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National News in Bengali
বেঙ্গালু রুতে বেতের প্রথম AI & Robotics Technology Park
(ARTPARK) চালু হত়েতে
কর্ণাটককর বেঙ্গালু রুকে বেকের প্রথম Artificial Intelligence ও বরাকোটিক্স
বটকক ালজি পাকণ (ARTPARK) চালু হক়েকে । এটি বেঙ্গালু রুর ইজি়ো
ই জিটিউট অফ সাক়েন্স (IISc) দ্বারা প্রজেজিে একটি অলাভি ক ফাউকিে
দ্বারা প্রচাজরে হ়ে, যার রািয এেং বকন্দ্র সরকার বথকক পাও়ো বমাট মূলধ
230 বকাটি টাকা।
ARTPARK (AI এেং Robotics Technology Park) AI ফাউজির সাকথ
ভারকে AI এেং বরাকোটিক্স উদ্ভাে কক সমথণ করার িন্য $100 জমজল়ে
বভঞ্চার ফাি চালু করকে চকলকে ৷ েহজেলটি সরকার, বেসরকারী বকাম্পাজ
এেং জভজস দ্বারা সমজথণে হকে।

ভারতের প্রথম ‘বেশ্ব োবি বেন্দ্র’ গুরুগ্রাতম প্রবেবিে হতে
জেজেষ্ট জি াচাযণ এেং োজির দূে ডঃ বলাককেজি দ্বারা প্রজেজিে অজহংস
জেশ্বভারেী সংস্থা হজর়ো ার গুরুগ্রাকম ভারকের প্রথম বেশ্ব োবি বেন্দ্র স্থাপ
করকে । এর িন্য, হজর়ো া সরকার সংস্থাটিকক বমোি হাসপাোকলর জেপরীকে
এেং জেজি-ি়েপু র হাইওক়ে সংলগ্ন গুরুগ্রাকমর 39 ম্বর বসক্টকর একটি প্লট েরাদ্দ
ককরকে । জেশ্বব্যাপী োজি ও সম্প্রীজে প্রজেিা়ে কাি করকে ‘জেশ্ব োজি বকন্দ্র’।

ভারতের প্রথম বচবেৎসা েহর ‘ইন্দ্রা়েণী বমবিবসটি’ মহারাতে
স্থাবিে হতে
মহারাষ্ট্র রািয সরকার পু ক কে 'ইন্দ্রা়েণী বমবিবসটি' াকম বেকের প্রথম
জচজকৎসা েহর স্থাপক র ব াষর্া ককরকে, বযখাক একটি োকের জ কচ সে ধরক র
জেকেষাজ়েে জচজকৎসা প্রো করা হকে । এটি পু ক র বখে োলুককর 300-একর
িজমর উপর জেজর হকে । প্রকল্পটি 10,000 বকাটি টাকার বেজে মূকের জেজ ক়োগ
আকষণর্ করকে েকল অ ুমা করা হক়েকে৷
ইন্দ্রা়ের্ী বমজডজসটিকে হাসপাোল, জচজকৎসা গকেষর্া বকন্দ্র, ওষুধ উৎপাে ,
সু স্থো এেং জফজিওকথরাজপ থাককে এেং এটিই হকে বেকের প্রথম েহর বযখাক
সে জচজকৎসা এক িা়েগা়ে পাও়ো যাকে।

সাকল জেদ্যযৎ উৎপাে শুরু হক়েজেল ৷ জেদ্যযৎ বককন্দ্রর িন্য প্রক়োি ী়ে ক়েলা
রাস্তার মাধ্যকম সরেরাহ করা হক়েজেল, যা প্রজে মাকস 120টি অিমুণখী ক়েলা
বরক উৎপাে ককর েকল অ ুমা করা হ়ে। এটি বরলওক়ের মাজসক আ়ে প্রা়ে
11 বকাটি টাকা োজড়ক়ে বেকে ।

প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র বমাবে গুজরাতটর গান্ধীনগতর রােী়ে রক্ষা
বেশ্ববেদ্যাল়েতে উৎসগগ েতরতেন
প্রধা মন্ত্রী করন্দ্র বমাজে গুিরাকটর গান্ধী গকরর কাকে লাভাে গ্রাকম রাষ্ট্রী়ে রক্ষা
জেশ্বজেদ্যালক়ের (RRU) একটি েু কযাম্পাস জেজডং কমকপ্লক্স বেকের উকদ্দকে
উৎসগণ ককরকে । প্রধা মন্ত্রী RRU গান্ধী গকরর প্রথম সমােেণ ক ও প্রধা
অজেজথ জহকসকে েক্তৃো বে । জেশ্বজেদ্যাল়েটিকে 1লা অকক্টাের 2020 বথকক
কাযণক্রম শুরু করা হক়েকে ।
RRU অভযিরীর্ জ রাপত্তার জেজভন্ন বক্ষকি বযম পু জলে জেজ্ঞা ও ব্যেস্থাপ া,
বফৌিোজর আই ও জেচার, সাইোর সাইককালজি, েথ্য প্রযুজক্ত, কৃজিম েু জিমত্তা
এেং সাইোর জ রাপত্তা, অপরাধ েেি, বকৌেলগে ভাষা, অভযিরীর্ প্রজেরক্ষা
এেং বকৌেকলর বক্ষকি জডকপ্লামা বথকক ডক্টকরট স্তর পযণি একাকডজমক বপ্রাগ্রাম
প্রো ককর । েেণ মাক , 18টি রাকিযর 822 ি োি এই বপ্রাগ্রামগুজলকে
জথভুক্ত হক়েকে৷

বনবেন গড়েবর ভারতের প্রথম সেু জ হাইতরাতজন ফুত়েল বসল
ইবভ Toyota "Mirai" এর উতবাধন েতরতেন
বকন্দ্রী়ে সড়ক পজরেহ ও মহাসড়ক মন্ত্রী, জ জে গড়কজর েু জেজিকে জেকশ্বর
সেকচক়ে উন্নে গ্রী হাইকরাকি ফু ক়েল বসল ইকলকট্রিক বভজহককল (FCEV)
Toyota "Mirai" -এর উকদ্বাধ ককরকে ৷ Toyota Mirai হল ভারকের
প্রথম ফু ক়েল বসল ইকলকট্রিক বভজহককল (FCEV), যা সম্পূ র্ণ হাইকরাকি
দ্বারা চাজলে।

ভারেী়ে বরতলর প্রথম গবে েবি োতগগ া টাবমগ নাল চালু হত়েতে
ভারেী়ে বরলওক়ের আসা কসাল জডজভে ঝাড়খকের থাপার গকর মাইথা
পাও়োর জলজমকটকডর প্রাইকভট সাইজডং সফলভাকে চালু ককরকে | বরলওক়ে
বোকডণর বচ়োরম্যা এেং জসইও, জভ. বক. জিপাঠি, GCT-এর কজমেজ ং-এ
েকলজেকল বয মাইথা পাও়োর প্রকল্পটি 2009 সাকল শুরু হক়েজেল এেং 2011
1

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

Weekly Current Affairs One-Liners | 12 March to 17 March of 2022

International News in Bengali
প্রািন োত্র বেতক্ষাভ বনো গ্যাবিত়েল বোবরে ফন্ট বচবলর
সেগ েবনি রােিবে বহসাতে বনযু ি হত়েতেন
গ্যাবিত়েল বোবরে ফন্ট জচজলর েু এেং 36েম রাষ্ট্রপজে জহসাকে জ যুক্ত
হক়েকে । 36 েের ে়েসী এই োমপন্থী জচজলর ইজেহাকস অজফকস অজধজিে
সেণকজ ি ব ো । জেজ বসোজস্ত়ো জপক করর স্থলাজভজষক্ত হ । গ্যাজিক়েল
বোজরক ফন্ট 2022-2026 সাল পযণি রাষ্ট্রপজের এই োজ়েকে থাককে ।
একি োি প্রজেজ জধ জহসাকে, জেজ 2011-2013 সাল পযণি জচজলর োি
জেকক্ষাকভর জেকেষ ব্যজক্তে হক়ে ওকে । বোজরক দ্যোর ম্যাগালাক স এেং
অযান্টাকণ টিক বিলার প্রজেজ জধেকারী বচম্বার অফ বডপু টিকি জ েণাজচে
হক়েজেকল , প্রথকম 2013 সাকল স্বেন্ত্র প্রাথী জহসাকে এেং োরপকর 2017 সাকল
িড ফ্রকন্টর অংে জহসাকে, একটি োমপন্থী বিাট যা জেজ অন্যান্য কক়েকটি
েকলর সাকথ জেজর ককরজেকল ।

রাবে়োর Most Favored Nation বেি স্ট্যাটাস প্রেযাহার েরা
হল: মাবেগন যু িরাে
রাষ্ট্রপজে জেকড ব াষর্া ককরকে বয মাজকণ যুক্তরাষ্ট্র - G7, ইউকরাপী়ে
ইউজ ়ে এেং NATO সহ - রাজে়োর Most Favored Nation (MFN)
োজর্িয মযণাো প্রেযাহার করকে ৷ রাজে়োর PNTR িযাটাস প্রেযাহার করা হকল
মাজকণ যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত রাজে়ো আমোজ কে েু শুল্ক োড়াকে এেং আকরাপ
করকে পারকে । মাজকণ যুক্তরাকষ্ট্র, “most favoured nation” permanent
normal trade relations (PNTR) াকমও পজরজচে । শুধু মাি উত্তর
বকাজর়ো এেং জকউো মাজকণ যুক্তরাষ্ট্র বথকক “most favoured nation”
মযণাো উপকভাগ ককর া ।
এই পেকক্ষকপর মূল লক্ষয হল ইউকক্রক আগ্রাসক র িন্য রাজে়ো সরকারকক
োজস্ত বেও়ো । যুক্তরাষ্ট্রও রাজে়ো়ে জেলাস দ্রব্য রপ্তাজ করকে া । এর আকগ
রাজে়ো বথকক বেল ও জ্বালাজ আমোজ জ জষি ককরকে যুক্তরাষ্ট্র । এই
পেকক্ষপটি ধ ী পজিমী োিাকর রপ্তাজ করার ক্ষমোকক হ্রাস ককর রাজে়োর
অথণন জেক ক্ষজে করকে | এটি আকমজরকা এেং আমাকের ব্যেসাজ়েক
অংেীোরকের িন্য খরচ োড়াকে, যারা প্রভাজেে রাজে়ো পকের উপর জ ভণ র
করকে পাকর।

State News in Bengali
ভারতের প্রথম বিবজটাল ও়োটার ব্যাঙ্ক ‘AQVERIUM’
বেঙ্গালু রুতে চালু হত়েতে
ভারকের প্রথম জডজিটাল ও়োটার ব্যাঙ্ক, 'AQVERIUM' কর্ণাটককর বেঙ্গালু রু
েহকর চালু করা হক়েকে, যা আরও ভাল িল ব্যেস্থাপ ার লকক্ষয চালু করা একটি
উদ্ভাে ী উকদ্যাগ । এটি AquaKraft Group Ventures দ্বারা গঠিে ।
েথ্যপ্রযুজক্ত, েক্ষো উন্ন়ে এেং উকদ্যাক্তাকের সাকথ বটকসই এেং সেু ি
প্রযুজক্তর সমন্বক়ে গঠিে এটি একটি অ ন্য উদ্ভাে । এটি সমস্ত প্রজেিা এেং
উত্স বথকক পাও়ো িকলর বডটার একটি জকউকরকটড োজলকা, যা জকেু সাধারর্
উন্ন়ে চযাকলঞ্জ বমাকাকেলা়ে সহা়েো করকে ।
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িাঞ্জাতের নেুন মু খ্যমন্ত্রী বহতসতে েিথ বনতলন ভগেি মান
ভগেি মান পাঞ্জাকের 18েম মুখ্যমন্ত্রী জহসাকে েপথ গ্রহর্ করকল | আম
আেজম পাটিণ 117-সেকের পাঞ্জাে জেধা সভা়ে 92টি আস জিকেকে, কংকগ্রস
এেং এসএজড-জেএসজপ বিাটকক হাজরক়েকে । 'বজা বোতল বসা বনহাল' এেং
'ভারে মাো বে জ়ে' বলাগা জেক়ে ভগেি মা েপথ গ্রহর্ অ ুিাক
উপজস্থে মা ুষকের ধন্যোে িাজ ক়েকে । ভগেি মা োর েক্তৃো বেষ ককর
‘ইনবেলাে বজন্দাোে’ (জেপ্লে েী ি
ণ ীেী বহাক) জেক়ে।
ে-জ েণাজচে AAP জেধা়েক োড়াও, জেজির মুখ্যমন্ত্রী অরজেন্দ বকিজরও়োল এেং
অন্যান্য জসজ ়ের েকলর ব োরাও অ ুিাক উপজস্থে জেকল । অ ুিাক উপজস্থে
অন্যান্য ব োকের মকধ্য জেকল জেজির বডপু টি জসএম মনীে বসতসাবে়ো এেং
জেজির পজরকেেমন্ত্রী বগািাল রাই ।

বমেন ইন্দ্রধনু ষ: 90.5% েভাতরজ সহ সম্পূ ণগ টিোোতন ওবড়ো
েীতষগ রত়েতে
ন্যাে াল ফযাজমজল বহলথ সাকভণ (NFHS)-5 অ ুসাকর, ওবড়ো জমে
ইন্দ্রধ ুকষর অধীক 90.5% কভাকরি সহ ভারকে সম্পূ র্ণ টিকাোক র োজলকা়ে
েীষণ রািয হক়ে উকেকে । ই কট জসফাইড জমে ইন্দ্রধ ুষ 4.0 (IMI) 7 মাচণ
2022 োজরকখ মা ও জেশুর প্রজেকরাধমূলক স্বাস্থযকসো প্রো এেং সম্পূ র্ণ
টিকাো কভাকরি োড়াক ার িন্য ওজড়ো়ে চালু করা হক়েজেল।
ওজড়োর 20টি বিলা়ে সম্পূ র্ণ টিকাোক র হার 90% এর উপকর পাও়ো বগকে
এেং োজক 10টি বিলা়ে 90% এর কম । গঞ্জাম, েটে, বেন্দ্রিাড়া,
ঝাড়সু গুো, বোরািু ট, বেওনঝার, মালোনবগবর, খু রো, সম্বলিু র,
ম়েুরভঞ্জ এেং সু ন্দরগড় বিলাগুজলকক IMI-এর অধীক অিভুণক্ত করার িন্য
জ েণাজচে করা হক়েজেল।

োবমলনাড়ু বিতোতপ্রািাক্টস BIS সাটিগবফতেেন িাও়োর বক্ষতত্র
বেতশ্বর প্রথম LAB উৎিােনোরী বোম্পাবন হত়ে উতেতে
োজমল াড়ু বপকরাকপ্রাডাক্টস জলজমকটড ( TPL ) হল জেকশ্বর প্রথম জলজ ়োর
অযালকাইলকে জি (LAB) উত্পাে কারী সংস্থা, যা েু যকরা অফ ইজি়ো
িযািাডণস (BIS) দ্বারা প্রেযজ়েে । TPL এর ‘সু পারোে’ িযাি বেকের
সেকচক়ে সু পজরজচে োেকরটজর িযািগুজলর মকধ্য একটি । োিাকরর েীষণস্থা ী়ে
এেং ভারকে রাসা়েজ ককর একমাি অ ুকমাজেে জেকক্রো জহসাকে TPL-এর
অেস্থা সাটিণজফককে দ্বারা েজক্তোলী হকে । োক়োজডকগ্রকডেল জডটারকিন্ট
জেজর করকে LAB এর ব্যেহার করা বযকে পাকর, এটিকক প্রচজলে জডটারকিন্ট
ফমুণকলেক র বচক়ে আরও বটকসই জেকল্প জহসাকে জেজর করা হকে ।

বত্রিু রা সরোর "মু খ্যমন্ত্রী চা শ্রবমে েল্যাণ িবরেল্পনা" ব াষণা
েতরতে
জিপু রা সরকার চাক়ের শ্রজমককের িন্য ‘মু খ্যমন্ত্রী চা শ্রবমে েল্যাণ প্রেল্প’
ামক একটি জেকেষ প্রকল্প এর ব াষর্া ককরকে । এই প্রককল্পর আওো়ে 85
বকাটি টাকা েরাদ্দ ককর জিপু রার 7000 ি চা োগা শ্রজমককক সামাজিক
জ রাপত্তা বেষ্ট ীর আওো়ে আ া হকে । এই জেকেষ প্রকল্পটি রািয সরকার এেং
বকন্দ্রী়ে সরকার দ্বারা চা োগাক র শ্রজমককের িন্য প্রাপ্য সু কযাগ-সু জেধাগুজলকক
একীভূে ককর আোস , বরে এেং আজথণক সহা়েো জ জিে করকে।
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বজযাবেরাবেেয বসবন্ধ়ো মধ্যপ্রতেতের বগা়োবল়েতর প্রথম বরান
স্কুতলর উতবাধন েরতলন
বকন্দ্রী়ে বেসামজরক জেমা পজরেহ মন্ত্রী বজযাবেরাবেেয বসবন্ধ়ো এেং
মধ্যপ্রকেকের মুখ্যমন্ত্রী বেেরাজ বসিং বচৌহান বযৌথভাকে মধ্যপ্রতেতের
বগা়োবল়েতর প্রথম বরা স্কুকলর উকদ্বাধ ককরকে । এই বরা স্কুলটি
মধ্যপ্রকেকের জেজভন্ন েহকর বখালার পজরকল্প া করা পাাঁচটি বরা স্কুকলর মকধ্য
একটি । অন্য চারটি েহর হল বভািাল, ইতন্দার, জেলিু র এেং সােনা ।

2050 সাল নাগাে বনট-বজতরা োেগ ন বনিঃসরণ: মু ম্বাই প্রথম েবক্ষণ
এবে়োর েহর বহতসতে লক্ষয বনধগ ারণ েতরতে
মুম্বাই, মহারাষ্ট্র '2050 সাকলর মকধ্য কােণ জ ঃসরর্ েূ ন্য করার' জেেে কাোকমা
ব াষর্া ককরকে এেং েজক্ষর্ এজে়োর প্রথম েহর জহকসকে এই ধরক র লক্ষয
জ ধণারর্ ককরকে । মুম্বাই লক্ষয 2070 সাকলর মকধ্য জ ট েূ ন্য জ গণমক বপৌাঁোক ার
ভারকের লক্ষয বথকক 20 েের এজগক়ে রক়েকে ৷ লক্ষযগুজলর মকধ্য 2030 সাকলর
মকধ্য গ্রী হাউস গ্যাস (GHG) জ গণমক 30% হ্রাস এেং 2040 সাকলর মকধ্য
44% হ্রাস অিভুণক্ত রক়েকে ৷
মুম্বাই জডকােণ াইকিে ব্যেস্থার িন্য বেে কক়েকটি স্বল্পকম়োেী লক্ষয জ ধণারর্
ককরকে, বযম পােজলক রান্সকপাটণকক জেদ্যযো়ে করা | মুম্বাই েহরটি 2023
সাকলর মকধ্য 130 জেজল়ে টাকা (USD $1.7 জেজল়ে ) ব্যক়ে 2,100টি
জেদ্যযজেক োস গ্রহর্ করার পজরকল্প া ককরকে ।

Economy News in Bengali
বফব্রু়োবরতে খু চরা মূ ল্যস্ফীবে 6.07%
বফব্রু়োজরকে, ভারকের খু চরা মুদ্রাস্ফীজের হার আট মাকসর মকধ্য সেকচক়ে বেজে
হক়েকে | consumer price index (CPI)-জভজত্তক মূেস্ফীজের হার 6.01
েোংে বথকক বেকড় বফব্রু়োজরকে 6.07 েোংে হক়েকে |

EPFO 2021-22 এর জন্য PF আমানতের সু তের হার েবমত়ে
8.1% েতরতে

অথগ মন্ত্রী বনমগ লা সীোরমন অথগ েের 2022-23-এর জন্য জম্মু ও
োশ্মীতরর উতেতে 1.42 লক্ষ বোটি টাো োতজতটর ব াষণা েরা
হত়েতে
বলাকসভা়ে, অথণমন্ত্রী জ মণলা সীোরাম 2022-23 অথণেেকরর িন্য িম্মু ও
কাশ্মীকরর িন্য 1.42 লক্ষ বকাটি টাকার োকিট প্রস্তাে ককরকে । অথণমন্ত্রী
জ মণলা সীোরাম 2021-22 অথণেেকরর িন্য বকন্দ্রোজসে অঞ্চকলর অজেজরক্ত
োজেগুজলও বপে ককরকে , যার বমাট অথণ মূে 18,860.32 বকাটি

োজার মূ লধতনর বেে বথতে ভারে বেতশ্বর েীষগ িাাঁচটি ক্লাতে
প্রতেে েতরতে
োিার মূলধক র উপর ব্লুমোকগণর সাম্প্রজেক েথ্য অ ুসাকর, প্রথমোকরর িন্য
ভারকের ইকুইটি োিার market capitalization এর পজরকপ্রজক্ষকে জেকশ্বর
েীষণ 5টি বেকে অিভুণক্ত হক়েকে । 3.21 ট্রিজল়ে মাজকণ ডলাকরর সামজগ্রক
োিার মূলধ সহ ভারে 5ম স্থাক রক়েকে ৷ ভারকের বমাট জেশ্ব market
capitalization োাঁজড়ক়েকে USD 109.22 ট্রিজল়ে । মাজকণ যুক্তরাষ্ট্র 47.32
ট্রিজল়ে মাজকণ ডলাকরর সামজগ্রক োিার মূলধ জ ক়ে রযাজঙ্কংক়ের েীকষণ রক়েকে |
োরপকরই রক়েকে যথাক্রকম চী (USD 11.52 ট্রিজল়ে ), িাপা (6 ট্রিজল়ে
মাজকণ ডলার) এেং হংকং (USD 5.55 ট্রিজল়ে )|

Rankings & Reports News in Bengali
Fortune India িরেেী 500 োবলো 2022: RailTel 124 েম
স্থাতন রত়েতে
RailTel Corporation of India Limited (RailTel) 8ম সংস্করর্ ফরচু
ইজি়ো দ্য ব ক্সট 500 (2022 সংস্করর্) ভারকে কমণরে েীষণ মাঝাজর আকাকরর
বকাম্পাজ গুজলর মকধ্য 124েম স্থাক রক়েকে ৷ এটি ভারে সরকাকরর (GoI)
একমাি বটজলকম পােজলক বসক্টর আিারকটজকং(PSU) বকাম্পাজ । ভারকে
2021 সাকল কাি করা েীষণ মাঝাজর আকাকরর বকাম্পাজ গুজলর োজলকা়ে এটি
197েম স্থাক জেল ।
RailTel োড়াও, IRCTC হল একমাি বরলওক়ে PSU, যা োজলকা়ে 309
ম্বকর রক়েকে |

অেসর েহজেল সংস্থা, Employees Provident Fund Organisation
(EPFO) 2021-22 সাকলর িন্য সু কের হার কজমক়ে 8.10% ককরকে। এই
হার পূ কেণর েেকরর েুল া়ে 0.4% কম । 2020-21 এেং 2019-20 সাকল PF
আমা কের সু কের হার জেল 8.5% ।

মগগ যান স্ট্যানবল FY23-এর জন্য ভারতের বজবিবি 7.9% প্রতজক্ট
েতরতে
বরটিং একিজন্স মরগা িযা জল 2022-23 (FY23) এর িন্য ভারকের জিজডজপ
েৃ জির পূ েণাভাস 7.9% অ ুমা ককরকে । বেকলর োকমর উপর রাজে়ো-ইউকক্র
দ্বকের প্রভাকের কারকর্ এটিকক োর আকগর অ ুমা বথকক 50 bps কম করা
হক়েকে । মরগা িযা জল বেকের খু চরা মুদ্রাস্ফীজের োজড়ক়ে 6%- ককরকে |
3
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SIPRI বরতিাটগ: ভারে অতের েৃ হত্তম আমোবনোরে বহসাতে
আবেভূগে হত়েতে
িককহাম ইন্টারন্যাে াল জপস জরসাচণ ই জিটিউট (SIPRI) আিিণাজেক অস্ত্র
স্থা ািকরর প্রের্ো, 2021-এর উপর একটি সাম্প্রজেক প্রজেকেে প্রকাে
ককরকে ৷ প্রজেকেে অ ুসাকর, ভারে এেং বসৌজে আরে 2017-21 সাকলর মকধ্য
অকস্ত্রর েৃ হত্তম আমোজ কারক জহসাকে আজেভূণে হক়েকে৷ দ্যটি বেে জমজলেভাকে
সমস্ত জেশ্বব্যাপী অকস্ত্রর 11% ক্র়ে ককরকে । জমের (5.7%), অকেজল়ো (5.4%)
এেং চী (4.8%) যথাক্রকম েীষণ 5 এর পরেেী জে টি েৃ হত্তম আমোজ কারক ।
প্রজেকেেক ভারেকক োজলকার েীকষণ রাখা হক়েকে। ভারকের বমাট আমোজ র
85% জে টি বেে বথকক একসকে, এই জে টি বেে হল রাজে়ো (46%), ফ্রান্স
(27%), এেং মাজকণ যুক্তরাষ্ট্র (12%) |

বিবজটাল েবিিং 2021-এ বেশ্বব্যািী বেবনত়োগ: ভারে ববেী়ে স্থাতন

েীষগ 5টি LDI বেে:
1. সু ইকড
2. বড মাকণ
3. রওক়ে
4. বকািাজরকা
5. জ উজিোি
ভারতের িারফরম্যান্স:
•

এটি ভারেকক 179টি বেকের মকধ্য LDI-বে 93েম স্থাক একটি জ েণাচ ী
জস্বরাচার জহসাকে বশ্রর্ীেি ককর ।

•

প্রজেকেেক েলা হক়েকে, ভারে জেকশ্বর েীষণ েে 'জস্বরাচারী'বের মকধ্য
একটি।

•

LDI বে 93েম স্থা , ভারে "জ কচ 50%" বেেগুজলর মকধ্য রক়েকে ৷

•

ইকলকক্টারাল বডকমাকক্রজস ই কডকক্স এটি আরও জ কচ ব কম একসকে,
100-এ, এম জক Deliberative Component Index-এ 102 স্থাক
ব কম একসকে ।

•

েজক্ষর্ এজে়ো়ে, LDI-বে ভারে শ্রীলঙ্কার ীকচ (88), ব পাল (71), এেং
ভুটা (65) এেং পাজকস্তাক র (117) উপকর রক়েকে।

রত়েতে
জডলরুকমর লি ও অংেীোরকের জেকেষর্ অ ুসাকর, সহ-জেজ ক়োগ বডটা,
জডজিটাল েজপং বকাম্পাজ গুজলর িন্য ভারে হল জদ্বেী়ে েৃ হত্তম জেশ্বব্যাপী
বভঞ্চার কযাজপটাল ই কভিকমন্ট হাে, যা 2020 সাকলর 8 জেজল়ে ডলার বথকক
2021 সাকল 22 জেজল়ে ডলাকর 175% েৃ জি বপক়েকে৷ জেশ্বব্যাপী, মাজকণ
যুক্তরাকষ্ট্রর পকর ভারে জদ্বেী়ে স্থাক রক়েকে | োরপকর, চী 14 জেজল়ে ডলার
জ ক়ে েৃেী়ে এেং যুক্তরািয 7 জেজল়ে ডলার জ ক়ে চেুথণ স্থাক রক়েকে ।
ভারকের মকধ্য, বেঙ্গালু রু 2021 সাকল জডজিটাল েজপংক়ে $14 জেজল়ে মূকের
বভঞ্চার কযাজপটাল (VC) জেজ ক়োকগর সাকথ জেশ্বব্যাপী েীকষণ রক়েকে, োরপকর
$4 জেজল়ে সহ গুরুগ্রাম 7 ম্বকর এেং $3 জেজল়ে সহ মুম্বাই 10 ম্বকর রক়েকে
৷
Ranking:
Rank

Country

Investment

1

United States (US)

USD 51 billion

2

India

USD 22 billion

3

China

USD 14 billion

4

United Kingdom

USD 7 billion

V-Dem's Democracy Report 2022: ভারে 93েম স্থাতন
রত়েতে
সু ইকডক র বগাকথ োগণ জেশ্বজেদ্যালক়ের জভ-বডম ই জিটিউট সম্প্রজে
বডকমাকক্রজস জরকপাকটণর সেণকেষ সংস্করর্টি প্রকাে ককরকে । গকেষর্াটির
জেকরা াম জেল ‘Democracy Report 2022: Autocratisation
Changing Nature?’ । প্রজেকেে টি জলোকরল বডকমাকক্রটিক ই কডকক্স
(LDI) বস্কাকরর জভজত্তকে বেেগুজলকক চারটি োসক র প্রকাকর বশ্রর্ীেি ককর:
অসাম্প্রোজ়েক গর্েন্ত্র, জ েণাচ ী গর্েন্ত্র, জ েণাচ ী জস্বরেন্ত্র এেং েন্ধ জস্বরাচার।
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Business News in Bengali
L&T এেটি MSME-এর ই-েমাসগ প্ল্যাটফমগ ‘সু বফন’ চালু
েতরতে
Larsen & Toubro (L&T) L&T-SuFin ই-কমাসণ প্লযাটফমণ প্রজেিা
ককরকে । এটি বেকের প্রথম অন্যান্য ব্যেসা়ে জেজক্র করা জেল্প পে এেং
পজরকষোগুজলর িন্য সম্পূ র্ণ ই-কমাসণ প্লযাটফমণ । প্লযাটফকমণর বল কে খরচ প্রা়ে
1.5 েোংে । B2B ই-কমাসণ প্লযাটফকমণর মাধ্যকম, বকাম্পাজ র মূল লক্ষয জেল
ব্যেসার ক্ষমো়ে , জেকেষ ককর ক্ষুদ্র, বোট এেং মাঝাজর উকদ্যাকগর |

IIFL বসবেউবরটিজ "OneUp" প্রাইমাবর মাতেগটস ইনতভস্ট্তমন্ট
প্ল্যাটফমগ চালু েতরতে
IIFL জসজকউজরটিি জলজমকটড (পূ কেণ ইজি়ো ই কফালাই জলজমকটড) চালু
ককরকে ‘OneUp’, ভারকের প্রথম প্রাথজমক োিার জেজ ক়োগ প্লযাটফমণ। এই
প্লযাটফকমণর মাধ্যকম, প্রাথজমক পােজলক অফার (আইজপও), -ক ভাকটণেল
জডকেঞ্চার (এ জসজড) এেং সােণকভৌম বসা ার েকি (এসজিজে) জেজ ক়োগ করা
বযকে পাকর । OneUp প্লযাটফকমণ, IPO আকেে গুজল 24×7 এেং IPO জেজডং
বখালার জে জে আকগ গ্রহর্ করা হ়ে ।

মহানেী বোলবফল্ডস বলবমতটি এখন ভারতের েৃ হত্তম ে়েলা
উৎিােনোরী প্রবেিান হত়ে উতেতে
বকাল ইজি়োর একটি সহকযাগী মহানেী বোলবফল্ডস বলবমতটি (MCL)
ব াষর্া ককরকে বয, এটি বেকের েৃ হত্তম ক়েলা উৎপাে কারী হক়ে উকেকে ।
2021-22 আজথণক েেকর, বকাম্পাজ টি 157 জমজল়ে ট ক়েলা উৎপাে
ককরকে েকল িা াক া হক়েকে ।
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Agreement News in Bengali

রবঞ্জে রথ অত়েল ইবন্ড়ো বলবমতটতির বচ়োরম্যান এেিং MD

IIT রুরবের সাতথ BIS স্ট্যান্ডািগাইতজেন সিংক্রাি োযগ ক্রতমর
জন্য টাই আি েতরতে

বহসাতে মতনানীে হত়েতেন

েু যতরা অফ ইবন্ড়োন স্ট্যান্ডািগস (BIS) এেং আইআইটি রুরবে আইআইটি
রুরজককে এেটি 'বেআইএস স্ট্যান্ডািগাইতজেন বচ়োর প্রতফসর' প্রজেিার
িন্য একটি সমকঝাো স্মারক (MoU) স্বাক্ষর ককরকে । এই প্রথম BIS একটি
ই জিটিউকট িযািাডণাইকিে বচ়োর জেজর করকে চকলকে | এটি ইগভক ণকন্সর িন্য IIT-এর ব্লককচই অযাজপ্লককে গুজলর মকো গুরুেপূ র্ণ
বক্ষিগুজলকে িযািাডণ স্থাপ করকে সহা়েো করকে।

ব্যেস্থাপ া পজরচালক জহকসকে জ যুক্ত করা হক়েকে । জেজ েেণ মা বচ়োরম্যা ও

রজঞ্জে রথকক অক়েল ইজি়ো জলজমকটড(OIL)-এর পরেেী বচ়োরম্যা ও
ব্যেস্থাপ া পজরচালক সু েীল চন্দ্র জমকশ্রর স্থাক এই পকে জ যুক্ত হকে । েেণ মাক
রজঞ্জে রথ জম াকরল এক্সকপ্লাকরে ককপণাকরে জলজমকটড (MECL)-এর
বচ়োরম্যা ও ব্যেস্থাপ া পজরচালক পকে কমণরে । অক়েল ইজি়ো জলজমকটড হল
ভারে-সরকাকরর মাজলকা াধী

জদ্বেী়ে েৃ হত্তম অপজরকোজধে বেল এেং

প্রাকৃজেক গ্যাস উৎপাে কারী বকাম্পাজ |

Appointment News in Bengali
শুভমান বগল এেিং ঋেুরাজ গা়েেও়োে My11Circle-এর িযান্ড
অযাম্বাতসির বহতসতে মতনানীে হত়েতেন
ভারকের েীষণস্থা ী়ে জডজিটাল েক্ষো বগম বকাম্পাজ Games24x7 প্রাইকভট
জলজমকটড ভারেী়ে জক্রককটার শুভমান বগল এেং রুেুরাজ গা়েেও়োেতে
My11Circle ফযান্টাজস বগজমং প্লযাটফকমণর িন্য েু িযাি অযাম্বাকসডর
জহকসকে জ যুক্ত ককরকে । োরা উভ়েই টিজভ, জডজিটাল এেং বসাশ্যাল জমজড়ো
প্লযাটফমণ িু কড় Games24x7 এর মাজিজমজড়ো প্রচারাজভযাক থাককে ।

োজাজ আবল়োঞ্জ বজনাতরল ইন্সু যতরতন্সর MD এেিং CEO েিন
বসিংতগল 5 েেতরর এক্সতটনেন বিত়েতেন
োিাি আজল়োঞ্জ বি াকরল ইন্সু যকরন্স এর MD এেং CEO েপ জসংকগকলর
িন্য পাাঁচ েেকরর এক্সকট েক র ব াষর্া করা হক়েকে । োিাি আজল়োঞ্জ
বি াকরল ইন্সু যকরন্স এক জেেৃ জেকে েকলকে বয েু বম়োেটি শুরু হকে 1
এজপ্রল, 2022 বথকক । েপ জসংকগকলর ব েৃকে, বকাম্পাজ টি েৃ জি,
লাভি কো এেং গ্রাহক- জ জিে ককর বেকের েৃ হত্তম এেং সেকচক়ে
লাভি ক প্রাইকভট বি াকরল ইন্সু যকরকন্স পজরর্ে হক়েকে।
MD এেং CEO জহসাকে ব্যেসাটি 350 বকাটি টাকারও বেজে একটি ক্রমেধণমা
আিাররাইটিং মু াফা ককরকে, 16 েোংকের CAGR হাকর রািস্ব েৃ জি
ককরকে, 30 েোংকেরও বেজে CAGR -এ েজধণে জ ট মু াফা (PAT) অিণ
ককরকে |

রজঞ্জে রথ ভারকের রাষ্ট্রপজের কাে বথকক সম্মা ি ক িােী়ে ভূ-জেজ্ঞা
পু রস্কার 2016 এর প্রাপক । জেজ ‘আিারগ্রাউি বিাকরি বটকক ালজিস’
াকম একটি েইক়ের রচ া ককরকে এেং বেে জকেু প্রযুজক্তগে গকেষর্াপি
প্রকাে ককরকে এেং ভারে ও জেকেকের সকম্মলক অংেগ্রহর্ও ককরকে ।

এ়োর ইবন্ড়োর বচ়োরম্যান বহতসতে এন চন্দ্রতেখরতনর নাম ব াষণা
েরা হত়েতে
টাটা সকন্সর বচ়োরম্যা , এ চন্দ্রকেকর কক এ়োর ইজি়োর বচ়োরম্যা জহকসকে
জ যুক্ত করা হক়েকে। 2022 সাকলর বফব্রু়োজরকে, এ চন্দ্রকেখর কক পাাঁচ
েেকরর জদ্বেী়ে বম়োকের িন্য টাটা সকন্সর বচ়োরম্যা জহসাকে পু রা়ে জ যুক্ত
করা হক়েজেল । টাটা সন্স েীঘ্রই এ়োর ইজি়োর িন্য একি

েু MD এেং

CEO এর াম ব াষর্া করকে |
চন্দ্রকেখর টাটা ক সালকটজন্স সাজভণ কসস, টাটা বমাটরস, টাটা জিল, টাটা
বকজমকযালস এেং টাটা ক জিউমার বপ্রাডাক্ট সহ আরও কক়েকটি টাটা গ্রুপ
বকাম্পাজ র

-এজক্সজকউটিভ বচ়োরম্যা জহকসকে কাি ককর । গে মাকস জেজ

টাটা সকন্সর জ েণাহী বচ়োরম্যা জহকসকে আরও পাাঁচ েেকরর িন্য পু জ ণযুক্ত হ ।

অজ়ে ভূষণ িাতন্ডতে NFRA-এর বচ়োরম্যান বহসাতে বনযু ি েরা
হত়েতে
অি়ে ভূষর্ পাকিকক 3 েেকরর িন্য ন্যােনাল বফনাবন্স়োল বরতিাটিগিং
অথবরটি (NFRA) এর বচ়োরম্যা জহকসকে জ যুক্ত করা হক়েকে । পাকি,
1984-ব্যাকচর মহারাষ্ট্র কযাডাকরর আইএএস অজফসার | জেজ গে েেকরর
বফব্রু়োজরকে রািস্ব সজচে জহসাকে অেসর জ ক়েজেকল ।
মজন্ত্রপজরষকের জ ক়োগ কজমটি (ACC) প্রাক্ত রািস্ব সজচে এজেজপ পাকিকক
NFRA-এর বচ়োরপাসণ জহসাকে োজ়েে গ্রহকর্র োজরখ বথকক জে েেকরর
িন্য ো োজ়েেপ্রাকপ্তর ে়েস 65 েের া হও়ো পযণি জ ক়োকগর অ ুকমাে
জেক়েকে।
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IRDAI-এর বচ়োরম্যান বহতসতে বেোেীষ িান্ডাতে বনযু ি েরা
হত়েতে
বেোেীষ িান্ডাতে ইন্সু যতরন্স বরগুতলটবর অযান্ড বিতভলিতমন্ট অথবরটি
অফ ইবন্ড়ো (IRDAI)-এর বচ়োরম্যা জহকসকে জ যুক্ত করা হক়েকে । জেজ
একি প্রাক্তর্ আজথণক বসো সজচে । সুভাষ চন্দ্র খু জি়োর বম়োে পূ র্ণ হোর
বথকক 2021 সাকলর বম বথকক IRDAI-এর বচ়োরম্যাক র পেটি েূ ন্য জেল ।
পািা, উত্তরপ্রকেে কযাডাকরর 1987-ব্যাকচর একি IAS অজফসার | জেজ দ্যই
েেকরর বম়োকের পর এই েেকরর িা ু়োজরকে আজথণক পজরকষো সজচকের পে
বথকক অেসর ব ৷
মজন্ত্রপজরষকের জ ক়োগ কজমটি প্রাথজমকভাকে োজ়েে গ্রহকর্র পর বথকক জে
েেকরর িন্য েীমা জ ়েন্ত্রককর বচ়োরপারস জহকসকে বেোেীষ পািাকক
জ ক়োকগর অ ুকমাে জেক়েকে । সু ভাষ চন্দ্র খু জি়ো গে েেকরর বম মাকস োর
বম়োে বেষ করার পকর েূ ন্যপে জেজর হও়োর প্রা়ে 9 মাস পকর IRDAI
বচ়োরম্যাক র জ ক়োগটি হ়ে ।

বেচারিবে এ. বে. বসবক্রতে চারধাম প্রেল্প েবমটির বচ়োরিাসগ ন
বহসাতে বনযু ি েরা হত়েতে
ভারকের সু জপ্রম বকাটণ এর জেচারপজে (অেসরপ্রাপ্ত.) এ বক জসজক্রকক চারধাম
প্রককল্পর উচ্চ ক্ষমোসম্পন্ন কজমটির (এইচজপজস) বচ়োরপাসণ জহকসকে জ যুক্ত
করা হক়েকে । পূ েণেেী বচ়োরপাসণ অধ্যাপক রজে বচাপড়া 2022 সাকলর
বফব্রু়োজরকে পেেযাগ ককরজেকল | জেচারপজে জড. ও়োই. চন্দ্রচূড় এেং সূ যণ
কাকির একটি বেঞ্চ বচ়োরম্যা জহসাকে অধ্যাপক রজে বচাপড়ার পেেযাগ গ্রহর্
ককরকে।

Banking News in Bengali
বরজাভগ ব্যাঙ্ক অফ ইবন্ড়ো (RBI) Paytm Payments Bank Ltd
বে নেুন গ্রাহেতের অনতোবিগিং েন্ধ েরার বনতেগ ে বেত়েতে
জরিাভণ ব্যাঙ্ক অফ ইজি়ো (RBI) Paytm Payments Bank Ltd-বক অজেলকম্ব
েু গ্রাহককের অ কোজডণং েন্ধ করার জ কেণ ে জেক়েকে । ব্যাংকটিকক আইটি
জসকিকমর একটি জেস্তৃে জসকিম অজডট পজরচাল া করার িন্য একটি আইটি
অজডট ফামণ জ ক়োগ করার িন্যও জ কেণ ে বেও়ো হক়েকে । RBI ব্যাজঙ্কং
বরগুকলে অযাক্ট, 1949-এর ধারা 35A-এর অধীক জ কির ক্ষমো প্রক়োগ
ককর এই জসিািটি জ ক়েকে ।

চীনা সিংস্থাগুবলর বিটা লঙ্ঘতনর জন্য RBI বারা বিটিএম
বিতমন্টস ব্যাঙ্কতে োবি বেও়ো হত়েতে
RBI বপটিএম বপকমন্টস ব্যাঙ্ককক েু গ্রাহক গ্রহর্ করা বথকক জেরে বরকখকে,
কারর্ বপটিএম বপকমন্টস ব্যাঙ্ক বেকের অন্যান্য সাভণ াকর বডটা রা জিট করার
অ ুমজে জেক়ে আই ভঙ্গ ককরকে এেং ব্যাকঙ্কর গ্রাহককের সঠিকভাকে
প্রমার্ীকরর্ করকে ব্যথণ হক়েকে ।
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Science & Technology News in Bengali
ISRO োত্রতের জন্য েরুণ বেজ্ঞানী বপ্রাগ্রাম "YUVIKA" এর
আত়োজন েতরতে
ইজি়ো বেস জরসাচণ অগণা াইকিে (ISRO) স্কুকলর োি-োিীকের িন্য
একটি জেকেষ বপ্রাগ্রাকমর আক়োি করকে যার াম "যু ে বেজ্ঞানী েমগক্রম"
(YUVIKA) ো "েরুণ বেজ্ঞানী বপ্রাগ্রাম" । জেজ্ঞা ও প্রযুজক্তকে উেী়েমা
প্রের্ো সম্পককণ সকচে ো জেজরর উকদ্দকশ্য, এই বপ্রাগ্রামটি আরও বেজে োিোিীকক জেজ্ঞা , প্রযুজক্ত, প্রককৌেল এেং গজর্ে (STEM)-এ গকেষর্া এেং
কযাজর়োর গড়কে উৎসাজহে করকে েকল আো করা হকে ।
বপ্রাগ্রাতমর বেেে বেেরণ:
•

ISRO ই়েং সাক়েজন্টি বপ্রাগ্রাম হল একটি আোজসক বপ্রাগ্রাম এেং এটি
16 বম, 2022 বথকক 28 বম, 2022 পযণি গ্রীষ্মকালী েু টিকে দ্যই
সপ্তাকহর বেজে সম়ে ধকর চলকে৷

•

সারা বেকে বমাট 150 ি 9 েম বশ্রজর্র োি এই বপ্রাগ্রাকমর িন্য জ েণাচ
করা হকে ।

•

বপ্রাগ্রামটি ISRO-এর পাাঁচটি বককন্দ্র পজরচাল ার পজরকল্প া করা হক়েকে,
এগুজল হল - জেক্রম সারাভাই বেস বসন্টার, U.R. রাও োকটলাইট
বসন্টার, বেস অযাজপ্লককে বসন্টার, ন্যাে াল জরকমাট বসজন্সং বসন্টার,
হা়েদ্রাোে এেং থণ-ইি বেস অযাজপ্লককে বসন্টার।

•

প্রককল্পর বেকষর জেকক োিকের শ্রীহজরককাটার সেীে ধাও়ো বেস
বসন্টার পজরেেণক জ ক়ে যাও়ো হকে ।

ISRO সফলভাতে SSLV-এর solid fuel-based booster এর
িরীক্ষা েতরতে
ভারেী়ে মহাকাে গকেষর্া সংস্থা (ISRO) অন্ধ্রপ্রকেকের শ্রীহজরককাটার সেীে
ধাও়ো বেস বসন্টাকর (SDSC) েু বোট োকটলাইট লঞ্চ বভজহককল
(SSLV) এর solid fuel-based booster stage (SS1) এর স্থল পরীক্ষা
সফলভাকে সম্পন্ন ককরকে । এটি লঞ্চ যাক র জে টি ধাকপর গ্রাউি বটজিং
সম্পন্ন ককরকে । যা টি এখ প্রথম ফ্লাইকটর িন্য প্রস্তুে, যা 2022 সাকলর বম
মাকস জ ধণাজরে হক়েকে।

Schemes and Committees News in
Bengali
গ্রাতমান্ন়েন মন্ত্রে ‘Gender Samwaad’ এর আত়োজন েতরতে
েী ে়োল অকিযাে়ে বযাি া-িােী়ে গ্রামীর্ িীজেকা জমে (DAY-NRLM),
মন্ত্রক দ্বারা আক়োজিে ‘Gender Samwaad’ -এর েৃেী়ে সংস্করকর্ বযাগ
জেকে 34টি রাকিযর 3000 িক রও বেজে রািয জমেক র কমী এেং স্ব-সহা়েো
বগািীর (SHGs) সেেরা লগ ই ককরকে । এটি একটি িােী়ে ভাচণু ়োল
প্রকচষ্টা, যা জলকঙ্গর দৃজষ্টককাকর্র জেক বথকক সারা বেকে জমেক র কাযণক্রম
সম্পককণ সকচে ো োড়াকে DAY-NRLM দ্বারা পজরচাজলে হ়ে ।
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মন্ত্রী হরেীি বসিং 'ইবন্ড়ো ও়োটার বিচ-িাইলট-বস্কল চযাতলঞ্জ'
চালু েতরতেন

ে়েটি ভারেী়ে বেমানেন্দতরর মতধ্য রত়েতে:

মন্ত্রককর অটল জমে ফর জরিু কভক ে অযাি আরো রান্সফরকমে
(AMRUT) 2.0 এর অধীক , বকন্দ্রী়ে আোস ও গর জেষ়েক মন্ত্রী
(MoHUA) এেং বপকরাজল়োম ও প্রাকৃজেক গ্যাস মন্ত্রী শ্রী হরেীপ জসং পু জর
'ইবন্ড়ো ও়োটারবিচ-িাইলট-বস্কল স্ট্াটগ-আি চযাতলঞ্জ' চালু ককরকে ।
1 অকক্টাের, 2021-এ মা ী়ে প্রধা মন্ত্রীর AMRUT 2.0-এর আ ুিাজ ক
উকদ্বাধ , লখ উকে বিককহাডারকের আকলাচ া (MoHUA-এর আিাজে কা
অমৃ ে মকহাৎসকের সম়ে) এেং 12 অকক্টাের, 2021-এ জমেক র মজন্ত্রসভা
অ ুকমােক র পকর আকস ৷

•

েিপজে জেোিী মহারাি আিিণাজেক জেমা েন্দর (CSMIA), মুম্বাই
(টা া 5ম েের)

•

ইজন্দরা গান্ধী আিিণাজেক জেমা েন্দর, ়োজেজি (টা া 4থণ েের)

Summits & Conference News in Bengali
MSME আইবি়ো হযাোথন 2022
MSME-এর বকন্দ্রী়ে মন্ত্রী, ারা়ের্ রাক MSME উদ্ভাে ী প্রকল্প
(ই জকউকেে , জডিাই , এেং আইজপআর) এর পাোপাজে MSME আইজড়ো
হযাকাথ 2022 এর আক়োিক র ব াষর্া ককরকে ৷ শ্রী রাক এই অ ুিাক
েক্তৃো জেক়ে েকলজেকল বয, আত্মজ ভণ র ভারকে MSME একটি অপজরহাযণ
ভূজমকা পাল ককর ৷ জেজ োজে ককর বয এই বপ্রাগ্রামগুজল উকদ্যাক্তাকের েু
ব্যেসা শুরু করকে সহা়েো করকে।

Awards & Honours News in Bengali
ে়েটি ভারেী়ে বেমানেন্দরতে ACI World’s ASQ Awards
2021 এর নামেরণ েরা হত়েতে
ভারে বথকক, এ়োরকপাটণ কাউজন্সল ইন্টারন্যাে াল(ACI) এর 2021 সাকলর
এ়োরকপাটণ সাজভণ স বকা়োজলটি (ASQ) সমীক্ষা়ে ে়েটি জেমা েন্দর 'আোর ও
অঞ্চল অনু সাতর বসরা বেমানেন্দর'-এর মকধ্য স্থা বপক়েকে । ACI
এ়োরকপাটণ সাজভণ স বকা়োজলটি (ASQ) অযাও়োডণ গ্রাহককের অজভজ্ঞো়ে
জেমা েন্দকরর বশ্রিেকক স্বীকৃজে জেকে যািী সু জেধার সাকথ সম্পজকণ ে 33টি
প্যারাজমটাকরর উপর জেকেচ া ককর।

বেভাগ - প্রবে েের 40 বমবল়েন যাত্রী

বেভাগ - প্রবে েের 15 বথতে 25 বমবল়েন যাত্রী
•

রািীে গান্ধী আিিণাজেক জেমা েন্দর, হা়েদ্রাোে

বেভাগ - প্রবে েের 5 বথতে 15 বমবল়েন যাত্রী
•

বকাজচ আিিণাজেক জেমা েন্দর, বকাজচ

•

সেণ ার েিভভাই প্যাকটল আিিণাজেক জেমা েন্দর, আহকমোোে

বেভাগ - প্রবে েের 2 বথতে 5 বমবল়েন যাত্রী
•

চেীগড় জেমা েন্দর, চেীগড়

সমি প্রবেতযাবগোমূ লে িরীক্ষার জন্য গুরুত্বিূ ণগ েথ্য:
•

জেমা েন্দর কাউজন্সল আিিণাজেক সের েফের: মজিল, কা াডা;

•

জেমা েন্দর কাউজন্সল আিিণাজেক প্রজেজিে: 1991।

Axis Bank IFR Asia Awards 2021-এ 'Asian Bank of the
Year' এর িু রস্কার বজতেতে
ভারকের েৃেী়ে েৃ হত্তম বেসরকারী ব্যাঙ্ক, অযাজক্সস ব্যাঙ্ক এজে়ো জেজ ক়োগ
ব্যাজঙ্কং বেকসর কভাকরি এেং েক্ষোর িন্য IFR এজে়োর এবে়োন ব্যাঙ্ক
অফ দ্য ই়োর িু রস্কার প্রো করা হক়েকে । পু রষ্কারটি সমস্ত products এেং
জেভাগগুজলকে ইকুযইটি এেং ঋর্ ইসু যকে ব্যাকঙ্কর অসামান্য অেো কক স্বীকৃজে
প্রো ককর ।
এই েের, ব্যাঙ্কটি জফ ান্স এজে়োর কাজি অযাও়োকডণ ‘ভারতের বসরা বিবসএম
হাউস’ পু রস্কারও জিকেকে । Axis Bank টা া 15টি কযাকলিার েের ধকর
ব্লুমোগণ জলগ বটজেল রযাজঙ্কং-এ এক ম্বর স্থা ধকর রক়েকে |

Important Dates News in Bengali
14 মাচগ আিজগাবেে গবণে বেেস িালন েরা হ়ে
আিজগাবেে গবণে বেেস (IDM) প্রজে েের 14ই মাচগ জেশ্বব্যাপী পাজলে হ়ে
। এটি িাই বেেস াকমও পজরজচে, কারর্ গাজর্জেক ধ্রুেক π (pi) বক 3.14-এ
েৃ ত্তাকার করা বযকে পাকর । এর লক্ষয হল জেজ্ঞা ও প্রযুজক্তকে গজর্কের
অপজরহাযণ ভূজমকা সম্পককণ মা ুষকক অেগে করা, িীেক র মা উন্নে করা,
মজহলাকের ক্ষমো়ে করা এেং বটকসই উন্ন়েক অেো রাখা । এটি একটি
অকপক্ষাকৃে েু ইকভন্ট যা মাি কক়েক েের আকগ চালু করা হক়েজেল ।
2022 সাকলর IDM-এর জথম হল “Mathematics Unites!“.।
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বেশ্ব বরাটাযগ াক্ট বেেস 13 মাচগ িাবলে হ়ে
জেশ্বব্যাপী বরাটাযণাক্টরকের দ্বারা প্রেত্ত পজরকষোগুজলকক স্বীকৃজে বেও়োর িন্য
প্রজে েের 13ই মাচণ জেশ্ব বরাটাযণাক্ট জেেস পাজলে হ়ে। জেশ্ব বরাটাযণাক্ট জেেস
2022 এর জথম হল “Rotary Making a Difference” । 11 মাচণ 2022
বথকক 18 মাচণ 2022 পযণি জেশ্ব বরাটাযণাক্ট সপ্তাহ অ ুজিে হকে।

বেশ্ব বভািা অবধোর বেেস 15 মাচগ বেশ্বব্যািী িাবলে হ়ে
প্রজে েের 15ই মাচগ জেশ্ব বভাক্তা অজধকার জেেস পাজলে হ়ে । জে টি সমস্ত
বভাক্তাকের অজধকারকক স্বীকৃে এেং সু রজক্ষে করার পাোপাজে োিাকরর
অপব্যেহার এেং বসই অজধকারগুজলকক হুমজকর মুকখ বফকল এম সামাজিক
অজেচাকরর প্রজেোে করার আহ্বা িা াক ার একটি সু কযাগ জচজিে ককর ।
জেেসটি সককলর িন্য একটি ন্যায্য, জ রাপে এেং বটকসই োিাকরর িন্য
বভাক্তাকের েজক্ত এেং োকের অজধকারকক েুকল ধকর।

Sports News in Bengali
আহতমোোতে প্রধানমন্ত্রী 11েম বখল মহাকুতের উতবাধন
েতরতেন
েজ োর প্রধা মন্ত্রী করন্দ্র বমাজে আহকমোোকের সেণ ার প্যাকটল বিজড়োকম বখল
মহাকুকের 11েম সংস্করক র উকদ্ভাে ককরজেকল । PM বমাজে োজে ককরকে
বয, জেজ বখল মহাকুেকক 2010 সাকল গুিরাকটর মুখ্যমন্ত্রী জহসাকে শুরু
ককরজেকল ৷ বখল মহাকুে, 2010 সাকল গুিরাকট 16টি ক্রীড়া এেং 13 লক্ষ
অংেগ্রহর্কারীর সাকথ শুরু হক়েজেল | এখ এটিকে 36টি সাধারর্ ক্রীড়া এেং
26টি প্যারা-বোটণস অিভুণক্ত আকে৷ 11 েম বখল মহাকুেকে 45 লকক্ষরও
বেজে বরজিকেে বপক়েকে ।
অিংেগ্রহণোরীরা:
•

গুিরাকটর গভ ণর আচাযণ বেেিে

•

রাকিযর মুখ্যমন্ত্রী ভূকপন্দ্র প্যাকটল

•

ভারেী়ে ি ো পাটিণর রািয সভাপজে জস আর পাজেল

16ই মাচগ জােী়ে টিো বেেস উেযািন েরা হ়ে

•

গুিরাট সরকাকরর ক্রীড়া প্রজেমন্ত্রী শ্রী হষণ সাঙ্ঘজভ

ভারকে িােী়ে টিকা জেেস [ ন্যাে াল ইজমউ াইকিে বড (IMD) াকমও
পজরজচে ] প্রজে েের 16ই মাচণ সমগ্র বেেকক টিকার গুরুে সম্বকন্ধ বোঝাকে
পাজলে হ়ে । জে টি প্রথম 1995 সাকল পাজলে হক়েজেল ৷ 2022 সাকল, িােী়ে
টিকা জেেস খু েই গুরুেপূ র্ণ কারর্ ভারে সরকার 15 বথকক 18 েের ে়েসী
জেশুকের িন্য COVID-19 এর টিকা এেং প্রেীর্ াগজরককের িন্য েু িার

•

শ্রী হাসমুখ ভাই প্যাকটল

•

শ্রী রহজর আজম

•

আহকমোোকের বম়ের জমিার জকরীট কুমার পারমার জি

বডাি চালু ককরকে ৷ িােী়ে টিকা জেেস 2022-এর জথম হল “Vaccines

জফফা জেশ্বকাপ 2022 আিিণাজেক পু রুষ ফু টেল চযাজম্প়ে জেকপর 22 েম
সংস্করর্ হকে চকলকে, যা জফফা সেে বেেগুজলর দ্বারা প্রজেদ্বজেো করকে ।

এ েের আিিণাজেক বভাক্তা অজধকার জেেকসর জথম হল “Fair Digital
Finance.” ।

Work for all” |

জাবেসিং

15ই মাচগতে ইসলাতমাতফাবে়ো প্রবেতরাতধর জন্য

বফফা ও়োল্ডগ োি 2022 (োোর)

•

এটি 21 কভম্বর বথকক 18 জডকসম্বর, 2022 পযণি কাোকর অ ুজিে হকে ৷
এটি আরকে অ ুজিে হও়ো প্রথম জেশ্বকাপ এেং েজক্ষর্ বকাজর়ো়ে 2002
সাকলর টু ণাকমকন্টর পকর সম্পূ র্ণ এজে়ো়ে অ ুজিে হও়ো জদ্বেী়ে জেশ্বকাপ |

•

ফ্রান্স েেণ মা জেশ্বকাপ চযাজম্প়ে । গ্রীষ্মকাকল কাোকর প্রচে গরকমর
কারকর্, জেশ্বকাপ কভম্বকরর বেষ বথকক জডকসম্বকরর মাঝামাজঝ পযণি
অ ুজিে হকে, এটি বম, িু ো িু লাই মাকস আক়োজিে া হও়ো প্রথম
টু ণাকমন্ট; এটি একটি সংজক্ষপ্ত সমক়ের মকধ্য বখলা হকে, প্রা়ে 28 জেক র
মকধ্য।

আিজগাবেে বেেস বহতসতে ব াষণা েতরতে
িাজেসংক র সাধারর্ পজরষে 2022 সাল বথকক প্রজে েের 15ই মাচণকক
ইসলাকমাকফাজে়োর জেরুকি লড়াইক়ের িন্য আিিণাজেক জেেস জহসাকে ব াষর্া
করার একটি প্রস্তাে অ ুকমাে ককরকে । িাজেসংক র 193টি সেে বেকের
সাধারর্ পজরষকের দ্বারা গৃ হীে এই প্রস্তােটি সংস্থার পকক্ষ পাজকস্তাক র রাষ্ট্রদূে
মুজ র আকরাম উপস্থাপ ককরজেকল । এটি জে টির মাধ্যকম জ উজিোকির
ক্রাইিচাকচণর দ্যটি মসজিকে প্রকেে ককর সন্ত্রাসী হামলা়ে 51 ি উপাসক জ হে
এেং 40 ি আহে হও়োকক জচজিে করা হ়ে |
অগণা াইকিে অে ইসলাজমক বকা-অপাকরে (ওআইজস) কেৃণক প্রেজেণ ে এই
বরিু কলে টি আফগাজ স্তা , োংলাকেে, চী , জমের, ইকন্দাক জে়ো, ইরা ,
ইরাক, িডণা , কািাখস্তা , কুক়েে, জকরজগিস্তা , বলো , জলজে়ো,
মালক়েজে়ো, মালদ্বীপ, পাজকস্তা , কাোর, বসৌজে আরে, েুরস্ক, েুকণ কমজ স্তা ,
উগািা, সংযুক্ত আরে আজমরাে, উিকেজকস্তা এেং ইক়েকম সহ-েন্সর
ককরকে ।
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বশ্র়োস আই়োর এেিং অযাতমবল়ো বের 2022 সাতলর বফব্রু়োরী
মাতসর জন্য আইবসবস বপ্ল়্োর অফ দ্য মান্থ বনেগ াবচে হত়েতেন
ইন্টারন্যাে াল জক্রককট কাউজন্সল (ICC) ব াষর্া ককরকে বয, ভারকের োরকা
অল-ফরম্যাট ব্যাটসম্যা বশ্র়োস আই়োর এেং অলরাউিার অযাকমজল়ো বকরকক
2022 সাকলর বফব্রু়োজরকে ICC বপ্ল়োর অফ দ্য মান্থ জ েণাজচে করা হক়েকে ।
ভক্তরা োকের জপ্র়ে পু রুষ ও মজহলা জক্রককটারকের িন্য প্রজে মাকস বভাট জেকে
পাকর ।
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জামগ ান ওতিন ব্যািবমন্টন 2022: লক্ষয বসন বরৌপ্য িেে বজতেতেন

Obituaries News in Bengali

ভারেী়ে োটলার লক্ষয বস িামণা ওকপ 2022-এ পু রুষকের জসকঙ্গলস

জাবম্ব়োর প্রািন বপ্রবসতিন্ট রুবি়ো োন্দা প্র়োে হত়েতেন

ফাই াকল 18-21, 15-21 বস্কাকর থাইোকির কু লাভুে জভটিডসক ণর কাকে

িাজম্ব়োর প্রাক্ত রাষ্ট্রপজে রুজপ়ো োন্দা দ্যই েের ধকর কযান্সাকরর সাকথ লড়াই
করার পকর প্র়োে হক়েকে । মৃ েুযকাকল জেজ 85 েের ে়েসী জেকল । রুজপ়ো
োন্দা 2008 এেং 2011 সাল বথকক িাজম্ব়োর চেুথণ রাষ্ট্রপজে জহসাকে োজ়েে
পাল ককরজেকল । রুজপ়ো োন্দা প্রথম রাষ্ট্রপজে বকক থ কাউিার অধীক
জসজ ়ের কূটন জেক পকে অজধজিে জেকল এেং অেকেকষ 2006 সাকল
েৎকালী রাষ্ট্রপজে বলজভ মও়ো াও়োসার দ্বারা ভাইস বপ্রজসকডন্ট জহসাকে
জ যুক্ত হক়েজেকল ।

বহকর বরৌপ্য পেক জ জিে ককরকে ৷ এই থাই বখকলা়োড় শুরু বথকক বেষ
পযণি আজধপেয েিা়ে বরকখ মাি 57 জমজ কট ম্যাচটি এেং চযাজম্প়ে জেপটি
জিকেকে ৷ িামণা ওকপ হল BWF ও়োডণ টুযর সু পার 300 ইকভন্ট জহসাকে
বশ্রর্ীেি একটি োজষণক ব্যাডজমন্ট টু ণাকমন্ট ।
জামগ ান ওতিন 2022 এর সম্পূ ণগ ফলাফল:
•

পু রুষকের জসকঙ্গলস: কু লাভুে জভটিডসা ণ (থাইোি) লক্ষয বস কক
(ভারে) হাজরক়েকে

অন্ধ্রপ্রতেতের প্রািন গভনগ র 'বমতসস কুমু েতেন বজােী' প্র়োে
হত়েতেন

•

পু রুষকের ডােলস: বগাহ বসকি বফই এেং ুর ইজ্জউজদ্দ (মালক়েজে়ো)

•

মজহলাকের ডােলস: বচ জকংকচ এেং জি়ো ইফা (চী )

•

জমক্সড ডােলস: বেচাকপাল পু ়োভারা ুকক্রাহ / সাপজসজর বেরাত্ত াচাই

অন্ধ্রপ্রকেকের প্রাক্ত রািযপাল কুমুেকে মজর্েঙ্কর বিােী প্র়োে হক়েকে ।
মৃ েুযকাকল জেজ 88 েের ে়েসী জেকল । জমকসস বিােী 26 কভম্বর, 1985
বথকক 7 বফব্রু়োজর, 1990 পযণি অন্ধ্রপ্রকেকের গভ ণর জহসাকে োজ়েে পাল
ককরজেকল । োরো মুখাজিণর পকর জেজ জেকল রাকিযর জদ্বেী়ে মজহলা রািযপাল
। মজর্েঙ্কর বিােী জে োর রািযসভার সেে জেকল ।
কুমুেকে মজর্েঙ্কর বিােী েথ্য ও সম্প্রচার উপমন্ত্রী (অকক্টাের 1980 িা ু়োজর 1982) এেং স্বাস্থয ও পজরোর কোর্ উপমন্ত্রী (িা ু়োজর 1982 জডকসম্বর 1984) হ ।

(থাইোি)

WWE বেিংেেবি বরজার বরমন প্র়োে হত়েতেন

•

মজহলাকের জসকঙ্গলস: বহ জেংজি়োও (চী ) বচ ইউকফইকক (চী )
পরাজিে ককরকে

FIDE বচস অবলবম্প়োি 2022 বচন্নাইত়ে অনু বিে হতে
ভারেকক FIDE োো অজলজম্প়োড 2022-এর আক়োিক বেে জহসাকে োোই
করা হক়েকে ৷ অজলজম্প়োকডর 44েম সংস্করর্ বচন্নাইকে 26বে িু লাই 2022
বথকক 8ই আগি 2022 পযণি অ ুজিে হকে ৷ অজলজম্প়োড 1927 সাল বথকক
সূ চ ার পর বথকক এই প্রথমোকরর িন্য ভারে FIDE োো আক়োি করকে
চকলকে ৷ ইকভন্টটি মূলে রাজে়ো়ে অ ুজিে হও়োর কথা জেল, জকন্তু ইউকক্র
আক্রমকর্র পর FIDE বসখা বথকক প্রেযাহার ককর ব ়ে ।

দ্যইোকরর WWE হল অফ বফমার স্কট হল হৃেকরাকগ আক্রাি হক়ে প্র়োে
হক়েকে । মৃ েুযকাকল জেজ 63 েের ে়েসী জেকল । ও়োডণ বরসজলং
বফডাকরে (WWF, এখ WWE) এর সাকথ োর বম়োে শুরু হক়েজেল
1992 সাকলর বম মাকস । WWE- এ জেজ ‘Razor Ramon’ াকম জেখ্যাে
জেকল । জেজ চারোর WWE ইন্টারকজন্টক ন্টাল চযাজম্প়ে হ ।

Defence News in Bengali
অতেবল়োর AARC ভারতের CLAWS এর সাতথ টাই-আি
েতরতে
8ই মাচণ বথকক 10ই মাচণ, 2022 পযণি, অকেজল়ো বস াোজহ ীর প্রধা
বলফকটন্যান্ট বি াকরল জরচাডণ োর জে জেক র িন্য ভারকে জেকল ।
অকেজল়োর বস াপ্রধা ়োজেজিকে ভারেী়ে বস াোজহ ীর জথঙ্ক টযাঙ্ক বসন্টার
ফর োি ও়োরকফ়োর িাজডি (CLAWS) পজরেেণ ককরকে ।
বলফকটন্যান্ট বি াকরল জরচাডণ োর বস াোজহ ীর ভাইস জচফ বলফকটন্যান্ট
বি াকরল মক াি পাকি, বচ়োরম্যা , বোডণ অফ গভ রণ , CLAWS, এেং
জডকরক্টর CLAWS, বলফকটন্যান্ট বি াকরল ডঃ রর্েীর জসং (অে.) এর সাকথ
বেখা ককরকে । সফকরর মকধ্যই, অকেজল়ো আজমণ জরসাচণ বসন্টার (AARC)
এেং বসন্টার ফর োি ও়োরকফ়োর িাজডি (CLAWS) এর মকধ্য
একাকডজমক সহকযাজগো এেং সম্পৃ ক্তো জেজরর িন্য একটি সমকঝাো স্মারক
(MoU) স্বাক্ষজরে হ়ে ।
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বজনাতরল বেবিন রাও়োতের স্মরতণ, ভারেী়ে বসনাোবহনী
"উৎেতষগ র বচ়োর" উৎসগগ েতরতে
বি াকরল জেজপ

রাও়োকের 65েম িন্মোজষণকীর প্রাক্কাকল, ভারেী়ে

বস াোজহ ী বেকের প্রাচী েম জথঙ্ক টযাঙ্ক ইউ াইকটড সাজভণ স ই জিটিউে
অফ ইজি়ো (ইউএসআই) এর প্র়োে জচফ অফ জডকফন্স িাফ (জসজডএস) এর
স্মৃজেকে একটি বচ়োর অফ এজক্সকলন্স উৎসগণ ককরকে । বচ়োরটি জে টি
পজরকষোর বভকটরান্স এেং িােী়ে জ রাপত্তার বক্ষকি েক্ষো থাকা বেসামজরক
াগজরককের িন্য উন্মু ক্ত থাককে।

এম বভ রাম প্রসাে বেসবমল গঙ্গা বথতে িহ্মিু তত্র যাও়োর েী গ েম
জাহাজ হত়ে উতেতে
এমজভ রাম প্রসাে জেসজমল গঙ্গা বথকক িহ্মপু কি যাও়োর েী ণেম িাহাকি
পজরর্ে হক়েকে । 90 জমটার েী ণ এেং 26 জমটার চওড়া বফ্লাটিলা, 2.1 জমটাকরর
একটি খসড়া জেক়ে বোঝাই, 15 মাচণ, 2022-োজরকখ এই কৃজেেটি অিণ
ককরজেল, যখ এটি হলজে়োর শ্যামা প্রসাে মুখাজিণ েন্দর বথকক পািু েন্দর
পযণি ভারী কাকগণা চলাচকলর পাইলট রা টি সফলভাকে সম্পন্ন ককরজেল।
16 বফব্রু়োরী, 2022-এ বকন্দ্রী়ে েন্দর, ব ৌপজরেহ ও িলপথ (PSW),
সেণা ন্দ বসাক া়োকলর দ্বারা দ্যটি োিণ (DB কল্প া চাওলা এেং DB এজপকি
আব্দু ল কালাম) সহ কলকাোর হলজে়ো ডক বথকক পেোহী িাহািটি

"বসাবল বসারােবজ: লাইফ অযান্ড টাইমস" নাতম এেটি েই
বলতখতেন অবভনে চন্দ্রচূড়
বসাজল বসারােিীর 92েম িন্মোজষণকী উপলকক্ষ “Soli Sorabjee: Life and
Times” জেকরা াকমর একটি েু িীে ী ব াষর্া করা হক়েজেল। এটি
অযাডকভাককট এেং আই ী পজেে অজভ ে চন্দ্রচূে দ্বারা রজচে এেং এটি এজপ্রল
2022 এ প্রকাজেে হকে ৷ েইটি বসাজল বসারােিীর িীেক র ব্যজক্তগে জেেরর্,
োর পাজরোজরক পটভূজমকক েুকল ধকর ৷ জেজ ভারকের প্রাক্ত অযাটজ ণ
বি াকরল (AG) জেকল এেং 1989-90 সাকল এেং োরপর 1998-2004 সাল
পযণি দ্যইোর োজ়েে পাল ককরজেকল ।

সাবহেয এোতেবম ‘Monsoon’ নামে এেটি েবেো প্রোবেে
েতরতে
ভারকের ন্যাে াল অযাকাকডজম অফ বলটারস সাজহেয একাকডজম ভারেী়ে কজেকূট ীজেক অভ়ে বক-এর ‘Monsoon’ ামক একটি কজেো প্রকাে ককরকে ।
‘Monsoon’ হল 4 লাইক র 150টি স্তেককর একটি কজেো, যা মাোগাস্কাকর
প্রথম প্রকাজেে হক়েজেল ।

‘Modi@20: Dreams Meet Delivery’ বেতরানাতমর এেটি েই
েীঘ্রই প্রোবেে হতে চতলতে
ভারেী়ে ি ো পাটিণ (জেকিজপ) প্রধা মন্ত্রী করন্দ্র বমাজের িীেক র উপর
Modi@20: Dreams Meet Delivery জেকরা াকমর একটি েই প্রকাে
করার ব াষর্া ককরকে । এটি 2022 সাকলর এজপ্রকল প্রকাে করা হকে ৷ েইটি
েু জিিীেী এেং জেকেষজ্ঞকের দ্বারা বলখা একটি সংকল এেং ব্লুক্রাফ্ট জডজিটাল
ফাউকিে দ্বারা সম্পাে া ও সংকজলে হক়েকে৷

পোকাোজহে হক়েজেল এেং ডক করা হক়েজেল 15 মাচণ, 2022-এ গু়োহাটির

Miscellaneous News in Bengali

পািু েন্দকর । 1793 বমট্রিক ট ইোে রড েহ ককর, িাহািটি ভারে-

ভারতের প্রথম বজআই-টযাগযু ি োশ্মীর োতিগ টগুবল জামগ াবনর
উতেতে িোোোহী

োংলাকেে বপ্রাকটাকল রুকট (IBPR) োংলাকেকের মধ্য জেক়ে হলজে়ো বথকক
পািু পযণি দূরে অজেক্রম ককরজেল ।

Books & Authors News in Bengali
গীোঞ্জবল শ্রীর অনু োে ‘Tomb of Sand’ আিজগাবেে েু োর
িু রস্কাতরর জন্য মতনানীে হত়েতে
বলখক গীোঞ্জজল শ্রীর অ ুোজেে জহজন্দ উপন্যাস “Tomb of Sand”
আিিণাজেক েু কার পু রস্কাকরর িন্য েী ণ োজলকাভুক্ত 13টি েইক়ের মকধ্য রক়েকে
। এটি প্রথম জহজন্দ ভাষা়ে বলখা কথাসাজহেয, যা মযণাোপূ র্ণ সাজহেয পু রস্কাকরর
েী ণ োজলকা়ে স্থা বপক়েকে । েইটি মূলে ‘Ret Samadhi’ াকম প্রকাজেে
হক়েজেল এেং বডইজি রকওক়েল ইংকরজিকে অ ুোে ককরজেকল । এটি GBP
50,000 পু রস্কাকরর িন্য প্রজেকযাজগো করকে, যা বলখক এেং অ ুোেককর মকধ্য
সমা ভাকে জেভক্ত ।
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িম্মু ও কাশ্মীর সরকার জিআই-টযাগযুক্ত কাশ্মীজর কাকপণকটর িন্য কুইক
বরসপন্স (QR) বকাড চালু ককরকে, যাকে হাকে জগাঁট বেও়ো কাকপণকটর
অ ন্যো েিা়ে রাখা । GI টযাকগর সাকথ সংযুক্ত এই QR বকাকডর মূল উকদ্দশ্য
হল কাশ্মীজর কাকপণট জেকল্পর উজ্জ্বলো এেং বগৌরে পু রুজ্জীজেে করকে সাহায্য
করা।

অস্কার 22: ভারতের “Writing With Fire” বসরা িকুতমন্টাবর
বফচার বেভাতগ মতনানীে হত়েতে
েজলে-ব েৃোধী , সেণ-মজহলা সংোেপি খের লাহজর়ো সম্পককণ একটি েথ্যজচি,
“Writing With Fire” অস্কাকর মক া ীে হও়ো প্রথম ভারেী়ে েথ্যজচি
হক়ে উকেকে । “Writing With Fire” গে েের সা ডযান্স জফল্ম
বফজিভযাকল েেণক ও িু জর পু রস্কার জিকেজেল । এটির প্রকযাি া ককরকে টিজকট
জফল্মস এেং পজরচাল া ককরকে চলজচ্চি জ মণাো জরন্টু থমাস এেং সু জস্মে ব াষ
। 'খের লাহজর়ো' হল একটি সংোেপি, যা 2002 সাকলর বম মাকস
উত্তরপ্রকেকের জচিকূকট প্রজেজিে হক়েজেল ।
জেভাকগ অন্যান্য মক া ীে ব্যজক্তরা হকল : "অযাকস ে ", "অযাটিকা", "জফ্ল",
এেং "সামার অফ বসাল (অথো, যখ জেপ্লে বটজলজভেক প্রচার করা যা়েজ )"।
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বেবি সরোর ই-অতটা বনেন্ধন এেিং বেনার জন্য 'মাই ইবভ'
বিাটগাল চালু েতরতে
জেজি সরকার জেজিকে জেদ্যযজেক অকটা ক্র়ে এেং জ েন্ধক র িন্য একটি অ লাই
বপাটণাল ‘মাই ইজভ’ (মাই ইকলকট্রিক বভজহককল) চালু ককরকে । এটি জেজির
পজরেহ জেভাকগর ওক়েেসাইকট সমস্ত ব্যেহারকারীর কাকে অযাকক্সসকযাগ্য
থাককে । জেজি জেদ্যযজেক যা ীজের অধীক , ঋকর্র উপর ই-অকটা বক ার িন্য
5% সু কের হার সােকভ ে প্রো করা হকে এেং এরফকল জেজি এই ধরক র
সু জেধা প্রো কারী প্রথম রািয হক়ে উেকে । ওক়েে বপাটণালটি জেজি সরকার এেং
ক ভারকিন্স এ াজিণ সাজভণ কসস জলজমকটড (CESL) এর সহকযাজগো়ে জেজর
করা হক়েকে ।
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