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National News in Bengali
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদি 11,400 মকাটি টাকাে পু রন মমররা মেল

2022-23 সারল ভােিীয় মেলওরয় বাো 2000 দকরলাদমটাে
মনটওয়াকে ‘KAVACH’-এে অধীরন আনা হরব

মমতরা মকাতর্র দভেতর উপদিে দভন্নভাতব সক্ষম, দৃদি প্রদেবন্ধী োত্রতির সাতে

গুল্লাগুিা এবং দর্েদর্ড্ডা মরলওতয় মেশনগুদলর মতে ‘Kavach’ কাযচকাদরো
পদ্ধদের পরীক্ষাটি মকন্দ্রীয় মরলপে, মযার্াতযার্, ইতলকরদনক্স এবং েথ্য প্রযুদি
মন্ত্রী শ্রী অ্দিনী দবষ্ণব বারা পরীক্ষা করা হতয়দেল । প্রধানমন্ত্রীর আত্মদনভচ র
ভারে-এর অ্ংশ দহসাতব 2022-23 সাতল দনরাপিা এবং ক্ষমো বৃ দদ্ধর েন্য
2,000 দকতলাদমোর মরলওতয় মনেওয়াকচ ‘Kavach’ এর অ্ধীতন আনা হতব।

আলাপর্াদরো কতরন । পু তন মমতরা মরল প্রকেটি মমাে 11,420 মকাটি োকা

অংেগ্রহণকােীো:

ব্যতয় দনদমচে হতয়তে । মরলটির মমাে দির্ঘচয 33.2 দকদম এবং এটিতে 30টি

•

শ্রী দভ মক দত্রপাঠি (তর্য়ারম্যান ও দসইও, মরলওতয় মবািচ)

মেশন রতয়তে ।

•

শ্রী অ্দিনী দবষ্ণব (তকন্দ্রীয় মরল, মযার্াতযার্ এবং ইতলকরদনক্স ও েথ্য
প্রযুদি মন্ত্রী)

প্রকরেে উরবাধন কেরলন
ভারতের প্রধানমন্ত্রী, নতরন্দ্র মমাদি 06 মার্চ, 2022-এ পু তন মমতরা মরল প্রকতের
উতবাধন কতরতেন এবং দেদন পু তন মমতরাতে দনতের 10 দমদনতের যাত্রায়

পু তন মমতরা মিতশর প্রেম মমতরা প্রকে মযখাতন অ্যালু দমদনয়াম বদি মকার্
রতয়তে, যা GoI-এর মমক ইন ইদিয়া নীদের অ্ধীতন মিশীয়ভাতব দেদর করা
হতয়তে । প্রধানমন্ত্রী মমাদি পু তন দমউদনদসপ্যাল কতপচাতরশন (PMC) প্রাঙ্গতন
েত্রপদে দশবাদে মহারাতের মূদেচ ও উতমার্ন কতরন এবং দভদিপ্রস্তর িাপন
কতরন | এোড়া, দেদন পু তনতে একাদধক উন্নয়নমূলক প্রকতের উতবাধন কতরন ।

MEA ইরদা-ডাচ কূটননদিক সম্পরকেে 75 বছরেে পূ দিে ে জন্য
দবরেষ মলার াে উরমাচন করেরছ
ভারে ও মনিারল্যাতির মতে কূেননদেক সম্পকচ প্রদেষ্ঠার 75েম বাদষচকী এ
বের পাদলে হতে । এই উপলতক্ষর স্মরতে 2 মার্চ, 2022-এ দবতিশ মন্ত্রতকর
সদর্ব সঞ্জয় ভামচা এবং ভারতে মনিারল্যািতসর রাষ্ট্রদূে মাতেচন ভযান মিন বার্চ
একটি মযৌে মলাতর্া র্ালু কতরদেতলন ।

ছত্রপদি দেবাদজ মহাোরজে মূ দিে উরমাচন কেরলন প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র মমাদি
প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমাদি মহাোরেে পু রনরি মহান মারাঠা মযাদ্ধা েত্রপদে

সংস্কৃদি মন্ত্রক প্যান-ইদিয়া মপ্রাগ্রাম "ঝার াখা" আরয়াজন করে
ঐদেহযর্ে ভারেীয় হস্তদশে, োাঁে এবং দশে ও সংস্কৃদের উিযাপতনর েন্য
সংস্কৃদে মন্ত্রক এবং মেক্সোইল মন্ত্রক “Jharokha-Compendium of
Indian handicraft/ handloom, art and culture” নাতম একটি
অ্নুষ্ঠাতনর আতয়ােন করতে র্তলতে । এই উিযাপতনর অ্ধীতন প্রেম ইতভন্টটি
08 মার্চ, 2022-এ মেপ্রতিতশর মভাপাতলর রাদন কমলাপদে মরলওতয় মেশতন
আতয়ােন করা হতয়তে, যা আন্তজোদিক নােী দিবসরকও দর্দিে কতর ।

ভােরিে মবাধ য়ায় সবরচরয় ব ভ বান বু রেে মূ দিে দনদমে ি হরি
চরলরছ
ভারতের মবাধর্য়ায় সবতর্তয় বড় ভর্বান বু তদ্ধর মূদেচ দনদমচে হতে র্তলতে । বু দ্ধ
আন্তেচাদেক কল্যাে দমশন বারা দনদমচে, মূদেচ টি 100 ফু ে লম্বা এবং 30 ফু ে উঁর্ু
হতব । মূদেচ টিতে র্ঘু মন্ত ভদঙ্গতে ভর্বান বু দ্ধ রতয়তে । 2019 সাতল দবশালাকার
এই মূদেচ টির দনমচাে শুরু হয় । এটি ফাইবারগ্লাস দিতয় কলকাোর ভাস্করতির বারা
দেদর করা হতয়তে । মবাধর্য়া মবৌদ্ধ ধতমচর একটি গুরুত্বপূ েচ েীেচিান এবং সারা
দবি মেতক ভিরা এখাতন আতসন ।

দশবাদে মহারাতের একটি মূদেচ উতমার্ন কতরতেন । মূদেচ টি 1,850 মকদে
র্ানতমোল দিতয় দেদর এবং প্রায় 9.5-ফু ে লম্বা । দেদন পু তনতে মমাে 11,400
মকাটি োকারও মবদশ ব্যতয় 32.2-দকদম িীর্ঘচ মমতরা মরল প্রকতের অ্ন্তর্চে 12দকদম িীর্ঘচ মরললাইতনর কাতের সূর্না কতরন। পু তন মমতরা ভারতের প্রেম প্রকে
মযখাতন অ্যালু দমদনয়াম বদি মকার্ রতয়তে, যা 'মমক ইন ইদিয়া'-এর অ্ধীতন
মিশীয়ভাতব দেদর করা হতয়তে ।
দপএম মমাদি পু তনতে মুলা-মুো নিী প্রকেগুদলর পু নরুেীবন ও দূষে হ্রাতসর
েন্য দভদিপ্রস্তর িাপন কতরদেতলন । এই প্রকতের অ্ধীতন 9 দকতলাদমোর
প্রসাদরে নিীর পু নরুজ্জীবন করা হতব যার েন্য 1080 মকাটি োকারও মবদশ ব্যয়
করা হতব ।
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ভর্বান বু তদ্ধর এই ভদঙ্গর মূদেচ টি উিরপ্রতিতশর কুশীনর্তর রতয়তে মযখাতন
দেদন োাঁর মহাপদরদনবচাে লাভ কতরদেতলন। ভর্বান বু তদ্ধর দবশাল মূদেচ টি 2023
সাতলর মফব্রুয়াদর মেতক ভিতির েন্য উমু ি করা হতব।

মন্ত্রী দব যািব দবশ্বকমে া োেীয় পু েস্কাে প্রিান কেরলন
2018 সাতলর েন্য দবিকমচা রাষ্ট্রীয় পু রস্কার (VRP) আে মকন্দ্রীয় শ্রম এবং
কমচসংিান, পদরতবশ, বন এবং েলবায়ু পদরবেচ ন মন্ত্রী শ্রী ভূতপন্দ্র যািব প্রিান
করতলন ।
VRP-এর মক্ষতত্র, 2018 সাতলর পারফরম্যান্স বেতরর েন্য মমাে 96টি পু রষ্কার
মিওয়া হতয়দেল, মযখাতন NSA-এর মক্ষতত্র, মমাে 141টি পু রস্কার (80 েন
দবেয়ী এবং 61 েন রানাসচ আপ) উপিাদপে হতয়দেল । প্রদেতযাদর্োর বের
2017, 2018, 2019 এবং 2020 এর েন্য, মমাে 144টি পু রস্কার মিওয়া
হতয়দেল (72টি দবেয়ী পু রস্কার এবং 72টি রানার-আপ পু রস্কার)।

ঐদিহয ি ওষু রধে জন্য WHO মলাবাল মসন্টাে স্থাপরনে জন্য
সেকাে অনু রমািন করেরছ
প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমািীর সভাপদেতত্ব মকন্দ্রীয় মদন্ত্রসভা গুেরাতের োমনর্তর
একটি দবি স্বািয সংিা মগ্লাবাল মসন্টার ফর রযাদিশনাল মমদিদসন (WHO
GCTM) প্রদেষ্ঠার অ্নুতমািন দিতয়তে । এ দবষতয় দবি সংিার সতঙ্গ ভারে
সরকার একটি র্ুদি স্বাক্ষর কতরতে ।

International News in Bengali
মসালাে এদভরয়েন ফুরয়ল ব্যবহাে কোে দিক মেরক SWISS
দবরশ্বে প্রেম এয়ােলাইনস হরয় উঠরি চরলরছ
সু ইস ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনস AG (SWISS বা Swiss Air Lines) এবং
এর মূল মকাম্পাদন, Lufthansa Group সু ইোরল্যাি দভদিক মসালার ফু তয়ল
োেচ-আপ, Synhelion SA (Synhelion) এর মসৌর দবমান জ্বালাদন ব্যবহার
করার েন্য অ্ংশীিাদরত্ব কতরতে । সু ইস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স প্রেম
এয়ারলাইন হতয় উঠতব, যারা মসৌর দবমান জ্বালাদন ("সূ যচ মেতক েরল" জ্বালাদন)
ব্যবহার কতর ফ্লাইেগুদলতক র্ালনা করতব ৷ SWISS 2023 সাতল মসৌর
মকতরাদসতনর প্রেম গ্রাহক হতে র্তলতে ।

বারসে রলানায় মমাবাইল ‘ওয়ার্ল্ে কংরগ্রস 2022’ অনু দিি হরয়দছল
মলাবাল দসরেম ফে মমাবাইল কদমউদনরকেনস অযারসাদসরয়েন
(GSMA) 2022 সাতলর মমাবাইল ওয়ার্ল্চ কংতগ্রস (MWC) আতয়ােন
কতরদেল, যা মেতনর বাতসচতলানায় 28 মফব্রুয়াদর মেতক 3 মার্চ পযচন্ত অ্নুদষ্ঠে
হতয়দেল । 5G-এর উপর মফাকাস করা এবং মিশ ও অ্েচনীদের উন্নদে সাধন
করা হল এই বেতরর মলাবাল দসরেম ফে মমাবাইল কদমউদনরকেনস
অযারসাদসরয়েন(GSMA) এর মূল উতেশ্য।
মগ্লাবাল মমাবাইল ইতকানদম অ্নুযায়ী, 5G গ্রহতের মােতম 2022 সাতল
দবিব্যাপী 5G সংতযার্ 1 দবদলয়তন মপৌাঁতে যাতব । 5G মনেওয়াকচ সংতযার্ বৃ দদ্ধর
ফতল 2025 সাতল দবিব্যাপী GDP 5% মবতড় $5 ট্রিদলয়ন হতব । মগ্লাবাল
মেদলকম দশে 2025 সাল পযচন্ত দবিব্যাপী মমাবাইল দশতের মূলধন
ব্যয়(CAPEX) এ $600 দবদলয়ন অ্েচ দবদনতয়ার্ করতব ।
2

ঢাকায় ‘োদড ইন ইদিয়া দমট 2022’ এে উরবাধন কো হরয়রছ
বাংলাতিতশর ঢাকায় দুই দিনব্যাপী ‘োদড ইন ইদিয়া(SII) 2022’ সভার
উতবাধন করা হতয়তে । ভারেীয় হাইকদমশন আতয়াদেে এই অ্নুষ্ঠাতনর
উতবাধন কতরন বাংলাতিতশর দশক্ষামন্ত্রী িাাঃ িীপু মদন এবং বাংলাতিতশ দনযুি
ভারতের হাইকদমশনার দবক্রম মিারাইস্বামী । বাংলাতিতশর দশক্ষামন্ত্রী বতলন, দুই
মিতশর মতে দশক্ষার দবদনময় দুই মিতশর বন্ধুত্বপূ েচ সম্পকচ তক আরও মোরিার
করতব ।

DN প্যারটলরক TDSAT-এে মচয়ােপাসে ন দহসারব দনযু ক্ত কো
হরয়রছ
মকন্দ্র সরকার দিদল্ল হাইতকাতেচর প্রধান দবর্ারপদে দধরুভাই নারানভাই
প্যাতেলতক মেদলকম দবতরাধ দনষ্পদি এবং আদপল রাইবু যনাতলর (TDSAT)
মর্য়ারপাসচন দহতসতব দনযুি কতরতে । দেদন 7ই েু ন, 2019-এ দিদল্ল হাইতকাতেচর
প্রধান দবর্ারপদে দহসাতব দনযুি হন এবং এখন 12 মার্চ, 2022-এ অ্বসর
মনওয়ার কতয়ক দিন আতর্ োতক TDSAT-এর মর্য়ারপাসচন করা হতয়তে ।

পাদকস্তান আবাে FATF grey list-এ অন্তভুেক্ত হরয়রছ
মগ্লাবাল মাদন লিাদরং এবং সন্ত্রাতস অ্েচায়তনর নেরিাদর সংিা ফাইন্যাদিয়াল
অযাকেন টাস্ক মফাসে (FATF), পাদকস্তানতক FATF grey list-এ মরতখতে
এবং মিশটিতক অ্েচ পার্াতরর েিন্ত ও দবর্াতরর দবষতয় কাে করতে বতলতে ।
FATF grey list-এ সংযুি আরব আদমরশাদহতক(UAE)ও অ্ন্তভুচি করা
হতয়তে।

মকদনয়াে নাইরোদবরি অনু দিি হল জাদিসংরেে পদেরবে সমারবে
হাইদিড ফমে
জাদিসংরেে পদেরবে পদেষি োদেসংতর্ঘর পদরতবশ কমচসূদর্ বারা
আতয়াদেে হতয়দেল । এটি োদেসংতর্ঘর 193টি সিস্য মিশ, কতপচাতরশন, সু শীল
সমাে এবং অ্ন্যান্য মেকতহার্ল্ারতির একদত্রে কতর দবতির সবতর্তয় গুরুত্বপূ েচ
পদরতবশর্ে উতবর্গুদলর মমাকাতবলা করার েন্য আতয়ােন করা হতয়দেল |

োদেয়া এখন দবরশ্বে সবরচরয় দনরষধাজ্ঞাপ্রাপ্ত মিে 2022
দনউইয়কচ -দভদিক দনতষধাজ্ঞার ওয়ার্দলে সাইে Castellum.AI-এর মতে,
ইউতক্রতন আগ্রাসতনর কারতে োদেয়া দবতির সবরচরয় দনরষধাজ্ঞাপ্রাপ্ত মিে
হতয় উতঠতে । 22 মফব্রুয়ারী, 2022 সাল মেতক রাদশয়া 2,778টি নেুন
দনতষধাজ্ঞার সম্মু খীন হতয়তে | মাদকচ ন যুিরাষ্ট্র এবং ইউতরাপীয় মিশগুদলর
মনেৃতত্ব, মমাে দনতষধাজ্ঞার সংখ্যা 5,530 এ মপৌতেতে । 22 মফব্রুয়াদরর আতর্
মিশটিতে 2,754টি দনতষধাজ্ঞা দেল ।
ইউতক্রতন রাদশয়ার আগ্রাসন মঠকাতে দবতির দবদভন্ন মিশ রাদশয়ার ওপর
দনতষধাজ্ঞা আতরাপ করতে । মবশ দকেু দনতষধাজ্ঞার মক্ষতত্র রাদশয়া এখন ইরান ও
উির মকাদরয়ার মতো মিশতকও োদড়তয় মর্তে । এর আতর্, ইরান দেল
সবতর্তয় দনতষধাজ্ঞাপ্রাপ্ত মিশ, র্ে এক িশতক এর দবরুতদ্ধ 3,616টি করা
হতয়তে, মযখাতন দসদরয়া এবং উির মকাদরয়ার উপর যোক্রতম 2,608 এবং
2,077টি দনতষধাজ্ঞা রতয়তে।
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ইোন দবিীয় সামদেক স্যারটলাইট নূ ে-2 এে সফলভারব পেীক্ষা

State News in Bengali

চাদলরয়রছ

োজস্থান সেকাে 'উট সু েক্ষা এবং উন্নয়ন নীদি' মোষণা করেরছ

ইরাতনর ইসলামী দবপ্লবী র্ািচ কপচস (IRGC) সফলভাতব একটি সামদরক

বড় পিতক্ষপ, যা মিতশর পারমােদবক ও মক্ষপোস্ত্র কমচসূদর্ দনতয় উতবর্

রােিান সরকার 2022-23 বাতেতে একটি 'উে সু রক্ষা এবং উন্নয়ন নীদে'
মর্ঘাষো কতরতে । সরকারী পদরসংখ্যান অ্নুসাতর, বেচ মাতন রােিাতন দুই
লতক্ষরও কম উে আতে এবং সমগ্র মিতশ, 2012 সাল মেতক উতের সংখ্যা 1.5
লক্ষ কতমতে। 2019 সাতল মশষ র্েনা করার সময় প্রায় 2.5 লক্ষ উে অ্বদশি
দেল ।
উে রােিাতনর রােয প্রােী এবং োতির সংখ্যা ক্রমার্ে হ্রাস পাতে । রােিান
সরকার 2014 সাতল উেতক রােয প্রােী দহসাতব মর্ঘাষো কতরদেল । মিতশর প্রায়
85 শোংশ উে রােিাতন পাওয়া যায়, োরপতর যোক্রতম রতয়তে গুেরাে,
হদরয়ানা, উিরপ্রতিশ এবং মেপ্রতিতশ |

বাড়াতে ।

MoSPI এে মরি:

স্যাতেলাইে, নূর-2, পৃ দেবী মেতক 500 দকতলাদমোর (311 মাইল) উচ্চোয়
কক্ষপতে উৎতক্ষপে কতরতে । এটি ইসলাদমক দরপাবদলক কেৃচক উৎতক্ষদপে
দবেীয় সামদরক স্যাতেলাইে । প্রেম সামদরক স্যাতেলাইে, নূর, 2020 সাতলর
এদপ্রতল পৃ দেবীর পৃ ষ্ঠ মেতক 425 দকতলাদমোর(265 মাইল) কক্ষপতে উৎতক্ষপে
করা হতয়দেল । ফারদস ভাষায় নূর মাতন আরলা ।
মহাকাতশ দবেীয় স্যাতেলাইে উত্ক্তক্ষপে ইরাতনর সামদরক বাদহনীর েন্য একটি

হারেদেরি প্রেম মদহলা মপ্রদসরডন্ট দনবে াদচি হরয়রছ

•

মেতলঙ্গানার গ্রস মেে মিাতমদেক প্রাইস (GSDP) 2011-12 সাতল
359434 মকাটি োকা মেতক মবতড় 2021-22 এ 1,154,860 মকাটি োকা
হতয়তে । এোড়া, মেতলঙ্গানা 2011-12 মেতক 31.12 শোংশ দেএসদিদপ
বৃ দদ্ধর মরকিচ কতরতে । এটি মিতশর মযতকাতনা রাতেযর মক্ষতত্র সতবচাচ্চ
বৃ দদ্ধর হারগুদলর মতে একটি ।

•

GSDP-মে শেকরা হাতরর বৃ দদ্ধর পদরতপ্রদক্ষতে, মেতলঙ্গানায় 2020 সাল
মেতক বেচ মাতন প্রায় 17% বৃ দদ্ধ হতয়তে ।

•

প্রধান প্রকেগুদলর মতে রতয়তে কৃষকতির েন্য রাইেু বন্ধু প্রকে, মক্ষতে
েল সরবরাতহর েন্য দবতির বৃ হিম উতিালন মসর্ কাতলিরম প্রকে এবং
র্ভচ বেী মদহলাতির েন্য আতরাগ্য লক্ষ্মী প্রকে ।

হাতঙ্গদরর পালচাতমন্ট প্রধানমন্ত্রী দভক্টর অ্রবাতনর র্ঘদনষ্ঠ দমত্র কাোদলন
মনাভাকতক ইইউ সিতস্যর প্রেম মদহলা মপ্রদসতিন্ট দহতসতব দনবচাদর্ে করা
হতয়তে । কাোদলন মনাভাক সম্প্রদে পাদরবাদরক পদলদস মন্ত্রী দহতসতব িাদয়ত্ব
পালন কতরতেন | দেদন অ্রবাতনর িানপন্থী দফতিে পাটিচর অ্ধু যদষে সংসতি
137টি মভাতে মপতয় 51টি মভাে পাওয়া অ্েচনীদেদবি দপোর মরানাতক পরাদেে
কতরন ।

IMF মবাডে ইউরেরনে জন্য $1.4 দবদলয়ন জরুদে সহায়িা
অনু রমািন করেরছ
ইন্টারন্যাশনাল মদনোদর ফাি (IMF) ইউতক্রতনর েন্য 1.4 দবদলয়ন ডলারেে
েরুরী সহায়ো অ্নুতমািন কতরতে | 24 মফব্রুয়ারী মেতক রাদশয়ার আগ্রাসন
শুরু হওয়ার পর ইউতক্রন সরকার মিতশর অ্েচনীদের উতেতশ্য দমত্র মিশগুদল
মেতক এবং আন্তেচাদেক সংিাগুদল মেতক অ্তেচর সাহায্য দনতে ।

িদক্ষণ মকাদেয়াে নিুন মপ্রদসরডন্ট দহসারব দনবে াদচি হরয়রছন ইউন

দসদকম োজয সেকাে Aama Yojana ও Bahini Scheme চালু
কেরি চরলরছ
দসদকতমর মুখ্যমন্ত্রী, মপ্রম দসং িামাং মর্ঘাষো কতরতেন ময, রােয সরকার শীঘ্রই
কমচদবহীন মাতয়তির সাহায্য করার েন্য ‘Aama Yojana’ এবং রাতেযর
োত্রীতির উপকাতরর েন্য ‘Bahini Scheme’ নামক একটি প্রকতের
বাস্তবায়ন করতব । Aama Yojana’ এবং ‘Bahini Scheme’ সম্বরে
সম্পূ েচ দববরে নীতর্ মিওয়া হল।

সু ক ইরয়াল
িদক্ষণ মকাদেয়াে নেুন মপ্রদসতিন্ট দহসাতব ইউন সু ক-ইওল দনবচাদর্ে
হতয়তেন । দেদন 10 মম, 2022-এ পাাঁচ বেতরর একটি দনদিচ ি মময়াতির েন্য
মপ্রদসরডন্ট দহসাতব িাদয়ত্ব গ্রহে করতে র্তলতেন । ইউন সু ক-ইওল বেচ মান
মপ্রদসতিন্ট মু ন জারয়-ইন-এর িলাদভদষি হতবন।
98 শোংতশরও মবদশ মভাে র্েনা করার পতর, ইউন সু ক-ইওল োর প্রদেবন্দ্বী
দল মে-দমউং-এর 47.8 শোংতশর দবপরীতে 48.6 েিাংে মভাে মপতয়তেন ।
ইউন সু ক-ইওল মম মাতস অ্দফস গ্রহে করতবন এবং দবতির 10 েম বৃ হিম
অ্েচনীদের মনো দহসাতব পাাঁর্ বেতরর মময়াতি িাদয়ত্ব পালন করতবন ।
3
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Aama মযাজনা প্রকে সম্পরকে:
‘Aama Yojana’ প্রকতের লক্ষয হল রাতেযর কমচদবহীন মাতয়তির মতে সঞ্চয়
করার অ্ভযাস র্তড় মোলা এবং োই সরকার োতির অ্েচ প্রিান করতব ৷ োতির
প্রতেযতকর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউতন্ট বাদষচক 20,000 োকা মিওয়া হতব । এই দস্কমটিতে
শুধু মাত্র োতিরই অ্ন্তভুচি করা হতব যাতির নাম রাতেযর মভাোর োদলকায়
নদেভুি করা হতয়তে | বাতেতে এর েন্য বরাে করা হতয়তে 100 মকাটি োকা।
Bahini Scheme সম্পরকে:
বাদহনী দস্কম হল স্যাদনোদর ন্যাপদকতনর সহেলভযো/প্রাপ্যোর অ্ভাতবর কারতে
োত্রীতির কমতে োকা স্কুতল যাওয়ার হাতরর বৃ দদ্ধর েন্য এবং মাদসক-সংক্রান্ত
স্বািযদবদধ দনদিে করার েন্য । এই প্রকতের অ্ধীতন, 18,000 েতনরও মবদশ
মমতয় দশক্ষােী যারা 9 মশ্রেী এবং োর উপতর অ্েয়ন কতর োতির রাতেয
দবনামূতল্য স্যাদনোদর ন্যাপদকন সরবরাহ করা হয়।

হদেয়ানা সেকাে ‘মািৃেদক্ত উিয়দমিা’ প্রকরেে মোষণা করেরছ
হদরয়ানা সরকার আন্তেচাদেক নারী দিবস উপলতক্ষয নারী উতযািাতির সহায়ো
প্রিান করার েন্য মােৃশদি উিয়দমো প্রকতের মর্ঘাষো কতরতে । এই প্রকতের
অ্ধীতন, Parivar Pehchan Patra (PPP) যার্াইকৃে মিোর উপর দভদি
কতর যাতির পদরবাতরর বাদষচক আয় 5 লক্ষ োকার কম, োতির আদেচক
প্রদেষ্ঠানগুদল মেতক 3 লক্ষ োকা পযচন্ত ঋে প্রিান করা হতব। পরবেীকাতল,
হদরয়ানা মদহলা উন্নয়ন কতপচাতরশতনর মােতম দেন বেতরর েন্য 7% সু তির
সহায়ো প্রিান করা হতব।

িাদমলনা ু সেকাে ভােরিে বৃ হত্তম ভাসমান মসৌেদবদ্যযৎ প্রকরেে
উরবাধন করেরছ
োদমলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী, এম মক েযাদলন 150.4 মকাটি োকা ব্যতয় দনদমচে
ভারতের বৃ হিম ভাসমান মসৌর দবদুযৎ মকতন্দ্রর উতবাধন কতরতেন ।
োদমলনাড়ুর েু েুকুদিতে সাউিানচ মপতরাতকদমকযালস ইিাদিে কতপচাতরশন
দলদমতেি (SPIC) কারখানায় দিন এনাদেচ সরবরাতহর েন্য ভাসমান প্লযান্টটি
প্রদেদষ্ঠে হতয়তে। এর লক্ষয হল পদরতবশর্েভাতব মেকসই দবদুযৎ উৎপািন
প্রিান এবং কাবচন ফু েদপ্রন্ট হ্রাস করা ।

কণে াটক সেকাে 'Women@Work' নামক একটি মপ্রাগ্রাম চালু
করেরছ
কেচােক সরকার 2026 সাতলর মতে প্রতয়ােনীয় দনতয়ার্তযাগ্য িক্ষো সম্পন্ন
মদহলাতির পাাঁর্ লক্ষ র্াকদর প্রিাতনর েন্য 'Women@Work' নামক একটি
মপ্রাগ্রাম র্ালু কতরতে । এই কমচসূদর্র লক্ষয হল মদহলা কমে েদক্তরক আকৃষ্ট
কোে জন্য করপে ারেট মপ্রাগ্রামগুদলে প্ররচষ্টাে উপে মফাকাস কো । এটি
কেচােক দিদেোল ইতকানদম দমশন(KDEM) কেচােক দস্কল মিতভলপতমন্ট
কতপচাতরশন ‘KTECH’ এর সহতযাদর্োয় র্ালু কতরতে । এটি নারীতির
সদক্রয়ভাতব অ্ংশগ্রহে করতে এবং দশে উন্নয়তনর মােতম কমীবাদহনীতে
মযার্িাতনর েন্য একটি সহায়ক প্লযােফমচ দহতসতব কাে করতব ।
কেচােক দিদেোল ইতকানদম দমশতনর অ্ংশ দহসাতব মদহলাতির েন্য 5,000 টি
র্াকদর প্রিাতনর েন্য সমস্ত প্রতর্িা করা হতে |
4

হদেয়ানাে মু খ্যমন্ত্রী মদহলারিে জন্য ‘সু ষমা স্বোজ পু েস্কাে’ এে
মোষণা করেরছন
হদরয়ানার মুখ্যমন্ত্রী, মরনাহে লাল খট্টে রােয বাতেে মপশ করার সময়
আন্তেচাদেক এবং মিশীয় মক্ষতত্র দবদভন্ন গুরুত্বপূ েচ অ্বিাতনর েন্য মদহলাতির
উতেতশ্য 'সু ষমা স্বোজ পু েস্কাে' এর মর্ঘাষো কতরতেন । সু ষমা স্বরাে পুরষ্কার
মূল্য দহসাতব 5 লক্ষ োকা মিওয়া হতব |
সু ষমা স্বরাে সু দপ্রম মকাতেচর একেন আইনেীবীর পাশাপাদশ একেন ভারেীয়
রােনীদেদবি দেতলন । দেদন ভারেীয় েনো পাটিচর একেন দসদনয়র সিস্য
দেতলন, প্রেম নতরন্দ্র মমািী সরকাতরর (2014-2019) সময় ভারতের দবতিশ
মন্ত্রী দহতসতবও িাদয়ত্ব পালন কতরদেতলন। ইদিরা র্ান্ধীর পর দেদনই এই পতি
অ্দধদষ্ঠে দবেীয় মদহলা।

Economy News in Bengali
SEBI বাো UPI-এে মাধ্যরম পাবদলক মডট ইনরভেরমরন্টে সীমা
5 লক্ষ টাকা পযে ন্ত বা ারনা হরয়রছ
দসদকউদরটিে অ্যাি এক্সতর্ঞ্জ মবািচ অ্ফ ইদিয়া (SEBI) ইউদনভাসচাল মপতমন্ট
ইন্টারতফস (UPI) পদ্ধদের মােতম পাবদলক মিে দসদকউদরটি ইসু যতে
আতবিনকারী খু র্রা দবদনতয়ার্কারীতির েন্য দবদনতয়াতর্র সীমা 2 লক্ষ োকা
মেতক বাদড়তয় 5 লক্ষ োকা কতরতে ৷

CRISIL 2022-23 এে জন্য 7.8% দজদডদপে বৃ দেে পূ বোভাস
দিরয়রছ
অ্ভযন্তরীে মরটিং এতেদন্স CRISIL 2023 অ্েচবেতরর েন্য 7.8% GDP
বৃ দদ্ধর পূ বচাভাস ধতর মরতখতে । CRISIL অ্নুযায়ী, Nominal 12-13% বৃ দদ্ধ
আসতব, 11.1% বাতেে অ্নুমাতনর মর্তয় মবদশ, এবং মহিলাইন মুদ্রাস্ফীদে
র্ড় 5.2% হতব।

Rankings & Reports News in Bengali
দিডম অফ দ্য ওয়ার্ল্ে 2022 দেরপাটে: ভােি 'আংদেকভারব মু ক্ত'
স্থান মপরয়রছ
বাদষচক প্রদেতবিন অ্নুসাতর, োনা দবেীয় বেতরর েন্য র্েেন্ত্র এবং মুি
সমাতের পদরতপ্রদক্ষতে ভারেতক 'আংদশকভাতব মুি' মিশ দহসাতব আখ্যাদয়ে
করা হতয়তে । মাদকচ ন দভদিক NGO দিিম হাউতসর “Freedom in the
World 2022 – The Global Expansion of Authoritarian Rule”
দশতরানাতমর প্রদেতবিনটি 'রােননদেক অ্দধকার এবং নার্দরক স্বাধীনোর
মূল্যায়ন কতর। ভারে 2022 সাতল 100 এর মতে 66 মস্কার কতরদেল । 2021
সাতল ভারে 67 মস্কার কতরদেল । 2020 পযচন্ত ভারে একটি স্বাধীন মিশ দেল,
যখন ভারতের মস্কার দেল 71 ।
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স্কচ মেট অফ ভরনে ি র্যাদকং 2021: অন্ধ্রপ্ররিে প্রেম স্থান
মপরয়রছ
অ্ন্ধ্রপ্রতিশ োনা দবেীয় বেতরর েন্য SKOCH রাতেযর র্ভনচযান্স রযাদঙ্কংতয় এক
নম্বর িানটি ধতর মরতখতে । একটি দরদলে অ্নুসাতর, রােযটি োনা দবেীয় বেতরর
েন্য প্রেম িানটি ধতর মরতখতে । 2020 সাতলও, অ্ন্ধ্রপ্রতিশ শাসনপ্রদক্রয়ার
মক্ষতত্র শীষচিান অ্েচন কতরদেল । অ্ন্ধ্রপ্রতিশ 2018 সাতল দবেীয় িাতন দেল
এবং পতর 2019 সাতল 4েচ অ্বিাতন মনতম দর্তয়দেল |
অন্যান্য োরজযে Ranking:
দবেীয় র্যাতঙ্ক পদিমবঙ্গ, 3 নম্বতর ওদড়শা, 4 নম্বতর গুেরাে এবং মহারাষ্ট্র 5
নম্বতর দেল । প্রদেতবশী মেতলঙ্গানা 6 নম্বতর দেল ।

Business News in Bengali
Paytm IRCT-এে সারে পাটেনােেীপ করে দডদজটাল টিদকট
পদেরষবা প্রিান কেরব
দিদেোল মপতমন্ট মকাম্পাদন Paytm মর্ঘাষো কতরতে ময, এটি ভারেীয়
মরলওতয় কযাোদরং অ্যাি েুযদরেম কতপচাতরশন (IRCTC) এর সাতে
পােচনারশীপ সম্প্রসাদরে কতরতে যাতে সারা মিতশ মরলওতয় মেশনগুদলতে
ইনেল করা স্বয়ংদক্রয় টিদকে মভদিং মমদশন(ATVM) এর মােতম গ্রাহকতির
দিদেোল টিদকে পদরতষবা প্রিান করা যায় । যাত্রীরা অ্সংরদক্ষে মরতনর রাইি
টিদকে, প্লযােফমচ টিদকে, মরসু তমর টিদকে পু ননচবীকরে এবং স্মােচ কািচ দরর্ােচ
করতে স্ক্রীতন মেনাতরে করা QR মকাি স্কযান করতে সক্ষম হতব।

দফউচাে মজনারেল ইদিয়া ইিু যরেি ‘FG ড মহলে কভাে’
ইিু যরেি চালু করেরছ
দফউর্ার মেনাতরল ইদিয়া ইন্সু যতরন্স মকাম্পাদন দলদমতেি (FGII) FG কুকুে
স্বাস্থয কভাে, মপাষা কুকুরেে জন্য স্বাস্থয বীমা লঞ্চ করার মর্ঘাষো কতরতে ।
FGII কুকুতরর স্বািয বীমা কভার করার দবষতয় সতর্েনো দেদর করার লতক্ষয
‘ওহ মাই ড !’ নাতম একটি দিদেোল প্রর্ারাদভযাতনও মফাকাস কতর এবং
ইনোগ্রাম ও েুইোতরর মতো মসাশ্যাল দমদিয়াতেও নের রাতখ ।

HDFC দমউচুয়াল ফাি #LaxmiForLaxmi চালু করেরছ
HDFC দমউর্ুয়াল ফাি ‘LaxmiForLaxmi’ নামক একটি নারী-মনেৃত্বাধীন
আদেচক ক্ষমোয়ন উতযার্ র্ালু কতরতে, যা একটি অ্নন্য দমসি কল পদরতষবার
মােতম মদহলা দবদনতয়ার্কারীতির োতির কাোকাদে একেন মদহলা আদেচক
দবতশষতজ্ঞর সাতে সংযুি করতব । মদহলা আদেচক দবতশষজ্ঞরা মদহলা
দবদনতয়ার্কারীতির প্রতের উির মিতব । এই উতযাতর্র মােতম, HDFC
দমউর্ুয়াল ফাতির লক্ষয হল মদহলা দবদনতয়ার্কারীতির েন্য দমউর্ুয়াল ফাি
দবদনতয়ার্গুদলতক অ্যাতক্সসতযাগ্য কতর আদেচকভাতব স্বাধীন হওয়ার যাত্রায়
সহায়ো করা ।

োে মহলে অযাি অযালাইড ইিু যরেি ‘োে উইরমন মকয়াে
ইিু যরেি পদলদস’ চালু করেরছ
োর মহলে অ্যাি অ্যালাইি ইন্সু যতরন্স মকাম্পাদন দলদমতেি, একটি স্বািয বীমা
মকাম্পাদন "োর উইতমন মকয়ার ইন্সু যতরন্স পদলদস" র্ালু কতরতে । এটি একটি
মদহলা-মকদন্দ্রক স্বািয কভার ব্যবিা, যা দবতশষভাতব মদহলাতির স্বািযতসবার
প্রতয়ােনীয়ো রক্ষা করার েন্য দিোইন করা হতয়তে । পদলদসটি দপ্রদময়াতমর
মােতম ক্রয় করা মযতে পাতর, যা দত্রমাদসক বা অ্ধচ-বাদষচক দকদস্ততে পদরতশাধ
করা মযতে পাতর এবং এই পদলদসটি 1 বের, 2 বের বা 3 বেতরর মময়াতি
মনওয়া মযতে পাতর ।
োর উইতমন মকয়ার ইন্সু যতরন্স পদলদস একটি পৃ েক পদলদস এবং একটি মফ্লাোর
পদলদস উভয় দহসাতব উপলব্ধ ৷ ব্যদির্ে সমদি- শুধু মাত্র 18 বের মেতক 75
বেতরর মতে বয়সী মদহলাতির েন্য বীমাকৃে ৷ মফ্লাোর সাম ইন্সু রি - প্রাপ্তবয়স্ক
18 বের মেতক 75 বের বয়সী পদরবাতর অ্ন্তে একেন মদহলা সহ স্বামী/স্ত্রী এবং
দনভচ রশীল সন্তান ।

Agreement News in Bengali
HPCL ভােরিে মসালাে এনাদজে করপে ারেেরনে সারে সমরঝািা
স্মােক স্বাক্ষে করেরছ
24 মফব্রুয়াদর, 2022-এ সবু ে শদির লক্ষযমাত্রা এবং কাবচন-এর প্রদে ভারে
সরকাতরর প্রতর্িার েন্য দহিু স্তান মপতরাদলয়াম কতপচাতরশন দলদমতেি(HPCL)
এবং মসালার এনাদেচ কতপচাতরশন অ্ফ ইদিয়া দলদমতেি(SECI) এর মতে
নয়াদিদল্লতে একটি সমত াো স্মারক (MoU) স্বাক্ষদরে হতয়দেল ।

RIL মু ম্বাইরি ভােরিে বৃ হত্তম ব্যবসা এবং সাংস্কৃদিক মকন্দ্র
খু রলরছ

ভােি ও আন্তজোদিক মটদলকদমউদনরকেন ইউদনয়ন ‘মহাে কাদি
চুদক্ত’ স্বাক্ষে করেরছ

দরলাতয়ন্স ইিাদিে দলদমতেি(RIL) দেও ওয়ার্ল্চ মসন্টার খু লতে র্তলতে, যা
ভারতের বৃ হিম এবং সবতর্তয় মযচািাপূ েচ বহুমুখী র্ন্তব্য হতে র্তলতে ।
মসন্টারটি মুম্বাইতয়র বান্দ্রা কুরলা কমতপ্লতক্স 18.5 একর েু তড় রতয়তে এবং নীো
আম্বাদন, দিতরক্টর দরলাতয়ন্স ইিাদিে এবং দরলাতয়ন্স ফাউতিশতনর
প্রদেষ্ঠাো-মর্য়ারপাসচন বারা এটির পদরকেনা করা হতয়দেল এবং এটি একটি
ঐদেহাদসক ব্যবসা, বাদেেয এবং সংস্কৃদের র্ন্ততব্য পদরেে হতে র্তলতে, যা
প্রিান করতব দবিমাতনর ল্যািমাকচ সহ ভারতের মানুষ।

ভারে সরকার নয়া দিদিরি ITU -এর একটি এদেয়া অদফস এবং
ইরনারভেন মসন্টাে প্রদেষ্ঠার েন্য আন্তজোদিক মটদলকদমউদনরকেন
ইউদনয়ন (ITU) এর সাতে মহাে কাদি চুদক্ত (HCA) স্বাক্ষর কতরতে ।
মহাে কাদি র্ুদি এলাকা অ্দফস প্রদেষ্ঠা ও পদরর্ালনার েন্য আইদন এবং
আদেচক কাঠাতমা প্রিান কতর । নয়াদিদল্লতে প্রদেদষ্ঠে ITU -এর এদরয়া অ্দফস
এবং ইতনাতভশন মসন্টার আফ াদনস্তান, বাংলারিে, ভুটান, ইোন,
মালবীপ, মনপাল, শ্রীলকা এবং ভােি দনতয় র্ঠিে িদক্ষে এদশয়ার
মিশগুদলতে পদরতষবা প্রিান করতব ।
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সু ইোরল্যাতির
মেতনভায় অ্নুদষ্ঠে ওয়ার্ল্ে মটদলকদমউদনরকেন
েযািাডোইরজেন অযারসম্বদল-20 (WTSA-20) র্লাকালীন একটি ভার্চু য়াল
অ্নুষ্ঠাতন মকন্দ্রীয় মযার্াতযার্ মন্ত্রী শ্রী অদশ্বনী ববষ্ণব এবং H.E. এর মতে এই
র্ুদি স্বাক্ষদরে হতয়তে |

Google ক্লাউড এবং Flipkart একটি মকৌেল ি অংেীিাদেত্ব
2022 করেরছ
Flipkart এবং Google Cloud Flipkart এর উদ্ভাবন এবং িাউি মকৌশলতক
ত্বরাদিে করতে সহায়ো করার েন্য একটি বহু-বেতরর মকৌশলর্ে র্ুদিতে
সাক্ষর কতরতে । Flipkart-এর সম্প্রসারতের পরবেী পযচাতয় এই মোতের বারা
সাহায্য করা হতব, যা এটি ভারতের পরবেী 200 দমদলয়ন মক্রো এবং লক্ষ লক্ষ
দবতক্রোতির োদলকাভুি করার লক্ষয অ্েচতন সহায়ো করতব । মকাম্পাদনর
বারা র্ুদির মূল্য োনাতনা হয়দন ।

Appointment News in Bengali

SBI Ujjivan Small Finance Bank এে প্রাক্তন CEO দনদিন
চু রক DMD দহসারব দনযু ক্ত করেরছ
মেট ব্যাক অফ ইদিয়া (SBI) দিদেোল ব্যাদঙ্কং অ্পাতরশতনর েন্য প্রািন
Ujjivan Small Finance Bank CEO দনদেন র্ুর্তক মিপু টি ম্যাতনদেং
দিতরক্টর (DMD) দহসাতব দনযুি কতরতে । োতক দেন বেতরর প্রােদমক
মময়াতির েন্য দনতয়ার্ করা হতয়তে । এই দনতয়াতর্র আতর্, দনদেন র্ুর্ উজ্জীবন
স্মল ফাইন্যান্স ব্যাতঙ্কর দসইও এবং ব্যবিাপনা পদরর্ালক দেতলন ।

টি োজা কুমােরক ফাইন্যাদিয়াল অযাকেন টাস্ক মফারসে ে
সভাপদি দহসারব দনযু ক্ত কো হরয়রছ
দসঙ্গাপু তরর টি রাো কুমারতক দবিব্যাপী অ্েচ পার্ার দবতরাধী এবং সন্ত্রাসবাি
দবতরাধী অ্েচায়ন সংিা ফাইন্যাদন্সয়াল অ্যাকশন োস্ক মফাসচ (FATF) এর
সভাপদে দহসাতব মতনানীে করা হতয়তে । এই দনতয়ার্টি দুই বেতরর মময়াতির
েন্য হতব, যা শুরু হতব 1 েু লাই মেতক ।

দবদ্যা বালানরক ভােিী AXA লাইফ ইিু যরেরিে িযাি
অযাম্বারসডে দহরসরব মরনানীি কো হরয়রছ

ব্যাকস মবাডে বু যরো PSB-এে ব্যবস্থাপনাে জন্য উন্নয়ন কমে সূদচ চালু

Bharti AXA Life Insurance এর ব্র্যাি অ্যাম্বাতসির দহতসতব োেীয়
পু রস্কার েয়ী অ্দভতনত্রী দবদ্যা বালানরক দনযুি করা হতয়তে । ব্র্যাি
অ্যাম্বাতসির দহতসতব দেদন Bharti AXA লাইফ ইন্সু যতরতন্সর
#DoTheSmartThing চযাদম্পয়নরক প্রর্ার করতে সাহায্য করতবন ।
Bharti AXA Life Insurance হল একটি মযৌে উতযার্, ভারতের শীষচিানীয়
ব্যবসাদয়ক মর্াষ্ঠী এবং AXA, আদেচক সু রক্ষা ও সম্পি ব্যবিাপনায় দবতির
অ্ন্যেম প্রধান সংিা।

ব্যাঙ্কস মবািচ বু যতরা (BBB) ব্যাঙ্ক মবািচগুদলর গুেমান বৃ দদ্ধর লতক্ষয সরকাদর
খাতের ব্যাঙ্ক ব্যবিাপনার েন্য একটি উন্নয়ন কমচসূদর্ র্ালু কতরতে । ব্যাংক মবািচ
বু যতরা অ্নুসাতর, পদরর্ালতকর কাযচকাদরো উন্নে করতে এবং মবািচগুদলতে
প্রভাব বাড়াতনার মূল উতেশ্য দনতয় নয় মাতসর দিতরক্টরস মিতভলপতমন্ট
মপ্রাগ্রাম(DDP) পাবদলক মসক্টর ব্যাঙ্ক এবং আদেচক প্রদেষ্ঠানগুদলর
পদরর্ালকতির েন্য দেদর করা হতয়তে ।

সঞ্জীব কাপু েরক মজট এয়ােওরয়রজে CEO দহরসরব দনযু ক্ত কো
হরয়রছ
সঞ্জীব কাপু রতক মেে এয়ারওতয়তের নেুন দর্ফ এদক্সদকউটিভ অ্দফসার
(CEO) দহতসতব দনযুি করা হতয়তে । এর আতর্, সঞ্জীব কাপু র ওতবরয়
মহাতেতলর সভাপদে দেতলন এবং োইসতেতে দর্ফ অ্পাতরটিং অ্দফসার এবং
দভস্তারাতে দর্ফ িযাতেদে ও কমাদশচয়াল অ্দফসার দহতসতবও কাে কতরতেন |

করেরছ

ভােরিে দডদজটাল ইরকাদসরেমরক উন্নি কেরি অযাদিস ব্যাক
এবং এয়ােরটল চুদক্তবে হরয়রছ
Axis Bank এবং Bharti Airtel ভারতে দিদেোল ইতকাদসতেতমর বৃ দদ্ধতক
মেবু ে করার েন্য দবদভন্ন আদেচক সমাধাতনর মােতম একটি মকৌশলর্ে
পােচনারশীপ কতরতে । পােচনারশীপটি Axis Bank মেতক Airtel-এর 340
দমদলয়ন-প্লাস গ্রাহকতির মক্রদিে এবং দবদভন্ন দিদেোল আদেচক অ্ফার অ্যাতক্সস
করতে সক্ষম করতব । এর মতে অ্ন্তভুচি োকতব মকা-ব্র্যাতিি মক্রদিে কািচ
‘এয়ােরটল অযাদিস ব্যাক মেদডট কাডে’, যাতে দশতের সু দবধ, োত্ক্ক্ষদেক
ঋে, Buy Now Pay Later অ্ফার এবং আরও অ্তনক দকেু ।

লু দপন িাে েদক্ত উরদ্যার ে জন্য মমদে কমরক িযাি অযাম্বারসডে
দহরসরব মরনানীি করেরছন
মগ্লাবাল ফামচা প্রধান লু দপন দলদমতেি(লু দপন) মর্ঘাষো কতরতে ময, েয়বাতরর দবি
বদক্সং র্যাদম্পয়ন মমদর কমতক মগ্লাবাল ফামচা প্রধান লু দপন দলদমতেতির(লু দপন)
শদি প্রর্াতরর ব্র্যাি অ্যাম্বাতসির দহসাতব দনযুি করা হতয়তে । মদহলাতির মতে
হৃিতরার্ সম্পতকচ সতর্েনো বাড়াতনার উতেতশ্য এই প্রর্ারাদভযানটি শুরু হয়।
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অশ্বনী ভাটিয়া (SBI MD) SEBI এে সিস্য দহসারব দনযু ক্ত হরয়রছ

RBI েপ্তাদনকােকরিে জন্য সু রিে ভিুেদক প্রকে প্রসাদেি করেরছ

মদন্ত্রসভা মেে ব্যাঙ্ক অ্ফ ইদিয়ার (SBI) এর ম্যাতনদেং দিতরক্টর (MD)
অ্িাদন ভাটিয়াতক দসদকউদরটিে অ্যাি এক্সতর্ঞ্জ মবািচ অ্ফ ইদিয়া (SEBI)-এর
whole-time member (WTM) দহসাতব দনযুি কতরতে । দকেু সূ তত্রর মতে,
কযাদবতনতের অ্যাপতয়ন্টতমন্ট কদমটি(ACC) অ্িাদন ভাটিয়ার িাদয়ত্ব গ্রহতের
োদরখ মেতক দেন বেতরর েন্য SEBI-এর whole-time member (WTM)
দহতসতব দনতয়াতর্র অ্নুতমািন দিতয়তে।

রপ্তাদনর সম্প্রসারতের লতক্ষয, ভােিীয় দেজাভে ব্যাক 2024 সাতলর মার্চ মাস

Banking News in Bengali

শহতরর মকাতনা দশতে দনযুি দশদক্ষে মদহলাতির কম অ্ংশগ্রহতের কারতে,

RBI সারজেেওিািা নারয়ক দেোলা সহকােী ব্যারকে লাইরসি

মদহলাতির কমচতক্ষতত্র দফদরতয় দনতয় আসা সম্ভব হয় । ব্যাতঙ্কর সাম্প্রদেক

বাদিল করেরছ

দনতয়াতর্র উতযার্ 'HouseWorkIsWork' সম্পতকচ একটি সাক্ষাত্ক্কাতর,

দরোভচ ব্যাঙ্ক অ্ফ ইদিয়া মহারাতষ্ট্রর সাংদলর সাতেচরাওিািা নাতয়ক দশরালা
সহকারী ব্যাঙ্ক এর লাইতসন্স বাদেল কতরতে, কারে এই ব্যাঙ্ক এর কাতে পযচাপ্ত
মূলধন এবং উপােচতনর সম্ভাবনা কম দেল । লাইতসন্স বাদেতলর সাতে সাতে,
সাতেচরাওিািা নাতয়ক দশরালা সহকারী ব্যাংক দলদমতেি 2 মার্চ মেতক ব্যাঙ্ক বন্ধ
কতর দিতয়তে । ব্যাংকটি ব্যাংদকং দনয়ন্ত্রে আইন, 1949-এর দবদভন্ন ধারা মমতন
র্লতে না ।

অ্যাদক্সস ব্যাতঙ্কর সভাপদে এবং প্রধান (HR) রােকমল মভম্পদে বতলতেন ময,

পযচন্ত MSME রপ্তাদনকারকতির উতেতশ্য দশপতমন্ট-পূ বচ এবং মপাে-দশপতমন্ট
ঋতের সু তির সমোকরে প্রকতের মময়াি বাদড়তয়তে । দস্কমটি প্রেতম র্ে বেতরর
েু ন মাতসর মশষ পযচন্ত বাড়াতনা হতয়দেল এবং োরপতর এটি মসরেম্বে 2021
পযচন্ত বৃ দদ্ধ করা হয়।

অযাদিস ব্যাক ‘HouseWorkIsWork’ উরদ্যা চালু করেরছ
Axis Bank 'HouseWorkIsWork' প্রকে র্ালু কতরতে, যাতে মসই

“এই উতযাতর্র দপেতনর উতেশ্য হল এই মদহলাতির আত্মদবিাস মিওয়া ময
োতির কতমচর যতেষ্ঠ িক্ষো রতয়তে এবং োরা একটি ব্যাতঙ্ক দবদভন্ন কাতের
ভূদমকায় উপযু ি হতে পাতর |"

NaBFID RBI আইরনে অধীরন AIFI দহসারব দনয়দন্ত্রি হরব
দরোভচ ব্যাঙ্ক অ্ফ ইদিয়া মর্ঘাষো কতরতে ময, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর ফাইন্যাদন্সং

RBI আদেে ক জাদলয়াদিে পেদিে উপে পু দস্তকা প্রকাে করেরছ

ইনিািাকর্ার অ্যাি মিতভলপতমন্ট (NaBFID) RBI আইন, 1934 এর

দরোভচ ব্যাঙ্ক অ্ফ ইদিয়া "BE(A)WARE" নাতম একটি পু দস্তকা প্রকাশ
কতরতে, মযখাতন প্রোরকতির বারা ব্যবহৃে সাধারে পদ্ধদে এবং দবদভন্ন আদেচক
মলনতিন করার সময় মনওয়া প্রতয়ােনীয় সেকচ োর উতল্লখ রতয়তে ৷ পু দস্তকাটির
লক্ষয হল দিদেোল মপতমন্ট এবং অ্ন্যান্য আদেচক মলনতিন করার সময় দনতিচ াষ
গ্রাহকতির উপর সংর্ঘটিে দবদভন্ন ধরতনর আদেচক োদলয়াদে সম্পতকচ
েনসতর্েনো বৃ দদ্ধ করা ।

অ্ধীতন একটি অ্ল ইদিয়া দফনাদন্সয়াল ইনদেটিউশন (AIFI) দহসাতব এটি বারা

পাওয়াে

হতয়তে।

ব্যারকে

মেদডট

প্রদেয়াকেরণে

জন্য

Zeta

দনয়দন্ত্রে হতব ।
বেচ মাতন RBI এর অ্ধীতন র্ারটি AIFI রতয়তে, মযমন EXIM ব্যাঙ্ক,
NABARD, NHB এবং SIDBI । NaBFID RBI-এর অ্ধীতন পঞ্চম AIFI
হতব । ভারতে িীর্ঘচতময়ািী পদরকাঠাতমার্ে অ্েচায়তনর উন্নয়তন সহায়ো করার
েন্য NaBFID একটি উন্নয়ন আদেচক প্রদেষ্ঠান (DFI) দহসাতব প্রদেদষ্ঠে

মাোেকারডেে সারে অংেীিাদেত্ব করেরছ
Mastercard এবং Zeta এতক-অ্পতরর সাতে একটি 5-বেতরর দবিব্যাপী র্ুদি
িাপন কতরতে ৷ র্ুদির অ্ংশ দহসাতব, মকাম্পাদনগুদল Zeta-এর আধু দনক,
িাউি-মনটিভ এবং API-প্রস্তুে মক্রদিে প্রতসদসং েযাক ব্যবহার কতর সারা
দবতির ইসু যকারীতির সাতে মক্রদিে কািচ দেদর করতে একসতঙ্গ কাে করতব।

Science & Technology News in Bengali
মাইরোসফ্ট হায়দ্রাবারি ভােরিে বৃ হত্তম মডটা মসন্টাে অঞ্চল
স্থাপন কেরব

RBI দফচাে মফান এবং DigiSaathi 2022-এে জন্য UPI123pay

মেক োয়ান্ট মাইতক্রাসফ্ট ভারতের মিরলোনা রাতেযর হায়দ্রাবাি শহতর
চিুেে মডটা মসন্টাে িাপতনর মর্ঘাষো কতরতে । হায়দ্রাবাি মিো মসন্টার

চালু করেরছ

ভারতের বৃ হিম মিো মসন্টারগুদলর মতে একটি এবং 2025 সাতলর মতে এটি

দরোভচ ব্যাঙ্ক অ্ফ ইদিয়া (RBI) দিদেোল মপতমন্ট সংক্রান্ত দুটি উতযার্ র্ালু

র্ালু হতব ৷ মাইতক্রাসতফ্টর ইদেমতেই পু তন, মুম্বাই এবং মর্ন্নাই েু তড় দেনটি
ভারেীয় অ্ঞ্চতল একটি মিো মসন্টার রতয়তে ৷ নেুন মিো মসন্টার মবসরকাদর

কতরতে । একটি হল UPI123pay- যা দফর্ার মফাতন একটি UPI মপতমন্ট
সু দবধা প্রিান কতর এবং দবেীয়টি হল "DigiSaathi", যা দিদেোল মপতমতন্টর
েন্য একটি 24×7 মহেলাইন ।
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উতযাতর্র পাশাপাদশ সরকাদর খাতের কাে মেতকও মাইতক্রাসতফ্টর িাউি
পদরতষবাগুদলর ক্রমবধচমান র্াদহিাতক যুি করতব।
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দস-ডযাক আইআইটি রুেদকরি "পেম ো" সু পাে কদম্পউটাে
ইনেল করেরছ
মসন্টার ফর মিতভলপতমন্ট অ্ফ অ্যািভান্সি কদম্পউটিং (C-DAC) োেীয়
সু পারকদম্পউটিং দমশতনর (এনএসএম) দবেীয় ধাতপর অ্ধীতন আইআইটি
রুরদকতে "পারম র্ঙ্গা" নাতম একটি সু পার কদম্পউোর দিোইন ও ইনেল
কতরতে । পরম র্ঙ্গার সু পারকদম্পউটিং ক্ষমো 1.66 মপোফ্লপ।

মকন্দ্রীয় দবদ্যযৎ মন্ত্রী ভাচেু য়াল স্মাটে দগ্রড নরলজ মসন্টাে চালু
কেরলন
আোদি কা অ্মৃে মতহাৎসব কমচসূদর্র অ্ংশ দহতসতব, মকন্দ্রীয় দবদুযৎ মন্ত্রী
আে.রক. দসং ভার্চু য়াল স্মােচ দগ্রি নতলে মসন্টার (SGKC) এবং ইতনাতভশন
পাকচ র্ালু কতরতেন । এই অ্নুষ্ঠাতন উপদিে দেতলন দবদুযৎ মন্ত্রী কৃষাণ পাল
গুজোে ।
গুরুত্বপূ ণে দিক:
•
•

POWERGRID অ্েযাধু দনক স্মােচ দগ্রি প্রযুদি প্রিশচন করার েন্য স্মােচ
দগ্রি নতলে মসন্টার (SGKC) প্রদেষ্ঠা কতরতে ।
SGKC স্মােচ দগ্রি প্রযুদি উদ্ভাবন, উতযািা এবং র্তবষোর পাশাপাদশ
পাওয়ার দিদিদবউশন দশতে সক্ষমো বৃ দদ্ধর েন্য দবতির অ্ন্যেম মসরা
মকন্দ্র হতে র্তলতে ।

Schemes and Committees News in
Bengali
MSME মন্ত্রক মদহলারিে জন্য "SAMARTH" নামক দবরেষ
উরদ্যাক্তা প্রচাে ড্রাইভ চালু করেরছ
ক্ষুদ্র, মোে ও মা াদর উতযার্ মন্ত্রক মদহলাতির েন্য একটি দবতশষ উতযািা
প্রর্ার ড্রাইভ র্ালু কতরতে, যার নাম – “SAMARTH” । এই ড্রাইতভর সূ র্না
নেুন দিদল্লতে মকন্দ্রীয় MSME মন্ত্রী শ্রী নারায়ে রাতন এবং MSME মন্ত্রী শ্রী
ভানু প্রোপ দসং ভামচা কতরদেতলন ।
SAMARTH এে উরেশ্য:
মদহলাতির িক্ষোর উন্নয়ন এবং বাোর উন্নয়ন সহায়ো প্রিান ও 2022-23
অ্েচবেতর গ্রামীে ও উপশহর এলাকার 7500 টিরও মবদশ মদহলা প্রােীতক
প্রদশক্ষে মিওয়া।
মন্ত্রতকর SAMARTH উতযাতর্র অ্ধীতন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং দবযমান মদহলা
উতযািাতির েন্য দনম্নদলদখে সু দবধাগুদল উপলব্ধ হতব:
•

মন্ত্রোলতয়র িক্ষো উন্নয়ন প্রকতের অ্ধীতন সংর্ঠিে দবনামূতল্যর িক্ষো
উন্নয়ন কমচসূদর্তে 20% আসন মদহলাতির েন্য বরাে করা হতব । এতে
উপকৃে হতবন 7500 েতনরও মবদশ মদহলা ।

•

Udyam মরদেতিশতনর অ্ধীতন MSME-এর মরদেতিশতনর েন্য
NSIC-এর বাদেদেযক দস্কম দবতশষ ড্রাইতভ বাদষচক প্রদক্রয়াকরে দফ-মে
20% োড় মিওয়া হতব ৷
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শ্রম মন্ত্রক ‘Donate-a-Pension’ নামক একটি উরদ্যা চালু করেরছ
মকন্দ্রীয় শ্রম ও কমচসংিান মন্ত্রী ভূতপির যািব 07 মার্চ, 2022 োদরতখ
প্রধানমন্ত্রী শ্রম মযার্ী মান-ধন (PM-SYM) দস্কতমর অ্ধীতন ‘Donate-aPension’ প্রর্ারাদভযান শুরু কতরতেন | নেুন এই উতযাতর্র অ্ধীতন,
নার্দরকরা োতির োত্ক্ক্ষদেক সহায়ো কমীতির েন্য মযমন - র্ৃ হকমী,
ড্রাইভার, মহোরতির েন্য দপ্রদময়াতমর পদরমাে িান কতর মপনশন েহদবতল
অ্বিান রাখতে পাতর ।
‘Donate-a-Pension’ মপ্রাগ্রামটি 7 মেতক 13 মার্চ, 2022 পযচন্ত শ্রম
মন্ত্রোলতয়র 'আইকদনক সপ্তাহ' উিযাপতনর অ্ংশ দহসাতব র্ালু করা হতয়দেল।

ছদত্তে

সেকাে 'মকৌেল্যা মািৃত্ব মযাজনা' চালু করেরছ

রায়পু তরর BTI গ্রাউতি অ্নুদষ্ঠে রােয-স্ততরর মদহলা সতম্মলতন, মুখ্যমন্ত্রী
ভূতপশ বাতর্ঘল দনরাপি মােৃতত্বর েন্য পাাঁর্েন সু দবধাতভার্ীতক 5000 োকার
মর্ক হস্তান্তর কতর 'মকৌেল্যা মািৃত্ব মযাজনা' র্ালু কতরদেতলন।

ন্যােনাল ল্যাি মদনটাইরজেন করপে ারেেন মদন্ত্রসভা বাো
অনু রমাদিি হরয়রছ
প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমাদির মনেৃতত্ব মকন্দ্রীয় মদন্ত্রসভা, ন্যাশনাল ল্যাি
মদনোইতেশন কতপচাতরশন (NLMC) মক ভারে সরকাতরর সম্পূ েচ
মাদলকানাধীন কতপচাতরশন দহসাতব প্রদেষ্ঠার অ্নুতমািন দিতয়তে যার প্রােদমক
অ্নুতমাদিে মশয়ার মূলধন 5000 মকাটি োকা এবং Paid-up মশয়ার মূলধন
150 মকাটি োকা । ন্যাশনাল ল্যাি ম্যাতনেতমন্ট কতপচাতরশন(NLMC) মসিাল
পাবদলক মসক্টর এন্টারপ্রাইে (CPSEs) এবং অ্ন্যান্য সরকারী সংিার
মাদলকানাধীন উবৃি েদম এবং দবদর্ল্ং সম্পিগুদলতক নর্িীকরে করতব।

Summits & Conference News in Bengali
ইরলকরদনি ও আইটি মন্ত্রী মটক কনরক্লভ 2022 উরবাধন
করেরছন
ন্যােনাল ইনফেরমটিি মসন্টাে (NIC) দিদেোল উতযাতর্র েন্য
সরকাতরর সাতে অ্ংশীিাদরত্ব কতরতে। ন্যাশনাল ইনফরতমটিক্স মসন্টার (NIC)
বেতরর পর বের ধতর সরকাতরর একতর্টিয়া ব্যবহাতরর েন্য অ্েযাধু দনক প্যানইদিয়া ICT পদরকাঠাতমা, দিদেোল প্লযােফমচ এবং সমাধান দেদর কতরতে ।
এোড়া, NIC মফিাতরল এবং রােয সরকারগুদলতক োতির পদ্ধদেগুদল
স্বয়ংদক্রয় করতে এবং ইতলকরদনকভাতব েনতসবা প্রিান করতে সাহায্য
কতরতে৷

IIT মাদ্রাজ এবং NIOT প্রেমবারেে মরিা OCEANS 2022
পদেচালনা করে
ইদিয়ান ইনদেটিউে অ্ফ মেকতনালদে (IIT) মাদ্রাে এবং মর্ন্নাই এর
ন্যাশনাল ইনদেটিউে অ্ফ ওশান মেকতনালদে (NIOT) মযৌেভাতব
OCEANS 2022 কনফারেি এবং এক্সতপাদেশন পদরর্াদলে করতে | এটি
প্রেমবাতরর েন্য ভারতে পদরর্াদলে হতে এবং এটি Institution of
Electrical and Electronics Engineering Ocean Engineering
Society (IEEE OES) এবং মমদরন মেকতনালদে মসাসাইটি (MTS) এর পক্ষ
মেতক IIT Madras এর Ocean Engineering দবভার্ বারা সমদিে ।
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মবোলু রুরি ইদিয়া মলাবাল মফাোরমে বাদষে ক েীষে সরেলন

NYPF এে উরেশ্য

অনু দিি হরয়রছ

NYPF-এর উতেশ্য হল 18 মেতক 25 বেতরর কম বয়সী যুবকতির কণ্ঠস্বর

ইদিয়া মগ্লাবাল মফারাতমর(IGF)

বাদষচক শীষচ সতম্মলন কণে াটরকে

মবোলু রুরি অ্নুদষ্ঠে হতয়তে । এর আতর্র সংস্করেগুদল দ্যবাই এবং
যু ক্তোরজয আতয়াদেে হতয়দেল | দবিেু তড় সরকার ও দশতের অ্ন্যান্য
মনোতির মতে প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমািী, যুিরাতেযর প্রধানমন্ত্রী বদরস েনসতনর
মতো সম্মাদনে ব্যদিরা দনতের বিব্য রাতখন।
এটি মবঙ্গালু রুতে IGF-এর প্রেম সংস্করে । আন্তেচাদেক ব্যবসা এবং দবিব্যাপী
মনোতির েন্য এতেিা-মসটিং মফারাম ইদিয়া মগ্লাবাল মফারাতমর(IGF) এমন
একটি প্লযােফমচ প্রিান কতর, যা কতপচাতরে এবং নীদেদনধচারকরা োতির মসক্টর
এবং মকৌশলর্ে গুরুতত্বর মভৌতর্াদলক মক্ষতত্র মেকতহার্ল্ারতির সাতে
মযার্াতযার্ করতে পাতর।

মশানা, যারা আর্ামী বেরগুদলতে সরকারী পদরতষবা সহ দবদভন্ন মপশায় মযার্িান
করতব৷ শীষচ দেন োেীয় স্ততরর যুব দবেয়ীরা দবিায় অ্নুষ্ঠাতনর সময় মলাকসভা
দেকাতরর সামতন বিব্য মিওয়ার সু তযার্ পাতবন।

Awards & Honours News in Bengali
ো নিীরক পু নরুজ্জীদবি কোে জন্য NMCG মক 'দবরেষ জু দে
পু েস্কাে' প্রিান কো হরয়রছ
ন্যােনাল দমেন ফে দক্লন ো(NMCG) মক 7ম ইদিয়া ইিাদি ওয়াোর
কনতিভ এবং FICCI ওয়াোর অ্যাওয়াতিচর 9ম সংস্করতে 'দবরেষ জু দে
অযাওয়াডে'-এ ভূদষে হতয়তে । NMCG মক র্ঙ্গা নিীতক পু নরুজ্জীদবে করার
েন্য এবং েল ব্যবিাপনায় একটি দৃিান্তমূলক পদরবেচ ন আনার প্রতর্িার েন্য

জামে াদন G7 কৃদষমন্ত্রীরিে ভাচেু য়াল ববঠরকে আরয়াজন কেরব

পু রস্কৃে করা হতয়তে । FICCI ওয়াোর অ্যাওয়াতিচর 9 েম সংস্করেটি FICCI

োমচান সরকার োদনতয়তে ময, োরা দবিব্যাপী খায দনরাপিা দনতয় রাদশয়া এবং

এর 7েম ইদিয়া ইিাদি ওয়াোর কনতিতভ 02 এবং 03 মার্চ, 2022- োদরতখ

ইউতক্রতনর মতে সংর্ঘাতের প্রভাবগুদল অ্তিষে করতে G7 কৃদষমন্ত্রীতির একটি

সংর্ঠিে হতয়দেল |

ভার্চু য়াল দবঠক করতব । োমচাদনর কৃদষ ও খায মন্ত্রী মসম মেতিদমতরর মতে,

োেপদি মকাদবদ 2020 এবং 2021 সারলে জন্য 'নােী েদক্ত

দবঠকটি খায বাোরতক দিদেশীল করার উপায়গুদলর উপরও দৃদি দনবদ্ধ করতব ।

পু েস্কাে' প্রিান করেন

দনবে াচন কদমেন কিৃেক 2022 সারলে IEVP আরয়াদজি হরয়রছ

ভারতের রাষ্ট্রপদে, রাম নাে মকাদবি আন্তেচাদেক নারী দিবস উপলতক্ষ

আনুমাদনক 32টি মিশ এবং র্ারটি আন্তেচাদেক সংিার দনবচার্ন পদরর্ালনা

নয়াদিদল্লর রাষ্ট্রপদে ভবতন 08 মার্চ, 2022 োদরতখ 2020 এবং 2021 সাতলর

সংিার (ইএমদব) েন্য, ভারতের দনবচার্ন কদমশন (ইদসআই) ভার্চু য়াল

েন্য 'নােী েদক্ত পু েস্কাে' প্রিান কতরতেন | সামদগ্রকভাতব 29 েন নারীতক

ইন্টারন্যাশনাল ইতলকশন দভদেের মপ্রাগ্রাম (আইইদভদপ) 2022 এর আহ্বান
োদনতয়তে ৷ অ্নলাইতন অ্ংশগ্রহেকারী 150 টিরও মবদশ EMB প্রদেদনদধতির
মর্ায়া, মদেপু র, পাঞ্জাব, উিরাখণ্ড এবং উিরপ্রতিতশ দবধানসভা দনবচার্তনর েন্য
একটি সংদক্ষপ্ত দববরে মিওয়া হতয়দেল । আেতকর ভার্চু য়াল IEVP 2022-এ
নয়টি মিতশর রাষ্ট্রদূে/হাই কদমশনার এবং ভারে দভদিক কূেননদেক কপচস-এর

2020 এবং 2021 সাতলর েন্য োতির অ্সামান্য এবং ব্যদেক্রমী কাতের
স্বীকৃদেস্বরূপ পু রস্কার প্রিান করা হতয়তে । মমাে 28টি পু রষ্কার দেল, যার মতে
2020 এবং 2021 সাতলর েন্য প্রদেটিতে 14টি কতর পু রষ্কার অ্ন্তভুচি দেল ৷
মকাদভি-19 মহামারীর কারতে 2020 সাতলর পু রষ্কার অ্নুষ্ঠানটি 2021 সাতল
অ্নুদষ্ঠে হতে পাতরদন৷

অ্ন্যান্য সিস্যতির অ্ন্তভুচি করা হতয়তে ।

নয়াদিদিরি 3য় জািীয় যু ব সংসি উৎসব (NYPF) শুরু হরয়রছ
ন্যাশনাল ইয়ুে পালচাতমন্ট মফদেভযাল (NYPF) এর 3য় সংস্করে মলাকসভা
সদর্বালয় এবং যুব দবষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক বারা 10 এবং 11ই মার্চ, 2022
োদরতখ, নয়াদিদল্লতে সংসতির মসিাল হতল মযৌেভাতব আতয়ােন করা হতয়তে ।
মকন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী অ্নুরার্ ঠাকুর 10ই মার্চ NYPF -এর উতবাধনী অ্দধতবশতন
বিৃো দিতে র্তলতেন | অ্ন্যদিতক, মলাকসভার দেকার ওম দব লা 11ই মার্চ
সমাদপ্ত অ্নুষ্ঠাতন বিৃো মিতবন ।
9
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Nari Shakti Puraskar 2020:
Sl. No
Name and Place
1.
2.

Anita

(Bhojpur, The Nari Shakti Puraskar is presented to her for outstanding contribution forempowering

Bihar)

rural and underprivileged women

Arti Rana (Kheri, Uttar The Nari Shakti Puraskar is awarded in recognition of her exceptional work for
Pradesh)
Dr.

3.

Gupta

Description

Ela

underprivileged and tribal women.
Lodh

(West

Tripura, Tripura)

towards women’s health particularly for the marginalised and underprivileged.

(Posthumous)
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

Jaya Muthu and Tejamma The Nari Shakti Puraskar is awarded to them for their extraordinary contribution for
(Nilgiris, Tamil Nadu)
Jodhaiya

Bai

preserving and promoting the age-old intricate Toda Embroidery of Nilgiris.

Baiga

(Umaria, Madhya Pradesh)
Meera

Thakur

Jammu and Kashmir)

environmental conservation.

Nivruti Rai (Bengaluru
Urban, Karnataka)

10

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for excellence in the field of technology, truly
representing the 21st Century Women and empowering students to build Artifical
Intelligence enabled Hi-Tech future for India

Padma Yangchan (Leh, The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for preserving and reviving the lost cuisine
Ladakh)

and hand weaving techniques of Ladakh and promoting it at International Level.

Sandhya Dhar (Jammu, The Nari Shakti Puraskar is awarded to recognise her exceptional contribution and
Jammu and Kashmir)

indomitable spirit & dedication towards divyangjan rights.

Nandkishor

Agavane

(Pune,
Brar

(Thiruvananthapuram,
Kerala)

14.

extinct.

Nasira Akhter (Kulgam, The Nari Shakti Puraskar is being awarded to her for exemplary grassroots innovation for

Tiffany

13.

Tribal Baiga Art at the global level. By doing so, she is helping the art from becoming

Art and empowering the underprivileged women in Punjab.

Maharashtra)
12.

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for resilience and brilliance in promoting the

(S.A.S The Nari Shakti Puraskar is being awarded to her for promoting the unique Sikki Grass

Nagar, Punjab)

Saylee
11.

The Nari Shakti Puraskar is awarded posthumously for her outstanding contribution

Ushaben

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her in recognition of her excellence in promoting
Indian Classical Dance internationally despite facing hardship.
Nari Shakti Puraskar is being awarded to her for exemplary work done for visually
impaired rural women and motivating the masses despite being visually challenged.

Dineshbhai Nari Shakti Puraskar is awarded to her for outstanding contribution in organic farming

Vasava (Narmada, Gujarat) and assisting and educating the women farmers at ground level.
Vanita

Jagdeo

Borade Nari Shakti Puraskar is awarded in recognition of her exemplary efforts in wildlife

(Buldhana, Maharashtra)

conservation particularly by rescuing Snakes and creating awareness on the subject
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Nari Shakti Puruskar 2021:
Sl. No
Name and Place
1.

2.

Anshul Malhotra (Mandi,
Himachal Pradesh)
Batool

Begam

Indian folk music internationally and also being a source of inspiration for others.
Kumbhar

(Osamanabad,
Ramteke

(Rajnandgaon,

7.
8.
9.

Neena Gupta (Kolkata,
West Bengal)
Neerja

Madhav

Pradesh)

people through Hindi Sahitya.

Niranjanaben Mukulbhai, The Nari Shakti Puruskar is awarded to her for promoting Gujarati language and to
(Kalarthi, Surat, Gujarat)

12.

Haryana)

skill development and empowerment of women and entrepreneurship.

Radhika Menon (Dharwad, The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for excellence in Indian Merchant Navy &
Karnataka)

exemplary courage.

(Visakhapatanam, Andhra

Karnataka)

11

minority tribal languages.

contribution for the cause of empowerment of women and girls.

Sruti

Mohapatra The Nari Shakti Puruskar is awarded to her indomitable spirit and for outstanding

(Bhubaneswar, Odisha)
(Subansiri,

Rita

Takhe
Arunachal

Pradesh)
14.

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her exceptional contribution for preserving

Shobha Gasti (Belagavi, The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for remarkable efforts & exemplary

Tage
13.

promote the education of underprivileged tribal girls.

Pooja Sharma (Gurugram, The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for her outstanding contribution in the field of

Pradesh)
11.

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for her excellence in the field of Mathematics

(Uttar The Nari Shakti Puraskar is awarded to her in recognition of her work for marginalised

Sathupati Prasanna Sree
10.

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for remarkable efforts for upliftment of
women and their economic empowerment.

Chhattisgarh)

6.

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for contribution in promoting women’s
entrepreneurship in the field of animal husbandry

Madhulika

5.

for skilling the underprivileged rural women in learning handloom weaving and also for

(Jaipur, The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for her outstanding contribution in promoting

Maharashtra)
4.

The Nari Shakti Puraskar is awarded to her in recognition of her outstanding contribution
preserving and promoting Himachal Handloom.

Rajasthan)
Kamal

3.

Description

Thara

contribution towards the upliftment and empowerment of Divyangjan.
The Nari Shakti Puraskar is given to her for excellence in promoting women
entrepreneurship and local product internationally.

Rangaswamy The Nari Shakti Puraskar is awarded to her for her innovative and relentless efforts to

(Chennai, Tamil Nadu)

create awareness about and cure for mental disorders.
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বাংলারিদে দেজওয়ানা হাসান ইউএস ইন্টােন্যােনাল উইরমন অফ
কারেজ অযাওয়াডে 2022 পারবন
বাংলাতিশী পদরতবশ আইনেীবী, দরেওয়ানা হাসানতক 2022 সাতলর েন্য
ইন্টারন্যাশনাল উইতমন অ্ফ কাতরে (আইিদিউওদস) পু রস্কাতরর েন্য দনবচাদর্ে
করা হতয়তে । দেদন দবতির 12 েন মদহলার মতে রতয়তেন যাাঁতির অ্সাধারে
সাহস মিখাতনার েন্য মাদকচ ন দবতিশ িপ্তর এই পু রস্কাতর সম্মাদনে করতব । 14ই
মার্চ এর এই ভার্চু য়াল অ্নুষ্ঠাতন পু রস্কাতরর েন্য দনবচাদর্ে 12 েন মদহলাতক
সম্মাননা োনাতনা হতব ।

দবশ্ব দকডদন দিবস 2022 10ই মাচে দবশ্বব্যাপী পাদলি হয়
প্রদে বেতরর মার্চ মাতসর দবেীয় বৃ হেদেবার দবি দকিদন দিবস পাদলে হয় । এই
বের, এটি 10 মার্চ পাদলে হতে । দবি দকিদন দিবস একটি দবিব্যাপী
প্রর্ারাদভযান যার লক্ষয হল মানুতষর মতে দকিদনর গুরুত্ব সম্পতকচ সতর্েনো
বৃ দদ্ধ করা । দবি দকিদন দিবতসর লক্ষয হল আমাতির সামদগ্রক স্বাতিযর েন্য
দকিদনর গুরুত্ব সম্পতকচ সতর্েনো বৃ দদ্ধ করা এবং দবিব্যাপী দকিদন মরার্ ও
দকিদন সম্পদকচ ে স্বািযেদনে সমস্যাগুদলর দিতকাতয়দন্স এবং প্রভাব হ্রাস করা।
দবি দকিদন দিবস 2022-এর দেম হল “Kidney Health for All”

আন্তজোদিক নােী দবচােক দিবস: 10ই মাচে

Important Dates News in Bengali
CISF 06 মাচে-এ 53 িম উত্থাপন দিবস পালন করেরছ
মসিাল ইিাদিয়াল দসদকউদরটি মফাতসচস (CISF) 06 মার্চ, 2022 োদরতখ
উিরপ্রতিতশর র্াদেয়াবাতি 53েম উত্থাপন দিবস অ্নুষ্ঠাতনর আতয়ােন
কতরদেল । মকন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্দমে শাহ র্াদেয়াবাতির ইদিরাপু রতম CISF-এর
প্রদেষ্ঠা দিবতসর অ্নুষ্ঠাতন মযার্ দিতয়দেতলন এবং দনতের বিৃো সবার সামতন
েুতল ধতরদেতলন । মকন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রতকর অ্ধীতন কাে করা CISF হল একটি
মকন্দ্রীয় সশস্ত্র পু দলশ বাদহনী এবং ভারতের েয়টি আধাসামদরক বাদহনীর মতে
একটি ।

8ই মাচে ‘আন্তজোদিক নােী দিবস 2022’ উিযাদপি হয়
প্রদে বের 8ই মার্চ দবিব্যাপী আন্তেচাদেক নারী দিবস(IWD) পাদলে হয় ।
দিনটির মােতম নারীতির সামাদেক, অ্েচননদেক, সাংস্কৃদেক ও রােননদেক
কৃদেত্বতক স্বীকৃদে োনাতনা হয় ।
2022 সাতলর আন্তেচাদেক নারী দিবতসর দেম হল “gender equality today
for a sustainable tomorrow”।

9ই মাচে 2022 ধূ মপানমু ক্ত দিবস পাদলি হয়
প্রদে বের মার্চ মাতসর দবেীয় বু ধবার সমগ্র দবিব্যাপী ধূ মপানমুি দিবস পাদলে
হয় । এ বের 9ই মার্চ ধূ মপানমুি দিবস পাদলে হতয়তে । যারা ধূ মপান েযার্
করতে র্ান োতির সাহায্য করার পাশাপাদশ একেন ব্যদির স্বাতিযর উপর
ধূ মপাতনর প্রভাব সম্পতকচ সতর্েনো বাড়াতে দিবসটি পাদলে হয় ।

12

10ই মার্চ আন্তেচাদেক নারী দবর্ারক দিবস দহসাতব পাদলে হয় । এই দিতন,
ইউনাইতেি ন্যাশনাল ব্যবিাপক মদহলাতির অ্গ্রর্দের েন্য উপযুি এবং
কাযচকর মকৌশল এবং পদরকেনা দবকাশ ও বাস্তবায়তনর েন্য প্রদেশ্রুদে পু নবচযি
কতর ।

Sports News in Bengali
আইদসদস মদহলা দবশ্বকাপ 2022 দনউদজল্যাি-এ শুরু হরয়রছ
04 মার্চ, 2022 োদরতখ দনউদজল্যারি ICC মদহলা দক্রতকে দবিকাপ 2022
শুরু হতয়তে । এটি আইদসদস মদহলা দক্রতকে দবিকাতপর 12 িম সংস্করে ।
আইদসদস মদহলা দবিকাপ 2022-এর উতবাধনী ম্যার্টি দনউদেল্যাি এর মাউন্ট
মাউঙ্গানুইতয়র মব ওভাতল অ্নুদষ্ঠে হতয়দেল । মযখাতন ওতয়ে ইদিে
দনউদেল্যািতক 3 রাতন হাদরতয়তে । ভারে 6 ই মার্চ পাদকস্তাতনর দবরুতদ্ধ প্রেম
ম্যার্ মখলতব ।
গুরুত্বপূ ণে দিক:
•

ফাইনাল ম্যার্টি হযার্দল ওভাল মেদিয়াতম অ্নুদষ্ঠে হতব |

•

মমাে 8টি িল অ্ংশগ্রহে করতে, যার মতে রতয়তে দনউদেল্যাি,
অ্তিদলয়া, ইংল্যাি, িদক্ষে আদিকা, ভারে, বাংলাতিশ, পাদকস্তান এবং
ওতয়ে ইদিে।

BCCI RuPay মক Tata IPL 2022-এে অদফদসয়াল অংেীিাে
দহসারব নদেভুক্ত করেরছ
মবািচ অ্ফ কতিাল ফর দক্রতকে ইন ইদিয়া (BCCI) এর ইদিয়ান দপ্রদময়ার
দলর্ (IPL) র্ভদনচং কাউদন্সল ন্যাশনাল মপতমন্টস কতপচাতরশন অ্ফ ইদিয়া
(NPCI)-এর ফ্লযার্দশপ মপ্রািাক্ট RuPay-মক োো IPL 2022-এর অ্দফদসয়াল
অ্ংশীিার দহসাতব মর্ঘাষো কতরতে ৷ এটি একটি বহু বেতরর পােচনারশীপ হতে
র্তলতে । RuPay ভারতে এবং আন্তেচাদেকভাতব র্ৃ হীে ভারে েু তড় মানুষতির
েন্য প্রযুদি-মনেৃত্বাধীন, উদ্ভাবনী এবং কােমাইেি অ্ফার প্রিান কতর ।
োো আইদপএল 2022 দড্রম 11 বারা সহ-উপিাদপে হতব এবং োো ও CRED
বারা সহ-র্াদলে হতব৷ Swiggy, Prystin Care, Zepto, Livspace,
L'Oreal এবং Spinny মক সহতযার্ী েনসর দহতসতব সাইন-অ্ন করা হতয়তে ।
োো আইদপএল 2022 এর 15েম সংস্করেটি 26 মশ মার্চ 2022 এ শুরু হতে
র্তলতে ৷ মুম্বাই এবং পু তনর র্ারটি আন্তেচাদেক মভনুযতে মমাে 70টি দলর্ ম্যার্
মখলা হতব ৷ মপ্ল-অ্ফ ম্যাতর্র মভনুয পতর দনধচারে করা হতব ।

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

Weekly Current Affairs One-Liners | 05 March to 11 March of 2022

দমিাদল োজ ছয়টি দেরকট দবশ্বকারপ অংেগ্রহণকােী প্রেম মদহলা
দেরকটাে হরয়রছন
ভারেীয় মদহলা দক্রতকতের অ্দধনায়ক দমোদল রাে েয়টি দবিকাতপ অ্ংশ
মনওয়া প্রেম মদহলা দক্রতকোর হতয়তেন । শর্ীন মেিু লকার এবং োতভি
দময়াাঁিাতির পর দেদন েৃেীয় দক্রতকোর দযদন েয়টি দবিকাপ মখতলতেন । দেদন
2000, 2005, 2009, 2013, 2017 এবং এখন 2022 সাতল ICC মদহলা
দক্রতকে দবিকাপ ইতভতন্ট অ্ংশগ্রহে কতরতেন । ICC মদহলা দক্রতকে দবিকাপ,
2022 দনউদেল্যাতি অ্নুদষ্ঠে হতে।
মদহলাতির দক্রতকতে, এই ভারেীয় ব্যােসম্যান দনউদেল্যাতির প্রািন দক্রতকোর,
মিদব হকদল এবং ইংল্যাতির শালচে এিওয়ািচসতক োদড়তয় মর্তেন ।

দপ্রয়াকা নু টাদি ভােরিে 23িম মদহলা গ্রযািমাোে হরয়রছন
19 বের বয়সী দপ্রয়াঙ্কা নুোদি ভারতের মেইশেম মদহলা গ্রযািমাোর
হতয়তেন । দেদন অ্ন্ধ্রপ্রতিতশর দবেয়ওয়াড়ার বাদসিা | দপ্রয়াঙ্কা নুোদি োনুয়ারী
2019-এ দনতের প্রেম WGM-নমচ মস্কার কতরদেল এবং পতরর দুই মাতস 2300
মরটিং মানিণ্ড অ্দেক্রম কতরতেন ৷

এস শ্রীোন্ত সব ধেরনে প্রেম-মশ্রণীে দেরকট মেরক অবসে দনরলন
ভারেীয় মপসার এস শ্রীশান্ত সব ধরতনর র্ঘতরায়া দক্রতকে মেতক অ্বসতরর
মর্ঘাষো কতরতেন । শ্রীশান্ত ভারতের হতয় 27টি মেে এবং 53টি ওদিআই
মখতল যোক্রতম 87টি ও 75টি উইতকে দনতয়তেন। 10টি টি-মোতয়দন্ট
আন্তেচাদেক ম্যাতর্ও দেদন সাে উইতকে দনতয়তেন ।

IPC মবইদজং েীিকালীন প্যাোদলদম্পক মেরক োদেয়ান,
মবলারুদেয়ান েী াদবিরিে দনদষে করেরছ
ইন্টারন্যাশনাল প্যারাদলদম্পক কদমটি (IPC) ইউতক্রতন যুতদ্ধর কারতে মবইদজং
2022 েীিকালীন প্যাোদলদম্পরকে েন্য োদেয়ান প্যাোদলদম্পক কদমটি
(RPC) এবং জািীয় প্যাোদলদম্পক কদমটি (NPC) মবলারুে মেতক
ক্রীড়াদবিতির প্রতবশ দনদষদ্ধ কতরতে । মবইদেং 2022 শীেকালীন প্যারাদলদম্পক
4 মেতক 13ই মার্চ 2022 পযচন্ত অ্নুদষ্ঠে হতব এবং এটি 13িম শীেকালীন
প্যারাদলদম্পক মর্মস ৷

অদলদম্পক চযাদম্পয়ন ডুপ্ল্যাদন্টস মবলরগ্ররড 6.19 দমটারেে মপাল
ভরেে দবশ্ব মেকডে র রছন
সু ইতিতনর অ্দলদম্পক মপাল ভল্ট র্যাদম্পয়ন আেমাি গুস্তাভ "মরিা"
ডুপ্ল্যাদন্টস মবলতগ্রতি ওয়ার্ল্চ ইনতিার েুযর দসলভার দমটিংতয় দনতের পূ তবচর দবি
মরকিচতক মভতে 6.19 দমোতরর মপাল ভল্ট কতরতেন। িু প্লাদন্টস গ্লাসতর্াতে
2020 সাতলর মফব্রুয়াদরতে 6.18 এর মরকিচ দেদর কতরদেতলন । এটি 22 বের
বয়সী িু প্লযাদন্টস মবলতগ্রতির মকদরয়াতরর র্েুেচ দবি মরকিচ।
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ভােরিে এস এল নাোয়ণন গ্রযাদিসকাদচ কযারটাদলকা
আন্তজোদিক ওরপন িাবা টুনে ারমন্ট দজরিরছন
িাবাতে, ভারেীয় গ্রযািমাোর, এস এল নারায়েনতক ইোদলতে অ্নুদষ্ঠে
গ্রযাদিসকাদর্ কযাতোদলকা ইন্টারন্যাশনাল ওতপতন েয়ী হতয়তেন । এদিতক
দবেীয় হতয়তেন োর স্বতিশী আর প্রজ্ঞানান্ধা । যদিও নারায়েন এবং প্রজ্ঞানান্ধা
সহ আরও েয়েন, নয় রাউতির পতর 6.5 পতয়ন্ট দনতয় সমানভাতব প্রেম িাতন
দেতলন । দকন্তু, োই-মব্র্তক ভাতলা মস্কাতরর দভদিতে শীষচিানটি িখল কতরন
নারায়েন । দেরুবনন্তপু রতমর 24 বের বয়সী এস এল নারায়েন 2015 সাতল
গ্রযািমাোতরর মখোব অ্েচন কতরদেতলন এবং দেদন ভারতের 41েম
গ্রযািমাোর।

দবখ্যাি লফাে টাই াে উডস দবশ্ব
অন্তভুেক্ত হরয়রছন

লফ হল অফ মফরম

দবখ্যাে র্লফার, োইর্ার উিসতক আনুষ্ঠাদনকভাতব ওয়ার্ল্চ র্লফ হল অ্ফ
মফতম অ্ন্তভুচি করা হতয়তে। োইর্ার উিস দনতের মকদরয়াতর অ্তনক মরকিচ
মভতেতেন | দেদন দনতেতক সবচকাতলর সবচতশ্রষ্ঠ র্লফার দহতসতব প্রদেদষ্ঠে
কতরতেন । দেদন 15টি মমের দেতেতেন | শুধু মাত্র েযাক দনকলাউস 18টি
মমের দনতয় োইর্ার উিস এর আতর্ রতয়তেন |

2022 সারলে ISSF দবশ্বকারপ ভােি েীরষে মেষ করেরছ
আন্তেচাদেক শুযটিং মোেচ মফিাতরশন বারা কায়তরাতে আতয়াদেে ISSF
দবিকাপ 2022-এ মমতিল েযাদিংতয় ভারে প্রেম িান অ্দধকার কতরতে ।
মমাে সােটি পিক(র্ারটি স্বেচ, দুটি মরৌপ্য এবং একটি মব্র্াঞ্জ পিক সহ) দেতে
ভারেীয় িল োদলকায় প্রেম িান অ্দধকার কতরতে । নরওতয় েয়টি পিক
(দেনটি স্বেচ, একটি মরৌপ্য এবং দুটি মব্র্াঞ্জ) দনতয় পিক োদলকায় দবেীয় িাতন
রতয়তে । মমাে কুদড়টির মতে দেনটি স্বেচপিক দনতয় েৃেীয় িাতন রতয়তে িান্স ।

Obituaries News in Bengali
অস্কােজয়ী প্ররযাজক অযালান ওয়ালদিজ ল্যাড জু দনয়ে প্রয়াি
হরয়রছন
অ্স্কার েয়ী প্রতযােক অ্যালান ল্যাি েু দনয়র 84 বের বয়তস প্রয়াে হতয়তেন ।
দেদন "তলদি" নাতম পদরদর্ে দেতলন । দেদন 1995 সাতল মমল দর্বসন
পদরর্াদলে মসরা েদব 'মিভহাটে'-এর েন্য একাতিদম পু রস্কার (অ্স্কার পু রস্কার)
দেতেদেতলন । দেদন 1979 সাতল প্রদেদষ্ঠে ল্যাি মকাম্পাদনর অ্ন্যেম প্রদেষ্ঠাো
দেতলন ।

ভােরিে প্রাক্তন মসনাপ্রধান মজনারেল এসএফ েদদ্রর স প্রয়াি
হরয়রছ
মেনাতরল এস এফ রদড্রতর্স 1990 মেতক 1993 সাল পযচন্ত ভারেীয়
মসনাবাদহনীর প্রধান দহসাতব িাদয়ত্ব পালন কতরদেতলন | মৃ েুযকাতল োর বয়স
দেল 88 বের । মেনাতরল সু দনে িাদন্সস রদড্রতর্স 2004 মেতক 2010 সাল
পযচন্ত পাঞ্জাতবর র্ভনচর দেতলন। দেদন োেীয় দনরাপিা উপতিিা মবাতিচ দুটি
মময়াতির িাদয়ত্ব পালন কতরদেতলন। অ্বসর গ্রহতের পর মেতক, দেদন সামাদেক
ও সাদহেয সাধনায় দনযুি রতয়তেন এবং মকৌশলর্ে দবষতয় অ্সংখ্য
আতলার্নাও কতরতেন । োর অ্মূল্য অ্বিান এবং মিতশর প্রদে মসবার েন্য
ভারেীয় নার্দরকরা সবচিা ঋেী োকতব।
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অরেদলয়াে দকংবিদন্ত দিনাে মেন ওয়ানে প্রয়াি হরয়রছন
দকংবিদন্ত অ্তিদলয়ার দেনার, মশন ওয়ানচ 52 বের বয়তস মারা মর্তেন। মশন
ওয়ানচ, সবচকাতলর মসরা দক্রতকোরতির মতে একেন, দযদন 145 মেতে 708
উইতকে দনতয়দেতলন। োর কযাদরয়ার 1992 মেতক 2007 সাল পযচন্ত 15
বেতররও মবদশ সময় ধতর। দেদন 1999 সাতল অ্তিদলয়ার সাতে দবিকাপ েয়ীও
দেতলন। োতক মখলাধু লার ইদেহাতস সবচকাতলর সবচকাতলর মসরা মবালার দহসাতব
দবতবর্না করা হয় কারে দেদন প্রভাবশালী অ্তিদলয়ানতির অ্দবতেয অ্ংশ
দেতলন। 1990 এবং 2000 এর িশতকর প্রেম দিতক পক্ষ।
মশন ওয়ানচ অ্যাতশে দক্রতকতে অ্ন্য মযতকাতনা মবালাতরর মর্তয় মবদশ উইতকে
দনতয়দেতলন, যার সংখ্যা 195-এ িাাঁদড়তয়তে। 2013 সাতল, দেদন আইদসদস হল
অ্ফ মফতম অ্ন্তভুচি হন। দেদন রােিান রয়যালতসর অ্দধনায়ক দহতসতব ইদিয়ান
দপ্রদময়ার দলতর্র উতবাধনী সংস্করেও দেতেদেতলন। োতক অ্তিদলয়ার
সবচকাতলর মসরা অ্দধনায়ক দহতসতব দবতবর্না করা হয়।

Defence News in Bengali
আগ্রায় 2022 সারল ভােি ও মাদকেন যু ক্তোরেে 19িম সামদেক
সহরযাদ িা ববঠক অনু দিি হরয়রছ
ভারে-মাদকচ ন সামদরক সহতযাদর্ো গ্রুতপর(MCG) 19েম সংস্করে
উিরপ্রতিতশ আগ্রায় অ্নুদষ্ঠে হতয়দেল । এই আতলার্নায় সহ-সভাপদে দেতলন
এয়ার মাশচাল দবআর কৃষ্ণ এবং মাদকচ ন পতক্ষর প্রদেদনদধত্ব কতরন ইউএস ইতিাপ্যাদসদফক কমাতির মিপু টি কমািার মলফতেন্যান্ট মেনাতরল দেতফন দি
মেঙ্কা ।

ভােরিে প্রেম মিেীয়ভারব বিেী ফ্লাইং প্রদেক্ষক HANSA-NG
সমু দ্রপৃ রিে পেীক্ষা সম্পন্ন করেরছ

অরেদলয়াে প্রাক্তণ দেরকটাে েড মােে প্রয়াি হরয়রছন

ভারতের প্রেম মিশীয়ভাতব দনদমচে ফ্লাইং মরনার, 'HANSA-NG',

অ্তিদলয়ার প্রািে দক্রতকোর (উইতকেরক্ষক) েডদন উইদলয়াম মােে
অ্তিদলয়ার অ্যাদিতলি শহতর প্রয়াে হতয়তেন । দেদন দেতলন প্রেম
অ্তিদলয়ান উইতকেরক্ষক দযদন মেে দক্রতকতে মসঞ্চুদর কতরন এবং 3টি
মসঞ্চুদর কতর োর কযাদরয়ার মশষ কতরন । মেে দক্রতকতে একেন
উইতকেরক্ষক বারা দেদন 355টি দিসদমসাতলর মরকিচ কতরদেতলন, যার মতে
মপস মবালার মিদনস দলদলর মবাদলংতয় 95টি দেল । দেদন 1970 সাল মেতক
1984 সাল পযচন্ত অ্তিদলয়ার হতয় 96টি মেে ম্যার্ এবং 92টি একদিতনর
আন্তেচাদেক (ODI) ম্যার্ মখতলতেন | 1984 সাতলর মফব্রুয়াদরতে দেদন
আন্তেচাদেক দক্রতকে মেতক অ্বসর মনন।

পু দুতর্দরতে সমুদ্রপৃ তষ্ঠর পরীক্ষা সফলভাতব সম্পন্ন কতরতে । 'HANSA-NG'

পাদকস্তারনে প্রাক্তন োেপদি েদফক িাো প্রয়াি হরয়রছন

হরয়রছ

প্রবীে রােনীদেদবি, সু দপ্রম মকাতেচর প্রািে দবর্ারপদে এবং পাদকস্তাতনর
রাষ্ট্রপদে রদফক োরা 92 বের বয়তস প্রয়াে হতয়তেন । মহম্মি রদফক োরার
1929 সাতলর 2রা নতভম্বর পাদকস্তাতনর দপয়ার মকাতে েম হয় । দেদন 1991
মেতক 1994 সাল পযচন্ত সু দপ্রম মকাতেচর দবর্ারক দহতসতব িাদয়ত্ব পালন কতরন।
দেদন 1989 মেতক 1991 সাল পযচন্ত লাতহার হাইতকাতেচর প্রধান দবর্ারপদে
দহতসতবও িাদয়ত্ব পালন কতরন । পতর, দেদন 1997 মেতক 2001 সময়কাতল
পাদকস্তাতনর রাষ্ট্রপদে হন ।

07ই মার্চ মেতক 10ই মার্চ, 2022 পযচন্ত দবশাখাপিনতম SLINEX (শ্রীলঙ্কা-

19 মফব্রুয়ারী মবঙ্গালু রু মেতক পু দুতর্দরর উতেতশ্য যাত্রা কতরদেল | এটি 155
দকদম/েন্টা র্দেতে 1.5 র্ঘন্টায় 140 নটিকযাল মাইল দূরত্ব অ্দেক্রম কতরদেল।
সমুদ্রপৃ তষ্ঠর রায়াতলর মূল উতেশ্য হল - হযািদলং গুণাবলী, আরোহণ/েুজ
পােফেম্যাি, বাল্কড ল্যাদিং, পাওয়াে প্ল্ান্ট এবং অন্যান্য দসরেরমে
কমে ক্ষমিাসহ কাঠারমা ি কমেক্ষমিা মূ ল্যায়ন কো ।

9ম ভােি-শ্রীলকা দবপাদক্ষক সামু দদ্রক মহ া ‘SLINEX’ শুরু

ভারে মনৌ মহড়া) নাতম ভারে-শ্রীলঙ্কা দবপাদক্ষক মমদরোইম এক্সারসাইতের 9ম
সংস্করেটি অ্নুদষ্ঠে হয় । মহড়ার লক্ষয হল মকৌশলর্েভাতব গুরুত্বপূ েচ ভারে
মহাসার্রীয় অ্ঞ্চতলর এই দুই প্রদেতবশী মিতশর আন্তাঃকাযচক্ষমো বৃ দদ্ধ করা
এবং মনৌবাদহনীর মতে পারেদরক মবা াপড়া উন্নে করা ।

এয়াে মােে াল দব. দস. মসখেরক আইএএফএ-ে নিুন কমািযান্ট
দহসারব মরনানীি কো হরয়রছ
এয়ার মাশচাল এবং Ati Vishisht Seva Medal (AVSM)এর প্রাপক দব
র্ন্দ্র মসখরতক ভারেীয় দবমান বাদহনী একাতিদমর কমািযান্ট দহসাতব মতনানীে
করা হতয়তে । এয়ার মাশচাল হতলন একেন মেতলঙ্গানার বাদসিা, দযদন
খািকওয়াসলাতে ন্যাশনাল দিতফন্স অ্যাকাতিদমতে ভদেচ র আতর্ হায়দ্রাবাতির
স্কুতল পড়াতশানা কতরদেতলন । এয়ার মাশচাল দব র্ন্দ্র মশখর, AVSM দিতফন্স
সাদভচ তসস োফ কতলে ওতয়দলংেন, ফ্লাইং ইন্সরাক্টরস স্কুল, কতলে অ্ফ
দিতফন্স ম্যাতনেতমন্ট এবং ন্যাশনাল দিতফন্স কতলে দনউ দিদল্লতে পড়ার পর
21 দিতসম্বর, 1984-এ ভারেীয় দবমান বাদহনীতে কদমশন লাভ কতরন।
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Books & Authors News in Bengali

জেু ও কাশ্মীরেে উৎসব:

উষা উেু রপে অনু রমাদিি “The Queen of Indian Pop: The
Authorised Biography of Usha Uthup” প্রকাদেি হরয়রছ

•

Dosmoche

•

মহদমস উৎসব

পপ আইকন উষা উেু তপর েীবনী “The Queen of Indian Pop: The
Authorised Biography of Usha Uthup” দশতরানাম প্রকাদশে হতয়তে
। বইটি মূলে মলখক দবকাশ কুমার া বারা “Ullas Ki Naav” দশতরানাতম
দহদিতে মলখা হতয়দেল । মলখতকর মমতয় সৃ দষ্ট ঝা "The Queen of
Indian Pop: The Authorized Biography of Usha Uthup" বইটির
ইংতরদে অ্নুবাি অ্নুবাি কতরতেন । বইটি প্রকাশ কতরতে মপেু ইন র্যািম
হাউস ইদিয়া (PRHI)।

•

কাাঁতর্াে উৎসব

•

টিউদলপ উৎসব

•

দেেুক গুের

•

হর নবমী

•

েদড়

•

বহু মমলা

সাংবাদিক অদমিাভ কুমারেে মলখা ‘দ্য ব্লু বু ক’ নারমে একটি বই
প্রকাদেি হরয়রছ
ভারেীয় মলখক ও সাংবাদিক অ্দমোভ কুমার ‘The Blue Book: A
Writer’s Journal’ নাতম একটি নেুন বই দলতখতেন । বইটি প্রকাশ কতরতে
হাপে ােকদলি ইদিয়া । মহামারীর কারতে লকিাউতনর সময় মলখতকর
িাতয়দরতে মলখাগুদল ‘The Blue Book: A Writer’s Journal’ নামক
বইটির মােতম প্রকাশ করা হতয়তে ।

েেি পাওয়াে েত্নাকে মেঠিে আত্মজীবনী “On Board: My
Years in BCCI” এে উরমাচন করেরছন
প্রশাসক দহসাতব রত্নাকর মশঠির অ্দভজ্ঞোর একটি আত্মেীবনীমূলক দববরে
“On Board: My Years in BCCI” দশতরানাতমর একটি বই প্রকাদশে
হতয়তে । দবদসদসআই এবং আন্তেচাদেক দক্রতকে কাউদন্সতলর প্রািন সভাপদে
শরি পাওয়ার এই বইটি প্রকাশ কতরতেন । মপশায় একেন রসায়তনর অ্োপক
রত্নাকর মশঠি মুম্বাই দক্রতকে অ্যাতসাদসতয়শতন দবদভন্ন পতি কাে করার পর
দবদসদসআইতয়র প্রেম প্রধান প্রশাসদনক কমচকেচ া হতয়দেতলন ।

Miscellaneous News in Bengali
Hero MotoCorp নিুন ইদভ িযারিে নাম দিরয়রছ ‘Vida’
Hero MotoCorp োর উিীয়মান র্দেশীলো সমাধান এবং আসন্ন দবদুযদেক
যানবাহতনর েন্য একটি নেুন ব্র্যাি " Vida "( Vida মাতন েীবন) এর
উতমার্ন কতরতে । দহতরা মমাতোকতপচর মর্য়ারম্যান এবং CEO িক্টর পবন
মুঞ্জাল 3 মার্চ, 2022-এ দুবাইতে Vida ব্র্যাি এর উতমার্ন কতরতেন । এোড়াও
দেদন $100 দমদলয়ন মগ্লাবাল সাসতেইতনদবদলটি ফাি এর মর্ঘাষো কতরতেন |
Vida ব্র্যাতির অ্ধীতন প্রেম দবদুযদেক র্াদড়টি আনুষ্ঠাদনকভাতব উতমার্ন করা
হতব 1 েু লাই, 2022 োদরতখ |

Ujjain 11.71 লাখ দিয়া আরলা করে দ রনস মেকডে করেরছ
মেপ্রতিতশর Ujjain 10 দমদনতে 11.71 লক্ষ মাটির প্রিীপ (দিয়া) জ্বাদলতয়
দর্তনস ওয়ার্ল্চ মরকিচ কতরতে । মহাদশবরাদত্র উপলতক্ষ ‘দেবরজযাদি অপে ণম
মরহাৎসব’-এর অ্ংশ দহতসতব দিয়াগুতলা আতলাদকে করা হতয়দেল। এর মােতম
োরা 03রা নতভম্বর 2021-এ উিরপ্রতিতশর অ্তযাোয় দেদর করা 9.41 লক্ষ
দিয়া আতলাদকে করার আতর্র মরকিচটি মভতেতে । Ujjain মক 'মহাকারলে
ভূদম' নাতমও অ্দভদহে করা হয় । শংসাপত্রটি গ্রহে কতরতেন মেপ্রতিতশর
মুখ্যমন্ত্রী দশবরাে দসং মর্ৌহান।
এটি একটি েূ ন্য-বজেয মপ্রাগ্রাম দেল। প্রিীতপর মাটি ব্যবহার করা হতব প্রদেমা
দেদরতে আর প্রিীতপ অ্বদশি মেল মিওয়া হতব মর্ৌশালায়। আই-কাতিচর েন্য
ব্যবহৃে প্লাদেকটি পাবদলক বার্াতনর মর্য়ার এবং অ্ন্যান্য দেদনস দেদরতে
ব্যবহার করা হতব।

ক্লাইরমট মফাসে অযান্টাকেটিকা অদভযারন ভােরিে প্রদিদনদধত্ব
কোে জন্য আরুদে ভামে ারক নামকেণ কো হরয়রছ
োেীয়-স্ততরর শুযোর এবং দিদল্লর একেন পদরতবশবািী, আরুদষ ভামচাতক 2041
সাতলর িাইতমে মফাসচ অ্যান্টাকচ টিকা অ্দভযাতন ভারতের প্রদেদনদধত্ব করার েন্য
দনবচাদর্ে করা হতয়তে, যা 2022 সাতলর মার্চ মাতস অ্নুদষ্ঠে হতে র্তলতে । দেদন
দপস্তল এবং ফাাঁি শুযটিংতয় োেীয় স্ততরর শুযোর এবং একেন রােয ও উির
ভারে র্যাদম্পয়ন এবং োেীয় পিক দবেয়ী এবং একেন সদক্রয় পদরতবশবািী ।
িারক দ্য হাি ফাউরিেন বারা সম্পূ েচরূতপ সমদেচে এবং েনসর করা হতব ।

জেু ও কাশ্মীরে 2022 সারল মহোে উৎসব পাদলি হরয়রছ
মহোে বা 'হাোে োদত্র (দেব)', যা সাধারেে মহা দশবরাদত্র নাতম পদরদর্ে, েম্মু
ও কাশ্মীর (J&K) েু তড় কাশ্মীদর পদণ্ডেতির বারা উিযাপন করা প্রধান উত্ক্সব
। উৎসবটি ভর্বান দশব এবং মিবী উমা (পাবচেী) এর দববাহ বাদষচকীতক দর্দিে
কতর । 2022 মহরাে উত্ক্সবটি 28 মফব্রুয়ারী 2022 এ পাদলে হতয়দেল।
উৎসব সম্পরকে:
মহরাে উৎসব পাদলে হয় "ত্রতয়ািশী" বা ফাল্গুন মাতসর (দহিু কযাতলিার)
মাতসর 13 েম দিতন, অ্েচাৎ, মফব্রুয়াদর এবং মাতর্চর মা া মাদ সমতয় ।
কাশ্মীদর পদণ্ডেরা দহিু মিবোতির প্রদে শ্রদ্ধার জ্ঞাপে করার েন্য আখতরাে
দবেরে কতর উৎসবটি উিযাপন কতর ।
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