোমূলক চযোর্ির্
র্ুখলর মোধ্যখম মস্পহলোখের প্রস্পশিণ লেওযো।

লসৌে প্রকরল্প অ্থট োয়রিে িন্য টোটো পোওয়োরেে সোরথ SBI িুচক্ত
করেরে
লস্টর্ ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযো (SBI) 'সূ যয শস্পক্ত লসল' নোখম একটি লিস্পিখকখর্ি
লসিোলোইজি প্রখসস্পসং লসল চোলু কখরখে যোর লখিয লসৌরস্পিদুযৎ প্রকখল্পর জন্য
স্পিযমোন অেযোযন ব্যিস্থোখক শস্পক্তশোলী করো। SBI লসৌর স্পিদুযৎ প্রকখল্প অেযোযখনর
জন্য Tata Power Solar Systems Limited (একটি র্োর্ো পোওযোর লকোম্পোস্পন)
এর সোখে সহখযোস্পগতো কখরখে।
মুম্বোইখযর ব্যোলোিয এখস্টখর্ SAIL স্থোপন করো হখযখে। সূ যয শস্পক্ত SAIL সমগ্র
ভোরত লেখক সিযোস্পধক 1 লমগোওযোর্ িমতো সহ লসৌর প্রকল্পগুস্পলর জন্য র্োর্ো
পোওযোর লসোলোর স্পসখস্টম স্পলস্পমখর্খির সমস্ত ঋণ আখিেন প্রস্পক্রযো করখি৷ ঋণ
আখিেনকোরীখের ব্যিসো প্রস্পতষ্ঠোখনর পোশোপোস্পশ িোস্পড় অন্তভুযক্ত করো হখি। ব্যোংখকর
উখেশ্য হল ঋণ আখিেনকোরীখের লসৌর প্রকখল্প অেযোযখনর জন্য একটি স্পিস্পজর্োল
এিং িোখমলোমুক্ত যোত্রোর জন্য একটি সম্পূ ণয িযোর্িময প্রেোন করো। এই স্পিস্পজর্োল
উখযোখগর মোধ্যখম, SBI প্রস্পতখযোস্পগতোমূলক হোখর লসৌর প্রকল্পগুস্পলর জন্য একটি
সম্পূ ণয সমোধোন অিোর করখি।

িীবি বীমোে চিচিটোল চবেেরিে িন্য পচলচসবোিোরেে সোরথ LIC
টোই আপ করেরে
লোইফ ইেু যরেে করপট োরেশি (LIC) তোর গ্রোহকখের স্পিস্পজর্োলভোখি ভোরত
জু খড় স্পিস্তৃত জীিন িীমো এিং স্পিস্পনখযোগ পণ্য অিোর করখত পচলচসবোিোরেে
সোখে চুস্পক্ত কখরখে । এটি একটি প্রোইখভর্ ইেু যখরে অযোস্পগ্রখগর্খরর সোখে LICএর প্রেম অযোখসোস্পসখযশন, যো মূলত জীিন িীমো পখণ্যর স্পনস্পিযখি স্পিস্পজর্োল
স্পিতরখণর সু স্পিধোখেয এিং ভোরত জু খড় আস্পেযক অন্তভুযস্পক্ত িোড়োখত 1.33 স্পমস্পলযন
এখজখন্টর উপর স্পনভয র কখর ।

লকোটোক লিিোরেল ইি. অ্ংশীদোে CARS24 ব্যবহৃে িোচডে িন্য
লমোটে বীমো অ্ফোে কেরব
Kotak Mahindra লিিোরেল ইেু যরেে লকোম্পোচি Cars24 Financial
Services Private Limited (CARS24 Financial Services) এর সোখে
একটি চুস্পক্ত স্বোির কখরখে, যোখত ব্যিহৃত গোস্পড়র লক্রতোখের লমোর্র িীমো পস্পরখর্িো
প্রেোন করো হয । এই চুস্পক্তর অধীখন, Cars24-এর ব্যিহৃত গোস্পড়গুস্পল লক্রতোখের
সরোসস্পর লকোর্োক লজনোখরল ইেু যখরখের লমোর্র িীমো িযোখন প্রেোন করো হখি।
এই পোর্যনোরশীপটি একটি সম্পূ ণয স্পিস্পজর্োল িীমো প্রস্পক্রযো সহ লমোর্র িীমো পোওযোর
জন্য একটি স্পিশ্বস্ত এিং দ্রুত উপোয প্রেোন করখি। গ্রোহকরো লকোর্োক লজনোখরল
ইেু যখরখের গ্যোখরখজর িযোর্িখময কযোশখলস লক্লইম সোস্পভযস্পসংখযর সু স্পিধোও লপখত
পোখরন এিং সু স্পিধোজনক েোস্পি স্পনষ্পস্পি পস্পরখর্িো সিম করখত পোখরন ।
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ভোেরে ‘Tips’ তবচশষ্টয িোলু কেোে িন্য Paytm-এে সোরথ Twitter
িুচক্ত করেরে
Twitter Inc ভোরখত ‘Tips’ তিস্পশখষ্ট্যর সমেযনখক িৃ স্পি করোর উখেখশ্য
Paytm-এর লপখমন্ট লগর্ওখযর সোখে পোর্যনোরশীপ কখরখে । এই পোর্যনোরশীখপর
মোধ্যখম, র্ুইর্োর ব্যিহোরকোরীরো Paytm-এর লপখমন্ট সু স্পিধোটি ব্যিহোর করখত
পোরখি | এরমখধ্য Paytm চিচিটোল ওয়োরলট, Paytm লপোিরপইি, লিচবট
এিং লক্রচিট কোিট ও লিট ব্যোচঙ্কং অন্তভুযক্ত রখযখে ।
টুইটোরেে ‘Tips’ তবচশষ্টয চক?
টিপস তিস্পশষ্ট্য ব্যিহোর কখর, ব্যিহোরকোরীরো র্ুইর্োখর তোখের স্পপ্রয সোমগ্রী
স্পনমযোতোখের অেযপ্রেোন করখত পোরখি । নখভম্বর লেখক ভোরখত 18 িেখরর লিস্পশ
িযসী সমস্ত র্ুইর্োর ব্যিহোরকোরীখের জন্য ‘Tips’ উপলব্ধ। এটি িোংলো, গুজরোটি,
স্পহস্পদ, কন্নড়, মোরোঠি এিং তোস্পমল সহ ভোরতীয ভোর্োয পোওযো যোখি|

ট্রোেইউচিয়ি MSME িোিক চশক্ষো কোযট ক্ররমে িন্য Ficci এে
সোরথ টোইআপ করেরে
TransUnion CIBIL MSME লক সমেযন প্রেোন করোর জন্য একটি লেশব্যোপী
MSME লভোক্তো চশক্ষো কোযট ক্রম চোলু করখত লফিোরেশি অ্ফ ইচিয়োি
লিম্বোেস অ্ফ কমোসট অ্যোি ইিোচস্ট্র্ে (FICCI) এর সোখে অংশীেোস্পরত্ব
কখরখে । এই লপ্রোগ্রোমটি মহোরোষ্ট্র, আসোম এিং স্পত্রপু রোয MSME ক্লোস্টোরগুস্পলর
সোখে শুরু হখি এিং ভোরখতর মূল MSME ক্লোস্টোর জু খড় হোজোর হোজোর
MSME-এর কোখে লপৌুঁেোখনোই এর প্রধোন লিয ।
লপ্রোিোরমে উরেে:
•

লপ্রোগ্রোখমর উখেশ্য হল MSME-গুস্পলখক কীভোখি একটি ভোল লক্রস্পির্
স্পহস্পে এিং CIBIL রযোঙ্ক ততস্পর করো যোয লস সম্পখকয জ্ঞোন স্পেখয িমতোযন
করো, যোখত অখেযর সহজ এিং দ্রুত অযোখেস পোওযো যোয ।

ভোেে ও ফ্রোে Blue Economy-ে লেোিম্যোরপ স্বোক্ষে করেরে
ভোরত এিং িোে blue economy এিং সোমুস্পদ্রক শোসখন তোখের স্পিপোস্পিক
স্পিস্পনময িোড়োখনোর জন্য একটি লরোিম্যোপ স্বোির কখরখে । িটর এস জযশঙ্কর
ইখদো-প্রশোন্ত মহোসোগরীয অঞ্চখল সহখযোস্পগতোর জন্য EU মন্ত্রী পযযোখযর লিোরোখম
লযোগ স্পেখত 20 লিব্রুযোস্পর লেখক 22 লিব্রুযোস্পর পযযন্ত িোখে স্পতন স্পেখনর যোত্রো
কখরস্পেখলন । ভোরখতর স্পিখেশমন্ত্রী িটর এস জযশঙ্কর এিং তোর িরোস্পস প্রস্পতপি
স্পজন-ইখভস লল স্পরযোখনর মখধ্য লরোিম্যোপটি স্বোিস্পরত হখযস্পেল।

লকেোলোে িোটটআপ চমশি Google-এে সোরথ অ্ংশীদোচেত্ব করেরে
‘Huddle Global 2022’-চলোকোলীন লকেোলো িোটটআপ চমশি (KSUM)
এর প্রযুস্পক্ত প্রধোন Google-এর সোখে একটি সহখযোস্পগতোর চুস্পক্ত কখরখে, যো
রোখজযর স্টোর্য-আপগুস্পলখক একটি স্পিস্তৃত স্পিশ্বব্যোপী লনর্ওযোখকয লযোগেোন করখত
সিম করখি | এই িৃ হির লনর্ওযোকয স্থোনীয স্টোর্যআপগুস্পলখক লস্কল করখত
সোহোয্য করোর জন্য স্টোর্যআপ টিখমর পরোমশযেোতো এিং প্রস্পশিণ সমস্পেত Googleএর লপ্রোগ্রোখমর সু স্পিধো লপখত সিম করখি৷
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ভোেরেে NIUA এবং WEF লটকসই শিে উন্নয়ি কমট সূচিরে
সিরযোচিেো কেরে িরলরে
ওযোল্ডয ইখকোনস্পমক লিোরোম (WEF) এিং ন্যোশনোল ইনস্পস্টটিউর্ অি আরিোন
অযোখিযোসয (NIUA) লযৌেভোখি স্পিজোইন করো 'লটকসই চসটিস ইচিয়ো
লপ্রোিোম'-এ সহখযোস্পগতো করোর জন্য একটি সমখিোতো স্মোরক (MoU) স্বোির
কখরখে । এই লপ্রোগ্রোমটির লিয হল শহরগুস্পলর জন্য শস্পক্ত, পস্পরিহন এিং স্পনস্পমযত
পস্পরখিশ লসটর জু খড় স্পিকোিযনোইখজশন সমোধোন ততস্পর করোর জন্য একটি সিম
পস্পরখিশ ততস্পর করো ।

Appointment News in Bengali
েচব চমিল ভোেরেে Insolvency and Bankruptcy Board এে
িেুি লিয়োেম্যোি চিসোরব মরিোিীে িরয়রেি
কখপযোখরর্ স্পির্যক মন্ত্রখকর িোরো জোস্পর করো স্পিজ্ঞস্পপ্ত অনুসোখর ক্রীড়ো স্পিভোখগর
প্রোক্তন সচিব েচব চমিোলরক Insolvency and Bankruptcy Board of
india (IBBI) এর লচযোরম্যোন স্পহসোখি স্পনযুক্ত করো হখযখে । স্পতস্পন স্পিহোর
কযোিোখরর 1986 ব্যোখচর IAS অস্পিসোর । স্পতস্পন IBBI-এর লচযোরম্যোন স্পহখসখি
পোুঁচ িেখরর জন্য িো 65 িের িযস পূ ণয হওযো পযযন্ত এই পখের েোস্পযত্ব সোমলোখিন|

প্রবীি চবজ্ঞোিী চিএ শ্রীচিবোস মূ চেট DRDL-এে পচেিোলক চিযু ক্ত
িরয়রেি
প্রিীণ স্পিজ্ঞোনী চিএ শ্রীচিবোস মূ চেট হোযেরোিোখে প্রস্পতরিো গখির্ণো ও উন্নযন
সংস্থোর (DRDO) চিরফে চেসোিট অ্যোি লিরভলপরমন্ট ল্যোবরেটচেে
(DRDL) এর পস্পরচোলক স্পহসোখি স্পনযুক্ত হখযখেন । স্পতস্পন 1987 সোখল DRDLএ লযোগেোন কখরন এিং েোকচোরোল িোইনোস্পমকস, গ্রোউন্ড লরখজোন্যোে লর্স্পস্টং,

পু ষ্প কুমোে লিোশীরক HPCL -এে িেুি লিয়োেম্যোি ও MD চিসোরব
মরিোিীে কেো িরয়রে
পু ষ্প কুমোর লজোশীখক লেখশর তৃতীয িৃ হিম লতল পস্পরখশোধন এিং জ্বোলোস্পন
স্পিপণন সংস্থো স্পহদু স্তোন লপখট্র্োস্পলযোম কখপযোখরশন স্পলস্পমখর্খির (HPCL) নতুন
লচযোরম্যোন এিং ব্যিস্থোপনো পস্পরচোলক স্পহসোখি মখনোনীত করো হখযখে । স্পহদু স্তোন
লপখট্র্োস্পলযোম কখপযোখরশন স্পলস্পমখর্খির (HPCL) িতয মোন স্পিখরটর প্রোয এক
েশক ধখর HPCL-এর লিোখিয কমযরত রখযখেন । স্পতস্পন মুখকশ কুমোর সুরোনোর
স্থোখন এই পখে স্পনযুক্ত হখিন |

ললফরটন্যোন্ট লিিোরেল চিএচভ লেচিরক িেুি প্রচেেক্ষো লিোরয়ন্দো
সংস্থোে প্রধোি চিসোরব চিরয়োি কেো িরয়রে
প্রস্পতরিো লগোখযদো সংস্থোর নতুন প্রধোন স্পহখসখি স্পনযুক্ত হখযখেন ললিখর্ন্যোন্ট
লজনোখরল চিএচভ লেচি। লজনোখরল লরস্পি ললিখর্ন্যোন্ট লজনোখরল লকখজএস
এর স্থোখন স্পনযুক্ত হখিন । ললিখর্ন্যোন্ট লজনোখরল লকখজএস স্পধলন ভোরতীয
লসনোিোস্পহনীখত তোর 39 িেখরর কমযজীিখন স্পিস্পভন্ন লকৌশলগত পখে কোজ করোর
পখর অিসর গ্রহণ কখরন।

িঃ উন্নীকৃষ্ণি িোয়োে VSSC-এে িেুি চিরেক্টে চিসোরব চিযু ক্ত
িরয়রেি
স্পিজ্ঞোনী এিং launch vehicle স্পিখশর্জ্ঞ, িঃ এস উন্নীকৃষ্ণোি িোয়োে চবক্রম
সোেোভোই লস্পস লসন্টোে (VSSC) এর পস্পরচোলক স্পহসোখি েোস্পযত্ব গ্রহণ
কখরখেন। VSSC হল ভোেেীয় মিোকোশ িরবর্িো সংস্থোে (Isro) একটি কীলিস গখির্ণো লকন্দ্র এিং স্যোখর্লোইর্ লপ্রোগ্রোখমর জন্য রখকর্ এিং মহোকোশ
যোখনর স্পিখশর্জ্ঞ । িঃ এস উন্নীকৃষ্ণোন নোযোর 1985 সোখল স্পত্রভোন্দ্রখম VSSC-এ
তোর কমযজীিন শুরু কখরস্পেখলন | স্পতস্পন লঞ্চ লভস্পহকযোল লমকোস্পনজম, অযোখকোস্পস্টক
সু রিো ব্যিস্থো এিং লপখলোি লিযোস্পরং -এর লিখত্র উখিেখযোগ্য অিেোন লরখেখেন।

ইখলকট্রিকোল ইস্পন্টখগ্রশন এিং লিপণোস্ত্র কমখিখের স্পিস্পভন্ন প্রকখল্পর জন্য
লচকআউখর্র লিখত্র গুরুত্বপূ ণয অিেোন রোখেন ।
স্পজ এ শ্রীস্পনিোস মূস্পতয 1986 সোখল অন্ধ্র ইউস্পনভোস্পসযটি লেখক ইখলকট্র্স্পনে অযোন্ড
কস্পমউস্পনখকশন ইস্পেস্পনযোস্পরংখয তোর BE সম্পন্ন কখরন এিং হোযদ্রোিোখের
ওসমোস্পনযো ইউস্পনভোস্পসযটি লেখক স্পিস্পজর্োল স্পসখস্টখম ME কখরন ।

GoI অ্িন্ত িোরিশ্বেিরক প্রধোি অ্থট নিচেক উপরদষ্টো চিসোরব চিযু ক্ত
করেরে
ভোরত সরকোর িটর স্পভ অনন্ত নোখগশ্বরনখক নতুন প্রধোন অেযননস্পতক উপখেষ্ট্ো
স্পহখসখি স্পনযুক্ত কখরখে। লর্োর্ণোটি 1 লিব্রুযোরী 2022-এর লকন্দ্রীয িোখজখর্র
উপস্থোপনো এিং 31 জোনুযোরী 2021-22 এর অেযননস্পতক সমীিো লপশ করোর
কখযকস্পেন আখগ এখসস্পেল৷ লকস্পভ সুিোমোস্পনযোখনর পর 17 স্পিখসম্বর, 2021 লেখক
এই পেটি েোস্পল স্পেল৷ স্পতস্পন প্রধোনমন্ত্রীর অেযননস্পতক উপখেষ্ট্ো পস্পরর্খের
(স্পপএমইএস্পস) প্রোক্তণ সেস্য।
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এস. আে িেচসমিোি CMD POSOCO 2022 চিসোরব অ্চেচেক্ত
দোচয়ত্ব চিরে িরলরেি
এস.আে. িেচসমিোি 2022 সোখলর 1লো লিব্রুযোস্পর িেুি চদচিরে
স্পিখরটর(স্পসখস্টম অপোখরশন) পোওয়োে চসরিম অ্পোরেশি করপট োরেশি
চলচমরটি (POSOCO) এর লচযোরম্যোন এিং ব্যিস্থোপনো পস্পরচোলক (CMD)
পখের অস্পতস্পরক্ত েোস্পযত্ব গ্রহণ কখরখেন । তোর ইখলকট্রিকযোল ইস্পেস্পনযোস্পরংখয
স্নোতক স্পিস্পগ্র এিং স্পিন্যোখে ব্যিসোয প্রশোসখন (MBA) স্নোতখকোির রখযখে ।
BHEL এর সোখে প্রোেস্পমক কোজ করোর পখর CEA, POWERGRID এিং
POSOCO জু খড় েস্পড়খয েোকো পোওযোর স্পসখস্টম অপোখরশখন তোর স্পতন
েশখকরও লিস্পশ অস্পভজ্ঞতো রখযখে ।
এস আর নরস্পসমহোন সরকোরী এিং স্পনযন্ত্রক স্তখর স্পিস্পভন্ন স্পিখশর্জ্ঞ কস্পমটিখত
অিেোন লরখেখেন যোর মখধ্য রখযখে স্পসখস্টম অপোখরশন, স্পরস্পনউখযিল এনোস্পজয
(আরই) স্পরখসোখসযর স্পগ্রি ইস্পন্টখগ্রশন এিং প্রস্পতষ্ঠোন স্পিস্পল্ডং পযযন্ত অস্পপ্টমোইখজশন।
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JNU-এে প্রথম মচিলো উপোিোযট চিরসরব িোম ল োর্িো কেরলি
শোচন্তশ্রী ধু চলপু চড পচডে

অ্চমেোভ বচ্চিরক MediBuddy-এে িযোি অ্যোম্বোসোিে চিরসরব
মরিোিীে কেো িরয়রে

চশক্ষো মন্ত্রক(MoE) জওহরলোল লনহরু স্পিশ্বস্পিযোলখযর(JNU) িেুি উপোিোযট
স্পহসোখি শোচন্তশ্রী ধু চলপু চড পচডেরক স্পনযুক্ত কখরখে । স্পতস্পন JNU-এর প্রেম
মস্পহলো উপোচোযয । 59 িের িযসী শোস্পন্তশ্রী ধু স্পলপু স্পড় পস্পন্ডতখক পোুঁচ িেখরর জন্য
স্পনখযোগ করো হখযখে । স্পতস্পন পস্পন্ডত এম িিরদশ কুমোরেে স্থোখন এই পখে স্পনযুক্ত
হখযখেন | এই স্পনখযোখগর আখগ, শোস্পন্তশ্রী ধু স্পলপু স্পড় পস্পিত মহোরোখষ্ট্রর সোস্পিত্রীিোই
িু খল স্পিশ্বস্পিযোলখযর উপোচোযয স্পহসোখি েোস্পযত্ব পোলন করস্পেখলন ।

ভোরখতর অন্যতম িৃ হিম স্পিস্পজর্োল স্বোস্থযখসিো িযোর্িময MediBuddy
স্পকংিেস্পন্ত িস্পলউি তোরকো অ্চমেোভ বচ্চিরক অস্পিস্পসযোল িযোন্ড অযোম্বোখসির
স্পহসোখি স্বোির কখরখে৷ এই চুস্পক্তর অংশ স্পহসোখি, অস্পমতোভ িচ্চনখক এই
িযোর্িখময উপলব্ধ স্পিস্পভন্ন পস্পরখর্িোর অনুখমোেন করখত লেেো যোখি | স্পতস্পন মোনুখর্র
স্বোস্থযখক সিখচখয লিস্পশ গুরুত্ব লেওযোর প্রখযোজনীযতো তুখল ধরখিন ।

অ্ধ্যোপক দীরিশ প্রসোদ সোকলোচিরক NCERT-এে িেুি চিরেক্টে
চিরসরব চিরয়োি কেো িরয়রে
অধ্যোপক েীখনশ প্রসোে সোকলোস্পনখক ন্যোশিোল কোউচেল অ্ফ এিুরকশিোল
চেসোিট অ্যোি লট্রচিং (NCERT) এর নতুন স্পিখরটর স্পনযুক্ত করো হখযখে । স্পতস্পন
হৃচর্রকশ লসিোপচেে স্থোখন স্পনখযোগ হখযখেন, স্পযস্পন এক িের আখগ তোুঁর লমযোে
লশর্ কখরখেন । নতুন পস্পরচোলক পখে েোস্পযত্ব গ্রহখণর তোস্পরে লেখক তোর িযস 65
িের নো হওযো পযযন্ত িো পরিতী আখেশ নো আসো পযযন্ত, এই দুটির মখধ্য লযটি আখগ
হখি লসই সমযকোল অিস্পধ কমযরত েোকখিন |
অ্ধ্যোপক দীরিশ প্রসোদ সোকলোচি:
অধ্যোপক সোকলোস্পন 2005 সোখল Punjab Kala এিং সোস্পহতয পু রস্কোখর ভূস্পর্ত
হখযখেন ।

অ্ক্ষয় কুমোেরক উিেোেড 2022-এে িযোি অ্যোম্বোসোিে চিসোরব
চিযু ক্ত কেো িরয়রে
উিরোেখির মুখ্যমন্ত্রী পু ষ্কে চসং ধোচম িস্পলউি অস্পভখনতো অ্ক্ষয় কুমোেরক
2022 সোখলর স্পিধোনসভো স্পনিযোচখনর আখগ উিেোেরডে িযোি অ্যোম্বোরসিে
স্পহখসখি স্পনযুক্ত কখরখেন । 2017 সোখল, অিয কুমোরখক 'স্বেেো অ্চভযোি'এর জন্য উিরোেখির িযোন্ড অযোম্বোখসির স্পহখসখি স্পনযুক্ত করো হখযস্পেল । অিয
কুমোর, একিি কোিোচিয়োি-ভোেেীয় অস্পভখনতো এিং একজন চলস্পচ্চত্র
প্রখযোজক স্পযস্পন 100 টিরও লিস্পশ চলস্পচ্চখত্র অস্পভনয কখরখেন ।
2021 সোখল, ভোরতীয স্পক্রখকর্োর ঋর্ভ পন্তরক উিরোেখির িযোন্ড অযোম্বোসোির
স্পহখসখি স্পনযুক্ত করো হখযস্পেল । ভোরতীয স্পিল্ড হস্পক লেখলোযোড়, িদনো
কোর্োস্পরযোখক উিরোেখির মস্পহলো ও স্পশশু উন্নযন স্পিভোখগর িযোন্ড অযোম্বোখসির
স্পহখসখি স্পনযুক্ত করো হখযস্পেল |

চদশো পোটোচি বোটো ইচিয়োে িযোি অ্যোম্বোরসিে চিরসরব মরিোিীে
িরয়রেি
িোর্ো ইস্পন্ডযো স্পলস্পমখর্ি িস্পলউি অস্পভখনত্রী চদশো পোটোচিরক লকোম্পোস্পনর িযোন্ড
অযোম্বোখসির স্পহখসখি স্পনযুক্ত কখরখে । স্পতস্পন িযোখন্ডর প্রচোর করখিন এিং তোখের
মখধ্য িু র্ওযযোর িযোশন িোড়োখত যুি সংখযোগ লজোরেোর করখিন । পূ খিয, িোর্োর
অধীখন স্পিস্পভন্ন ললখিখলর প্রচোখরর জন্য কৃচে সোিি, সু শোন্ত চসং েোিপু ে এিং
চক্ররকট লেরলোয়োড স্মৃচে মোন্ধিো সহ স্পিস্পভন্ন লসস্পলস্পিটিখের সোখে যুক্ত হখযখে।
পরিতী প্রজখন্মর িস্পলউখির মুে স্পহসোখি স্পিখিস্পচত, পোর্োস্পন িতয মোখন লেখশর
অন্যতম জনস্পপ্রয অস্পভখনত্রী। স্পতস্পন অসোধোরণ িযোশন লসে এিং স্পির্খনখসর জন্য
পস্পরস্পচত |
22

চবশ্বব্যোংরকে প্রোক্তি পেোমশট ক প্রদীপ শোিরক ফোইিোে ইচিয়োে
লিয়োেম্যোি চিরসরব চিরয়োি কেো িরয়রে
আরএ শোখহর পেতযোখগর পর Pfizer India প্রদীপ শোিরক লিোখিযর লচযোরম্যোন
স্পনযুক্ত কখরখে । স্পতস্পন Crisil এর প্রোক্তন ব্যিস্থোপনো পস্পরচোলক এিং একজন
প্রস্পতষ্ঠোতো সেস্য । Crisil প্রস্পতষ্ঠোর আখগ, স্পতস্পন 1977 সোখল HDFC প্রস্পতষ্ঠোয
সহোযতো কখরস্পেখলন । স্পতস্পন USAID, স্পিশ্বব্যোংক এিং এশীয উন্নযন ব্যোংখকর
পরোমশযক স্পহখসখিও কোজ কখরখেন ।

িোফ চসরলকশি কচমশি 2022: চসচিয়ে আমলো এস. চকরশোে
িেুি SSC লিয়োেম্যোি চিরসরব চিযু ক্ত িরয়রেি
স্পসস্পনযর আমলো এস. চকরশোেরক িোফ চসরলকশি কচমশরিে (SSC)
লচযোরম্যোন স্পহখসখি স্পনখযোগ করো হখযখেন হখযখে। স্পিপোর্যখমন্ট অি পোখসযোখনল
অযোন্ড লট্র্স্পনং (DoPT) িোরো জোস্পর করো একটি আখেশ অনুসোখর, মস্পন্ত্রসভোর
স্পনখযোগ কস্পমটি অস্থোযীভোখি পেটি আপখগ্রি কখর ভোরত সরকোখরর সস্পচখির পখে
এস. চকরশোেরক স্পনখযোখগর অনুখমোেন স্পেখযখে । িতয মোখন স্পতস্পন বোচিিয ও চশল্প
মন্ত্রিোলরয়ে বোচিিয স্পিভোখগর স্পিখশর্ সস্পচি স্পহখসখি েোস্পযত্ব পোলন করখেন।

সঞ্জয় মোলরিোত্রো অ্থট মন্ত্ররকে DFS সচিব চিসোরব চিযু ক্ত িরয়রেি
সঞ্জয় মোলরিোত্রোরক অেয মন্ত্রখকর আস্পেযক পস্পরখর্িো স্পিভোখগ সস্পচি স্পহসোখি
স্পনযুক্ত করো হখযখে । স্পতস্পন রোজস্থোন কযোিোখরর 1990 ব্যোখচর IAS অস্পিসোর । এর
আখগ, সেয মোলখহোত্রো REC স্পলস্পমখর্খির লচযোরম্যোন এিং ম্যোখনস্পজং স্পিখরটর
স্পহসোখি স্পনযুক্ত স্পেখলন৷ স্পতস্পন লদবোশীর্ পোডোে স্থোখন এই পখে স্পনযুক্ত হখযখেন,
স্পযস্পন 31 জোনুযোরী, 2022-এ DFS সস্পচি স্পহসোখি তোুঁর লমযোে লশর্ কখরখেন৷

2022 সোরল পোোঁিটি অ্িলোইি লকোসট িোলু কেরে NSE একোরিচমে
সোরথ SBI িুচক্ত করেরে
লস্টর্ ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযো (SBI) পোুঁচটি অনলোইন লকোসয চোলু করোর জন্য NSE
একোখিস্পমর সোখে একটি পোর্যনোরশীপ কখরখে, যো একটি প্রখযোজনীয জীিন েিতো
স্পহসোখি আস্পেক
য সোিরতোর প্রচোর করখি৷ SBI িোরো স্পকউখরর্ করো লকোসযগুস্পল হল
তি এিং কমযিম স্পেকগুস্পলর একটি ভোল স্পমশ্রণ, যো স্পশিোেীখের ব্যোস্পঙ্কং, সম্মস্পত,
ঋখণর স্পনযমোিলী এিং অন্যোন্য স্পির্যগুস্পল ভোখলোভোখি লিোিোর জন্য সিম করখি৷
এই লকৌশলগত অযোখসোস্পসখযশখনর একটি অংশ স্পহখসখি NSE নখলজ হোি
িযোর্িখময SBI-এর পোুঁচটি উখিোধনী ম্যোচসভ ওরপি অ্িলোইি লকোসট
(MOOCs)-এর জন্য স্পশিোেীরো নস্পেভুক্ত করখত পোখরন। NSE একোখিস্পম হল
ভোরখতর ন্যোশনোল স্টক এেখচখের সম্পূ ণয মোস্পলকোনোধীন সহখযোগী প্রস্পতষ্ঠোন।
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মু িীশ্বে িোথ ভোিোচে মোদ্রোি িোইরকোরটটে িেুি প্রধোি চবিোেপচে
চিসোরব চিযু ক্ত িরয়রেি

CBSE-এে লিয়োেম্যোি পরদ িোম ললেোরলি IAS অ্চফসোে চবিীে
লযোশী

স্পেখযখে।

লসিোল লিোিয অি লসখকন্ডোস্পর এিু খকশখনর (CBSE) নতুন লচযোরম্যোন স্পহসোখি
স্পনযুক্ত হখযখেন IAS চবিীে লযোশী । স্পতস্পন IAS মরিোি আহুিোে স্থলোস্পভস্পর্ক্ত
হন, স্পযস্পন কৃস্পর্ ও কৃর্ক কল্যোণ স্পিভোখগ অস্পিসোর অন লিশোল স্পিউটি(OSD)
স্পহসোখি স্পনযুক্ত হখযখেন৷ চমঃ লিোশী মস্পণপু র কযোিোখরর 1992-ব্যোখচর IAS
অস্পিসোর এিং স্পশিো মন্ত্রখকর অধীখন উচ্চ স্পশিো স্পিভোখগর একজন অস্পতস্পরক্ত
সস্পচি। স্পতস্পন ন্যোশনোল লর্স্পস্টং এখজস্পে (NTA) এর মহোপস্পরচোলকও । 2010
সোখলও স্পতস্পন CBSE লচযোরম্যোখনর েোস্পযত্ব লপখযস্পেখলন |

JNU এে ভাইস-চ্যারেেে এম জ রদশ কুমােরক UGC-এে নতুন

লদবোচশস চমত্র ICAI -এে লপ্রচসরিরন্টে দোচয়ত্ব চিরয়রেি

মচ্ ােম্যান দ্ভিরসরব মরনানীত কো ির রে

লেিোস্পশস স্পমত্র 2022-23 সোখলর জন্য য ইিচিটিউট অ্ফ িোটটোিট
অ্যোকোউন্টযোন্টস অ্ফ ইচিয়ো (ICAI)-এর লপ্রস্পসখিন্ট স্পহসোখি স্পনিযোস্পচত
হখযখেন । ICAI কোউস্পেখলর তৃতীয লমযোখে েোস্পযত্ব পোলন করো লেিোস্পশস স্পমত্র
34 িেখররও লিস্পশ সময ধখর অযোকোউস্পন্টং লপশোয রখযখেন । একজন চোর্যোিয
অযোকোউন্টযোন্ট েোড়োও, স্পতস্পন একজন কস্ট অযোকোউন্টযোন্ট এিং একজন লকোম্পোস্পন
সস্পচি । স্পতস্পন কমোসয স্পনখয স্নোতখকোির স্পিস্পগ্র অজযন কখরখেন এিং স্পতস্পন একজন
আইন স্নোতখকর পোশোপোস্পশ একজন লযোগ্যতোসম্পন্ন তথ্য স্পসখস্টম অস্পির্রও ।

আইন মন্ত্রণোলয সূ খত্র জোনো লগখে, স্পিচোরপস্পত মু িীশ্বে িোথ ভোিোেীরক মোদ্রোি
িোইরকোরটটে প্রধোন স্পিচোরপস্পত স্পনখযোগ করো হখযখে । গত িেখরর নখভম্বখর
স্পিচোরপস্পত সঞ্জীব ব্যোিোচিটরক লমর্োলয হোইখকোখর্য িেস্পল করোর পর স্পিচোরপস্পত
ভোন্ডোস্পর মোদ্রোজ হোইখকোখর্যর ভোরপ্রোপ্ত প্রধোন স্পিচোরপস্পতর েোস্পযত্ব লনন। আইন
মন্ত্রক অন্ধ্রপ্রখেশ, উস্পড়ষ্যো এিং মধ্যপ্রখেশ হোইখকোখর্যর স্পিচোরক স্পহসোখি লমোর্ 13
জন অযোিখভোখকর্ এিং স্পতনজন স্পিচোর স্পিভোগীয কমযকতয োর স্পনখযোখগর স্পিজ্ঞস্পপ্ত

িােত িেকাে JNU (িওহেিাি মনহরু দবশ্বদবদ্যাির ে) িাইি-চযারেিে এম
ি রিে কুমােরক দবশ্বদবদ্যাি University Grants Commission(UGC)
নত়ুন মচ ােম্যান দনয়ুি করেরে। তারক পাৌঁচ বেরেে িন্য বা তাে ব ি 65 বেে
না হও া পয্ন্ত, মযটি েীঘ্রই মহাক না মকন দনয়ুি কো হর রে। অধ্যাপক দি দপ
দিং 65 বেে ব রি পিতযা কোে পরে 07 দিরিম্ব, 2021 মেরক ইউদিদি
মচ ােম্যারনে পিটি েূ ন্য দেি। দতদন 2018 িারি দনয়ুি হন।
এম জ রদশ কুমাে সম্পরকট:
মতরিঙ্গানাে নাির ান্ডা মিিাে মাদমিািা িারমে বাদিদা, 60 বেে ব িী কুমাে
IIT-মাদ্রাি মেরক স্নাতরকাত্তে দিদি এবং দপএইচদি করেরেন। দতদন কানািাে
অন্টাদেওরত ও াটােি়ু দবশ্বদবদ্যাির ে ইরিকট্রিকযাি অযান্ড কদম্পউটাে
ইদিদন াদেং দবিার মপাস্ট-িক্টোি রবষণাও িম্পন্ন করেরেন। িান়ু ােী
2016-এ JNU িাইি-চযারেিে দহিারব দনয়ুি হও াে আর দতদন IIT-দিদেে
তবদুযদতক প্ররকৌেি দবিার ে একিন অধ্যাপক দেরিন। JNU দিদি দহিারব কাি
কোে িম দতদন IIT-দিদেরত দেক্ষকতা চাদির যান।

NATO প্রধান মজনস স্টেরটনবা ট নেওর মকন্দ্রী ব্াাংরকে প্রধান
িরে িরলরেি
নে্ আটিাদন্টক ট্রিটি অ ্ানাইরিেন (NATO) প্রধান, মিনি স্টিরটনবা ্
বেরেে মেরষে দিরক নেওর ে মকন্দ্রী ব্যাংরকে িন্ে দহিারব িাদ ত্ব মনরবন।
পদিমা ও োদে াে মরধ্য ক্রমবধ্মান উরত্তিনাে মরধ্যই এই দনর া । পদিমা
মিেগুদি আেঙ্কা কেরে ময মরকাে ইউরক্রন আক্রমণ কোে পদেকল্পনা ের রে
যা ন্যারটা মিারট মযা িান কেরত চা ।
দকন্তু দমিঃ স্টিরটনবা ্ একিন 62 বেে ব িী প্রদেদক্ষত অে্নীদতদবি মিাে
দির দেরিন ময দতদন অরক্টাবরে তাে মম াি মেষ না হও া পয্ন্ত ন্যারটা মহািদচব
দহিারব োকরবন। নেওর ে মকন্দ্রী ব্যাংক আদে্ক নীদত দনধ্ােণ করে দকন্তু
মিরেে দবোি িাব্রিৌম িম্পি তহদবি পদেচািনা করে যা দবরশ্বে বৃ হত্তম।
23

িোেধোম প্রকরল্পে সু চপ্রম লকোরটটে প্যোরিরলে লিয়োেম্যোি েচব লিোপডো
পদেযোি করেরেি
প্রিীণ পস্পরখিশস্পিে েচব লিোপডো চরধোম প্রকখল্প সু স্পপ্রম লকোখর্যর উচ্চ িমতোসম্পন্ন
কস্পমটির (এইচস্পপস্পস) লচযোরম্যোন পে লেখক পেতযোগ কখরখেন । সু স্পপ্রম লকোর্য 14
স্পিখসম্বর "চিেোপিোে উরবরিে" পস্পরখপ্রস্পিখত প্রকখল্পর জন্য রোস্তোর স্পিগুণ রোস্তো প্রশস্তকরখণর অনুমস্পত লেয।
2019 সোখল, সু স্পপ্রম লকোর্য সমস্যোগুস্পল পরীিো করোর জন্য HPC লচোপড়ো গেন
কখরস্পেল এিং 2020 সোখলর লসখপ্টম্বখর রোস্তোর প্রস্থ ইতযোস্পে স্পির্খয তোর সুপোস্পরশ
গ্রহণ কখরস্পেল।

কৃচর্ লিটওয়োকট অ্যোপ পঙ্কি চত্রপোঠীরক িযোি অ্যোম্বোরসিে চিরসরব
চিযু ক্ত করেরে
এস্পগ্রখর্ক অযোপ কৃচর্ লিটওয়োকট এর িযোন্ড অযোম্বোখসির স্পহখসখি চলস্পচ্চত্র
অস্পভখনতো পঙ্কি চত্রপোঠিরক স্পনখযোগ করো হখযখে । অযোপটি িতয মোখন স্পহস্পদ,
মোরোঠি, পোেোস্পি এিং ইংখরস্পজখত পোওযো যোখচ্ছ এিং শীঘ্রই অন্যোন্য ভোর্োয চোলু
করোর পস্পরকল্পনো করো হখযখে ।
স্টোর্যআপটি ভোরত জু খড় তোখের কৃস্পত্রম িু স্পিমিো-স্পভস্পিক প্রযুস্পক্ত িযোর্িময
িোড়োখনোর জন্য নতুন তহস্পিল ব্যিহোর করোর পস্পরকল্পনো কখরখে । IIT েড়গপু খরর
প্রোক্তন েোত্র আস্পশস স্পমশ্র এিং স্পসিোন্ত লভোস্পমযো িোরো প্রস্পতস্পষ্ঠত কৃচর্ লিটওয়োকট
একটি িযোর্িময ততস্পর করখত ক্রমিধযমোন গ্রোমীণ ইন্টোরখনখর্র অনুপ্রখিশখক কোখজ
লোগোখি |
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এি িন্দ্ররশেেি টোটো সরেে লিয়োেম্যোি চিসোরব পু িেোয় চিযু ক্ত
িরলি
র্োর্ো সে প্রোইখভর্ স্পলস্পমখর্খির লিোিয স্পিতীয পোুঁচ িেখরর লমযোখের জন্য
লকোম্পোস্পনর এস্পেস্পকউটিভ লচযোরম্যোন স্পহখসখি এি িন্দ্ররশেেিরক পু নরোয
স্পনখযোখগর অনুখমোেন স্পেখযখে । লচযোরম্যোন স্পহসোখি চন্দ্রখশেরখণর িতয মোন লমযোে
2022 সোখলর লিব্রুযোস্পরর লশখর্র স্পেখক লশর্ হখত চখলখে৷ স্পতস্পন 2016 সোখল
র্োর্ো সখের লিোখিয লযোগেোন কখরন এিং 2017 সোখল লচযোরম্যোখনর েোস্পযত্ব গ্রহণ
কখরন৷

Ilker Ayci লক এয়োে ইচিয়োে এমচি এবং চসইও চিসোরব িোমকেি
কেো িরয়রে
Ilker Ayci এযোর ইস্পন্ডযোর নতুন CEO এবং MD স্পহখসখি স্পনযুক্ত হখযখেন ।
স্পতস্পন 2022 সোখলর 1লো এস্পপ্রল িো তোর আখগ স্পনখজর েোস্পযত্ব গ্রহণ করখিন । Ilker
Ayci তুস্পকয এযোরলোইখের একজন প্রোক্তন লচযোরম্যোন । ইলকোর হখলন একজন
স্পিমোন চোলনো স্পশখল্পর লনতো, স্পযস্পন তুস্পকয এযোরলোইনসখক স্পনখজর লমযোেকোখল
িতয মোন সোিখল্যর স্পেখক স্পনখয স্পগখযস্পেখলন ।
Ilker Ayci সম্পরকট:
•

Ayci 1971 সোখল ইস্তোম্বু খল জন্মগ্রহণ কখরন । স্পিলখকন্ট ইউস্পনভোস্পসযটির
রোষ্ট্রস্পিজ্ঞোন ও জনপ্রশোসন স্পিভোগ লেখক স্নোতক হওযোর পর স্পতস্পন
যুক্তরোখজযর স্পলিস স্পিশ্বস্পিযোলখযর রোষ্ট্রস্পিজ্ঞোন স্পিভোখগ গখির্ক স্পহখসখি
কোজ কখরন।

•

1994 সোখল তোর কমযজীিন শুরু কখর, তোখক যেোক্রখম কুতয সোন ইলোক্লোর
এ.এস., ইস্তোম্বু ল লমখট্র্োপস্পলর্ন স্পমউস্পনস্পসপ্যোস্পলটি, ইউস্পনভোসযোল স্পিস
টিকোখরর্ এ.এস.-খত লিশ কখযকটি পখে স্পনখযোগ লেওযো হখযস্পেল এিং
তোরপখর স্পতস্পন িোসোক স্পসখগোতয ো এ.এস.-এ লজনোখরল ম্যোখনজোর স্পহখসখি
েোস্পযত্ব পোলন কখর ন।

লিচমং অ্যোপ A23-এে িযোি অ্যোম্বোরসিে চিরসরব মরিোিীে
িরয়রেি শোিরুে েোি
লহি স্পিস্পজর্োল ওযোকয খসর মোস্পলকোনোধীন লগস্পমং অযোস্পিখকশন A23 এর িযোন্ড
অযোম্বোখসির স্পহসোখি িস্পলউি অস্পভখনতো শোহরুে েোন মখনোনীত হখযখেন |
শোহরুে েোন A23-এর ‘Chalo Saath Khele’ প্রচোরোস্পভযোখন উপস্পস্থত
েোকখিন | িযোন্ড অযোম্বোখসির স্পহসোখি, শোহরুে ভোরতীযখের মখধ্য িযোন্ডটিখক
উন্নীত করখত সহোযতো করখিন | লিিোখরশন অি ইস্পন্ডযোন লচম্বোসয অি কমোসয
অযোন্ড ইন্ডোস্পের লগস্পমং কস্পমটির মখত, 13 লকোটিেও লিস্পশ ব্যিহোরকোরীরো
িযোন্টোস্পস লিোর্যস লেলোর িখল ভোরত স্পিখশ্বর িৃ হিম িযোন্টোস্পস লিোর্যস মোখকয র্
হখয উখেখে ৷
24

চি অ্রশোক কুমোেরক ভোেরেে প্রথম িোেীয় সোমু চদ্রক চিেোপিো
সমন্বয়কোেী চিরসরব মরিোিীে কেো িরয়রে
অিসরপ্রোপ্ত ভোইস অযোিস্পমরোল, স্পজ অখশোক কুমোরখক সরকোর ভোরখতর প্রেম
িোেীয় সোমু চদ্রক চিেোপিো সমন্বয়কোেী স্পহখসখি স্পনযুক্ত কখরখে । ভোরত
সরকোর লেখশর সোমুস্পদ্রক স্পনরোপিো লজোরেোর করোর লখিয পেখিপটি স্পনখযখে ।
প্রোক্তন লনৌিোস্পহনীর একজন সহ-প্রধোন স্পজ অখশোক কুমোখরর স্পনখযোগ 14 িের
আখগ 26/11 মুম্বোই সন্ত্রোসী হোমলোর পখর সমুদ্র-সংক্রোন্ত স্পনরোপিো লজোরেোর করোর
জন্য ভোরখতর ধোরোিোস্পহক প্রখচষ্ট্োর অংশ স্পহসোখি লেেো হয, যেন সমুদ্র-িোস্পহত
সন্ত্রোসীখের একটি েল লসেোখন আর্োত হোখন।
NMSC (ন্যোশনোল লমস্পরর্োইম স্পসস্পকউস্পরটি লকো-অস্পিযখনর্র) জোতীয স্পনরোপিো
পস্পরর্খের সস্পচিোলখযর সোখে সমেয কখর কোজ করখি, যোর লনতৃখত্ব রখযখেন
NSA অ্চিে লিোভোল ।

ইেটিটিউট অ্ফ ইরকোিচমক লিোথ লিেি
পচেিোলক চিসোরব চিযু ক্ত করেরে

োরটরক সংবোদ

ইেটিটিউর্ অি ইখকোনস্পমক লগ্রোে অ্চিে চমরেে স্থোখন লচতন র্োখর্খক নতুন
পস্পরচোলক স্পহসখি স্পনযুক্ত কখরখে । স্পতস্পন 2016-2020 এর মখধ্য স্পরজোভয ব্যোঙ্ক অি
ইস্পন্ডযোর প্রেম আস্পেযক নীস্পত কস্পমটির সেস্য স্পেখলন | 45 িেখরর কম িযসী লেখশর
লসরো গখির্ণো অেযনীস্পতস্পিে স্পহসোখি 2014 সোখল স্পতস্পন মহোলখনোস্পিস লমখমোস্পরযোল
স্বণযপেক স্পজখতস্পেখলন৷

Honda Cars India-এে িেুি লপ্রচসরিন্ট ও CEO চিসোরব চিযু ক্ত
িরয়রেি Takuya Tsumura
জোপোস্পন অখর্ো লমজর Honda Motor Co. Ltd. Honda Cars India Ltd
(HCIL)-এর নতুন লপ্রস্পসখিন্ট ও CEO স্পহখসখি Takuya Tsumura-লক
স্পনখযোখগর লর্োর্ণো কখরখে | স্পতস্পন 2022 সোখলর 1 এস্পপ্রল লেখক এই পখের েোস্পযত্ব
সোমলোখিন ।

IOC অ্যোথচলটস কচমশি এমো লটেরিোরক লিয়োেম্যোি চিসোরব
পু িেোয় চিবট োচিে করেরেি
ইন্টোেন্যোশিোল অ্চলচম্পক কচমটি (IOC) অ্যোথচলটস কচমশি স্পিনল্যোখন্ডর
আইস হস্পক লেখলোযোড় এমো লটেরিোরক লচযোরম্যোন এিং লর্স্পিল লর্স্পনস
লেখলোযোড় লসউং চমি চেউরক প্রেম ভোইস-খচযোরম্যোন স্পহখসখি পু নরোয
স্পনযিযোস্পচত কখরখে । কস্পমশন স্পনউস্পজল্যোখন্ডর সোইস্পক্লস্ট সোরোহ ওযোকোরখক
কস্পমশখনর স্পিতীয স্পভস্পস স্পহখসখিও স্পনিযোস্পচত কখরখে ।
এমো লেেরিো একজন পোুঁচিোখরর অস্পলস্পম্পযোন এিং স্পিনল্যোন্ড মস্পহলো আইস হস্পক
েখলর প্রোক্তন অস্পধনোযক। স্পতস্পন 2024 সোখলর প্যোচেস অ্চলচম্পক লিমস পযযন্ত
কস্পমশখনর প্রধোন েোকখিন ।

সঞ্জীব সোন্যোলরক প্রধোিমন্ত্রীে অ্থট নিচেক উপরদষ্টো পচের্রদে
পূ িটকোলীি সদস্য চিসোরব মরিোিীে কেো িরয়রে
অেয মন্ত্রখকর প্রধোন অেযননস্পতক উপখেষ্ট্ো, সেীি সোন্যোলখক প্রধোনমন্ত্রীর
অেযননস্পতক উপখেষ্ট্ো পস্পরর্খের (EAC-PM) পূ ণ-য সমখযর সেস্য স্পহসোখি
অন্তভুযক্ত করো হখযখে | প্যোখনখলর লচযোরম্যোন স্পিখিক লেিরয লর্োর্ণো এটি
কখরখেন । স্পনখযোগটি দুই িেখরর লমযোখের জন্য করো হখযখে ।
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PEA সঞ্জীব সোন্যোল সম্পরকট:
•

প্রিীণ অেযনীস্পতস্পিে 1990 সোল লেখক আস্পেযক িোজোখরর সোখে কোজ করখেন
এিং EAC-PM-এ তোর অন্তভুযস্পক্ত শীর্য অেযননস্পতক উপখেষ্ট্ো সংস্থোখক
সোহোয্য করখি ।

•

2007 সোখল, সেীি সোন্যোলখক নগর ইসু যখত কোজ করোর জন্য Eisenhower
লিখলোস্পশপ লেওযো হখযস্পেল এিং ওযোল্ডয স্পসটিস সোস্পমর্ 2014-এ স্পসঙ্গোপু র
সরকোর তোখক সম্মোস্পনত কখরস্পেল ।

•

সেীি সোন্যোল লিব্রুযোরী 2017 এ অেয মন্ত্রখকর প্রধোন অেযননস্পতক উপখেষ্ট্ো
স্পহসোখি স্পনযুক্ত হন এিং এর আখগ িখযখচ ব্যোখঙ্কর ব্যিস্থোপনো পস্পরচোলক
স্পেখলন।

চিশ টিচভে িযোি অ্যোম্বোরসিে চিরসরব ঋর্ভ পন্তরক চিযু ক্ত কেো
িরয়রে
স্পিশ টিস্পভ ইস্পন্ডযো, ভোরতীয স্পক্রখকর্োর ঋর্ভ পন্তখক িযোন্ড অযোম্বোখসির স্পহখসখি
স্পনখযোখগর লর্োর্ণো কখরখে । ঋর্ভ পন্ত আগোমী দুই িেখরর জন্য এই িযোখন্ডর
360-স্পিস্পগ্র লযোগোখযোখগ উপস্পস্থত েোকখিন। D2H িযোখন্ড এই স্পিস্পনখযোগ এটিখক
আরও শস্পক্তশোলী করখত চখলখে৷

HUL িীচেি পেোঞ্জরপরক িি-এচিচকউটিভ লিয়োেম্যোি পরদ
চিরয়োি করেরে
চিন্দু স্তোি ইউচিচলভোে চলচমরটি (HUL) লিোখিযর লচযোরম্যোন এিং
লকোম্পোস্পনর CEO ও ব্যিস্থোপনো পস্পরচোলখকর পে আলোেো করোর লর্োর্ণো কখরখে
। চিচেি পেোঞ্জরপরক 31 মোচয, 2022 লেখক লকোম্পোস্পনর নন-এস্পেস্পকউটিভ
লচযোরম্যোন স্পহখসখি স্পনযুক্ত করো হখযখে । স্পতস্পন িতয মোখন HUL-এর মূল লকোম্পোস্পন
ইউস্পনস্পলভোখরর স্পচি অপোখরটিং অস্পিসোর স্পহখসখি েোস্পযত্ব পোলন করখেন । সেীি
লমহতো লকোম্পোস্পনর স্পচি এস্পেস্পকউটিভ অস্পিসোর এিং ম্যোখনস্পজং স্পিখরটর (স্পসইও
এিং এমস্পি) স্পহসোখি কমযরত েোকখিন।
লিোিয NRC িোরো করো সু পোস্পরশ গ্রহণ কখরখে এিং পরোেখপখক অ-স্পনিযোহী
লচযোরম্যোন স্পহখসখি স্পনখযোগ কখরখে ।

েোরকশ শমট ো আবোে IDBI ব্যোরঙ্কে এমচি এবং চসইও চিসোরব চিযু ক্ত
িরয়রেি
ইিোচস্ট্র্য়োল লিরভলপরমন্ট ব্যোঙ্ক অ্ফ ইচিয়ো (আইচিচবআই ব্যোঙ্ক) স্টক
এেখচেগুস্পলখক জোস্পনখযখে লয তোখের লিোিয রোখকশ শমযোখক 19 মোচয, 2022
লেখক কোযযকরী স্পতন িেখরর জন্য ব্যোখঙ্কর ব্যিস্থোপনো পস্পরচোলক এিং প্রধোন স্পনিযোহী
কমযকতয ো স্পহসোখি পু নরোয স্পনখযোখগর অনুখমোেন স্পেখযখে । েোরকশ শমট োে
পু নস্পনযযুস্পক্ত ব্যোখঙ্কর এমস্পি এিং স্পসইও স্পহসোখি চেিোভট ব্যোঙ্ক অ্ফ ইচিয়োে
(RBI) অনুখমোেন লপখযখে৷

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 মিরঙ্গ উৎিাদহত কো এবং মখিাধ়ু িা
অংেিহণ বাডারনাে উপে দৃদি দনবি করে। এই অযারিাদির েরনে িারে এই
ি়ু টিে িক্ষয মখিাধ়ু িা দবশ্বািরযাগ্যতা এবং অন্তি়ু্দি 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 োদঙ্কং মদহিারিে িাবিরি
েীষ্ 10 এবং দমশ্র তবরত েীষ্ 15-এ মপৌৌঁরেরেন৷ প্রেম িােতী মদহিা দযদন
ITTF েযাদঙ্কংর ে েীষ্ 50-এ মপৌৌঁরেরেন ৷

Banking News in Bengali
SBI ইচিয়ো INX-এ $300 চমচলয়ি ফেরমোসো বরিে প্রথম ইসু য
েোচলকোভুক্ত করেরে
লস্টর্ ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযো (SBI) $300 স্পমস্পলযন ফরমট োসো বি জোস্পর কখরখে এিং
ইস্পন্ডযো INX GIFT IFSC ইসু যখক তোস্পলকোভুক্ত কখরখে৷ ঋণেোতো হল প্রেম
ভোরতীয সিো স্পযস্পন িরখমোসো িখন্ডর মোধ্যখম অেয সংগ্রহ কখরখেন । SBI হল
প্রেম ইসু যকোরী যোর সিু জ িন্ড তিতভোখি 2021 সোখলর নখভম্বখর লোরিমবোিট
িক এিরিরঞ্জ একটি MOU এর মোধ্যখম তোস্পলকোভুক্ত হখযস্পেল |

SPMCIL িোচসক এবং লদওয়োরস িেুি ব্যোঙ্ক লিোট েোপোরিোে লোইি
েু রলরে
স্পসস্পকউস্পরটি স্পপ্রস্পন্টং অযোন্ড স্পমস্পন্টং কখপযোখরশন অি ইস্পন্ডযো স্পলস্পমখর্ি (SPMCIL)
নোস্পসখক এিং লেওযোখস 'িেুি ব্যোঙ্করিোট চপ্রচন্টং লোইি' স্থোপন কখরখে ।
ভোরখত, ব্যোঙ্কখনোর্ মুদ্রণ ও সরিরোখহর জন্য চোরটি েোপোেোনো আখে । এগুস্পল হল
মধ্যপ্রখেখশর লেওযোস, মহোরোখষ্ট্রর নোস্পসক (SPMCIL -এর মোস্পলকোনোধীন),
কণযোর্খকর মোইখসোর এিং পস্পিমিখঙ্গর সোলখিোস্পন (ভোরতীয স্পরজোভয ব্যোঙ্ক লনোর্
মুদ্রোন প্রোইখভর্ স্পলস্পমখর্খির (BRBNMPL) মোস্পলকোনোধীন)।
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RBI িোচসরকে ইচিরপরিে লকো-অ্পোরেটিভ ব্যোঙ্ক চলচমরটরিে
লোইরসে বোচেল করেরে
স্পরজোভয ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযো 03 লিব্রুযোরী, 2022-এ মহোরোখষ্ট্রর নোস্পসখকর
ইিচিরপিরিে লকো-অ্পোরেটিভ ব্যোঙ্ক চলচমরটি এর লোইখসে িোস্পতল
কখরখে৷ RBI িোরো লোইখসে িোস্পতল করোর প্রধোন কোরণ হল ব্যোখঙ্কর পযযোপ্ত মূলধন
এিং উপোজযখনর সম্ভোিনো নো েোকো৷ এর অেয হল লয, এটি ব্যোস্পঙ্কং লরগুখলশন অযোট,
1949-এর ধোরো 56-এর ধোরো 11(1) এিং ধোরো 22(3)(d) এর স্পিধোনগুস্পল লমখন
চখল নো৷

RBI ভোেেীয় মোরকটন্টোইল লকোঅ্পোরেটিভ ব্যোঙ্ক চলচমরটরিে উপে
চবচধচিরর্ধ আরেোপ করেরে
ভোরতীয স্পরজোভয ব্যোঙ্ক লেনউ এর ভোেেীয় মোরকটন্টোইল লকোঅ্পোরেটিভ ব্যোঙ্ক
চলচমরটরিে উপর 1 লক্ষ র্োকো মূলধন লতোলো সহ লিশ কখযকটি স্পিস্পধস্পনখর্ধ
আখরোপ কখরখে৷ 28 জোনুযোরী, 2022-এর পর লেখক এই স্পিস্পধস্পনখর্ধগুস্পল কোযযকর
হখযস্পেল৷ RBI িখলখে লয, লেনউ-স্পভস্পিক লকো-অপোখরটিভ ব্যোঙ্ক তোর
পূ িযোনুখমোেন ব্যতীত লকোনও ঋণ এিং অস্পগ্রম অনুেোন িো পু ননযিীকরণ িো লকোনও
স্পিস্পনখযোগ করখি নো৷

PNB পেঞ্জচলে সোরথ চমরল লকো-িযোরিি কন্টযোক্টরলস লক্রচিট
কোিট িোলু করেরে
পোঞ্জোব ন্যোশিোল ব্যোঙ্ক (PNB) এিং পেঞ্জচল আয়ুরবট দ চলচমরটি (PAL)
ভোরখতর ন্যোশিোল লপরমন্ট করপট োরেশি (NPCI)-এর সোখে পোর্যনোরস্পশপ কখর
লকো-িযোখন্ডি লক্রস্পির্ কোিয চোলু কখরখে । লকো-িযোখন্ডি লক্রস্পির্ কোিযগুস্পল
NPCI-এর RuPay িযোর্িখময লেওযো হয এিং এগুস্পল দুটি লভস্পরখযখন্ট পোওযো
যোয – 1) PNB RuPay Platinum এিং 2) PNB RuPay চসরলক্ট।
উভয লকো-িযোখন্ডি কোিযই Cash Back, লয়যোলটি পরয়ন্টসি প্রস্পতস্পেখনর
পতেস্পল পণ্য লকনোর জন্য লক্রস্পির্ পস্পরখর্িো অিোর কখর। PNB RuPay
িযোটিনোম এিং PNB RuPay স্পসখলট কোিযধোরীরো সস্পক্রয করোর সময 300
চেওয়োিট পরয়রন্টে একটি স্বোগত লিোনোস পোখিন।
কোরিটে সু চবধো:
• িযোটিনোম এিং স্পসখলট কোিযগুস্পল দুর্যর্নোজস্পনত মৃ তুয এিং ব্যস্পক্তগত
অিমতোর জন্য যেোক্রখম ₹2 লক্ষ এিং ₹10 লরক্ষে আকর্যণীয িীমো
কভোর কখর ।
• িযোটিনোম কোিয ₹25,000 লেখক ₹5 লোে এিং স্পসখলট কোিয ₹50,000
লেখক ₹10 লোরেে লক্রস্পির্ সীমো অিোর কখর |
• পূ িযিতী িেখর প্রস্পতটি লকোযোর্যোখর অন্তত একিোর কোিয ব্যিহোর করো হখল
িোস্পর্যক স্পি মওকুি করো হখি।

RBI আচথট ক সোক্ষেেো সপ্তোি 2022 পোলি কেরে িরলরে:
লফব্রুয়োচে 14-18
স্পরজোভয ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযো 2022 সোখলর 14-18ই লিব্রুযোরী আচথট ক সোক্ষেেো
সপ্তোি 2022 স্পহসোখি পোলন করখত চখলখে । ভোরতীয স্পরজোভয ব্যোঙ্ক (RBI) 2016
সোল লেখক প্রস্পত িের সোরো লেখশ একটি স্পনস্পেযষ্ট্ স্পেখমর উপর আস্পেযক স্পশিোর িোতয ো
প্রচোর করখত আচথট ক সোক্ষেেো সপ্তোি(FLW) পস্পরচোলনো করখে ।
26

এই বেরেে চথম:
আস্পেযক সোিরতো সপ্তোহ 2022-এর স্পেম হল: “Go Digital, Go Secure”।
স্পনরোপে ও স্পনস্পিত স্পিস্পজর্োল ললনখেন স্পনস্পিত করোর লখিয এই িেখরর আস্পেযক
সোিরতো সপ্তোখহর লিোকোস স্পনম্নস্পলস্পেত স্পতনটি স্পির্খযর উপর েোকখি:
•

স্পিস্পজর্োল ললনখেখনর সু স্পিধো

•

স্পনরোপিো / স্পনরোপে লিোধ এিং স্পিস্পজর্োল ললনখেখনর জন্য লকোন আশঙ্কো লনই

•

গ্রোহকখের সু রিো

'চিও কোরলকশিস' প্ল্যোটফরমট ে িন্য লক্রচিটোস সচলউশরিে সোরথ
আেচবএল ব্যোরঙ্কে িুচক্ত িরয়রে
RBL ব্যোংক ‘চিও কোরলকশিস’ িযোর্িখমযর জন্য লক্রস্পির্োস সস্পলউশখনর
সোখে অংশীেোস্পরত্ব কখরখে । ব্যোংকটি ললোন চক্র জু খড় সংগ্রখহর েিতো ত্বরোস্পেত
করখত SaaS-স্পভস্পিক িযোর্িময ব্যিহোর করখি । িযোর্িমযটি স্বযংস্পক্রযভোখি
গ্রোহকখের কোখে সহোনুভূস্পতশীল পিস্পতখত লপৌুঁেোখনোর জন্য এিং তোখের ঋণ
পস্পরখশোখধ অনুপ্রোস্পণত করোর জন্য লকৌশলগুস্পল ততস্পর কখরখে ।
িযোর্িমযটি প্রস্পতটি গ্রোহখকর জন্য ঋণ পস্পরখর্িোর উখেখশ্য কোস্টমোইজি লপখমন্ট
িযোন অিোর কখর | স্পনও কোখলকশন িযোর্িময হল একটি Do It Yourself
(DIY) ঋণ ব্যিস্থোপনো িযোর্িময, যো গ্রোহকখের স্পনস্পিযখি স্পনরীিণ, পস্পরচোলনো এিং
তোখের িখকযো পস্পরখশোধ করখত সহোযতো করখি ।

CBI 22,842 লকোটি টোকোে ভোেরেে সবরিরয় বড ব্যোঙ্ক িোচলয়োচেে
সন্ধোি লপরয়রেি
লসিোল বু যরেো অ্ফ ইিরভচিরিশি (চসচবআই) 22,842 লকোটি র্োকোর
আস্পেযক জোস্পলযোস্পতর অস্পভখযোখগ ABG স্পশপইযোখিযর স্পিরুখি মোমলো কখরখে ।
ABG স্পশপইযোিয হল ABG গ্রুখপর ফ্ল্যোগস্পশপ সিো । এটি 28টি ব্যোঙ্ক ও আস্পেযক
প্রস্পতষ্ঠোখনর একটি কনখসোটিযযোখমর সোখে 22,842 লকোটি র্োকোর প্রতোরণো কখরখে৷
এটিই এেন পযযন্ত লসিোল বু যরেো অ্ফ ইিরভচিরিশরিে (চসচবআই) িোরো
নস্পেভুক্ত সিখচখয িড় ব্যোঙ্ক জোস্পলযোস্পতর মোমলো । FIR-এ ABG স্পশপইযোখিযর
তৎকোলীন CMD ঋস্পর্ আগরওযোখলর নোম রখযখে ।

ইরয়স ব্যোঙ্ক ‘Agri Infinity’ লপ্রোিোম িোলু করেরে
লিসরকোস্পর েোখতর ঋণেোতো ইরয়স ব্যোঙ্ক উখযোক্তো উখযোখগর পরোমশয স্পেখয েোয
ও কৃস্পর্ েোখতর ইখকোস্পসখস্টখম স্পিস্পজর্োল অেযোযন সমোধোখনর জন্য একটি ‘Agri
Infinity’ লপ্রোগ্রোম চোলু কখরখে । েোয এিং কৃস্পর্ ভযোলু লচইন জু খড় আস্পেযক
উভোিখনর উপর কোজ করো এস্পগ্র-স্পিনখর্ক স্টোর্য-আপগুস্পল এই লপ্রোগ্রোখমর অধীখন
আখিেন করোর লযোগ্য এিং স্পিস্পজর্োল সমোধোখনর জন্য ইখযস ব্যোংখকর সোখে কোজ
করখত পোখর ।
এই উখযোখগর মোধ্যখম, স্টোর্যআপগুস্পলর একটি স্পনিযোস্পচত েল শুধু মোত্র অস্পভজ্ঞ
ব্যোঙ্কোরখের িোরো অস্পভজ্ঞতোমূলক উন্নযখনর জন্য লমন্টস্পরং পোখি নো িরং ইখযস
ব্যোখঙ্কর স্পিস্পজর্োল ব্যোস্পঙ্কং পস্পরকোেোখমো এিং লনর্ওযোখকয র অযোখেস পোখি, নতুন
সমোধোনগুস্পল পোইলর্ করোর জন্য সহখযোস্পগতোমূলক সু খযোগ এিং তহস্পিল সংগ্রখহর
পরোমশয পোখি৷ উভি, কৃর্ক অন-খিোস্পিযং, কৃর্ক লকওযোইস্পস, লক্রস্পির্ লস্কোস্পরং,
িুুঁ স্পক মূল্যোযন, পযযখিিণ এিং প্রশমন, স্পিতরণ এিং পু নরুিোর সমোধোন এিং নগে
ব্যিস্থোপনো ব্যিস্থোর সোখে জস্পড়তরো আখিেন করখত পোখরন ।
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JPMorgan লমটোভোরসট প্ররবশ কেো প্রথম ব্যোঙ্ক িরয় উরঠরে
JPMorgan লমর্োভোখসয shop স্থোপন করোর লিখত্র স্পিখশ্বর প্রেম ব্যোংক হখয
উখেখে । মোস্পকযন যুক্তরোখষ্ট্রর িৃ হিম এই ব্যোঙ্ক ব্লকখচইন-স্পভস্পিক স্পিশ্ব
লিখসিোল্যোখন্ড একটি lounge েু খলখে । ব্যিহোরকোরীরো তোখের ভোচযু যোল অিতোর
ততস্পর করখত, ভোচযু যোল লিস ততস্পর করখত এিং ইখেস্পরযোম-স্পভস্পিক
পস্পরখর্িোগুস্পলর সু যর্ অনুসোখর ‘অস্পনে লোউে’ নোমক lounge-এ লর্োরোখিরো
করখত পোরখি । lounge-এ ব্যোখঙ্কর স্পসইও লিচম চিমরিে একটি স্পিস্পজর্োল স্পচত্রও
রখযখে৷
লমটোভোসট চক?
লমর্োভোসয হল একটি ভোচযু যোল মহোস্পিশ্ব লযেোখন ব্যিহোরকোরীরো তোখের অিতোখরর
মোধ্যখম সোমোস্পজকীকরণ, লকনোকোর্ো, এমনস্পক ইখভখন্ট লযোগেোখনর মখতো একোস্পধক
কোযযকলোপ করখত পোরখি ।

SBI, PNB, BoB, UBI, Canara Bank এবং BoM IDRCL-এ
অ্ংশীদোচেত্ব করেরে
লস্টর্ ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযো (SBI), পোেোি ন্যোশনোল ব্যোঙ্ক (PNB), ব্যোঙ্ক অি িখরোেো
(BOB), ইউস্পনযন ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযো (UBI), কোনোরো ব্যোঙ্ক এিং ব্যোঙ্ক অি
মহোরোষ্ট্র (BOM) India Debt Resolution Company Ltd (IDRCL)এ তোখের সেস্যতোর কেো লর্োর্ণো । পোিস্পলক লসটর ব্যোঙ্কগুস্পল (PSBs) এিং
পোিস্পলক FIs আইস্পিআরস্পসএল-এর সখিযোচ্চ 49% লশযোর ধোরণ করখি এিং িোস্পক
অংশ লিসরকোস্পর-েোখতর ঋণেোতোখের কোখে েোকখি । NARCL লকোম্পোস্পন
আইখনর অধীখন অন্তভুযক্ত করো হখযখে এিং পোিস্পলক লসটর ব্যোঙ্কগুস্পলর
NARCL-এ 51 শতোংশ লশযোর েোকখি।
এই ব্যোঙ্কগুস্পল িোরো অস্পধগ্রহণ করো অংশগুস্পল নীখচর সোরণীখত লেওযো হখযখে।
ব্যোংকগুস্পল IDRCL-এ তোখের অংশীেোস্পরত্ব আরও কস্পমখয লেখি যো নীখচর
সোরণীখতও লেওযো হখযখে:

RBI NBFC-গুচলরক 30 লসরটম্বে, 2025-এে মরধ্য মূ ল আচথট ক
পচেরর্বো সমোধোি িোলু কেরে বরলরে
স্পরজোভয ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযো সম্প্রস্পত সমস্ত নন-ব্যোস্পঙ্কং আস্পেযক সংস্থোগুস্পলখক
(NBFCs)-লক স্পনখেয শ স্পেখযখে লয– 1 অখটোির, 2022 লেখক 10 িো তোর লিস্পশ
'চফিি পরয়ন্ট সোচভটস লিচলভোচে ইউচিট' সহ মধ্য ও উপখরর স্তখর অিশ্যই
লকোর স্পিনোস্পেযোল সোস্পভযখসস সস্পলউশন (CFSS) প্রখযোগ করখত হখি।
কী Takeaways:
•

NBFC গুস্পল 30 লসখপ্টম্বর, 2025 এর মখধ্য মূল আস্পেযক পস্পরখর্িো সমোধোন
িোস্তিোযন করখি, যো RBI িোরো িলো হখযখে৷

•

উপখরর এিং মোিোস্পর স্তখরর NBFC গুস্পল যোখের 10 িো তোর লিস্পশ স্পিেি
পখযন্ট সোস্পভযস লিস্পলভোস্পর ইউস্পনর্ রখযখে তোখের লসখপ্টম্বর 2025 এর মখধ্য
এটি িোস্তিোযন করখত হখি ।

Science & Technology News in Bengali
স্যোমসোং 2021 সোরল চবরশ্বে শীর্ট লসচমকিোক্টে লকোম্পোচি চিরসরব
ইরন্টলরক েোচডরয় লিরে
গখির্ণো সংস্থো কোউন্টোরপখযন্ট লর্কখনোলস্পজ মোখকয র্ স্পরসোখচযর প্রকোস্পশত একটি
প্রস্পতখিেন অনুসোখর, েস্পিণ লকোস্পরযোর ইখলকট্র্স্পনে উত্পোেনকোরী জোযোন্ট,
স্যোমসোং ইখলকট্র্স্পনে 2021 সোখল আখযর স্পেক লেখক মোস্পকযন স্পচপখমকোর
ইখন্টলখক েোস্পড়খয স্পিখশ্বর শীর্যস্থোনীয স্পচপখমকোর হখয উখেখে ।

IISc. ভোেরেে অ্ন্যেম শচক্তশোলী সু পোে কচম্পউটোে ‘Param

State Bank of India (SBI)

12.30%

Reduces stake
by March 31,
2022
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%

ইস্পন্ডযোন ইনস্পস্টটিউর্ অি সোখযে(IISc.), লিঙ্গোলু রু, ভোরখতর সিখচখয
শস্পক্তশোলী সু পোরকস্পম্পউর্োরগুস্পলর মখধ্য একটি Param Pravega এর ইনস্টল
এিং কস্পমশন কখরখে । এটি ভোরতীয একোখিস্পমক প্রস্পতষ্ঠোখনর িৃ হিম সু পোর
কস্পম্পউর্োর । Param Pravega এর লমোর্ সু পোরকস্পম্পউটিং িমতো 3.3
লপটোফ্লপ (1 লপর্োফ্ল্প এক লকোযোস্পরস্পলযন িো প্রস্পত লসখকখন্ড 1015
অ্পোরেশরিে সমোন)।

Bank of Baroda (BoB)

12.30%

9.90%

যু ক্তেোরিযে িরবর্কেো ‘Sea-Dragon’-এে 180-চমচলয়ি বেরেে

Stake
acquired

Name of Bank

চিচিটোল লপরমরন্টে পচেকোঠোরমো উন্নে কেরে মোিোেকোিট SBI
লপরমরন্টে সোরথ িুচক্ত করেরে
মোস্টোরকোিয, তোর ফ্ল্যোগস্পশপ কযোখম্পইন 'টিম কযোশখলস ইস্পন্ডযো'-এর সম্প্রসোরণ
স্পহসোখি লস্টর্ ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযো লপখমন্টস-এর সোখে স্পিস্পজর্োল লপখমন্ট
পস্পরকোেোখমোখক উন্নত করখত লেনউ, গুযোহোটি এিং িোরোণসীখত পোর্যনোরস্পশপ
কখরখে । এই ব্যস্ততোর সময, মোস্টোরকোিয টিম কযোশখলস ইস্পন্ডযোর লস্বচ্ছোখসিক
এিং SBI লপখমন্টস স্পিস্পজর্োল লপখমন্ট গ্রহখণর সু স্পিধো, স্পনরোপিো এিং অন্যোন্য
সু স্পিধো সম্পখকয মোইখক্রো-ব্যিসোযীখের সোখে কেো িখলখে ।
27

Pravega’ এর কচমশি করেরে

পু েরিো িীবোশ্ম েুোঁ রি লপরয়রেি
ইউনোইখর্ি স্পকংিখমর গখির্করো ‘Sea-Dragon’ নোখম পস্পরস্পচত একটি
ইচেোখযোসখরর 180-স্পমস্পলযন িেখরর পু রখনো জীিোখশ্মর ধ্বংসোিখশর্ েুুঁখজ
লপখযখেন । গখির্করো এই অঞ্চখলর সিখচখয উখিেখযোগ্য আস্পিষ্কোরগুস্পলর মখধ্য
এটিখক উখিে কখরখেন | Ichthyosours শোরীস্পরক আকৃস্পত িলস্পিখনর সোখে
সোদৃশ্যপূ ণয এিং 250 স্পমস্পলযন িের আখগ এটি আস্পিভূযত হওযোর পখর প্রোয 90
স্পমস্পলযন িের আখগ স্পিলু প্ত হখয যোয ।
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Corbevax DGCI বোেো 12-18 বয়রসে িন্য িরুচে অ্িু রমোদি
লপরয়রে
ভোরখতর রোিস করিোলোে লিিোরেল(DCGI) 12 লেখক 18 িের িযসী
স্পশশুখের জন্য কখরোনো ভযোকস্পসন বোরয়োলচিকযোলস ই চলচমরটরিে
করবট ভযোি এর অনুখমোেন কখরখে । হোযদ্রোিোে-স্পভস্পিক িোমযোস্পসউটিকযোল
লকোম্পোস্পন িোখযোলস্পজকযোল ই স্পলস্পমখর্ি জোস্পনখযখে লয, তোখের কখরোনভোইরোস
ভযোকস্পসন Corbevax ভোরখতর তৃতীয স্বখেশী ভযোকস্পসন । ভোরত িোখযোখর্খকর
লকোভযোস্পেন 3 জোনুযোস্পর লেখক 15 লেখক 18 িের িযসী স্পশশুখের লেওযো হখচ্ছ।

ভোেে সেকোে সপ্তোিব্যোপী ‘চবজ্ঞোি সবট ত্র পূ িযরে’ িোমক চবজ্ঞোি
প্রদশট িীে আরয়োিি করেরে
ভোরত সরকোর আিোচদ কো অ্মৃ ে মরিোৎসব স্মরখণর অংশ স্পহসোখি 22 লেখক
28 লিব্রুযোস্পর, 2022 পযযন্ত ‘চবজ্ঞোি সবট ত্র পু িযরে’ স্পশখরোনোখম একটি
সপ্তোহব্যোপী স্পিজ্ঞোন প্রেশযনীর আখযোজন কখরখে । এটি হোইস্পিি মখিখলর মোধ্যখম
সোরোখেখশর 75টি স্থোখন পস্পরচোস্পলত হখি । উখিোধনী অনুষ্ঠোনটি 22লশ লিব্রুযোস্পর
নযোস্পেস্পির স্পিজ্ঞোন ভিখন অনুস্পষ্ঠত হয ।
প্রেশযনীটি স্পিজ্ঞোন ও প্রযুস্পক্তর (S&T) উেযোপন করখি এিং লেখশর তিজ্ঞোস্পনক
উিরোস্পধকোর এিং প্রযুস্পক্তর েিতো প্রেশযন করখি ।
প্রদশট িীে মূ ল তবচশষ্টয:
•

ইখভন্টটিখত 75টি প্রেশযনী, 75টি িক্তৃতো, 75টি চলস্পচ্চত্র, 75টি লরস্পিও
আখলোচনো, 75টি স্পিজ্ঞোন সোস্পহখতযর কোযযক্রম এিং আরও অখনক স্পকেু
েোকখি৷

•

ইখভন্টটি চোরটি প্রধোন স্পেখম স্পিভক্ত করো হখযখে |

•

স্পিজ্ঞোন ও প্রযুস্পক্তর ইস্পতহোস লেখক |

•

আধু স্পনক ভোরতীয স্পিজ্ঞোন ও প্রযুস্পক্তর মোইলিলক |

•

স্বখেশী পরম্পরী উভোিন এিং স্পিজ্ঞোন ও প্রযুস্পক্ত |

•

ভোরখত রূপোন্তর |

চেলোরয়ে চিওে িেুি Subsea কযোবল ‘ইচিয়ো-এচশয়ো-এিরপ্রস’
মোলবীপরক সংযু ক্ত কেরব
ভোরখতর িৃ হিম 4G লমোিোইল িিব্যোন্ড এিং স্পিস্পজর্োল পস্পরখর্িো প্রেোনকোরী,
Reliance Jio Infocomm Ltd. পরিতী প্রজখন্মর মোস্পল্ট-খর্রোস্পির্ ইস্পন্ডযোএস্পশযো-এেখপ্রস (IAX) মোলিীখপর Hulhumale লত সমুখদ্রর তলখেখশ লকিল
স্পসখস্টম অিতরণ করখি৷ উচ্চ িমতো এিং উচ্চ-গস্পতর IAX স্পসখস্টম
Hulhumale লক ভোরত এিং স্পসঙ্গোপু খরর স্পিখশ্বর প্রধোন ইন্টোরখনর্ হোিগুস্পলর সোখে
সরোসস্পর সংযুক্ত করখি।
আিোেচস কযোবল চসরিরমে মূ ল পরয়ন্ট:
•

লির্ো লসন্টোখরর সোখে সমুখদ্রর তলখেখশর লকিল স্পসখস্টমগুস্পল 5G এিং
স্পিস্পজর্োল অেযনীস্পতখক সমেযন কখর, যো ভোরখতর স্পিস্পজর্োল ইখকোস্পসখস্টমখক
সিম করোর জন্য স্পিশোল সমস্পেত িমতো ততস্পর কখর৷

•

এই উচ্চ িমতো এিং উচ্চ-গস্পতর স্পসখস্টমটি 16,000 স্পকখলোস্পমর্োখরর লিস্পশ
100Gb/s গস্পতখত 200Tb/s এর লিস্পশ িমতো প্রেোন করখি।
28

IIT রুেচক উিেোেরড ‘চকসোি’ লমোবোইল অ্যোপ িোলু করেরে
ইস্পন্ডযোন ইনস্পস্টটিউর্ অি লর্কখনোলস্পজ রুরস্পক 'গ্রোমীণ কৃস্পর্ লমৌসম লসিো'
(GKMS)’ প্রকখল্পর অংশ স্পহসোখি একটি আঞ্চস্পলক কৃর্কখের সখচতনতো
কমযসূস্পচর আখযোজন কখরখে এিং কৃর্কখের জন্য KISAN লমোিোইল
অযোস্পিখকশন চোলু কখরখে । অযোপটি কৃর্কখের কৃস্পর্-আিহোওযো সংক্রোন্ত পস্পরখর্িো
প্রেোন করখি। হস্পরিোর, লেরোদুন এিং পোউস্পর গোখড়োযোল লজলোর কৃর্করো এই
কমযসূস্পচখত অংশ লনন ।
অ্যোপ সম্পরকট:
• স্পকসোন অযোপ লিোখনর মোধ্যখম হস্পরিোর লজলোর সমস্ত েযটি ব্লখকর জন্য
কৃর্কখের আিহোওযোর পূ িযোভোস এিং আিহোওযো-স্পভস্পিক কৃস্পর্ আিহোওযো
উপখেষ্ট্ো িু খলটিনগুস্পলর সহজ অযোখেস প্রেোন কখর৷
•

অযোপটি িটর েু শিু স্পমজযো, স্পসস্পনযর সোখযস্পন্টস্ট, স্পরস্পজওনোল স্পরখমোর্ লসস্পেং
লসন্টোর (RRSC), ন্যোশনোল স্পরখমোর্ লসস্পেং লসন্টোর (NRSC), ইস্পন্ডযোন
লিস স্পরসোচয অগযোনোইখজশন (ISRO), নযো স্পেিী, িটর স্পসএস িো, একজন
অসোমোন্য স্পিজ্ঞোনীর স্পনখেয শনোয ততস্পর কখরখেন। এিং RRSC, NRSC,
ISRO, হোযদ্রোিোখের স্পচি লজনোখরল ম্যোখনজোর।

•

কৃস্পর্ আিহোওযো সংক্রোন্ত উপখেষ্ট্ো পস্পরখর্িোগুস্পল লযৌেভোখি AMFU
(Agromet Field Unit Roorkee) IIT রুরস্পক এিং ইস্পন্ডযো
লমটিওখরোলস্পজকযোল স্পিপোর্যখমন্ট (IMD) িোরো প্রেোন করো হয।

সোইবোে আক্রমি লমোকোরবলোয় IBM লবিোলু রুরে িেুি
সোইবোেচসচকউচেটি িোরবে উরমোিি করেরে
ইন্টোেন্যোশিোল চবিরিস লমচশিস করপট োরেশি (IBM) এচশয়ো প্যোচসচফক
(APAC) অঞ্চল জু খড় তোর ক্লোখযন্টখের উখিখগর সমোধোন করখত লিঙ্গোলুরুখত
একটি সোইিোর স্পনরোপিো লকন্দ্র চোলু কখরখে । িহু স্পমস্পলযন িলোখরর আইস্পিএম
স্পসস্পকউস্পরটি কমোন্ড লসন্টোর কণযোর্খকর লিঙ্গোলু রুখত আইস্পিএম অস্পিখস অিস্পস্থত
হখি । 2022 সোখলর জন্য IBM ললোিোল অযোনোলোইস্পসস স্পরখপোখর্য িলো হখযখে লয,
এস্পশযো সিখচখয লিস্পশ সোইিোর আক্রমখণর সম্মু েীন হওযো মহোখেশ স্পহসোখি
আস্পিভূযত হখযখে |

িোসো 2031 সোরল আন্তিটোচেক মিোকোশ লিশি লথরক অ্বসে লিরব
NASA এর মখত, আন্তজযোস্পতক মহোকোশ লস্টশনটি 2031 সোল পযযন্ত তোর
কোযযক্রম চোস্পলখয যোখি এিং তোরপখর প্রশোন্ত মহোসোগখরর একটি জনিসস্পতহীন
এলোকোয স্পিধ্বস্ত হখি, যো পখযন্ট চিরমো িোরম পস্পরস্পচত। আন্তজযোস্পতক মহোকোশ
লস্টশন-এর অিসর গ্রহখণর পখর কোজ চোস্পলখয যোওযোর জন্য এটি স্পতনটি মুক্তউড়ন্ত মহোকোশ লস্টশন স্পেখয প্রস্পতস্থোস্পপত হখি। NASA ISS-এর প্রেম িোস্পণস্পজযক
মস্পিউল প্রেোখনর জন্য স্পহউস্টন-স্পভস্পিক অযোস্পেওম লিসখক লিখে স্পনখযখে।
দুই েশখকরও লিস্পশ সময ধখর, ইন্টোরন্যোশনোল লিস লস্টশন (ISS) প্রস্পত
লসখকখন্ড প্রোয আট চকরলোচমটোে লবরি পৃ স্পেিীখক প্রেস্পিণ করখে এিং
নখভোচোরী ও মহোকোশচোরীখের একটি আন্তজযোস্পতক েল যুগোন্তকোরী তিজ্ঞোস্পনক
তেন্ত পস্পরচোলনো করখত পোরখে, যো গভীর মহোকোশ অনুসন্ধোখনর েরজো েু খল
স্পেখযখে। স্পকন্তু এেন নোসো লর্োর্ণো কখরখে লয মহোকোশযোনটি 2031 সোখল কোজ
িন্ধ করখি, তোরপখর এটি কিপে লেখক লিস্পরখয যোখি এিং েস্পিণ প্রশোন্ত
মহোসোগখরর জখল হোস্পরখয যোখি ।
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ISRO সফলভোরব পৃ চথবী পযট রবক্ষিকোেী স্যোরটলোইট EOS-04 এে
উৎরক্ষপি করেরে

ভোেে এবং ASEAN লদশগুচল চিচিটোল ওয়োকট প্ল্যোি 2022 এে
অ্িু রমোদি করেরে

ইচিয়োি লস্পস চেসোিট অ্িট োিোইরিশি (ISRO) সিলভোখি একটি আেয
অিজোরখভশন স্যোখর্লোইর্ EOS-04 এিং দুটি লেোর্ স্যোখর্লোইর্ কিপখে
সিলভোখি উৎখিপণ কখরখে । এটি স্পেল 2022 সোখল ISRO-এর প্রেম লঞ্চ
স্পমশন । অন্ধ্রপ্রখেখশর শ্রীহস্পরখকোর্োয সতীশ ধোওযোন মহোকোশ লকখন্দ্রর প্রেম লঞ্চ
প্যোি লেখক PSLV-C52 রখকখর্ স্যোখর্লোইর্গুস্পল উৎখিপণ করো হখযস্পেল ।

ভোরত এিং ASEAN লেশগুস্পল অনুস্পষ্ঠত স্পিতীয ASEAN স্পিস্পজর্োল মন্ত্রীখের
(ADGMIN) তিেখক ভোরত- ASEAN স্পিস্পজর্োল ওযোকয িযোন 2022
স্পশখরোনোখমর একটি কময পস্পরকল্পনো অনুখমোেন করো হখযখে । ADGMIN তিেখক
সহ-সভোপস্পত স্পেখলন লেিু স্পসংহ লচৌহোন, লযোগোখযোগ প্রস্পতমন্ত্রী, ভোরত সরকোখরর
এিং অযোিস্পমরোল টিন অং সোন, স্পমযোনমোখরর পস্পরিহন ও লযোগোখযোগ মন্ত্রী ।

ভোেেীয় েচিে প্রধোি ‘রবদোন্ত’ ভোেরে লসচমকিোক্টে তেচে কেরব
ভোরতীয েস্পনর প্রধোন লবদোন্ত ভোরখত লসস্পমকন্ডোটর ততস্পরর জন্য একটি লযৌে
উখযোগ(JV) গেখনর উখেখশ্য তোইওযোখনর ইখলকট্র্স্পনে উত্পোেনকোরী
লকোম্পোস্পন লহোন হোই লর্কখনোলস্পজ গ্রুপ (Foxconn নোখম লিস্পশ পস্পরস্পচত) এর
সোখে চুস্পক্ত কখরখে। লিেোখন্তর নন-এস্পেস্পকউটিভ লচযোরম্যোন অ্চিল
আিেওয়োল লজস্পভ লকোম্পোস্পনর লচযোরম্যোন স্পহসোখি স্পনযুক্ত হখিন।
ভোরখত লসস্পমকন্ডোটরগুস্পলর স্থোনীয উৎপোেখনর একটি ইখকোস্পসখস্টম ততস্পর করোর
জন্য লসস্পমকন্ডোটর এিং স্পিসখি উত্পোেখনর জন্য সরকোর 76,000 লকোটি র্োকোর
লপ্রোিোকশন-স্পলঙ্কি ইনখসনটিভ(PLI) স্পস্কম লর্োর্ণো করোর পর ইখলকট্র্স্পনে
উত্পোেন লিখত্র এটিই প্রেম লযৌে উখযোগ । লিেোন্ত JV লত সংখ্যোগস্পরষ্ঠ
লশযোরখহোল্ডোর হখি এিং Foxconn তুলনোমূলকভোখি কম লশযোর ধোরণ করখি।

Summits & Conference News in Bengali
প্রধোিমন্ত্রী িরেন্দ্র লমোদী প্রথম ভোেে-মধ্য এচশয়ো ভোিটু য়োল সোচমট
লিোি কেরে িরলরেি
ভোরখতর প্রধোনমন্ত্রী নখরন্দ্র লমোেী ভোচযু যোল িযোর্িখমযর মোধ্যখম প্রেম ভোেে-মধ্য
এচশয়ো শীর্ট সরম্মলি আখযোজন কখরখেন । এটি স্পেল ভোরত এিং মধ্য এস্পশযোর
লেশগুস্পলর লনতোখের মখধ্য প্রেম সখম্মলন । মধ্য এস্পশযো অঞ্চখল পোোঁিটি স্বীকৃত
লেশ রখযখে । এই শীর্য সখম্মলখন মধ্য এস্পশযোর পোুঁচটি লেখশর রোষ্ট্রপস্পতরোও অংশ
লনন ।
এই লেশগুস্পল গুস্পল হল কোিোেস্তোি প্রিোেন্ত্র, চকেচিি প্রিোেন্ত্র
(চকেচিিস্তোি), েোচিচকস্তোি প্রিোেন্ত্র, েুকটরমচিস্তোি এিং উিরবচকস্তোি
প্রিোেন্ত্র।
শীর্ট সরম্মলরিে সময়, প্রধোিমন্ত্রী লমোদী 3টি লরক্ষযে রূপরেেো চদরয়রেি:
• প্রেম লিয সম্পখকয স্পিশেভোখি, প্রধোনমন্ত্রী িখলস্পেখলন লয আঞ্চস্পলক
স্পনরোপিো এিং সমৃ স্পির জন্য ভোরত এিং মধ্য এস্পশযোর মখধ্য পোরিস্পরক
সহখযোস্পগতো প্রখযোজন।
• স্পিতীয লখিযর রূপখরেো তুখল ধখর, লমোেী িখলন, "আজখকর তিেকটি
আমোখের সহখযোস্পগতোর একটি কোযযকর কোেোখমো প্রেোন করখি, যো সমস্ত
লস্টকখহোল্ডোরখের মখধ্য স্পনযস্পমত স্পমেস্পিযো করোর জন্য একটি িযোর্িময
প্রস্পতষ্ঠোর পে প্রশস্ত করখি।"
• তৃতীয লখিযর জন্য, লমোেী িখলস্পেখলন লয, ভোরত এিং মধ্য এস্পশযোর
লেশগুস্পলর মখধ্য সহখযোস্পগতোর জন্য একটি উচ্চোকোঙ্খী লরোিম্যোপ প্রস্তুত করো
অতযন্ত গুরুত্বপূ ণয | যো লেশগুস্পলখক আঞ্চস্পলক সংখযোগ এিং সহখযোস্পগতোর
জন্য একটি সমস্পেত পিস্পত গ্রহণ করখত সিম করখি৷
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30েম িোেীয় মচিলো কচমশরিে প্রচেিো চদবরস বক্তৃেো চদরেি
প্রধোিমন্ত্রী লমোচদ
প্রধোনমন্ত্রী শ্রী িরেন্দ্র লমোচদ 31 জোনুযোরী, 2022-এ স্পভস্পিও কনিোখরখের
মোধ্যখম 30েম জোতীয মস্পহলো কস্পমশন ির উইখমন িোউখন্ডশন লি লপ্রোগ্রোখম
িক্তৃতো স্পেখযখেন । স্পিস্পভন্ন লিখত্র মস্পহলোখের কৃস্পতত্ব উেযোপখনর উখেখশ্য এই
অনুষ্ঠোনটির আখযোজন করো হয । অনুষ্ঠোখনর স্পেম স্পেল ‘She The Change
Maker’|

Reimagining Museums Global Summit 2022: সংস্কৃচে
মন্ত্রিোলয় আরয়োিি কেরে িরলরে
লকন্দ্রীয সংস্কৃস্পত মন্ত্রক 15-16 লিব্রুযোরী, 2022-এ ‘Reimagining
Museums in India’-এর উপর এক ধরখনর একটি ললোিোল সোস্পমখর্র
আখযোজন করখি । এই সোস্পমখর্র উখিোধন করখিন লকন্দ্রীয সংস্কৃস্পত মন্ত্রী চি
চকর্োি লেচি । ব্লুমিোখগযর সোখে পোর্যনোরশীপ কখর এই ললোিোল সোস্পমখর্র
আখযোজন করো হখচ্ছ । এটি দুই স্পেখনর জন্য অনলোইখন অনুস্পষ্ঠত হখি এিং
জনগখণর অংশগ্রহখণর জন্য উন্মু ক্ত করো হখি । এই শীর্য সখম্মলখন 25 জন
স্পমউখজোলস্পজস্ট এিং স্পমউস্পজযোম লপশোেোর অংশগ্রহণ করখি |
শীর্ট সরম্মলরিে চথম:
এই ভোচযু যোল সোস্পমর্টি চোরটি স্পিস্তৃত স্পেম স্পনখয পস্পরচোস্পলত হখি: Architecture
and Functional Needs, Management, Collections Curation &
Conservation practices) and Education and Audience
Engagement.

চবদুযৎমন্ত্রী আে লক চসং পোওয়োেথি-2022 িোলু কেরলি
লকন্দ্রীয স্পিদুযৎ মন্ত্রী আে. লক. চসং পোওয়োেথি-2022 চোলু কখরখেন | এটি
একটি হযোকোেন প্রস্পতখযোস্পগতো, লযেোখন স্পিদুযৎ স্পিতরখণর জটিল সমস্যোগুস্পল
সমোধোন করখত এিং গুণমোন ও স্পনভয রখযোগ্য স্পিদুযৎ সরিরোহ স্পনস্পিত করোর জন্য
প্রযুস্পক্ত-চোস্পলত সমোধোন েুুঁখজ লির করো হয । প্রস্পতখযোস্পগতোটি েি স্পিদুযত
লনর্ওযোখকয র জন্য েল ততস্পর করখত TSP, উভোিক এিং অন্যোন্য
অংশগ্রহণকোরীখের সোখে লযোগ্য পরোমশযেোতোখের একস্পত্রত করখি । স্পতস্পন
প্রযুস্পক্তস্পিেখেরখক শুধু মোত্র স্পিযমোন সমস্যোর সমোধোন নয িরং স্পনভয রখযোগ্য স্পিদুযৎ
সরিরোখহর জন্য অন্যোন্য সমস্যোর স্পিিৃ স্পত ও ধোরণো স্পনখয এস্পগখয আসখত উৎসোস্পহত
কখরন ।
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প্রধোিমন্ত্রী িরেন্দ্র লমোদী One Ocean Summit- এ চিরিে বক্তৃেো
লেরেরেি

চি চকর্োি লেচি ভোেেীয় মচন্দে স্থোপেয 'লদবোয়েিম' চিরয় একটি

প্রধোনমন্ত্রী নখরন্দ্র লমোেী One Ocean Summit -এ িক্তৃতো স্পেখযখেন । জোমযোস্পন,
যুক্তরোজয, েস্পিণ লকোস্পরযো, জোপোন এিং কোনোিো সহ অন্যোন্য লেশ ও সরকোর
প্রধোনরোও শীর্য সখম্মলখন স্পনখজর িক্তৃতো রোেখিন।
জোস্পতসংর্ এিং স্পিশ্বব্যোংখকর সহখযোস্পগতোয িোখের লিখস্ট 9-11 লিব্রুযোস্পর পযযন্ত
One Ocean Summit অনুস্পষ্ঠত হখি ।

ভোরত সরকোখরর সংস্কৃস্পত মন্ত্রখকর আস্পকযওলস্পজকযোল সোখভয অি ইস্পন্ডযো(ASI)
কণযোর্খকর হোস্পম্পখত 25 - 26 লিব্রুযোরী, 2022-এ দুই স্পেখনর আন্তজযোস্পতক

লকন্দ্রীয় মন্ত্রী আে লক চসং িেুথট ভোেে-অ্রস্ট্র্চলয়ো শচক্ত সংলোরপে
সি-সভোপচেে দোচয়ত্ব পোলি করেরেি
চতুেয ভোরত-অখেস্পলযো শস্পক্ত সংলোখপর সহ-সভোপস্পত স্পেখলন লকন্দ্রীয স্পিদুযৎ
এিং নতুন ও পু ননযিীকরণখযোগ্য শস্পক্ত মন্ত্রী আে লক চসং এিং অখেস্পলযোন শস্পক্ত
ও স্পনগযমন হ্রোস মন্ত্রী অ্যোিোস লটলে । এিোচিট ট্রোিচিশি স্পেল আখলোচনোর একটি
প্রধোন স্পির্য ।
উন্নযনশীল লেশগুস্পলর শস্পক্ত পস্পরিতয ন লিয পূ রখণর জন্য ভোরত জলিোযু
অেযোযখনর প্রখযোজনীযতোও তুখল ধখরস্পেল । উভয লেশই নতুন এিং
পু ননযিীকরণখযোগ্য শস্পক্ত প্রযুস্পক্তর েরচ কমোখনোর জন্য এিং স্পিশ্বব্যোপী স্পনগযমন
কমোখত তোখের স্পিস্তোরখক লস্কল করোর জন্য একটি ললটোে অ্ফ ইিরটন্ট (LoI)এ স্বোির কখরখে ।
স্পিদুযৎ েোত েোড়োও, অন্যোন্য JWG-এর অধীখন সহখযোস্পগতোর অখনক পেদসই
লিত্র রখযখে লযমন চিি িোইররোরিরিে েেি কমোরিো; কয়লো চভচিক শচক্ত
চিেোপিো এিং সম্পদ স্থোপরিে লক্ষরত্র সিরযোচিেো; েচিি েোরে
চবচিরয়োরিে সু রযোি; অন্যোন্য লিত্রগুস্পলর মখধ্য একটি LNG অ্ংশীদোচেরত্বে
সম্ভোবিো অ্রন্বর্ি কেো।

ভোেরেে G20 লপ্রচসরিচেে উরেরে ভোেে সেকোে G20 সচিবোলয়
িঠি করেরে
ভোরত 1 স্পিখসম্বর, 2022 লেখক 30 নখভম্বর, 2023 পযযন্ত G20 এর সভোপস্পতর
েোস্পযখত্ব েোকখি এিং G20 শীর্য সখম্মলন 2023 সোখল (18 তম সংস্করণ) ভোরখত
অনুস্পষ্ঠত হখি । এর প্রস্তুস্পতর জন্য, সরকোর একটি G20 সস্পচিোলয এিং স্পরখপোটিযং
কোেোখমো স্থোপখনর অনুখমোেন স্পেখযখে । G20 সস্পচিোলয প্রধোনমন্ত্রীর লনতৃখত্ব একটি
শীর্য কস্পমটি িোরো পস্পরচোস্পলত হখি এিং এখত স্পনম্নস্পলস্পেত সেস্য েোকখিন:

মোদকদ্রব্য চিয়ন্ত্রি বু যরেো “Darkathon-2022” এে আরয়োিি
করেরে

সরম্মলরিে উরবোধি করেরেি

সখম্মলন 'লদবোয়েিম - ভোেেীয় মচন্দে স্থোপরেযে একটি অ্চিচস' আখযোজন
করখে । লকন্দ্রীয সংস্কৃস্পত, পযযর্ন এিং DoNER মন্ত্রী স্পজ স্পকর্োণ লরস্পি
সখম্মলখনর উখিোধন কখরন ।
সখম্মলখনর লিয মস্পদখরর েোশযস্পনক, ধমীয, সোমোস্পজক, অেযননস্পতক, প্রযুস্পক্তগত,
তিজ্ঞোস্পনক, স্পশল্প এিং স্থোপখতযর স্পেকগুস্পল স্পনখয আখলোচনো করো । এেোড়ো, এই
সখম্মলখনর মধ্য স্পেখয মস্পদর স্থোপখতযর স্পিস্পভন্ন তশলী লযমন- নোগোরো, লভসোরো,
দ্রোস্পিড়, কস্পলঙ্গ এিং অন্যোন্যগুস্পলর স্পিিতয ন এিং স্পিকোখশর উপর একটি
কখেোপকেন শুরু করখত চোয ।

Schemes & Comittees News in Bnegali
প্রচেেক্ষো মন্ত্রক SeHAT প্রকরল্পে অ্ধীরি ওর্ু রধে লিোম লিচলভোচে
শুরু করেরে
প্রস্পতরিো মন্ত্রক 2021 সোখলর লম মোখস সমস্ত সশস্ত্র িোস্পহনীর কমীখের এিং
তোখের পস্পরিোখরর জন্য Services e-Health Assistance and
Teleconsultation (SeHAT) লমস্পিখকল লর্স্পলকনসোলখর্শন পস্পরখর্িো চোলু
কখরস্পেল । 01 লিব্রুযোরী, 2022 লেখক SeHAT এর উপর আখলোচনো শুরু হখি।

প্রধোিমন্ত্রী আবোস লযোিিো 2022 এে েোচলকো প্রকোচশে িরয়রে
প্রধোনমন্ত্রী আিোস লযোজনো (PMAY) হল ভোরত সরকোখরর একটি উখযোগ, যোর
লিয হল 2022 সোখলর মখধ্য শহুখর েস্পরদ্রখের সোশ্রযী মূখল্যর আিোসন প্রেোন করো
। স্পস্কমটি প্রেম 1 জু ন 2015-এ চোলু করো হখযস্পেল । PMAY স্পস্কখমর জন্য সু খের
হোর শুরু হয 6.50% p.a লেখক । অেযননস্পতকভোখি দুিযল স্পিভোগ (EWS) এিং
স্পনম্ন আখযর গ্রুপ (LIG) স্পিভোখগর জন্য PMAY Credit Linked Subsidy
Scheme (CLSS) পোওযোর লশর্ তোস্পরে 31 মোচয 2022 পযযন্ত িোড়োখনো হখযখে।

নোরখকোটিে কখিোল িু যখরো (NCB) িোকয খনখর্র মোধ্যখম মোেক পোচোর
লমোকোখিলোর সমোধোন েুুঁজখত একটি “Darkathon-2022” এর আখযোজন
করখে । এই উখযোখগর লিয হল েোত্র, যুিক এিং প্রযুস্পক্তগত স্পিখশর্জ্ঞখের
জস্পড়ত করো, যোখত িোকয খনর্ মোখকয খর্র লিনোস্পম উখন্মোচন করোর জন্য কোযযকর
সমোধোন েুুঁখজ পোওযো যোয । এখজস্পেটি সম্প্রস্পত মোেক ব্যিসোযীখের স্পতনটি গ্রুপখক
ধ্বংস কখরখে যোরো লনর্ওযোখকয র কোজ করস্পেল |
প্রেম স্পিজযীর পু রস্কোখরর অেয হল 2.50 লক্ষ র্োকো, রোনোর আপ 2 লক্ষ র্োকো এিং
তৃতীয স্পিজযীর 1.50 লক্ষ র্োকো । 4েয এিং 5ম স্থোখনর জন্য পু রস্কোর মূল্য হল
25,000 টোকো । https://ncb.cyberchallenge.in-এর মোধ্যখম অনলোইন
লরস্পজখেশন 31 মোচয পযযন্ত চলখি।
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http://www.adda247.com/bn/ | https://t.me/Adda247Bangla | www.careerpower.in | Adda247 App

Monthly Current Affairs PDF in Bengali | February 2022

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) Beneficiaries
List:
Beneficiary

Annual Income

•

ব্যোঙ্ক অি িখরোেো

Middle Income Group I (MIG I)

Rs.6 lakh to Rs.12 lakh
Rs.12 lakh to Rs.18
lakh
Rs.3 lakh to Rs.6 lakh

•

লস্টর্ ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযো

•

Axis Bank

•

IDFC িোস্টয ব্যোঙ্ক

•

িন্ধন ব্যোঙ্ক

Up to Rs.3 lakh

•

ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযো

•

HDFC ব্যোঙ্ক

•

IDBI ব্যোঙ্ক

•

পোেোি ন্যোশনোল ব্যোঙ্ক

•

কোনোরো ব্যোঙ্ক

Middle Income Group I (MIG II)
Lower Income Group (LIG)
Economically Weaker Section
(EWS)

Type of PMAY Scheme:
There are two sub-sections of the PMAY scheme which are
divided on the basis of the area on which they focus:
Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin
প্রধোনমন্ত্রী আিোস লযোজনো – Gramin (PMAY-G) পূ খিয ইস্পদরো আিোস লযোজনো
নোখম পস্পরস্পচত স্পেল এিং 2016 সোখল PMAY-G নোখম নোমকরণ করো হখযস্পেল ।
এই প্রকখল্পর লিয হল গ্রোমীণ অঞ্চখল লযোগ্য সু স্পিধোখভোগীখের জন্য সোশ্রযী মূখল্যর
এিং অযোখেসখযোগ্য আিোসন ইউস্পনখর্র ব্যিস্থো করো । এই প্রকখল্পর অধীখন, ভোরত
সরকোর এিং সংস্পেষ্ট্ রোজয সরকোরগুস্পল সমতল অঞ্চখলর জন্য 60:40 অনুপোখত
এিং উির-পূ িয এিং পোিযতয অঞ্চখলর জন্য 90:10 অনুপোখত আিোসন
ইউস্পনর্গুস্পলর স্পিকোখশর ব্যয ভোগ কখর লনয ।
Pradhan Mantri Awas Yojana Urban
প্রধোনমন্ত্রী আিোস লযোজনো - Urban (PMAYU) নোম অনুসোখর, ভোরখতর শহুখর
অঞ্চখলর উপর দৃস্পষ্ট্ স্পনিি করো হখযখে । িতয মোখন, 4,331টি শহর এই প্রকখল্পর
অধীখন তোস্পলকোভুক্ত হখযখে । স্পস্কমটি স্পতনটি স্পভন্ন পযযোখযর অধীখন কোজ করোর
জন্য লসর্ করো হখযখে:
•

•

•

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

লফি 1: লিজ 1 এর অধীখন, সরকোর 2015 সোখলর এস্পপ্রল মোস লেখক
2017 সোখলর মোচয মোস পযযন্ত সোরো লেখশর স্পিস্পভন্ন রোজয এিং লকন্দ্রশোস্পসত
অঞ্চখলর 100টি শহরখক কভোর করোর লিযমোত্রো স্পনখযখে৷
লফি 2: পযযোয 2-এর অধীখন, সরকোর 2017 সোখলর এস্পপ্রল লেখক 2019
সোখলর মোচয মোস পযযন্ত সোরো লেখশ স্পিস্পভন্ন রোজয এিং লকন্দ্রশোস্পসত অঞ্চখলর
আরও 200টি শহরখক কভোর করোর লিযমোত্রো স্পনখযখে৷
লফি 3: পযযোয 3-এর অধীখন, সরকোর লিয কখরস্পেল লয শহরগুস্পলখক
লিজ 1 এিং লিজ 2-এ িোে লেওযো হখযখে লসইসি শহর গুস্পল 2022
সোখলর মোখচযর মখধ্য লিযমোত্রো অজযন করখি ৷

The PMAY scheme will be executed in three phases. Refer
to the below tables for more details:
Stage
Phase 1 Phase 2
Phase 3
Start date
04/01/15 04/01/17
04/01/19
End date
03/01/17 03/01/19
03/01/22
Cities covered
100
200
Remaining cities
31

শস্য বীমো পচলচস প্রদোরিে িন্য GoI ‘Meri Policy Mere Hath’
িোলু কেরে িরলরে
কৃস্পর্ ও কৃর্ক কল্যোণ মন্ত্রক ‘Meri Policy Mere Hath’ চোলু করখি, যো
প্রধোনমন্ত্রী িসল স্পিমো লযোজনোর (PMFBY) অধীখন কৃর্কখের কোখে শস্য িীমো
পস্পলস্পস সরিরোহ করোর জন্য একটি লেোরখগোড়ো স্পিতরণ অস্পভযোন । এই
প্রচোরোস্পভযোখনর লিয হল, সমস্ত কৃর্কখের পস্পলস্পস, জস্পমর নস্পে, েোস্পির প্রস্পক্রযো
এিং PMFBY-এর অধীখন অস্পভখযোগ স্পনষ্পস্পির সমস্ত তথ্য সম্পখকয সখচতন
করো।
ভোরত সরকোখরর একটি ফ্ল্যোগস্পশপ স্পস্কম, PMFBY এর লিয হল প্রোকৃচেক
দুরযট োরিে ফরল ফসরলে ক্ষচে িওয়ো কৃর্করদে আচথট ক সিোয়েো প্রদোি
কেো । PMFBY-এর অধীখন 36 লকোটিরও লিস্পশ কৃর্খকর আখিেন স্পিমো করো
হখযখে, | 4 লিব্রুযোস্পর 2022 পযযন্ত, এই স্পস্কখমর অধীখন 1,07,059 লকোটিরও
লিস্পশ জমো লেওযো হখযখে।
প্রধোিমন্ত্রী ফসোল চবমো লযোিিো সম্পরকট:
প্রধোনমন্ত্রী িসোল স্পিমো লযোজনো (PMFBY) এর িোস্তিোযখনর 6 িের পূ ণয হখযখে
। এটি মধ্যপ্রখেখশর লসখহোখর 18 লিব্রুযোরী 2016-এ স্পপএম লমোস্পে চোলু
কখরস্পেখলন ।

SEBI চবকল্প চবচিরয়োি িীচেে িন্য উপরদষ্টো প্যোরিরলে পু িিট ঠি
করেরে
স্পসস্পকউস্পরটিজ অযোন্ড এেখচে লিোিয অি ইস্পন্ডযো(SEBI) স্পিকল্প স্পিস্পনখযোগ নীস্পত
উপখেষ্ট্ো কস্পমটির পু নগযেন কখরখে, যো (স্পিকল্প স্পিস্পনখযোগ তহস্পিল) AIF লিখসর
আরও উন্নযনখক প্রভোস্পিত কখর এমন স্পিস্পভন্ন স্পির্খয পুুঁস্পজিোজোর স্পনযন্ত্রকখক
পরোমশয লেয । কস্পমটিখত এেন 20 জন সেস্য রখযখে । মোচয 2015 সোখল SEBI
িোরো গঠিত প্যোখনলটির আখগ 22 জন সেস্য স্পেল । এেনও পযযন্ত, কস্পমটিটি AIF
স্পশল্প স্পনখয স্পতনটি প্রস্পতখিেন জমো স্পেখযখে।
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কচমটিে সদস্যবৃ ন্দঃ
• কস্পমটির সভোপস্পত ইনখিোস্পসখসর সহ-প্রস্পতষ্ঠোতো এন. আর. নোরোযণ মূস্পতয ।
স্পতস্পন েোড়োও, কস্পমটিখত SEBI, অেয মন্ত্রক এিং স্পশল্প সস্পমস্পতর সেস্যরো
অন্তভুযক্ত রখযখে ।
• লসস্পি অনুসোখর লগোপোল শ্রীস্পনিোসন, লচযোরম্যোন এিং ব্যিস্থোপনো পস্পরচোলক,
TVS কযোস্পপর্োল িোন্ড; লগোপোল তজন, সহ-প্রস্পতষ্ঠোতো এিং ব্যিস্থোপনো
অংশীেোর, গোজো কযোস্পপর্োল; স্পিপু ল রুংর্ো, ব্যিস্থোপনো পস্পরচোলক এিং প্রধোন
স্পনিযোহী কমযকতয ো, এইচস্পিএিস্পস কযোস্পপর্োল অযোিভোইজোর; এিং লরনুকো
রোমনোে, লচযোরপোরসন, ইস্পন্ডযোন প্রোইখভর্ ইকুযইটি এিং লভঞ্চোর কযোস্পপর্োল
অযোখসোস্পসখযশন (আইস্পভস্পসএ) প্যোখনখলর সেস্যখের মখধ্য রখযখেন |
• অন্যোন্য সেস্যখের মখধ্য রখযখেন প্রশোন্ত লেমকো, প্রস্পতষ্ঠোতো এিং অংশীেোর
লহোযোইর্ ওক কযোস্পপর্োল ম্যোখনজখমন্ট; লগৌতম লমহরো, PwC-এর
অংশীেোর; সু িোমোস্পনযোম কৃষ্ণোন, আনযস্ট অযোন্ড ইযোং-এর অংশীেোর; েীপক
রেন, উপ-পস্পরচোলক, স্পিইএ, অেয মন্ত্রণোলয; মহোিীর লু নোওযোত, ভোইস
লচযোরম্যোন, অযোখসোস্পসখযশন অি ইনখভস্টখমন্ট ব্যোঙ্কোসয অি ইস্পন্ডযো
(AIBI); এিং সু স্পজত প্রসোে, লসস্পির স্পনিযোহী পস্পরচোলক।
প্যোরিল সম্পরকট:
• প্যোখনলটি স্পিকল্প স্পিস্পনখযোগ স্পশখল্পর স্পিকোশ এিং লসগখমখন্টর সোখে সোখে
ভোরখত স্টোর্যআপ ইখকোস্পসখস্টখমর স্পিকোশখক িোধোগ্রস্ত করখত পোখর এমন
লযখকোখনো প্রস্পতিন্ধকতো সম্পখকয লসস্পিখক পরোমশয লেওযোর জন্য
িোধ্যতোমূলক।

প্রধোিমন্ত্রী-চকর্োরিে েৃেীয় বোচর্ট কী অ্বচধ সেোসচে কৃর্করদে
অ্যোকোউরন্ট 1.80 লক্ষ টোকো স্থোিোন্তচেে কেো িরয়রে
22 লিব্রুযোস্পর, 2022 পযযন্ত প্রোয 11.78 লকোটি কৃর্ক প্রধোনমন্ত্রী স্পকর্োণ প্রকখল্পর
আওতোয উপকৃত হখযখেন । 1.82 লি লকোটি র্োকো ভোরত জু খড় লযোগ্য
সু স্পিধোখভোগীখের স্পিতরণ করো হখযখে । িতয মোখন লকোস্পভি-19 মহোমোরী চলোকোলীন
1.29 লি লকোটি র্োকো কৃর্কখের একোউন্ট-এ পোেোখনো হখযখে।
প্রধোিমন্ত্রী চকর্োি প্রকল্প সম্পরকট:
PM-KISAN হল একটি লকন্দ্র সরকোখরর একটি স্পস্কম, যো 24লশ লিব্রুযোস্পর
2019-এ কৃর্কখের আস্পেযক প্রখযোজনগুস্পল প্রস্পতস্থোপন করোর জন্য চোলু করো
হখযস্পেল । প্রস্পত িের 6000/- র্োকোর আস্পেযক সু স্পিধো স্পতনটি সমোন স্পকস্পস্তখত, প্রস্পত
চোর মোখস অেযোৎ িেখর 3 িোর সোরো লেখশর কৃর্ক পস্পরিোখরর ব্যোঙ্ক অযোকোউখন্ট
স্থোনোন্তস্পরত হয । এই স্পস্কমটি শুরুখত 2 লহটর পযযন্ত জস্পমর অস্পধকোরী িুদ্র ও
প্রোস্পন্তক কৃর্কখের জন্য স্পেল | স্পকন্তু, তোরপর 01.06.2019 তোস্পরে লেখক প্রকখল্পর
পস্পরস্পধ িোস্পড়খয সমস্ত ভূস্পমধোরী কৃর্কখের কভোর করোর স্পসিোন্ত লনওযো হখযস্পেল ৷

‘চপএম লকয়োে ফে চিলররি চস্কম’ লকন্দ্র সেকোে 28 লফব্রুয়োেী
2022 পযট ন্ত বোচডরয়রে
স্পপএম লকযোর ির স্পচলখরন স্পস্কমটি ভোরত সরকোখরর মস্পহলো ও স্পশশু উন্নযন মন্ত্রক
28 লিব্রুযোস্পর, 2022 পযযন্ত িোড়োখনো হখযখে । পূ খিয, এই স্পস্কমটি 31 স্পিখসম্বর,
2021 পযযন্ত প্রখযোজয স্পেল । এই স্পির্খয সমস্ত রোজয এিং লকন্দ্রশোস্পসত অঞ্চখলর
প্রধোন সস্পচি, মস্পহলো ও স্পশশু উন্নযন, সোমোস্পজক ন্যোযস্পিচোর ও িমতোযন স্পিভোগ,
সমস্ত লজলো ম্যোস্পজখের্/খজলো কোখলটরখের কোখে স্পচঠি ললেো হখযখে ।
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2020-21 অ্থট বেরে চপএম লকয়োে ফোি কপট োস চেিগুি লবরড
10,990.17 লকোটি টোকো িরয়রে
2020-21 সোখল চপএম লকয়োে ফোরিে অধীখন লমোর্ কপযোস স্পেল 10,990.17
লকোটি র্োকো । স্পপএম লকযোর িোখন্ডর সিযখশর্ স্পনরীস্পিত স্পিিৃ স্পত অনুসোখর, 202021 সোখল তহস্পিল লেখক 3,976.17 লকোটি র্োকো ব্যয করো হখযস্পেল । 31 মোচয,
2021 পযযন্ত, তহস্পিখলর ব্যোখলে স্পেল 7,013.99 লকোটি টোকো। COVID-19এর স্পিরুখি যুিখক লজোরেোর করখত এিং অস্পভিোসীখের ত্রোণ স্পেখত সরকোর অখেযর
একটি অংশ ব্যিহোর কখরখে লভস্পন্টখলর্র সহ স্পচস্পকৎসোর সরেোম লকনোর জন্য |
লকোস্পভি-19 ভযোকস্পসখনর 6.6 লকোটি লিোজ অেযোৎ 1392.82 লকোটি র্োকো
সংগ্রখহর জন্য সিখচখয লিস্পশ েরচ হখযখে । তহস্পিলটি 27 মোচয, 2020-এ
প্রস্পতস্পষ্ঠত হখযস্পেল । PM CARES তহস্পিল হল একটি স্পনখিস্পেত জোতীয তহস্পিল
যোর প্রোেস্পমক উখেশ্য COVID-19 মহোমোরী িোরো সৃ ষ্ট্ লযখকোখনো ধরখনর জরুরী
িো দুেয শো পস্পরস্পস্থস্পত লমোকোখিলো করো । প্রধোনমন্ত্রী স্পপএম লকযোর িোখন্ডর লচযোরম্যোন
। তহস্পিলটি একটি পোিস্পলক চযোস্পরখর্িল ট্র্োস্ট স্পহসোখি প্রস্পতস্পষ্ঠত হখযস্পেল
"খকোস্পভি-19 মহোমোরী িোরো সৃ ষ্ট্ লযখকোন ধরখনর জরুরী িো দুরিস্থোর পস্পরস্পস্থস্পত
লমোকোখিলো করোর জন্য এিং ত্রোণ প্রেোখনর প্রোেস্পমক উখেখশ্যর জন্য প্রধোনমন্ত্রী
স্পপএম লকযোর িোন্ডটি প্রস্পতস্পষ্ঠত হখযস্পেল ।"

SEBI চবচিরয়োিকোেী সু েক্ষো এবং চশক্ষো েিচবরলে উপে উপরদষ্টো
কচমটি পু িিট ঠি করেরে
স্পসস্পকউস্পরটিজ অযোন্ড এেখচে লিোিয অি ইস্পন্ডযো চি মিোচলিরমে সভোপস্পতখত্ব
স্পিস্পনখযোগকোরী সু রিো এিং স্পশিো তহস্পিল (IPEF) এর উপখেষ্ট্ো কস্পমটি পু নগযেন
কখরখে । IPEF -এর উপখেষ্ট্ো কস্পমটি হল একটি আর্-সেখস্যর কস্পমটি, যো
SEBI-এর প্রোক্তন পু খরো সমখযর সেস্য স্পজ মোহোস্পলঙ্গমখক নতুন লচযোরপোরসন
স্পহখসখি লনখি । কস্পমটির সেস্যরো হখলন : স্পিজয কুমোর লভঙ্কর্োরমন, মৃ ণ
আগরওযোল, এ িোলোসু িমোস্পনযোন, এম স্পজ পরখমশ্বরন, স্পজস্পপ গগয, এন হস্পরহরন
এিং জযন্ত জোশ।

সোমোচিক চবিোে মন্ত্রক DNT-এে অ্থট নিচেক ক্ষমেোয়রিে িন্য
চস্কম িোলু করেরে৷
লকন্দ্রীয সোমোস্পজক ন্যোযস্পিচোর ও িমতোযন মন্ত্রী, িটর িীখরন্দ্র কুমোর িটর
আখম্বেকর ইন্টোরন্যোশনোল লসন্টোর, নযোস্পেস্পিখত DNT-এর জন্য Scheme for
Economic Empowerment (SEED) নোখম একটি লকন্দ্রীয লসটর প্রকল্প
চোলু কখরখেন । 2021-22 লেখক 2025-26 আস্পেযক িের পযযন্ত 5 িেখরর লমযোখে
SEED প্রকখল্পর জন্য লমোর্ 200 লকোটি র্োকো ব্যয হখি |
SEED-এর উখেশ্য হল স্পি-খনোটিিোইি, যোযোির এিং আধো যোযোির উপজোস্পত
সম্প্রেোখযর (DNT/NT/SNT) কল্যোণ, যোরো সিখচখয অিখহস্পলত, প্রোস্পন্তক এিং
অেযননস্পতক ও সোমোস্পজকভোখি িস্পঞ্চত ।
চস্কমটিরে চিম্নচলচেে িোেটি উপোদোি থোকরব:
•

DNT/NT/SNT প্রোেীখের প্রস্পতখযোস্পগতোমূলক পরীিোয অংশগ্রহণ করখত
সিম করোর জন্য তোখের জন্য ভোখলো মোখনর লকোস্পচং প্রেোন করো।

•

DNT/NT/SNT সম্প্রেোযগুস্পলখত স্বোস্থয িীমো প্রেোন করো।
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•

•

DNT/NT/SNT কস্পমউস্পনটি প্রস্পতষ্ঠোখনর লেোর্ ক্লোস্টোর ততস্পর এিং
শস্পক্তশোলী করোর জন্য সোম্প্রেোস্পযক পযযোখয জীস্পিকোর উখযোগখক সহজতর
করো।
DNT/NT/SNT সম্প্রেোখযর সেস্যখের র্র স্পনমযোখণর জন্য আস্পেযক সহোযতো
প্রেোন করো।

লকন্দ্র ট্রোেরিিোে সম্প্রদোয় এবং চভক্ষুকরদে িন্য ‘SMILE’ প্রকল্প
িোলু কেো িরয়রে
লকন্দ্রীয সোমোস্পজক ন্যোযস্পিচোর ও িমতোযন মন্ত্রী িঃ িীখরন্দ্র কুমোর " SMILE"
নোখমর লকন্দ্রীয লসটর প্রকল্প চোলু কখরখেন । SMILE কেোটির অেয হল
‘Support for Marginalized Individuals for Livelihood and
Enterprise’ । নতুন এই প্রকখল্পর লিয হল ট্র্োেখজন্ডোর সম্প্রেোয এিং
স্পভিোিৃ স্পির কোখজ স্পনযুক্ত ব্যস্পক্তখের কল্যোণমূলক ব্যিস্থো প্রেোন করো । এই স্পস্কমটি
প্রখযোজনীয আইস্পন সু রিো, সোমোস্পজক সু রিো প্রেোন করখি । এই প্রকখল্পর অধীখন
মন্ত্রণোলয 2021-22 লেখক 2025-26 পযযন্ত পোুঁচ িেখরর জন্য প্রকখল্পর জন্য 365
লকোটি র্োকো িরোে কখরখে ।

Awards & Honours News in Bengali
চিউচিল্যোরিে িযোচেল চমরিলরক আইচসচস চস্পচেট অ্ফ চক্ররকট
অ্যোওয়োিট 2021-বোেো মরিোিীে কেো িরয়রে
স্পনউস্পজল্যোখন্ডর স্পক্রখকর্োর িযোস্পরল স্পমখচলখক ইন্টোরন্যোশনোল স্পক্রখকর্
কোউস্পেল(ICC) স্পিস্পরর্ অি স্পক্রখকর্ অযোওযোিয 2021-এর স্পিজযী স্পহখসখি
মখনোনীত করো হখযখে । হোই-খপ্রশোর 2021 ICC পু রুর্খের T20 ওযোল্ডয কোখপর
লসস্পম-িোইনোখল চসরিল চিরে অ্স্বীকোে কেোে ইস্পঙ্গখতর জন্য তোখক এই
পু রস্কোরটি লেওযো হয । িযোচিরয়ল লভরটোচে, লিিি ম্যোককোলোম এিং লকি
উইচলয়োমসরিে পর স্পতস্পন চতুেয স্পনউস্পজল্যোন্ড লেখলোযোড় স্পহখসখি এই পু রস্কোর
স্পজখতখেন।

িীচেি িডকচে ‘18th late Madhavrao Limaye award’
লপরয়রেি
লকন্দ্রীয সড়ক পস্পরিহন ও মহোসড়ক মন্ত্রী নীস্পতন গড়কস্পরখক 2020-21 সোখলর
জন্য কমযক্রম েোসেোর (েি সংসে সেস্য) স্পিভোখগ প্রেমিোখরর জন্য 18th late
Madhavrao Limaye award স্পেখয ভূস্পর্ত করো হখি। এই পু রস্কোরটি নোস্পসক
পোিস্পলক লোইখিস্পর সোবট িচিক পোঠিোলয় িোরো প্রেোন করো হখি । এর আখগ,
মহোরোখষ্ট্রর MLA কমযিম আমেোরখক এই পু রস্কোরটি লেওযো হখযস্পেল।
সোিযজস্পনক পোেনোলয প্রস্পত িের েি MLA িো সংসে সেস্য (MP) পু রস্কোখরর
জন্য স্পিধোন পস্পরর্ে (খলোকসভো), স্পিধোনসভোর (রোজযসভো) সেস্যখের মখধ্য
একজনখক স্পনিযোচন কখর। স্পলমোখযর স্মরখণ তোুঁর কন্যো িঃ লশোভো লনস্পলযকোর এই
পু রস্কোরটি চোলু কখরখেন । পু রস্কোখরর মখধ্য রখযখে িিদ 50,000 টোকো এিং
একটি স্মোরক ।
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IBA-এে 17 েম বোচর্ট ক ব্যোচঙ্কং প্রযু চক্ত পু েস্কোে 2021 ল োর্িো কেো
িরয়রে
ইস্পন্ডযোন ব্যোঙ্কস অযোখসোস্পসখযশন (IBA) IBA-এর 17তম িোস্পর্যক ব্যোস্পঙ্কং
লর্কখনোলস্পজ অযোওযোিয 2021 লর্োর্ণো কখরখে৷ এই ইখভখন্ট সোউে ইস্পন্ডযোন
ব্যোঙ্ক লমোর্ 6টি পু রস্কোর স্পজখতখে৷ স্পিস্পভন্ন স্পিভোখগ স্পিজযীখের তোস্পলকো নীখচ লেওযো
হল:
বেরেে লসেো প্রযু চক্ত ব্যোংক
• িড় ব্যোঙ্ক লসগখমখন্ট: ব্যোঙ্ক অি িখরোেো
• লেোর্ ব্যোঙ্ক লসগখমখন্ট: সোউে ইস্পন্ডযোন ব্যোঙ্ক
• স্পিখেশী ব্যোঙ্ক লসগখমখন্ট: স্পসটিব্যোঙ্ক N.A.
• আঞ্চস্পলক গ্রোমীণ ব্যোঙ্ক: িখরোেো রোজস্থোন লিত্রীয গ্রোমীণ
লসেো চিচিটোল আচথট ক অ্ন্তভুটচক্ত উরযোি
• িড় ব্যোঙ্ক: লস্টর্ ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযো
• লেোর্ ব্যোঙ্ক: জম্মু ও কোশ্মীর ব্যোঙ্ক
• আঞ্চস্পলক গ্রোমীণ ব্যোঙ্ক: িখরোেো রোজস্থোন লিত্রীয গ্রোমীণ
লসেো লপরমন্ট উরযোি
• পোিস্পলক ব্যোঙ্ক: লস্টর্ ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযো
• লিসরকোরী ব্যোঙ্ক: ICICI ব্যোঙ্ক
লসেো চফিরটক এরিোপশি
• িড় ব্যোঙ্ক: ICICI ব্যোঙ্ক
• মোিোস্পর ব্যোঙ্ক: লিিোখরল ব্যোঙ্ক
• লেোর্ ব্যোঙ্ক: েস্পিণ ভোরতীয ব্যোঙ্ক
• আঞ্চস্পলক গ্রোমীণ ব্যোঙ্ক: িখরোেো রোজস্থোন লিত্রীয গ্রোমীণ
এআই/এমএল টি এবং লিটোে সরবট োিম ব্যবিোে
• িড় ব্যোঙ্ক: ICICI ব্যোঙ্ক
• লেোর্ ব্যোঙ্ক: েস্পিণ ভোরতীয ব্যোঙ্ক
• আঞ্চস্পলক গ্রোমীণ ব্যোঙ্ক: লতখলঙ্গোনো গ্রোমীনো ব্যোঙ্ক
লসেো আইটি িুোঁচক এবং সোইবোে চিেোপিো উরযোি
• িড় ব্যোঙ্ক: ইউস্পনযন ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযো
• মোিোস্পর ব্যোঙ্ক: ইখযস ব্যোঙ্ক
• লেোর্ ব্যোঙ্ক: েস্পিণ ভোরতীয ব্যোঙ্ক
• স্পিখেশী ব্যোংক: হংকং এিং সোংহোই ব্যোংস্পকং কখপযোখরশন স্পলস্পমখর্ি
• আঞ্চস্পলক গ্রোমীণ ব্যোঙ্ক: িখরোেো রোজস্থোন লিত্রীয গ্রোমীণ
• লকো-অপোখরটিভ ব্যোঙ্ক: সোরস্বত লকোপ ব্যোঙ্ক
• স্মল িোইন্যোে/খপখমন্টস ব্যোঙ্ক: উিীিন স্মল িোইন্যোে ব্যোঙ্ক
Cloud এরিোপশি
• িড় ব্যোঙ্ক: ইউস্পনযন ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযো
• মোিোস্পর ব্যোঙ্ক: ইখযস ব্যোঙ্ক
• লেোর্ ব্যোঙ্ক: করুর তিশ্য ব্যোঙ্ক
• স্পিখেশী ব্যোঙ্ক: স্পসটি ব্যোঙ্ক N.A
• আঞ্চস্পলক গ্রোমীণ ব্যোঙ্ক: িখরোেো রোজস্থোন লিত্রীয গ্রোমীণ
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জনদ্ভিততষী দ্ভবে ম টস মপাদ্ভেও দ্ভনমূ ট রে দ্ভিোে-ই-পাদ্ভকস্তান সম্মারন
ভূদ্ভষত ির রেন

•

লসরো লিব্যোক গোযক পু রুর্ পু রস্কোর: স্পিশোল স্পমশ্র

•

লসরো লিব্যোক গোস্পযকো মস্পহলো পু রস্কোর: কস্পণকো কোপু র

মাইরক্রািফরটে প্রদতষ্ঠাতা এবং িমািরিবক "দবি ম টি" পাদকস্তারন মপাদিও
দনমূ্রি ি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 িরঙ্গ তবঠক করেরেন।
দতদন ন্যােনাি কমান্ড অযান্ড কররাি মিন্টাে (NCOC) পদেিে্ন করেন যা
মকাদিি-১৯ প্রদতরোরধে প্ররচিাে তিােদক করে।
দববৃ দত অন়ুিারে, ম টি িম্পরিে িীমাবিতা এবং িনস্বাস্থয ি়ু েক্ষাে িন্য উরদ্যা
ও ব্যবস্থা িরেও মকাদিি -১৯ এে দবরুরি পাদকস্তারনে িাফরল্যে প্রেংিা
করেরেন। দবি এবং মমদিন্ডা ম টি ফাউরন্ডেন গ্যাদি, িযাকদিন মিারটে
মাধ্যরম দবশ্বব্যাপী মপাদিও দনমূ্রি 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।

•

সমোখলোচকখের লসরো চলস্পচ্চত্র পু রস্কোর: সেয োর উধম স্পসং

•

লসরো পস্পরচোলখকর পু রস্কোর: লস্টর্ অি স্পসজ: লর্ম্পল অযোর্োক েস্পির জন্য
লকন লর্োর্

•

লশ্রষ্ঠ স্পচত্রগ্রোহখকর পু রস্কোর: হোস্পসনো স্পেলরুিো চলস্পচ্চখত্রর জন্য জযকৃষ্ণ
গুম্মোস্পে

•

লসরো আন্তজযোস্পতক স্পিচোর স্পিল্ম অযোওযোিয: আখরকটি রোউন্ড

•

লসরো স্বল্পনের্যয চলস্পচ্চত্র পু রস্কোর: পোওস্পল

•

ওখযি স্পসস্পরখজর লসরো অস্পভখনতোর পু রস্কোর: য িযোস্পমস্পল ম্যোন 2-এর জন্য
মখনোজ িোজখপযী

•

ওখযি স্পসস্পরখজর লসরো অস্পভখনত্রীর পু রস্কোর: আরণ্যখকর জন্য রোস্পভনো র্যোন্ডন

•

লসরো ওখযি স্পসস্পরজ পু রস্কোর: কযোস্পন্ড

•

লর্স্পলস্পভশন স্পসস্পরখজর লসরো অস্পভখনতোর পু রস্কোর: কুে রং লপযোর লক এমন
স্পভ-এর জন্য শোহীর লশে

•

লর্স্পলস্পভশন স্পসস্পরখজর লসরো অস্পভখনত্রীর পু রস্কোর: কুন্ডস্পল ভোখগ্যর জন্য শ্রিো
আযয

•

িেখরর লসরো লর্স্পলস্পভশন স্পসস্পরজ পু রস্কোর: অনুপমো

•

লর্স্পলস্পভশন স্পসস্পরখজর সিখচখয প্রস্পতশ্রুস্পতশীল অস্পভখনতোর পু রস্কোর: কুিলী
ভোখগ্যর জন্য ধীরোজ লধোপোর

•

লর্স্পলস্পভশন স্পসস্পরখজর সিখচখয প্রস্পতশ্রুস্পতশীল অস্পভখনত্রী পু রস্কোর: অনুপমোর
জন্য রূপোলী গোঙ্গু লী

দোদোসোরিব ফোলরক আন্তিটোচেক িলচচ্চত্র উৎসব পু েষ্কোে 2022
প্রদোি কেো িরয়রে
েোেোসোখহি িোলখক ইন্টোরন্যোশনোল স্পিল্ম লিস্পস্টভযোল অযোওযোিয 2022-এর
অনুষ্ঠোন 20 লিব্রুযোস্পর অনুস্পষ্ঠত হখযস্পেল । এটি মুম্বোইখত অনুস্পষ্ঠত হখযস্পেল এিং
গত িেখরর লসরো পোরিরম্যোে এর জন্য এই ইখভখন্ট সম্মোস্পনত করো হখযস্পেল। এই
িের েোেোসোখহি িোলখক ইন্টোরন্যোশনোল স্পিল্ম লিস্পস্টভযোল অযোওযোিযস 2022
ভোরতীয স্পসখনমোর ঐশ্বযয উেযোপন কখরখে এিং স্বোধীনতোর 75 িের িো আজোস্পে
কো অমৃত মখহোৎসিও স্মরণ কখরখে ।
লসরো চলস্পচ্চত্র, লসরো অস্পভখনতো, লসরো অস্পভখনত্রী, লসরো পোশ্বয ভূস্পমকো এিং লসরো
লনস্পতিোচক ভূস্পমকো প্রভৃস্পত পু রস্কোর এই অনু ষ্ঠোখন লেওযো হয ।
এেোরি দোদোসোরিব ফোলরক আন্তিটোচেক িলচচ্চত্র উৎসব পু েষ্কোে 2022
এে চবিয়ীরদে একটি সম্পূ িট েোচলকো েরয়রে:
• িেখরর লসরো চলস্পচ্চত্র পু রস্কোর: পু ষ্প: য রোইজ
• লশ্রষ্ঠ চলস্পচ্চত্র পু রস্কোর: লশরশোহ
• লসরো অস্পভখনতোর পু রস্কোর: রণিীর স্পসং 83 স্পিখল্মর জন্য
•
•
•
•

লসরো অস্পভখনত্রীর পু রস্কোর: স্পমস্পম েস্পির জন্য কৃস্পত স্যোনন
চলস্পচ্চখত্র অসোমোন্য অিেোন: আশো পোখরে
সমোখলোচকখের লসরো অস্পভখনতোর পু রস্কোর: স্পসিোেয মোলখহোত্রো
সমোখলোচকখের লসরো অস্পভখনত্রীর পু রস্কোর: স্পকযোরো আেভোস্পন

•
•

•

পোশ্বয চস্পরখত্র লসরো অস্পভখনতোর পু রস্কোর: সতীশ লকৌস্পশক েস্পির জন্য কোগজ
লিস্ট অযোখরস ইন সোখপোটিযং লরোল অযোওযোিয: লিল-ির্ম েস্পির জন্য লোরো
েি
লনস্পতিোচক ভূস্পমকোয লসরো অস্পভখনতোর পু রস্কোর: অযোস্পন্টম: য িোইনোল ট্র্ুে
চলস্পচ্চখত্রর জন্য আযুর্ শমযো
স্পপপলস চখযস লসরো অস্পভখনতোর পু রস্কোর: অস্পভমনুয েোসোস্পন

•
•

স্পপপলস চখযস লসরো অস্পভখনত্রীর পু রস্কোর: রোস্পধকো মেন
লসরো অস্পভখর্ক পু রস্কোর: তেোপ েস্পির জন্য অহন লশঠি

•
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আচথট ক প্রচেরবদরি লেিরত্বে িন্য RailTel ICAI পু েস্কোে লপরয়রে
RailTel পোিস্পলক লসটর এস্পন্টটি স্পিভোখগ 2020-21 সোখলর আস্পেযক প্রস্পতখিেখন
লশ্রষ্ঠখত্বর জন্য ICAI পু রস্কোর স্পজখতখে । লকোম্পোস্পনটি "plaque" স্পিভোখগ জযী
স্পিখিস্পচত হখযখে। আস্পেযক প্রস্পতখিেখনর মখধ্য আস্পেযক তখথ্যর প্রস্তুস্পত এিং
উপস্থোপনো অন্তভুযক্ত রখযখে । কোযযকরী আস্পেযক প্রস্পতখিেন একটি লেখশর
অেযননস্পতক প্রিৃ স্পি ত্বরোস্পেত করখত একটি গুরুত্বপূ ণয ভূস্পমকো পোলন কখর | এটি
িোস্পর্যক প্রস্পতখিেখনর মোধ্যখম প্রেি তথ্য ব্যিস্থোপনো এিং অন্যোন্য প্রোসস্পঙ্গক
লস্টকখহোল্ডোরখের স্পিস্পভন্ন কোযযকর ব্যিসো, স্পিস্পনখযোগ এিং স্পনযন্ত্রক স্পসিোন্ত গ্রহখণ
সিম কখর ।

ICICI ব্যোরঙ্কে সন্দীপ বিী চবিরিস িযোিোিট ব্যোঙ্কোে অ্ফ য
ইয়োে 2020-21 চিসোরব চিবট োচিে িরয়রেি
সদীপ িেী 2020-21 সোখলর চবিরিস িযোিোিট ব্যোঙ্কোে স্পহসোখি স্পনিযোস্পচত
হখযখেন । স্পতস্পন ICICI ব্যোখঙ্কর ব্যবস্থোপিো পচেিোলক (MD) এিং প্রধোি
চিবট োিী কমট কেট ো (CEO)। প্রোক্তন স্পরজোভয ব্যোঙ্ক অি ইস্পন্ডযোর লিপু টি গভনযর
এস. এস. মুন্দ্রোর সভোপস্পতখত্ব 5 সেখস্যর জু স্পর িোরো স্পিজযীখক লিখে লনওযো
হখযস্পেল । 2020-21-এর জন্য, ICICI ব্যোঙ্ক 16,193 লকোটি র্োকোর স্পনর্ মুনোিো
কখরখে, যো আখগর আস্পেযক িেখর 7,931 লকোটি র্োকো স্পেল ।
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প্রচেরযোিী চিবট োিি কেোে িন্য ব্যবহৃে মোিদডগুচল চিম্নরূপ চেল:

02 লফব্রুয়োচে চবশ্ব িলোভূচম চদবস পোলি কেো িয়

•

মোচয 2021 পযযন্ত 50,000 লকোটি র্োকো িো তোর লিস্পশ সম্পখের ব্যোঙ্ক।

•

স্পিগত এক-, দুই- এিং স্পতন-িের লমযোখে স্পিধোন করোর পূ খিয লোখভর 10
শতোংশ িো তোর লিস্পশ িৃ স্পি । মোত্র 10টি ব্যোঙ্ক লযোগ্যতো অজযন কখরখে এিং
এটি আরও সোতটিখত নোস্পমখয আনো হখযখে ।]

স্পিশ্ব জলোভূস্পম স্পেিস প্রস্পত িের 2 লিব্রুযোস্পর সোরো স্পিখশ্ব পোস্পলত হয। 2022 িের
টি জলোভূস্পম সম্পস্পকযত কনখভনশখনর 51 তম িের।স্পিশ্ব জলোভূস্পম স্পেিস 2022এর আন্তজযোস্পতক স্পেম হল 'Wetlands Action for People and Nature '।
স্পেনটির উখেশ্য হল মোনুর্ এিং আমোখের গ্রখহর জন্য জলোভূস্পমর গুরুত্বপূ ণয
ভূস্পমকো সম্পখকয সখচতনতো িৃ স্পি করো।

কিট োটক ব্যোঙ্ক চেিটি ব্যোচঙ্কং প্রযু চক্ত পু েস্কোে চিরেরে
কণযোর্ক ব্যোঙ্ক 17তম িোস্পর্যক ব্যোস্পঙ্কং লর্কখনোলস্পজ কনিোখরে-এ স্পতনটি পু রস্কোর
স্পজখতখে | এগুস্পল হল - বেরেে লসেো প্রযু চক্ত ব্যোংক; লসেো চফিরটক দিক;
এিং AI/ML ও লিটো অ্যোিোচলটিরিে সরবট োিম ব্যবিোে – সিকটি স্পিভোখগ
রোনোর-আপ ।

Important Dates News in Bengali

চবশ্বব্যোপী 04 লফব্রুয়োচে ‘চবশ্ব কযোেোে চদবস’ চিসোরব পোচলে
িরয়রে
ইউস্পনযন ির ইন্টোরন্যোশনোল কযোেোর কখিোল কতৃযক প্রস্পতিের ৪েো লিব্রুযোস্পর
স্পিশ্বব্যোপী ‘চবশ্ব কযোেোে চদবস’ স্পহসোখি পোলন করো হয । এই স্পেনটির মোধ্যখম
সমগ্র স্পিখশ্বর মোনুখর্র মখধ্য কযোেোর সম্পখকয সখচতনতো ততরী করো হয |

28 িোিু য়োেী 2022 েোচেরে লিটো লিোপিীয়েো চদবস পোলি কেো িয়

এই িেখরর স্পিশ্ব কযোেোর স্পেিখসর স্পেম, “Close the Care Gap” |

প্রস্পত িের 28 িোিু য়োচে সোরো স্পিখশ্ব লিটো প্রোইরভচস লি পোস্পলত হয । স্পেিসটির
উখেশ্য হল ব্যস্পক্তখের সংখিেনশীলতো এিং লগোপনীযতো রিো করো | স্পেিসটি হল
"খগোপনীযতোখক সম্মোন করোর গুরুত্ব সম্পখকয সখচতনতো সৃ স্পষ্ট্র একটি
আন্তজযোস্পতক প্রখচষ্ট্ো, স্পিশ্বোস সিম করো এিং লির্ো সু রস্পিত করো"। এ িেখরর স্পেম
হল ‘প্রোইরভচস ম্যোটোেস’ ।

চবশ্ব িোল চদবস 2022: 10 লফব্রুয়োচে পোলি কেো িয়

চবশ্ব কুি চদবস 2022: 30 িোিু য়োেী
প্রস্পত িের িোিু য়োচে মোরসে লশর্ েচববোে স্পিশ্বব্যোপী পোস্পলত হয স্পিশ্ব কুষ্ঠ স্পেিস
। 2022 সোখল, স্পিশ্ব কুষ্ঠ স্পেিস 30 জোনুযোরী, 2022-এ পোস্পলত হখযস্পেল । এই লরোগ
সম্পখকয স্পিশ্বব্যোপী সখচতনতো িোড়োখত এিং এটি প্রস্পতখরোধ, স্পচস্পকত্সো এিং স্পনরোময
করোর উপোয সম্বখন্ধ মোনুর্খক অিগত করোর উখেখশ্য স্পেিসটি পোস্পলত হয।
ভোরখত, মহোত্মো গোন্ধীর মৃ তুযিোস্পর্ক
য ীখত প্রস্পত িের 30 িোিু য়োচে চবশ্ব কুি চদবস
পোস্পলত হয।
এই িের স্পিশ্ব কুষ্ঠ স্পেিস 2022-এর স্পেম হল " United for Dignity"।
কুি লেোি চক?
কুষ্ঠ একটি েীর্যস্থোযী সংক্রোমক লরোগ যো ব্যোস্পসলোস, মোইখকোব্যোকখর্স্পরযোম ললখপ্র
(M. laprae) িোরো সৃ ষ্ট্ । লরোখগর লিণগুস্পল সোধোরণত গখড় 5 িের ধখর সংক্রমণ
হওযোর েীর্য সময পখর লেেো লেয, কোরণ এম. ললখপ্র েু ি ধীখর ধীখর িৃ স্পি পোয ।
এই লরোগটি প্রধোনত ত্বক, লপস্পরখিরোল স্নোযু, উপখরর শ্বোস নোলীর স্পমউখকোসো এিং
লচোেখক প্রভোস্পিত কখর ।

ভোেেীয় লকোি িোিট 46 েম উত্থোপি চদবস 2022 উদযোপি কেরে
ভোেেীয় লকোি িোিট 01 লিব্রুযোরী 2022-এ 46 েম উত্থোপি চদবস উেযোপন
করখে৷ স্পিখশ্বর চতুেয িৃ হিম লকোস্ট গোিয স্পহসোখি, ভোরতীয উপকূল রিীরো
ভোরতীয উপকূলগুস্পলখক সু রস্পিত করখত এিং ভোরখতর সোমুস্পদ্রক অঞ্চলগুস্পলখত
আইন প্রখযোগ করখত একটি গুরুত্বপূ ণয ভূস্পমকো পোলন কখরখে৷ ICG
আনুষ্ঠোস্পনকভোখি 1 লফব্রুয়োচে, 1977 তোস্পরখে ভোরখতর সংসখের লকোস্ট গোিয
আইন, 1978 িোরো প্রস্পতস্পষ্ঠত হখযস্পেল । এটি প্রস্পতরিো মন্ত্রণোলখযর অধীখন কোজ
কখর ।
35

জোস্পতসংর্ মখনোনীত চবশ্ব িোল চদবস প্রস্পত িের 10 লিব্রুযোস্পর পোলন করো হয।
স্পিশ্বব্যোপী েোয স্পহখসখি িোল (শুকখনো মর্রশুটি, মসু র, শুকখনো মর্র, লেোলো,
লু স্পপন) এর গুরুত্বখক স্বীকৃস্পত স্পেখত জোস্পতসংখর্র েোয ও কৃস্পর্ সংস্থো (FAO)
কতৃযক স্পেিসটি পোস্পলত হয । এ িের স্পিশ্ব িোল স্পেিখসর স্পেম হল: “Pulses to
empower youth in achieving sustainable agrifood systems”|
িোল চক?
িোল ললগুম নোখমও পস্পরস্পচত | এটি েোখযর জন্য চোর্ করো উস্পভখের লভোজয িীজ ।
এটি শুকখনো মর্রশুটি, মসু র িোল এিং মর্র িোলগুস্পলর মখধ্য সিযোস্পধক পস্পরস্পচত ।

2022 সোরলে 11ই লফব্রুয়োচে চবশ্ব ইউিোিী চদবস চিসোরব পোলি কেো
িয়
প্রখ্যোত ভোরতীয ইউনোস্পন স্পচস্পকৎসক "িোচকম আিমল েোি" এর জন্মিোস্পর্যকী
উপলখি প্রস্পত িের 11ই লফব্রুয়োচে স্পিশ্ব ইউনোনী স্পেিস স্পহসোখি পোলন করো হয
। 2017 সোখল হোযদ্রোিোখের লসিোল চেসোিট ইিচিটিউট অ্ফ ইউিোচি
লমচিচসি (CRIUM)-এ প্রেম ইউনোস্পন স্পেিস পোস্পলত হয । এর মূল উখেশ্য হল
প্রস্পতখরোধমূলক ও স্পনরোমযমূলক েশযখনর মোধ্যখম স্পিশ্বব্যোপী ইউনোনী স্পচস্পকৎসো
পিস্পতর মোধ্যখম স্বোস্থযখসিো প্রেোখনর স্পির্খয জনসোধোরখণর মখধ্য সখচতনতো িৃ স্পি
করো | ।

চবজ্ঞোরি মচিলোরদে আন্তিটোচেক চদবস: 11 লফব্রুয়োচে
স্পিজ্ঞোখন আন্তজযোস্পতক মস্পহলো স্পেিস 11 লফব্রুয়োচে স্পিশ্বব্যোপী পোস্পলত হয । 2022
সোখলর 11ই লিব্রুযোরীর স্পিজ্ঞোন সমোখিখশর 7তম আন্তজযোস্পতক মস্পহলো স্পেিখসর
লিয হল স্পিজ্ঞোখনর লিখত্র মস্পহলোখের ভূস্পমকোখক স্বীকৃস্পত লেওযো |
2022 সোখলর স্পেিসটির স্পেম হল “Equity, Diversity, and Inclusion:
Water Unites Us”.।
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13 লফব্রুয়োচে চবশ্ব লবেোে চদবস চিসোরব পোচলে িয়
লরস্পিওখক একটি শস্পক্তশোলী মোধ্যম স্পহখসখি স্বীকৃস্পত লেওযোর জন্য প্রস্পত িের 13ই
লিব্রুযোস্পর স্পিশ্ব লিতোর স্পেিস স্পহসোখি পোস্পলত হয, যো স্পিখশ্বর প্রস্পতটি স্থোন লেখক
মোনুর্খক একস্পত্রত কখর, তিস্পচত্রযখক উন্নীত কখর এিং আরও শোস্পন্তপূ ণয ও
অন্তভুযস্পক্তমূ লক স্পিশ্ব গখড় তুলখত সোহোয্য কখর । এই স্পেনটি 2011 সোখল
ইউখনখস্কোর সেস্য রোষ্ট্র িোরো লর্োর্ণো করো হখযস্পেল এিং 2012 সোখল জোস্পতসংখর্র
সোধোরণ পস্পরর্ে কতৃযক আন্তজযোস্পতক স্পেিস স্পহসোখি গৃ হীত হখযস্পেল |

ভোেরেে িোেীয় িোেী চদবস 2022
ভোরতীয জোতীয মস্পহলো স্পেিস প্রস্পত িের 13 লিব্রুযোস্পর সখরোস্পজনী নোইিু র
জন্মিোস্পর্যকী স্মরখণ পোলন করো হয। ভোরত এই িের 143তম জন্মিোস্পর্যকী উেযোপন
করখে। সখরোস্পজনী নোইিু 13 লিব্রুযোরী, 1879 সোখল জন্মগ্রহণ কখরন। স্পতস্পন তোর
ললেো কস্পিতোর জন্য ‘Nightingale of India’ িো ‘Bharat Kokila’ নোখম
স্পিখ্যোত স্পেখলন। সখরোস্পজনী নোইিু সোস্পহখতয তোর অিেোখনর জন্য স্পিশ্বজু খড়
সু পস্পরস্পচত।

আন্তিটোচেক মৃ িী চদবস 2022: 14 লফব্রুয়োচে
প্রস্পত িের লিব্রুযোস্পর মোখসর স্পিতীয লসোমিোর সোরো স্পিখশ্ব আন্তিটোচেক মৃ িী চদবস
পোস্পলত হয । 2022 সোখল আন্তজযোস্পতক মৃ গী স্পেিস 14 লিব্রুযোরী, 2022-এ
পখড়খে । আন্তজযোস্পতক মৃ গী স্পেিসটি মৃ গী লরোগ সম্পখকয সঠিক তথ্য এিং উন্নত
স্পচস্পকৎসো, উন্নত যত্ন এিং গখির্ণোয িৃ হির স্পিস্পনখযোগ সম্পখকয সোধোরণ জনগখনর
মখধ্য সখচতনতো িৃ স্পি করোর জন্য পোস্পলত হয |
মৃ গীখরোগ হল একটি স্নোযস্পিক ব্যোস্পধ, যো একজন ব্যস্পক্তখক সংখিেনশীল ব্যোর্োখতর
আকস্পস্মক এিং পু নরোিৃ ি অিস্থোর মধ্য স্পেখয লযখত িোধ্য কখর।

আন্তিটোচেক তশশব কযোেোে চদবস 2022
প্রস্পত িের 15 লফব্রুয়োচে আন্তিটোচেক তশশব কযোেোে চদবস (ICCD)
স্পহসোখি পোস্পলত হয, যোখত এই সমস্যোটি এিং এর সোখে লমোকোস্পিলো করোর উপোয
সম্পখকয সখচতনতো িৃ স্পি করো হয । স্পেিসটি স্পিশ্বব্যোপী মোনুর্খের তশশি কযোেোর
সম্পখকয সখচতনতো িোড়োখত এিং কযোেোখর আক্রোন্ত স্পশশু এিং স্পকখশোরস্পকখশোরীখের লিুঁখচ েোকোর উত্সোহ প্রেোন করোর জন্য এিং তোখের পস্পরিোখরর জন্য
সমেযন প্রকোশ করোর জন্য পোস্পলত হয ।
তশশিকোলীন কযোেোখরর প্রকোখরর মখধ্য রখযখে স্পলউখকস্পমযো, মস্পস্তখষ্কর কযোেোর,
স্পলখফোমোস, কঠিন টিউমোর, লযমন স্পনউখরোব্লোখস্টোমো, উইলমস টিউমোর এিং
হোখড়র টিউমোর ইতযোস্পে। স্পেিসটি তশশি কযোেোখরর সোখে প্রোসস্পঙ্গক সমস্যো এিং
চযোখলেগুস্পল ও কযোেোখর আক্রোন্ত স্পশশু/স্পকখশোরখের, লিুঁখচ েোকো ব্যস্পক্তখের,
তোখের পস্পরিোর এিং সোমস্পগ্রকভোখি সমোখজর উপর প্রভোি লিখল এমন সমস্যো
এিং চযোখলেগুস্পলর গভীর উপলস্পব্ধগুস্পলর প্রচোর কখর । এটি সিযত্র, কযোেোখর
আক্রোন্ত সকল স্পশশুর স্পচস্পকৎসো এিং যখত্নর জন্য আরও ন্যোযসঙ্গত এিং আরও
ভোল অযোখেখসর প্রখযোজনীযতোর উপর আখলোকপোত কখর।
36

20 লফব্রুয়োচে, 2022 চবশ্ব সোমোচিক ন্যোয়চবিোে চদবস পোলি কেো
িয়
স্পিশ্ব সোমোস্পজক ন্যোযস্পিচোর স্পেিস প্রস্পত িের 20 লিব্রুযোস্পর সোরো স্পিখশ্ব পোস্পলত হয ।
আন্তজযোস্পতক শ্রম সংস্থো সিযসম্মস্পতক্রখম 10 জু ন 2008-এ একটি ন্যোয্য স্পিশ্বোযখনর
জন্য সোমোস্পজক ন্যোযস্পিচোর সম্পস্পকযত ILO লর্োর্ণোপত্র গ্রহণ কখর । সোমোস্পজক
ন্যোযস্পিচোর হল একটি অন্তস্পনযস্পহত নীস্পত, যো লেখশর মখধ্য শোস্পন্তপূ ণয ও সমৃ ি
সহোিস্থোন িজোয রোেোর জন্য পোলন করো হয । স্পিশ্ব সোমোস্পজক ন্যোযস্পিচোর স্পেিস এর
2022 স্পেম হল: Achieving Social Justice through Formal
Employment ।

চবশ্ব প্যোরিোচলি চদবস 2022: 19 লফব্রুয়োচে পোলি কেো িয়
স্পিশ্ব প্যোখঙ্গোস্পলন স্পেিস প্রস্পত িের "খিব্রুযোস্পর মোখসর তৃতীয শস্পনিোর" পোস্পলত হয ।
2022 সোখল, িোস্পর্যক স্পিশ্ব প্যোখঙ্গোস্পলন স্পেিস 19 লিব্রুযোরী 2022-এ পোস্পলত হখচ্ছ৷
এটি ইখভখন্টর 11 েম সংস্করণখক স্পচস্পেত কখর৷ স্পেিসটির লিয হল স্তন্যপোয়ী
প্রোিীরদে সম্পরকট সরিেিেো বৃ চি কেো এিং সংেক্ষরিে প্ররিষ্টোরক
ত্বেোচন্বে কেো । এস্পশযো ও আস্পিকোয প্যোখঙ্গোস্পলখনর সংখ্যো দ্রুত হ্রোস পোখচ্ছ ।
প্যোরিোচলি সম্পরকট চকেু েথ্য:
• প্যোখঙ্গোস্পলনই একমোত্র স্তন্যপোযী প্রোণী লযগুখলো আুঁশ স্পেখয ঢোকো েোখক।
• স্পনখজখের রিো করোর জন্য, তোরো লহজহখগর মখতো িখলর মখধ্য কোলয কখর।
• তোখের নোম মোলয শব্দ 'লপঙ্গু স্পলং' লেখক এখসখে যোর অেয 'এমন স্পকেু যো
লরোল আপ হয'।
• তোরো স্পিখশ্বর সিখচখয লিস্পশ পোচোর করো স্তন্যপোযী প্রোণী, কোরণ মোনুর্ তোখের
মোংস এিং আুঁশ চোয ।
• একটি প্যোখঙ্গোস্পলখনর স্পজহ্বো তোর শরীখরর লচখয েীর্য হখত পোখর এিং যেন
সম্পূ ণযভোখি প্রসোস্পরত হয তেন 40 লসস্পম লম্বো হখত পোখর!

7 েম মৃ চিকো স্বোস্থয কোিট চদবস 19 লফব্রুয়োেী 2022 েোচেরে পোলি
কেো িরয়রে
প্রস্পত িের ভোরখত Soil Health Card (SHC) প্রকল্প চোলু করোর স্মরখণ এিং
এই প্রকখল্পর সু স্পিধো সম্পখকয সখচতনতো ততস্পর কখর 19 লিব্রুযোস্পর মৃ স্পিকো স্বোস্থয
কোিয স্পেিস পোলন করো হয । 2022 সোলটি SHC স্পস্কম চোলু র সপ্তম িের৷ এই
প্রকখল্পর লিয প্রস্পত দুই িের পর পর সমস্ত কৃর্কখের Soil Health Card
(SHC) প্রেোন করো । প্রধোনমন্ত্রী নখরন্দ্র লমোস্পে 2015 সোখলর 19 লিব্রুযোরী
রোজস্থোখনর সু রোতগখড় Soil Health Card (SHC) প্রকল্প চোলু কখরস্পেখলন।

21 লফব্রুয়োচে আন্তিটোচেক মোেৃভোর্ো চদবস পোলি কেো িয়
আন্তজযোস্পতক মোতৃভোর্ো স্পেিস (IMLD) প্রস্পত িের 21লশ লিব্রুযোস্পর পোলন করো
হয । স্পেিসটির মূল লিয হল - ভোর্োগত ও সোংস্কৃস্পতক তিস্পচত্রয সম্পখকয সখচতনতো
িৃ স্পি করো এিং িহুভোর্োিোখের প্রচোর করো । 2022 সোখল আন্তজযোস্পতক মোতৃভোর্ো
স্পেিস (IMLD) এর স্পেম হল “Using technology for multilingual
learning: Challenges and opportunities” । জোস্পতসংর্ তোর স্পিিৃ স্পতখত
উখিে কখরখে লয, এই িেখরর স্পেমটি িহুভোস্পর্ক স্পশিোখক এস্পগখয স্পনখয লযখত
এিং সিোর জন্য মোনসম্পন্ন স্পশিোেোন ও স্পশিোর স্পিকোখশ সহোযতো করখত প্রযুস্পক্তর
সম্ভোব্য ভূস্পমকো তুখল ধখর ।
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লকন্দ্রীয় আবিোচে চদবস 2022: 24 লফব্রুয়োচে 2022
ভোরখতর লকন্দ্রীয আিগোস্পর স্পেিস প্রস্পত িের 24লশ লিব্রুযোস্পর পোস্পলত হয । লসিোল

টোটো চিল দোবো 2022: ম্যোিিোস কোলট রসি ফযোচবয়োরিো
কোরুয়োিোরক িোচেরয়রেি

মচিলো এচশয়ো কোপ িচক 2022: ভোেে িীিরক িোচেরয় লিোঞ্জ

ওযোল্ডয চযোস্পম্পযন গ্রযোন্ড মোস্টোর ম্যোিিোস কোলট রসি একটি রোউন্ড িোস্পক েোকখত
লনেোরল্যোন্ডখসর উইিক আি চি-খক হোস্পরখয স্পনখজর জয স্পনস্পিত কখরখেন ।
স্পিশ্বচযোস্পম্পযন ম্যোগনোস কোলযখসন গ্রযোন্ড মোস্টোর ফযোচবয়োরিো কোরুয়োিোরক
পরোস্পজত কখরখেন এিং এেন স্পতস্পন 2022 সোখলর র্োর্ো স্পস্টল েোিো র্ুনযোখমখন্ট পূ ণয
পখযখন্ট এস্পগখয আখেন । এটি স্পেল তোর 8েম জয | এটি স্পেল একটি অনন্য কীস্পতয
। এচেিোইচস অ্িুট ি (ভোেে) র্োর্ো স্পস্টল চযোখলেোসয স্পজখতখে। এরিখল স্পতস্পন
পখরর িের র্োর্ো স্পস্টল মোস্টোখসয একটি স্থোন অজযন কখরখেন । র্োর্ো স্পস্টল েোিো
র্ুনযোখমখন্টর 85েম সংস্করণ 13 - 29 িোিু য়োেী, 2023 পযযন্ত অনুস্পষ্ঠত হখি।

চিরেরে

উন্নচে হুিো এবং চকেি িিট 2022 ওচিশো ওরপি চিরেরেি

ভোেে 2022 মস্পহলো হস্পক এস্পশযো কোপ র্ুনযোখমখন্ট িীিরক 2-0 লগোখল হোস্পরখয

ভোরতীয স্পকখশোরী উন্নচে হুিো 21-18, 21-11 লস্কোখর স্বখেশী চস্মট
লেোশচিওয়োলরক হোস্পরখয 2022 ওস্পিশো ওখপন ব্যোিস্পমন্টন র্ুনযোখমখন্ট
মস্পহলোখের স্পসখঙ্গলস স্পশখরোপো স্পজখতখেন৷ 14 িের িযসী উন্নস্পত হুিো র্ুনযোখমন্ট
লজতো সিখচখয কম িযসী ভোরতীয । পু রুর্খের স্পসখঙ্গলস স্পিভোখগ, ভোরখতর 21
িের িযসী স্পকরণ জজয স্পপ্রযোংশু রোজোওযোতখক 21-15, 14-21, 21-18-এ হোস্পরখয
স্পিজযী হখযখেন। 2022 ওস্পিশো ওখপন হল একটি BWF সু পোর 100 র্ুনযোখমন্ট,
যো িওিেলোল লিিরু ইিরিোে লিচিয়োম, কটক, ওচডশোয় আখযোস্পজত হয।

লিোিয অি এেোইজ অযোন্ড কোস্টম (CBEC)িোরো লেখশর প্রস্পত লসিোখক সম্মোন
জোনোখত স্পেিসটি পোস্পলত হখচ্ছ । CBEC এিং তোখের পস্পর লর্িোর সোখে যুক্ত
কমযকতয োখের সম্মোন জোনোখত স্পেিসটি পোস্পলত হয ।

Sports News in Bengali

লিোঞ্জ পেক স্পজখতখে । এটি মস্পহলো হস্পক এস্পশযো কোখপর 10 েম সংস্করণ স্পেল ।
র্ুনযোখমন্টটি 21 লেখক 28 জোনুযোরী, 2022 পযযন্ত ওমোরিে মোস্কোরটে সু লেোি
কোবু স লস্পোটটস কমরপ্ল্রি অনুস্পষ্ঠত হখযস্পেল । মস্পহলো হস্পক এস্পশযো কোপ
র্ুনযোখমখন্ট িোপোি িোইনোখল দচক্ষি লকোচেয়োরক 4-2 লগোখল হোস্পরখয তৃতীয
স্পশখরোপো স্পজখতখে ।

অ্রস্ট্র্চলয়োি

ওরপি

2022:

েোফোরয়ল

িোদোল

িযোচিল

লমদরভরদভরক িোচেরয়রেি
েোফোরয়ল িোদোল (রস্পি) িযোচিল লমদরভরদভরক (েোচশয়ো) 2-6,6-7,64,6-4,7-5 লস্কোখর হোস্পরখয অখেস্পলযোন ওখপন 2022-এ পু রুর্খের স্পসখঙ্গলস
স্পশখরোপো স্পজখতখেন । এটি তোর 21েম লমিে স্পশখরোপো | এরিখল স্পতস্পন সিখচখয
লিস্পশ গ্রোন্ড িযোম জযী লেখলোযোড় হখযখেন । মস্পহলোখের লর্স্পনখস মোিট োরেট
লকোরটটে (অখেস্পলযোন) 24টি স্পসখঙ্গলস লযোন্ড িযোম রখযখে । মস্পহলোখের লিখত্র,
অখেস্পলযোর স্পিশ্ব নম্বর 1 অ্যোশরল বোটিট মোস্পকযন যুক্তরোখষ্ট্রর িযোচিরয়ল
কচলেরক 6-3 7-6-এ পরোস্পজত কখর অখেস্পলযোন ওখপন 2022-এ মস্পহলোখের
স্পসখঙ্গলস িোইনোল স্পশখরোপো স্পজখতখেন ৷
অ্রস্ট্র্চলয়োি ওরপি লটচিস চশরেোপো 2022 এে চবিয়ীরদে েোচলকো:
Events

Winners

Men’s Singles

Rafael Nadal

Women’s Singles

Ashleigh Barty

Men’s Doubles

Thanasi Kokkinakis and Nick Kyrgios

Women’s Doubles
Mixed Doubles
37

Barbora Krejčíková and Kateřina
Siniaková
Kristina Mladenovic and Ivan Dodig

লিন্নোই সু পোে চকংস ভোেরেে প্রথম ইউচিকিট লস্পোটটস এন্টোেপ্রোইি
িরয় উরঠরে
লচন্নোই সু পোর স্পকংস (CSK) লেখশর প্রেম লিোর্যস ইউস্পনকখনয পস্পরণত হখযখে,
যোর মোখকয র্ কযোপ সখিযোচ্চ 7,600 লকোটি র্োকো েুুঁ খযখে এিং 210-225 টোকোে
প্রোইস ব্যোরি লগ্র মোখকয র্ লট্র্স্পিংখয লশযোর রখযখে। মখহন্দ্র স্পসং লধোস্পনর
লনতৃত্বোধীন CSK গত িের দুিোইখত আখযোস্পজত চতুেয আইস্পপএল স্পশখরোপো
স্পজখতস্পেল| ইস্পন্ডযো স্পসখমখন্টর মোখকয র্ কযোপ েোুঁস্পড়খযখে 6,869 লকোটি টোকো ।

িীেি লিোপডো ‘লচেয়োস ওয়োেট লিকথ্রু অ্ফ য ইয়োে’ পু েস্কোরেে
িন্য মরিোিীে িরয়রেি
লর্োস্পকও অস্পলস্পম্পখকর স্বণযপেক জযী নীরজ লচোপড়ো মযযোেোপূ ণয 2022 লচেয়োস
ওয়োেট লিকথ্রু অ্ফ য ইয়োে পু েস্কোরেে জন্য মখনোনীত হখযখেন । অন্য 5 জন
মখনোনীত হখলন িযোচিল লমদরভরদভ (অখেস্পলযোন ওখপন রোনোসযআপ), এমো
েোদুকোিু (স্পিটিশ লর্স্পনস তোরকো), লপচদ্র (িোখসযখলোনো ও লিখনর িু র্িলোর),
ইউচলমোে লেোিোস (খভস্পনজু খযলোর অযোেখলর্) এিং আচেরয়িট টিটমোস
(অখেস্পলযোন সোুঁতোরু)। 71 জন লিোটিযং লগ্রর্খের স্পনখয গঠিত লস্পরযোস ওযোল্ডয
লিোর্যস একোখিস্পমর লভোখর্র পর এস্পপ্রখল স্পিজযীখের নোম প্রকোশ করো হখি।

IOC 2028 সোরলে অ্চলচম্পরক িেুি লেলো অ্ন্তভুটক্ত কেোে প্রস্তোব
অ্িু রমোদি করেরে
আন্তিটোচেক অ্চলচম্পক কচমটি (IOC) মোস্পকযন যুক্তরোখষ্ট্রর লস অযোখেখলখস
আখযোস্পজত 2028 গ্রীষ্মকোলীন অস্পলস্পম্পক লগমখসর জন্য সোচফটং, লস্কটরবোচিটং
এিং লস্পোটট িোইচম্বং অন্তভুযক্ত করোর একটি প্রস্তোি অনু খমোেন কখরখে । 2028
গ্রীষ্মকোলীন অস্পলস্পম্পক আনুষ্ঠোস্পনকভোখি XXXIV অ্চলচম্পয়োি লিমস নোখম
পস্পরস্পচত, িো লস অযোখেখলস 2028 হল একটি আসন্ন ইখভন্ট যো 21 জু লোই - 6
আগস্ট, 2028, পযযন্ত মোস্পকযন যুক্তরোখষ্ট্রর কযোস্পলখিোস্পনযযোর লস অযোখেখলখস
অনুস্পষ্ঠত হখি।
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2024 গ্রীষ্মকোলীন অস্পলস্পম্পক লগমস িোখের প্যোস্পরখস অনুস্পষ্ঠত হখি । এর সোখে
প্যোস্পরস 3টি গ্রীষ্মকোলীন অস্পলস্পম্পক লগখমর আখযোজককোরী স্পিতীয শহর হখত
চখলখে । সোস্পিযং, লস্কর্খিোস্পিযং এিং লিোর্য ক্লোইস্পম্বং 2021 সোরলে লটোচকও
অস্পলস্পম্পখক আত্মপ্রকোশ কখরস্পেল এিং 2024 সোখলও প্যোস্পরস অস্পলস্পম্পখকর
"অস্পতস্পরক্ত" তোস্পলকোখতও অন্তভুযক্ত হখি৷ িস্পেং, ভোখরোখিোলন এিং আধু স্পনক
লপন্টোেলনও আসন্ন অস্পলস্পম্পক লগমগুস্পলখত অন্তভুযক্ত করোর সু খযোগ রখযখে ৷

শ্রীলঙ্কোে ফোি লবোলোে সু েোিো লোকমল অ্বসরেে ল োর্িো চদরয়রেি
শ্রীলঙ্কোে প্রিীণ িোস্ট লিোলোর সু েোিো লোকমল শ্রীলঙ্কোর আসন্ন ভোরত সিখরর
পর আন্তজযোস্পতক স্পক্রখকর্ লেখক অিসর লনওযোর লর্োর্ণো কখরখেন । 34 িের
িযসী এই িোনহোস্পত িোস্ট লিোলোর এিং িোনহোস্পত ব্যোর্সম্যোন অিসখরর পর
ইংচলশ কোউচন্ট িোব িোচবট শোয়োরে লযোগ লেখিন । িোস্পিযশোযোর কোউস্পন্ট স্পক্রখকর্
ক্লোি লোকমোলখক দুই িেখরর জন্য চুস্পক্তখত সই কখরখে । 12 বেরেেও লিস্পশ
সমখযর আন্তজযোস্পতক কযোস্পরযোখর লোকমল স্পিস্পভন্ন িরম্যোখর্ 165টি আন্তিটোচেক
ম্যোরি শ্রীলঙ্কোর হখয প্রস্পতস্পনস্পধত্ব কখরখেন।

িীি AFC মচিলো এচশয়োি কোপ ইচিয়ো 2022 ফুটবল টুিট োরমন্ট
চিরেরে
চীন PR (People’s Republic) নস্পভ মুম্বইখযর পোস্পতল লস্টস্পিযোখম েস্পিণ
লকোস্পরযোখক (খকোস্পরযো স্পরপোিস্পলক) 3-2 ব্যিধোখন পরোস্পজত কখর AFC
Women`s Asian Cup India 2022 final title- স্পজখতখে। এরিখল চীন
লরকিয সংখ্যক 9েম AFC মস্পহলো এস্পশযোন কোপ স্পশখরোপো স্পজখতখে । ভোরত 20
জোনুযোরী, 2022 লেখক 06 লিব্রুযোরী, 2022 পযযন্ত িু র্িল AFC মস্পহলো এস্পশযোন
কোপ ইস্পন্ডযো 2022 এর 20েম সংস্করখণর আখযোজন কখরখে৷ এই জখযর িখল
এেন চীন অখেস্পলযো এিং স্পনউস্পজল্যোখন্ড অনুস্পষ্ঠত হখত চলো 2023 স্পিিো মস্পহলো
স্পিশ্বকোখপর জন্য লযোগ্যতো অজযন কখরখে ৷

লসৌেভ িোিু চল চবরশ্বে েৃেীয় বৃ িিম চক্ররকট লিচিয়োরমে
চভচিপ্রস্তে স্থোপি করেরেি

আচফ্রকো কোপ অ্ফ লিশিস: লসরিিোল চমশেরক িোচেরয়রে
লসরিিোল আস্পিকো কোপ অি লনশনস চযোস্পম্পযনস্পশখপ চমশেরক হোস্পরখয
প্রেমিোখরর জন্য মহোখেশীয চযোস্পম্পযনস্পশখপ কযোরমরুরিে ইয়োউরিরে
ওরলরম্ব লিচিয়োরম লপনোস্পল্ট স্পকখক জযী হখযখে । সোস্পেও মোখন ির্-স্পকখক
স্পিজযী লগোলটি কখরস্পেখলন | এরিখল, লসখনগোল সোতিোখরর স্পিজযী স্পমশরখক 42 লগোখল লপনোস্পল্ট শুর্আউখর্ পরোস্ত কখর । অস্পতস্পরক্ত সমখযর পর িোইনোল লশর্
হয ০-০ লগোখল।
লসখনগোল এর আখগ দুটি িোইনোল লহখরস্পেল, যোর মখধ্য 2019 সোখল স্পমশখর লশর্
আস্পিকোন কোপ স্পেল

িেুি আিরমদোবোদ আইচপএল ফ্রযোঞ্চোইচিে িোম গুিেোট টোইটোিস
লদওয়ো িরয়রে
গুিেোট টোইটোিস হল CVC কযোস্পপর্োখলর মোস্পলকোনোধীন নতুন আহখমেোিোে
িযোঞ্চোইস্পজর অস্পিস্পসযোল নোম | RPSG গ্রুখপর মোস্পলকোনোধীন লেনউ-েখলর নোম
লেিউ সু পোে িোয়োন্টস লেওযোর একস্পেন পখড় আহখমেোিোে টিমটির নোম
লেওযো হখযখে । লেনউ েখলর লনতৃত্ব লেখিন লকএল েোহুল ।

ঋর্ভ পন্ত ESPNcricinfo 'লটি ব্যোটিং অ্যোওয়োিট 2021’
চিরেরেি
ESPNcricinfo অযোওযোখিযর 15তম সংস্করখণ, ভোরখতর উইখকর্রিকব্যোর্সম্যোন, ঋর্ভ পোন্ত অপরোস্পজত 89 রোন কখর 'লটি ব্যোটিং' পু রস্কোর
স্পজখতখেন | এই রোখনর সু িোখে ভোেে 2-1 লস্কোখর অখেস্পলযোখক হোস্পরখয বিটোে
িোভোস্কোে ট্রচফ 2021 স্পজতখত সিম কখরস্পেল । ভোরতীয েখলর হখয স্পসস্পরখজর
সখিযোচ্চ লস্কোরোর স্পেখলন ঋর্ভ পন্ত (274 রোন)।
অ্ন্যোন্য পু েস্কোেপ্রোপ্তেো:
•

স্পনউস্পজল্যোখন্ডর অস্পধনোযক লকন উইস্পলযোমসন 'ির্যখসরো অস্পধনোযক' স্পনিযোস্পচত
হন।

•

31 রোন লরখে 5 উইখকখর্র জন্য কোইল লজস্পমসন (স্পনউস্পজল্যোন্ড) লর্স্ট
লিোস্পলং পু রষ্কোরটি পোন|

•

ইংল্যোখন্ডর িোস্ট লিোলোর অস্পল রস্পিনসন Debutant of the Year স্পনিযোস্পচত
হন |

•

পোস্পকস্তোখনর স্পিরুখি নয উইখকখর্ জখয সোস্পকি মোহমুখের 42 রোখন 4
উইখকর্ তোখক ওস্পিআই লিোস্পলংখযর শীর্য পু রস্কোর লপখত সোহোয্য কখরখে ।

গুরুত্বপূ িট চদক:

•

জস িোর্লোর T20I ব্যোটিং পু রস্কোর স্পজখতখেন।

•

িতয মোখন, আহখমেোিোখের িরেন্দ্র লমোচদ লিচিয়োম হল স্পিখশ্বর িৃ হিম
লস্টস্পিযোম লযেোখন 132,000 েশযক ধোরণিমতো রখযখে ৷

•

•

স্পিতীয িৃ হিম স্পক্রখকর্ লস্টস্পিযোম হল অখেস্পলযোর লমলরবোিট চক্ররকট
িোউি (MCG) যোর েশযক ধোরণিমতো 1,00,024 জন ।

লসরো ODI ব্যোটিং এিং টি-খর্োখযস্পন্ট লিোস্পলং পু রস্কোর পোস্পকস্তোখনর
লেখলোযোররো লপখযখেন । লসরো ব্যোটিংখযর পু রস্কোর স্পজখতখেন িের জোমোন।
শোহীন আস্পিস্পে টি-খর্োখযস্পন্ট স্পিশ্বকোখপ পোস্পকস্তোখনর 10 উইখকখর্ েরুণ
লসরো T20I লিোস্পলং পু রস্কোর স্পজখতখেন।

রোজস্থোখনর মুখ্যমন্ত্রী অ্রশোক লিিলট এিং BCCI সভোপস্পত লসৌেভ িোিু লী
জযপু খর স্পিখশ্বর েৃেীয় বৃ িিম চক্ররকট লিচিয়োরমে স্পভস্পিপ্রস্তর স্থোপন
কখরখেন । জযপু খরর আন্তজযোস্পতক স্পক্রখকর্ লস্টস্পিযোম ভোরখতর চবেীয় বৃ িিম
এিং স্পিখশ্বর েৃেীয় বৃ িিম স্পক্রখকর্ লস্টস্পিযোম । নতুন আন্তজযোস্পতক এই
লস্টস্পিযোমটি জযপু র-স্পেস্পি িোইপোখস 100 একরেে লবচশ জস্পমখত রোজস্থোন
স্পক্রখকর্ একোখিস্পম(RCA) িোরো ততস্পর করো হখি | লস্টস্পিযোমটিখত 75,000 িি
দশট ক িসোর িমতো েোকখি ।
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চকিোি চপটোেরসি, চিদোে িোইট িোিু য়োচে মোরস আইচসচসে লসেো
লেরলোয়োড চিসোরব চিবট োচিে িরয়রেি

মু ম্বাই 2023 সারে আন্তজটাদ্ভতক অ্দ্ভেদ্ভম্পক কদ্ভমটিে অ্দ্ভধরবশন
আর াজন কেরে িরলরে

েস্পিণ আস্পিকোর লর্স্ট লসনখসশন চকিোি চপটোেরসি এিং ইংল্যোখন্ডর মস্পহলো
েখলর অস্পধনোযক চিদোে িোইটরক 2022 সোখলর জোনুযোস্পরখত ICC লপ্ল্য়োে অ্ফ
য মোন্থ স্পহসোখি স্পনিযোস্পচত করো হখযখে৷ পু রুর্খের স্পিভোখগ, েস্পিণ আস্পিকোর
ব্যোর্সম্যোন চকিোি চপটোেরসি ভোরখতর স্পিরুখি লহোম লর্স্ট স্পসস্পরখজ অসোধোরণ
পোরিরখমে কখরস্পেখলন৷ স্পতস্পন 276 রোন কখর স্পসস্পরখজর সখিযোচ্চ রোন সংগ্রোহক
স্পহখসখি স্পসস্পরজটি লশর্ কখরন এিং লিযোর অি য স্পসস্পরজ স্পনিযোস্পচত হন।
মস্পহলোখের জন্য, ইংল্যোখন্ডর অস্পধনোযক িোইট শ্রীলঙ্কোর অস্পধনোযক িোমোচে
আথোপোথু এিং ওখযস্ট ইস্পন্ডখজর তোরকো লদন্দ্রো িটিিরক 2022 সোখলর
জোনুযোস্পরখত আইচসচস লপ্ল্য়োে অ্ফ য মোন্থ স্পনিযোস্পচত করোর জন্য প্রস্পতখযোস্পগতোয
পরোস্পজত কখরন । নোইর্ কযোনখিরোয অখেস্পলযোর স্পিরুখি একমোত্র অযোখশজ লর্খস্ট
ইংল্যোখন্ডর অস্পধনোযক স্পেখলন এিং সখিযোচ্চ রোন সংগ্রোহক স্পহসোখি স্পসস্পরজটি সমোপ্ত
কখরন |

ম়ুম্বাই, িােত 2023 িারি আন্তি্াদতক অদিদম্পক কদমটিে অদধরবেরনে
আর ািক হরব৷ 2023 িারিে িন্য IOC অদধরবেন Jio ও ার্ল্্ 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 অদফিআদধকাদেকরিে দনব্াচন ইতযাদি দিিান্ত দনরত একদত্রত হ ।

লিলচস 2021 চফফো িোব চবশ্বকোপ িযোচম্পয়ি িরয়রে
ইংস্পলশ ক্লোি, লচলস্পস িোস্পজস্পলযোন ক্লোি পোলরমইেোসরক 2-1 লগোখল হোস্পরখয
2021 স্পিিো ক্লোি স্পিশ্বকোখপর িোইনোল স্পজখতখে । প্রেমিোখরর জন্য স্পিিো ক্লোি
স্পিশ্বকোপ স্পজখতখে লচলস্পস । অস্পতস্পরক্ত সমখযর 3 স্পমস্পনখর্ কোই িোভোটটি লগোলটি
কখরন । আবু ধোচবে লমোিোম্মদ চবি িোরয়দ লিচিয়োরম িোইনোলটি অনুস্পষ্ঠত
হয ।
মূ ল পচেসংখ্যোি:
•

•

2003 সোখল লরোমোন আিোখমোস্পভচ ক্লোখির েোস্পযত্ব লনওযোর পর লেখক লচলস্পস
চযোস্পম্পযে লীগ, ইউখরোপো লীগ, সু পোর কোপ, স্পপ্রস্পমযোর লীগ, এিএ কোপ,
লীগ কোপ এিং কস্পমউস্পনটি স্পশল্ড স্পজখতখে ।
লচলস্পস ম্যোনখচস্টোর ইউনোইখর্ি এিং স্পলভোরপু খলর পখর ক্লোি স্পিশ্বকোপ জযী
তৃতীয ইংখরজ েল হখযখে ।

িচেয়োিো পু রুর্ ও লকেোলো মচিলো দল চসচিয়ে ন্যোশিোল ভচলবল
িযোচম্পয়িচশপ চিরেরে

লবইচিংরয় শীেকোলীি অ্চলচম্পক লিমস 2022 সমোপ্ত িরয়রে
2022 লিস্পজং শীেকোলীি অ্চলচম্পক লিমরসে সমোপনী অনুষ্ঠোন 20লশ
লিব্রুযোস্পর, 2022 তোস্পরখে লবচিংরয়ে ন্যোশিোল লিচিয়োরম (িোিযস লনস্ট
নোখম পস্পরস্পচত) অনুস্পষ্ঠত হখযস্পেল । চীখন 2022 সোখলর লিস্পজং শীতকোলীন
অস্পলস্পম্পক 4 লেখক 20 লিব্রুযোস্পর 2022 পযযন্ত অনুস্পষ্ঠত হখযস্পেল৷ লমোর্ 7টি
লেলোয 15টি শোেোয লরকিয 109টি ইখভন্ট হখযস্পেল৷ লিস্পজং, ইযোনস্পকং এিং
িোংস্পজযোকোউ-এ লগমখসর লভনুয স্পতনটি লজোন জু খড় স্পিতরণ করো হখযস্পেল । 2026
সোখলর শীতকোলীন অস্পলস্পম্পক আখযোজখনর জন্য লগমখসর লপ্রস্পসখিস্পে
আনুষ্ঠোস্পনকভোখি ইতোস্পলর স্পমলোন এিং কটিযনো স্পি'আখম্পখজোর কোখে হস্তোন্তর করো
হখযস্পেল ।
লবচিং 2022 সোরলে শীেকোলীি অ্চলচম্পরক শীর্ট লদশ:
•

নরওখয র্োনো স্পিতীয শীতকোলীন অস্পলস্পম্পখক পেক লর্স্পিখলর শীখর্য রখযখে,
16টি স্বণয সহ লমোর্ 37টি পেক স্পজখতখে । এটি একটি শীতকোলীন
অস্পলস্পম্পখক সিখচখয লিস্পশ সংখ্যক স্বণযপেখকর জন্য একটি নতুন লরকিয।

•

জোমযোস্পন সোমস্পগ্রকভোখি 27টি পেক স্পনখয স্পিতীয স্থোখন রখযখে, লযেোখন
আখযোজক লেশ চীন 15টি পেক স্পনখয তৃতীয স্থোখন রখযখে।

হস্পরযোনো েল ভোরতীয লরলওখযখক 3-0 ব্যিধোখন পরোস্পজত কখর 2021-22 সোখলর
স্পসস্পনযর ন্যোশনোল ভস্পলিল চযোস্পম্পযনস্পশখপ পু রুর্খের স্পশখরোপো স্পজখতখে ।
একইভোখি, মস্পহলোখের স্পিভোখগ লকরোলো েল ভোরতীয লরলওখযখক 3-1 ব্যিধোখন
পরোস্পজত কখর ট্র্স্পিটি স্পজখতখে । 70তম স্পসস্পনযর ন্যোশনোল ভস্পলিল (পুরুর্ ও
মস্পহলো) চযোস্পম্পযনস্পশপ, 2021-22 ভুিখনশ্বখরর স্পিজু পট্টনোখযক ইনখিোর
লস্টস্পিযোখম অনুস্পষ্ঠত হখযস্পেল।
KIIT (কচলিো ইিচিটিউট অ্ফ ইিোচস্ট্র্য়োল লটকরিোলচি) এিং KISS
(কচলিো ইিচিটিউট অ্ফ লসোেোল সোরয়রেস) এর প্রস্পতষ্ঠোতো অ্িুযেো
সোমন্ত এই অনুষ্ঠোখন উপস্পস্থত স্পেখলন এিং স্পিজযীখের হোখত ট্র্স্পি তুখল লেন।
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2022 সোরলে শীেকোলীি অ্চলচম্পরক ভোেে:
•
•

লেলোয ভোরতীয েখলর প্রস্পতস্পনস্পধত্ব কখরন একজন পু রুর্ আলপোইন স্পস্কযোর
আস্পরি েোন ।
• স্পতস্পন উখিোধনী অনুষ্ঠোখনর সময লেখশর পতোকোিোহী স্পেখলন | এস্পেখক,
সমোপনী অনুষ্ঠোখনর সময একজন লস্বচ্ছোখসিক পতোকোিোহী স্পেখলন । লেলোয
ভোরত লকোখনো পেক স্পজতখত পোখরস্পন।

ভোেরেে আে. প্রজ্ঞোিোন্ধো চবরশ্বে এক িম্বে ম্যোিিোস কোলট রসিরক
িোেোরিো সবট কচিি লেরলোয়োড িরয়রেি
ভোরখতর স্পকখশোর েোিো গ্রযোন্ডমোস্টোর, েরমশবোবু প্রজ্ঞোিোন্ধো একটি অনলোইন েোিো
র্ুনযোখমখন্ট িেওরয়ে স্পিশ্ব নম্বর এক েোিো চযোস্পম্পযন ম্যোিিোস কোলট রসিরক
পরোস্পজত কখর ইস্পতহোস সৃ স্পষ্ট্ কখরখেন । 2022 সোখলর লমল্টওযোর্োর চযোস্পম্পযনস
লচস র্ুযখরর নযটি ইখভখন্টর মখধ্য এযোরস্পেংস মোস্টোসয হল প্রেম, যো লিব্রুযোস্পর
লেখক নখভম্বর 2022 পযযন্ত অনুস্পষ্ঠত হখচ্ছ।
16 িের িযসী রখমশিোিু প্রজ্ঞোনোন্ধো অনলোইন দ্রুত েোিো র্ুনযোখমন্ট এযোরস্পেংস
মোস্টোসয এর অ্ষ্টম েোউরি 39 টি চোখল এই কৃস্পতত্ব অজযন কখরস্পেখলন । রখমশিোিু
প্রজ্ঞোনোন্ধো চবশ্বিোথি আিন্দ এিং লপন্টোলো িচেকৃষ্ণ েোড়ো ম্যোগনোস
কোলযখসখনর স্পিরুখি জযী তৃতীয ভোরতীয গ্রযোন্ডমোস্টোর।

লস্পরিে কোরলট োস আলকোেোি সবট কচিি ATP 500 িয়ী িরয়
ইচেিোস সৃ চষ্ট করেরেি
18 িের িযসী িযোস্পনযোিয কোখলযোস আলকোরোজ িোস্পজখলর চেও চি লিচিরেোরে
চদরয়রিো লশোয়োটটিম্যোিরক হোস্পরখয স্পরও ওখপন লর্স্পনস স্পশখরোপো স্পজখতখেন ।
সপ্তম িোেোই আলকোরোজ তৃতীয িোেোই লশোযোর্যজম্যোনখক 6-4, 6-2 লস্কোখর
পরোস্পজত কখর 2009 সোখল র্ুনযোখমন্টটি চোলু হওযোর পর লেখক সিযকস্পনষ্ঠ ATP
500 র্ুনযোখমখন্টর চযোস্পম্পযন হন |

Obituaries News in Bengali
অ্চভরিেো ও িলচচ্চত্র চিমট োেো অ্চমেোভ দয়োল প্রয়োে িরয়রেি
অস্পভখনতো এিং চলস্পচ্চত্র স্পনমযোতো অস্পমতোভ েযোল 51 িের িযখস হৃেখরোখগ
আক্রোন্ত হখয প্রযোত হখযখেন । অস্পমতোভ েযোল ওম পু রীর সোখে কোিোে: লোইফ
অ্ি য এি (2003), লভোজপু স্পর চলস্পচ্চত্র েংদোচে (2012) এিং রোজ িোব্বখরর
ধু য়োি (2013) এর মখতো েস্পিখত কোজ কখরখেন ।

চশক্ষোচবদ/সোমোচিক লিেো বোবো ইকবোল চসং চি প্রয়োে িরয়রেি
স্পশে সম্প্রেোখযর একজন ভোরতীয সোমোস্পজক-আধ্যোস্পত্মক লনতো এিং একজন
স্পশিোস্পিে ইকিোল স্পসং স্পকংরো 95 িের িযখস প্রযোত হখযখেন । সোমোস্পজক কোখজর
লিখত্র অিেোখনর জন্য স্পতস্পন 2022 সোখল পদ্মশ্রী সম্মোখন ভূস্পর্ত হন । স্পতস্পন 2008
সোখল Eternal University এিং 2015 সোখল অকোল স্পিশ্বস্পিযোলয, গুরু স্পক কোশী
প্রস্পতষ্ঠো কখরন ।
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চসচিয়ে অ্যোিরভোরকট এবং অ্চেচেক্ত সচলচসটে লিিোরেল
রুচপন্দে চসং সু চে প্রয়োে িরয়রেি
স্পসস্পনযর অযোিখভোখকর্ এিং অস্পতস্পরক্ত সস্পলস্পসর্র লজনোখরল (ASG), রুস্পপদর
স্পসং সু স্পর মোরো লগখেন। স্পতস্পন 2020 সোখলর জু ন মোখস এএসস্পজ স্পনযুক্ত হন। স্পতস্পন
2009 সোখল একজন স্পসস্পনযর অযোিখভোখকর্ স্পহখসখি মখনোনীত হন এিং সু স্পপ্রম
লকোর্য িোর অযোখসোস্পসখযশন এিং সু স্পপ্রম লকোর্য অযোিখভোখকর্স অন লরকিয
অযোখসোস্পসখযশখনর সভোপস্পত স্পহখসখিও েোস্পযত্ব পোলন কখরন। স্পতস্পন প্রোয 15 িের
ধখর পোেোখির সু স্পপ্রম লকোখর্য স্থোযী আইনজীিী স্পহসোখি কোজ কখরখেন।\

প্রয়োে চকংবদচন্ত িোচয়কো লেো মরিশকে
স্পকংিেস্পন্ত গোস্পযকো লতো মখঙ্গশকর মোস্পল্ট-অগযোন লিইস্পলউখরর কোরখণ 92 িের
িযখস প্রযোত হখযখেন । ভোরতরত্ন পু রস্কোর প্রোপক এই গোস্পযকোখক স্পনউখমোস্পনযো
ধরো পড়োর কোরখণ হোসপোতোখল ভস্পতয করো হখযস্পেল এিং জোনুযোস্পর মোখস
কখরোনোভোইরোস জস্পনত লরোখগর পরীিো করো হখযস্পেল, লসেোখন স্পতস্পন পস্পজটিভ ধরো
পখরস্পেখলন । তোর 3 জন লিোন হখলন - ঊর্ো মখঙ্গশকর, আশো লভোুঁসখল, মীনো
েোস্পেকর এিং একজন ভোই হৃেযনোে মখঙ্গশকর ।
েোে সোে দশরকে কযোচেয়োরে:
•

স্পতস্পন 1942 সোখল গোস্পযকো স্পহসোখি স্পনখজর কমযজীিন শুরু কখরস্পেখলন | স্পতস্পন
36 টিেও লিস্পশ ভোরতীয এিং স্পিখেশী ভোর্োয অসংখ্য গোন লরকিয কখরখেন
।

•

স্পতস্পন অখনক গোখনই অসোধোরণ সু র স্পেখযখেন, তোর মখধ্য কখযকটি হল আরয় লমরে ওয়োেোি লক ললোরিো, লোি িো িোরল, ইরয় কোিোি আি
িযোয় িোম এিং লপয়োে চকয়ো লেো িেিো লকয়ো ইতযোস্পে।

•

লতো মখঙ্গশকর 1990 সোখল দোদোসোরিব ফোলরক পু রস্কোখর ভূস্পর্ত হন ।
ভোরতীয সঙ্গীখত তোর অিেোখনর জন্য স্পতস্পন 1969 সোখল পদ্মভূর্ি এিং
2001 সোখল ভোেেেত্ন পু রস্কোর লোভ কখরন।

েোে করয়ক দশরকে কমট িীবরি:
•

স্পতস্পন মেন লমোহন, এসস্পি িমযণ, আরস্পি িমযন, শঙ্কর-জযস্পকশোন, লক্ষ্মীকোন্তলপযোখরলোল, ওস্পপ নোযোখরর মখতো কখযকজন সঙ্গীত পস্পরচোলখকর সোখে
কোজ কখরখেন । শুধু তোই নয, স্পতস্পন শ্রীখেিী, নোস্পগযস, ওযোস্পহেো লরহমোন,
মোধু রী েীস্পিত, কোজল, প্রীস্পত স্পজনতো এিং আরও অখনক অস্পভখনত্রীর হখয
মস্পহলো কখে গোন লগখযখেন ।

চিরসে প্রোক্তি লপ্রচসরিন্ট চক্ররিোস সোটটরিটোচকস প্রয়োে িরয়রেি
স্পগ্রখসর এখেখে শ্বোসকষ্ট্জস্পনত কোরখণ 92 িের িযখস স্পগ্রখসর প্রোক্তন লপ্রস্পসখিন্ট
চক্ররিোস সোটটরিটোচকস প্রযোত হখযখেন । স্পতস্পন স্পেখলন একজন গ্রীক আইনজ্ঞ
এিং সু স্পপ্রম লকোখর্যর একজন স্পিচোরক, স্পযস্পন 1967-1974 সোরলে কখনযল শোসখনর
সময জস্পঙ্গখের স্পিরুখি প্রস্পতখরোধ কখরস্পেখলন । সমোজতোস্পন্ত্রক PASOK পোটিযর
মখনোনীত হওযোর পর স্পতস্পন চোর িেখরর লমযোখে(1985 লেখক 1990) স্পগ্রখসর
লপ্রস্পসখিন্ট স্পহখসখি েোস্পযত্ব পোলন কখরন।
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প্রবীি ভোেেীয় িিেো পোটিট (চবরিচপ) লিেো চস িোিো লেচি প্রয়োে
িরয়রেি
প্রিীণ ভোরতীয জনতো পোটিয (স্পিখজস্পপ) লনতো িোন্দু পোেলো িিো লেচি
স্বোস্থযজস্পনত সমস্যোর কোরখণ হোযদ্রোিোখে প্রযোত হখযখেন । স্পতস্পন ওযোরোঙ্গখলর
িোস্পসদো এিং অন্ধ্রপ্রখেখশর প্রোক্তন স্পিধোযক স্পেখলন । স্পতস্পন 1984 সোখল 8েম
ললোকসভোয় সংসখের সেস্য স্পহসোখি সিযোখপিো পস্পরস্পচত স্পেখলন |
লরস্পি স্পেখলন মোত্র দুজন স্পিখজস্পপ সোংসখের মখধ্য একজন, স্পযস্পন 1984 সোখল
543টি সংসেীয আসখন ললোকসভোয স্পনিযোস্পচত হখযস্পেখলন । অন্যজন স্পেখলন এ.
লক. প্যোরটল । স্পতস্পন অন্ধ্রপ্রখেখশর স্পিধোনসভোয স্পতনিোখরর জন্য স্পনিযোস্পচত
হখযস্পেখলন।

স্বোধীি ভোেরে প্রথম িিোিু আচবষ্কোরে লিেৃত্ব লদওয়ো আে
েোিোরমোিি প্রয়োে িরয়রেি
কখযক েশক ধখর লিঙ্গোলু রুর ইস্পন্ডযোন ইনস্পস্টটিউর্ অি অযোখেোস্পিস্পজে(IIA)এ কমযরত লজযোস্পতস্পিজ্ঞ
য োনী প্রখিসর আর রোজোখমোহন প্রযোত হখযখেন । স্পতস্পন তোর
কচি প্রকরল্পে জন্য সিখচখয লিস্পশ পস্পরস্পচত স্পেখলন, যোর লিয স্পেল কোভোলু ে
চভচবও-রে 48-লসচম চশ্মট লটচলরস্কোপ ব্যিহোর কখর গ্রহোণু আস্পিষ্কোর করো এিং
স্পতস্পন ভোরত লেখক 4130 িম্বরেে একটি নতুন িিোিু আস্পিষ্কোর কখরন । এটি স্পেল
104 বেরে ভোরখত আস্পিষ্কৃত প্রেম গ্রহোণু ।

স্বোধীি ভোেরে প্রথম িিোিু আচবষ্কোরে লিেৃত্ব লদওয়ো আে
েোিোরমোিি প্রয়োে িরয়রেি
কখযক েশক ধখর লিঙ্গোলু রুর ইস্পন্ডযোন ইনস্পস্টটিউর্ অি অযোখেোস্পিস্পজে(IIA)এ কমযরত লজযোস্পতস্পিজ্ঞ
য োনী প্রখিসর আর রোজোখমোহন প্রযোত হখযখেন । স্পতস্পন তোর
কচি প্রকরল্পে জন্য সিখচখয লিস্পশ পস্পরস্পচত স্পেখলন, যোর লিয স্পেল কোভোলু ে
চভচবও-রে 48-লসচম চশ্মট লটচলরস্কোপ ব্যিহোর কখর গ্রহোণু আস্পিষ্কোর করো এিং
স্পতস্পন ভোরত লেখক 4130 িম্বরেে একটি নতুন িিোিু আস্পিষ্কোর কখরন । এটি স্পেল
104 বেরে ভোরখত আস্পিষ্কৃত প্রেম গ্রহোণু ।

কিট োটরকে কচবে ইিোচিম সু েোে প্রয়োে িরয়রেি
পদ্মশ্রী পু রস্কোরপ্রোপ্ত এিং সমোজকমী ইিোচিম সু েোে কণযোর্খক হৃেখরোখগ আক্রোন্ত
হখয প্রযোত হখযখেন । স্পতস্পন "কন্নরডে কচবে" স্পহসোখি পস্পরস্পচত স্পেখলন | ইিোস্পহম
সু তোর সোমোস্পজক এিং সোম্প্রেোস্পযক সম্প্রীস্পত েস্পড়খয লেওযোর জন্য পস্পরস্পচত স্পেখলন
| 2018 সোখল স্পতস্পন পদ্মশ্রী পু েস্কোরে ভূস্পর্ত হন।

‘মিোভোেরেে ভীম’ অ্চভরিেো প্রবীি কুমোে লসোবচে প্রয়োে িরয়রেি
অস্পভখনতো-অযোেস্পলর্ প্রবীি কুমোে লসোবচে, স্পযস্পন টিস্পভ স্পসস্পরজ "মিোভোেে"-এ
ভীম চস্পরখত্র অস্পভনয করোর জন্য এিং এস্পশযোন লগমখসর স্বণযপেক লজতোর জন্য
সিযোস্পধক পস্পরস্পচত, স্পতস্পন সম্প্রস্পত প্রযোত হখযখেন । স্পতস্পন হযোমোর এিং স্পিসকোস
লিোখত স্পিস্পভন্ন অযোেখলটিক ইখভখন্ট লেখশর হখয প্রস্পতস্পনস্পধত্ব কখরস্পেখলন এিং
এমনস্পক 1966 ও 1970 সোখল দুটি স্বণযপেক সহ এস্পশযোন লগমখস চোরটি পেক
স্পজখতস্পেখলন ।
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প্রবীি কুমোে লসোবচে 1966 সোখলর কমনওখযলে লগমখসর সময হযোমোর লিোখত
লরৌপ্য পেকও স্পজখতস্পেখলন । স্পতস্পন তোর অস্পভনয জীিন শুরু করোর পখর এিং
1988 সোখল স্পিআর লচোপড়োর ক্লোস্পসক "মহোভোরত"-এ ভীম চস্পরখত্র অস্পভনয করোর
পখর আরও জনস্পপ্রযতো অজযন কখরন ।

বোিোি অ্রটোে প্রোক্তি লিয়োেম্যোি েোহুল বোিোি প্রয়োে িরয়রেি
স্পিখ্যোত স্পশল্পপস্পত এিং বোিোি অ্রটোে প্রোক্তন লচযোরম্যোন েোহুল বোিোি
স্পনউখমোস্পনযো এিং হোখর্যর সমস্যোয প্রযোত হখযখেন । স্পতস্পন 2001 সোখল তৃতীযসখিযোচ্চ লিসোমস্পরক পু রস্কোর পদ্মভূর্খণ ভূস্পর্ত হন । স্পতস্পন িোজোজ অখর্োর মূ ল
লকোম্পোস্পন, Indian conglomerate Bajaj Group এর লচযোরম্যোন ইখমস্পরর্োস
স্পেখলন। স্পতস্পন 2021 সোখলর এস্পপ্রখল িোজোজ অখর্োর নন-এস্পেস্পকউটিভ লচযোরম্যোন
পে লেখক পেতযোগ কখরন এিং িীেি বোিোরিে কোখে েোস্পযত্ব হস্তোন্তর কখরন।

চকংবদচন্ত িোয়ক ও সু েকোে বোচি লোচিডী প্রয়োে িরয়রেি
প্রিীণ গোযক এিং সু রকোর িোস্পি লোস্পহড়ী 69 িের িযখস প্রযোত হখযখেন ।
ইন্ডোস্পেখত তোখক ভোখলোখিখস কখর বোচি দো িলো হত । স্পতস্পন 1970-80 এর
েশখকর লশখর্র স্পেখক চিরস্কো িযোেোে এিং শোেোচবে মখতো লিশ কখযকটি
েস্পিখত আইকস্পনক গোন পস্পরখিশন কখরন । তোর লশর্ িস্পলউি গোন স্পেল 2020
সোখলর বোচ 3-এর Bhankas |
স্পতস্পন লসোনোর লচন ধোরণ করোর জন্য অস্পধক পস্পরস্পচত স্পেখলন । তোর আসল নোম স্পেল
অ্রলোরকশ লোচিডী । স্পতস্পন 2014 সোখল চবরিচপরে লযোগেোন কখরন । 2014
সোখলর ভোরতীয সোধোরণ স্পনিযোচখন তোখক পস্পিমিখঙ্গর শ্রীেোমপু ে (রলোকসভো
লকন্দ্র) লেখক স্পিখজস্পপ প্রোেী স্পহখসখি লর্োর্ণো করো হয এিং স্পতস্পন লসেোখন লহখর
যোন।

প্রয়োে িরলি বোঙোচল িোচয়কো সন্ধযো মু েোচিট
স্পকংিেস্পন্ত িোঙোস্পল গোস্পযকো সন্ধযো মুেোস্পজয 90 িের িযখস হৃেখরোখগ আক্রোন্ত হখয
মোরো লগখেন । তোর পু খরো নোম স্পেল িীেশ্রী সন্ধযো মু রেোপোধ্যোয়। স্পতস্পন সম্প্রস্পত
লকন্দ্রীয সরকোখরর কোে লেখক 2022 সোখলর জোনুযোস্পরখত লেওযো পদ্ম পু রস্কোর
গ্রহণ করখত অস্বীকোর কখরস্পেখলন । স্পতস্পন িখলস্পেখলন লয পদ্মশ্রী এমন লকোনও
পু রস্কোর নয যো তোর মখতো একজন অস্পভজ্ঞ ব্যস্পক্তখক লেওযো উস্পচত । এর্ো লমখন
লনওযো তোর জন্য অপমোনজনক হখি।
স্পতস্পন 1931 সোখল কলকোতোয জন্মগ্রহণ কখরস্পেখলন | সন্ধযো মুেোস্পজয 1948 সোখল
স্পহস্পদ চলস্পচ্চত্র অেন গড়-এর জন্য তোর প্রেম গোন লরকিয কখরস্পেখলন । স্পতস্পন এস
স্পি িমযণ, লরোশোন এিং মেন লমোহখনর মখতো স্পিখ্যোত সু রকোরখের স্পনখেয শনোয গোন
লগখযস্পেখলন।

প্রখ্যোে কন্নড ললেক ও কচব লিন্নোচভেো কোিোচভ প্রয়োে িরয়রেি
কন্নড় ভোর্োর একজন আইকস্পনক কস্পি ও ললেক িোন্নোচভেো কোিোচভ প্রযোত
হখযখেন । মৃ তুযকোখল স্পতস্পন 93 িের িযসী স্পেখলন । তোখক প্রোযশই 'সমেয কস্পি'
(স্পমলখনর কস্পি) স্পহসোখি উখিে করো হত । চোন্নোস্পভরো কোনোস্পভ 1981 সোরল তোুঁর
চিবো লধোয়োচিে (কচবেো) জন্য সোস্পহতয আকোখেস্পম পু রস্কোর পোন।
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ফুটবল চকংবদচন্ত সু েচিৎ লসিগুপ্ত প্রয়োে িরয়রেি

Defence News in Bengali

ভোরখতর হখয স্পমিস্পিল্ডোর স্পহসোখি লেলো ভোরখতর প্রোক্তন িু র্িলোর সু েচিৎ
লসিগুপ্ত লকোস্পভি -19 জটিলতোর কোরখণ প্রযোত হখযখেন । মৃ তুযকোখল তোর িযস

ভোেরেে লিোয়ো চশপইয়োিট চলচমরটি 5ম িোিোি ICGS
‘Saksham’ সেবেোি করেরে

স্পেল 71 িের । ক্লোি পযযোখয, লসনগুপ্ত কলকোতোর স্পতনটি িড় ক্লোি লমোিিবোিোি

ভোরখতর লগোযো স্পশপইযোিয স্পলস্পমখর্ি চুস্পক্তস্পভস্পিক সমযসূ চীর আখগ 5ম লকোস্ট
গোিয অিখশোর প্যোখট্র্োল লভস্পহখকল (CGOPV) প্রকখল্পর 5তম এিং চূড়োন্ত
স্পশপইযোিয সরিরোহ কখরখে। স্পশপইযোিযটির নোম লেওযো হখযখে ICGS
‘Saksham’ | আন্ডোরলোইন করোর মখতো স্পির্য- সমস্ত 5টি জোহোজ ভোরতীয
লকোস্ট গোখিযর কোখে সমখযর আখগই লপৌুঁখে লেওযো হখযখে । GSL িোরো
প্রস্পতরিো মন্ত্রখকর সোখে 26 আগস্ট 2016-এ 5টি CGOPV-এর জন্য চুস্পক্ত
স্বোিস্পরত হখযস্পেল।

(1972-1973, 1981-1983), ইি লবিল (1974-1979) এিং লমোিোরমিোি
লস্পোটিটং (1980) এর সোখে যুক্ত স্পেখলন। স্পতস্পন ভোরতীয জোতীয েখলর অংশ
স্পেখলন যোরো েোইল্যোখন্ডর ব্যোংকখক অনুস্পষ্ঠত 1970 এচশয়োি লিমরস লিোঞ্জ
পদক স্পজখতস্পেল ।

প্রবীি সোংবোচদক েবীশ চেওয়োচে প্রয়োে িরয়রেি
প্রিীণ সোংিোস্পেক রিীশ স্পতওযোস্পর প্রযোত হখযখেন | স্পতস্পন ইস্পন্ডযোন এেখপ্রখসর
জোতীয িু যখরো স্পচি স্পেখলন । স্পতস্পন তোর রোজননস্পতক সংিোে প্রস্পতখিেখনর জন্য
জনস্পপ্রয স্পেখলন । এর আখগ, স্পতস্পন ইরকোিচমক টোইমরসে চসচিয়ে সিকোেী
সম্পোদক, ইচিয়ো টুরিরে সিরযোিী সম্পোদক এিং ইচিয়োি এিরপ্ররসে
চসচিয়ে সিকোেী সম্পোদক স্পহসোখিও কোজ কখরখেন । স্পতস্পন আইআইটি লিোখম্ব
লেখক স্নোতক এিং অেখিোিয স্পিশ্বস্পিযোলয লেখক স্নোতখকোির সম্পন্ন
কখরস্পেখলন।

স্বোধীিেো সংিোমী ও িোন্ধীবোদী সমোিকমী শকুন্তলো লিৌধু েী প্রয়োে
িরয়রেি
স্পিখ্যোত স্বোধীনতো সংগ্রোমী ও গোন্ধীিোেী সমোজকমী শকুন্তলো লিৌধু েী প্রযোত
হখযখেন । মৃতুযকোখল স্পতস্পন 102 িের িযসী স্পেখলন । স্পতস্পন ‘শকুন্তলো বোইরদও’
নোখমও পস্পরস্পচত স্পেখলন । স্পতস্পন ভোরত সরকোর কতৃযক 2022 সোখল পদ্মশ্রী
পু েস্কোরে ভূস্পর্ত হন । স্পতস্পন আসোখমর কোমরূখপর িোস্পসদো স্পেখলন এিং গোন্ধীিোেী
জীিনধোরোখক জনস্পপ্রয করোর প্রস্পত তোর প্রস্পতশ্রুস্পত ও স্পনষ্ঠোর জন্য স্পতস্পন পস্পরস্পচত
স্পেখলন। স্পতস্পন গ্রোমিোসীখের, স্পিখশর্ কখর নোরী ও স্পশশুখের কল্যোখণ কোজ
কখরখেন।

প্রখ্যোে মোলোয়োলোম অ্চভরিত্রী KPAC লচলেো প্রয়োে িরয়রেি
প্রিীণ মোলোযোলোম চলস্পচ্চত্র এিং মঞ্চ অস্পভখনত্রী, KPAC লস্পলতো 74 িের িযখস
প্রযোত হখযখেন । পোুঁচ েশখকর কযোস্পরযোখর, স্পতস্পন মোলোযলোম এিং তোস্পমল ভোর্োয
550টিরও লিস্পশ েস্পিখত অস্পভনয কখরখেন । আলোপু িোর কোযোমকুলোখম মখহশ্বরী
আম্মো স্পহসোখি জন্মগ্রহণকোরী, অস্পভখনত্রী লকরোলোর একটি স্পিস্পশষ্ট্ নোর্য েল KPAC
(খকরোলো স্পপপলস আর্যস ক্লোি) লত লযোগ স্পেখযস্পেখলন।
লস্পলতো চোরটি লকরোলো রোজয চলস্পচ্চত্র পু রস্কোর সহ লশ্রষ্ঠ পোশ্বয অস্পভখনত্রীর জন্য দুটি
জোতীয চলস্পচ্চত্র পু রস্কোর স্পজখতখেন । স্পতস্পন 1999 সোখল 'আমেোম' চস্পরখত্রর জন্য
এিং 2000 সোখল 'শোিথোম' চস্পরখত্রর জন্য জোতীয পু রস্কোর লপখযস্পেখলন । স্পতস্পন
পোুঁচ িের ধখর লকরোলো সঙ্গীত নোর্ক একোখিস্পমর লচযোরপোরসখনর পখে অস্পধস্পষ্ঠত
স্পেখলন।
42

GoI েোিয পু চলশ বোচিিীে আধু চিকীকেি প্রকরল্পে ধোেোবোচিকেো
অ্িু রমোদি করেরে
সরকোর 2021-22 লেখক 2025-26 পযযন্ত পোুঁচ িেখরর জন্য েোিয পু চলশ
বোচিিীে আধু চিকীকেরিে চস্কম (MPF চস্কম) অব্যোহত রোেোর অনুখমোেন
স্পেখযখে । পোুঁচ িেখরর জন্য লমোর্ লকন্দ্রীয আস্পেযক ব্যয হল 26,275 লকোটি র্োকো
। প্রকল্পটি 1969-70 সোল লেখক স্বরোষ্ট্র মন্ত্রক (MHA) িোরো িোস্তিোস্পযত হখচ্ছ।

চসিোপু ে এয়োে লশো 2022: IAF লোইট কমব্যোট এয়োেক্রোফ্ট (LCA)
লেিস এে প্রদশট ি কেরব
ভোরতীয িোযুখসনোর(IAF) 44 জন সেখস্যর েলগুস্পল 'চসিোপু ে এয়োে লশো2022'-এ অংশ স্পনখত 12 লিব্রুযোস্পর, 2022-এ স্পসঙ্গোপু খরর চোস্পঙ্গ আন্তজযোস্পতক
স্পিমোনিদখর লপৌুঁখেখে, যো 2022 সোখলর 15 লেখক 18 লিব্রুযোস্পর অনুস্পষ্ঠত হখত
চখলখে । ‘চসিোপু ে এয়োে লশো’ হল একটি স্পিিোস্পর্যক ইখভন্ট, যো ললোিোল
এস্পভখযশন ইন্ডোস্পেখক তোখের পণ্য প্রেশযখনর জন্য একটি িযোর্িময প্রেোন কখর।

ভোেেীয় লসিোবোচিিী "Sainya Ranakshetram" িোরম
িযোকোথরিে পচেিোলিো করেরে
ভোরতীয লসনোিোস্পহনী " Sainya Ranakshetram" নোখম একটি হযোকোেন
পস্পরচোলনো কখরখে । ভোরতীয লসনোিোস্পহনীর সোতটি কমোখন্ডর মখধ্য একটি চসমলোচভচিক আচমট লট্রচিং কমোি (ARTRAC) এর সোমস্পগ্রক স্পনখেয শনোয মু হুে
চমচলটোচে করলি অ্ফ লটচলকচমউচিরকশি ইচঞ্জচিয়োচেং (MCTE)-এ
হযোকোেনটি পস্পরচোস্পলত হখযস্পেল।

অ্চমে শোি চদচি পু চলরশে ‘Smart Card Arms License’ এবং
‘Shastra App’ িোলু কেরলি
স্পেস্পি পু স্পলখশর 75 িের পূ স্পতয উপলখি লকন্দ্রীয স্বরোষ্ট্রমন্ত্রী অস্পমত শোহ লেখশর
রোজধোনীর নোগস্পরকখের প্রযুস্পক্তিোন্ধি স্পিস্পজর্োল লসিো প্রেোন করোর জন্য স্পেস্পি
পু স্পলখশর ‘Smart Card Arms License’ এবং ‘Shastra App’ চোলু
কখরখেন । স্পেস্পি পু স্পলখশর মখত, অন্তস্পনযস্পহত স্পনরোপিো তিস্পশষ্ট্য সহ স্মোর্য কোিযটি
িহন করো েু িই সহজ । অস্ত্র লোইখসেধোরীখের তথ্য যোচোইখযর পর কোিযটি র্খর-ই
স্পপ্রন্ট করো হখি।
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ভোেে ও ওমোি ইিোিট চিি-VI এয়োে এিোেসোইি শুরু করেরে
ভোেেীয় চবমোি বোচিিী (IAF) এিং ওমোরিে েয়যোল এয়োে লফোসট
(RAFO) রোজস্থোখনর লযোধপু র এযোর লিোসয লস্টশখন 21 লেখক 25 লিব্রুযোস্পর,
2022 পযযন্ত ইিোিট চিি-VI নোখম একটি স্পিপোস্পিক স্পিমোন মহড়োর আখযোজন
কখরখে । ইস্টোনয স্পিজ-VI হল মহড়োর র্ষ্ঠ সংস্করণ । এই মহড়োটি স্পিমোন িোস্পহনীর
মখধ্য অপোখরশনোল সিমতো এিং আন্তঃকোযযিমতো িোড়োখনোর সু খযোগ প্রেোন
করখি ।
এই অনুশীলখন IAF এিং RAFO-এর অংশগ্রহণ দুই লেখশর মখধ্য স্পিপোস্পিক
সম্পকয লজোরেোর করোর পোশোপোস্পশ লপশোেোর স্পমেস্পিযো, অস্পভজ্ঞতো স্পিস্পনময এিং
অপোখরশনোল জ্ঞোন িৃ স্পি করখি। এই অনুশীলখনর সময স্পিস্পভন্ন স্পসস্পনযর স্পিস্পশষ্ট্
ব্যস্পক্তরো স্পিমোন িোস্পহনী লস্টশন লযোধপু র পস্পরেশযখনর পস্পরকল্পনো করখেন।

মিডো লকোবেো ওয়োচেয়ে 22: ভোেে মোিট মোরস বহু-রদশীয় মিডোয়
অ্ংশিিি কেরে িরলরে
ভোরতীয স্পিমোন িোস্পহনী 06 লেখক 27 মোচয, 2022 পযযন্ত যুক্তরোখজযর ওখযস্পিংর্খন
'এিোেসোইি লকোবেো ওয়োচেয়ে 22' নোখম একটি িহু-খেশীয স্পিমোন মহড়োয
অংশগ্রহণ করখি । IAF লোইর্ কমব্যোর্ এযোরক্রোফ্ট (LCA) লতজস িোইর্োর সহ
এই মহড়োয অংশগ্রহণ করখি । UK এিং অন্যোন্য লনতৃস্থোনীয স্পিমোন িোস্পহনীর
স্পিমোন । পোুঁচটি লতজস স্পিমোন যুক্তরোখজয যোখি ।
এই মহড়োর লিয অপোখরশনোল এেখপোজোর প্রেোন করো এিং অংশগ্রহণকোরী
স্পিমোন িোস্পহনীর মখধ্য সখিযোিম অনুশীলনগুস্পল ভোগ কখর লনওযো, যোর িখল যুখির
সিমতো িৃ স্পি করো এিং িন্ধুখত্বর িন্ধন ততস্পর করো। এটি এলস্পসএ লতজখসর জন্য
একটি িযোর্িময হখি যো এর চোলচলন এিং অপোখরশনোল িমতো প্রেশযন করখি।

লসিোপ্রধোি এম. এম. িোেোভোি িোেটি প্যোেোসু ট ব্যোটোচলয়িরক
েোষ্ট্রপচেে েঙ উপিোে চদরয়রেি
লসনোপ্রধোন লজনোখরল এম. এম. নোরোভোন লিঙ্গোলু রুখত প্যোরোসু র্ লরস্পজখমন্ট লট্র্স্পনং
লসন্টোখর চোরটি প্যোরোসু র্ ব্যোর্োস্পলযনখক রোষ্ট্রপস্পতর রঙ উপহোর স্পেখযখেন । চোরটি
ব্যোর্োস্পলযন হল 11 পোড়ো (স্পিখশর্ িোস্পহনী), 21 পোড়ো (স্পিখশর্ িোস্পহনী), 23 পোড়ো
এিং 29 পোড়ো ব্যোর্োস্পলযন । রোষ্ট্রপস্পতর রখঙর পু রষ্কোর িো 'চিশোি' িল যুি এিং
শোস্পন্ত উভয সমখযই লেখশর প্রস্পত অসোধোরণ লসিোর স্বীকৃস্পতস্বরূপ সোমস্পরক ইউস্পনর্
প্রেি সখিযোচ্চ সম্মোখনর একটি ।

ভোেেীয় লিৌবোচিিীে বহুরদশীয় মিডো ‘চমলোি 2022’ শুরু িরয়রে
ভোরতীয লনৌিোস্পহনীর িহুপোস্পিক মহড়ো ‘চমলোি 2022’-এর সিযখশর্ সংস্করণ
2022 সোখলর 25 লিব্রুযোরী তোস্পরে লেখক স্পিশোেোপিনখমর 'চসটি অ্ফ
লিসটিচি' লত শুরু হখত চখলখে । ভোরত 2022 সোখল স্বোধীনতোর 75 তম িের
উেযোপন করখে এিং MILAN 22 আমোখের িন্ধু এিং অংশীেোরখের সোখে এই
মোইলিলকটি স্মরণ করোর একটি সু খযোগ প্রেোন কখর৷
স্পমলোন 2022 মহড়োর স্পেম হল ‘Camaraderie – Cohesion –
Collaboration’ , যোর লিয ভোরতখক স্পিখশ্বর কোখে একটি েোস্পযত্বশীল সোমুস্পদ্রক
শস্পক্ত স্পহখসখি তুখল ধরো ।
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মোচকটি লবোচয়ং ভোেেরক 12েম P-8I সোমু চদ্রক টিল চবমোি সেবেোি
করেরে
ভোরতীয লনৌখসনো মোস্পকযন স্পভস্পিক মহোকোশ সংস্থো লিোস্পযংখযর কোে লেখক 12তম
অ্যোচন্ট-সোবরমচেি যু িচবমোি P-8I লপখযখে । এটি চোরটি অস্পতস্পরক্ত স্পিমোখনর
মখধ্য চতুেয, যোর জন্য চুস্পক্তটি 2016 সোখল স্বোিস্পরত হখযস্পেল । প্রস্পতরিো মন্ত্রক
2009 সোখল আর্টি P-8I স্পিমোখনর জন্য একটি চুস্পক্ত স্বোির কখরস্পেল । যস্পেও,
পখর 2016 সোখল, চোরটি অস্পতস্পরক্ত P-8I যু িস্পিমোন এর জন্য একটি চুস্পক্ত স্বোির
কখরস্পেল।
2021 সোখলর লম মোখস, ইউএস লস্টর্ স্পিপোর্যখমন্ট েযটি P-8I প্যোখট্র্োল স্পিমোন
এিং সম্পস্পকযত সরেোখমর প্রস্তোস্পিত স্পিক্রয অনুখমোেন কখরখে, | এই চুস্পক্তর মূ ল্য
আনুমোস্পনক 2.42 চবচলয়ি িলোে।

ফ্রোরেে কোে লথরক ভোেে আেও চেিটি েোরফল ফোইটোে লিট
লপরয়রে
আরও স্পতনটি রোখিল যুিস্পিমোন িোে লেখক ভোরখত অিতরণ কখরখে | স্পতনটি
লজখর্র আগমখনর সোখে, ভোরতীয স্পিমোন িোস্পহনীর(IAF) সোখে লমোর্ রোিোখলর
সংখ্যো 35-এ লপৌুঁখেখে । 36তম এিং চূড়োন্ত স্পিমোনটি 2022 সোখলর মোচয-এস্পপ্রল
মোখসর মখধ্য িোে লেখক ভোরখত আসখি এিং এটি একটি প্রস্পশিক স্পিমোন হখি।

Books & Authors News in Bengali
সু ভোর্ িরিট ে ললেো "The $10 Trillion Dream" চশরেোিোরমে
একটি িেুি বই প্রকোচশে িরয়রে
ভোরখতর প্রোক্তন অেয সস্পচি, সু ভোর্ চন্দ্র গগয তোর প্রেম িই " The $10 Trillion
Dream " প্রকোশ কখরখেন । এই নতুন িইটির মোধ্যখম ভোরত লযসি
সমোখলোচনোমূলক নীস্পতগত সমস্যোগুস্পলর মুখেোমুস্পে হখচ্ছ তো অনুসন্ধোন করো
হখযখে এিং 2030-এর েশখকর মোিোমোস্পি সমখয USD 10 ট্রিচলয়ি
অেযনীস্পতখত পস্পরণত হওযোর জন্য প্রখযোজনী সংস্কোখরর পরোমশয প্রেোন করো
হখযখে৷ এটি লপঙ্গু ইন র্যোন্ডম হোউস ইস্পন্ডযো (PRHI) িোরো প্রকোস্পশত হখযখে ।

চকেি লবদীে ললেো “Fearless Governance” িোমক একটি বই
প্রকোচশে িরয়রে
িটর স্পকরণ লিেীর ললেো ‘Fearless Governance’ িইটি প্রকোস্পশত হখযখে ।
স্পতস্পন পু দুখচস্পরর প্রোক্তন ললিখর্ন্যোন্ট গভনযর এিং আইস্পপএস (অি.) অস্পিসোর ।
এই িইটি পু দুখচস্পরর ললিখর্ন্যোন্ট গভনযর স্পহসোখি িোঃ লিেীর প্রোয পোুঁচ িেখরর
চোকস্পর এিং ভোরতীয পু স্পলশ পস্পরখর্িোয তোর 40 িেখরর স্পিশোল অস্পভজ্ঞতোর উপর
স্পভস্পি কখর ততস্পর করো হখযখে ।

আে চস িোঞ্জু ও অ্চশ্বিী ভোটিিরেে ললেো ‘Operation Khatma’
িোরমে একটি বই প্রকোচশে িরয়রে
‘Operation Khatma’ নোখম একটি িই প্রকোস্পশত হখযখে যোর ললেক হখলন
সোংিোস্পেক আেচস িোঞ্জু এিং অ্চশ্বিী ভোটিোিে । িইটি জম্মু ও কোশ্মীর পু স্পলখশর
লিশোল অপোখরশন গ্রুখপর অপোখরশখনর উপর স্পভস্পি কখর ললেো হখযখে, যোর
িখল িম্মু ও কোশ্মীে চলবোরেশি ফ্রন্ট (JKLF) এর 22 িি সন্ত্রোসী স্পনহত
হখযস্পেল।
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আকোশ কোিসোরলে ললেো ভোেরেে প্রথম চসিি িোইল বই
প্রকোচশে িরয়রে

েোিীব

আকোশ কোনসোখলর ললেো ভোরখতর প্রেম ‘The Class of 2006: Sneak
Peek into the Misadventures of the Great Indian Engineering
Life’ নোমক স্পসজন স্টোইল িই প্রকোস্পশত হখযখে | িইটি IIT কোনপু র এিং স্পেস্পি
লর্কখনোলস্পজকযোল ইউস্পনভোস্পসযটির সিখচখয িড় িই লখঞ্চর অনুষ্ঠোখন প্রকোস্পশত
হখযস্পেল । “The Class of 2006” 18 টি স্পভন্ন পিয স্পনখয গঠিত, যো কখলখজ
কোর্োখনো সমযগুখলোখক স্মরণ কখর। িইটি ভোরতীয চলস্পচ্চত্র অস্পভখনতো, ললেক,
পস্পরচোলক এিং প্রখযোজক আর. মোধিন িোরো অযোমোজন স্পকন্ডখল প্রকোস্পশত
হখযস্পেল৷

রোষ্ট্রদূত েোিীব কুমোে ভোটিয়ো “India-Africa Relations: Changing
Horizons” স্পশখরোনোখমর একটি নতুন িই(তোুঁর 3য় বই) স্পলখেখেন | িইটির
মোধ্যখম স্পতস্পন ভোরত এিং আস্পিকোর িন্ধুত্ব সম্বস্পন্ধত সমস্ত গুরুত্বপূ ণয তথ্য তুখল
ধরো হখযখে । এেোড়ো, িইটি ভোরত এিং আস্পিকোর ঐস্পতহোস্পসক পর্ভূস্পম এিং
ঔপস্পনখিস্পশক অতীতখক স্পিস্তোস্পরতভোখি িণযনো কখর |

‘India, That is Bharat: Coloniality, Civilisation,
Constitution’ চলরেরেি লি সোই দীপক

স্পিল লগর্খসর ললেো ‘How to Prevent the Next Pandemi’ স্পশখরোনোখমর
একটি িই 2022 সোখলর লম মোখস প্রকোস্পশত হখি । িইটিখত স্পিল লগর্স স্পনস্পেযষ্ট্
পেখিখপর কেো স্পলখেখেন, যো ভস্পিষ্যখতর মহোমোরী িখন্ধর সোখে মোনুখর্র আরও
ভোল স্বোস্থয প্রেোন করখতও সোহোয্য করখি ।

লি সোই দীপক ‘India, That is Bharat: Coloniality, Civilisation,
Constitution’ স্পশখরোনোখমর একটি ট্রিলস্পজ িইখযর স্পসস্পরজ স্পলখেখেন এিং
ব্লুমসিোস্পর ইস্পন্ডযো িোরো এটি প্রকোস্পশত হখযখে । 1ম অংশটি 15ই আগস্ট 2021-এ
প্রকোস্পশত হখযস্পেল, 2022 সোখলর জু খন 2য অংশটি লঞ্চ হখি | 3য এিং লশর্
অংশটি 2023 সোখলর জু খন প্রকোস্পশত হখি৷
এটি একটি ব্যোপক ট্রিলস্পজর প্রেম অংশ, যো ভোরখত (ভোরত) ইউখরোপীয
'ঔপস্পনখিস্পশক লচতনো' (িো 'ঔপস্পনখিস্পশকতো') এর প্রভোি পরীিো কখর ।

সোিচেকো ল োর্ "অ্টল চবিোেী বোিরপয়ী" িোরম একটি বই
চলরেরেি
সোগস্পরকো লর্োখর্র ললেো " Atal Bihari Vajpayee " নোখম একটি িই প্রকোস্পশত
হখযখে । এটি ভোরখতর প্রোক্তন প্রধোনমন্ত্রীর জীিনী । সোগস্পরকো লর্োর্ হখলন একজন
সোংিোস্পেক । স্পতস্পন “Indira: India’s Most Powerful Prime Minister”
স্পশখরোনোখমর একটি িইও স্পলখেখেন ।
জীিনীটি সম্পূ ণয করখত সোগস্পরকো লর্োর্ স্পতন িের সময লনন । . “The research
was daunting,” িখলখেন সোগস্পরকো, যোখক 1950 লেখক 90 এর েশক পযযন্ত
সংসখের সমস্ত িক্তৃতো, সংসখের লরকিয, িোজখপযীর িক্তৃতো, তোুঁর স্পলস্পেত কোজ,
তোুঁর সরকোখরর লর্োর্ণো, েলীয সভোর কোযযস্পিিরণী প্রভৃস্পত স্পনখয স্পরসোচয করখত
হখযস্পেল ।

ভোটিয়ো

“India-Africa Relations:
Horizons” িোরম একটি িেুি বই চলরেরেি

Changing

চবল লিটরসে ললেো ‘How to Prevent the Next Pandemic’
চশরেোিোরমে একটি বই প্রকোচশে িরব

“Humane: How the United States Abandoned Peace and
Reinvented War” চশরেোিোরমে একটি িেুি বই প্রকোচশে িরয়রে
স্যোমুখযল মখযখনর ললেো “Humane: How the United States
Abandoned Peace and Reinvented War” স্পশখরোনোখমর একটি নতুন
িই প্রকোস্পশত হখযখে । স্যোমু খযল মখযন ইখযল ল স্কুখলর আইনশোখস্ত্রর অধ্যোপক
এিং ইখযল স্পিশ্বস্পিযোলখযর ইস্পতহোখসর অধ্যোপক । স্পতস্পন এই িইটির মোধ্যখম মোস্পকযন
যুক্তরোখষ্ট্রর সোরথ চভরয়েিোম যু ি (1955-1975), লকোচেয়োি যু ি (19501953), চবেীয় চবশ্বযু ি (1939-1945) ইতযোস্পে সম্বখন্ধ আখলোচনো কখরন এিং
এটি লেখশর লমোখর্ও অগ্রগস্পতখত সোহোয্য করখি নো তো স্পতস্পন উখিে কখরন ।

"Dignity in a Digital Age: Making Tech Work for All of
Us" চশরেোিোরমে একটি বই প্রকোচশে িরয়রে
লরো েোন্নোর রস্পচত “Dignity in a Digital Age: Making Tech Work for
All of Us” নোখম একটি নতুন িই প্রকোস্পশত হখযখে । িইটি প্রযু স্পক্তগত অগ্রগস্পতর
কোরখণ আখমস্পরকোনখের জীিনধোরোর পস্পরিতয খনর প্রভোিটি তুখল ধখর । এটি
স্পিস্পজর্োল স্পিভোজন সম্পখকয ও উখিে কখরখে, লযমন-প্রযু চক্ত এিং েোিরস্বে
অ্সম অ্যোরিস | লরো েোন্নো হখলন একজন ভোরতীয-আখমস্পরকোন স্পযস্পন স্পসস্পলকন
ভযোস্পল অঞ্চখলর অন্তভুযক্ত কযোস্পলখিোস্পনযযো লজলোর প্রস্পতস্পনস্পধত্বকোরী মোস্পকযন
কংখগ্রসম্যোন ।

চপ্রয়ম িোন্ধী লমোচদে ললেো ‘A Nation To Protect’ চশরেোিোরমে
একটি বই প্রকোচশে িরয়রে
স্পপ্রযম গোন্ধী লমোস্পের ললেো “A Nation To Protect” স্পশখরোনোখমর একটি িই
লকন্দ্রীয স্বোস্থযমন্ত্রী মনসু ে মোন্ডোস্পভযো চোলু প্রকোশ কখরখেন । িইটিখত গত দুই
িেখর লকোস্পভি সংকখর্র সময প্রধোনমন্ত্রী নখরন্দ্র লমোস্পের ভূস্পমকো তুখল ধরো হখযখে
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চিচম লসোচি ‘The Founders: The Story of Paypal” িোরম
একটি বই চলরেরেি

KVIC প্রোিীিেম েোচদ প্রচেিোি "েোচদ এরম্পোচেয়োম" এে
লোইরসে বোচেল করেরে

ললেক স্পজস্পম লসোস্পন রস্পচত এিং সোইমন অযোন্ড শুস্টোর িোরো প্রকোস্পশত ’The
Founders: The Story of Paypal and the Entrepreneurs Who
Shaped Silicon Valley ’’ স্পশখরোনোখমর একটি নতুন িই প্রকোস্পশত হখযখে ।
িইটির মোধ্যখম স্পিস্পজর্োল-খপখমন্ট লকোম্পোস্পন Paypal কেো তুখল ধরো হখযখে |
এটি এলন মোস্ক, স্পপর্োর স্পেখযল এিং স্পরি হিম্যোখনর মখতো স্পিখ্যোত ব্যস্পক্তখের
সম্পখকয রস্পঙন উপোখ্যোনও প্রেোন কখর।

েোস্পে ও গ্রোমীণ স্পশল্প কস্পমশন(KVIC) মু ম্বোই েোচদ ও িোমীি চশল্প সচমচে
(MKVIA) এর "েোচদ সোটিটচফরকশি" িোস্পতল কখরখে । এই মু ম্বোই েোচদ ও
িোমীি চশল্প সচমচে (MKVIA) 1954 সোল লেখক মুম্বোইখযর লমখট্র্োপস্পলর্ন
ইেু যখরে হোউখস জনস্পপ্রয "েোস্পে এখম্পোস্পরযোম" চোলোস্পচ্ছল । KVIC MKVIAএর লোইখসে িোস্পতল কখরখে কোরণ MKVIA জোল েোস্পে পণ্য স্পিস্পক্র করস্পেল, যো
KVIC-এর "চিরেো-টলোরেে" নীস্পতর স্পিরুখি স্পেল |

Miscellaneous News in Bengali
ভোেরেে বৃ িিম ইচভ িোচিটং লিশি গুেিোোঁওরয়রে লেোলো িরয়রে
গুরুগ্রোখমর স্পেস্পি-জযপু র জোতীয মহোসড়খক 4 চোকোর গোস্পড়র জন্য 100 টি চোস্পজযং
পখযখন্টর িমতো সহ ভোরখতর িৃ হিম তিদুযস্পতক যোন(EV) চোস্পজযং লস্টশন লেোলো
হখযখে৷ পূ খিয, ভোরখতর িৃ হিম ইস্পভ চোস্পজযং লস্টশনটি ইস্পভর জন্য 16 এস্পস এিং 4
স্পিস্পস চোস্পজযং লপোর্য সহ নস্পভ মুম্বোইখত অিস্পস্থত স্পেল । নতুন ইস্পভ চোস্পজযং লস্টশনটি
ততস্পর কখরখে প্রযুস্পক্ত-পোইলটিং লকোম্পোস্পন Alektrify Private Limited।

লোদোরে পোচলে িল চস্পটুক গ্যোিোে উৎসব
স্পির্ুক গুস্টর লিস্পস্টভযোল, লোেোস্পে সংস্কৃস্পত এিং ঐস্পতহযিোহী ঐস্পতখহযর একটি
দুস্পেখনর িোস্পর্যক উেযোপন 30 এিং 31 জোনুযোরী 2022 তোস্পরখে ললহ এিং লোেোে
লকন্দ্রশোস্পসত অঞ্চখল উেযোস্পপত হয। রস্পঙন উৎসখির সোিী হখত, ভক্তরো প্রস্পত
িের স্পির্ুক মখে আখসন এিং স্থোনীযভোখি "চোমস" নোখম পস্পরস্পচত রস্পঙন মুখেোশ
নৃ খতয অংশ লনন। স্পির্ুক মে ললহ লেখক ৮ স্পকস্পম দূখর। এটি শোস্পন্ত ও সমৃ স্পির
উেযোপন যো ললহ এিং লোেোে UT-এর স্পির্ুক মখে উেযোস্পপত হয।
উৎসখির স্পিখশর্ত্ব স্পেল মহোকোল (খগোখম্বো), পোলোেোন লোখমো (শ্রীখেিী), সখিে
মহোকোল, রিোকোরী লেিতোর মখতো স্পিস্পভন্ন লেিতোখক স্পচস্পত্রত কখর মখের সন্নযোসীরো
তোখের লসরো লপোশোখক স্থোনীযভোখি পস্পরখিস্পশত রস্পঙন মুখেোশ নৃতয। মুখেোশ নৃ তযটি
লসরসোকোম স্পেখয শুরু হয, তোরপখর হোশং হোতুক, েয অস্ত্র মহোকোল, পোলোেোন
লোখমো, শোভো, জনক চোমস। তখি এ উৎসখির পর আিহোওযো গরম ও মখনোরম
হখয উেখি িখল স্থোনীযখের ধোরণো।

IUCN 2022 গুরুিোরম আেোবিী িীবনবচিত্রয পোকট মরিোিীে
করেরে
হস্পরযোনোর গুরুগ্রোখমর Aravalli Biodiversity Park লক ভোরখতর প্রেম
“other effective area-based conservation measures” (OECM)
সোইর্ স্পহসোখি লর্োর্ণো করো হখযখে । স্পিশ্ব জলোভূস্পম স্পেিস উপলখি লকন্দ্রীয
পস্পরখিশ, িন ও জলিোযু পস্পরিতয ন মন্ত্রক এই তথ্যটি জোস্পনখযখে । ইন্টোেন্যোশিোল
ইউচিয়ি ফে কিিোেরভশি অ্ফ লিিোে (IUCN) লসই সমস্ত অঞ্চলখক
OECM র্যোগ লেয লযগুস্পল সু রস্পিত নয স্পকন্তু সমৃ ি জীিনিস্পচত্রযখক সমেযন কখর।
র্যোগটি আন্তজযোস্পতক মোনস্পচখত্র জীিনিস্পচখত্রযর হর্ির্ স্পহসোখি মখনোনীত কখর ।
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িম্মু ও কোশ্মীরে পোচলে িরয়রে কোোঁরিোথ উৎসব
কোোঁরিোরথে প্রোচীন উত্সিটি িোস্পর্যকভোখি মূলত মোর্ মোখসর শুক্লপখির সময (যো
সোধোরণত জোনু যোস্পর িো লিব্রুযোস্পরখত পখড়) পোস্পলত হয । এটি জম্মু ও
কোশ্মীখরর(J&K) লচনোি উপতযকো অঞ্চল জু খড় ধমীয উত্সখির সোখে উেযোস্পপত
হয ।
3 স্পেন ব্যোপী এটি উৎসিটিখত স্পিিোস্পহত মস্পহলোরো তোখের স্বোমীর েীর্যোযু কোমনো কখর
। কোরঞ্চোথ িো লিৌেী েৃেীয়ো জম্মু প্রখেখশর পোিযতয অঞ্চল চকশেওয়োে,
েোমবোি এিং লিোিোয় ব্যোপকভোখি পোস্পলত হয । উৎসিটি ভোখেরওযোহ (স্পমস্পনকোশ্মীর নোখমও পস্পরস্পচত), লকোর্স্পল, মোখেোলো, র্োর্ো, েোেোল, গুপ্ত গঙ্গো, স্পচখনোর্,
কোপরো, ভোলরো, লভজো, স্পচনখচোরো এিং অন্যোন্য অঞ্চল জু খড় পোস্পলত হয।

ওয়োেট বু ক অ্ফ লেকিটস: অ্টল টোরিল 'দী ট েম িোইওরয় টোরিল'
চিসোরব স্বীকৃচে লোভ করেরে
অর্ল র্োখনল আনুষ্ঠোস্পনকভোখি ওযোল্ডয িু ক অি লরকিযস িোরো '10,000 ফুট
উচ্চেোে উপরে চবরশ্বে দী ট েম িোইওরয় টোরিল' স্পহসোখি স্পিখিস্পচত হখযখে।
অর্ল র্োখনল হল একটি হোইওখয র্োখনল, যো ললহ-মোনোস্পল হোইওখযখত পূ িয পীর
পোেোল স্পহমোলয লরখের লরোহর্োং পোখসর স্পনখচ স্পনস্পমযত । এটি প্রোয 9.02
চকরলোচমটোে তের্যয সহ 10,000 িু খর্র উপখর স্পিখশ্বর েীর্যতম হোইওখয এককটিউি র্োখনল ।

J&K NSWS-এে সোরথ একীভূে িওয়ো প্রথম লকন্দ্রশোচসে অ্ঞ্চল
িরয় উরঠরে
জম্মু ও কোশ্মীর ন্যোশনোল স্পসখঙ্গল উইখন্ডো স্পসখস্টম (NSWS) এর সোখে একীভূত
হওযো প্রেম লকন্দ্রশোস্পসত অঞ্চল হখয উখেখে | J&K-এর ললিখর্ন্যোন্ট গভনযর
মখনোজ স্পসনহো NSWS-এর সোখে একীভূত J&K একক উইখন্ডো স্পক্লযোখরে
স্পসখস্টম চোলু কখরখেন ।

সু েোরট 2024 সোরলে চিরসম্বরেে মরধ্য ভোেরেে প্রথম বু রলট লট্রি
লিশি তেেী িরে িরলরে
মুম্বোই-আহখমেোিোে িু খলর্ লট্র্ন প্রকল্পটি ভোরখতর প্রেম িু খলর্ লট্র্ন রুর্ হখত
চখলখে । লযেোখন সু রোর্ শহর ভোরখতর প্রেম িু খলর্ লট্র্ন লস্টশনযুক্ত শহর হখত
চখলখে । ন্যোশনোল হোই-স্পিি লরল কখপযোখরশন স্পলস্পমখর্ি (NHSRCL) এই
প্রকল্পটি স্পনমযোণ করখি, যো 2024 সোখলর স্পিখসম্বখরর মখধ্য লশর্ হওযোর কেো
রখযখে । প্রকখল্পর ব্যয অনুমোন করো হখযখে 1 লোে লকোটি র্োকোরও লিস্পশ, যোর
মখধ্য 88,000 লকোটি র্োকো অেযোযন করখি জোপোন ইন্টোরন্যোশনোল লকো-অপোখরশন
এখজস্পে (JICA)। 508.17-স্পকখলোস্পমর্োর মুম্বোই-আখমেোিোে িুখলর্ লট্র্ন প্রকখল্পর
মখধ্য, 155.76 স্পকখলোস্পমর্োর মহোরোখষ্ট্র, 384.04 স্পকখলোস্পমর্োর গুজরোখর্ এিং 4.3
স্পকখলোস্পমর্োর েোেরো ও নগর হোখভস্পলখত েোকখি ।
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IndiGo-এে সি-প্রদ্ভতষ্ঠাতা োহুে ভাটি ারক মকাম্পাদ্ভনে প্রথম
এমদ্ভি দ্ভিরসরব নাম মদও া ির রে
কম খেরচে িােতী দবমান িংস্থা IndiGo তাে িহ-প্রদতষ্ঠাতা এবং প্রবত্ ক
োহুি িাটি ারক মকাম্পাদনে ব্যবস্থাপনা পদেচািক (MD) দহিারব অদবিরম্ব
দনর া করেরে৷ দতদন ইদন্ডর াে প্রেম এমদি কােণ এে আর মকাম্পাদনে মকারনা
ব্যবস্থাপনা পদেচািক দেরিন না। েনি িত্ত ইদন্ডর াে দিইও।
পদেচািনা পষ্ি তাে িিা চিাকািীন মে ােরহার্ল্ােরিে অন়ুরমািন িারপরক্ষ
অদবিরম্ব কায্কেিারব িাটি ারক ব্যবস্থাপনা পদেচািক দহিারব দনর ার ে
অন়ুরমািন দির রে। ইদন্ডর া দিরিম্বে তত্রমাদিরক 130 মকাটি রুদপ দনট ম়ুনাফাে
িারে কারিারত দফরে এরিরে৷ এ ােিাইনটি ধাোবাদহক তত্রমাদিরকে িন্য
মিাকিান মপাস্ট কোে পরে িাি আরি।

মু ম্বোই ইন্টোেন্যোশিোল চফল্ম লফচিভযোরলে 17েম সংস্কেি লম মোরস
অ্িু চিে িরব
িকুখমন্টোস্পর, শর্য স্পিকশন এিং অযোস্পনখমশন স্পিখল্মর জন্য মুম্বোই ইন্টোরন্যোশনোল
স্পিল্ম লিস্পস্টভযোল (MIFF-2022) এর 17েম সংস্করণ মুম্বোইখযর স্পিল্ম স্পিস্পভশন
কমখিখে 29 লম লেখক 4 িু ি, 2022 পযযন্ত অনুস্পষ্ঠত হখি । লয স্পিল্মগুস্পল 1
লসখপ্টম্বর, 2019 এিং 31 স্পিখসম্বর, 2021-এর মখধ্য সম্পন্ন হখযখে, লসগুস্পলই
এেোখন লযোগ্য িখল স্পিখিস্পচত হখি৷ স্পিল্ম স্পস্টভযোখলর লসরো িকুখমন্টোস্পর পোখি
Golden Conch এিং নগে 10 লোে টোকো । লযখহতু ভোরত আজোস্পে কো অমৃ ত
মখহোৎসি উেযোপন করখে, তোই িতয মোন সংস্করণটি India@75 স্পেখম লসরো শর্য
স্পিখল্মর জন্য একটি স্পিখশর্ পু রস্কোর চোলু কখরখে।
অনুষ্ঠোনটি 1990 সোল লেখক তথ্য ও সম্প্রচোর মন্ত্রখকর স্পিল্ম স্পিভোগ িোরো সংগঠিত
হয | এটি েস্পিণ এস্পশযোর নন-স্পিচোর স্পিখল্মর জন্য প্রোচীনতম এিং িৃ হিম উৎসি।

J&K িভিট ে সোটিটচফরকশরিে িন্য QR লকোি-চভচিক প্রচক্রয়ো
িোলু করেরেি
জম্মু ও কোশ্মীখরর ললিখর্ন্যোন্ট গভনযর মখনোজ স্পসনহো লকন্দ্রশোস্পসত অঞ্চখলর
হস্তস্পনস্পমযত কোখপযখর্র শংসোপত্র এিং ললখিস্পলংখযর জন্য একটি QR লকোি-স্পভস্পিক
প্রস্পক্রযো চোলু কখরখেন । QR-স্পভস্পিক অযোস্পিখকশখনর মোধ্যখম লেখশর গ্রোহকরো
জম্মু ও কোশ্মীখর উত্পোস্পেত কোখপযখর্র সতযতো যোচোই করো এিং অন্যোন্য
প্রখযোজনীয স্পিশে পরীিো করখত পোখরন | মখনোজ স্পসনহো UT-এর হস্তস্পশল্প ও
তোুঁখতর পু রস্কোরপ্রোপ্তখেরও অস্পভনদন জোস্পনখযখেন । J&K হস্তস্পশল্প হল ভোরখতর
সৃ জনশীল ঐস্পতখহযর ভোন্ডোর, যো একটি সোংস্কৃস্পতক অস্পভব্যস্পক্ত স্পহখসখি কোজ
করখে।

ল্যোন্ডমোকয অজযন কখরখে । িোিখরর িোস্পস্টক িজযয ব্যিস্থোপনো উখযোগটি িোস্পস্টক
িজযয ব্যিস্থোপনো (PWM) স্পনযখমর অংশ স্পহখসখি 2017-18 সোখল চোলু করো
হখযস্পেল।
িোির স্পহমোচল প্রখেখশ একটি নতুন 'পচেরবশ বোোঁিোও' প্রচোরোস্পভযোখনর সূ চনো
কখরখেন | এেোড়ো তোরো স্পিস্পভন্ন শহর ও গ্রোখম স্কুখলর িোচ্চোখের সোখে কোজ করখে
| তোরো িজযয স্পিন, স্যোস্পনর্োস্পর সু স্পিধো এিং আইইস্পস (তথ্য, স্পশিো, এিং লযোগোখযোগ)
উপকরণ সরিরোহ কখর সরকোরী স্কুলগুস্পলখক সহোযতো করখে।

LAHDC চভন্নভোরব সক্ষম ব্যচক্তরদে িন্য "Kunsnyom চস্কম"
িোলু করেরে
লোেোে অখর্োনমোস স্পহল লিখভলপখমন্ট কোউস্পেল (LAHDC) স্পিস্পভন্নভোখি সিম
ব্যস্পক্তখের জন্য ‘Kunsnyoms স্পস্কম’ চোলু কখরখে । Kunsnyoms কেোর অেয
হল ‘সকরলে িন্য সমোি, সবোে িন্য ন্যোয্য’ । এই নতুন প্রকখল্পর অধীখন, ললহ
স্পহল কোউস্পেল 90 শতোংশ ভতুযস্পকখত েস্পরদ্র মোনু র্খের সহোযক স্পিভোইস, প্রযুস্পক্ত
সরিরোহ করখে ।
চস্কম সম্পরকট:
এই নতুন স্পস্কমটি চোলু কখর LAHDC ললহ-এর প্রধোন স্পনিযোহী কোউস্পেলর এিং
লচযোরম্যোন, স্পমঃ তোস্পশ গ্যোলসন | স্পস্কখমর অধীখন স্পনিযোহী কোউস্পেলররো 28টি ট্র্োই
স্কুর্োর, ব্যোর্োস্পর চোস্পলত হুইলখচযোর এিং স্পিখশর্ প্রখযোজখনর জন্য নোনোরকম
প্রখযোজনীয উপকরণ হস্তোন্তর কখরখেন ।

ল্যোরভিোে J&K এে লিোিো লিলোে িযোি পণ্য চিসোরব মরিোিীে
িরয়রে
লকন্দ্রীয স্পিজ্ঞোন ও প্রযুস্পক্ত মন্ত্রী িঃ চিরেন্দ্র চসং সম্প্রস্পত জম্মু ও কোশ্মীখরর লিশ
কখযকটি লজলোর লজলো উন্নযন সমেয ও পযযখিিণ কস্পমটির (DISHA)
সভোগুস্পলর সভোপস্পতত্ব কখরখেন। তিেখক গৃ হীত একটি মূল স্পসিোন্ত স্পেল লজ লমোেী
সরকোখরর ‘এক লিলো, এক পণ্য’ উখযোখগর অধীখন ল্যোখভন্ডোরখক লিোিো
লজলোর িযোখন্ডর পণ্য স্পহসোখি মখনোনীত করো হখি ।
J&K এর লিোিো লজলো হল ভোরখতর লিগুস্পন স্পিিি িো ল্যোখভন্ডোর চোখর্র জন্মস্থোন।
যস্পেও জম্মু ও কোশ্মীখরর প্রোয 20টি লজলোয ল্যোখভন্ডোর চোর্ করো হয।

িোবে ভোেরেে প্রথম প্ল্োচিক বিটয চিেরপক্ষ FMCG লকোম্পোচি
িরয় উরঠরে
িোির ইস্পন্ডযো প্রেম ভোরতীয লভোক্তো পণ্য লকোম্পোস্পন হখয উখেখে, যো সম্পূ ণযরূখপ
িোস্পস্টক িজযয স্পনরখপি হখযখে । এটি FY21-22-এ প্রোয 27,000 লমট্রিক র্ন
লভোক্তো িোস্পস্টক িজযয সংগ্রহ, প্রস্পক্রযোকরণ এিং পু নিযযিহোর কখরখে । িোির
পু নিযযিহোখরর স্পেক লেখক িোস্পস্টক প্যোখকস্পজং ব্যিহোরখক েোস্পড়খয যোওযোর
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