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National News in Bengali 
 

ভারত সরকার ইউক্রেন থেক্রক ভারতীয়ক্রের নাগররকক্রের ভারক্রত 

রিররক্রয় আনার জন্য ‘অপাক্ররশন গঙ্গা’ নাক্রে একটি রেশন শুরু 

কক্ররক্রে 

রাশিযা-ইউক্রেন উক্রেজনার কারক্রে ইউক্রেন থেক্রক ভারতীয নাগশরকক্রের 

থেক্রি শিশরক্রয আনার জন্য ভারত সরকার অপাক্ররশন গঙ্গা নাক্রে একটি শেিন 

শুরু কক্ররক্রে । ইউক্রেন এবং রাশিযার েক্রে চলোন উক্রেজনার কারক্রে, 

কততৃ পক্ষ দ্বারা ইউক্রেনক্রক থনা-ফ্লাই থজান শিক্রসক্রব থ াষো করা িক্রযক্রে । 

এরিক্রল, বহু ভারতীয নাগশরক ইউক্রেক্রন আটকা পক্র়েশেক্রলন । ভারতীয 

নাগশরকক্রের থেক্রি শিক্রর আসক্রত সািায্য করার জন্য ভারত সরকার অপাক্ররশন 

গঙ্গা নাক্রে একটি শবক্রিষ উদ্ধার অশভযান পশরচালনা করার শসদ্ধান্ত শনক্রযক্রে । 

ফ্লাইক্রটর োেক্রে ভারতীয নাগশরকক্রের থেক্রি শিশরক্রয আনা িক্রব। 
 

রাষ্ট্রপরত রাে নাে থকারিন্দ রাষ্ট্রপরত ভিক্রন ‘আক্ররাগ্য িনে’ 

উক্রবাধন করক্রেন  

ভারক্রতর রাষ্ট্রপশত শ্রী রাে নাে থকারিন্দ নতুন শেশির রাষ্ট্রপরত ভিক্রন একটি 

নতুন উন্নত 'আক্ররাগ্য িনে'-এর উক্রদ্বাধন কক্ররক্রেন । এই আক্ররাগ্য বনক্রের 

উক্রেশ্য িল আযুক্রবৃশেক উশিক্রের গুরুত্ব এবং োনবক্রেক্রি এক্রের প্রভাব সম্বক্রে 

োনুষক্রক সক্রচতন করা ।  
 

আক্ররাগ্য িনে সম্পক্রকে : 

6.6 একর জাযগায শবস্তত ত আক্ররাগ্য বনে থযাগ েুদ্রায বক্রস োকা োনুক্রষর 

আকাক্রর ততশর করা িক্রযক্রে । এটি আযুক্রবৃক্রের থেরাশপউটিক উক্রেক্রশ্য ব্যবহৃত 

প্রায 215 টি থভষজ এবং গােপালা শনক্রয গঠিত । এই ভযানক্রের অন্যান্য 

তবশিষ্ট্যগুশলর েক্রে কক্রযকটি িল জক্রলর থিাযারা, থযাগ প্ল্যাটিেৃ, জক্রলর 

চযাক্রনল এবং পদ্ম পুকুর । এই বনে এখন জনসাধারক্রের জন্য উনু্মক্ত করা িক্রব। 
 

 

রসনু্ধদুক্রগে MSME প্রযুরি থকন্দ্র স্থাপন করা হক্রি 

োইক্রো, স্মল অযান্ড শেশিযাে এন্টারপ্রাইক্রজস (MSME) এর থকন্দ্রীয েন্ত্রী 

নারায়ণ রাক্রন 200 থকাটি টাকা ব্যক্রয েহারাক্রষ্ট্রর  রসনু্ধদুক্রগে MSME-প্রযুশক্ত 

থকন্দ্র প্রশতষ্ঠার থ াষো কক্ররক্রেন । MSME-প্রযুশক্ত থকন্দ্রটি শিল্পক্রক শবক্রিষ 

কক্রর MSME-থক শবশভন্ন প্রশতক্রযাশগতার জন্য সক্ষে করার উক্রেক্রশ্য এবং 

এলাকায কেৃরত ও থবকার যুবকক্রের কেৃসংস্থান বা়োক্রত েক্ষতােূলক পশরক্রষবা 

প্রোক্রনর জন্য সক্রবৃােে প্রযুশক্ত এবং ইনশকউক্রবিক্রনর পািাপাশি পরােিৃেূলক 

সিাযতা প্রোন করক্রব । 

MSME েন্ত্রক বতৃোক্রন রপ্তাশন, পক্রের গুেোন, শজশিশপক্রত অবোন এবং 

ভারক্রতর সেস্ত MSME-থক শবশ্ব-োক্রনর পশরকাঠাক্রো প্রোক্রনর থক্ষক্রে সারা 

থেক্রি MSME-এর জন্য একটি থবঞ্চোকৃ ততশর করার শেক্রক েক্রনাশনক্রবি 

করক্রে।  
 

রশক্ষা েন্ত্রণােয় ‘ভাষা সাটিে রিক্রকট থসেরি’ কযাক্রম্পইন চােু 

কক্ররক্রে  

শিক্ষা েন্ত্রোলয ‘ভাষা সাটিে রিক্রকট থসেরি’ নাক্রে একটি কযাক্রেইন শুরু 

কক্ররক্রে । এই প্রচারাশভযাক্রনর লক্ষয িল ভাষা সঙ্গে থোবাইল অযাক্রপর প্রচার 

করা, যা এক ভারত থেষ্ঠ ভারত-এর তত্ত্বাবধাক্রন িক্রযক্রে  সাংস্কত শতক তবশচেযক্রক 

উৎসাশিত করক্রত এবং বহুভাশষকতাক্রক উন্নীত করক্রত েন্ত্রনালয দ্বারা চালু করা 

িক্রযক্রে । ভাষা সঙ্গে থোবাইল অযাপটি 31থি অক্রটাবর, 2021-এ শিক্ষা ও 

েক্ষতা উন্নযন েন্ত্রী শ্রী ধক্রেৃন্দ্র প্রধান ভারতীয ভাষার প্রচাক্ররর উপর থজার 

থেওযার জন্য চালু কক্ররশেক্রলন । 
 

অযাপটি সম্পক্রকে : 

অযাপটি শিক্ষা েন্ত্রক এবং MyGov ইশন্ডযা দ্বারা ততশর করা িক্রযক্রে এবং 

অযাপটি ব্যবিারকারীক্রের 22টি শনধৃাশরত ভারতীয ভাষায তেশনক ব্যবিাক্ররর 

100+ বাকয থিখার অনুেশত প্রোন করক্রব । 'ভাষা সাটিে রিক্রকট থসেরি' 

উক্রযাগটি োনুষক্রক #BhashaCertificateSelfie িযািটযাগ ব্যবিার কক্রর 

িংসাপক্রের সাক্রে তাক্রের থসলশি আপক্রলাি করক্রত উত্সাশিত করক্রে । 
 

MoWCD 'স্ত্রী েক্রনারক্ষা' প্রকল্প চােু কক্ররক্রে 

েরহো ও রশশু উন্নয়ন েন্ত্রক(MoWCD) এবং NIMHANS থিঙ্গােুরু 

ভারক্রত েশিলাক্রের োনশসক স্বাক্রস্থযর উন্নশতর লক্রক্ষয 'স্ত্রী েক্রনারক্ষা প্রকল্প' চালু 

কক্ররক্রে । প্রকল্পটি OSC (ওযান-স্টপ থসন্টার) কেৃকতৃাক্রের সক্ষেতা বা়োক্রনার 

শেক্রক েক্রনাশনক্রবি করক্রব এবং যারা সশিংসতা ও দুেৃিার সমু্মখীন িক্রযক্রেন, 

সিানুভূশত ও যত্ন সিকাক্রর তাক্রের সাক্রে থোকাশবলা করার জন্য সরঞ্জাে এবং 

পদ্ধশতর থক্ষক্রে সািায্য প্রোন করক্রব । 
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গুরুত্বপূণে রেকসেূহ: 

• ওযান-স্টপ থসন্টার থকাশভক্রির সেয প্রিংসনীযভাক্রব কাজ কক্ররক্রে। 

ইশতেক্রেই সারা থেক্রি 700 টিরও থবশি ওযান-স্টপ থসন্টার কাজ করক্রে । 

• যারা এই ওযান-স্টপ িপগুশলক্রত কাজ কক্রর তাক্রের থিখাক্রনা িক্রব 

কীভাক্রব যোযেভাক্রব আত্মরক্ষা িিীে েশিলা থিল্পলাইন পশরচালনা করক্রত 

িয এবং তাক্রের পরােিৃ থেওযা িয । 

• এই উন্নত প্রশিক্ষে থপ্রাগ্রােটি সেস্ত আঞ্চশলক ভাষায সরবরাি করা িক্রব, 

যা তারা বুঝক্রত সক্ষে িক্রব । NIMHANS এর জন্য একটি ওক্রযবসাইটও 

ততশর কক্ররক্রে, থযখাক্রন প্রশিক্ষক্রের উপর প্রচুর তথ্যও রক্রযক্রে। 
 

04 োচে  জাতীয় রনরাপত্তা রেিস 2022 পােন করা হক্রয়ক্রে 

জাতীয শনরাপো শেবস(NSD) প্রশত বের 4ঠা োচৃ ভারক্রতর জাতীয শনরাপো 

পশরষে (NSC) এর শভশেক্রক স্মরে করার জন্য পাশলত িয । শেবসটির লক্ষয িল  

সড়ক রনরাপত্তা, কেেক্রক্ষক্রের রনরাপত্তা, োনি স্বাস্থয সুরক্ষা এবং 

পররক্রিশগত রনরাপত্তা সি সকল শনরাপো নীশত শবষক্রয জনসাধারক্রের 

সক্রচতনতা বত শদ্ধ করা । 2022 সাক্রল 51তে NSD শেবস পাশলত িয | 
 

রেিসটির রেে: 

এই বের, ভারক্রতর জাতীয শনরাপো শেবক্রসর(NSD) শেে িল ‘Nurture 

young minds – Develop safety culture’. 
 

নতুন থসৌর প্রকক্রল্পর কারক্রণ থকারচন রিোনিন্দর পাওয়ার পরজটিভ 

হক্রত চক্রেক্রে  

থকাশচন ইন্টারন্যািনাল এযারক্রপাটৃ শলশেক্রটি (CIAL) 6 োচৃ থকরালার কানু্নর 

থজলার পাযানুক্ররর কাক্রে একটি 12 MWp থসৌর শবদুযৎ প্রকল্প চালু করক্রত 

চক্রলক্রে । নতুন থসৌর শবদুযৎ প্রকল্প চালু িওযার সাক্রে সাক্রে, CIAL পাওযার-

শনরক্রপক্ষ শবোনবন্দক্ররর বতৃোন অবস্থার উপর শভশে কক্রর একটি পাওযার 

পশজটিভ শবোনবন্দক্ররর েযৃাো পাক্রব । 2015 সাক্রল, CIAL সেূেৃরূক্রপ 

থসৌরিশক্তক্রত চাশলত শবক্রশ্বর প্রেে শবোনবন্দর িক্রয ওক্রঠ। 

 

International News in Bengali 
 

US, EU, UK SWIFT থেক্রক রনিোরচত রারশয়ান ব্যাঙ্কগুরেক্রক 

িাে থেওয়ার রসদ্ধান্ত রনক্রয়ক্রে 

কানাডা, োরকে ন যুিরাষ্ট্র এবং তাক্রের ইউক্ররাপীয় রেে থেশরা SWIFT 

এর ইন্টারব্যাঙ্ক থেক্রসরজিং রসক্রেে (IMS) থেক্রক েূল রাশিযান ব্যাঙ্কগুশলক্রক 

সশরক্রয থেওযার শসদ্ধাক্রন্ত শনক্রযক্রে । এটি একটি খুব ব়ে পেক্রক্ষপ, যা রাশিযাক্রক 

শবশ্বব্যাপী আশেৃক ব্যবস্থা থেক্রক শবশিন্ন কক্রর থেক্রব । 
 

SWIFT রক? 

SWIFT এর অেৃ িল Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunications  এবং এটি একটি স্বতন্ত্র  উক্রযাগ, যা থবলশজযাক্রে 

অবশস্থত । SWIFT 200 টিরও থবশি থেক্রির জন্য প্রায 11,000 টি ব্যাঙ্ক এবং 

আশেৃক প্রশতষ্ঠাক্রনর েক্রে একটি অভযন্তরীে থযাগাক্রযাগ ব্যবস্থা শিসাক্রব কাজ 

কক্রর। 
 

চীক্রনর েিং োচে -8 রক্রকট েহাকাক্রশ 22টি স্যাক্রটোইট উৎক্রক্ষপণ 

কক্ররক্রে 

চীক্রনর শদ্বতীয লং োচৃ 8 রক্রকটটি বাশেশজযক চীনা েিাকাি সংস্থাগুশলর একটি 

পশরসক্ররর জন্য 22টি স্যাক্রটলাইট বিন কক্রর উৎক্রক্ষপে কক্ররক্রে । লং োচৃ 8 

ওক্রযনচাং স্যাক্রটলাইট লঞ্চ থসন্টার থেক্রক রাত 10 টার সেয এটি উত্থাশপত িয ।  

এই স্যাক্রটলাইটগুশল েূলত বাশেশজযক শরক্রোট থসশসং পশরক্রষবা, সােুশদ্রক 

পশরক্রবি পযৃক্রবক্ষে, বন জঙ্গক্রলর আগুন প্রশতক্ররাধ এবং দুক্রযৃাগ প্রিেক্রনর জন্য 

ব্যবহৃত িক্রব । এই শেিনটি লং োচৃ কযাশরযার রক্রকক্রটর 409তে ফ্লাইট । 
 

জাপান এিিং ভারত Bilateral Swap Arrangement (BSA) 

পুননেিীকরণ কক্ররক্রে 

জাপান এবং ভারত USD 75 রিরেয়ন অক্রেৃর Bilateral Swap 

Arrangement(BSA) পুননৃবীকরে কক্ররক্রে । BSA িল একটি শদ্বেুখী ব্যবস্থা, 

থযখাক্রন উভয কততৃ পক্ষই োশকৃন িলাক্ররর শবশনেক্রয তাক্রের স্থানীয েুদ্রা শবশনেয 

করক্রত পাক্রর । 2018 সাক্রল ব্যাঙ্ক অি জাপান এবং শরজাভৃ ব্যাঙ্ক অি ইশন্ডযার 

েক্রে প্রকত ত Bilateral Swap Arrangement (BSA) স্বাক্ষশরত িক্রযশেল । 
 

IOC ভ্লারেরের পুরতক্রনর কাে থেক্রক শীষে অরেরম্পক সম্মান 

প্রতযাহার কক্রর রনক্রয়ক্রে 

ইউক্রেন আেেক্রের প্রশতশেযায আন্তজৃাশতক অশলশেক কশেটি রাশিযার 

থপ্রশসক্রিন্ট ভ্লাশেশের পুশতক্রনর থেক্রক অশলশেক অিৃার প্রতযািার কক্রর শনক্রযক্রে । 

ইন্টারন্যািনাল অশলশেক কশেটি েী়ো থিিাক্ররিন এবং সংগঠকক্রের প্রশত 

আহ্বান জাশনক্রযক্রে থয,  রাশিযার ইউক্রেক্রনর উপর আগ্রাসক্রনর পর আন্তজৃাশতক 

ইক্রভন্ট থেক্রক রাশিযান ও থবলারুশিযান েী়োশবে এবং কেৃকতৃাক্রের বাে 

থেওযার জন্য । 
 

বিশ্বের সিশ্বেশ্ব়ে িড় বিমান ‘Mriya’ ধ্বংস কশ্বরশ্বে রাবি়ো 

রাশিযা পৃশিবীর সবচেচয বড় শবমান “Ukraine’s Antonov-225 cargo 

plane”  কে ধ্বংস েচরচে । অস্ত্র প্রস্তুতোরে ইউেচরাচবারনপ্রচমর মচত 

“AN-225 Mriya”  পুনরুদ্ধার েরচত USD 3 শবশিযন অেৃ খরে হচব এবং 

এক্রত পাাঁ ে বেচররও কবশি সময িাগচত পাচর । An-225 শবমানটি কহাচটাচমি 

শবমানবন্দচর অবশিত শেি যখন রাশিযা 24 কেব্রুযারী, 2022-এ ইউচেনীয 

শবমানবন্দচর আেমণ শুরু েচর । এটি 27 কেব্রুযাশর ধ্বংস হচয যায।  
 

কানাডা রিক্রের প্রেে উরিে থেক্রক প্রাপ্ত COVID-19 ভযাকরসন 

অনুক্রোেন কক্ররক্রে 

কানািা শবক্রশ্বর প্রেে থেি িক্রয উক্রঠক্রে, থযখাক্রন একটি উরিে-রভরত্তক 

COVID-19 ভযাকরসন ব্যবিাক্ররর অনুক্রোেন থেওযা িক্রযক্রে । থেরডকাক্রগা 

ইনকক্রপোক্ররক্রটড (শেত্সুশবশি থকশেকযাল এবং শিশলপ েশরক্রসর োশলকানাধীন 

একটি বাক্রযািােৃা থকাোশন) এর দুই থিাজ 18 থেক্রক 64 বের বযসী 

প্রাপ্তবযস্কক্রের থেওযা থযক্রত পাক্রর | 
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ভযাকশসন অনুক্রোেন করার শসদ্ধান্তটি 24,000 প্রাপ্তবযস্কক্রের উপর পশরচাশলত 
একটি সেীক্ষার উপর শভশে কক্রর করা িক্রযশেল, যা থেশখক্রযশেল থয COVID-
19 প্রশতক্ররাক্রধ ভযাকশসক্রনর কাযৃকাশরতার িার 71% - যশেও ওশেেন ভযাশরক্রযন্ট 
আশবভৃূত িওযার আক্রগ পরীক্ষাগুশল পশরচাশলত িক্রযশেল । এই ভযাকশসক্রনর নাে 

থকারভক্রিঞ্জ । কানািা 56 শেশলযন অশতশরক্ত থিাজ থকনার শবকল্প সি এই 
উশিে-শভশেক ভযাকশসক্রনর 20 শেশলযন থিাজ শকনক্রত সম্মত িক্রযক্রে। 

 

State News in Bengali 
 

তারেেনাডু়ক্রত রাস্তার পশুক্রের জন্য ভারক্রতর প্রেে অযামু্বক্রেন্স চােু 

হক্রয়ক্রে 

তাশেলনা়ুের থচন্নাইক্রত রাস্তার পশুক্রের জন্য ভারক্রতর প্রেে অযামু্বক্রলস চালু 

করা িক্রযক্রে । এটি ভারক্রতর ব্লু-েস আন্তজৃাশতক প্রােী কল্যাে সংস্থা "ক্রিার 

পা'-এর সিক্রযাশগতায  শুরু করা িক্রযক্রে । অযামু্বক্রলসটি চালু কক্ররন োদ্রাজ 
িাইক্রকাক্রটৃর শবচারপশত িাাঃ অশনো সুেন্থ । থে অযাশনোল থকযার থপ্রাগ্রােটি 
আিত এবং অসুস্থ রাস্তার পশুক্রের শবশভন্ন সাইক্রট শচশকৎসা প্রোন করার থপ্রাগ্রাে 
| 
পশুশচশকত্সক ো়োও পশু অযামু্বক্রলক্রস একজন প্যারা থভক্রটশরনাশর-কেী-কাে-
ড্রাইভারও োকক্রব । অযামু্বক্রলসটিক্রত একটি শচশকত্সা থটশবল, দুটি িযান, একটি 
ইনভাটৃার, একটি শিজ এবং জীবােুেুক্ত পে এবং ব্যাক্রন্ডক্রজর জন্য ড্রযার 
অন্তভৃুক্ত োকক্রব ।  
 

আসাে সরকার সমূ্পণে রাজযটিক্রক "অশান্ত এোকা" রহসাক্রি 

থ াষণা কক্ররক্রে 

আসাে সরকার রাক্রজয রিতরকে ত সশস্ত্র িারহনী (রিক্রশষ ক্ষেতা) আইন, 

1958 (AFSPA) আরও েয োক্রসর জন্য বাশ়েক্রযক্রে । এটি 28 থিব্রুযাশর 

থেক্রক কাযৃকর িক্রযশেল । প্রােশেকভাক্রব, অশবভক্ত আসাক্রে নাগাক্রের 
আক্রন্দালক্রনর সেয এটি 1955 সাক্রলর আসাে শিস্টাবৃি এশরযা অযাট এর অধীক্রন 
শেল। এই আইনটি থসনাবাশিনীক্রক শকেুটা স্বাধীনতা শেক্রযক্রে যা সিস্ত্র বাশিনী 
(শবক্রিষ ক্ষেতা) আইন, 1958 এর অন্তভৃুশক্তর সাক্রে বাশতল করা িক্রযশেল । 
1990 সাক্রলর নক্রভম্বক্রর আসাক্রে AFSPA আক্ররাপ করা িক্রযশেল এবং তারপর 
থেক্রক প্রশত েয োস পরপর এটির তবধতা বা়োক্রনা বা়োক্রনা িক্রযশেল ।  
 

AFSPA সম্পক্রকে : 

AFSPA 'অিান্ত এলাকায' জনিতঙ্খলা বজায রাখার জন্য শনরাপো বাশিনীক্রক 
ব্যাপক ক্ষেতা প্রোন কক্রর |  
 

 

Economy News in Bengali 
 

CDSL 60 রেরেয়ক্রনরও থিরশ রডম্যাট অযাকাউন্ট রনিন্ধন করার 

রেক থেক্রক প্রেে আোনতকারী হক্রয় উক্রঠক্রে 

1লা োচৃ, 2022-এ, থসন্ট্রাল শিক্রপাশজটশর সাশভৃক্রসস (ইশন্ডযা) থ াষো কক্ররক্রে 

থয, এটির এখন েয থকাটিরও থবশি (অেৃাৎ 60 শেশলযক্রনর সোন) সশেয শিম্যাট 

অযাকাউন্ট রক্রযক্রে । একটি শিম্যাট অযাকাউন্ট িল এেন ধরক্রনর অযাকাউন্ট, যা 

শসশকউশরটিজ এবং থিযাক্ররর অনলাইন কশপ রাখক্রত ব্যবিার করা থযক্রত পাক্রর । 

একটি শিম্যাট অযাকাউন্ট সেূেৃরূপ িল শিম্যাক্রটশরযালাইজি অযাকাউন্ট। একটি 

শিম্যাট অযাকাউক্রন্টর েূল উক্রেশ্য িল থয থিযারগুশল থকনা বা 

শিক্রেক্রটশরযালাইজ করা িক্রযক্রে তা ব্যবিারকারীক্রের জন্য অনলাইন থিযার 

থেশিং সিজ করা । 
 

গুরুত্বপূণে রেক: 

• ভারক্রত একোে তাশলকাভুক্ত শিক্রপাশজটশর িল থসন্ট্রাল শিক্রপাশজটশর 

সাশভৃক্রসস (ইশন্ডযা) শলশেক্রটি (CDSL)। 

• শসশকউশরটিজ অযান্ড এক্সক্রচঞ্জ থবািৃ অি ইশন্ডযার সেস্য অনন্ত ব়েুযা 

একটি অনুষ্ঠাক্রন বক্রলশেক্রলন থয, তাক্রের সাক্রে physical shares এর থয 

সেস্যাগুশল শেল তার িলস্বরূপ শিক্রেশরযালাইক্রজিন ততশর িক্রযক্রে ৷ 
 

NSO 2021-22 সাশ্বে ভারশ্বের বিবিবি 8.9% িৃবির অনুোন 

কক্ররক্রে 

জাতীয পশরসংখ্যান অশেস (NSO) জাতীয শহসাচবর শিতীয অশিম অনুমান 

প্রোি েচরচে । 2021-22 (FY22) এবং 2020-21 (FY21) এর জন্য NSO 

অনুযাযী GDP বৃশদ্ধর হার অনুমান নীচে কেওযা হি: 

• 2021-22 (FY22) = 8.9% (আচগ এটি প্রিম অশিম অনুমাচন 9.2% 

শেি) 

• 2020-21 (FY21) = -6.6% (আচগ এটি শেি -7.3%) 

• NSO-এর তথ্য অনুসাচর, উৎপােন খাচত িস ভ্যািু অযাচেে (শজশভ্এ) 

প্রবৃশদ্ধ 2021-22 সাচির তৃতীয ত্রৈমাশসচে 0.2 িতাংচি প্রায সমতি 

শেি, যা এে বের আচগর 8.4 িতাংি বৃশদ্ধর তুিনায শেি। 
 

রিকওয়াকে স থরটিিং FY22-এ ভারক্রতর GDP-থক করেক্রয় 8.3% 

কক্ররক্রে 

রিকওয়াকে স থরটিিং চলশত অেৃবের 2021-22 (FY22)-এ ভারক্রতর শজশিশপ 

বতশদ্ধর পূবৃাভাস 8.3 শতািংশ কক্ররক্রে । এর আক্রগ, 2022 সাক্রলর জানুযাশরক্রত, 

শিকওযাকৃস থরটিং এক্রজশস এটি 8.5-9 শতািংক্রশর েক্রে অনুোন কক্ররশেল । 

শিকওযাকৃ থরটিং িল সাতটি SEBI-শনবশেত থেশিট থরটিং এক্রজশসর (CRA) 

েক্রে একটি । 

সাম্প্রশতক বতশদ্ধর সূচকগুশল সাম্প্রশতক োসগুশলক্রত অেৃননশতক গশত হ্রাক্রসর 

ইশঙ্গত থেয । 2022 সাক্রলর জানুযারীক্রত থকাশভক্রির দ্রুত শবস্তাক্ররর িক্রল 

অেৃননশতক কেৃকাক্রের উপর নতুন কক্রর শবশধশনক্রষধ আক্ররাপ করা িক্রযশেল | 

তার িলসরূপ, এই শনম্নগােী পূভৃাবাস থেওযা িক্রযশেল | 
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NSE, BSE 25 থিব্রুয়ারর থেক্রক T+1 েক থসক্রটেক্রেন্ট শুরু 

কক্ররক্রে 

25 থিব্রুযারী থেক্রক পযৃাযেক্রে T+1 েক থসক্রটেক্রেন্ট থেকারনজে 

বাস্তবাযক্রন ভারত চীক্রনর পক্রর শদ্বতীয থেি িক্রয উক্রঠক্রে । শসক্রস্টেটি শনবৃাশচত 

স্টক শেক্রয শুরু করা িক্রব এবং তারপর ধীক্রর ধীক্রর অন্যক্রের থযাগ করা িক্রব । 01 

জানুযারী, 2022-এ SEBI দ্বারা এই সংোন্ত শনক্রেৃি জাশর করা িক্রযশেল । এর 

আক্রগ, ভারক্রত স্টক্রকর শনষ্পশের সেয শেল T+2, অেৃাৎ স্টক্রকর প্রকত ত 

েয/শবেক্রযর দুই শেন পর । 

T োক্রন বাশেজয/ক্রলনক্রেক্রনর শেন অেৃাৎ থযশেন স্টক আনা/শবেয করা িয এবং 

এখাক্রন T+1 এর অে ৃ িল প্রকত ত স্টক শনষ্পশে পক্ররর শেন অেৃাৎ +1 শেক্রন 

 টক্রব । থযেন: আপশন থসােবার একটি স্টক শকনক্রেন, আপশন েঙ্গলবার এটি 

আপনার শিম্যাট অযাকাউক্রন্ট পাক্রবন। 

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

আন্তজে ারতক আইরপ সূচক 2022: ভারত 43তে স্থাক্রন রক্রয়ক্রে 

ভারত তার সােশগ্রক IP থস্কার 38.4 িতাংি থেক্রক বাশ়েক্রয 38.6 িতাংি 

কক্ররক্রে এবং International Intellectual Property Index 2022-

অনুযাযী ভারত 55টি থেক্রির েক্রে 43 তে স্থাক্রন রক্রযক্রে৷ এই সূচকটি US 

থচম্বার অি কোক্রসৃর থলাবাল ইক্রনাক্রভিন পশলশস থসন্টার দ্বারা প্রকাশিত িক্রযক্রে 

৷ 2021 সাক্রলর জুলাই োক্রস, বাশেজয সেশকৃত সংসেীয স্থাযী কশেটি ভারক্রত 

Intellectual Property Rights Regime এর একটি পযৃাক্রলাচনা প্রকাি 

কক্ররক্রে । এই পযৃাক্রলাচনাটি একটি উন্নযন এবং ভারক্রতর জাতীয IP পশরক্রবক্রির 

িশক্ত এবং দুবৃলতাগুশলর একটি ব্যাপক এবং শবিে অেযন প্রোন কক্রর। 
 

র যারঙ্কিংক্রয়র শীষে পাাঁ চটি থেশ হে: 

• র যাশঙ্কংয 1- োশকৃন যুক্তরাষ্ট্র 

• র যাশঙ্কংয 2- যুক্তরাজয 

• র যাশঙ্কংয 3- জােৃাশন 

• র যাশঙ্কংয 4- সুইক্রিন 

• র যাশঙ্কংয 5- িাস 
 

GoI রেঙ্ক টযাঙ্ক, নীরত আক্রয়াগ জাতীয় রেঙ্গ সূচক ততরর করক্রে 

NITI Aayog একটি জাতীয শলঙ্গ সূচক ততশর করক্রে । জাতীয শলঙ্গ সূচক্রকর 

উক্রেশ্য িল থেক্রির অগ্রগশতর পশরোপ করা এবং শবশভন্ন  নীশতগত শসদ্ধান্ত 

থনওযার জন্য শলঙ্গ সেতার স্থাযী িাাঁ কগুশল শচশিত করা । এটি ভারক্রতর রাজয 

এবং থকন্দ্রিাশসত অঞ্চলগুশলর অগ্রগশতক্রক শচশহিত করার িাশতযার শিসাক্রব 

কাজ করক্রব এবং ইশতবাচক পশরবতৃক্রনর শভশে ততশর করক্রব । NITI Aayog-

এর বাশষৃক শরক্রপাটৃ 2021-22-এ এই তথ্য প্রকাি করা িক্রযক্রে । 
 

নাইট ফ্রাঙ্ক: রিেব্যাপী রিরেয়ক্রনয়ারক্রের জনসিংখ্যার রনররক্রে ভারত 

তৃতীয় স্থাক্রন রক্রয়ক্রে 

নাইট িাক্রঙ্কর য ওক্রযলে শরক্রপাটৃ 2022-এর সবৃক্রিষ সংস্করে অনুসাক্রর, 2021 

সাক্রলর শবশ্বব্যাপী শবশলযক্রনযারক্রের জনসংখ্যার সংখ্যার শেক থেক্রক ভারত তত তীয 

স্থাক্রন রক্রযক্রে । ভারক্রত অশত-উচ্চ-সেেযুক্ত-ব্যশক্তর (UHNWIs) সংখ্যা 

11% বত শদ্ধ থপক্রযক্রে |  
 

রিেব্যাপী: 

• তাশলকার িীক্রষৃ রক্রযক্রে যোেক্রে োশকৃন যুক্তরাষ্ট্র (748) এবং চীন (554)। 
 

Top 5 countries with the most number of billionaires in 2021: 

Billionaires 2021 

United States 748 

China 554 

India 145 

Germany 136 

Russia 121 
 

ভারত, পারকস্তান: জেিায়ু পররিতে ক্রনর জন্য সিক্রচক্রয় ঝুাঁ রকপূণে 

থেশ 

চরে জলবাযু পশরশস্থশত, েেবধৃোন বন্যা এবং খরা েশক্ষে এশিযার খায 

শনরাপোক্রক শবপক্রের সমু্মখীন কক্ররক্রে, যা ভারত ও পাশকস্তানক্রক জলবাযু 

পশরবতৃক্রনর জন্য সবক্রচক্রয ঝুাঁ শকপূেৃ থেক্রি পশরনত কক্ররক্রে | 

যশে শনগৃেন নাটকীযভাক্রব হ্রাস না করা িয, তক্রব ভারক্রত 'ওক্রয়ট িাল্ব' 

তাপোো, যা তাপ এবং আদৃ্রতা উভযই পশরোপ কক্রর, 31 শিশগ্র থসলশসযাস 

োশ়েক্রয যাক্রব, যা োনুক্রষর জন্য োরাত্মক িক্রব।  
 

প্ররতক্রিেক্রনর গুরুত্বপূণে রিষয়: 

• প্রশতক্রবেনটি 207 জন শবজ্ঞানীর 34,000টি নশে শবক্রেষক্রের িলািল । 

থসােবার নীশতশনধৃারকক্রের সারসংক্রক্ষপ জাশর করার আক্রগ 65টি থেক্রির 

সাক্রে দুই সপ্তাি ধক্রর এটি আক্রলাচনা করা িক্রযশেল।  

• শরক্রপাটৃ প্রকাক্রির আক্রগ, ভারত সরকার আক্রলাচনায অংিগ্রিক্রের জন্য 

একটি প্রশতশনশধ েল পাঠায । পশরক্রবি েন্ত্রী ভূক্রপন্দ্র যােব এক শববতশতক্রত 

বক্রলক্রেন থয, ভারত শরক্রপাক্রটৃর িলািলক্রক "স্বাগত" জানাক্রনা িক্রযক্রে | 

• IPCC সেীক্ষা অনুসাক্রর, শিনু্দকুি পবৃতোলায শিেবাি গলক্রলর িক্রল 

নেীর জলপ্রবাি সােশযকভাক্রব বত শদ্ধ থপক্রত পাক্রর, শকন্তু শিেবাক্রির ভর 

েী ৃক্রেযােী ক্ষশতর কারক্রে এটি স্বল্পস্থাযী িক্রব। 

• বষৃার পশরবতৃন কত শষ এবং েৎস্য চাক্রষর উপর থনশতবাচক প্রভাব থিলক্রব, 

যা ভারক্রতর শজশিশপর প্রায 20% । 

• প্রশতক্রবেক্রন বলা িক্রযক্রে, জলবাযু পশরবতৃন এবং োনুক্রষর শেযাকলাপ 

ভারতীয েৎস্য চাক্রষ 69 িতাংি বাশেশজযকভাক্রব গুরুত্বপূেৃ প্রজাশতর ক্ষশত 

কক্ররক্রে ৷ 

• 2050 সাক্রলর েক্রে, চাল, গে, িাল এবং থোটা িক্রস্যর উৎপােন 8.62 

িতাংি কক্রে যাক্রব বক্রল আিা করা িক্রি, যা ভারতীয অেৃনীশতক্রত 

"গুরুতর" প্রভাব থিলক্রব । 
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• 2080 সাক্রলর েক্রে, থগাক্রেন অযাক্রপল িােুক, একটি আেেোত্মক 

এশলক্রযন প্রজাশত, িসক্রলর িলক্রনর জন্য শবপে থিক্রক আনক্রত পাক্রর । 
 

SDG সূচক 2021: ভারত 120 তে স্থাক্রন রক্রয়ক্রে 

Sustainable Development Index 2021-এ ভারত 120তে স্থাক্রন 

রক্রযক্রে ৷ এই সূচক্রক, থেিগুশলক্রক 100-এর েক্রে প্রাপ্ত থস্কার অনুযাযী র যাঙ্ক 

করা িক্রযক্রে ৷ ভারক্রতর থস্কার 60.07 ৷ গত বের ভারক্রতর র্যাঙ্ক শেল 117 । 

সূচকটি 17টি থটকসই উন্নযন লক্ষয অজৃক্রনর শেক্রক থেক্রির থোট অগ্রগশত 

পশরোপ কক্রর । এই সূচক্রকর িীক্রষৃ রক্রযক্রে রিনল্যান্ড। 
 

এই র যারঙ্কিংক্রয় শীষে 5টি থেশ হে: 

1. শিনল্যান্ড; 

2. সুইক্রিন; 

3. থিনোকৃ; 

4. জােৃাশন; 

5. থবলশজযাে 

এই 17টি থটকসই উন্নযন লক্ষযগুশল 2030 সাক্রলর থটকসই উন্নযক্রনর এক্রজন্ডার 

অংি শিসাক্রব 2015 সাক্রলর থসক্রেম্বক্রর জাশতসংক্র র সাধারে পশরষে দ্বারা 

গতিীত িক্রযশেল। 
 

The 17 sustainable development goals (SDGs) to transform 

our world: 

• লক্ষয 1: থকান োশরদ্রযতা না োকা 

• লক্ষয 2: শজক্ররা িাঙ্গার 

• লক্ষয 3: সুস্বাস্থয এবং সুস্থতা 

• লক্ষয 4: োনসেন্ন শিক্ষা 

• লক্ষয 5: শলঙ্গ সেতা 

• লক্ষয 6: শবশুদ্ধ জল এবং স্যাশনক্রটিন 

• লক্ষয 7: সােযী েূক্রল্যর এবং পশরষ্কার িশক্ত 

• লক্ষয 8: িালীন কাজ এবং অেনৃনশতক বতশদ্ধ 

• লক্ষয 9: শিল্প, উিাবন এবং পশরকাঠাক্রো 

• লক্ষয 10: তবষম্য হ্রাস 

• লক্ষয 11: িির এবং সম্প্রোয 

• লক্ষয 12: োশযত্বিীল ব্যবিার এবং উৎপােন 

• লক্ষয 13: জলবাযু কে ৃ

• লক্ষয 14: পাশনর শনক্রচ জীবন 

• লক্ষয 15: জশেক্রত জীবন 

• লক্ষয 16: িাশন্ত ও ন্যাযশবচার িশক্তিালী প্রশতষ্ঠান 

• লক্ষয 17: লক্ষয অজৃক্রনর জন্য অংিীোশরত্ব 
 

Business News in Bengali 
 

েযান্ডাডে  চাটে াডে  এয়ারোইন রশক্রল্পর জন্য অেেপ্রোক্রনর প্ল্যাটিক্রেের 

উক্রেক্রে IATA-এর সাক্রে চুরি কক্ররক্রে 

থলাবাল ব্যাশঙ্কং গ্রুপ েযান্ডাডে  চাটে াডে  ভারক্রত এযারলাইন শিক্রল্পর জন্য একটি 

থপক্রেন্ট প্ল্যাটিেৃ চালু করক্রত ইন্টারন্যাশনাে এয়ার ট্রান্সক্রপাটে  

অযাক্রসারসক্রয়শন (IATA) এর সাক্রে পাটৃনারিীপ কক্ররক্রে । IATA থপ িক্রব 

একটি নতুন অেপৃ্রোক্রনর শবকল্প, যা অংিগ্রিেকারী এযারলাইনগুশলক্রক 

তাত্ক্ষশেক অেৃপ্রোক্রনর শবকল্পগুশল- থযেন UPI স্কযান ও থপ এবং UPI 

collect (অেৃ প্রোক্রনর অনুক্ররাধ)প্রোন করক্রব। স্টযান্ডািৃ চাটৃািৃ অন্যান্য 

বাজাক্ররও IATA Pay-এর থরালআউটক্রক সেেৃন করক্রব। 

ভারক্রত IATA Pay স্টযান্ডািৃ চাটৃাক্রিৃর Straight2Bank Pay দ্বারা চাশলত 

িয | এটি একটি থপক্রেন্ট প্ল্যাটিেৃ, যা অনলাইন ব্যবসাযীক্রের একটি থলাবাল 

কাক্রনশটশভটির োেক্রে একাশধক থপক্রেন্ট শবকক্রল্পর োেক্রে সংগ্রি শিশজটালাইজ 

করক্রত সািায্য করক্রব । 
 

ভারতী এয়ারক্রটে ইন্ডাস টাওয়াক্রর থভাডাক্রিাক্রনর 4.7% 

অিংশীোররত্ব অরধগ্রহণ করক্রি 

ভারতী এযারক্রটল থভািাক্রিান গ্রুপ থেক্রক Indus Towers-এর অশতশরক্ত 

4.7 িতাংি থিযার থকনার শসদ্ধান্ত শনক্রযক্রে । দুটি থকাোশন এই িক্রতৃ চুশক্ত 

স্বাক্ষর কক্ররক্রে থয, থভািাক্রিান থকাোশন থভাডাক্রিান আইরডয়া (Vi) থত 

শবশনক্রযাক্রগর জন্য শনক্রজর আয ব্যবিার করক্রব এবং ভারতী এযারক্রটল Indus 

Towers-এর সাক্রে তার বক্রকযা পাওনা পশরক্রিাধ করক্রব । 
 

সরকার LIC থত 20% FDI অনুক্রোেন কক্ররক্রে 

সূে অনুসাক্রর, েশন্ত্রসভা 26 থিব্রুযাশর িশনবার স্বযংশেয রুক্রটর োেক্রে LIC-র 

IPO-বাউন্ড লাইি ইসুযক্ররস কক্রপৃাক্ররিন অি ইশন্ডযা (LIC) থত 20% পযৃন্ত 

FDI অনুক্রোেন কক্ররক্রে । সরকার আিা কক্ররক্রে থয, এটি করার িক্রল ভারক্রতর 

বতিেে বীোকারীর শবশনক্রযাগ করা আরও সিজ িক্রব।  
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গুরুত্বপূণে রেক: 

• প্রধানেন্ত্রী নক্ররন্দ্র থোশের সভাপশতক্রত্ব েশন্ত্রসভা স্বযংশেয পদ্ধশতর োেক্রে 

20% FDI অনুক্রোেক্রনর শসদ্ধান্ত শনক্রযক্রে৷  

• সরকার একটি প্রােশেক পাবশলক অিার (IPO) এর োেক্রে স্টক োক্রকৃক্রট 

LIC থিযাক্ররর তাশলকার অনুক্রোেন কক্ররক্রে | 

• শবক্রেিী শবশনক্রযাগকারীরা এই শবিাল IPO-থত অংি শনক্রত আগ্রিী িক্রত 

পাক্রর । অন্যশেক্রক শবযোন FDI আইন, এলআইশস-থত শবক্রেিী 

শবশনক্রযাক্রগর জন্য থকাক্রনা শবক্রিষ শবধান অন্তভৃুক্ত কক্রর না | 

• থসশবর শনক্রেৃশিকা অনুসাক্রর, FPI এবং FDI উভযই পাবশলক অিাক্ররর 

অধীক্রন অনুক্রোশেত িক্রযক্রে।  

• দ্রুত অেৃননশতক প্রবতশদ্ধ এবং থসটর জুক্র়ে উন্নযক্রনর জন্য, বশধৃত FDI 

প্রবাি অভযন্তরীে েূলধন, প্রযুশক্ত স্থানান্তর এবং প্রশতভার শবকািক্রক 

বাশ়েক্রয তুলক্রব। 
 

টাটা থোটরস েঞ্চ করে ‘অনুভি’- চাকার থশারুে 

টাটা থোটরস গ্রােীে গ্রািকক্রের জন্য গ্রাম্য এলাকায তাক্রের পশরসর বতশদ্ধ করার 

জন্য এবং বাশ়ের থোরক্রগা়োয গাশ়ে থকনার অশভজ্ঞতা প্রোক্রনর লক্রক্ষয 

‘অনুভি’ নাক্রে একটি থোবাইল থিারুে(চাকার থিারুে) চালু কক্ররক্রে । গ্রােীে 

ভারক্রত টাটা থোটরস এর িযান্ড সক্রচতনতা বা়োক্রত টাটা থোটরস সারা থেক্রি 

থোট 103টি থোবাইল থিারুে স্থাপন করক্রব। 
 

'অনুভি' থোিাইে থশারুে সম্পক্রকে : 

• এই থোবাইল থিারুেগুশল টাটা থোটরক্রসর তত্ত্বাবধাক্রন এবং শনক্রেৃিনায 

দ্বারা পশরচাশলত িক্রব ৷  

• গ্রােীে ভারক্রত টাটা থোটরস িযান্ড এর সক্রচতনতা বা়োক্রত সারা থেক্রি 

থোট 103টি থোবাইল থিারুে স্থাপন করা িক্রি৷ 

• এই থোবাইল থিারুেগুশল শবযোন শিলারশিপগুশলক্রক গ্রািকক্রের 

থোরক্রগা়োয শবেয অশভজ্ঞতা প্রোন করক্রত এবং তাক্রের Tata Motors-

এর পে সেক্রকৃ তথ্য শেক্রত সিাযতা করক্রব৷ 

• এই পেগুশলর েক্রে রক্রযক্রে গাশ়ে এবং SUV, আনুষশঙ্গক উপকরে, 

িাইন্যাস শস্কে, একটি থটস্ট ড্রাইভ বুক করা এবং শবশনেক্রযর জন্য শবযোন 

গাশ়েগুশলর েূল্যাযক্রনর একটি নতুন পশরসর । 

 

Appointment News in Bengali 
 

রডরজটাে ইরন্ডয়ার CEO অরভক্রষক রসিং ন্যাশনাে ই-গভক্রনেন্স 

রডরভশক্রনর প্রধান রহসাক্রি রনযুি হক্রয়ক্রেন 

1995-ব্যাক্রচর IAS অশিসার এবং শিশজটাল ইশন্ডযা কক্রপৃাক্ররিক্রনর শসইও, 

অশভক্রষক শসং নতুন জাতীয ই-গভনৃযাস শবভাক্রগর প্রধান শিসাক্রব শনযুক্ত 

িক্রযক্রেন । নাগাল্যান্ড কযািাক্ররর 1995-ব্যাক্রচর IAS অশিসার অশতশরক্ত 

সশচক্রবর পক্রের োশযত্ব সােলাক্রবন ।  
 

োধিী পুরী িুচ SEBI-এর প্রেে েরহো প্রধান রহসাক্রি েক্রনানীত 

হক্রয়ক্রেন 

প্রাক্তন ICICI ব্যাঙ্কার, োধবী পুরী বুচক্রক অজয তযাগীর স্থলাশভশষক্ত কক্রর নতুন 

রসরকউররটিজ অযান্ড এক্সক্রচঞ্জ থিাডে  অি ইরন্ডয়া (SEBI) এর থচযারম্যান 

শিসাক্রব শনযুক্ত করা িক্রযক্রে । শতশন SEBI-এর প্রেে েশিলা প্রধান এবং শনযন্ত্রক 

সংস্থার প্রধান শিক্রসক্রব শনযুক্ত প্রেে নন-আইএএস। আশেৃক বাজাক্রর তার শতন 

েিক্রকরও থবশি অশভজ্ঞতা রক্রযক্রে এবং 5 এশপ্রল, 2017 ও 4 অক্রটাবর, 2021-

এর েক্রে SEBI পূেৃ-সেক্রযর সেস্য (WTM) শেক্রলন । SEBI-থত তার 

থেযােকাক্রল, শতশন নজরোশর, থযৌে শবশনক্রযাগ শস্কে এবং থপাটৃক্রিাশলওগুশল 

পশরচালনা কক্ররশেক্রলন | 
 

অধ্যাপক ভূষণ পটিধেনক্রক NAAC-এর থচয়ারম্যান পক্রে নােকরণ 

করা হক্রয়ক্রে  

The University Grants Commission (UGC) শিক্ষাশবে এবং গক্রবষো 

শবজ্ঞানী অোপক ভূষণ পটিধেনক্রক জাতীয েূল্যাযন ও স্বীকত শত কাউশসল 

(NAAC), থবঙ্গালুরু-এর কাযৃশনবৃািী কশেটির থচযারম্যান শিক্রসক্রব শনযুক্ত 

কক্ররক্রে । অোপক জগেীি কুোর UGC-র থচযারম্যান শিক্রসক্রব শনক্রযাগ 

পাওযার পর পেটি িূন্য শেল। 

প্রক্রিসর পটবধৃন বতৃোক্রন ভারত সরকাক্ররর আযুষ েন্ত্রক কততৃ ক েক্রনানীত 

একজন জাতীয গক্রবষো অোপক এবং সাশবেীবাই িুক্রল পুক্রন ইউশনভাশসৃটি 

(SPPU) ইন্টারশিশসশপ্ল্নাশর সু্কল অি থিলে সাক্রযক্রসস-এর একজন শবশিষ্ট্ 

অোপক  । 
 

টি এস রােকৃষ্ণান LIC রেউচুয়াে িাক্রন্ডর নতুন MD এিিং CEO 

রহসাক্রি নােকরণ কক্ররক্রেন 

LIC শেউচুযাল িান্ড এর ব্যবস্থাপনা পশরচালক এবং CEO শিক্রসক্রব টিএস 

রােকত ষ্ণানক্রক শনক্রযাগ করা িক্রযক্রে । রােকত ষ্ণান  LIC শেউচুযাল িান্ড অযাক্রসট 

ম্যাক্রনজক্রেক্রন্টর MD এবং CEO শিসাক্রব এর প্রাক্তন থিালটাইে শিক্ররটর এবং 

CEO েীক্রনি পাংক্রতক্রযর স্থলাশভশষক্ত িক্রবন ।  
 

রিেব্যািংক্রকর ইরন্ডয়া রডক্ররক্টর জুনাইে আহক্রেে ভাইস থপ্ররসক্রডন্ট 

অি অপাক্ররশনস রহক্রসক্রি রনযুি হক্রয়ক্রেন 

শবশ্বব্যাংক্রকর ভারতীয পশরচালক জুনাক্রযে কাোল আিক্রেে আন্তজৃাশতক ঋে 

সংস্থার ভাইস থপ্রশসক্রিন্ট শিসাক্রব েক্রনানীত িক্রযক্রেন । আিক্রেে, শযশন 

োশিক্রলটারাল ইনক্রভস্টক্রেন্ট গ্যারাশন্ট এক্রজশস (এেআইশজএ)-এর ভাইস 

থপ্রশসক্রিন্ট, অপাক্ররিস শিক্রসক্রব থনতত ত্ব থেক্রবন | শতশনই শদ্বতীয বাংলাক্রেশি শযশন 

ব্যাংক্রকর ইশতিাক্রস এত উচ্চ পক্রে শনবৃাশচত িক্রযক্রেন । শতশন 16ই এশপ্রল তার 

নতুন কাজ শুরু করক্রবন বক্রল এক থপ্রস শববতশতক্রত জানাক্রনা িক্রযক্রে । 
 

আহেক্রের দৃরিভরঙ্গ এিিং গুরুত্ব: 

• আিেক্রের েক্রত, তিশবল উন্নযক্রন সেস্যা িল েী ৃক্রেযােী পুাঁশজবাজারক্রক 

চাশলত করা । 

• ব্যাংক্রকর শববতশত অনুসাক্রর, আিেে আন্তজৃাশতক উন্নযক্রনর যক্রেষ্ট্ েক্ষতা 

এবং থবাঝার পািাপাশি শবশ্বব্যাংক গ্রুক্রপর ক্লাক্রযন্ট থেিগুশলক্রত শচন্তার 

থনতত ত্ব এবং পশরক্রষবার একটি চেৎকার েযাক থরকিৃ প্রোন কক্রর। 
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যশ রাজ রিল্মস-এর রচি এরক্সরকউটিভ অরিসার রহসাক্রি অক্ষয় 

উইধারনক্রক রনযুি করা হক্রয়ক্রে 

চলশচ্চে প্রক্রযাজনা এবং শবতরে সংস্থা যশ রাজ রিল্মস (YRF) অক্ষয় 

উইধারনক্রক প্রধান শনবৃািী কেকৃতৃা শিসাক্রব েক্রনানীত কক্ররক্রে । উইধাশন YRF 

সু্টশিওক্রত শসশনযর ভাইস-থপ্ররসক্রডন্ট, িাইন্যান্স অযান্ড রিজক্রনস 

অযাক্রিয়াসে এবং থহড অি অপাক্ররশন শিক্রসক্রব োশযত্ব পালন করশেক্রলন । 

শতশন YRF-এর জন্য কক্রপৃাক্ররট এবং ব্যবসাশযক উন্নযন কাযৃেে পশরচালনা 

করক্রতন, যার েক্রে অেৃ, ব্যবসার সম্প্রসারে, থকৌিলগত থজাট, থযৌে উক্রযাগ, 

সি-উৎপােন অন্তভৃুক্ত রক্রযক্রে। 

 

Banking News in Bengali 
 

ইউরনয়ন ব্যাঙ্ক 'ইউরনয়ন MSMERuPay থেরডট কাডে ' চােু 

কক্ররক্রে 

ইউশনযন ব্যাঙ্ক অি ইশন্ডযা ন্যাশনাে থপক্রেন্ট কক্রপোক্ররশন অি ইরন্ডয়া 

(NPCI)-এর সাক্রে থযৌেভাক্রব 'Union MSME RuPay থেরডট কাডে ' 

চালু কক্ররক্রে । কু্ষদ্র, থোট ও োঝাশর উক্রযাগক্রক (MSME) তাক্রের ব্যবসা-

সেশকৃত ব্যয থেটাক্রত অে ৃও শিশজটাল সরবরাি প্রোক্রনর জন্য এটি অশভনব 

উক্রযাগ । 

MSME-এর জন্য থিশিক্রকক্রটি কািৃটি ইউশনযন ব্যাঙ্ক অি ইশন্ডযার থযাগ্য 

ঋেগ্রিীতাক্রের কাক্রে পাওযা যাক্রব । থকন্দ্রীয MSME RuPay থেশিট কািৃটি 

থকন্দ্রীয কু্ষদ্র, থোট ও োঝাশর উক্রযাক্রগর েন্ত্রী শ্রী নারায়ণ রাক্রন 25 থিব্রুযাশর, 

2022-এ েহারাক্রষ্ট্রর রসনু্ধদুগে  থজলায অনুশষ্ঠত দুই রেক্রনর MSME 

কনক্রেক্রভ চালু কক্ররশেক্রলন । 

 

 

ইউরনয়ন ব্যাঙ্ক অি ইরন্ডয়া এিিং অযারম্বট রিনক্রভে চুরি সাক্ষর 

কক্ররক্রে 

অযাশম্বট শিনক্রভস্ট োইক্রো, স্মে অযান্ড রেরডয়াে এন্টারপ্রাইজ (MSME) 

গ্রািকক্রের অোৃযক্রনর জন্য ইউরনয়ন ব্যাঙ্ক অি ইরন্ডয়া (UBI) এর সাক্রে 

একটি সি-ঋে চুশক্ত স্বাক্ষর করার থ াষো কক্ররক্রে । অযাশম্বট শিনক্রভস্ট ি'ল 

অযাশম্বট গ্রুক্রপর নন-শিক্রপাশজট গ্রিেকারী নন-ব্যাশঙ্কং িাইন্যাশসযাল থকাোশন 

(NBFC)। এই সিক্রযাশগতাটি 11টি রাক্রজয ব্যবসার জন্য আন্ডাররাইটিংক্রক সক্ষে 

করক্রব, যা এখন Ambit Finvest দ্বারা পশরক্রবশিত িয । Ambit Finvest এবং 

Union Bank of India এই অংিীোশরক্রত্বর োেক্রে একাশধক থভৌগশলক 

অঞ্চক্রল থেশিট শবতরেক্রক ত্বরাশিত করক্রব বক্রল আিা করা িক্রি | 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

থকায়ান্টাে কী রডরিরিউশন প্রযুরি রিন্ধযাচে এিিং প্রয়াগরাক্রজর 

েক্রধ্য সিেভাক্রি DRDO বারা পরীক্ষা করা হক্রয়ক্রে 

শিক্রিস শরসাচৃ অযান্ড থিক্রভলপক্রেন্ট অগৃানাইক্রজিন (DRDO) এবং ইশন্ডযান 

ইনশস্টটিউট অি থটকক্রনালশজ (IIT) শেশির শবজ্ঞানীক্রের একটি েল থেক্রি 

প্রেেবাক্ররর েক্রতা উের প্রক্রেক্রির প্রযাগরাজ এবং শবেযাচক্রলর েক্রে একটি 

থকাযান্টাে কী শবতরে শলঙ্ক সিলভাক্রব প্রেিৃন কক্ররক্রে| 
 

রিপজ্জনক আিহাওয়া ট্রযাক করক্রত NASA পরিতী প্রজক্রের 

GOES-T স্যাক্রটোইট উৎক্রক্ষপণ কক্ররক্রে 

োশকৃন েিাকাি সংস্থা NASA, থলাররডার  থকপ কযানাক্রভরাে থেস 

থিাসে থেশন  থেক্রক চারটি পরবতী প্রজক্রন্মর আবিাওযা স্যাক্রটলাইট, 

শজওক্রস্টিনাশর অপাক্ররিনাল এনভাযরনক্রেন্টাল স্যাক্রটলাইট(GOES) শসশরক্রজর 

তত তীযটি সিলভাক্রব উৎক্রক্ষপে কক্ররক্রে । স্যাক্রটলাইটটির নাে GOES-T । 

একবার স্যাক্রটলাইটটি তার শজওক্রস্টিনাশর কক্ষপক্রে অবস্থান করক্রল এর নাে 

পশরবতৃন কক্রর GOES-T থেক্রক GOES-18 করা িক্রব । GOES-T পশিে 

থগালাক্রধৃর আবিাওযা এবং শবপজ্জনক পশরক্রবিগত অবস্থার পূবৃাভাস শেক্রত 

ন্যাশনাে ওরশয়ারনক অযান্ড অযাটক্রোরিয়াররক অযাডরেরনক্রিশন 

(NOAA) দ্বারা ব্যবিার করা িক্রব। 
 

IIT কানপুর িাক্রয়ারডক্রগ্রক্রডিে ন্যাক্রনা পাটিে ক্রকে ততরর কক্ররক্রে 

ইরন্ডয়ান ইনরেটিউট অি থটকক্রনােরজ (আইআইটি) কানপুক্ররর 

গক্রবষকরা একটি বাক্রযাশিক্রগ্রক্রিবল ন্যাক্রনা পাটৃিক্রকল ততশর কক্ররক্রেন, যা 

ব্যাকক্রটশরযা এবং েোকজশনত অসুস্থতা থেক্রক িসলক্রক রক্ষা করক্রত 

রাসাযশনক-শভশেক কীটনািক ব্যবিার করক্রব । অভয করশন্দকার, শযশন 

আইআইটি কানপুক্ররর শিক্ররটর বক্রলক্রেন থয, থযক্রিতু কত ষকরা শবশভন্ন সেস্যায 

থভাক্রগন, তাই আইআইটি কানপুর সােশগ্রকভাক্রব চাক্রষর পশরক্রবি উন্নত করক্রত 

অক্লান্ত পশরেে কক্ররক্রে । ন্যাক্রনা পাটৃিক্রকল িসক্রলর সংেেক্রের ঝুাঁ শক কোক্রত 

পাক্রর এবং কত শষ উৎপােনিীলতাও বা়োক্রব । 
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Schemes and Committees News in 

Bengali 
 

েনসুে োন্ডরভয়া িাক্রয়াক্রেরডক্রকে উিািক্রনর উপর 

"ICMR/DHR নীরত" চােু কক্ররক্রেন  

থেশিক্রকল, থিন্টাল এবং প্যারাক্রেশিকযাল প্রশতষ্ঠাক্রন শচশকৎসা থপিাোর, 

শবজ্ঞানী এবং প্রযুশক্তশবেক্রের জন্য  থকন্দ্রীয স্বাস্থয েন্ত্রক বাক্রযাক্রেশিকাল উিাবন 

এবং উক্রযাক্তা শবষক্রয ICMR/DHR নীশত চালু কক্ররক্রে । ভারত সরকাক্ররর 

থেক-ইন-ইশন্ডযা, স্টাটৃ-আপ-ইশন্ডযা এবং স্ব-শনভৃর ভারত উক্রযাক্রগর প্রচাক্ররর 

োেক্রে  এটি বহু- শবভাগীয সিক্রযাশগতার শনিযতা প্রোন করক্রব, স্টাটৃ-আপ 

সংস্কত শতক্রক উত্সাশিত করক্রব এবং সারা থেক্রি শচশকৎসা প্রশতষ্ঠানগুশলক্রত একটি 

উিাবনী ইক্রকাশসক্রস্টে প্রশতষ্ঠা করক্রব। " 

ইশঞ্জশনযাশরং শবশ্বশবযালক্রযর তুলনায, থবশিরভাগ থেশিক্রকল কক্রলক্রজ আইশপ 

এবং উক্রযাক্তা নীশতর অভাব রক্রযক্রে। 85% ইশঞ্জশনযাশরং সু্কক্রলর তুলনায শুধুোে 

15% থেশিক্রকল সু্কক্রল একটি IP নীশত রক্রযক্রে । 2010 থেক্রক 2020 পযৃন্ত, 

শচশকৎসা প্রশতষ্ঠানগুশল থপক্রটন্ট িাইশলংক্রযর োে 5% উত্পাশেত কক্ররক্রে। 

ইশঞ্জশনযাশরং ইনশস্টটিউটগুশল থবশিরভাগ থিটা জো শেক্রযক্রে। 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

ককন্দ্রী়ে মন্ত্রী িঃ মনসুখ মান্ডাবভ়ো "ইন্ডাবি কাশ্বনক্ট 2022" 

উশ্ববাধন কশ্বরশ্বেন  

কেন্দ্রীয স্বািয ও পশরবার েল্যাণ, রাসাযশনে ও সার মন্ত্রী  োাঃ মনসুখ মান্ডাশভ্যা 

“ইন্ডাবি কাশ্বনক্ট 2022”  উচিাধন েচরচেন । কেচির অিগশতর জন্য 

উদ্ভাবন ও প্রযুশির গুরুচের উপর কজার কেওযা হচযচে | এটি উদ্ভাবনী উচযাগ 

এবং মানসম্পন্ন পণ্য ত্রতশর েরা প্রধানমন্ত্রীর কমক ইন ইবন্ড়ো এবং কমক ফর 

দ্য ও়োশ্বডে র দৃশিভ্শিচে সাহায্য েরচব। 

কসশমনাচর দুটি োশরগশর কসিচনর আচযাজন েরা হয। CPIT, TDB(প্রযুশি 

উন্নযন কবােড ) এবং শবশভ্ন্ন শিল্প সশমশতর অচনে েমডেতড াও এই কসশমনাচর 

উপশিত শেচিন। 
 

সংগঠক: 

• রাসাযশনে ও কপচরাচেশমেযাি শবভ্াগ। 

• রাসাযশনে ও সার মন্ত্রে, ভ্ারত সরোর। 

• কসন্ট্রাি ইনশটটিউট অে কপচরাচেশমেযাি ইশিশনযাশরং অযান্ড 

কটেচনািশজ (CIPET)। 

• কেোচরিন অে ইশন্ডযান কেম্বাসড অে েমাসড অযান্ড ইন্ডাশি (FICCI)। 
 

কসবমনাশ্বরর উশ্বেশ্য: 

• প্রিম উচেশ্য হি R&D - ল্যাবচরটশর কিচে শিচল্প কোোস েরা । 

• শিতীয উচেশ্য হি কপচরাচেশমেযাি কসক্টচর মানব পুাঁশজর জন্য েক্ষতার 

োাঁ ে শবচেষণ েরা। 

• আচরেটি উচেশ্য হি ইন্ডাশি োচনচক্টর সহাযতায কেিীয প্রযুশি এবং 

আত্মশনভ্ড র শসআইশপইটি প্রোন েচর আত্মশনভ্ড র ভ্ারতচে সমিডন েরা। 

• েূড়ান্ত উচেশ্য হি এই কসক্টচরর জন্য শিল্প ও এোচেশমযার মচে সমন্বয 

িাপচনর জন্য প্রযুশি উন্নযন কবাচেড র সহাযতায প্রযুশির সহাযতা। 
 

অংিগ্রহণকারীরা: 

• মনসুখ মান্ডাশভ্যা, কেন্দ্রীয স্বািয ও পশরবার েল্যাণ, রাসাযশনে ও সার 

মন্ত্রী। 

• শ্রী েমি নানাবতী, সভ্াপশত, শসশপএমএ। 

• অোপে (ে.) শিশির শসনহা, মহাপশরোিে, শসশপইটি। 
 

28তে DST-CII ভারত-রসঙ্গাপুর থটকক্রনােরজ সারেট 2022 

অনুরিত হক্রয়ক্রে  

কনক্রিিাক্ররিন অি ইশন্ডযান ইন্ডাশে (CII), নযা শেশি শিপাটৃক্রেন্ট অি 

সাক্রযস অযান্ড থটকক্রনালশজ (DST) এর সাক্রে অংিীোশরক্রত্ব, 23 এবং 24 

থিব্রুযারী 2022 তাশরক্রখ DST – CII থটকক্রনালশজ সাশেক্রটর 28 তে 

সংস্করক্রের আক্রযাজন কক্ররক্রে । শসঙ্গাপুর এই বেক্ররর প্রযুশক্ত সক্রম্মলক্রনর 

অংিীোর থেি । দুই েিক্রকরও থবশি সেয ধক্রর শদ্বপাশক্ষক প্রযুশক্ত অংিীোশরত্ব 

গক্র়ে থতালা এবং উন্নত করার জন্য উক্রিখক্রযাগ্য সুক্রযাগ প্রোক্রন প্রযুশক্ত িীষৃ 

সক্রম্মলন অতযন্ত গুরুত্বপূেৃ ভূশেকা পালন করক্রব ।  

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

থিাল্টজম্যান পেক্রকর জন্য রনিোরচত প্রেে ভারতীয় হক্রেন 

অধ্যাপক েীপক ধর 

পোেৃশবজ্ঞানী অোপক েীপক ধর প্রেে ভারতীয শযশন থবািজম্যান পেক 

থপক্রযক্রেন । ইন্টারন্যাশনাে ইউরনয়ন অি রপওর অযান্ড অযাপ্ল্াক্রয়ড 

রিরজক্স (IUPAP) এর পশরসংখ্যানগত পোেৃশবযা শবষযক কশেিন 

পশরসংখ্যানগত পোেৃশবযার থক্ষক্রে অবোক্রনর জন্য শতন বেক্রর একবার এই 

পেক প্রোন কক্রর । এই বেক্ররর আগক্রস্ট থটাশকওক্রত অনুশষ্ঠত িক্রত যাওযা 

StatPhys28 সক্রম্মলক্রনর সেয পেক উপস্থাপনা অনুষ্ঠানটি অনুশষ্ঠত িক্রব। শতশন 

শপ্রসটন ইউশনভাশসৃটির জন থজ থহারিক্রের সাক্রে যুগ্মভাক্রব থেক্রিলটি গ্রিে 

কক্ররন । 
 

অধ্যাপক েীপক ধর সম্পক্রকে : 

• অোপক ধর 1951 সাক্রল জন্মগ্রিে কক্ররন এবং 1970 সাক্রল এলািাবাে 

শবশ্বশবযালয থেক্রক শবজ্ঞাক্রন স্নাতক, তারপর 1972 সাক্রল কানপুক্ররর 

ইশন্ডযান ইনশস্টটিউট অি থটকক্রনালশজ থেক্রক পোেৃশবযায স্নাতক্রকাের 

সেন্ন কক্ররন। 

• তারপর শতশন শপএইচশি করার জন্য োশকৃন যুক্তরাক্রষ্ট্র যান এবং শপএইচশি 

থিষ করার পর 1978 সাক্রল টাটা ইনশস্টটিউট অি িান্ডাক্রেন্টাল শরসাচৃ 

(টিআইএিআর) এ গক্রবষো থিক্রলা শিক্রসক্রব থযাগোন কক্ররন। 

• শতশন TIFR-এ পূেৃ-সেক্রযর অোপক শিক্রসক্রব কাজ কক্ররক্রেন এবং 2016 

সাক্রল অবসর গ্রিে কক্ররন। তারপর থেক্রক, শতশন IISER Pune এ 

শভশজটিং িযাকাশি শিক্রসক্রব থযাগোন কক্ররক্রেন। 
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MoS অন্নপূণো থেিী 2020 এিিং 2021 জাতীয় ICT পুরস্কার প্রোন 

কক্ররক্রেন 

শ্রীেশত অন্নপূেৃা থেবী সারা থেক্রির 49 জন শিক্ষকক্রক জাতীয ICT পুরস্কার 

শেক্রযক্রেন । এই ইক্রভক্রন্ট শতশন তার শনক্রজর বক্তত তায বক্রলশেক্রলন থয, NEP-

2020 শিক্ষাোক্রনর থক্ষক্রে প্রযুশক্তর েক্ষ ব্যবিাক্ররর উপর থজার থেক্রব, যা 

ভাষাগত বাধা দূর করক্রব এবং DIVYANG  শিক্ষােীক্রের প্রক্রবিাশধকার 

বা়োক্রব। 

 

Important Dates News in Bengali 
 

রিে NGO রেিস 2022: 27 থিব্রুয়ারর 

শবশ্ব NGO শেবস প্রশত বের 27 থিব্রুযাশর শবক্রশ্বর শবশভন্ন থেক্রি পাশলত িয । 

থবসরকারী সংস্থা বা NGO সোক্রজর উন্নযক্রন কাজ কক্রর । এটি একটি 

আন্তজৃাশতক শেবস এবং এই শেনটির োেক্রে শবশভন্ন থবসরকারী ও অলাভজনক 

সংস্থাগুশলক্রক স্বীকত শত, উেযাপন ও সম্মান জানাক্রনার িয | 
 

27 থিব্রুয়ারর থপারেও ‘জাতীয় টিকা রেিস 2022’ পােন করা হয় 

2022 সাক্রলর  27 থিব্রুযারী ভারত সরকার জাতীয় থপারেও টিকা রেিস 

2022 এর আক্রযাজন কক্ররক্রে, যাক্রত পাাঁ চ বেক্ররর কে বযসী প্রশতটি শিশুক্রক দুই 

থিাাঁ টা ওরাল থপাশলও ভযাকশসন (OPV) থেওযা যায | 735টি থজলার 36টি 

রাজয এবং থকন্দ্রিাশসত অঞ্চল জুক্র়ে 15 থকাটিরও থবশি শিশুক্রক এই 

অশভযাক্রনর আওতায আনা িক্রব । 2022-এর জন্য জাতীয থপাশলও 

ইশেউনাইক্রজিন ড্রাইভ 26 থিব্রুযাশর, 2022-এ থকন্দ্রীয স্বাস্থয ও পশরবার 

কল্যাে েন্ত্রী িাাঃ েনসুখ োন্দাশভযা চালু কক্ররশেক্রলন। 
 

জাতীয় রিজ্ঞান রেিস 2022: 28 থিব্রুয়ারর 

োনুক্রষর তেনরন্দন জীিক্রন রিজ্ঞাক্রনর গুরুত্ব সম্পক্রকে  িাতে া েরড়ক্রয় 

থেওয়ার জন্য ভারক্রত প্ররত িের 28 থিব্রুয়ারর জাতীয় রিজ্ঞান রেিস 

রহসাক্রি পারেত হয় । এই রেক্রন, স্যার রসরভ রেন Raman 

Effect  আরিষ্কাক্ররর থ াষণা কক্রররেক্রেন, যার জন্য রতরন 1930 সাক্রে 

থনাক্রিে পুরস্কার থপক্রয়রেক্রেন । ভারত সরকার 28 থিব্রুয়াররক্রক 1986 

সাক্রে জাতীয় রিজ্ঞান রেিস (NSD) রহসাক্রি েক্রনানীত কক্রররেে । 

2022 সাক্রের জাতীয় রিজ্ঞান রেিক্রসর রেে: : ‘Integrated Approach 

in S&T for Sustainable Future’. 
 

28 থিব্রুয়ারর 2022 তাররক্রে রিরে থরাগ রেিস পােন করা হয় 

শবরল থরাগ শেবস (RDD) প্রশত বের থিব্রুযাশরর থিষ শেক্রন পাশলত িয । 2022 

সাক্রল এটি 28 থিব্রুযারী, 2022-এ পক্র়ে। শবরল থরাক্রগর জন্য সক্রচতনতা 

বা়োক্রত এবং শবরল থরাক্রগ আোন্ত ব্যশক্ত ও তাক্রের পশরবাক্ররর জন্য শচশকত্সার 

অযাক্রক্সস বতশদ্ধ করার জন্য শেবসটি পালন করা িয। শবরল থরাগ শেবস 2008 

সাক্রে ইউক্ররাপীয় অগোনাইক্রজশন ির থরয়ার রডরজক্রজস (EURORDIS) 

এবং এর কাউরন্সে অি ন্যাশনাে অযাোক্রয়ন্স দ্বারা প্রেেবাক্ররর জন্য চালু 

করা িক্রযশেল । 

শবরল থরাগ শেবস 2022 এর শেে িল “Share Your Colors.” 
 

শুরু হক্রে আন্তজে ারতক নারী রেিস সপ্তাহ 

নারী ও শিশু উন্নযন েন্ত্রক আজাশে কা অেতত েক্রিাৎসক্রবর অংি শিসাক্রব 1লা 

োচৃ থেক্রক আন্তজৃাশতক েশিলা শেবস সপ্তািটিক্রক একটি আইকশনক সপ্তাি 

শিসাক্রব উেযাপন কক্রর । সপ্তািব্যাপী উেযাপক্রনর অংি শিক্রসক্রব, েন্ত্রোলয নারীর 

শনরাপো ও ক্ষেতাযন সেশকৃত শবশভন্ন শেেক্রক কভার কক্রর শবশভন্ন ইক্রভন্ট এবং 

থসাশ্যাল শেশিযা প্রচারোর আক্রযাজন করক্রব । 
 

িূন্য বিষম্য বিিস 01কি মােে  িােন করা হ়ে 

প্রশত বের ১িা মােড  িূন্য ত্রবষম্য শেবস পাশিত হয। শেবসটির িক্ষয সেি মানুচষর 

আইন ও নীশতচত কোচনা ত্রবষম্য োড়াই সমতা, অন্তভু্ড শি এবং সুরক্ষার 

অশধোর শনশিত েরা যাচত কোচনা বাধা োড়া  শনশবডচিচষ মযডাোর সচি পূণড 

জীবনযাপন েরা যায। িূন্য ত্রবষম্য শেবস হাইিাইট েচর কয েীভ্াচব কিাচেরা 

অন্তভু্ড শি, সমচবেনা, িাশন্ত এবং সচবডাপশর পশরবতড চনর আচন্দািন সম্পচেড  

অবশহত হচত পাচর এবং প্রোর েরচত পাচর। িূন্য ত্রবষম্য শেবস সেি প্রোর 

ত্রবষচম্যর অবসান ঘটাচত শবশ্বব্যাপী সংহশতর আচন্দািন গচড় তুিচত সাহায্য 

েরচে। 
 

বিিসটির বিম : 

িূন্য ত্রবষম্য শেবস 2022-এর শিম: "Remove laws that harm, create laws 

that empower", UNAIDS ত্রবষম্যমূিে আইচনর শবরুচদ্ধ ব্যবিা কনওযার 

জরুশর প্রচযাজচনর েিা তুচি ধচর। 
 

1ো োচে  থেক্রক 7ই োচে  পযেন্ত পারেত হক্রি জক্রনৌষরধ রেিস সপ্তাহ 

রাসাযশনক ও সার েন্ত্রক 1লা োচৃ থেক্রক 7ই োচৃ 2022 পযৃন্ত জনঔষধী 

শেবক্রসর আক্রযাজন করক্রব ৷ 7ই োচৃ 2022 তাশরক্রখ, 4েৃ জানুযাশর ঔষধী শেবস 

উেযাপন করা িক্রব ৷ 4েৃ জনঔষধী শেবক্রসর শেে িল: : “Jan Aushadhi-

Jan Upyogi” । সরকার 2025 সাক্রলর োক্রচৃর থিষ নাগাে প্রধানেন্ত্রী ভারতীয 

জনঔষধ থকক্রন্দ্রর (PMBJKs) সংখ্যা 10,500-এ উন্নীত করার লক্ষয শনধৃারে 

কক্ররক্রে। 
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1ো োচে  2022 তাররক্রে রিে থিসােররক প্ররতরক্ষা রেিস পােন 

করা হয় 

শবশ্ব থবসােশরক প্রশতরক্ষা শেবস প্রশত বের 1লা োচৃ তাশরক্রখ থবসােশরক 

প্রশতরক্ষার তাত্পযৃ এবং এর জন্য যারা শনক্রজক্রের জীবন উৎসগৃ কক্ররক্রেন 

তাক্রের সম্মান জানাক্রত শবশ্বব্যাপী পাশলত িয । শেবসটির উক্রেশ্য িল থবসােশরক 

প্রশতরক্ষা, নাগশরক সুরক্ষা এবং জরুরী ব্যবস্থাপনা সেক্রকৃ জনসক্রচতনতা প্রচার 

করা যাক্রত থবসােশরক জনগেক্রক জরুশর পশরশস্থশতক্রত শনক্রজক্রক রক্ষা করক্রত 

এবং দুক্রযৃাক্রগর ঝুাঁ শক কোক্রত আরও ভালভাক্রব প্রস্তুত করা যায।  
 

রেিসটির রেে: 

শবশ্ব থবসােশরক প্রশতরক্ষা শেবস 2022-এর শেে িল “দুক্রযৃাগ ও সংকক্রটর েুক্রখ 

বাস্তুচুযত জনসংখ্যার নাগশরক প্রশতরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা; থস্বিাক্রসবকক্রের 

ভূশেকা এবং েিাোরীর শবরুক্রদ্ধ ল়োই”। 
 

46তে রসরভে অযাকাউন্টস রেিস 02 োচে  2022-এ পারেত হয় 

46তে শসশভল অযাকাউন্টস শেবস 2রা োচৃ 2022 তাশরক্রখ নযাশেশিক্রত িাাঃ 

আক্রম্বেকর ইন্টারন্যািনাল থসন্টাক্রর পাশলত িক্রযক্রে । অেৃ ও কক্রপৃাক্ররট শবষযক 

েন্ত্রী শ্রীেশত শনেৃলা সীতারােন অনুষ্ঠাক্রন প্রধান অশতশে শিসাক্রব উপশস্থত শেক্রলন । 

শতশন ব্যবসা করার সিজতা এবং শিশজটাল ইশন্ডযা ইক্রকা-শসক্রস্টক্রের অংি 

শিসাক্রব ইক্রলকেশনক শবল(ই-শবল) প্রশেযাকরে উক্রযাগ চালু কক্ররক্রেন ।  
 

রিে শ্রিণ রেিস 3রা োচে  রিেব্যাপী WHO বারা পারেত হয় 

শবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা (WHO) দ্বারা প্রশত বের 3রা োচে  শবশ্ব েবে শেবস পালন করা 

িয । শেবসটির লক্ষয িল কীভাক্রব বশধরতা এবং েবেিশক্ত হ্রাস থরাধ করা যায 

এবং সারা শবক্রশ্ব কান ও েবেিশক্তর যত্ন থনওযার শবষক্রয সক্রচতনতা বত শদ্ধ করা ।  
 

রেনটির রেে: 

শবশ্ব েবে শেবস 2022 এর শেেটি িল “To hear for life, listen with 

care”  | 
 

03রা োচে  রিে িন্যপ্রাণী রেিস 2022 পােন করা হয় 

শবক্রশ্বর বন্য প্রােী এবং উশিে সেক্রকৃ সক্রচতনতা বা়োক্রত প্রশতবের 3রা োচৃ 

শবশ্ব বন্যপ্রােী শেবস শিসাক্রব পালন করা িয । শেনটির োেক্রে বন্যপ্রােী অপরাক্রধর 

শবরুক্রদ্ধ ল়োই করার প্রক্রযাজনীযতা তুক্রল ধরা িয | 
 

রেনটি রেে: 

শবশ্ব বন্যপ্রােী শেবস 2022 এর শেে িল “Recovering key species for 

ecosystem restoration”. 
 

04 োচে  জাতীয় রনরাপত্তা রেিস পােন করা হয় 

ভারক্রত, ভারতীয শনরাপো বাশিনীর সম্মাক্রন প্রশত বের 4 োচৃ জাতীয শনরাপো 

শেবস (রাষ্ট্রীয সুরক্ষা শেবস) শিসাক্রব পাশলত িয । শেবসটি পালক্রনর উক্রেশ্য িল - 

পুশলি, আধা-সােশরক বাশিনী, কোক্রন্ডা, রক্ষীবাশিনী, থসনা কেকৃতৃা এবং 

শনরাপোর সাক্রে জশ়েত অন্যান্য ব্যশক্তসি সকল শনরাপো বাশিনীক্রক কত তজ্ঞতা 

জানাক্রনা | এো়োও 4 োচৃ থেক্রক 10 োচৃ, 2022 পযৃন্ত জাতীয শনরাপো সপ্তাি 

2022 পাশলত িক্রি  । 
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রসঙ্গাপুর ভাক্ররাক্রত্তােন আন্তজে ারতক টুনোক্রেক্রন্ট থসানা রজক্রতক্রেন 

েীরািাই চানু 

ভারতীয ভাক্ররাক্রোলক এবং 2020 থটাশকও অশলশেক্রকর থরৌপ্য-পেক জযী 

েীরাবাই চানু 25 থিব্রুযাশর, 2022-এ রসঙ্গাপুর ভাক্ররাক্রত্তােন আন্তজে ারতক 

2022-এ 55kg ওজন শবভাক্রগ স্বেপৃেক শজক্রতক্রেন । শতশন পশিযাক্রের িীক্রষ ৃ

191kg (86kg + 105kg) ভার তুক্রলক্রেন । 

এই জক্রযর সাক্রে, 27 বের বযসী চানু 55 থকশজ ওজন শবভাক্রগ বাশেংৃিাক্রে 

2022 কেনওক্রযলে থগেক্রসর(CWG) জন্য থযাগ্যতা অজৃন কক্ররক্রেন। শতশন 

তার কেনওক্রযলে র যাশঙ্কংক্রযর শভশেক্রত 49 থকশজ ওজন শবভাক্রগ CWG-এর 

জন্য থযাগ্যতা অজৃন কক্ররক্রেন  । 
 

রািাক্রয়ে নাোে ‘ক্রেরক্সকান ওক্রপন 2022’ রজক্রতক্রেন 

থটশনক্রস থেক্রনর রািাক্রযল নাোল শিটিি এক নম্বর কযাক্রেরন নররক্রক 6-4 6-4 

থস্কাক্রর িাশরক্রয থেরক্সকান ওক্রপন 2022  এর শসক্রঙ্গলস শিক্ররাপা শজক্রতক্রে । এটি 

তার কযাশরযাক্ররর 91তে এটিশপ শিক্ররাপা এবং েরসুক্রের তত তীয শিক্ররাপা 

।রািাক্রযল নাোল এর আক্রগ 2005, 2013 এবং 2020 শিক্ররাপাটি শজক্রতশেক্রলন 

। পুরুষক্রের িাবল শিক্ররাপা জযীরা িক্রলন থিরেরসয়াক্রনা থোক্রপজ (ক্রেন) 

এবং থেিাক্রনাস রসটরসপাস (গ্রীস)। 
 

রসঙ্গাপুর ভাক্ররাক্রত্তােন আন্তজে ারতক 2022: ভারত 8টি পেক 

রনরিত কক্ররক্রে 

ভারত শসঙ্গাপুর ভাক্ররাক্রোলন আন্তজৃাশতক 2022-এ েযটি স্বেৃ এবং একটি থরৌপ্য 

ও থিাঞ্জ সি আটটি পেক শজক্রত টুনৃাক্রেন্টটি থিষ কক্ররক্রে । শসঙ্গাপুর 

ইন্টারন্যািনাক্রলর আটজন ভারতীয শলিটাক্ররর প্রক্রতযক্রকই পেক শজক্রতক্রে এবং 

জুলাই-আগক্রস্ট অনুশষ্ঠত িক্রত যাওযা বাশেৃংিাে 2022 কেনওক্রযলে থগেক্রস 

তাক্রের স্থানগুশল শনশিত কক্ররক্রে । বাশেৃংিাক্রে কেনওক্রযলে থগেস 2022-এর 

জন্য ভারক্রতর এখন থোট 12 জন ভাক্ররাক্রোলক থযাগ্যতা অজৃন কক্ররক্রে । 

নাে থশ্রণী 

েীরাবাই চানু েশিলাক্রের 55 থকশজ 

শবন্দযারানী থেবী েশিলাক্রের 59 থকশজ 

পশপ িাজাশরকা েশিলাক্রের 64 থকশজ 

উষা কুোর েশিলাক্রের 87 থকশজ 

পূশেৃো পাক্রন্ড েশিলাক্রের +87 থকশজ 

সংক্রকত েিাক্রেব পুরুষক্রের 55 থকশজ 

োনাম্বে ঋশষকান্ত শসং পুরুষক্রের 55 থকশজ 

থজক্ররশে লালশরনুঙ্গা পুরুষক্রের 67 থকশজ 

অশচন্তা শিউশল পুরুষক্রের 73 থকশজ 

অজয শসং পুরুষক্রের 81 থকশজ 

শবকাি ঠাকুর পুরুষক্রের 96 থকশজ 

রাগালা থভঙ্কট রাহুল পুরুষক্রের 96 থকশজ 
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উশু োরস চযারম্পয়নরশপ: রারশয়ায় ভারক্রতর সারেয়া তাররক 

থসানা রজক্রতক্রেন  

ভারতীয উশু থখক্রলাযা়ে সারেয়া তাররক েক্রস্কা উশু োরস চযারম্পয়নরশপ 

2022-এর জুশনযর টুনৃাক্রেক্রন্ট স্বেৃপেক শজক্রতক্রেন । 15 বের বযসী সাশেযা 

তাশরক জমু্ম ও কাশ্মীক্ররর শ্রীনগক্ররর বাশসন্দা । উশু স্টারস চযাশেযনশিপ 22 

থেক্রক 28 থিব্রুযাশর রাশিযার েক্রস্কাক্রত অনুশষ্ঠত িক্রি। ভারত থেক্রক, 23 জন 

জুশনযর এবং 15 জন শসশনযর সি থোট 38 জন থখক্রলাযা়ে এই চযাশেযনশিক্রপ 

অংি শনক্রযশেল। 

আক্রগর শেন, প্রাক্তন েী়ো েন্ত্রী এবং এক্রেস অশলশেক পেক জযী রাজযিধেন 

রাক্রঠার থসাশ্যাল শেশিযায শগক্রয সাশেযার থসানা জযী প্রক্রচষ্ট্ার প্রিংসা 

কক্ররশেক্রলন । প্রধানেন্ত্রী নক্ররন্দ্র থোরেও তরুে উশু চযাশেযনক্রক থসাশ্যাল 

শেশিযার োেক্রে শুক্রভিা জাশনক্রযশেক্রলন |  
 

িূিা িােযন প্যারা আেে াবর ও়োডে  েযাবি়েনবিশ্বি করৌপ্য বিশ্বে 

প্রিম ভারেী়ে হশ্ব়েশ্বেন 

প্যারা-তীরন্দাচজ পূজা জাতযন ইশতহাস রেনা েচরচেন োরণ শতশন দুবাই, 

সংযুি আরব আশমরাচতর প্যারা ওযার্ল্ড  েযাশম্পযনশিচপর স্বতন্ত্র শবভ্াচগ রুচপা 

জয েচর প্রিম ভ্ারতীয হচয উচেচেন। শতশন োইনাচি ইতাশির প্যাট্রিশি 

শভ্নচসিার োচে কহচর করৌপ্য পেে শনচয সন্তুি হন। ভ্ারত দুটি করৌপ্য পেে 

শেচয তার অশভ্যান কিষ েচরচে এটি কেচির জন্য প্রিম। 

প্যারা আেড াশর ওযার্ল্ড  েযাশম্পযনশিচপ ভ্ারত প্রিমবার 2টি করৌপ্য পেে শজচতচে। 

শ্যাম সুন্দর স্বামী এবং কজযাশত বাশিযাচনর কযৌশগে শমশ্র জুটি এর আচগ করৌপ্য 

পেে শজচত ভ্ারচতর খাতা খুচিশেি। 
 

পাটনা পাইক্ররট সক্রক হাররক্রয় প্রেেিাক্ররর জন্য PKL রশক্ররাপা 

রজক্রতক্রে োিািং রেরি 

কেৃাটক্রকর থবঙ্গালুরুক্রত থপ্রা কাবাশি শলক্রগর শসজন 8-এর িাইনাক্রল োবাং শেশি 

K C  পাটনা পাইক্ররটসক্রক 36-37-থস্কাক্রর পরাশজত কক্ররক্রে । োবাং শেশি 

শতনবাক্ররর চযাশেযন পাটনা পাইক্ররটসক্রক িাশরক্রযক্রে । পবন থসিরাওযাত 24 

ম্যাক্রচ 304 থরইি পক্রযক্রন্টর জন্য রাইিার অি য শসজন অযাওযাক্রিৃ ভূশষত িন 

। থপ্রা কাবাশি শলগ শসজন 8 এর শবজযী েল নগে 3 থকাটি টাকা পুরস্কার 

থপক্রযক্রে । 
 

 

অন্যান্য পুরস্কারপ্রাপ্তরা: 

• শিক্রিন্ডার অি য শসজন অযাওযািৃ: থোিাম্মেক্ররজা চাইযাক্রনি; 

• েরসুক্রের উেীযোন থখক্রলাযা়ে: থোশিত থগাযাত; 

• েরসুক্রের সবক্রচক্রয েূল্যবান থখক্রলাযাক্র়ের পুরস্কার: নবীন কুোর। 
 

List of winners of Pro Kabaddi League till now: 

Pro Kabaddi 

League Seasons 
Winner 

Season 1 (2014) 
Jaipur Pink 

Panthers 

Season 2 (2015) U Mumba 

Season 3 (2016) Patna Pirates 

Season 4 (2016) Patna Pirates 

Season 5 (2017) Patna Pirates 

Season 6 (2018) 
Bengaluru 

Bulls 

Season 7 (2019) 
Bengal 

Warriors 

Season 8 (2021-

22) 

Dabang 

Delhi 
 

31তে েরক্ষণ-পূিে এরশয়ান থগেস রভক্রয়তনাক্রে অনুরিত হক্রত 

চক্রেক্রে 

31তে েশক্ষে-পূবৃ এশিযান থগেস শভক্রযতনাক্রে 2022 সাক্রলর 12 থেক্রক 23 থে 

অনুশষ্ঠত িক্রব ৷ এটি েশক্ষে-পূবৃ এশিযার বতিেে েী়ো ইক্রভন্ট এবং এটি একটি 

শদ্ববাশষৃক ইক্রভন্ট ৷ ইক্রভন্টটি েূলত 2021 সাক্রলর নক্রভম্বক্রর িওযার কো শেল, 

তক্রব থকাশভি েিাোরীর কারক্রে এটি স্থশগত করা িক্রযশেল। থগেসটিক্রত 526টি 

ইক্রভন্ট সি 40টি থখলা োকক্রব, প্রায 10,000 জন অংিগ্রিেকারী ইক্রভক্রন্ট 

উপশস্থত োকক্রব | 
 

েক্রন রাোর পক্রয়ন্ট: 

• 2023 সাক্রল, কাক্রম্বাশিযার নেক্রপক্রন েশক্ষে-পূবৃ এশিযান থগেস অনুশষ্ঠত 

িক্রব । 

• 2021 েশক্ষে-পূবৃ এশিযান থগেক্রসর োসকট িল "সাও ো" |  
 

িযান্ডজা থেক্রোররয়াে িরক্সিং টুনোক্রেন্ট: রনোত জাররন ও রনতু 

ভারক্রতর হক্রয় থসানা রজক্রতক্রেন 

ভারতীয বক্সার শনখাত জাশরন (52 থকশজ) এবং শনতু (48 থকশজ) বুলক্রগশরযার 

থসাশিযাক্রত অনুশষ্ঠত 73তে েযান্ডজা থেক্রোশরযাল বশক্সং টুনৃাক্রেক্রন্ট স্বেৃপেক 

শজক্রতক্রেন । ভারতীয েল দুটি স্বে ৃ ও একটি থিাঞ্জ সি শতনটি পেক শনক্রয 

টুনৃাক্রেক্রন্ট তাক্রের অশভযান থিষ কক্ররক্রে । 
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রনোত জাররন 

ইউক্ররাক্রপর প্রাচীনতে আন্তজৃাশতক বশক্সং টুনৃাক্রেক্রন্ট েশিলাক্রের 52 থকশজর 

িাইনাক্রল 4-1 থস্কাক্রর শজক্রত শনখাত তার শদ্বতীয স্বেৃপেক শজক্রতক্রে। শতশন এর 

আক্রগ 2019 সাক্রল েযান্ডজা থেক্রোশরযাল শিক্ররাপা শজক্রতশেক্রলন । 
 

রনতু 

শনতু েশিলাক্রের 48 থকশজর িাইনাক্রল যুব শবশ্ব চযাশেযনশিক্রপর থিাঞ্জ পেক 

জযী ইতাশলর এশরকা শপ্রশসযাক্রন্দ্রাক্রক 5-0 ব্যবধাক্রন পরাশজত কক্ররক্রেন। 
 

রািাক্রয়ে নাোে িুক ও থরকডে  2022 

অক্রেশলযান ওক্রপন 2022-এর িাইনাক্রল রািাক্রযল নাোল দুই থসক্রট শপশেক্রয 

োকা সক্রত্বও শতশন িযাশনল থেেক্রভক্রেক্রভর সাক্রে েী ৃ পাাঁ চ থসক্রটর শসক্রঙ্গলস 

ম্যাচ শজক্রত অক্রেশলযান ওক্রপক্রনর িাইনাক্রল থরকিৃ 21 তে গ্রযান্ড স্লাে 

পুরুষক্রের শিক্ররাপা থজক্রতন | 
 

থরকডে  ভঙ্গকারী: 

• রািাক্রযল নাোল পুরুষক্রের থেজর জযীক্রের তাশলকায প্রশতদ্বন্দ্বী থনাভাক 

থজাক্রকাশভচ এবং রজার থিক্রেরারক্রক োশ়েক্রয এশগক্রয যান | 

• থনাভাক থজাক্রকাশভচ তার নযটি অক্রেশলযান ওক্রপন জক্রযর আরও ভাক্রলা 

সুক্রযাগ শেস কক্ররক্রেন কারে টুনৃাক্রেক্রন্টর প্রাক্কাক্রল টিকা থেওযার কারক্রে 

তাক্রক প্রতযাখ্যান করা িক্রযশেল এবং থিক্রেরারও আিত িক্রযশেক্রলন । 

• 35 বের বযসী েযাশনি থখক্রলাযাক্র়ের 29তে গ্রযান্ড স্লযাে িাইনাক্রল এটি 

তার সবক্রচক্রয ব়ে শিক্ররাপা জযগুশলর েক্রে একটি শেল, কারে শতশন তার 

শদ্বতীয অক্রেশলযান ওক্রপন শজক্রতশেক্রলন এবং এটি 2009 সাক্রল তার 

প্রেেবাক্ররর গ্রযান্ড স্লযাে জক্রযর 13 বের পর আক্রস । 
 

RAFA এর নতুন িই 

'রািা: োই থোরর' িল জন কাশলনৃ এবং রািাক্রযল নাোক্রলর নতুন বই । এটি 

তার আন্তজৃাশতক থটশনস কযাশরযাক্ররর একটি আত্মজীবনী, যাক্রত শতশন তার 

প্রােশেক বেরগুশলক্রক স্মরে কক্ররন এবং আন্তজৃাশতক থটশনক্রস এই কত শতত্ব 

অজৃক্রনর জন্য তাক্রক যা যা শবষয তাক্রক অনুপ্রাশেত  কক্ররশেল তার সম্বক্রে 

আক্রলাচনা কক্ররক্রেন।  

 

Sports News in  Bengali 
 

ISSF রিেকাপ: শ্রী রনক্রিতা, এশা, রুরচতা েরহোক্রের 10 রেটার 

এয়ার রপস্তক্রে থসানা রজক্রতক্রেন 

শেিক্ররর কাযক্ররাক্রত ISSF শবশ্বকাক্রপর েশিলাক্রের 10 শেটার এযার শপস্তল েল 

ইক্রভক্রন্ট ভারক্রতর শ্রী রনক্রভো, এশা রসিং এবং রুরচতা রভক্রনরকার স্বেৃপেক 

শজক্রতক্রেন । এই জক্রয ভারত দুটি স্বেৃ ও থরৌপ্য সি শতনটি পেক শনক্রয পেক 

থটশবক্রল িীক্রষ ৃরক্রযক্রে । জােৃাশনর আক্রন্দ্রযা কযাোশরনা থিকনার, স্যান্ড্রা থরইটজ 

এবং কযাশরনা উইোর থরৌপ্য পেক শনশিত কক্ররক্রেন । 

একটি স্বে,ৃ দুটি থরৌপ্য এবং একটি থিাঞ্জ পেক শনক্রয থটশবক্রল থযৌে থসক্রকক্রন্ড 

রক্রযক্রে জােৃাশন ও ইতাশল। এ পযৃন্ত থোট 17 টি থেি পেক শজক্রতক্রে। 
 

Obituaries News in Bengali 
 

ওরড়শার প্রেে আরেিাসী েুখ্যেন্ত্রী থহোনন্দ রিসওয়াে প্রয়াত  

হক্রয়ক্রেন 

ওশ়েিার প্রেে আশেবাসী েুখ্যেন্ত্রী এবং রাক্রজযর থিষ কংক্রগ্রস েুখ্যেন্ত্রী থহোনন্দ 

রিসওয়াে প্রযাত িক্রযক্রেন । েততুযকাক্রল শতশন 82 বের বযসী শেক্রলন । 

ঝা়েসুগুো থজলার একজন ভূইযান উপজাশত শবসওযাল, 1989 সাল থেক্রক 

1990 সাল এবং 1999 সাল থেক্রক 2000 সাল পযৃন্ত দুবার েুখ্যেন্ত্রী শিসাক্রব 

কেৃরত শেক্রলন । 1999 সাক্রলর শিক্রসম্বক্রর, পূবৃবতী েুখ্যেন্ত্রী শগশরধারী গাোংক্রক 

তার ব্যেৃতার জন্য প্রশতস্থাশপত করার পক্রর তাক্রক আবার েুখ্যেন্ত্রী শিসাক্রব শনক্রযাগ 

করা িক্রযশেল ।  

শবসওযাল ঝা়েসুগুো থজলার শকশরশেরা পঞ্চাক্রযত সশেশতর থচযারম্যান শিসাক্রব 

তার রাজননশতক যাো শুরু কক্ররশেক্রলন । শতশন 1974 সাক্রল লাইক্রকরা থকন্দ্র 

থেক্রক প্রেেবার ওশ়েিা শবধানসভায শনবৃাশচত িন। শতশন একই আসন থেক্রক 

েযবার শবধাযক শিক্রসক্রব শবধানসভায শনবৃাশচত িন । 2009 সাক্রল শতশন সুন্দরগ়ে 

থেক্রক MP শিসাক্রব শনবৃাশচত িন । 
 

ওক্রয়ে ইরন্ডক্রজর রকিংিেরন্ত রেনার সরন রাোরেন োরা থগক্রেন 

ওক্রযস্ট ইশন্ডক্রজর শেন শকংবেশন্ত, সশন রাোশেন 92 বের বযক্রস প্রযাত িক্রযক্রেন  

। শতশন 1950 সাক্রল ইংল্যাক্রন্ড প্রেে অযাওক্রয শসশরজ থজতা েক্রলর সেস্য  

শেক্রলন  । 1950 সাক্রল ওে েযাক্রিাক্রিৃ ইংল্যাক্রন্ডর শবপক্রক্ষ তার থটস্ট অশভক্রষক 

িক্রযশেল । রাোশেন থিষ পযৃন্ত 43 থটস্ট থখক্রল 28.98 গক্র়ে 158 উইক্রকট 

শনক্রযক্রেন । রাোশেন 184টি প্রেে-থেেীর ম্যাচ থখক্রলন এবং 20.24 গক্র়ে 758টি 

উইক্রকট পান । 1960 এর েিক্রকর থিক্রষর শেক্রক থখলা থেক্রক অবসর থনওযার 

পর শতশন ইংল্যাক্রন্ড চক্রল যান। 

 

Defence News in Bengali 
 

27 তে থসনাপ্রধান: এে এে নারাভাক্রন 

2022 সাক্রলর এশপ্রক্রল, থজনাক্ররল েক্রনাজ েুকুন্দ নারাভাক্রন ভারতীয 

থসনাবাশিনীর 27 তে প্রধাক্রনর পে থেক্রক অবসর থনক্রবন । শতশন থকাক্রনা ধরক্রনর 

প্রেিৃন বা প্রচার ো়োই একজন থসনাপ্রধান শিক্রসক্রব কাজ কক্ররক্রেন | শতশন 

অক্রনক গুরুত্বপূেৃ থকৌিলগত শসদ্ধাক্রন্তর জন্য সরাসশর োযী শেক্রলন, যা আগােী 

বেরগুশলক্রত থসনাবাশিনীর দৃশষ্ট্ভশঙ্গ পশরবতৃন করক্রব । 
 

IAF ইউক্রেন সিংকক্রটর েক্রধ্য UK থত িহুপারক্ষক রিোন েহড়া 

'থকািরা ওয়াররয়র 22' প্রতযাহার কক্ররক্রে 

ভারতীয শবোন বাশিনী (IAF) ইউক্রেক্রন রাশিযার সােশরক আেেক্রের িক্রল 

উদ্ভূত সংকক্রটর কারক্রে, যুক্তরাক্রজয বহুপাশক্ষক শবোন অনুিীলন 'থকাবরা 

ওযাশরযর-22'-এ তাক্রের শবোন না পাঠাক্রনার শসদ্ধান্ত শনক্রযক্রে। েি়োটি 6 থেক্রক 

27 োচৃ, 2022 পযৃন্ত যুক্তরাক্রজযর ওযাশিংটক্রন অনুশষ্ঠত িওযার কো রক্রযক্রে । 

শড্রলক্রস অংিগ্রিে শনশিত করা োে শতন শেন পক্রর IAF এর থ াষোটি আক্রস । 
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থকন এটা  টক্রি? 

ইউক্রেক্রনর শবরুক্রদ্ধ রাশিযার সােশরক আগ্রাসক্রনর শবষক্রয জাশতসংক্র র শনরাপো 

পশরষক্রের একটি প্রস্তাক্রব ভারত থভাট থেওযা থেক্রক শবরত োকার কক্রযক  ণ্টা 

পক্রর আইএএি-এর এই থ াষো এক্রসক্রে। ভারত একটি েেে স্থল খুাঁজক্রত এবং 

সংকট সোধাক্রনর জন্য সংলাপ ও কূটনীশতক্রক উত্সাশিত করার জন্য সেস্ত 

প্রাসশঙ্গক পক্রক্ষর কাক্রে থপৌাঁোক্রনার শবকল্পটি ধক্রর থরক্রখক্রে। 
 

তৃতীয় ভারত-জাপান থযৌে েহড়া “EX DHARMA 

GUARDIAN-2022” অনুরিত হক্রত চক্রেক্রে 

ভারত ও জাপাক্রনর েক্রে থযৌে সােশরক েি়ো “EX DHARMA 

GUARDIAN-2022” এর তত তীয সংস্করেটি 27 থিব্রুযাশর, 2022 থেক্রক 10 

োচৃ, 2022 পযৃন্ত কণোটক্রকর থিোগারভ (ক্রিেগাউে)-এ পশরচাশলত িক্রত 

চক্রলক্রে । ভারতীয থসনাবাশিনীর 15তে ব্যাটাশলযন োরাঠা োইট ইনিযারি 

থররজক্রেন্ট এবং জাপারনজ গ্রাউন্ড থসেি রডক্রিন্স থিাক্রসের(JGSDF) 

থরশজক্রেন্ট 12 শেনব্যাপী এই থযৌে েি়োয অংিগ্রিে করক্রব । 
 

েহড়াটি সম্পক্রকে : 

• এই সােশরক েি়োটি জঙ্গল এবং আধা-িহুক্রর অঞ্চক্রল অনুশষ্ঠত িক্রব | 

• েি়োটির লক্ষয িল আন্তাঃ-কাযৃক্ষেতা বা়োক্রনা এবং দুই থসনাবাশিনীর 

েক্রে পারেশরক থবাঝাপ়ো বত শদ্ধ করা । 

• ধেৃ গাশিৃযান েি়োটি িল একটি বাশষৃক সােশরক প্রশিক্ষে ইক্রভন্ট, যা 

ভারক্রত 2018 সাল থেক্রক পশরচাশলত িক্রি । 
 

ভারতীয় রিোন িারহনী রাজস্থাক্রনর থপােরান থরক্রঞ্জ িায়ু শরি 

েহড়া অনুরিত করক্রত চক্রেক্রে 

ভারতীয শবোন বাশিনী(IAF) 7 োচৃ রাজস্থাক্রনর জযসালক্রেক্ররর থপাখরান থরক্রঞ্জ 

িায়ু শরি েি়ো পশরচালনা করক্রব । প্রধানেন্ত্রী নক্ররন্দ্র থোশে এই অনুষ্ঠাক্রন 

প্রধান অশতশে শিসাক্রব উপশস্থত োকক্রবন । ভারতীয বাযুক্রসনার (IAF) থোট 

148টি শবোন এই েি়োয অংিগ্রিে করক্রব । এই েি়োয প্রেেবাক্ররর েক্রতা 

অংিগ্রিে করক্রব রািাল শবোন । প্রশত শতন বেক্রর একবার ভারতীয শবোন বাশিনী 

বাযু িশক্ত েি়োর আক্রযাজন কক্রর । সবৃক্রিষ বাযু িশক্ত েি়ো 2019 সাক্রল 

অনুশষ্ঠত িক্রযশেল । 
 

Google এিিং MeitY Appscale একাক্রডরে থপ্রাগ্রাক্রের অধীক্রন 

100টি ভারতীয় োটে আপক্রক প্ররশক্ষণ থেক্রি 

য MeitY স্টাটৃআপ িাব, ইক্রলকেশনক্স এবং তথ্য প্রযুশক্ত েন্ত্রক্রকর একটি 

উক্রযাগ (MeitY) এবং Google Appscale একাক্রিশে থপ্রাগ্রাক্রের একটি অংি 

শিসাক্রব প্রােশেক থেক্রক েে-পযৃাক্রযর ভারতীয স্টাটৃআপগুশলর 100 জক্রনর 

একটি েক্রলর থ াষো কক্ররক্রে । Appscale Academy িল MeitY এবং 

Google দ্বারা চালু করা স্টাটৃআপগুশলর জন্য একটি নতুন বত শদ্ধ এবং শবকাক্রির 

থপ্রাগ্রাে, যা সারা ভারত জুক্র়ে প্রােশেক থেক্রক েে-পযৃাক্রযর স্টাটৃআপগুশলক্রক 

শবশ্বব্যাপী েিৃকক্রের জন্য উচ্চ-োক্রনর অযাপ এবং থগে ততশরক্রত সিাযতা এবং 

প্রশিক্ষে থেয । 
 

আোরন গ্রীন 150 থেগাওয়াট থসৌর রিদুযৎ থকন্দ্র স্থাপক্রনর জন্য 

LOA থপক্রয়ক্রে 

আোশন গ্রীন এনাশজৃ শলশেক্রটি জাশনক্রযক্রে থয, তার সিক্রযাগী প্রশতষ্ঠান আোশন 

শরশনউক্রযবল এনাশজৃ থিাশেং শিিটিন শলশেক্রটি একটি 150 থেগাওযাট থসৌর 

শবদুযৎ থকন্দ্র শনেৃাক্রের জন্য পুরস্কাক্ররর একটি শচঠি (LOA) থপক্রযক্রে। 25 বেক্ররর 

জন্য, এই প্রকক্রল্পর ক্ষেতার জন্য শনশেৃষ্ট্ িার িল $2.34/kWh. 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

রেরেক্রেশ রতওয়াররর থেো " Udaan Ek Majdoor Bachhe Ki 

" নােক   একটি িই প্রকাশ করক্রেন অনুপ জাক্রোটা 

ভজন সম্রাট অনুপ জাক্রলাটা েুম্বাইক্রত শপ ক্লাব এিুক্রকিন প্রাইক্রভট শলশেক্রটক্রির 

তশক্রেশ রি রতওয়ারর আক্রযাশজত একটি জেকাক্রলা অনুষ্ঠাক্রন কযাক্রেন এশি 

োক্রনক্রকর " Udaan Ek Majdoor Bachhe Ki " নােক  একটি বই 

প্রকাি কক্ররক্রেন । এই বইটির থলখক শেশেক্রলি শতওযাশর। এই বইটির োেক্রে  

কযাক্রেন এশি োক্রনক্রকর জীবনযাো সেক্রকৃ বেৃনা করা িক্রযক্রে | 
 

তারেেনাড়ুর েুখ্যেন্ত্রী এে থক েযারেক্রনর আত্মজীিনী " Ungalil 

Oruvan" প্রকারশত হক্রয়ক্রে 

কংক্রগ্রস থনতা রাহুল গােী থচন্নাইক্রত তাশেলনা়েুর েুখ্যেন্ত্রী এে থক স্টযাশলক্রনর 

আত্মজীবনী " Ungalil Oruvan" এর প্রেে খে  প্রকাশিত  কক্ররক্রেন । 

আত্মজীবনীর প্রেে খক্রে রক্রযক্রে তাাঁ র প্রেে জীবক্রনর অশভজ্ঞতা । এটিক্রত, শতশন 

তার সু্কল এবং কক্রলক্রজর শেনগুশল তুক্রল ধক্ররক্রেন 

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

রেরি েরন্ত্রসভা ভারক্রতর প্রেে 'ই-িজে য ইক্রকা-পাকে ' অনুক্রোেন 

কক্ররক্রে 

শেশি েশন্ত্রসভা ভারক্রতর প্রেে ইক্রেকট্ররনক-িজে য ইক্রকা-পাকে  স্থাপক্রনর 

অনুক্রোেন শেক্রযক্রে । এটি পযৃটনক্রক উন্নত করার জন্য 'রেরি রিল্ম পরেরস 

2022'  প্রেযন করক্রতও সম্মত িক্রযক্রে । ইক্রলকেশনক বজৃয পশরক্রবি বােব 

পাকৃটি শেশিক্রত 20 একর জশেক্রত ততশর করা িক্রব । প্রশত বের শেশিক্রত প্রায 2 

লক্ষ টন ই-বজৃয থিলা িয । এই ইক্রকা-পাকৃটি তবজ্ঞাশনক ও শনরাপে উপাক্রয ই-

বজৃয পুনবৃযবিার, সংস্কার ও অপসারে করক্রব। 
 

2022 সাক্রে অঞ্চে অনুসাক্রর রিক্রের িৃহত্তে থেশগুরের তারেকা 

প্রোন করা হক্রয়ক্রে  

পতশেবীর পতক্রষ্ঠর থোট থক্ষেিল 510,072,000 শকশে ²। অন্যান্য গ্রক্রির তুলনায 

আোক্রের পতশেবীর আযতন েঙ্গল গ্রক্রির প্রায শদ্বগুে এবং এটি শুক্রের থেক্রক 

শকেুটা ব়ে । থোট ভূশে কভাক্ররজ পতশেবীর পতক্রষ্ঠর 29.2% (149 শেশলযন শকশে²) 

এবং এর পতক্রষ্ঠর বাশক 70.8% জলভাগ । 
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রিক্রের িৃহত্তে থেশ রক রক? 

শবক্রশ্বর বতিেে থেিগুশল অগতযা শবক্রশ্বর সবৃাশধক জনবহুল থেি নয । বতিের 

স্থলভাগ োকা সক্রেও রাশিযা এবং কানািার েক্রতা থেক্রি জলবাযু এবং ভূখক্রের 

চরেতা তাক্রের ভূখক্রের বতিের অংক্রি োনুক্রষর বাসস্থানক্রক সীোবদ্ধ কক্রর । 

শবক্রশ্বর শতনটি জনবহুল থেি চীন, োশকৃন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত চতুেৃ, তত তীয 

এবং সপ্তে স্থাক্রন রক্রযক্রে । 

থোট এোকা = ভূরে এোকা + জোশয় (হ্রে, জোধার এিিং নেী) 
 

গুরুত্বপূণে রেকসেূহ: 

• শবক্রশ্বর বতিেে থেি রাশিযা যার থোট আযতন 17,098,242 Km² 

(6,601,665 mi²) এবং ভূশে এলাকা 16,376,870 Km² (6,323,142 

mi²), যা শবক্রশ্বর থোট ভূশের 11% জুক্র়ে আক্রে । 
 

Top 7 Largest Countries in the World (by total area km²): 

Rank Country Area % of Earth Area 

1 রাশিযা 17,098,242 km² 11.52% 

2 কানািা 9,984,670 km² 6.73% 

3 চীন 9,706,961 km² 6.54% 

4 যুক্তরাষ্ট্র 9,372,610 km² 6.31% 

5 িাশজল 8,515,767 km² 5.74% 

6 অক্রেশলযা 7,692,024 km² 5.18% 

7 ভারত 3,287,590 km² 2.21% 
 

এখাক্রন এলাকা অনুসাক্রর পতশেবীর িীষ ৃ7টি বতিেে থেিগুশল িল: 

1. রাশিযা 

ভূশে আযতক্রনর শেক থেক্রক রাশিযা শবক্রশ্বর বতিেে থেি । এটি একটি 

আন্তাঃেিাক্রেিীয থেি, উের থগালাক্রধৃর চারপাক্রি অক্রধকৃ প্রসাশরত এবং পূবৃ ও 

উের-পূবৃ ইউক্ররাপ ও সেগ্র উের এশিযার থবশিরভাগ অংি জুক্র়ে রক্রযক্রে । 

রাশিযা এত শবিাল থয এটি 9টি সেয অঞ্চল জুক্র়ে অবশস্থত। 

2. কানািা: 

কানািা শবক্রশ্বর শদ্বতীয বতিেে থেি। এর হ্রে ো়ো কানািা োশকৃন যুক্তরাক্রষ্ট্রর 

থচক্রয থোট । আটলাশন্টক থেক্রক প্রিান্ত েিাসাগরীয উপকূল পযৃন্ত কানািা 

8,850 শকশে (5,500 োইল) প্রিস্ত। 

3. োশকৃন যুক্তরাষ্ট্র 

োশকৃন যুক্তরাষ্ট্র আযতক্রনর শেক থেক্রক শবক্রশ্বর তত তীয বতিেে থেি । এটিক্রত 

শবক্রশ্বর বতিেে হ্রে, গভীরতে শগশরখাত, নেী এবং সবৃাশধক জনবহুল িির 

রক্রযক্রে। 

4. চীন 

আযতক্রনর শেক থেক্রক চীন তত তীয বতিেে থেি । 2016 সাক্রলর থিব্রুযারী পযৃন্ত 

1.357 শবশলযন জনসংখ্যার সাক্রে এটি শবক্রশ্বর বতিেে জনসংখ্যা রক্রযক্রে ।  

5. িাশজল 

িাশজল েশক্ষে আক্রেশরকার বতিেে থেি । জনসংখ্যা অনুসাক্রর, এটি শবক্রশ্বর 5তে 

বতিেে। 

6. অক্রেশলযা 

অক্রেশলযা আযতক্রনর শভশেক্রত শবক্রশ্বর 6তে বতিেে থেি । এর শবিাল আকার 

এবং বাশক শবক্রশ্বর থেক্রক শবশিন্নতার কারক্রে, অক্রেশলযা কখনও কখনও 'বীপ 

েহাক্রেশ' নাক্রে পশরশচত । যশেও এটি শবিাল, তবুও জনসংখ্যা োে 22.6 

শেশলযন। 

7. ভারত 

ভারত থোট আযতক্রনর শেক থেক্রক সপ্তে বতিেে থেি, এটি বাংলাক্রেি, ভুটান, 

োযানোর, চীন, থনপাল এবং পাশকস্তাক্রনর থেিগুশলর দ্বারা সীোবদ্ধ। 
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