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নরওয়েযে ন্যায ার সামররক মহডা ‘যকাল্ড ররসপন্স 2022’ শুরু
হয়েযে

কণক া ক সরকার জরমর ররকেক সহযজ অ্যাযেস করার জন্য

নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্থানাইজেশন (ন্যাজটা) নরওজ়েজে 14 মার্থ, 2022 থর্জক
ন্টিশাল সামন্টরক মহডা 'জকাল্ড থরসপন্স 2022' আজ়োেন কজরজে এিং এটি 01
এন্টিল, 2022 পর্থন্ত র্লজি। মহডাটি ন্যাজটা ন্টমত্রজের এিং পাটথনারজের ন্টনজ়ে
নরওজ়েজে িন্টে ন্টিেী়ে িের অনুন্টিে হ়ে, থকাল্ড থরসপন্স হল একটি েীর্থপন্টরকন্টিে এিং িন্টেরক্ষামূলক এক্সারসাইে থর্খাজন নরওজ়ে এিং োর ন্টমত্ররা
িান্টহিক হুমন্টকর ন্টিরুজে নরওজ়েজক রক্ষা করার অনুশীলন কজর। ইউজেজনর
র্ুজের অজনক আজর্ থর্জকই এই মহডার পন্টরকিনা করা হজ়েজে এিং োনাজনা
হজ়েজে।
27টি থেজশর িা়ে 30,000 সসন্য মহডার 2022 সংস্করজে অংশ ন্টনজে, র্ার
মজে িা়ে 220টি ন্টিমান এিং 50টিরও থিন্টশ োহাে রজ়েজে। এটি 1980 এর
েশজকর পর থর্জক নরওজ়েজে পন্টরর্ান্টলে সিজর্জ়ে িড 'জকাল্ড থরসপন্স'
এক্সারসাইে।

কেথাটজকর রােস্ব ন্টিভাজর্র সাজভথ থসজটলজমি অিান্ড ল্যান্ড থরকেথস (SSLR)

েুককযমরনস্তাযনর
রর্রদক মু খাযমদভ

রেরসযেন্ট

রনর্ক ারিে

হযেন

রসরদার

Dishaank অ্যাপ িােু কযরযে
ইউন্টনট Dishank নাজম একটি অিাজপর মােজম েন্টমর থরকজেথর
সহেলভিো ন্টনন্টিে কজরজে । ন্টেশাঙ্ক অিাপটি কেথাটক থেট ন্টরজমাট থসন্টন্সং
অিান্টিজকশন থসিাজরর (KSRSAC) থভৌর্ন্টলক েথ্য ন্টসজেম (GIS)
থিাোজমর অধীজন সেন্টর করা হজ়েজে। KSRSAC উদ্ভািনী ব্িহাজরর েন্য
SSLR ইউন্টনজটর মজো সংস্থাগুন্টলজক স্যাজটলাইট থেটা সরিরাহ কজর।

হরর়োনা়ে 35েম সু রাজকুন্ড আন্তজকারেক কারুরিল্প রমো শুরু
হয়েযে
হন্টর়োনার র্ভনথর, িান্দারু েত্তাত্র়ে এিং হন্টর়োনার মুখ্যমন্ত্রী, মজনাহর লাল খাট্টার
হন্টর়োনার ফন্টরোিাে থেলার সু রােকুজন্ড ন্টিশ্ব-ন্টিখ্যাে সুরােকুন্ড আন্তেথান্টেক
কারুন্টশি থমলার 35েম সংস্করজের আনুিান্টনক উজিাধন কজরন। থকন্দ্রী়ে পর্থটন,
িস্ত্র, সংস্কৃন্টে এিং ন্টিজেশ মন্ত্রজকর সহজর্ান্টর্ো়ে সু রােকুন্ড থমলা কেৃথপক্ষ এিং
হন্টর়োনা পর্থটন থর্ৌর্ভাজি এই অনুিাজনর আজ়োেন কজরজে।

েুকথ জমন্টনস্তাজনর থিন্টসজেি ন্টহজসজি শপর্ ন্টনজ়েজেন থসরোর থিন্টেথমু খাজমেভ।
থিন্টেথমুখাজমেভ োর িািা এিং িাক্তন রাষ্ট্রপন্টে গুরিাংগুন্টল থিন্টেথমুখাজমেভ এর

মরণপু যরর মু খ্যমন্ত্রী রহযসযর্ রিেী়ের্াযরর মযো িপথ রনযেন এন
র্ীযরন রসাং

স্থলান্টভন্টিক্ত হন, ন্টর্ন্টন 2006 সাজল রাষ্ট্রপন্টে হজ়েন্টেজলন এিং 2022 সাল পর্থন্ত
োন্ট়েত্ব পালন কজরন্টেজলন। এটি অিশ্যই উজেখ্য থর্ েুকথ জমন্টনস্তাজন রাষ্ট্রপন্টে
ন্টনিথার্ন িন্টে সাে িের পর অনুন্টিে হ়ে। থসরোর থিন্টেথমুখাজমেভ এই গ্যাস
সমৃ ে থেশটির থনেৃত্ব ন্টেজে ন্টনিথার্জন 72.97 শোংশ থভাট থপজ়েন্টেজলন।

িিীে ন্টিজেন্টপ থনো এন িীজরন ন্টসং 21জশ মার্থ, 2022-এ টানা ন্টিেী়ে িার পাাঁর্
িেজরর েন্য মন্টেপু জরর মুখ্যমন্ত্রী ন্টহসাজি শপর্ থনন৷ ক্ষমোসীন ন্টিজেন্টপ েল
2022 সাজলর মন্টেপু র ন্টিধানসভা ন্টনিথার্জন সমস্ত 60টি আসজন িন্টেিন্টিো
কজরন্টেল এিং 32টি আসজন ে়েলাভ কজরন্টেল৷ নংজর্াম্বাম (এন) িীজরন ন্টসং

আরিকার কাযো গন্ডার র্াাঁিাযে রর্শ্বব্াাংক েথম র্ন্যোণী র্ন্ড
জারর কযরযে

একেন ফু টিলার ন্টহসাজি োর কমথেীিন শুরু কজরন, োরপর রােনীন্টেজে
থর্ার্োজনর আজর্ সাংিান্টেকো়ে ন্টফজর আজসন।

কাজলা র্ন্ডাজরর ন্টিপন্ন িোন্টে সংরক্ষজে েন্টক্ষে আন্টিকার িজর্ষ্টাজক সমর্থন
করার েন্য ন্টিশ্বব্াংক (আন্তেথান্টেক ব্াংক ফর ন্টরকনস্ট্রাকশন অিান্ড
থেজভলপজমি, IBRD) ও়োইল্ডলাইফ কনোরজভশন িন্ড (WCB) োন্টর
কজরজে। এটি িন্যিােী সংরক্ষে িন্ড (WCB) "Rhino Bond" নাজমও
পন্টরন্টর্ে। এটি একটি পাাঁর্ িেজরর $150 ন্টমন্টল়েন থটকসই উন্ন়েন িন্ড। এজে
থলািাল এনভা়েরনজমি ফিান্টসন্টলটি (GEF) থর্জক সম্ভাব্ কমথক্ষমো িোন
অন্তভুথক্ত রজ়েজে।
িন্ডটি েন্টক্ষে আন্টিকার দুটি সংরন্টক্ষে এলাকা়ে কাজলা র্ন্ডাজরর েনসংখ্যা রক্ষা
এিং িৃ ন্টেজে অিোন রাখজি র্র্া অিাজো এন্টলফিাি ন্যাশনাল পাকথ (AENP)
এিং থেট ন্টফশ ন্টরভার থনর্ার ন্টরোভথ (GFRNR)৷
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রকরাো কার্ক ন-রনরযপক্ষ িাষ পদ্ধরে ের্েক নকারী েথম রাজয হয়ে
উযেযে
কািথন-ন্টনরজপক্ষ র্াি পেন্টে র্ালু করার েন্য ন্টনিথান্টর্ে স্থানগুন্টলর মজে থকরালা
থেজশর ির্ম রােি হজে র্জলজে, র্ার েন্য সরকার 2022-23 িাজেজট 6
থকাটি টাকা িরাদ্দ কজরজে। ির্ম ধাজপ, কৃন্টি ন্টিভাজর্র অধীজন 13টি খামাজর

•

$153 ন্টিন্টল়েন সম্পজের সাজর্, িানথােথ আনথল্ট, LVMH Moët
Hennessy-এর িধান ন্টনিথাহী - লু ই ন্টভটন SE, ন্টিজশ্বর িৃ হত্তম ন্টিলাসসামেী থকাম্পান্টন, েৃেী়ে স্থাজন রজ়েজে৷

•

ভারে থর্জক, ন্টরলাজ়েন্স ইন্ডান্টস্ট্রে ন্টলন্টমজটে (RIL) থর়্োরম্যান মুজকশ
আম্বান্টনই একমাত্র ভারেী়ে ন্টর্ন্টন 2022 সাজলর হুরুন থলািাল ন্টরর্

এিং উপোেী়ে এলাকা়ে কািথন-ন্টনরজপক্ষ র্াি কার্থকর করা হজি, এিং আলু ভা
রাজেির িীে খামারজক একটি কািথন-ন্টনরজপক্ষ খামাজর রূপান্তর করার পেজক্ষপ

ন্টলজের শীিথ 10 োন্টলকা়ে ভারজের পাশাপান্টশ এন্টশ়োর সিজর্জ়ে ধনী
ব্ন্টক্ত ন্টহজসজি আন্টিভূথে হজ়েজেন ৷ আম্বান্টন 103 ন্টিন্টল়েন েলাজরর
সম্পজের সাজর্ ন্টিশ্বব্াপী নিম স্থান অন্টধকার কজরজেন।

থনও়ো হজে। ন্টিেী়ে ধাজপ, 140টি ন্টিধানসভা থকজন্দ্র মজেল কািথন-ন্টনরজপক্ষ
খামার সেন্টর করা হজি।

2022 M3M হুরুন রলার্াে ররি রেযস্টর একটি মূ ে অ্নু সন্ধান

Economy News in Bengali

•

2022 M3M হুরুন থলািাল ন্টরর্ োন্টলকা়ে 2,557টি থকাম্পান্টন এিং
69টি থেজশর সামন্টেক 3,381 ন্টিন্টল়েজন়োর স্থান থপজ়েজে।

মু রে'স CY22 এর জন্য ভারযের রজরেরপ পূ র্কাভাস 9.1% এ
করময়ে এযনযে

•

ন্টিশ্ব অর্থনীন্টেজে রান্টশ়ো-ইউজেন িজির ন্টিরূপ িভাজির কারজে থরটিং এজেন্টন্স
মুন্টে'স কিাজলন্ডার িের 2022 (CY2022) এ ভারজের অর্থননন্টেক িৃ ন্টের

215 েন ন্টিন্টল়েজন়োর ন্টেজলন ভারজের, র্ার মজে 58টি নেুন
সংজর্ােন রজ়েজে৷

•

ভারে ন্টিজশ্বর েৃেী়ে িৃ হত্তম ন্টিন্টল়েজন়োর উৎপােনকারী থেশ ন্টহজসজি
আন্টিভূথে হজ়েজে।

পূ িথাভাস 9.1 শোংশ ন্টেজ়েজে । এর আজর্ 2022 সাজলর থফব্রু়োন্টরজে,
মুন্টে'স CY2022-এ ভারজের ন্টেন্টেন্টপ অনুমান কজরন্টেল 9.5 শোংশ ।
মুন্টে’স কিাজলন্ডার ই়োর (CY) 2023-এর েন্য ভারজের ন্টেন্টেন্টপ িৃ ন্টের
পূ িথাভাস 5.4 শোংশ অনুমান কজরজে।

OECD FY23-এর জন্য ভারযের রজরেরপ 8.1% অ্নু মান
কযরযে
অর্থানাইজেশন ফর ইজকানন্টমক থকাঅপাজরশন অিান্ড থেজভলপজমি
(OECD) ভারজের িকৃে থমাট থেশে উৎপােন (GDP) এর আউটলু ক
FY24-থে 5.5% ধজর থরজখজে।

TOP 10 Billionaires:
Rank Name

Company

1

Elon Musk

Tesla

2

Jeff Bezos

Amazon

3

Bernard
Arnault

4

Bill Gates

অিকাঠাজমার্ে ব়্ে এিং সীমান্ত পু নরা়ে থখালার ফজল, উেী়েমান এন্টশ়োর
ন্টেন্টেন্টপ - র্ীন, ভারে এিং সাউর্-ইে এন্টশ়োন থনশনস (ASEAN) এর 10
সেস্য - এই িের 5.8% িৃ ন্টে পাজি িজল অনুমান করা হজ়েজে৷

Rankings & Reports News in Bengali
হুরুন রলার্াে ররি রেস্ট 2022: এেন মাস্ক িীযষক রয়েযে
থেসএক্স এিং থটসলার িন্টেিাো এলন মাস্ক 2022 M3M হুরুন থলািাল
ন্টরর্ ন্টলজে শীিথস্থান অেথন কজরজে, র্ার িেথ মাজন থমাট সম্পে $205 ন্টিন্টল়েন
। 2022 M3M হুরুন থলািাল ন্টরর্ ন্টলে ন্টরজ়েলটি ফামথ M3M-এর
সহজর্ান্টর্ো়ে র্জিিো এিং ন্টিলাসিহুল িকাশনা থর্ািী Hurun India
িারা িকান্টশে হজ়েজে ।

5
6
6

Larry Page

8

Steve
Ballmer

9.

Mukesh
Ambani

10

Bertrand
Puech &
Family

োরেকার অ্ন্যান্য ব্রিরা:
•

Amazon.com Inc এর ন্টনিথাহী থর়্োরম্যান থেফ থিজোস $188
ন্টিন্টল়েন সম্পজের সাজর্ ন্টিেী়ে স্থাজন রজ়েজেন৷
2

Warren
Buffett
Sergey
Brin

Wealth
Value
USD 205
billion(bn)
USD 188
bn

LVMH Moët
USD 153
Hennessy Louis
bn
Vuitton
USD 124
Microsoft
bn
Berkshire
USD 119
Hathaway
bn
USD 116
Alphabet
bn
USD 116
Alphabet
bn
USD 107
Microsoft
bn
Reliance
USD 103
Industries
bn
Limited
Hermes

USD 102
bn
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Deloitte's Global Powers of Retailing 2022:
Reliance Retail 56েম স্থাযন রয়েযে

Top 10 countries of the 2022 World Happiness
Report:

“Global Powers of Retailing 2022: Resilience
Despite Challenges” শীিথক সিন্টশ্বক পরামশথক সংস্থা Deloitte-

Rank

Country

1

Finland

এর ন্টরজপাটথ অনুসাজর, ভারেী়ে ব্র্িান্ড, ন্টরলাজ়েন্স ন্টরজটল, FY2020-এর খু র্রা

2

Denmark

আ়ে িৃ ন্টের ন্টভন্টত্তজে শীিথ 250 োন্টলকা়ে 56েম স্থাজন রজ়েজে ৷ ও়োলমাটথ

3

Iceland

ইনকরজপাজরশন, একটি আজমন্টরকান িহুোন্টেক খু র্রা কজপথাজরশন, র্া োন্টলকার

4

Switzerland

5

The Netherlands

6

Luxembourg

7

Sweden

এরি়ো প্যারসরিক:

8

Norway

র্ীজনর JD.com িা়ে 94.4 ন্টিন্টল়েন মান্টকথন েলাজরর থমাট আজ়ের সাজর্

9

Israel

োন্টলকার মজে 9েম স্থাজন রজ়েজে । োন্টলকা়ে 29টি থকাম্পান্টন ন্টনজ়ে োপান

10

New Zealand

শীজিথ রজ়েজে, োরপজর রজ়েজে অিামােন, কেজকা থহালজসল কজপথাজরশন,
থশা়োেথ গ্রুপ এিং দ্য থহাম ন্টেজপা ।

APAC অঞ্চজল শীজিথ রজ়েজে | োরপজর রজ়েজে র্ীন/হংকং (14), েন্টক্ষে

েরেযর্দন সম্পযকক:

থকান্টর়ো (5) এিং অজস্ট্রন্টল়ো (4)।

•

দ্রুেেম 50 খু িরা রর্যেো (FY2015-2020):

2022 ও়োল্ডথ হিান্টপজনস ন্টরজপাটথটি 18 মার্থ, 2022-এ িকান্টশে হজ়েন্টেল৷
এটি িন্টেজিেজনর 10 েম সংস্করে৷

•

2012 সাল থর্জক ইউনাইজটে থনশনস সাসজটইজনিল সন্টলউশনস
থনটও়োকথ িারা ও়োল্ডথ হিান্টপজনস ন্টরজপাটথ িকাশ করা হজে।

•

িন্টেজিেনটি দুটি মূল ধারোর উপর ন্টভন্টত্ত কজর সেন্টর করা হজ়েজে, (1)
মোমে সমীক্ষার মােজম পন্টরমাপ করা সু খ িা েীিন মূল্যা়েন এিং (2)
সমস্ত থেশ েু জড সু স্থো এিং েীিন মূল্যা়েন ন্টনধথারে কজর এমন মূল
উপাোনগুন্টলজক ন্টর্ন্টিে করা।

FY2019-এ শীিথ 5 দ্রুে িধথনশীল খু র্রা ন্টিজেোরা হজলন েন্টক্ষে
থকান্টর়ো(1ম), ভারজের ন্টরলাজ়েন্স ন্টরজটইল ন্টলন্টমজটে(2়ে), মান্টকথন র্ুক্তরাজষ্ট্রর
Wayfair Inc (3়ে), ন্টভজ়েেনাজমর থমািাইল ও়োল্ডথ ইনজভেজমি
কজপথাজরশন (4র্থ) এিং A101 ইজ়েন্টন মার্াোন্টকন্টলক েুরস্ক থর্জক এএস
(5ম)।
2022 সাজল োন্টেসংজর্র ও়োল্ডথ হিান্টপজনস ন্টরজপাজটথ থমাট 146 টি থেশ এর
মজে ভারে 136 েম স্থান অেথন কজরজে। ভারজের স্থান আজর্র েুলনা়ে ন্টেন

IQAir 2021 ও়োল্ডক এ়োর রকা়োরেটি ররযপা ক : রদরি রর্যশ্বর
সর্যিয়ে দূরষে রাজধানী

স্থান উন্নে হজ়েজে। 2021 সাজল, ভারজের স্থান ন্টেল 139। ন্টফনল্যান্ড 2022

IQAir-এর 2021 ও়োল্ডথ এ়োর থকা়োন্টলটি ন্টরজপাটথ অনুসাজর ন়ো ন্টেন্টেজক
টানা ন্টিেী়ে িেজরর েন্য ন্টিজশ্বর সিজর্জ়ে দূন্টিে রােধানী শহর ন্টহসাজি স্থান
থেও়ো হজ়েজে। ঢাকা (িাংলাজেশ), এন’োজমনা (র্াে), দুশানজি (োন্টেন্টকস্তান)
এিং মাস্কাট (ওমান) র্র্ােজম শীিথ পাাঁর্টি সিজর্জ়ে দূন্টিে রােধানী শহরগুন্টলর
পজর ন়োন্টেন্টে রজ়েজে। ইন্টেমজে, ন্টভও়োন্টে ন্টেল ভারজের সিজর্জ়ে দূন্টিে শহর,
োর পজর র্ান্টে়োিাে, ন্টেন্টে এিং থেৌনপু র।

সাজলর ও়োল্ডথ হিান্টপজনস ন্টরজপাজটথ শীজিথ রজ়েজে, পঞ্চম িেজরর েন্য।
আফর্ান্টনস্তান ন্টিজশ্বর সিজর্জ়ে অসু খী থেশ ন্টহসাজি 146 েম অিস্থাজন রজ়েজে।

রর্শ্বব্াপী:
িাংলাজেশ সিজর্জ়ে দূন্টিে থেশ, এরপর রজ়েজে র্াে, পান্টকস্তান ও োন্টেন্টকস্তান।
ভারে ন্টেল পঞ্চম দূন্টিে থেশ।
েরেযর্দযনর মূ ে রর্ষ়ে:
•

3

সু ইস সংস্থা IQAir-এর 2021 ও়োল্ডথ এ়োর থকা়োন্টলটি ন্টরজপাটথ হল
PM2.5-এর েন্য আপজেজটে িান্টিথক WHO এ়োর থকা়োন্টলটি
ন্টনজেথ ন্টশকাগুন্টলর উপর ন্টভন্টত্ত কজর ির্ম িধান থলািাল এ়োর থকা়োন্টলটি
ন্টরজপাটথ।
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•

•
•
•

নেুন ন্টনজেথ ন্টশকাগুন্টল 2021 সাজলর থসজেম্বজর িকান্টশে হজ়েন্টেল এিং

UPI ব্র্হারকারীর জন্য NPCI “UPI Lite – On-Device

ন্টিদ্যমান িান্টিথক PM2.5 ন্টনজেথ ন্টশকা মানগুন্টল 10 আর্ে/ন্টম 3 থর্জক

wallet” রেজাইন কযরযে

কন্টমজ়ে 5 আর্ে/ন্টম 3 করা হজ়েন্টেল।

ন্যাশনাল থপজমি কজপথাজরশন অফ ইন্টন্ড়ো (NPCI) থোট মূজল্যর থলনজেজনর

িন্টেজিেজন 117টি থেশ, অঞ্চল ও অঞ্চজলর 6,475টি শহজর

েন্য UPI ব্িহারকারীজের েন্য "UPI Lite - On-Device wallet"

PM2.5 িা়েু দূিজের পন্টরমাপ ন্টিজেিে করা হজ়েজে।
2021 সাজল মে ও েন্টক্ষে এন্টশ়োর 15টি সিজর্জ়ে দূন্টিে শহজরর মজে

("UPI Lite") কার্থকান্টরো ন্টেোইন কজরজে। ভারজে খু র্রা থলনজেজনর
(নর্ে সহ) থমাট পন্টরমাজের িা়ে 75% 100 টাকার থলনজেজনর মূজল্যর ন্টনজর্।

12টি ভারজে ন্টেল।

অন্টধকন্তু, থমাট UPI থলনজেজনর 50% 200/- পর্থন্ত থলনজেজনর মূল্য রজ়েজে।

ন়োন্টেন্টেজে PM2.5 র্নত্ব 2021 সাজল 14.6 শোংশ থিজড 96.4
Ig/m3 হজ়েজে, র্া 2020 সাজল 84 Ig/m3 ন্টেল।

নাই িাঙ্ক: রলার্াে হাউস োইস ইনযেে Q4 2021-এ
ভারে 51েম স্থাযন রয়েযে

এই ধরজনর থোট মূজল্যর থলনজেন সহজে িন্টে়ো করার েন্য, NPCI “UPI
Lite”-এর এই সু ন্টিধা র্ালু কজরজে।
রিজ 1 এ
•

থেন্টেট অনলাইজন থলনজেন িন্টে়ো করজি এিং পরিেী সমজ়ে, UPI
লাইট সম্পূ েথ অফলাইন থমাজে অর্থাৎ অফলাইজন থেন্টিট এিং থেন্টেট
উভজ়েই থলনজেন িন্টে়ো করজি৷

সম্পন্টত্ত পরামশথোো নাইট িাঙ্ক িারা িকান্টশে 'থলািাল হাউস িাইস ইনজেক্স
Q4 2021'-এ ভারে পাাঁর্টি স্থাজনর উন্নন্টে কজর 51েম অিস্থাজন রজ়েজে।
2020 সাজলর 4 সত্রমান্টসজক ভারে 56 েম অিস্থাজন ন্টেল৷ 2020 সাজলর

•

Q4 এর েুলনা়ে 2021 সাজলর অজটাির-ন্টেজসম্বর সত্রমান্টসজক ভারজে 2.1
শোংশ িান্টিথক মূল্য িৃ ন্টে থপজ়েজে৷

•

েুরস্ক 2021 সাজলর Q4-এ সজিথাচ্চ িান্টিথক মূল্য িৃ ন্টের হার 59.6
শোংশ থেজখজে।

•

সিথজশি র্জিিো িন্টেজিেজন শীিথ 5টি থেজশর মজে র্র্ােজম
ন্টনউন্টেল্যান্ড (22.6 শোংশ), থর্ক িোেন্ত্র (22.1 শোংশ),
থলাভান্টক়ো (22.1 শোংশ) এিং অজস্ট্রন্টল়ো (21.8 শোংশ) রজ়েজে।

•

মালজ়েন্টশ়ো, মাল্টা এিং মরজকার িাোরগুন্টল 2021 সাজল, র্র্ােজম
0.7 শোংশ, 3.1 শোংশ এিং 6.3 শোংশ িারা আিাসজনর োম হ্রাস
থপজ়েজে৷

Business News in Bengali
মাদ্রাযজর IIT এর্াং RBI ইযনাযভিন হার্ র্ু স্ট রিনয ক
স্টা ক আপগুরের জন্য াই-আপ কযরযে
IIT মাদ্রাে ইনন্টকউজিশন থসল (IITMIC) এিং ভারেী়ে ন্টরোভথ ব্াজঙ্কর
সম্পূ েথ মান্টলকানাধীন সহজর্ার্ী RBI ইজনাজভশন হাি (RBIH ) ভারজে
ন্টফনজটক ব্িসাজক সমর্থন ও িসান্টরে করার েন্য িজ়োেনী়ে ইজকান্টসজেম
িন্টেিা়ে সহজর্ান্টর্ো করার উজদ্দজশ্য একটি সমজ াো স্মারক (MoU) স্বাক্ষর
কজরজে | এই দুটি সংস্থা িার্ন্টমক পর্থাজ়ের উজদ্যাক্তাজের ইনন্টকউজিশন
সহা়েোর সাজর্ অনন্য এিং ন্টিন্টিে ধারনা ন্টেজে এিং োজের থস্কল-আপ র্াত্রাজক
র্ন্টেশীল করজে সহজর্ান্টর্ো করজি ।
4

একটি UPI Lite থপজমি থলনজেজনর ঊর্ধ্থ সীমা হজি 200 টাকা৷ একটি
"অন-ন্টেভাইস ও়োজলট"-এর েন্য UPI Lite ব্াজলজন্সর থমাট সীমা থর্
থকাজনা সমজ়ে 2,000 টাকা হজি৷

•

রর্শ্বব্াপী

UPI লাইট কাোকান্টে অফলাইন থমাজে থর্মন থেন্টিট অফলাইন এিং

UPI লাইজট েহন্টিল পু নঃপূ রে শুধু মাত্র অন্টেন্টরক্ত ফিাটর িমােীকরে
(AFA) িা UPI AutoPay ব্িহার কজর অনলাইন থমাজে
অনুজমান্টেে হজি র্া ব্িহারকারীর িারা AFA-থে অনলাইন থমাজে
ন্টনিন্টিে হজ়েজে।

সরকার ঋণ রর্রনয়োগযক ইকুযইটিযে রূপান্তর করার জন্য
স্টা ক আযপর জন্য াইমোইন 10 র্ের র্ৃ রদ্ধ করা হয়েযে
DPIIT থর্জক িকান্টশে একটি সংিাে অনুসাজর, সরকার থকাম্পান্টনগুন্টলর ঋে
অর্থা়েনজক ইকুিইটি থশ়োজর রূপান্তর করার সম়েসীমা 10 িের পর্থন্ত
িান্টডজ়েজে। পূ জিথ, িার্ন্টমক রূপান্তরজর্াগ্য থনাট ইসু ি করার পজর রূপান্তরজর্াগ্য
থনাটগুন্টল পাাঁর্ িের পর্থন্ত ইকুিইটি থশ়োজর রূপান্তন্টরে হজে পাজর। থসই
সম়েসীমা এখন িান্টডজ়ে েশ িের করা হজ়েজে।

রর্রপরসএে নন-ইন্টারযন ব্র্হারকারীযদর জন্য রেরজ াে রপযমন্ট
অ্িার করার জন্য েথম হয়েযে
ভারে থপজরান্টল়োম কজপথাজরশন ন্টলন্টমজটে (ন্টিন্টপন্টসএল), একটি 'মহারত্ন' এিং
ফরর্ুন থলািাল 500 থকাম্পান্টন, আল্ট্রাকিাশ থটকজনালন্টেস িাইজভট
ন্টলন্টমজটজের সাজর্ থর্ৌর্ভাজি কাে কজরজে। থর্ সমস্ত োহকজের স্মাটথজফান িা
ইিারজনজটর অিাজক্সস থনই োরা ‘UPI 123PAY’ ন্টসজেমটি ব্িহার এর
মােজম ন্টসন্টলন্ডার িু ক করজে এিং অর্থ িোন করজে পাজরন। আল্ট্রা কিাশ-এর
সাজর্ সহজর্ান্টর্োর েন্য োহকরা োজের েন্য িা িিু জের েন্য ভারেগ্যাস
ন্টসন্টলন্ডার সংরক্ষে করজে একটি নন-ইিারজনট থফান থর্জক সাধারে নম্বর 080
4516 3554-এ কল করজে পাজরন।
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Agreement News in Bengali
আইআইটি মাদ্রাজ অ্যাযকা়োম্যাপ ও়ো ার ম্যাযনজযমযন্টর সাযথ
পরেরস রসন্টার েরেষ্ঠা কযরযে
ইন্টন্ড়োন ইনন্টেটিউট অফ থটকজনালন্টে (IIT) মাদ্রাে ভারজের েল সমস্যা
সমাধাজনর েন্য 'AquaMAP' নাজম একটি নেুন আন্তঃন্টিভার্ী়ে েল
ব্িস্থাপনা এিং নীন্টে থকন্দ্র সেন্টর কজরজে। থকন্দ্রটি েল সংোন্ত উজিজর্র স্মাটথ
সমাধান িোজনর েন্য অন্টভনি ির্ুন্টক্ত ব্িহার কজর মাপজর্াগ্য মজেল সেন্টর
করজি। ধারোর িমাে ন্টহসাজি, এই মজেলগুন্টল সারা থেজশ ন্টিন্টভন্ন এলাকা়ে
ইনেল করা হজি।

এরি়োন রেযক কাউরন্সযের সভাপরে রহযসযর্ জ়ে িাযহর রম়োদ
এক র্ের র্াডাযনা হয়েযে
এন্টশ়োন ন্টেজকট কাউন্টন্সল (ACC) সিথসম্মন্টেেজম োর িেথ মান সভাপন্টে ে়ে
শাজহর থম়োে এক িেজরর েন্য িান্টডজ়েজে। 19 মার্থ, 2022-এ ACC-এর
িান্টিথক সাধারে সভা়ে এই ন্টসোন্ত থনও়ো হজ়েন্টেল। ে়ে শাহ 2019 সাল থর্জক
ভারেী়ে ন্টেজকট কজরাল থিাজেথর (BCCI) থসজেটান্টর। শাহ, িাংলাজেশ
ন্টেজকট থিাজেথর (ন্টিন্টসন্টি) সভাপন্টে নােমুল হাসাজনর স্থাজন ির্ম 2021 সাজলর
োনু়োন্টরজে ACC-এর সভাপন্টে ন্টহজসজি ন্টনর্ুক্ত হন ।

ভারেী়ে অ্থক নীরেরর্দ জ়েেী রোষ জারেসাংযের উপযদষ্টা রর্াযেক
অ্ন্তভুকি হয়েযেন

এিং থমন্টেিান্টের CEO ন্টহসাজি কমথরে ন্টেজলন । কমথেীিজনর শুরুজে ন্টেন্টন
থমন্টে অিান্টসে গ্রুজপ িধান ব্িসান্ট়েক কমথকেথ া ন্টহজসজি কাে কজরজেন।

োন্টেসংর্ (UN) মহাসন্টর্ি, আজন্তান্টনও গুজেজরস কার্থকরী িহুপান্টক্ষকিাজের
উপর সদ্য িন্টেন্টিে োন্টেসংজর্র উপজেষ্টা থিাজেথর সেস্য ন্টহসাজি ভারেী়ে
উন্ন়েন অর্থনীন্টেন্টিে ে়েন্টে থর্ািজক ন্টনজ়োজর্র থর্ািো ন্টেজ়েজেন। কার্থকরী
িহুপান্টক্ষকোর উপর 12 সেজস্যর উচ্চ স্তজরর উপজেষ্টা থিাজেথর সহ-সভাপন্টে
র্াকজিন িাক্তন লাইজিন্টর়োর রাষ্ট্রপন্টে এিং থনাজিল ন্টিে়েী এজলন েনসন
ন্টসরন্টলফ এিং িাক্তন সু ইন্টেশ িধানমন্ত্রী থেফান থলাফজভন৷
ে়েেী থর্াি ম্যাসার্ুজসটস আমহােথ ন্টিশ্বন্টিদ্যালজ়ের একেন অোপক। ন্টেন্টন
পূ জিথ অর্থনীন্টের অোপক এিং েওহরলাল থনজহরু ন্টিশ্বন্টিদ্যালজ়ের সামান্টেক
ন্টিজ্ঞাজনর স্কুল অফ ইজকানন্টমক োন্টেে অিান্ড িিান্টনং থসিাজরর থর়্োরপারসন
ন্টেজলন। ন্টেন্টন োন্টেসংজর্র অর্থননন্টেক ও সামান্টেক ন্টিি়েক উচ্চ-স্তজরর
উপজেষ্টা থিাজেথর সেস্যও।

রাযজি রগারপনাথন পাাঁি র্েযরর জন্য TCS-এর MD এর্াং CEO
রহসাযর্ পু নঃরন ু ি হয়েযেন

েে়ে মন্ডে CSB ব্াযঙ্কর অ্ন্তর্ক েীকােীন MD এর্াং CEO
রহসাযর্ রন ু ি হয়েযেন

আইটি িধান, টাটা কনসালজটন্টন্স সান্টভথজসস (TCS) এর থিােথ রাজেশ

ভারেী়ে ন্টরোভথ ব্াঙ্ক CSB ব্াজঙ্কর অন্তিথেীকালীন ম্যাজনন্টেং ন্টেজরটর এিং
ন্টসইও ন্টহসাজি িল়ে মন্ডলজক ন্টনজ়োজর্র অনুজমােন ন্টেজ়েজে। িেথ মাজন ন্টেন্টন
CSB ব্াংজকর ম্যাজনন্টেং ন্টেজরটর। CSB ব্াজঙ্ক এমন্টে এিং ন্টসইওর পেটি
শূ ন্য ন্টেল র্খন এর পূ েথ-সমজ়ের এমন্টে এিং ন্টসইও, ন্টস ন্টভ আর রাজেন্দ্রন
স্বাস্থির্ে কারজে (31 মার্থ, 2022 থর্জক) োডাোন্টড অিসর থনও়োর
থর্ািো কজরন্টেজলন। RBI 1 এন্টিল থর্জক ন্টেন মাজসর েন্য িা CSB ব্াজঙ্কর
ম্যাজনন্টেং ন্টেজরটর এিং ন্টসইও ন্টনজ়োর্ না হও়ো পর্থন্ত, থর্টি আজর্ থহাক
িলজ়ের ন্টনজ়োর্ অনুজমােন কজরজে।

Appointment News in Bengali
েিান্ত জাযভরর “Flipkart Health+-এ CEO রহযসযর্ র াগ
রদযে িযেযেন
Flipkart Health+ এর নেুন CEO ন্টহজসজি িশান্ত োজভন্টরজক
ন্টনজ়োজর্র থর্ািো করা হজ়েজে । ন্টেন্টন ভারজের দ্রুে িধথনশীল স্বাস্থিজসিা থসটর
ন্টিপকাটথ এর অন্তভুথন্টক্তর োন্ট়েজত্ব র্াকজিন । Flipkart Health+ এ
থর্ার্োজনর আজর্ োজভন্টর অিাজপাজলা থহলর্ অিান্ড লাইফোইল ন্টলন্টমজটে

থর্ান্টপনার্নজক পাাঁর্ িেজরর েন্য থকাম্পান্টনর ম্যাজনন্টেং ন্টেজরটর (MD) এিং
ন্টর্ফ এন্টক্সন্টকউটিভ অন্টফজসর (CEO) ন্টহসাজি পু নরা়ে ন্টনজ়োজর্র থর্ািো
কজরজে। োর ন্টিেী়ে থম়োে শুরু হজি 21 থফব্রু়োন্টর, 2022 থর্জক 20
থফব্রু়োন্টর, 2027 পর্থন্ত। TCS-এর ির্ম CEO এিং MD ন্টহজসজি রাজেশ
থর্ান্টপনার্ন 2017 সাজল ন্টনর্ুক্ত হন।

রহসারি োযকউরি মারুরে সু জুরকর এমরে এর্াং রসইও রহসাযর্
রন ু ি হয়েযেন
ন্টহসান্টশ োজকউন্টর্ (োপান থর্জক) মারুন্টে সু েুন্টকর ম্যাজনন্টেং ন্টেজরটর এিং
ন্টসইও ন্টহজসজি ন্টেন িেজরর েন্য ন্টনর্ুক্ত হজ়েজেন র্া 1 এন্টিল, 2022 থর্জক
কার্থকর হজি। থকন্টনন্টর্ আ়েুকাও়োর এর স্থাজন োজকউন্টর্ এমন্টে এিং ন্টসইও
ন্টহজসজি োন্ট়েত্ব থনজিন। আ়েুকাও়ো এখন 1লা এন্টিল, 2022 থর্জক 30থশ
থসজেম্বর 2022 পর্থন্ত ে়ে মাজসর েন্য এন্টক্সন্টকউটিভ ভাইস-থর়্োরম্যান
ন্টহজসজি মজনানীে হজিন৷ আ়েুকাও়ো 2013 সাজল এমন্টে, MSIL ন্টহসাজি
থর্ার্োন কজরন্টেজলন৷
5
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োজকউন্টর্, োপাজনর ইজ়োজকাহামা ন্যাশনাল ইউন্টনভান্টসথটি, অর্থনীন্টে অনুিে

HDFC ব্াঙ্ক "SmartHub Vyapar programme"

থর্জক স্নােক। ন্টেন্টন 1986 সাজল সু েুন্টক থমাটর কজপথাজরশজন (এসএমন্টস)
থর্ার্োন কজরন এিং এসএমন্টসর ইউজরাপ গ্রুজপর ওভারন্টসে মাজকথ টিং
ন্টিভাজর্র সাজর্ োর থপশাোর র্াত্রা শুরু কজরন। র্ে িেজরর এন্টিজল
এমএসআইএল-এ েজ়েি ম্যাজনন্টেং ন্টেজরটর (কমান্টশথ়োল) ন্টহজসজি থর্ার্োজনর

এর্াং 'AutoFirst' অ্যাপ িােু করযর্

আজর্, ন্টেন্টন এসএমন্টস-থে ম্যাজনন্টেং অন্টফসার, এন্টক্সন্টকউটিভ থেনাজরল
ম্যাজনোর- এন্টশ়ো অজটাজমািাইল মাজকথ টিং/ ইন্টন্ড়ো অজটাজমািাইল ন্টেপাটথজমি
ন্টহজসজি কাে করন্টেজলন।

Banking News in Bengali
ICICI ব্াঙ্ক িারা এরমযর স স্কাইও়োেকস-এর সহ-ব্র্যাযন্ডে
রেরে কােক িােু হয়েযে
এন্টমজরটস স্কাইও়োেথস, এন্টমজরটস এিং িাইদুিাইজ়ের ল়েিালটি থিাোজমর
সহজর্ান্টর্ো়ে, আইন্টসআইন্টসআই ব্াংক ‘এন্টমজরটস স্কাইও়োেথস
আইন্টসআইন্টসআই ব্াংক থেন্টেট কােথ’ সেন্টর কজরজে । োহকরা পু রষ্কার পজ়েি
অেথন করজে পাজরন – র্া স্কাইও়োেকস মাইেস নাজম পন্টরন্টর্ে। থিসরকান্টর
খাজের ঋেোোজের মজে, এই কােথগুন্টল সজিথাত্তম-থেেীর পু রষ্কার এিং সু ন্টিধা
িোন করজি এিং ধনী োহকজের েন্য উপর্ুক্ত র্ারা র্ন র্ন ন্টিজেশ ভ্রমে র্াত্রা
কজরন ।

SBI হা়েদ্রার্াযদ ইযনাযভিন, ইনরকউযর্িন এর্াং অ্যারেোযরিন
রসন্টার স্থাপন করযর্
থেট ব্াঙ্ক অফ ইন্টন্ড়ো(SBI) হা়েদ্রািাে, থেজলঙ্গানা়ে একটি উদ্ভািন,
ইনন্টকউজিশন এিং অিান্টক্সলাজরশন থসিার (IIAC) স্থাপন করজি, র্া একেন
পরামশথকজক অন-থিান্টেথং করার ে়ে থর্জক ন়ে মাজসর মজে র্ালু হজি ৷ এই
থসিারটি ব্াজঙ্কর িেথ মান কার্থকান্টরো িাডাজে এিং উদ্ভািজনর মােজম উচ্চের
শীিথ-লাইন িিৃ ন্টে করজে সক্ষম করজি । এটি ব্াংকজক নেুন পণ্য ও থসিা
িিেথ জনর েন্য একগুে ির্ুন্টক্ত, জ্ঞান এিং েক্ষো ন্টিকাজশ সহা়েো করজি ।
এটি ন্টফন-থটক অংশীোন্টরত্ব পন্টরর্ালনা ও র্ালনা করার েন্য একটি থকন্দ্রী়ে
সংস্থা ন্টহজসজি কাে করজি এিং পু জরা ব্াঙ্ক েু জড পন্টরিেথ ন িাস্তিা়েন করজি ।

মরহো মারন, রভসা এর্াং ট্রান্সকপক নারী উযযািাযদর জন্য রেযপইে
কােক িােু কযরযে
ন্টেন্টেটাল থপজমি থনটও়োকথ মন্টহলা মান্টন, ন্টভসা এিং রান্সকপথ ন্টিজপইে
থপজমি ইনস্ট্রুজমিস (PPI) মন্টহলা উজদ্যাক্তাজের সহজে অর্থিোন, ঋে
সংেহ এিং থলনজেজনর েন্য সহা়েো করার উজদ্দজশ্য মন্টহলা মান্টন ন্টিজপইে
কােথ র্ালু কজরজে । ন্টিজপইে কােথটি ন্টেন্টেটাল উজদ্যাক্তা, ক্ষুদ্র ব্িসা়েী ও
মন্টহলাজের র্ান্টহোর কর্া মার্া়ে থরজখ ন্টেোইন করা হজ়েজে ।
কােথটি ন্টিন্টভন্ন সম্প্রোজ়ের সেস্যজের েন্য ন্টেোইন করা হজ়েজে| এই
সহজর্ান্টর্ো লক্ষ লক্ষ নারী উজদ্যাক্তাজের েন্য অর্থননন্টেক স্বাধীনো এিং
আন্টর্থক অন্তভুথন্টক্তর পর্ িশস্ত করজি।
6

HDFC ব্াঙ্ক "SmartHub Vyapar programme" এিং
'AutoFirst' অিাপটি থোট ব্িসার ঋজে ন্টেন্টেটাল পু শ থেও়োর েন্য
উজদ্যার্/আজিেন দুটি র্ালু করার থর্ািো কজরজে। আন্টর্ক
থ িন্টেিানটি 2.7
ন্টমন্টল়েজনরও থিন্টশ খু র্রা ন্টিজেোজের অনজিােথ কজরজে এিং িন্টে মাজস 100
হাোর খু র্রা ন্টিজেো ন্টকনজে। এইর্ন্টেএফন্টস ব্াঙ্ক ন্টেন িেজর 20 ন্টমন্টল়েন খু র্রা
ন্টিজেোজের থর্ার্ করার পন্টরকিনা কজরজে। নেুন অনজিােথ খু র্রা ন্টিজেোজের
অজধথজকরও থিন্টশ শুধু মাত্র অিাপ িিাটফজমথর মােজম কাে কজর।
খু র্রা ন্টিজেোজের েন্য SmartHub Vyapar থিাোম সম্ভিে দ্রুে র্ালু
করা হজি। এটি এমন একটি অিাপ র্া সমস্ত খরজর্র িিাটফমথ - থিন্ট়েং কােথ,
ইউন্টপআই, ন্টকউআর থকাে, কল থপ এিং এসএমএস-ন্টভন্টত্তক েহন্টিলগুন্টলজক
একন্টত্রে কজর৷

DBS ব্াঙ্ক ইরন্ড়ো গ্রীন রেযপারজ রোগ্রাম িােু কযরযে
DBS ব্াংক ইন্টন্ড়ো কজপথাজরট ক্লাজ়েিজের েন্য োর ন্টেন ন্টেজপান্টেট থিাোম
র্ালু করার থর্ািো কজরজে।
ব্াাংযকর স্থার়েত্ব কমক সূরির অ্ধীযন:
•

ন্টেন ন্টেজপান্টেটগুন্টল িেথি েল ব্িস্থাপনা, নিা়েনজর্াগ্য শন্টক্ত এিং সিু ে
ন্টশি এিং উজদ্যাজর্র মজো পন্টরেন্ন পন্টরিহজন অর্থা়েন করজি।

•

থর্সমস্ত কজপথাজরটরা োজের থকািার্ার কার্থেজম থটকসই এজেন্ডা
অন্তভুথক্ত করজে র্া়ে িা র্াজের পন্টরজিশ-উপকারী িকজি ন্টিন্টনজ়োজর্র
েন্য সীন্টমে ন্টিকি রজ়েজে োজের েন্য ন্টেন ন্টেজপান্টেটগুন্টল একটি আেশথ
সু জর্ার্ ন্টহসাজি কাে করজি।

Schemes and Committees News in
Bengali
ররান-রভরিক খরনজ অ্নু সন্ধাযনর জন্য NMDC আইআইটি
খডগপু যরর সাযথ MoU স্বাক্ষর কযর
থেজশর িৃ হত্তম থলৌহ আকন্টরক উৎপােক, NMDC Ltd, IIT খডর্পু জরর
সাজর্ থরান-ন্টভন্টত্তক খন্টনে র্জিিোর েন্য একটি সমজ াো স্মারক (MoU)
স্বাক্ষর কজরজে। ন্যাশনাল মাইন্টনং অিান্ড থেজভলপজমি কজপথাজরশন
(NMDC) েমিধথমানভাজি ির্ুন্টক্তর্ে উদ্ভািন এিং এর অনুসিান ও খন্টনর
োটাজিজসর ন্টেন্টেটাইজেশজনর উপর ন্টনভথ রশীল। সরকার ভারজে থরান ব্িহার
এিং ন্টে়োকলাপ ন্টন়েন্ত্রে ও ন্টনরীক্ষজের ির্ম পেজক্ষপ ন্টনজ়েজে, থর্গুন্টল এখন
কৃন্টি, নর্র পন্টরকিনা, িন, খন্টন, দুজর্থার্ ব্িস্থাপনা, নেরোন্টর এিং পন্টরিহন সহ
অন্যান্য ন্টশজি ন্টনর্ুক্ত।

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

Weekly Current Affairs One-Liners | 19 March to 25 March of 2022

মূ ে রর্ষ়ে
•

Awards & Honours News in Bengali

ন্টরকজনসান্স G4 স্তর থর্জক UNFC-এর ন্টিস্তান্টরে G1 স্তর পর্থন্ত,
NMDC োমা, রক ফসজফট, র্ুনাপার্র, ম্যার্জনসাইট, হীরা, টংজেন
এিং সমুদ্র সসকে িান্টলর মজো ন্টিন্টভন্ন খন্টনেগুন্টলর েন্য ে়ে েশজকরও
থিন্টশ সম়ে ধজর খন্টনে অনুসিান কজর আসজে।

•

•

রমস ও়োল্ডক 2021: রপাল্যাযন্ডর কযাযরারেনা রর্োওস্কা মু কু টি
অ্জকন কযরযেন
থপাল্যাজন্ডর কিাজরান্টলনা ন্টিলাওস্কা ন্টমস ও়োল্ডথ 2021 এর থখোি ন্টেজেজেন ৷

খন্টনে অনুসিাজনর েন্য থরান-ন্টভন্টত্তক ন্টেওন্টফন্টেকিাল সাজভথ এিং

ন্টেন্টন েিামাইকার 2019 ন্টমস ও়োল্ডথ টন্টন-আন ন্টসং হাে থর্জক মুকুটটি

হাইপারজেকরাল োন্টেে ভারজে ির্মিাজরর মজো NMDC িারা
পন্টরর্ান্টলে হজি।

পজরন্টেজলন

"আইআইটি-খডর্পু জরর সাজর্ NMDC-এর সহজর্ান্টর্ো থেজশর েন্য

র্ুক্তরাজষ্ট্রর ভারেী়ে-আজমন্টরকান শ্রী সাইন্টন ির্ম রানার-আপ থখোি

খন্টনে আন্টিষ্কাজরর একটি নেুন র্ু জর্র সূ র্না করজি," NMDC-এর

ন্টেজেজেন, োরপজর থকাট ন্টে আইভন্টরর অন্টলন্টভ়ো ই়োস ।

CMD সু ন্টমে থেি িজলজেন৷

ন্টমস ও়োল্ডথ আন্তেথান্টেক সু ন্দরী িন্টেজর্ান্টর্োর 70 েম সংস্করে পু জ়েজেথ া

৷ ন্টেন্টন মান্টকথন র্ুক্তরাষ্ট্র, ইজন্দাজনন্টশ়ো, থমন্টক্সজকা, উত্তর

আ়োরল্যান্ড এিং থকাট ন্টে আইভন্টরজক হান্টরজ়ে ন্টশজরাপাটি থেজেন। মান্টকথন

ন্টরজকার সান েু ়োজন অনুন্টিে হজ়েন্টেল ।

Summits & Conference News in Bengali

সু যরি রা়েনাযক মােিীপ সরকার ‘যপা ক স আইকন’ পু রস্কাযর

রর্সামররক রর্মান পররর্হন মন্ত্রক এর্াং FICCI হা়েদ্রার্াযদ

ভূরষে কযরযে

'WINGS INDIA 2022' এর আয়োজন কযরযে

িাক্তন ভারেী়ে ন্টেজকটার সু জরশ রা়েনাজক মালিীপ থোটথস অিাও়োেথস

থিসামন্টরক ন্টিমান পন্টরিহন মন্ত্রক (MOCA) এিং FICCI থর্ৌর্ভাজি

2022-এ মর্থাোপূ েথ 'জোটথস আইকন' পু রস্কাজর ভূন্টিে করা হজ়েজে। মালিীপ

'WINGS INDIA 2022' ন্টশজরানাজম থিসামন্টরক ন্টিমান র্লার্ল

সরকার রা়েনাজক োর কিান্টর়োর েু জড োর ন্টিন্টভন্ন কৃন্টেজত্বর েন্য সম্মান্টনে

(িান্টেন্টেিক, সাধারে এিং ব্িসান্ট়েক ন্টিমান র্লার্ল) ন্টিিজ়ে এন্টশ়োর িৃ হত্তম
ইজভজির আজ়োেন করজে। এই ইজভজির সম়ে উইংস ইন্টন্ড়ো অিাও়োেথসও

কজরজে। সাজিক ন্টর়োল মান্টদ্রে থখজলা়োড রিাজেথ া কাজলথাস, েিামাইকান

িোন করা হজি। ইজভিটি নেুন ব্িসান্ট়েক অন্টধেহে, ন্টিন্টনজ়োর্, নীন্টে র্ঠন

ে়েসু ন্টর়ো এিং োর্ ফু টিল ন্টকংিেন্টন্ত এের্ার থেন্টভেস সহ 16 েন

এিং আঞ্চন্টলক সংজর্াজর্র উপর থফাকাস কজর। এটি 24 থর্জক 27 মার্থ

আন্তেথান্টেক থখজলা়োজডর সাজর্ রা়েনা মজনানীে হজ়েন্টেজলন।

2022 পর্থন্ত হা়েদ্রািাজের থির্মজপট ন্টিমানিন্দজর অনুন্টিে হজে।
অনুিাজনর ন্টর্ম: India@75: New Horizon for Aviation
Industry.
অনুিাজন থিশ কজ়েকেন ন্টিজেন্টশ ন্টিন্টশষ্ট ব্ন্টক্ত, রাষ্ট্রদূে, ন্টিমান র্লার্জলর ন্টিন্টভন্ন
থসটজরর িন্টেন্টনন্টধরা অংশ থনজিন।

ন্টিিার আসাফা পাওজ়েল, শ্রীলঙ্কার িাক্তন অন্টধনা়েক ও ন্টেজকটার সনার্

2022 সাযের অ্যাযর্ে পু রস্কার: আযমররকান গরণেরর্দ রেরনস
রপ. সু রেভান
নরওজ়েন্টে়োন একাজেন্টম অফ সাজ়েন্স অিান্ড থলটারস আজমন্টরকান র্ন্টেেন্টিে
থেন্টনস পাজনথল সু ন্টলভানজক 2022 সাজলর েন্য অিাজিল পু রস্কার িোন
কজরজে। উেৃ ন্টেটিজে উজেখ করা হজ়েজে থর্, "এর ন্টিস্তৃে অজর্থ টজপালন্টেজে
োর র্ুর্ান্তকারী অিোজনর েন্য এিং ন্টিজশি কজর িীের্ন্টেে, েিান্টমন্টেক এিং
র্ন্টেশীল ন্টেকগুন্টলর েন্য "এই পু রস্কারটি থেও়ো হজ়েজে।
যপােরজ রক?
টজপালন্টে হল র্ন্টেজের একটি থক্ষত্র র্া ঊনন্টিংশ শোব্দীজে আন্টিস্কৃে হজ়েন্টেল।
টজপালন্টেকিালভাজি, একটি িৃ ত্ত এিং একটি ির্থজক্ষত্র একই; একইভাজি, একটি
থোনাট এিং একটি হিাজন্ডল সহ একটি কন্টফ মজর্র পৃ িেল
টজপালন্টেকিালভাজি সমান, েজি একটি থর্ালজকর পৃ ি এিং একটি কন্টফ মর্
সমেুল্য ন়ে।
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রদযর্ন্দ্র ঝাঝারর়ো পদ্মভূষণ োপ্ত েথম প্যারা-অ্যাথরে হয়েযেন
থেজিন্দ্র

া ান্টর়ো হজলন ির্ম প্যারা-অিার্ন্টলট ন্টর্ন্টন পদ্মভূিে পু রস্কার

থপজ়েজেন। ন্টেন্টন অজনক প্যারান্টলন্টম্পক পেক ন্টেজেজেন, র্ার মজে 2004

রলার্াে ররসাইরলাং রে 2022 18ই মািক পারেে হ়ে
িেথি পোর্থ পু নিথিিহার করার গুরুত্বজক স্বীকৃন্টে থেও়োর েন্য িন্টে িের 18ই
মার্থ ন্টিশ্বব্াপী রলার্াে ররসাইরলাং রে পালন করা হ়ে । এই িের থলািাল

এজর্জন্সর প্যারান্টলন্টম্পক এিং 2016 ন্টরও থর্মজস স্বেথ এিং 2020 থটান্টকও
অন্টলন্টম্পজক োর একটি থরৌপ্য পেক রজ়েজে।
অিনী থলখারা (প্যারা-শুটার)ও েীডা ন্টিভাজর্ পদ্মশ্রী পু রস্কাজর ভূন্টিে হজ়েজেন।
ন্টেন্টন ির্ম ভারেী়ে মন্টহলা ন্টর্ন্টন একই থর্মজস দুটি প্যারান্টলন্টম্পক পেক

ন্টরসাইন্টক্লং থে এর ন্টর্ম হল, “recycling fraternity” |

ন্টেজেজেন, পাশাপান্টশ ন্টেন্টন ির্ম ভারেী়ে মন্টহলা ন্টর্ন্টন প্যারান্টলন্টম্পক থসানা
ন্টেজেজেন৷

হজ়েন্টেল । OFB হল ন্টিজশ্বর 37েম িৃ হত্তম, এন্টশ়োর ন্টিেী়ে িৃ হত্তম এিং
ভারজে িৃ হত্তম িন্টেরক্ষা সরঞ্জাম িস্তুেকারক ।

মাররও মাযসক ে 2022 সাযের গভনক র অ্ি য ই়োর পু রস্কার
রজযেযেন

সারা ভারজে িেশথনীজে রাইজফল, িন্দু ক, কামান, থর্ালািারুে ইেিান্টে িেশথন
কজর ন্টেিসটি উের্াপন করা হ়ে। উের্াপন একটি কুর্কাও়োে ন্টেজ়ে শুরু হ়ে
এিং িেশথনীজে ন্টিন্টভন্ন পিথোজরাহে অন্টভর্াজনর েন্টিও িেন্টশথে হ়ে |

থসরাল ব্াঙ্ক অফ ন্টর্ন্টলর র্ভনথর মান্টরও মাজসথল, থসরাল ব্ান্টঙ্কং অিাও়োেথস
2022-এ িিথজসরা র্ভনথর পু রস্কার ন্টেজেজেন৷ ন্টর্ন্টলর থকন্দ্রী়ে ব্াজঙ্কর নাম
ব্াজঙ্কা থসরাল ন্টে ন্টর্ন্টল৷
অজটাির 2016-এ মান্টরও মাজসথলজক ন্টর্ন্টলর থসরাল ব্াঙ্ক (BCCH) এর
র্ভনথর ন্টহজসজি মজনানীে করা হজল, ন্টেন্টন এমন একটি িন্টেিাজনর থনেৃত্ব েহে
কজরন থর্টি ল্যাটিন আজমন্টরকার সিজর্জ়ে স্বাধীন এিং সু -র্ান্টলে থকন্দ্রী়ে
ব্াঙ্কগুন্টলর একটি ন্টহসাজি খ্যান্টে অেথন কজরন্টেল। িন্টেিানটিজক আরও উন্নে
করজে পেজক্ষপ থন়ে মাজসথল। ন্টেন্টন এর অভিন্তরীে ব্িস্থাপনা কাঠাজমা

ভারযের অ্েকন্যান্স িযাক্টরর রদর্স: 18 মািক
অেথন্যান্স ফিাটন্টর ন্টেিস িন্টে িের 18ই মার্থ পান্টলে হ়ে । ভারজের িার্ীনেম
অেথন্যান্স ফিাটন্টরর উৎপােন কলকাোর কন্টসপু জর 1802 সাজলর 18ই মার্থ শুরু

21যি মািক আন্তজকারেক অ্রণ্য রদর্স রহসাযর্ পােন করা হ়ে
আন্তেথান্টেক িন ন্টেিস (ন্টিশ্ব িনা়েন ন্টেিস নাজমও পন্টরন্টর্ে) িন্টে িের 21থশ
মার্থ পান্টলে হ়ে। ন্টেিসটির মূল লক্ষি হল সকল িকার িজনর োৎপর্থ সম্পজকথ
সজর্েনো িৃ ন্টে করা। িেথ মান ও ভন্টিষ্যৎ িেজের সু ন্টিধার েন্য এিং পৃ ন্টর্িীজে
েীিন র্জের ভারসাম্য িো়ে রাখজে িজনর গুরুত্ব, োৎপর্থ এিং অিোন
সম্পজকথ সকজলর মজে েনসজর্েনো িৃ ন্টের েন্য সি ধরজনর িন এিং িজনর
িাইজর সি ধরজনর র্াজের গুরুত্ব সম্পজকথ সজর্েনো িৃ ন্টের েন্য ন্টেিসটি পালন
করা হ়ে।

পন্টরিেথ ন কজরন, মুদ্রানীন্টে সভার সংখ্যা 12 থর্জক কন্টমজ়ে আট কজরন।
ইংজরন্টে এিং েিান্টনশ উভ়ে ভািাজেই ন্টিন্টসন্টসএইর্ োর থর্ার্াজর্াজর্র মান
উন্নে কজরজে।

2022 এর ন্টর্ম হল “Forests and sustainable
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(IDF) ন্টহজসজি থর্ািো কজর। এই ন্টেনটি উের্াপজনর মােজম সি ধরজনর
িজনর গুরুত্ব সম্পজকথ সজর্েনো িৃ ন্টে করা হ়ে। িন্টেটি আন্তেথান্টেক িন ন্টেিজস,
থেশগুন্টলজক িন ও র্াজের সাজর্ েন্টডে কার্থেম অনুন্টিে করার েন্য স্থানী়ে,
োেী়ে এিং আন্তেথান্টেক িজর্ষ্টা েহে করার েন্য উত্সান্টহে করা হ়ে, থর্মন
িৃ ক্ষ থরাপে অন্টভর্ান। িন্টেটি আন্তেথান্টেক িন ন্টেিজসর ন্টর্ম িন সংোন্ত
থকালাজিাজরটিভ পাটথনারন্টশপ িারা ন্টনিথান্টর্ে হ়ে।

রর্শ্ব েু ম রদর্স 2022: 18ই মািক পােন করা হ়ে
র্ু জমর গুরুত্ব সম্বজি সাধারে মানুিজক অির্ে করার েন্য িন্টে িের মার্থ মাজস
ন্টিিুি-এর আজর্র শুেিার ন্টিশ্ব র্ু ম ন্টেিস পালন করা হ়ে । এই িের, এটি 18ই
মার্থ পজডজে । ন্টিশ্ব র্ু ম ন্টেিস হল র্ু জমর উের্াপন এিং ওিুধ, ন্টশক্ষা, সামান্টেক
ন্টেক এিং রাইন্টভং সহ র্ু ম সম্পন্টকথে গুরুত্বপূ েথ ন্টিি়েগুন্টলজে পেজক্ষপ থনও়োর
আহ্বান । এটি ও়োল্ডথ ন্টলপ থসাসাইটির ও়োল্ডথ ন্টলপ থে কন্টমটি িারা সংর্ঠিে হ়ে,
র্াজে র্ু জমর ব্ান্টধগুন্টলর আরও ভাল িন্টেজরাধ এিং ব্িস্থাপনার মােজম
সমাজের উপর র্ু জমর সমস্যার থিা া কমাজনা র্া়ে ।
রদর্সটির রথম:
মন ও শরীজর র্ু জমর িভাি সম্পজকথ সজর্েনো িৃ ন্টের লজক্ষি এ িের ন্টিশ্ব র্ু ম
ন্টেিজসর ন্টর্ম হজলা ‘Quality Sleep, Sound Mind, Happy
World’ ।
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production and consumption.”
রদযনর ইরেহাস:
2012 সাজল োন্টেসংজর্র সাধারে পন্টরিে 21 মার্থজক আন্তেথান্টেক অরণ্য ন্টেিস

র্ণক বর্ষম্য দূরীকরযণর আন্তজকারেক রদর্স
মানুিজক োন্টের্ে সিিজম্যর থনন্টেিার্ক পন্টরেন্টে সম্পজকথ স্মরে কন্টরজ়ে
থেও়োর েন্য িন্টে িের 21 মার্থ িেথ সিিম্য দূরীকরজের আন্তেথান্টেক ন্টেিস
ন্টহজসজি পালন করা হ়ে। 2022 এর ন্টর্ম হল "VOICES FOR ACTION
AGAINST RACISM"
এই সংস্করজের লক্ষি, ন্টিজশি কজর, এখাজন: োন্টের্ে সিিম্য িন্টেজরাধ ও
থমাকাজিলা করার েন্য ন্টসোন্ত েহজের সকল থক্ষজত্র েনর্জের অংশেহে করার
গুরুত্বজক েুজল ধরা এিং োন্টের্ে সিিম্য এিং োজের মুজখামুন্টখ হও়ো
র্িাজলজঞ্জর ন্টিরুজে োাঁডাজনা ব্ন্টক্ত এিং সংস্থাগুন্টলর অিোনজক স্বীকৃন্টে থেও়ো৷
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রদনটির ইরেহাস:
থর্ ন্টেন েন্টক্ষে আন্টিকার শাপথন্টভজল 1960 সাজল িেথনিিম্যমূলক নীন্টে “pass
laws”এর ন্টিরুজে একটি শান্টন্তপূ েথ ন্টিজক্ষাজভ পু ন্টলশ 69 েনজক গুন্টল কজর
এিং হেিা কজর থসই ন্টেনটি োন্টে সিিম্য দূরীকরজের েন্য আন্তেথান্টেক ন্টেিস
ন্টহজসজি িন্টে িের পান্টলে হ়ে।

20যি মািক রর্শ্ব রমৌরখক স্বাস্থয রদর্স রহসাযর্ পারেে হ়ে
ন্টিশ্ব থমৌন্টখক স্বাস্থি ন্টেিস িন্টে িের 20 থশ মার্থ পান্টলে হ়ে। ন্টেিসটির লক্ষি
থমৌন্টখক স্বাস্থি সম্পন্টকথে সমস্যা এিং থমৌন্টখক স্বাস্থিন্টিন্টধর গুরুত্ব সম্পজকথ
ন্টিশ্বব্াপী সজর্েনো িৃ ন্টে করা র্াজে সরকার, স্বাস্থি সংস্থা এিং সাধারে েনর্ে
স্বাস্থিকর মুখ এিং সু খী েীিন অেথজনর েন্য একসাজর্ কাে করজে পাজর।

রথম:
এ িের ও়োল্ডথ োউন ন্টসনজরাম ন্টেিজসর ন্টর্ম হল “Inclusion Means”।

রর্শ্ব করর্ো রদর্স: 21 মািক
মানুজির মজনর সৃ েনশীল থর্েনাজক ধারে করার েন্য কন্টিোর অনন্য ক্ষমোজক
স্বীকৃন্টে থেও়োর েন্য িন্টে িের 21 মার্থ ন্টিশ্ব কন্টিো ন্টেিস পান্টলে হ়ে। ন্টিশ্ব
কন্টিো ন্টেিস মানিোন্টের সাংস্কৃন্টেক এিং ভািার্ে অন্টভব্ন্টক্ত এিং পন্টরর্জ়ের
অন্যেম মূল্যিান রূপ ।
োন্টেসংজর্র ন্টশক্ষা, সিজ্ঞান্টনক এিং সাংস্কৃন্টেক সংস্থা (UNESCO) 1999
সাজল প্যান্টরজস ইউজনজস্কার 30 েম অন্টধজিশন র্লাকালীন এই ন্টেনটিজক র্ৃ হীে

রর্শ্ব রমৌরখক স্বাস্থয রদর্স 2021-2023 এর রথম হে: Be Proud Of
Your Mouth

কজরন্টেল ।ন্টকেু থেশ 15 অজটাির ন্টিশ্ব কন্টিো ন্টেিস উের্াপন কজর, একেন

রর্শ্ব জে রদর্স: 22 মািক

েন্য ন্টিখ্যাে।

ন্টিশ্ব েল ন্টেিস িন্টে িের 22 মার্থ ন্টিশ্বব্াপী পান্টলে হ়ে। ন্টেিসটির উজদ্দশ্য
েজলর গুরুত্বজক েুজল ধরা। এই 2022, থফাকাস হল ভূর্ভথ স্থ েল, একটি
অদৃশ্য সম্পে র্ার িভাি সিথত্র দৃশ্যমান ।িাসন্টঙ্গক ন্টিি়েগুন্টলর মজে রজ়েজে
েজলর অভাি, েল দূিে, অপর্থাপ্ত েল সরিরাহ, স্যান্টনজটশজনর অভাি এিং
েলিা়েু পন্টরিেথ জনর িভাি র্া এই ন্টেনটিজে থেখা হ়ে।
রর্শ্ব জে রদর্যসর রথম 2022:
2022 সাজলর ন্টিশ্ব েল ন্টেিজসর ন্টর্ম হল “Groundwater, Making
the Invisible Visible”। ভূর্ভথ স্থ েল একটি গুরুত্বপূ েথ সম্পে র্া সারা
ন্টিজশ্বর িা়ে অজধথক পানী়ে েল সরিরাহ কজর।

রর্শ্ব োউন রসনযরাম রদর্স 2022: 21 মািক
ন্টিশ্ব োউন ন্টসনজরাম ন্টেিস (WDSD) িন্টে িের 21জশ মার্থ পান্টলে হ়ে। এটি
একটি ন্টিশ্বব্াপী ির্ারান্টভর্ান র্া োউন ন্টসনজরাম সম্পজকথ সজর্েনো েন্টডজ়ে
থেও়োর েন্য িন্টে িের উের্ান্টপে হ়ে। ন্টেনটি িংশর্ে ব্ান্টধ সম্পজকথ
সজর্েনো িাডাজে একটি সিন্টশ্বক উজদ্যার্ ন্টহজসজি পালন করা হ়ে। োউন
ন্টসনজরাজম আোন্ত ব্ন্টক্তর একটি অন্টেন্টরক্ত থোজমাজোম র্াজক।

থরামান কন্টি ভান্টেথজলর েেন্টেন উপলজক্ষ, ন্টর্ন্টন োর মহাকাব্ Aeneid-এর

রর্শ্ব আর্হাও়ো রদর্স 2022: 23 মািক
ন্টিশ্ব আিহাও়ো ন্টেিস িন্টে িের 23থশ মার্থ ন্টিশ্বব্াপী পান্টলে হ়ে। ন্টেনটি ন্টিশ্ব
আিহাও়ো সংস্থার (WMO) িন্টেিা ন্টহসাজি পান্টলে হ়ে এিং এটি পৃ ন্টর্িীর
িা়েুমণ্ডজলর আর্রজের উপর মজনান্টনজিশ কজর। ন্টেিসটি মানুিজক পৃ ন্টর্িীর
িা়েুমণ্ডল রক্ষা়ে োজের ভূন্টমকা সম্পজকথ সজর্েন হজে সাহায্য কজর।
রর্শ্ব আর্হাও়ো রদর্স 2022: রথম
এ িের ন্টিশ্ব আিহাও়ো ন্টেিস এর ন্টর্ম হল Early Warning and
Early Action

িহীদ রদর্স : 23রি মািক
িন্টে িের, 23 থশ মার্থ শহীে ন্টেিস (শহীে ন্টেিস িা সজিথাে়ে ন্টেিস) ন্টহসাজি
পান্টলে হ়ে। স্বাধীনো সংোমী ভর্ে ন্টসং, সু খজেি র্াপার এিং ন্টশিরাম
রােগুরুর , র্ারা ভারজের স্বাধীনোর েন্য েীিন ন্টেজ়েজেন োজের
মৃ েুিিান্টিথকীজে েো োনাজে এই ন্টেনটি পালন করা হ়ে। এোডাও, 30
োনু়োরী মহাত্মা র্ািীর স্মরজে শহীে ন্টেিস পালন করা হ়ে।

রর্শ্ব ক্ষ্মা রদর্স: 24 রি মািক
ন্টিশ্ব র্ক্ষ্মা ন্টেিস িন্টে িের 24 মার্থ র্ক্ষ্মা (টিন্টি) এর সিন্টশ্বক মহামারী এিং থরার্
ন্টনমূথল করার িজর্ষ্টা সম্পজকথ েনসাধারজের মজে সজর্েনো সেন্টর করার েন্য
পান্টলে হ়ে। োন্টরখটি 1882 সাজলর থসই ন্টেনটিজক ন্টর্ন্টিে কজর র্খন োঃ রিাটথ
থকার্ থর্ািো কজরন্টেজলন থর্ ন্টেন্টন ব্াকজটন্টর়ো আন্টিষ্কার কজরজেন র্া টিন্টি সৃ ন্টষ্ট
কজর, র্া এই থরার্ ন্টনেথ়ে এিং ন্টনরামজ়ের পর্ খু জল ন্টেজ়েন্টেল।
ন্টিশ্ব র্ক্ষ্মা ন্টেিস 2022-এর ন্টর্ম - ‘Invest to End TB. Save
Lives.’
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আন্তজকারেক সযেযর অ্রধকার রদর্স: 24 মািক

রর্এনরপ পররর্াস ওযপন ু নক াযমন্ট 2022

োন্টেসংর্ িন্টে িের 24 থশ মার্থজক মানিান্টধকার লঙ্ঘন এিং ভুক্তজভার্ীজের
মর্থাো সম্পন্টকথে সজেির অন্টধকাজরর েন্য আন্তেথান্টেক ন্টেিস ন্টহসাজি স্বীকৃন্টে
ন্টেজ়েজে। ন্টেিসটির উজদ্দশ্য র্ারা োজের েীিন উৎসর্থ কজরজেন িা সকজলর েন্য
মানিান্টধকাজরর ির্ার ও সু রক্ষার সংোজম েীিন হান্টরজ়েজেন োজের িন্টে েো
োনাজনা ।

2022 BNP পান্টরিাস ওজপন থটন্টনস টুনথাজমি, র্া 2022 ইন্টন্ড়োন ওজ়েলস

আ ক ও রনযখাাঁজ স্টাি সদস্যযদর সাযথ আন্তজকারেক সাংহরে
রদর্স 2022
আটক ও ন্টনজখাাঁে োফ সেস্যজের সাজর্ আন্তেথান্টেক সংহন্টে ন্টেিস 2022
োন্টেসংর্ িন্টে িের 25 মার্থ আটক এিং ন্টনজখাাঁে োফ সেস্যজের সাজর্
আন্তেথান্টেক সংহন্টে ন্টেিস পালন কজর। এটি এমন একটি ন্টেন র্া কমথ সংর্ঠিে
করার, ন্যা়েন্টির্াজরর োন্টিজে এিং োন্টেসংজর্র কমীজের এিং শান্টন্তরক্ষীজের
পাশাপান্টশ থিসরকারী সম্প্রো়ে এিং থিজস আমাজের ন্টমত্রজের রক্ষা করার েন্য
আমাজের সংকিজক শন্টক্তশালী করার ন্টেন।
আটক ও ন্টনজখাাঁে োফ সেস্যজের সাজর্ আন্তেথান্টেক সংহন্টে ন্টেিস সাম্প্রন্টেক
িেরগুন্টলজে আরও থিন্টশ গুরুত্ব থপজ়েজে, কারে োন্টেসংজর্র ন্টিরুজে আেমে
েীব্র্ হজ়েজে।

দাসত্ব এর্াং ট্রান্সআ োরন্টক েীেদাস র্ারণযজযর রিকারযদর
স্মরযণ আন্তজকারেক রদর্স
োসত্ব এিং রান্সআটলান্টিক েীেোস িান্টেজেির ন্টশকারজের স্মরজে আন্তেথান্টেক
ন্টেিস িন্টে িের 25 মার্থ িেথিাে এিং কুসংস্কাজরর ন্টিপে সম্পজকথ সজর্েনো
িাডাজে পান্টলে হ়ে। ন্টেিসটি ন্টনউই়েজকথ োন্টেসংজর্র সের েপ্তর এিং সারা
ন্টিজশ্ব োন্টেসংজর্র অন্টফজস অনুিান ও কার্থেজমর মােজম পান্টলে হ়ে।
2022 রথম: "Stories of Courage: Resistance to Slavery
and Unity against Racism"।

Sports News in Bengali
ররান-রভরিক খরনজ অ্নু সন্ধাযনর জন্য NMDC আইআইটি
খডগপু যরর সাযথ MoU স্বাক্ষর কযর
থেজশর িৃ হত্তম থলৌহ আকন্টরক উৎপােক, NMDC Ltd, IIT খডর্পু জরর
সাজর্ থরান-ন্টভন্টত্তক খন্টনে র্জিিোর েন্য একটি সমজ াো স্মারক (MoU)
স্বাক্ষর কজরজে। ন্যাশনাল মাইন্টনং অিান্ড থেজভলপজমি কজপথাজরশন
(NMDC) েমিধথমানভাজি ির্ুন্টক্তর্ে উদ্ভািন এিং এর অনুসিান ও খন্টনর
োটাজিজসর ন্টেন্টেটাইজেশজনর উপর ন্টনভথ রশীল। সরকার ভারজে থরান ব্িহার
এিং ন্টে়োকলাপ ন্টন়েন্ত্রে ও ন্টনরীক্ষজের ির্ম পেজক্ষপ ন্টনজ়েজে, থর্গুন্টল এখন
কৃন্টি, নর্র পন্টরকিনা, িন, খন্টন, দুজর্থার্ ব্িস্থাপনা, নেরোন্টর এিং পন্টরিহন সহ
অন্যান্য ন্টশজি ন্টনর্ুক্ত।
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মাোসথ নাজমও পন্টরন্টর্ে, ইন্টন্ড়োন ওজ়েলস, কিান্টলজফান্টনথ়ো, মান্টকথন র্ু ক্তরাজষ্ট্র
07 থর্জক 20 মার্থ, 2022 পর্থন্ত অনুন্টিে হজ়েন্টেল। BNP পান্টরিাস ওজপন হল
র্ারটি েিান্ড লাজমর িাইজর সিজর্জ়ে িড সন্টম্মন্টলে দুই সপ্তাজহর ইজভি এিং
ন্টিজশ্বর সিজর্জ়ে থিন্টশ অংশেহেকারী WTA 1000 এিং ATP ও়োল্ডথ টুির
মাোসথ 1000 থটন্টনস টুনথাজমি।
Here is the list of winners given below:
Category
Winner
Women’s singles
Iga Świątek (Poland)
Men’s Singles
Taylor Fritz (United States)
Women’s Doubles Xu Yifan / Yang Zhaoxuan
Men’s Doubles
John Isner / Jack Sock

রর্শ্ব র রনযসর এক নম্বর োরকা অ্যািযে র্াটিক অ্র্সর রোষণা
কযরযেন
অজস্ট্রন্টল়োর মন্টহলা থটন্টনস থখজলা়োড অিাশজল িাটিথ 25 িের ি়েজস থটন্টনস
থর্জক অিসর থর্ািো কজরজেন। ন্টেন্টন ন্টেনটি েিান্ড লিাম একক ন্টশজরাপা
ন্টেজেজেন — 2019 সাজল থিঞ্চ ওজপন, 2021 সাজল উইম্বলেন এিং
2022 সাজল অজস্ট্রন্টল়োন ওজপন। থটন্টনস থখলা োডাও, 2014-2016এর মজে থটন্টনস থর্জক ন্টিরন্টের সম়ে ন্টেন্টন থসন্টম-িজফশনাল ন্টেজকটও
থখজলজেন।

Obituaries News in Bengali
মারে়োর োিন েধানমন্ত্রী রসৌযমযো র্ু যর্য়ে মাইগা মারা রগযেন
মান্টলর িাক্তন িধানমন্ত্রী থসৌজমজলা িু জিজ়ে মাইর্া অসু স্থোর কারজে মারা
থর্জেন। মাইর্া 2017 থর্জক 2019 সাল পর্থন্ত মান্টলর িধানমন্ত্রী ন্টহজসজি
োন্ট়েত্ব পালন কজরজেন। একটি সামন্টরক োন্তা থেশটি েখল করার পর 2021
সাজলর আর্ে থর্জক োজক আটক করা হজ়েন্টেল। ন্টেন্টন 2017 সাজল
থকইোর িধানমন্ত্রী ন্টনর্ুক্ত হন ন্টকন্তু 160 েন ন্টনহে হও়ো একটি র্েহেিার
েন্য এন্টিল 2019 এ পেেিার্ কজরন।

ভারযের োিন েধান রর্িারপরে আর রস োযহারে ে়োে
হয়েযেন
ভারজের িাক্তন িধান ন্টির্ারপন্টে রজমশ র্ন্দ্র লাজহান্টে 81 িের ি়েজস মারা
থর্জেন। ন্টির্ারপন্টে লাজহান্টে 1 েু ন, 2004-এ ভারজের 35েম িধান
ন্টির্ারপন্টে ন্টহজসজি ন্টনর্ুক্ত হন। ন্টেন্টন 1 নজভম্বর, 2005-এ অিসর েহে
কজরন।
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GIF িরম্যায র রনমক াো, রস্টযিন উইেহাই মারা রগযেন

থেশী়ে অফজশার প্যাজরাল থভজসল িকিটি ভারজের িধানমন্ত্রী 2016 সাজল

োন্টফক্স ইিারজর্ঞ্জ ফরম্যাট (GIF) এর স্রষ্টা ন্টেজফন উইলহাইট থকান্টভে -19
সম্পন্টকথে সমস্যার কারজে 74 িের ি়েজস মারা থর্জেন। উইলহাইট 1987 সাজল

র্ালু কজরন্টেজলন র্ার অধীজন ভারেী়ে থকাে র্ােথ (ICG) এর েন্য পাাঁর্টি

Compuserve-এ কাে করার সম়ে োন্টফক্স ইিারজর্ঞ্জ ফরম্যাট িা GIF
সেন্টর কজরন। অক্সজফােথ আজমন্টরকান অন্টভধান 2012 সাজল GIF থক িেজরর
থসরা শব্দ ন্টহজসজি মজনানীে কজরন্টেল৷ 2013 সাজল ন্টেন্টন একটি ওজ়েন্টি
লাইফটাইম অিান্টর্ভজমি পু রস্কাজর সম্মান্টনে হন৷

Defence News in Bengali

অফজশার প্যাজরাল থভজসল (OPV) র্ালু করার পন্টরকিনা করা হজ়েন্টেল।
জাহাজ সম্পযকক:
•

র্া উন্নে ির্ুন্টক্ত, ন্যান্টভজর্শন এিং থর্ার্াজর্ার্ ব্িস্থা, থসন্সর এিং
র্ন্ত্রপান্টে ন্টেজ়ে সন্টিে।
•

ন্টেিস উের্াপন কজরজে। এই ির্মিার CRPF োেী়ে রােধানীর িাইজর োর
উত্থাপন ন্টেিস উের্াপন কজরজে। থকন্দ্রী়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অন্টমে শাহ কুর্কাও়োজে
অন্টভিােন েহে কজরন এিং CRPF কমীজের ন্টিন্টভন্ন ন্টিভাজর্ ব্ন্টেেমী
কৃন্টেজত্বর েন্য িীরত্ব পেক এিং রন্টফ িোন কজরন।

9ম ভারে-রস়োযিে র ৌথ সামররক মহডা 'LAMITIYE-2022'
শুরু হয়েযে
ভারেী়ে থসনািান্টহনী এিং থসজশলস ন্টেজফন্স থফাজসথস (SDF) এর মজে থর্ৌর্
সামন্টরক মহডা 'LAMITIYE-2022' এর 9 েম সংস্করে 22 থর্জক 31
মার্থ, 2022 পর্থন্ত থসজশলস ন্টেজফন্স একাজেন্টম (SDA), থসজশলস-এ
অনুন্টিে হজ়েন্টেল। ভারেী়ে থসনােজলর িন্টেন্টনন্টধত্ব করজি 2/3 থর্াখথা
রাইজফলস গ্রুপ (ন্টপরকাাঁন্টর্ ব্াটান্টল়েন)।
অ্নু িীেন সম্পযকক:
অনুশীলন LAMITIYE হল একটি ন্টি-িান্টিথক িন্টশক্ষে ইজভি, র্া 2001
সাল থর্জক থসজশজল পন্টরর্ান্টলে হজে। এই থর্ৌর্ িন্টশক্ষে মহডার উজদ্দশ্য হল

ভারেী়ে ও উজযর্রকস্তাযনর রসনার্ারহনীর মযে র ৌথ েরিক্ষণ
অ্নু িীেন EX-DUSTLIK শুরু হয়েযে
ভারেী়ে থসনািান্টহনী এিং উেজিন্টকস্তান থসনািান্টহনীর মজে EXDUSTLIK নাজম থর্ৌর্ িন্টশক্ষে অনুশীলজনর 3়ে সংস্করে 22 থর্জক 31
মার্থ 2022 পর্থন্ত উেজিন্টকস্তাজনর ই়োন্টঙ্গ়োন্টরজক শুরু হ়ে। DUSTLIK এর
থশি সংস্করেটি 2021 সাজলর মার্থ মাজস রান্টনজক্ষজে (উত্তরাখণ্ড) পন্টরর্ান্টলে
হজ়েন্টেল।জেজনন্টে়োর থরন্টেজমি িারা থরজিজসি করা ভারেী়ে েলটি নর্থ ওজ়েোনথ ন্টমন্টলটান্টর ন্টেন্টস্ট্রট এর সসন্যজের িারা থরজিজসি করা উেজিন্টকস্তান
থসনা েলটির সাজর্ থর্ার্ থেজি।
অ্নু িীেন সম্পযকক:
থর্ৌর্ মহডাটি োন্টেসংজর্র ম্যাজন্ডজটর অধীজন আধা-শহুজর ভূখজণ্ড
সন্ত্রাসন্টিজরাধী অন্টভর্াজনর উপর থফাকাস করজি।মহডার লক্ষি দুই থসনািান্টহনীর
মজে থিা াপডা, সহজর্ান্টর্ো ও আন্তঃকার্থক্ষমো িৃ ন্টে করা।

Books & Authors News in Bengali

ন্টিপান্টক্ষক সামন্টরক সম্পকথ র্জড থোলা এিং উন্নীে করা, ন্টিন্টভন্ন অপাজরশজনর
সম়ে অন্টেথে অন্টভজ্ঞো ভার্ কজর থনও়ো; উভ়ে থসনািান্টহনীর মজে েক্ষো
ন্টিন্টনম়ে এিং ভাল অনুশীলন।

অ্িযিার প্যাযট্রাে রভযসে রসররযজর 5 েম সাংস্করণ “ICGS

োিন রেযক ার রজআর রর্শ্বনাথ -এর আত্মজীর্নীর রিযরানাম "
Wrist Assured: An Autobiography "
•

ন্টলজখজেন, ন্টসন্টন়ের সাংিান্টেক আর থকৌন্টশক োর সহ-থলখক। িইটিজে
গুন্ডাপ্পা ন্টিশ্বনাজর্র ন্টেজকট র্াত্রার িেথনা করা হজ়েজে ন্টর্ন্টন 1969 এিং

ভারজের িন্টেরক্ষা সন্টর্ি, েঃ অে়ে কুমার ভারেী়ে উপকূল রক্ষী োহাে
(ICGS) সাক্ষমজক কন্টমশন কজরজেন। থর্া়োর 105 ন্টমটার অফজশার প্যাজরাল
থভজসল (OPV) এই ন্টিভাজর্ ন্টসন্টরজের পঞ্চম। 2020 সাজল ইন্টেমজে র্ালু
আইন্টসন্টেএস সু ন্টেে (২়ে); আইন্টসন্টেএস সার্থক (৩়ে); এিং 2021 সাজল
ICGS ন্টভন্টেল্যাি (4র্থ)।
11

িাক্তন ভারেী়ে ন্টেজকট অন্টধনা়েক গুন্ডাপ্পা রঙ্গনার্ ন্টিশ্বনার্ "Wrist
Assured: An Autobiography" ন্টশজরানাজম োর আত্মেীিনী

Saksham” িােু হয়েযে

হও়ো পাাঁর্টি ICGS-এর মজে ির্ম র্ারটি হল ICGS Sachet (1ম);

ভারেী়ে উপকূল রক্ষী িান্টহনীজে (ICG) অন্তভুথক্ত হও়োর পর োহােটি
থকান্টর্জে র্াকজি। োহােটি ন্টিজশি অর্থননন্টেক অঞ্চল (EEZs) এিং
থকাে র্ােথ র্াটথার িারা িােোমূলক অন্যান্য ন্টমশজন নেরোন্টরর েন্য
ব্াপকভাজি ব্িহৃে হজি।

রসন্ট্রাে ররজাভক পু রেি রিাসক (CRPF) 83েম উত্থাপন রদর্স
উদ াপন করযে
থসরাল ন্টরোভথ পু ন্টলশ থফাসথ (CRPF) 19 মার্থ 2022-এ োর 83েম উত্থাপন

থর্া়ো ন্টশপই়োেথ ন্টলন্টমজটে 105 ন্টমটার OPV ন্টেোইন ও সেন্টর কজরজে,

•

1986 সাজলর মজে ভারজের হজ়ে থটে ন্টেজকট থখজলন্টেজলন, 91টি
ম্যাজর্ উপন্টস্থে ন্টেজলন এিং 6000-এর থিন্টশ রান কজরন্টেজলন।
িাক্তন ভারেী়ে ন্টেজকটার কন্টপল থেি এিং সু নীল র্াভাস্কার কেথাটজকর
থিঙ্গালু রুজে ভারে ও শ্রীলঙ্কার মজে ২়ে ন্টেন/রাজের থটজের ির্ম ন্টেজন
আজ়োন্টেে অনুিাজন িইটি িকাশ কজরন।
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“Unfilled Barrels: India’s oil story” রিযরানাযম
ররিা রমশ্র একটি র্ই রেযখযেন
ন্টরর্া ন্টমজের থলখা "অনন্টফলে ব্াজরল: ইন্টন্ড়ো’স অজ়েল থোন্টর" ন্টশজরানাজমর
একটি িই শীঘ্রই িকান্টশে হজি। ন্টরর্া ন্টমে দ্য ন্টহন্দু ন্টিেজনসলাইজনর
সাংিান্টেক।িইটি থকশি থেি মালন্টভ়ো থর্ 1970 এর েশজক থেল ির্ুন্টক্তজে
ন্টেেী ন্টনজ়ে থপজরান্টল়োম মন্ত্রী ন্টেজলন এিং ONGC সহ সরকারী খাজের
উজদ্যার্ থর্জক থক়োনথ এনান্টেথ, এিং মুজকশ আম্বান্টনর RIL এর মজো েীব্র্
িন্টেজর্ার্ীোমূলক িাইজভট থি়োজরর কাজে অন্যান্য থেকজহাল্ডারজের
আন্টিভথ াজির মূল ভূন্টমকা েুজল ধজরজে।
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