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National News in Bengali 
 

রাষ্ট্রীয় সংসৃ্কতি মহ াৎসব 2022 এর 11িম সংস্করণ সফলভাহব অনুতিি 

 হয়হে 

আজাদি কা অমৃত মহ াৎসহের অংশ দ সাহে ককন্দ্রীয় সংসৃ্কদতমন্ত্রী প্রলাদ তসং 

প্যাহেল এেং ক ানার তি কে করতির উপদিদতহত অন্ধ্রপ্রহিহশর রাজযপাল শ্রী 

তবশ্বভূষণ  তরচন্দন অন্ধ্রপ্রহিহশর আর্ট স কহলজ গ্রাউহে রাষ্ট্রীয় সংসৃ্কদত 

মহ াৎসে 2022 সূচনা কহরন । . 
 

গুরুত্বপূণণ তদে: 

• দুই দিহনর রাষ্ট্রীয় সংসৃ্কদত মহ াৎসে 26 এেং 27 কশ মাচট , 2022 তাদরহে 

রাজমুদন্দ্রর সরকাদর আর্ট  কহলহজর মাহে পদরচাদলত  হে । প্রথম রাষ্ট্রীয় 

সংসৃ্কদত মহ াৎসে 2015 সাহল অনুদিত  হয়দিল এেং এটি দমদ য়া ও দেদিন্ন 

সংিাগুদলর কাি কথহক একটি ইদতোচক প্রদতদিয়া কপহয়দিল ।  

• রাষ্ট্রীয় সংসৃ্কদত মহ াৎসে িারহতর সমস্ত মানুষ, ঐদত যো ী, উপজাতীয়, 

শাস্ত্রীয়, এেং জনদপ্রয় দশল্প ফমটগুদলহক এক িাহির নীহচ আনার জন্য জীেহন 

একোর সুহ াগ প্রিান কহর, ক োহন 1000 জহনরও কেদশ দশল্পী অদিনয় 

করহিন ৷ 

 

সৃ্মতি ইরাতন ‘ভারি ভাগ্য তবধািা’ কমগা লাল কেল্লা উৎসহবর উহবাধন 

েহরহেন 

ককন্দ্রীয় মদ লা ও দশশু উন্নয়ন মন্ত্রী সৃ্মদত ইরাদন দিদির লাল কেল্লায় িশ দিহনর 

কমগা কর  কফার্ট  কফদিিযাল, 'ভারি ভাগ্য তবধািা' এর উহবাধন কহরহিন । 

আজাদি কা অমৃত মহ াৎসহের অংশ দ হসহে ককন্দ্রীয় সংসৃ্কদত মন্ত্রক লাল ককিা 

উৎসহের আহয়াজন কহরন | উৎসেটি িারহতর প্রদতটি িাহনর ঐদত য, সংসৃ্কদত 

এেং বেদচত্র্যহক তুহল ধহর । 

উৎসহের লক্ষ্য  ল কিহশর ঐদত যশালী এেং িারহতর প্রদতটি িাহনর সংসৃ্কদতহক 

স্মরণ করা । িারত িাগ্য দেধাতা উৎসে িারহতর বেদচহত্র্যর প্রশংসা করহত সা ায্য 

করহে । অনুিানিহল 70 জহনর কেদশ অদিজ্ঞ কাদরগর দনহজহির কারুকা ট 

প্রিশটন কহরন ।  
 

 

ভারহির প্রথম ইস্পাহির তিরী রাস্তা গুিরাহে প্রদতশণি  হয়হে 

গুজরার্ এর সুরার্ শ হর সমূ্পণটরূহপ ইস্পাত েজট য দিহয় বতদর একটি রাস্তা 

প্রিদশটত  হয়হি | এটি আহসটলর দমত্তল দনপ্পন দিল ইদেয়া কাউদিল অফ 

সাহয়দিদফক অযাে ইোদিয়াল দরসাচট  (CSIR) ইদেয়া, কসন্ট্রাল করা  দরসাচট  

ইনদিটিউর্ (CRRI) এেং সরকাদর দথঙ্ক র্যাঙ্ক নীদত আহয়াহগর সাহথ স হ াদগতা 

কহর বতরী কহরহি। 

গুরুত্বপূণণ তদে: 

• রাস্তাটি সমূ্পণটরূহপ 1000 শতাংশ প্রদিয়াজাত দিহলর স্ল্যাগ দিহয় বতদর 

করা  হয়দিল। দিল স্ল্যাগ ইস্পাত দশহল্পর জন্য একটি প্রধান উত্স, কারণ 

এটি একটি েজট য পণ্য দ সাহে দেহেদচত  য়। 

• এই ট্রায়াল প্রকল্পটি িয় কলন দেদশষ্ট এক দকহলাদমর্ার রাস্তা । এেন প টন্ত, 

পথটি দনিট রহ াগ্য েহল প্রমাদণত  হয়হি । প্রদতদিন, 18 কথহক 30 র্ন 

ওজহনর প্রায় 1,000 টি ট্রাক দিহলর রাস্তা দিহয় চলাচল কহর। 
 

দুবাইহি ভারিীয় িুহয়লাতর এক্সহপাতিশন কসন্টার ভবহনর উহবাধন 

েরহলন পীযূষ কগায়াল 

দুোই এক্সহপা 2020-কত ইদেয়া প্যাদিদলয়হন অংশ দনহত দুোই সফহরর সময় 

ককন্দ্রীয় োদণজয ও দশল্প মন্ত্রী পী ূষ কগাহয়ল দুোই, সং ুক্ত আরে আদমরাহতর 

ইদেয়ান জুহয়লাদর এক্সহপাদজশন কসিার (আইহজইএক্স) িেহনর উহবাধন 

কহরহিন । IJEX এর উহবাধহনর সময় মন্ত্রী রত্ন ও জুহয়লাদর এক্সহপার্ট  প্রহমাশন 

কাউদিহলর (GJEPC) রপ্তাদন করা সিস্যহির উহেহে প্রদত েির 35 দেদলয়ন 

মাদকট ন  লার কথহক 100 দেদলয়ন মাদকট ন  লার রপ্তাদনর লক্ষ্যমাত্র্া অজট হনর 

আহ্বান জাদনহয়হি ।  
 

ভারহির সব প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর িাদুঘর শীঘ্রই উহবাধন েরা  হব 

সমস্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীহির একটি  াদুঘর, প্রধানমন্ত্রী সংগ্র ালয় (প্রধানমন্ত্রীহির 

 াদুঘর), দিদির দতন মূদতট  এহিহর্ বতদর করা  হয়হি । 270 ককাটি র্াকার এই 

প্রকল্পটি 14 এদপ্রল, 2022 তাদরহে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জও রলাল কন রুর 

োসিেন দতন মূদতট  িেন কমহেহক্স উহবাধন করা  হে । 

িাদুঘর সম্পহেণ : 

•  াদুঘরটি জও রলাল কনহ রুর সংগ্র  ও কাজ ব্যতীত এেন প টন্ত িারহতর 

14 জন প্রধানমন্ত্রীর জীেন, সময় এেং অেিান প্রিশটন করহে | জও রলাল 

কনহ রুর একটি আলািা  াদুঘর রহয়হি | 

• PMs দমউদজয়াম প্রকল্পটি 2018 সাহল অনুহমাদিত  হয়দিল এেং এটির 

সমাদপ্তর সময়সীমা দিল অহটাের 2020 দকন্তু ম ামারী-সম্পদকট ত 

লক াউহনর কারহণ দেলদিত  হয়দিল | 
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মতন্ত্রসভা ম াঘণ  ভািা/ম াঘণয ত্রাণ 3% কথহে বৃতি েহর 34% েরার 

অনুহমাদন েহরহে 

প্রধানমন্ত্রী নহরন্দ্র কমািীর সিাপদতহে ককন্দ্রীয় মদন্ত্রসিা ককন্দ্রীয় সরকাহরর 

কমটচারীহির জন্য ম াঘট িাতা (দ এ) এেং কপনশনহিাগীহির জন্য ম াঘট ত্র্াণ 

(দ আর) 3 শতাংশ কথহক োদিহয় 34% করার অনুহমািন দিহয়হি | এটি 1 

জানুয়ারী, 2022 কথহক কা টকর  হে ৷ 

ম াঘট িাতা এেং ম াঘটযতা ত্র্াণ উিহয়র জন্য রাজহকাহষর উপর সদিদলত প্রিাে 

 হে োদষটক 9,544.50 ককাটি র্াকা । এই েৃদিটি 7ম ককন্দ্রীয় কেতন কদমশহনর 

সুপাদরহশর দিদত্তহত গৃ ীত  হে । এই েৃদির ফহল প্রায় 47.68 লক্ষ্ ককন্দ্রীয় 

সরকারী কমটচারী এেং 68.62 লক্ষ্ কপনশনহিাগী উপকৃত  হেন। 
 

প্রধান তবচারপতি এনতভ রমন FASTER নাহম এেটি সফ্টওয়যার চালু 

েহরন 

িারহতর প্রধান দেচারপদত এনদি রমন ‘ফাি অযাে দসদকউর  ট্রািদমশন অফ 

ইহলকট্রদনক করক ট স’ (FASTER) নাহম একটি সফর্ওয়যাহরর উহমাচন 

কহরহিন | এটি  ল একটি দ দজর্াল েযার্ফমট,  া সুদপ্রম ককার্ট হক একটি দনরাপি 

ইহলকট্রদনক চযাহনহলর মাধ্যহম  থা থ কতৃট পহক্ষ্র কাহি অন্তেটতী আহিশ, 

িদগতাহিশ এেং জাদমন আহিশ পাোহত সা ায্য করহে । FASTER কপ্রাগ্রাহমর 

অনলাইন সূচনাহত CJI রমন, দেচারপদত এএম োনউইলকর, দ ওয়াই চন্দ্রচূি 

এেং ক মন্ত গুহপ্তর পাশাপাদশ  াইহকাহর্ট র প্রধান দেচারপদত এেং দেচারকরা 

উপদিত দিহলন। 
 

 

International News in Bengali 
 

মাল্টার প্রধানমন্ত্রী ত সাহব তনবণাতচি  হয়হেন রবােণ  আহবলা 

মাল্টার প্রধানমন্ত্রী, রোর্ট  আহেলা তার ক্ষ্মতাধীন কলোর পাটিট  2022 সাহলর 

সাধারণ দনেটাচহন অসাধারণ জহয়র পর দবতীয় কময়াহির জন্য শপথ দনহয়হিন । 

রাষ্ট্রপদত জজট  কিলা তাহক শপথোকয পাে করান। প্রাক্তন কলোর পাটিট র কনতা 

এেং প্রধানমন্ত্রী কজাহসফ মাস্কার্ পিতযাগ করার পহর 2020 সাহলর জানুয়াদরহত 

আহেলা প্রথম প্রধানমন্ত্রী দ সাহে শপথ কনন । 
 

 

State News in Bengali 
 

প্রহমাদ সাওয়ান্ত 2য় কময়াহদর িন্য কগায়ার মুখ্যমন্ত্রী ত হসহব শপথ 

তনহয়হেন  

প্রহমাি সাওয়ান্ত 28 মাচট , 2022- তাদরহে কগায়ার মুখ্যমন্ত্রী দ সাহে দবতীয় র্ানা 

পাাঁ চ েিহরর কময়াহির জন্য শপথ কনন । সাওয়ান্ত সম্প্রদত সমাপ্ত  ওয়া 2022 

কগায়া দেধানসিা দনেটাচহন দেহজদপর  হয় কনতৃে দিহয়দিহলন এেং 40 জন 

সিহস্যর কগায়া দেধানসিায় 20টি আসন দজহতদিহলন । পানাদজর কাহি  ঃ োমা 

প্রসাি মুোদজট  কিদ য়াহম রাজযপাল দপএস শ্রীধরন দপিাই প্রহমাি সাওয়ান্তহক 

শপথোকয পাে করান। 

প্রহমাি সাওয়ান্ত কপশায় একজন আয়ুহেটি দচদকৎসক। দতদন েতট মাহন মুখ্যমন্ত্রী 

মহনা র পাদরকহরর মৃতুযর পহর 2019 সাহলর মাচট  মাহস মুখ্যমন্ত্রী দ সাহে শপথ 

কনন। প্রহমাি সাওয়ান্ত সানহকদলম ককহন্দ্রর প্রদতদনদধে করহিন। 
 

কস্পােণ স তিতিোল এক্সহপতরহয়ন্স কসন্টার চালু েরহি স্যামসাংহয়র সাহথ 

মতণপুর সরোর চুতক্ত েহরহে 

মদণপুর রাজয সরকার স্যামসাং কিো তসহেম ইতিয়া প্রাইহভে তলতমহেি 

এেং অতভহেে আইটি সতলউশন প্রাইহভে তলতমহেহির সাহথ মদণপুর 

অদলদম্পয়ান পাকট  এেং েুমান লাম্পাহকর একটি ক াহমন দ সাহে একটি দেশ্বমাহনর 

"হস্পােণ স তিতিোল এক্সহপতরহয়ন্স কসন্টার" িাপহনর জন্য একটি সমহ াতা 

স্মারক (MoU) স্বাক্ষ্র কহরহি। মুখ্যমন্ত্রীর সদচোলহয়র কযাদেহনর্  হল মুখ্যমন্ত্রী 

এন েীহরন দসংহয়র উপদিদতহত MoU টি স্বাক্ষ্র করা  য়। 

দ দজর্াল এক্সহপদরহয়ি কসিার িাপহনর মাধ্যহম, মদণপুহরর অদলদম্পয়ানহির 

দেদিন্ন কৃদতে দ দজর্ালিাহে প্রিদশটত  হে  াহত জনসাধারণ তাহির কৃদতে 

সম্পহকট  সহচতন  য় । এই ধরহনর উহযাগ িীিা প্রদতিাহির পারফরম্যাহির 

উন্নদত ও েৃদিহত স ায়তা করহে এেং ফলস্বরূপ তরুণ প্রজম কপশা দ সাহে 

কেলাধুলাহক কেহি কনহে । 
 

ম ারাষ্ট্র সরোর বন্দীহদর িন্য ব্যতক্তগি ঋণ কদওয়ার পতরেল্পনা চালু 

েহরহে 

ম ারাষ্ট্র সরকার একটি দস্কম চালু কহরহি,  া েন্দীহির ব্যাঙ্ক কথহক 50,000 র্াকা 

প টন্ত ব্যদক্তগত ঋণ কপহত সা ায্য করহে । তাহির পদরোহরর মানুষজনহির 

জীেন াত্র্ার অেিার উন্নদত করহত এেং তাহির আইদন দেষয়গুদলর সাহথ 

সম্পদকট ত েরচ কমর্াহত স ায়তা করহে । এটি আমাহির কিহশ চালু করা এই 

ধরহনর প্রথম উহযাগ । ম ারাষ্ট্র কির্ ককা-অপাহরটিি ব্যাঙ্ক এই দস্কহমর অধীহন 

7% সুহির  াহর 50,000 র্াকা প টন্ত ঋণ প্রিন করহে। প্রকল্পটি পরীক্ষ্ামূলক 

দিদত্তহত ম ারাহষ্ট্রর পুহন শ হরর ইহয়রওয়ািা ককন্দ্রীয় কারাগাহর োস্তোদয়ত করা 

 হে । এই ধরহনর ঋণহক "োিদত" ঋণ েলা  য় এেং এহত প্রায় 1,055 জন েন্দী 

উপকৃত  হে । 
 

েণণােে সরোর তবনয় সমরস্য উহযাগ চালু েহরহে 

োসিরাজ কোমাইহয়র সরকার রাহজযর গ্রাম পঞ্চাহয়তগুদলহত জাদতগত 

কুসংস্কাহরর দেরুহি জনসহচতনতামূলক প্রচারণা দ সাহে দেনয় সমরস্য ক াজনার 

কঘাষণা কহরহি । এটি আনুিাদনকিাহে 14ই এদপ্রল, 2022 তাদরহে  টর দেআর 

আহিিকর -এর জমোদষটকীহত চালু করা  হে ।  
 

গুরুত্বপূণণ তদে: 

• এই উহযাগটির নামকরণ দেনয় নাহম দতন েির েয়সী িদলত দশশুর নাহম 

নামকরণ করা  হয়দিল, ক  2021 সাহলর কসহেিহর েৃদষ্ট কথহক আশ্রয় 

কনওয়ার জন্য কণটার্হকর ককাপ্পাল কজলার দময়াপুর গ্রাহমর একটি মদন্দহর 

চহল দগহয়দিল ৷ 25,000 র্াকা জদরমানা করার পর কথহক তার পদরোর 

আরও কেদশ প্রদতকূলতার সিুেীন  হয়দিল ৷  
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• এলাকার 1,500 জন সিস্য কেদশরিাগই গদণগা কগািীর | ইদতমহধ্য িদলত 

পদরোহরর উপর তাহির দনপীিন আরও তীব্র কহরদিল, দেনহয়র পদরোরহক 

গ্রাম কিহি ক হত এেং কৃদষ জদম স  সম্পদত্ত কিহি দিহত োধ্য কহরদিল ৷ 

• ঘর্নার পহর জাদতগত কুসংস্কাহরর জন্য কারাগাহর েন্দী সকল 

অদি ুক্তহকও জাদমহন মুক্ত করা  হয়দিল এেং দেনহয়র আত্মীয়হির মহত 

দেনহয়র পদরোর গ্রাহমর দনয়ন্ত্রণ অব্যা ত করহেহি। 
 

 

Economy News in Bengali 
 

UNCTAD বারা 2022 সাহল ভারহির তিতিতপ বৃতির পূবণাভাস 4.6% 

অনুমান েরা  হয়হে 

প্রকাদশত জাদতসংহঘর একটি প্রদতহেিন অনুসাহর, 2022-এর জন্য িারহতর 

অথটননদতক প্রেৃদি 2% কদমহয় 4.6 শতাংশ করা  হয়হি | এটির জন্য িায়ী করা 

 হয়হি ইউহিহন চলমান  ুিহক | নয়াদিদি শদক্তর অযাহক্সস এেং িাহমর উপর 

দেদধদনহষহধর পাশাপাদশ োদণজয দনহষধাজ্ঞা, োয মূল্যস্ফীদত, কহোর নীদত এেং 

আদথটক অদিদতশীলতার সিুেীন  হে েহল আশা করা  হে । 

ভারিীয় অথণনীতিহি প্রভাব: 

• 2022 সাহল, িারত 6.7 শতাংশ  াহর েৃদি পাহে েহল আশা করা  হয়দিল, 

দকন্তু UNCTAD কসই পূেটািাস কদমহয় 4.6 শতাংশ কহরহি৷ 

• িারত একাদধক ফ্রহি সীমােি থাকহে,  ার মহধ্য রহয়হি শদক্তর অযাহক্সস 

এেং িাম, প্রাথদমক পহণ্যর সীমােিতা, োদণজয দনহষধাজ্ঞার প্রদতদিয়া, োয 

মূল্যস্ফীদত, কহোর নীদত এেং আদথটক অদিদতশীলতা। 
 

ইতিয়া করটিং FY23-এ ভারহির GDP বৃতির পূবণাভাস েতমহয় 7-7.2% 

েহরহে 

ইদেয়া করটিং অযাে দরসাচট  (Ind-Ra) FY23-এ িারহতর GDP েৃদির পূেটািাস 

কদমহয় 7-7.2 শতাংশ কহরহি । এর আহগ জানুয়াদরহত, ইদেয়া করটিং অযাে 

দরসাচট (Ind-Ra) 7.6 শতাংশ GDP েৃদির পূেটািাস কহরদিল। 
 

GoI Q1 (এতপ্রল-িুন 2022) -এ কু্ষদ্র সঞ্চয় প্রেহল্প সুহদর  ার অপতরবতিণ ি 

করহেহে  

অথট মন্ত্রক FY2022-23 (এদপ্রল-জুন 2022) এর বত্র্মাদসক-1 এর জন্য কিার্ 

সঞ্চয় দস্কম ো কপাি অদফস দস্কমগুদলহত সুহির  ার অপদরেদতট ত রাোর দসিান্ত 

দনহয়হি। এদপ্রল-জুন 2022-এর জন্য দেদিন্ন উপকরহণর সুহির  ার 4.0 শতাংশ 

কথহক োদিহয় 7.6 শতাংশ দির করা  হয়হি । এটি অেেই উহিখ্য, ক  সরকার 

বত্র্মাদসক দিদত্তহত কু্ষ্দ্র সঞ্চয় প্রকল্পগুদলর জন্য সুহির  ারগুদল দির কহর ৷ এটি 

র্ানা অষ্টম বত্র্মাদসক, ক োহন কু্ষ্দ্র সঞ্চহয়র সুহির  ার অপদরেদতট ত রাো 

 হয়হি| 
 

Interest Rates for Quarter-1 (April-June) of 2022-23 are listed 

below: 

Small Savings 

Instruments 

Interest Rate For 

Apr-June 2022 

Compounding 

frequency 

সঞ্চয় আমানত 4.0% োদষটক 

এক েিহরর র্াইম 

দ হপাদজর্ 
5.5% বত্র্মাদসক 

দুই েিহরর র্াইম 

দ হপাদজর্ 
5.5% বত্র্মাদসক 

দতন েিহরর র্াইম 

দ হপাদজর্ 
5.5% বত্র্মাদসক 

পাাঁ চ েিহরর র্াইম 

দ হপাদজর্ 
6.7% বত্র্মাদসক 

পাাঁ চ েিহরর পুনরােৃত্ত 

আমানত 
5.8% বত্র্মাদসক 

দসদনয়র দসটিহজন 

কসদিংস দস্কম 
7.4% বত্র্মাদসক এেং প্রিত্ত 

মাদসক আহয়র দ সাে 6.6% মাদসক এেং প্রিত্ত 

জাতীয় সঞ্চয় শংসাপত্র্ 6.8% োদষটক 

পােদলক প্রদিহ ি 

ফাে দস্কম 
7.1% োদষটক 

দকষাণ দেকাশ পত্র্ 6.9% োদষটক 

সুকন্যা সমৃদি 

অযাকাউি দস্কম 
7.6% োদষটক 

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

নীতি আহয়াহগর রপ্তাতন প্রস্তুতি সূচে 2021 প্রোশ েরা  হয়হে, 

িাতলোয় গুিরাে আবার শীহষণ রহয়হে 

গুজরার্ নীদত আহয়াহগর রপ্তাদন প্রস্তুদত সূচক 2021-এর শীহষট রহয়হি, তারপহর 

ম ারাষ্ট্র এেং কণটার্ক  থািহম দবতীয় এেং তৃতীয় িাহন রহয়হি। গুজরার্ পরপর 

দবতীয় েিহরর জন্য নীদত আহয়াগ র্যাদঙ্কংহয়র শীষট িানটি অজট ন কহরহি |  

গুরুত্বপূণণ তদে: 

• সরকাদর দথঙ্ক র্যাহঙ্কর মহত, গুজরাহর্র পহর দিল ম ারাষ্ট্র, কণটার্ক, 

তাদমলনাি,ু  দরয়ানা, উত্তরপ্রহিশ, মধ্যপ্রহিশ, পাঞ্জাে, অন্ধ্রপ্রহিশ, এেং 

কতহলঙ্গানা | ককন্দ্রশাদসত অঞ্চল এেং রাজয ক মন লাক্ষ্াবীপ, অরুণাচল 

প্রহিশ, দমহজারাম, লািাে এেং কমঘালয় সেহচহয় োরাপ অেিাহন রহয়হি। 

• নীদত আহয়াহগর িাইস কচয়ারম্যান রাজীে কুমার, সমীক্ষ্ার শুরুহত েকৃ্ততা 

কহর িাদে কহরহিন ক  িারহতর রপ্তাদন 36%  াহর োিহি, ক োহন দেশ্ব 

োদণজয 30%  াহর োিহি। " 

• িদেষ্যহত আমরা কিেে, দেশ্বব্যাপী পহণ্যর োদণহজয িারহতর অংশ 1.6 

কথহক 1.7 শতাংহশ েৃদি পাহে | 
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• দেশ্বব্যাপী োদণজয USD 24 ট্রিদলয়ন, ক োহন িারহতর রপ্তাদন USD 400 

দেদলয়ন,  া "দেশাল" সম্ভােনা দনহিট শ কহর ৷ 

• রপ্তাদন প্রস্তুদত সূচক সম্ভাব্যতা এেং কমটক্ষ্মতার পদরহপ্রদক্ষ্হত রপ্তাদনর জন্য 

একটি রাহষ্ট্রর প্রস্তুদত পদরমাপ কহর। 
 

UNEP তরহপােণ : ঢাো  ল তবহশ্বর সবহচহয় শব্দ দূতষি শ র  

জাদতসংহঘর পদরহেশ কমটসূদচ (UNEP) প্রকাদশত সাম্প্রদতক ‘বাতষণে ফ্রতন্টয়ার 

তরহপােণ , 2022’ অনুসাহর োংলাহিহশর রাজধানী ঢাকা দেশ্বব্যাপী সেহচহয় শব্দ 

দূদষত শ র দ হসহে িান কপহয়হি । প্রদতহেিন অনুসাহর, 2021 সাহল শ হরর 

সহেটাচ্চ (দ দে) 119 ক দসহেল শব্দ দূষণ করক ট  করা  হয়দিল । 

উত্তরপ্রহিহশর কমারািাোি 114 ক দসহেল শব্দ দূষহণর সাহথ তাদলকায় দবতীয় 

িাহন রহয়হি । পাদকস্তাহনর রাজধানী ইসলামাোি তৃতীয় িাহন রহয়হি, ক োহন 

সহেটাচ্চ 105 ক দসহেল শব্দ দূষণ রহয়হি । 
 

প্রতিহবদহনর গুরুত্বপূণণ তবষয়: 

• দরহপার্ট  অনু ায়ী দেহশ্বর সেহচহয় শান্ত শ র  ল Irbrid 60 dB, দলয়ন 69 

dB, মাদদ্রি 69 dB, িকহ াম 70 dB, এেং কেলহগ্র  70 dB। 

• তাদলকায় িারহতর অন্য চারটি সেহচহয় শব্দ দূদষত শ র  ল কলকাতা (89 

dB), আসানহসাল (89 dB), জয়পুর (84 dB), এেং দিদি (83 dB)৷ 

• প্রদতহেিহন সারা দেহশ্বর কমার্ 61টি শ রহক িান কিওয়া  হয়হি,  ার মহধ্য 

13টি শ র িদক্ষ্ণ এদশয়ার, আর তাহির মহধ্য 5টি িারহতর। 
 

HURUN Global U40 স্ব-তনতমণি তবতলয়তনয়ারস 2022: ভারি চিুথণ 

স্থাহন রহয়হে 

হুরুন দরসাচট  ইনদিটিউর্ হুরুন কলাবাল কফাটিণ  এেং আিার কসল্ফ-হমি 

তবতলয়তনয়ারস 2022 এর তাদলকা প্রকাশ কহরহি, ক োহন চদিশ েির ো তার 

কম েয়সী দেশ্বব্যাপী স্ব-দনদমটত দেদলয়হনয়ারহির (মাদকট ন  লাহরর পদরহপ্রদক্ষ্হত) 

িান কিয় । হুরুন দরহপার্ট  2022 দেহশ্বর 40 েির ো তার কম েয়সী 87 জন স্ব-

দনদমটত দেদলয়দনয়াহরর তাদলকা কহরহি, ক োহন গত েিহরর কথহক 8জন 

কেহিহি। 
 

 

কদশতভতিে: 

• USA ()37 স্ব-দনদমটত দেদলয়হনয়াহরর সাহথ তাদলকার শীহষট রহয়হি । 

25জন দেদলয়হনয়াহরর সাহথ চীন দবতীয় িাহন রহয়হি | শীষট পাাঁ হচ  ুক্তরাজয 

(8), িারত (6) এেং সুইহ ন (3)  থািহম দতন, চার এেং পাচ নির িাহন 

রহয়হি । 
 

স্বিন্ত্র: 

• Meta CEO Mark Zuckerberg  ল দেহশ্বর সেহচহয় ধনী স্ব-দনদমটত 

দেদলয়দনয়ার  ার েয়স 40 এেং তার কম  ার কমার্ সম্পি $76 দেদলয়ন ।  
 

িাফ অযাি কফলপস কসতলতিটি িযাি ভযালুহয়শন তরহপােণ  2021-এ 

তবরাে কো তল শীহষণ রহয়হেন 

কসদলহব্রটি ব্রযাে িযালুহয়শন দরহপার্ট  2021(7ম সংস্করণ) এর Duff & Phelps 

(Now Kroll) বারা প্রকাদশত "দ দজর্াল এদক্সলাহরশন 2.0" দশহরানাম অনুসাহর, 

িারতীয় দিহকর্ার দেরার্ ককা দল 2021 সাহল র্ানা 5তম োহরর জন্য সেহচহয় 

মূল্যোন কসদলদব্রটি দ সাহে তাদলকার শীহষট িান কিওয়া কপহয়হিন । দেরার্ 

ককা দলর ব্রযাে মূল্য 2020 সাহল USD 237.7 দমদলয়ন কথহক 2021 সাহল 

USD 185.7 দমদলয়হন কনহম এহসহি।  

আদলয়া িার্ মাদকট ন  লার 68.1 দমদলয়ন ব্রযাে মূহল্যর সাহথ 4থট িাহন রহয়হিন 

এেং ব্রযাে মূহল্যর তনতরহে সেহচহয় মূল্যোন মদ লা কসদলদব্রটি  হয়হিন ৷ দতদন 

শীষট 10 এর মহধ্য সেটকদনি কসদলদব্রটি এেং মদ লা েদলউ  কসদলদব্রটিহির মহধ্য 

তার সেহচহয় কেদশ ব্রযাে িযালু রহয়হি । 
 

এোহন শীষণ 10 িন সবহচহয় মূল্যবান কসতলতিটিহদর িাতলো রহয়হে: 

Rank Name Brand Value (In Millions) 

1 দেরার্ ককা দল USD 185.7 

2 রণেীর দসং USD 158.3 

3 অক্ষ্য় কুমার USD 139.6 

4 আদলয়া িার্ USD 68.1 

5 এমএস কধাদন USD 61.2 

6 অদমতাি েচ্চন USD 54.2 

7 িীদপকা পািুহকান USD 51.6 

8 সালমান োন USD 51.6 

9 আয়ুষ্মান েুরানা USD 49.3 

10 হৃদেক করাশন USD 48.5 
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Business News in Bengali 
 

Ola তনও ব্যাঙ্ক অযাভাইল ফাইন্যান্সহে ক্রয় েরহি চহলহে  

Ola, একটি িারতীয় রাই -হ দলং িার্ট আপ, তার আদথটক পদরহষো অফার প্রিান 

করার জন্য দনও-ব্যাদঙ্কং েযার্ফমট Avail Finance কক িয় করহত সিত  হয়হি। 

গুরুত্বপূণণ তদেসমূ : 

• চুদক্তর আদথটক শতট াদি Ola বারা প্রকাশ করা  য়দন,  া Avail Finance-

এর 9% কশয়াহরর মাদলক । 

• অন্যদিহক, মাদন কহন্ট্রাল িাদে কহর ক , চুদক্তটির মূল্য $50 দমদলয়ন। 

• Ola তার ঋণ কা টিমহক উন্নত করহত এেং তার নে-ব্যাংদকং সম্প্রসারহণর 

লক্ষ্যগুদলহক আরও এদগহয় দনহয় ক হত Avail Finance-এর পণ্য 

কপার্ট হফাদলও ব্যে ার করহত চায় । 

• অদধগ্র ণ  ল দফনহর্ক োজাহর Ola-এর েৃ ত্তর ড্রাইহির একটি গুরুেপূণট 

পিহক্ষ্প, কারণ এটি Ola Financial-এর অধীহন একটি গদতশীলতা-

ককদন্দ্রক আদথটক পদরহষো ব্যেসার দেকাহশর প্রহচষ্টা কহর । 
 

SBI-এর প্রাক্তন কচয়ারম্যান রিনীশ কুমার িান অযাি িযািতিহে কযাগ 

তদহয়হেন 

কির্ ব্যাঙ্ক অফ ইদেয়ার প্রাক্তন কচয়ারম্যান রজনীশ কুমার ইিারন্যাশনাল 

িযাহর্দজক অযা িাইজদর কো ট  অফ ক র্া এেং অযানাদলটিক্স দেহ মথ Dun & 

Bradstreet -এ ক াগ দিহয়হিন । Dun & Bradstreet প্রায় 180 েির ধহর 

ব্যেসাদয়ক দসিান্ত গ্র হণর কক্ষ্হত্র্ ক র্া, দেহেষণ এেং করটিং-এ একটি দেশ্বব্যাপী 

দেশ্বস্ত ব্রযাে ।  
 

SIDBI MSME ইহোতসহেম বাডাহনার িন্য কমঘালহয়র সাহথ 

অংশীদাতরত্ব েহরহে 

য স্মল ইোদিজ ক হিলপহমি ব্যাঙ্ক অফ ইদেয়া (SIDBI), মাইহিা, স্মল 

অযাে দমদ য়াম এিারপ্রাইহজর (MSME) জন্য একটি আদথটক প্রদতিাহনর 

কঘাষণা কহরহি | এটি রাহজযর MSME ইহকাদসহিম দেকাশ করহত কমঘালহয়র 

কমঘালয় ইনফ্রািাকচার ক হিলপহমি অযাে ফাইন্যাি কহপটাহরশন দলদমহর্  

(MiDFC) এর সাহথ একটি সমহ াতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষ্র কহরহি ।  
 

ম্যাক্স লাইফ ইনু্সযহরন্স গ্রা েহদর আতথণে তনরাপিা প্রদান েরহি 

PhonePe-এর সাহথ কযৌথভাহব োি শুরু েহরহে 

Max Life Insurance Co. Ltd, PhonePe অযাহপর মাধ্যহম Max Life 

Smart Secure Plus Plan-এর আত্মপ্রকাহশর কঘাষণা কহরহি | এটি একটি নন-

দলঙ্ক  নন-পাটিট দসহপটিং ব্যদক্তগত  ুাঁ দক দপ্রদময়াম জীেন েীমা েযান,  ার লক্ষ্য  ল 

গ্রা কহির দ দজর্ালিাহে সহচতন করা । 
 

গুরুত্বপূণণ তদে: 

• গ্রা করা 10 ককাটি র্াকা প টন্ত একটি দনদিত পদরমাণ কেহি দনহত পাহরন 

এেং PhonePe অযাহপর মাধ্যহম তাহির পদলদস পুননটেীকরণ করহত পাহরন। 

• Max Life PhonePe ব্যে ারকারীহির একটি অন্তদনটদ ত র্াদমটনাল 

দসকহনস সুদেধা এেং জীেন েীমা দেিাহগর মহধ্য একটি দনদিট ষ্ট প্রিান দেকল্প 

প্রিান করহে । 

• IRDAI PhonePe, একটি দ দজর্াল কপহমি েযার্ফমট, একটি সরাসদর 

কব্রাদকং লাইহসি প্রিান কহরহি,  া তাহির অযাহপর মাধ্যহম েীমা অফার 

করার অনুমদত দিহয়হি। 

 

HDFC ERGO “VAULT” তিতিোল গ্রা হের কযাগদান এবং পুরষ্কার 

কপ্রাগ্রাম চালু েহরহে 

HDFC ERGO কজনাহরল ইিুযহরি ককাম্পাদন একটি ‘VAULT’ কপ্রাগ্রাম চালু 

কহরহি । এটি িারহতর প্রথম দশল্প-দিদত্তক দ দজর্াল গ্রা কহির অন্তিুট দক্ত এেং 

পুরষ্কার কপ্রাগ্রাম । এই কপ্রাগ্রামটি IRDAI (Insurance Regulatory and 

Development Authority of India) এর করগুহলর্দর স্যােেহক্সর অধীহন 

একটি নতুন ধারণা পরীক্ষ্া করার কপ্রাগ্রাম । এর পরীক্ষ্ামূলক সময়কাল 14ই কম 

2022 প টন্ত  হে এেং পরীক্ষ্ার সময়কাহলর পহরও কপ্রা াটটির ধারাোদ কতা 

IRDAI এর অনুহমািন সাহপহক্ষ্  হে। 

 

UPI ব্যব ারোরীহদর িন্য 'েযাপ েু কপ' অফার েরার িন্য Google Pay, 

Pine Labs োই-আপ েহরহে 

Google Pay ‘Tap to Pay’-এর সুদেধা প্রিান করহত 'Tap to Pay for UPI' 

নাহমর একটি নতুন দফচার চালু কহরহি । পাইন ল্যােহসর স হ াদগতায় এই 

উহযাগটি চালু করা  হয়হি । ককাহনা একটি অথটপ্রিান সমূ্পণট করহত একজন 

ব্যে ারকারীহক তাহির POS র্াদমটনাহল তাহির কফাহন র্যাপ করহত  হে এেং 

তাহির UPI দপন ব্যে ার কহর তাহির কফান কথহক অথটপ্রিাহনর প্রমাণীকরণ 

করহত  হে | এরফহল, একটি QR ককা  স্কযান করা ো UPI প্রহেশ করার তুলনায় 

প্রদিয়াটিহক কা টত তাত্ক্ষ্দণক কহর  হয় উেহে | 

এই কা টকাদরতা ক  ককাহনা UPI ব্যে ারকারীর জন্য উপলব্ধ  হে, এহত তারা 

তাহির NFC-সক্ষ্ম অযান্ড্রহয়  স্মার্ট হফান ব্যে ার কহর সারা কিহশর ক হকাহনা 

Pine Labs Android POS র্াদমটনাল ব্যে ার কহর কলনহিন করহত পারহে । 

এটি দরলাহয়ি দরহর্হলর সাহথ চাদলত  হয়দিল এেং এটি এেন অন্যান্য েি 

ব্যেসায়ী ক মন দফউচার দরহর্ল এেং িারোকহস উপলব্ধ  হে৷ 
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Agreement News in Bengali 
 

AAI এবং BEL কদশীয় এয়ার ট্রাতফে ম্যাহনিহমন্ট তসহেম তিতর েরহি 

এহে-অপরহে স হযাতগিা েহরহে 

এয়ারহপার্ট  অথদরটি অফ ইদেয়া (AAI) সারাহিহশর দেমানেন্দরগুদলহত দেমান 

চলাচল ব্যেিাপনা এেং দেমান পৃহির চলাচহলর জন্য দসহিমগুদলর ক ৌথ কিশীয় 

উন্নয়হনর জন্য দ হফি পােদলক কসটর আোরহর্দকং িারত ইহলকট্রদনক্স 

দলদমহর্  (BEL) এর সাহথ একটি চুদক্ত স্বাক্ষ্র কহরহি|  

 

ভারি এবং WHO িামনগহর এেটি তবশ্বব্যাপী ঐতি যবা ী ওষুধ কেন্দ্র 

প্রতিিা েরহি সম্মি  হয়হে 

দেশ্ব স্বািয সংিা (WHO) এেং িারত সরকার গুজরাহর্ ট্রযাদ শনাল কমদ দসহনর 

জন্য কলাোল কসিার বতদর করার জন্য একটি সমহ াতা স্মারক(MoU) স্বাক্ষ্র 

কহরহি । WHO এর একটি দেেৃদত অনুসাহর, িারহতর গুজরাহর্র জামনগহর 

ঐদত যগত ওষুহধর জন্য নতুন WHO কলাোল কসিাহরর অনসাইর্ উহবাধন 21 

এদপ্রল, 2022-এ অনুদিত  হে । 

 

আসাম এবং কমঘালয় েয়টি তবিতেণ ি কিলায় সীমান্ত সমস্যা সমাধাহনর 

িন্য এেটি চুতক্ত স্বাক্ষর েহরহে 

আসাম এেং কমঘালয় 12টি কজলার মহধ্য িয়টিহত তাহির পাাঁ চ িশহকর িীঘট 

সীমান্ত দেহরাহধর সমাধান করহত সিত  হয়হি,  া প্রায়ই দুই রাহজযর মহধ্য 

উহত্তজনা সৃদষ্ট কহরহি | ককন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অদমত শা  এই দসিান্তহক "উির-

পূহবণর িন্য ঐতি াতসে তদন" দ সাহে স্বাগত জাদনহয়হিন । আসাম এেং 

কমঘালহয়র মুখ্যমন্ত্রী,  থািহম দ মন্ত দেশ্ব শমটা এেং কনরা  সাংমা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

অদমত শাহ র উপদিদতহত চুদক্তটিহত স্বাক্ষ্র কহরন। 

 

 

Appointment News in Bengali 
 

ন্যাহো কিনস েলহেনবাহগণর কময়াদ এে বের বাতডহয়হে  

ন্যাহর্ার একটি দেেৃদত অনুসাহর, উত্তর আর্লাদিক চুদক্ত সংিা (ন্যাহর্া) ম াসদচে 

কজনস িলহর্নোহগটর কময়াি 30 কসহেির, 2023 প টন্ত এক েির োিাহনা 

 হয়হি। 
 

গুরুত্বপূণণ তদে: 

• ব্রাহসলহস একটি ন্যাহর্া সহিলহনর পর, মাদকট ন কপ্রদসহ ি কজা োইহ ন 

এেং অন্যান্য ন্যাহর্া কনতারা িলহর্নোহগটর কময়াি োিাহনার দসিান্ত কনন 

৷ 

• অহটাের 2014 সাহল, নরওহয়দজয়ান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী িলহর্নোগটহক 

ন্যাহর্া ম াসদচে মহনানীত করা  হয়দিল। 2021 সাহলর কসহেিহর, তার 

কময়াি কশষ  হত চহলহি। 
 

FedEx ভারিীয় বংহশাদ্ভূি রাি সুিামাতনয়ামহে নিুন তসইও ত হসহব 

তনহয়াগ েহরহে 

দেহশ্বর েৃ ত্তম এক্সহপ্রস পদরে ন সংিা FedEx কঘাষণা কহরহি ক , তার নতুন 

প্রধান দনেটা ী কমটকতট া  হেন িারতীয় আহমদরকান রাজ সুব্রামদনয়াম । ককৌশল 

এেং দিয়াকলাপ জুহি তার 30 েিহররও কেদশ দেশ্বব্যাপী অদিজ্ঞতা রহয়হি এেং 

দতদন একটি দুিট ান্ত প্রেৃদির সময়কাহল ককাম্পাদনর কনতৃে দিহয়হিন। 
 

ত মন্ত তবশ্ব শমণা ব্যািতমন্টন অযাহসাতসহয়শন অফ ইতিয়ার সভাপতি 

ত সাহব পুনঃতনবণাতচি  হয়হেন 

ব্যা দমিন অযাহসাদসহয়শন অফ ইদেয়া (BAI) এর েতট মান সিাপদত, দ মন্ত দেশ্ব 

শমটা 2022 কথহক 2026 সাল প টন্ত দবতীয় চার েিহরর কময়াহির জন্য দেনা 

প্রদতবদিতায় পুনঃদনেটাদচত  হয়হিন । দতদন 25 মাচট , 2022 তাদরহে গুয়া াটিহত 

ব্যা দমিন অযাহসাদসহয়শন অফ ইদেয়া(BAI) -এর সাধারণ েদ র সিায় 

দনেটাদচত  ন । দতদন আসাহমর েতট মান মুখ্যমন্ত্রী পহিও কমটরত আহিন । 2017 

সাহল দতদন প্রথম ব্যা দমিন অযাহসাদসহয়শন অফ ইদেয়া(BAI) এর প্রধান 

দ হসহে দনেটাদচত  ন। এর পাশাপাদশ, দ মন্ত দেশ্ব শমটা ব্যা দমিন এদশয়ার িাইস 

কপ্রদসহ ি এেং ব্যা দমিন ওয়ার্ল্ট  কফ াহরশন এদক্সদকউটিি কাউদিহলর সিস্য 

দ হসহেও কাজ কহরন।  
 

উদয় কোেে IL&FS-এর কচয়ারম্যান পদ কথহে ইস্তফা তদহলন  

উিয় ককার্ক তার কময়াি 2 এদপ্রল, 2022-এ কশষ  ওয়ার পহর ইনফ্রািাকচার 

দলদজং অযাে ফাইন্যাদিয়াল সাদিট হসস (IL&FS) এর কোহ ট র কচয়ারম্যান পি 

কথহক সহর  াওয়ার দসিান্ত দনহয়হিন । CS রাজন IL&FS-এর কচয়ারম্যান এেং 

ম্যাহনদজং দ হরটর দ হসহে দন ুক্ত  হয়হিন | 
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IFS অতফসার করনু তসং ফহরে তরসাচণ  ইনতেটিউহের (FRI) তিহরক্টর 

ত সাহব তনযুক্ত  হয়হেন 

 ঃ করনু তসংহে পদরহেশ, েন ও জলোযু় পদরেতট ন মন্ত্রক (MoEF) কিরাদুহনর 

েন গহেষণা ইনদিটিউর্ (FRI) এর পরেতী পদরচালক দ সাহে দন ুক্ত কহরহি । 

দতদন  হেন ইনদিটিউহর্র তবিীয় মদ লা পদরচালক । ICFRE -এর 

ম াপদরচালক এএস রাওয়াত তার কাহি FRI পদরচালহকর অদতদরক্ত িাদয়ে 

 স্তান্তর করার পহর করনু দসং FRI দ হরটর দ হসহে ক াগিান কহরন।  
 

তবশ্বাস প্যাহেল ভারহির কপহমন্ট োউতন্সহলর কচয়ারম্যান ত হসহব পুনরায় 

তনবণাতচি  হয়হেন 

দেশ্ব প্যাহর্ল 2022 সাহল দবতীয়োহরর জন্য কপহমি কাউদিল অফ ইদেয়া 

(PCI) এর কচয়ারম্যান দ সাহে পুনঃদনেটাদচত  হয়হিন | এর আহগ দতদন 2018 

সাহল PCI-এর কচয়ারম্যান দ সাহে দনেটাদচত  হয়দিহলন । 2013 সাহল, দতদন 

PCI-এর স -হচয়ারম্যান দ সাহে িাদয়ে পালন কহরদিহলন | PCI  ল একটি 

কপহমি ইহকাদসহিম দশল্প সংিা এেং এটি ইিারহনর্ ও কমাোইল 

অযাহসাদসহয়শন অফ ইদেয়া (IAMAI) এর অংশ । PCI-এর লক্ষ্য  ল একটি 

নগি ীন কলনহিন ব্যেিা এেং িারহত দ দজর্াল অথটপ্রিান েৃদির দৃদষ্টিদঙ্গ প্রচার 

করা। 
 

ভারহির কপহমন্ট োউতন্সল সম্পহেণ : 

• কপহমি কাউদিল অফ ইদেয়া িারতীয় কপহমি দশহল্পর েৃদি এেং কিহশ 

নগিদে ীন অথটনীদতর প্রচাহরর জন্য কাজ কহর। এটি িারতহক একটি 

'কযাশহলস কসাসাইটি'কত পদরণত করহত অন্যান্য গুরুেপূণট আদথটক এেং 

ব্যাদঙ্কং প্রদতিান এেং সংিাগুদলর সাহথ কাজ কহর। 

• কিহশর দ দজর্াল অপাহরর্রহির জন্য এই দশল্প সংিাটি িারতীয় দরজািট  

ব্যাহঙ্কর (RBI) আহিহশর অধীহন, দ দজর্াল অথটপ্রিাহনর জন্য একটি স্ব-

দনয়ন্ত্রক সংিা (SRO)  ওয়ার জন্য তার স্বাধীন আহেিন জমা কিওয়ার 

চূিান্ত প টাহয় রহয়হি েহল জানা কগহি। 

• দ দজর্াল ইদেয়া ইদনদশহয়টিহির সাহথ সামঞ্জস্য করহে PCI কাজ কহর 

এেং কিহশর আদথটক দনয়ন্ত্রকহির সাহথ ঘদনিিাহে কাজ কহর। 
 

 

Banking News in Bengali 
 

RBI গভনণর BRBNMPL -এর বতণণো োতল উৎপাদন ইউতনে উৎসগণ 

েহরহেন  

িারতীয় দরজািট  ব্যাঙ্ক কনার্ মুদ্রান প্রাইহির্ দলদমহর্  (BRBNMPL) 

ব্যাঙ্কহনাহর্র দনরাপত্তা োিাহনার উহেহে 1,500 কমট্রিক র্ন োদষটক কাদল 

উত্পািন ক্ষ্মতা স  কণটার্হকর মাইসুরুহত "েদণটকা" নাহম একটি কাদল 

উত্পািন ইউদনর্ িাপন কহরহি ৷ িারতীয় দরজািট  ব্যাঙ্ক কনার্ মুদ্রান প্রাইহির্ 

দলদমহর্  (BRBNMPL) আরদেআই-এর সমূ্পণট মাদলকানাধীন স ায়ক সংিা । 

শদক্তকান্ত িাস (RBI-এর গিনটর) িারতীয় দরজািট  ব্যাঙ্ক কনার্ মুদ্রান প্রাইহির্ 

দলদমহর্হ র (BRBNMPL) কাদল উৎপািন ইউদনর্ “েদণটকা” কিশহক উৎসগট 

কহরহিন।  
 

শতক্তোন্ত দাস মাইসুহর BRBNMPL-এর লাতনণং অযাি কিহভলপহমন্ট 

কসন্টাহরর তভতিপ্রস্তর স্থাপন েহরহেন 

িারতীয় দরজািট  ব্যাহঙ্কর (আরদেআই) গিনটর শদক্তকান্ত িাস কণটার্হকর মাইসুহর 

িারতীয় দরজািট  ব্যাঙ্ক কনার্ মুদ্রান প্রাইহির্ দলদমহর্  (BRBNMPL) এর একটি 

দশক্ষ্া ও উন্নয়ন ককন্দ্র (LDC) প্রদতিার দিদত্তপ্রস্তর িাপন কহরহিন । িারতীয় 

দরজািট  ব্যাঙ্ক কনার্ মুদ্রান প্রাইহির্ দলদমহর্  (BRBNMPL)  ল আরদেআই-

এর সমূ্পণট মাদলকানাধীন সােদসদ য়াদর । 
 

NARCL ব্যাঙ্ক অফ ইতিয়া কথহে 108.81 কোটি োোর তবতনহয়াগ 

কপহয়হে 

21কশ মাচট , ব্যাঙ্ক অফ ইদেয়া (BoI) ন্যাশনাল অযাহসর্ দরকনিাকশন ককাম্পাদন 

দলদমহর্  (NARCL) এ 109 ককাটি র্াকা দেদনহয়াহগর কঘাষণা কহরহি ৷ একটি 

দনয়ন্ত্রক দেেৃদতহত, ব্যাঙ্ক জাদনহয়হি, "আমরা কঘাষণা করদি ক  21 মাচট , 2022 

তাদরহে, ব্যাঙ্কটি অগ্রাদধকারমূলক কশয়ার ইসুযহত ন্যাশনাল অযাহসর্ দরকনিাকশন 

ককাম্পাদন দলদমহর্  (NARCL)-এ 108.81 ককাটি র্াকা দেদনহয়াগ কহরহি।" 
 

গুরুত্বপূণণ তদে: 

• 21 মাচট , 2022 প টন্ত, NARCL-এ ব্যাহঙ্কর অংশীিাদরে  হে নয় শতাংশ 

৷ NARCL  ল একটি সরকার-সমদথটত সম্পি পুনগটেন সংিা,  া 2021 

সাহলর জুলাই মাহস প্রদতদিত  হয়দিল । 

• BSE কত, BoI কশয়ার প্রদত 47.50 র্াকায় আেি  হয়হি |  া পূহেটর 

তুলনায় 1.14 শতাংশ কম।  
 

কবঙ্গালুরুহি RBIH এর উহবাধন েরহলন RBI গভনণর শতক্তোন্ত দাস 

আরদেআই গিনটর শদক্তকান্ত িাস েৃ স্পদতোর কেঙ্গালুরুহত দরজািট  ব্যাঙ্ক 

ইহনাহিশন  াে এর (আরদেআইএইচ) উহবাধন কহরহিন,  া আদথটক উদ্ভােনহক 

উত্সাদ ত করার জন্য 100 ককাটি র্াকার প্রাথদমক মূলধন প্রিান কহর প্রদতদিত 

 হয়দিল । ককন্দ্রীয় ব্যাংহকর মহত,  াহের একটি স্বাধীন কো ট  রহয়হি  ার 

কচয়ারম্যান দ হসহে কসনাপদত (দিস) কগাপালকৃষ্ণন এেং অন্যান্য উহিেহ াগ্য 

ব্যদক্তরা দশল্প ও দশক্ষ্াদেিহির সিস্য দ হসহে রহয়হিন । 
 

গুরুত্বপূণণ তদে: 

• RBIH একটি িীঘটহময়ািী প্রাদতিাদনক কসটিংহয় আদথটক উদ্ভােনহক 

উেীদপত এেং দেকাহশর জন্য 100 ককাটি র্াকার প্রাথদমক মূলধন অেিাহনর 

সাহথ 2013 সাহলর ককাম্পাদন আইহনর অধীহন একটি ধারা 8 ব্যেসা দ সাহে 

প্রদতদিত  হয়দিল। 

• RBIH একটি ইহকাদসহিম বতদর করহত চায়,  া কিহশর দনম্ন আহয়র 

মানুষহির জন্য আদথটক পদরহষো এেং পণ্যগুদলহত অযাহক্সহসর প্রচার কহর৷ 

•  ােটি আদথটক উদ্ভােহনর কক্ষ্হত্র্ (BFSI কসটর, িার্ট আপ ইহকাদসহিম, 

দনয়ন্ত্রক এেং একাহ দময়া) অহনক কিকহ ার্ল্ারহক একদত্র্ত করহে। 
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পরীক্ষার িন্য গুরুত্বপূণণ পদহক্ষপ: 

• RBIH: িারতীয় সংরদক্ষ্ত ব্যাঙ্ক 2013 সাহলর ককাম্পাদন আইহনর অধীহন 

একটি ধারা 8 ব্যেসা দ সাহে প্রদতদিত  হয়দিল। 

• আরদেআই গিনটর: শদক্তকান্ত িাস 
 

শশী তসন া িিোে অতিহয়ন্স তরসাচণ  োউতন্সল ইতিয়ার নিুন 

কচয়ারম্যান ত হসহব মহনানীি  হয়হেন 

ব্র কাি অদ হয়ি দরসাচট  কাউদিল (BARC) ইদেয়ার কো ট  আইদপদজ 

দমদ য়াব্রযােস ইদেয়ার CEO শশী দসন াহক নতুন কচয়ারম্যান দ হসহে দনেটাদচত 

কহরহি । দতদন পুদনত কগাহয়ঙ্কার কাি কথহক িাদয়েটি কনহেন, দ দন গত দতন েির 

ধহর টিদি িশটক পদরমাপ সংিার কচয়ারম্যান দ হসহে িাদয়ে পালন কহরহিন। শশী 

দসন া িারহতর অযা িারর্াইদজং এহজদিস অযাহসাদসহয়শহনর কো ট  সিস্য 

দ হসহে প্রদতদনদধে কহরন, দতদন BARC গেহন গুরুেপূণট িূদমকা পালন 

কহরহিন। 
 

তগলবােণ   াংহবা আন্তিণ াতিে শ্রম সংস্থার পরবিী ম াপতরচালে ত সাহব 

তনযুক্ত  হয়হেন 

কর্াহগার দগলোর্ট   াংহো আন্তজট াদতক শ্রম সংিার (আইএলও) পরেতী 

ম াপদরচালক দ সাহে দন ুক্ত  হয়হিন । কজহনিায় তাহির বেেহক সরকার, কমী 

এেং দনহয়াগকতট াহির প্রদতদনদধহির সমন্বহয় জাদতসংহঘর সংিার গিদনটং েদ  

বারা দগলোর্ট   াংহো দনেটাদচত  হয়দিহলন । কর্াহগার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দগলোর্ট  

 াংহো এহজদির 11তম প্রধান  হত চহলহিন এেং এই পহি অদধদিত প্রথম 

আদফ্রকান । তার পাাঁ চ েিহরর কময়াি 1 অহটাের, 2022 কথহক শুরু  হে । েতট মান 

ম াপদরচালক, ইউনাইহর্  দকং হমর গাই রাই ার, 2012 সাল কথহক অদফহস 

কমটরত রহয়হিন । 
 

তরিাভণ  ব্যাঙ্ক অফ ইতিয়ার মহি, ব্যাঙ্কগুতল কমাে 34,000 কোটি োোর 

িাতলয়াতি েহরহে 

দরজািট  ব্যাঙ্ক অফ ইদেয়া (RBI) িারতীয় দরজািট  ব্যাঙ্ক (জাদলয়াদতর কশ্রণীদেিাগ 

এেং োদণদজযক ব্যাঙ্কগুদলর বারা দরহপাটিট ং এেং দনেটাচনী FIs) দনহিট শােলী কমহন 

চলহত ব্যথটতার জন্য কির্ ব্যাঙ্ক অফ ইদেয়াহক (ব্যাঙ্ক) 1 ককাটি র্াকা (শুধু এক 

ককাটি র্াকা) জদরমানা কহরহি৷  
 

গুরুত্বপূণণ তদে: 

• এই জদরমানা ব্যাদঙ্কং করগুহলশন অযাট, 1949 এর ধারা 47A (1) (c) এর 

অধীহন RBI-এর কতৃট হের সাহথ সাহথ 46(4)(i) এেং 51(1) ধারা অনুসাহর 

জাদর করা  হয়দিল৷ 

• এই পিহক্ষ্পটি দনয়ন্ত্রক সিদতর দেষয়গুদলর উপর দিদত্ত কহর করা  হয়হি 

এেং এটি ব্যাঙ্ক ও গ্রা কহির মহধ্য ককানও কলনহিন ো চুদক্তর বেধতার উপর 

রায় কিওয়ার জন্য নয়৷ 
 

কসন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইতিয়া গ্রা ে অনহবাতিণ ং তিতিোইি েরহি 

Kwik.ID-এর সাহথ অংশীদাতরত্ব েহরহে 

কসন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইদেয়া িারত জুহি তার কনর্ওয়াহকট র জন্য দ দজর্াল Know 

Your Customer (KYC), দিদ ও KYC এেং eKYC োস্তোয়ন করহত ID-

র সাহথ অংশীিাদরে কহরহি । অংশীিাদরহের লক্ষ্য  ল দেরাম ীন অনহোদ ট ং 

দনহয় আসা এেং সারা িারত জুহি গ্রা কহির িক্ষ্ দ দজর্াল সুদেধা প্রিান করা । 

Kwik.ID  ল িারহতর দ্রুততম এেং প্রথম AI-দিদত্তক সমূ্পণটরূহপ কমোহয়ি 

দিদ ও KYC সলুযশন এেং Think360.ai-এর একটি ফ্ল্যাগদশপ কপ্রা াট । এটির 

লক্ষ্য  ল োদষটক 10 দমদলয়ন গ্রা হকর অনহোদ ট ং দ দজর্াইজ করা এেং এর end-

to-end প্রদিয়াগুদলহক দিমলাইন করা ।  
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পতিমবহঙ্গর গভনণর আইআইটি েডগপুহর এেটি কপোহস্কল সুপার 

েতম্পউোর ‘PARAM শতক্ত’ এর উহমাচন েহরহেন 

ইহলকট্রদনক্স এেং তথ্য প্র ুদক্ত মন্ত্রক (MeitY) এেং দেজ্ঞান ও প্র ুদক্ত দেিাহগর 

একটি স হ াগী প্রকল্প ন্যাশনাল সুপারকদম্পউটিং দমশন (NSM), IIT েিগপুর 

(DST) এ কিহশর জন্য একটি কপর্াহস্কল সুপার কদম্পউর্ার ‘PARAM শতক্ত’ 

কক উৎসগট কহরহি ৷ পদিমেহঙ্গর মাননীয় গভনণর শ্রী িগদীপ ধনের, 27 মাচট , 

2022-এ সুপার কদম্পউর্াহরর উহবাধন কহরন৷ PARAM শদক্ত 

সুপারকদম্পউটিং কদম্পউহর্শনাল এেং ক র্া সাহয়হির দেদিন্ন শাোয় গহেষণা 

ও উন্নয়ন প্রহচষ্টাহক এদগহয় দনহয়  াহে । মাচট  2019-এ, IIT েিগপুর এেং 

কসিার ফর ক হিলপহমি ইন অযা িাি  কদম্পউটিং (CDAC) 17680 

CPU ককার এেং 44 GPU স  এই অতযাধুদনক সুপারকদম্পউটিং সুদেধা দেকাহশর 

জন্য একটি সমহ াতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষ্র কহরহি | 
 

মাইহক্রাসফে ‘োেণ আপস ফাউিারস  াব’ নাহম এেটি প্ল্যােফমণ চালু 

েহরহে 

Microsoft িারহত িার্ট আপ প্রদতিাতাহির জন্য একটি নতুন দ দজর্াল এেং 

অন্তিুট দক্তমূলক েযার্ফমট চালু কহরহি । িারহত ‘Microsoft for Startups 

Founders Hub’ নাহম পদরদচত েযার্ফমটটি িারহতর িার্ট আপ প্রদতিাতাহির 

তাহির িার্ট আপ  াত্র্ার প্রদতটি প টাহয় সমথটন প্রিান করহে । এই েযার্ফমটটি 

িার্ট আপগুদলর জন্য USD 300,000 মূহল্যর সুদেধা এেং কিদ র্ প্রিান করহে, 

 ার মহধ্য কর্ক জায়াি এেং অংশীিারহির কাি কথহক প্র ুদক্ত, সরঞ্জাম এেং 

সংিানগুদলহত দেনামূহল্য অযাহক্সস রহয়হি । উহযাগটি িার্ট আপগুদলহক দশল্প 

দেহশষজ্ঞ এেং মাইহিাসফ্ট লাহনটর সাহথ পরামশট এেং িক্ষ্তা অজট হনর সুহ াগ 

কপহত স ায়তা করহে । 
 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


Weekly Current Affairs One-Liners | 26 March to 01 April of 2022  

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

োেণ আপস ফাউিার  াব সম্পহেণ : 

• Microsoft for Startups Founders Hub বতদর করা  হয়হি দেসৃ্তত 

গহেষণা এেং শত শত প্রদতিাতাহির সাহথ কহথাপকথহনর পর,  ারা 

পর্িূদম, অেিান, অগ্রগদত, ো আহেগ দনদেটহশহষ একটি দ দজর্াল 

ইহকাদসহিহম অযাহক্সহসর জন্য তাহির প্রহয়াজনীয়তা স্পষ্টিাহে িাগ কহর 

কনয়,  া সুহ াহগর প্রচার কহর এেং উদ্ভােনহক গণতাদন্ত্রক কহর । 

• Microsoft for Startups Founders Hub দেহশষিাহে প্রাথদমক 

প টাহয়র িার্ট আপহির জন্য ব্যেসা সৃদষ্টর োধা কমাহত, উহযাক্তা এেং 

উদ্ভােহনর জন্য অনুঘর্ক দ হসহে কাজ করহত এেং একটি ধারণা কথহক 

ইউদনকহনট  াত্র্া স জ করহত অেিান রােহত দ জাইন করা  হয়হি। 
 

 

Schemes and Committees News in 

Bengali 
 

প্রধানমন্ত্রী গরীব েল্যাণ আন্না কযািনা অহধণে বের বাডাহনা  হয়হে 

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নহরন্দ্র কমািীর সিাপদতহে ককন্দ্রীয় মদন্ত্রসিা সুদেধােদঞ্চত এেং দুেটল 

কশ্রনীর মানুষহির প্রদত  ত্ন ও স ানুিূদত কিোহনার জন্য প্রধানমন্ত্রী গদরে কল্যাণ 

আন্না ক াজনা (দপএম-দজহকওয়াই) প্রকল্পহক কসহেির 2022 প টন্ত আরও িয় 

মাহসর জন্য োদিহয়হি।  
 

মতন্ত্রসভা MSME-এর েমণক্ষমিা উন্নি ও ত্বরাতিি েরার িন্য $808 

তমতলয়ন অহথণর কপ্রাগ্রাহমর অনুহমাদন েহরহে 

কিহশর মাইহিা, স্মল অযাে দমদ য়াম এিারপ্রাইহজর (MSME) কা টকাদরতাহক 

স ায়তা ও উন্নদতর জন্য সরকার েুধোর USD808 দমদলয়ন অহথটর একটি 

দেশ্বব্যাংক-সমদথটত কপ্রাগ্রাহমর অনুহমািন কহরহি। 

গুরুত্বপূণণ তদে: 

• সরকার একটি অদফদসয়াল দেেৃদতহত েহলহি ক , এটি দেদিন্ন ককাদি -19 

ম ামারী-সম্পদকট ত সাহিহনেল এেং উহযাগগুদলর পুনরুিাহরর 

 স্তহক্ষ্পহক সমথটন করহে এেং এটি প্রধানমন্ত্রী নহরন্দ্র কমািীর সিাপদতহে 

ককন্দ্রীয় মদন্ত্রসিার বেেহক অথটায়ন শুরু করহে | 

• দেেৃদত অনুসাহর, দেশ্বব্যাংহকর পুনগটেন ও উন্নয়হনর জন্য আন্তজট াদতক 

ব্যাংহকর ঋণ  হে USD500 দমদলয়ন, োদক $308 দমদলয়ন ককন্দ্র কথহক 

আসহে । 

• দেশ্বব্যাংহকর পুনগটেন ও উন্নয়হনর জন্য আন্তজট াদতক ব্যাংক কথহক 18.5 

েিহরর জন্য ঋণটি কনওয়া  হে  ার কগ্রস দপদরয়   হে 5.5 েির । 
 

Summits & Conference News in Bengali 
 

প্রধানমন্ত্রী নহরন্দ্র কমাতদ 5ম তবমসহেে শীষণ সহম্মলহন কযাগ তদহয়হেন 

প্রধানমন্ত্রী নহরন্দ্র কমাদি িাচুট য়াল কমাহ র মাধ্যহম 5তম কে অফ কেঙ্গল 

ইদনদশহয়টিি ফর মাদল্ট-হসটরাল কর্কদনকযাল অযাে ইহকানদমক ককা-

অপাহরশন (BIMSTEC) শীষট সহিলহন অংশ দনহয়হিন । শীষট সহিলহনর 

আহয়াজক দিল শ্রীলঙ্কা | এই শীষট সহিলহনর সমাদপ্ত অনুিাহন, থাইল্যাে সরকার 

দেমসহর্হকর কচয়ার কনশন দ হসহে িাদয়ে গ্র ণ কহর। 2022 সাল BIMSTEC 

প্রদতিার 25 তম েির দচদিত কহর। 

শীষণ সহম্মলহনর তথম: 

সহিলহনর দথম দিল " Towards a Resilient Region, Prosperous 

Economies, Healthy People "। 
 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

অতভহনত্রী দীতপো পাডুহোনহে TIME100 ইমপ্যাক্ট অযাওয়াহিণ  

নামেরণ েরা  হয়হে 

েদলউ  অদিহনত্র্ী িীদপকা পািুহকান TIME100 ইমপ্যাট অযাওয়া ট স 2022-

এর পুরস্কারপ্রাপ্তহির মহধ্য একজন দ সাহে নামকরণ করা  হয়হি ৷ দতদন তার 

LiveLoveLaugh ফাউহেশহনর মাধ্যহম মানদসক স্বািয সংগ্রাম এেং 

সহচতনতা েৃদিহত কাজ করার জন্য উহবাধনী TIME100 ইমপ্যাট অযাওয়াহ ট র 

তাদলকায় িান কপহয়হিন ৷ পুরষ্কারটি দেশ্বব্যাপী কনতা-হনত্র্ীহির স্বীকৃদত প্রিান 

কহর | িীদপকা িািাও আরও িয় দেশ্বব্যাপী কনতা-হনত্র্ী এই পুরস্কাহর িূদষত 

 হয়হিন। দুোইহয়র দমউদজয়াম অফ য দফউচাহর পুরস্কারগুহলা উপিাপন করা 

 য়। 
 

মীরাবাই চানু 'তবতবতস ইতিয়ান কস্পােণ সওম্যান অফ য ইয়ার' পুরস্কার 

2021 তিহিহেন 

অদলদম্পক করৌপ্য পিক জয়ী িাহরাহত্তালক, মীরাোই চানু দেদেদস ইদেয়ান 

কস্পার্ট সওম্যান অফ য ইয়ার অযাওয়া ট  2021-এর 3য় সংস্করণটি দজহতহিন ৷ 

মীরাোই চানু গত েির গ্রীষ্মকালীন অদলদম্পহক করৌপ্য পিক দজহত প্রথম িারতীয় 

িাহরাহত্তালক  হয় ইদত াস গহিদিহলন ৷ মীরাোই চানু 2017 সাহলর 

আনাহ ইহম দেশ্ব চযাদম্পয়নদশহপ 48 ককদজ দেিাহগ স্বণটপিক দজহতহিন এেং 

দতদন 2018 সাহল কমনওহয়লথ কগমহস কসানাও দজহতদিহলন ।  
 

অন্যান্য পুরস্কারপ্রাপ্তরা:  

• BBC উিীয়মান কেহলায়াহির পুরস্কারটি 18-েির েয়সী দিহকর্ার শাফাদল 

িামটাহক কিওয়া  হয়দিল, দ দন সম্প্রদত দনউদজল্যাহে মদ লা দেশ্বকাহপ 

কেলহিন৷ 2021 সাহল, িামটা জাতীয় িহলর  হয় দতনটি ফরম্যাহর্ কেলার 

জন্য সেটকদনি িারতীয় দিহকর্ার, পুরুষ ো মদ লা  হয়দিহলন। 

• 2000 সাহলর অদলদম্পহক প্রথম িারতীয় মদ লা দ দন পিক দজহতদিহলন, 

প্রাক্তন িাহরাহত্তালক কনটাম মহিশ্বরীহক 'দেদেদস লাইফর্াইম অযাদচিহমি' 

পুরস্কার কিওয়া  হয়দিল। BBC ISWOTY-এর এই সংস্করহণ কর্াদকও 

কগমহসর অদলদম্পয়ান এেং প্যারাদলদম্পয়ানহিরও সিাদনত করা  হয়হি। 
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প্রহফসর উইলহফ্রি ব্রুেসােণ  েেহ াম ওয়াোর প্রাইি 2022 তিহিহেন 

প্রহফসর ইহমদরর্াস উইলহফ্র  ব্রুর্সার্ট হক ‘িকহ াম ওয়ার্ার প্রাইজ 2022’ 

এর দেজয়ী দ সাহে নামকরণ করা  হয়হি । পদরহেশগত োষ্পীিেন পদরমাপ করার 

জন্য তার  ুগান্তকারী কাহজর উহেহে তাহক পুরসৃ্কত করা  হয়হি । উইলহফ্র  

ব্রুর্সার্ট  মাদকট ন  ুক্তরাহষ্ট্রর কহনটল ইউদনিাদসটটির ইদঞ্জদনয়াদরং ইহমদরর্াহসর 

অধ্যাপক । উইলহফ্র  ব্রুর্সার্ট  িূগিট ি জল সঞ্চহয়র পদরেতট ন কো াহনার জন্য 

অদিনে পিদতর পথপ্রিশটন কহরহিন।  
 

কোতচন আন্তিণ াতিে তবমানবন্দর উইংস ইতিয়া 2022-এ 'কোতভি 

চযাতম্পয়ন' পুরস্কার তিহিহে 

ককাদচন ইিারন্যাশনাল এয়ারহপার্ট  দলদমহর্  (CIAL) উইংস ইদেয়া 2022-এ 

‘হকাদি  চযাদম্পয়ন’ পুরস্কার দজহতহি । ককাদি  চযাদম্পয়ন পুরস্কারটি CIAL 

ব্যেিাপনা পদরচালক এস সু াস আইএএস কেসামদরক দেমান পদরে ন মন্ত্রী 

কজযাদতরাদিতয দসদিয়ার কাি কথহক গ্র ণ কহরহিন । ককাদচ দেমানেন্দহর দনরাপি 

ভ্রমণ দনদিত করার জন্য ম ামারীর সমহয় ‘দমশন কসফগাদ ট ং’ নাহম একটি 

প্রকহল্পর সফল োস্তোয়হনর জন্য CIAL-কক পুরসৃ্কত করা  হয়হি । 
 

অন্যান্য পুরস্কারপ্রাপ্তরা: 

• কেঙ্গালুরুর ককহম্পহগৌিা আন্তজট াদতক দেমানেন্দর সাধারণ দেিাহগর অধীহন 

দুটি 'কসরা দেমানেন্দর' এেং ইহিহি 'এদিহয়শন ইহনাহিশন' পুরস্কার 

দজহতহি । 

• মুিাইহয়র িত্র্পদত দশোদজ ম ারাজ আন্তজট াদতক দেমানেন্দর (CSMIA) 

তার িক্ষ্ সেুজ অনুশীলহনর জন্য উইংস ইদেয়া অযাওয়া ট স 2022 বারা 

‘এদিহয়শন সাসহর্ইহনদেদলটি অযাে এনিায়রনহমি’ পুরস্কার দজহতহি ।  
 

অস্কার পুরস্কার 2022: 94িম এোহিতম পুরস্কার 2022 কঘাষণা েরা 

 হয়হে 

2021 সাহলর কসরা চলদচ্চত্র্গুদলহক একাহ দম অফ কমাশন দপকচার আর্ট স অযাে 

সাহয়হিস বারা সিাদনত করার উহেহে 94তম একাহ দম পুরস্কারটি  দলউহ র 

 লদে দথহয়র্াহর অনুদিত  হয়হি৷ কশাটি করদজনা  ল, অযাদম শুমার এেং ওয়াো 

সাইকস বারা ক াি করা  হয়দিল |  
 

গুরুত্বপূণণ তদে: 

• 94তম একাহ দম পুরস্কারটি 1 জানুয়ারী কথহক 31 দ হসির, 2021 এর মহধ্য 

মুদক্তপ্রাপ্ত চলদচ্চত্র্গুদলহক সিাদনত করহি ৷ 8 কফব্রুয়াদর, অদিহনতা কট্রদস 

এদলস রস এেং কলসদল জ ট ান বারা মহনানয়নগুদল কঘাষণা করা  হয়দিল ৷ 

• Netflix-এর The Power of the Dog 12টি নদমহনশন স  এই কিৌহি 

এদগহয় রহয়হি | তারপহর রহয়হি 10টি ন  স  sci-fi এদপক Dune । 

িারতীয় তথ্যদচত্র্ রাইটিং উইথ ফায়ারও কসরা তথ্যদচহত্র্র (দফচার) জন্য 

মহনানীত  হয়হি। 

• অযাকাহ দমর সিস্যহির কিাহর্র দিদত্তহত 23টি দেিাহগ পুরস্কার কিওয়া 

 হে। 

• এোর, দুটি নতুন দেিাগ রহয়হি- অস্কার ফযান কফিাদরর্ অযাওয়া ট  এেং 

অস্কারস দচয়ার কমাহমি, ক গুদল ফযান কিাটিংহয়র মাধ্যহম দসিান্ত কনওয়া 

 হে,  া 14 কফব্রুয়াদর কথহক 3 মাচট , 2022 সাহলর মহধ্য অনলাইহন করা 

 হয়দিল৷ 
 

তবিয়ীহদর সমূ্পণণ িাতলো কদেুন 

• একটি প্রধান িূদমকায় কসরা অদিহনতা: উইল দস্মথ, "দকং দরচা ট " 

• একটি প্রধান িূদমকায় কসরা অদিহনত্র্ী: কজদসকা চযাহিইন (য আইস অফ 

র্যাদম কফই) 

• কসরা িদে: CODA 

• কসরা আন্তজট াদতক দফচার দফল্ম: ড্রাইি মাই কার 

•  কুহমিাদর সংদক্ষ্প্ত দেষয়: োহস্কর্েহলর রানী 

• কসরা পদরচালনা: কজন কযাদম্পয়ন (য পাওয়ার অফ য  গ) 

• পাশ্বট চদরহত্র্ কসরা অদিহনত্র্ী: আদরয়ানা দ হোস (ওহয়ি সাই  কিাদর)’ 

• পাশ্বট চদরহত্র্ কসরা অদিহনতা: ট্রয় ককার্সুর (CODA) 

• কসরা কমকআপ এেং ক য়ারিাইদলং: র্যাদম ফাহয়র কচাে 

• কসরা দসহনমাহর্াগ্রাদফ:  ুন 

• কসরা মূল কস্কার:  যাি দজমার (দ উন) 

• কসরা দিজুযয়াল এহফটস:  ুন 

• কসরা অযাদনহমহর্  দফচার দফল্ম: এনকযাহিা 

• কসরা অযাদনহমহর্  শর্ট  দফল্ম: য উইেদশর্ল্ ওয়াইপার 

• কসরা কদিউম দ জাইন: িুহয়লা 

• কসরা কমৌদলক দচত্র্নার্য: ককহনথ ব্রানাঘ (হেলফাি) 

• কসরা অদিহ াদজত দচত্র্নার্য: দসয়ান ক  ার (হকা া) 

• কসরা লাইি অযাকশন শর্ট  দফল্ম: য লং গু োই 

• কসরা সাউে:  ুন 

• কসরা  কুহমিাদর দফচার: "সামার অফ কসাল (...অথো,  েন দেেে 

কর্দলদিশন করা  ায়দন)" 

• কসরা Original গান: "হনা র্াইম রু্  াই" কথহক "হনা র্াইম রু্  াই"| 

• কসরা কপ্রা াকশন দ জাইন:  ুন 

• কসরা চলদচ্চত্র্ সম্পািনা:  ুন  
 

রাষ্ট্রপতি কোতবন্দ িািীয় িল পুরস্কার 2022 প্রদান েহরহেন 

িারহতর রাষ্ট্রপদত, রাম নাথ ককাদেন্দ নয়াদিদিহত তৃতীয় জাতীয় জল পুরস্কার 

প্রিান কহরহিন । জল সম্পি ব্যেিাপনার কক্ষ্হত্র্ অনুকরণীয় কাহজর জন্য জাতীয় 

জল পুরস্কার প্রিান করা  য় । 2018 সাহল জলশদক্ত মন্ত্রক প্রথমোহরর জন্য 

জাতীয় জল পুরস্কার চালু কহরদিল । 2022-সাহলর জন্য কমার্ 57টি জাতীয় জল 

পুরস্কার রাজয, দেদিন্ন সংিা এেং অন্যান্য 11টি দেদিন্ন দেিাহগ প্রিান করা  হয়হি। 
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In the Best State category: 

• Uttar Pradesh has been awarded first prize, followed by 

Rajasthan and Tamil Nadu. 
 

In the Best District category: 

• The ‘Best District’ awards for the north zone was bagged by 

Muzaffarnagar (Uttar Pradesh) and Shahid Bhagat Singh 

Nagar (Punjab); 

• For the south zone, it was Thiruvananthapuram (Kerala) and 

Kadapa (Andhra Pradesh); 

• For the east zone, East Champaran (Bihar) and Godda 

(Jharkhand) won the award; 

• Indore (Madhya Pradesh) and Vadodara (Gujarat) and 

Banswara (Rajasthan) won the awards in the west zone. 

• Goalpara (Assam) and Siang (Arunachal Pradesh) won the 

awards for the northeast zone. 
 

In the “Best Village Panchayat” Category 

North Zone 

• Dhaspad, Almora, Uttarakhand 

• Jamola, Rajouri, J&K 

• Balua, Varanasi, Uttar Pradesh 

South Zone 

• Yelerampura Panchayat, Tumakuru District, Karnataka 

• Vellaputhur Panchayat, Chengalpattu District, Tamil Nadu 

• Elappully Grama Panchayat, Palakkad District, Kerala 

East Zone 

• Telari Panchayat, Gaya District, Bihar 

• Chhindiya Panchayat, Surajpur District, Chhattisgarh 

• Guni Panchayat, Khunti District, Jharkhand 

West Zone 

• Takhatgadh, Sabarkantha, Gujarat 

• Kankapar, Kachchh, Gujarat 

• Surdi, Solapur, Maharashtra 

North-East Zone 

• Sialsir, Sirchip, Mizoram 

• Aminda Simsanggre , West Garo Hills, Meghalaya 

• Chambagre, West Garo Hills, Meghalaya 
 

In the “Best Urban Local Body” Category 

• Vapi Urban Local Body, Gujarat 

• Dapoli Nagar Panchayat, Maharashtra 

• Madurai Municipal Corporation, Tamil Nadu 
 

In the “Best Media (Print & Electronic)” Category 

• Agrowon, Sakal Media Pvt. Ltd. (Adinath Dattatray Chavan) 

• Sandesh Daily Bhuj Edition 
 

In the “Best School” Category 

• Government Girls Higher Secondary School, Kaveripattinam 

in Tamil Nadu, Amalorpavam Lourds Academy, Thiruvallur, 

Puducherry and Amity International School, Noida, Uttar 

Pradesh won the awards in the Best School category. 
 

In the “Best Institution/RWA/Religious organization for 

Campus usage” Category 

• Mata Vaishno Devi Shrine Board, Jammu 

• IIT Gandhinagar, Gujarat 

• Indian Oil Corporation Limited Faridabad 
 

In the “Best Industry” Category 

• Trident (Textile) Ltd., Punjab 

• Steel Authority of India Ltd., New Delhi 
 

In the “Best NGO” Category 

• Gramvikas Sanstha, Aurangabad 

• Vivekananda Research and Training Institute, Bhavnagar 
 

In the “Best Water User Association” Category 

• Panchgachiya MDTW WUA, Hooghly, West Bengal 

• Hatinada Champa Purulia, West Bengal 

• Amtore Mini River Lift Irrigation WUA, Purulia, West 

Bengal 
 

In the “Best Industry for Corporate social responsibility 

(CSR) activities” Category 

• HAL, Bengaluru, Karnataka 

• Dharampal Satyapal Ltd., Noida, Uttar Pradesh 
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Important Dates News in Bengali 
 

ভারি সরোর 5 অহক্টাবরহে িািীয় িলতফন তদবস ত সাহব মহনানীি 

েহরহে 

ককন্দ্রীয় পদরহেশ, েন ও জলোযু় পদরেতট ন মন্ত্রক 2022 সাল কথহক শুরু  ওয়া 

 লদফন সংরক্ষ্হণর জন্য সহচতনতা বতদরর উহেহে একটি ঐদত াদসক 

পিহক্ষ্প দ সাহে প্রদত েির 5 অহটােরহক জাতীয়  লদফন দিেস দ সাহে 

মহনানীত করহত চহলহি । পদরহেশ, েন ও জলোযু় পদরেতট ন মন্ত্রী, িূহপন্দ্র  ািে 

25 মাচট , 2022-এ, নয়াদিদিহত েন্যজীেহনর জন্য জাতীয় কোহ ট র িায়ী কদমটির 

67তম বেেহকর সময় এটি কঘাষণা কহরন । 
 

আথণ আওয়ার 2022 26 কশ মাচণ  পাতলি  হয়হে 

প্রদত েির, জলোযু় পদরেতট হনর দেরুহি লিাইহয়র প্রদত সমথটন জানাহনার জন্য 

মাচট  মাহসর কশষ শদনোর দেশ্বব্যাপী আথট আওয়ার পাদলত  য় । আথট আওয়ার 

2022 26 মাচট , 2022 তাদরহে দচদিত করা  হয়হি । আথট আওয়ার 2022 এর 

দথম  ল on ‘Shape Our Future’ | 
 

আন্তিণ াতিে ড্রাগ কচতেং তদবস 2022 31কশ মাচণ  পালন েরা  য় 

2017 সাল কথহক প্রদত েির 31 মাচট  আন্তজট াদতক ড্রাগ কচদকং দিেস পালন করা 

 য়,  াহত মানুষ মািক এেং তাহির প্রিাে সম্পহকট  আহরা কেদশ সহচতন  য় । 

দিেসটির লক্ষ্য  ল মািহকর ক্ষ্দত কমাহনার উহযাগ কনওয়া এেং মািক সংিান্ত 

 ুাঁ দক কমাহনা । এর সাহথ, এটি ওষুহধর ক্ষ্দত কমাহনার দিয়াগুদলহকও প্রচার কহর 

এেং ড্রাগ-সম্পদকট ত  ুাঁ দক হ্রাস কহর। 31কশ মাচট  তাহির লক্ষ্য  ল পৃদথেী জুহি 

ওষুধ পরীক্ষ্া পদরহষো এেং ককাম্পাদনগুদলর প্রাপ্যতা সম্পহকট  জনসহচতনতা েৃদি 

করা৷ 

 

ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সহিিার তভতসতবতলটি কি 2022 

ইিারন্যাশনাল ট্রািহজোর ক  অফ দিদজদেদলটি (টিদ ওদি) প্রদত েির 31কশ 

মাচট  দেশ্বব্যাপী ট্রািহজোর মানুষহির বেষহম্যর দেষহয় সহচতনতা োিাহত এেং 

সমাহজ তাহির অেিান সম্পহকট  উি াপন করার জন্য দিনটি পাদলত  য় ।  
 

 

ওতডশা তদবস বা উৎেল তদবস 1লা এতপ্রল 2022-এ পাতলি  হয়হে 

উৎকল দিেস ো উতকল দিোশা ো ওদিশা দিেস প্রদত েির 1লা এদপ্রল তাদরহে 

ওদিশা রাজযহক একটি স্বাধীন রাজয দ সাহে স্বীকৃত  ওয়ার স্মরহণ পাদলত  য়। 

রাজযটিহক মূলত উদিষ্যা রাজয েলা  ত, দকন্তু 2011 সাহলর মাচট  মাহস 

কলাকসিায় ওদিশা দেল, এেং সংদেধান দেল (113তম সংহশাধনী) পাশ কহর 

এটির নাম পদরেতট ন কহর ওদিশা রাো  য়। 
 

 

Sports News in Bengali 
 

SAFF U-18 মত লা চযাতম্পয়নতশপ 2022 তশহরাপা তিহিহে ভারিীয় 

মত লা দল 

িারতহক SAFF অনূর্ধ্ট -18 মদ লা ফুর্েল চযাদম্পয়নদশহপর 3য় সংস্করহণর 

দেজয়ী কঘাষণা করা  হয়হি। মদ লাহির অনূর্ধ্ট -18 জাতীয় িহলর জন্য 

আন্তজট াদতক ফুর্েল প্রদতহ াদগতার 2022 সংস্করণটি  ািেহের JRD র্ার্া 

কস্পার্ট স কমহেক্স, জামহশিপুহর অনুদিত  হয়দিল। রু্নটাহমহির কসরা কেহলায়াি 

এেং সহেটাচ্চ কগালিাতা দিহলন দলো কম দ দন কমার্ পাাঁ চটি কগাল কহরদিহলন । 

দলগ ফাইনাহল িারত োংলাহিহশর কাহি 0-1 কগাহল ক হর কগহলও কগাল 

ব্যেধাহনর কারহণ িারত রু্নটাহমহির চযাদম্পয়ন  হয়হি । োংলাহিহশর +3-এর 

তুলনায় িারত +11 কগাহলর ব্যেধাহনর িরুণ রু্নটাহমিটি জয়ী  হয়হিন । 
 

সুইস ওহপন ব্যািতমন্টন তশহরাপা 2022: তপতভ তসনু্ধ তশহরাপাটি তিহিহেন 

িারহতর দপ.দি. দসিু থাইল্যাহের েুসানান ওংোমরুংফানহক  াদরহয় সুইস 

ওহপন সুপার 300 ব্যা দমিন রু্নটাহমহি মদ লাহির দসহঙ্গলস দশহরাপাটি 

দজহতহিন । রু্নটাহমহি তার র্ানা দবতীয় ফাইনাল কেহল,  ােল অদলদম্পক 

পিকজয়ী দসিু কসি জযাকেশাহল চতুথট োিাই েুসানানহক 21-16, 21-8 কস্কাহর 

পরাদজত করহত 49 দমদনর্ সময় দনহয়দিহলন। 

সুইস ওহপন সুপার 300 ব্যা দমিন রু্নটাহমহির পুরুষহির দসহঙ্গলস দশহরানাহম, 

িারতীয় ব্যা দমিন কেহলায়াি এইচএস প্রণয় কজানার্ান দিদির (ইহন্দাহনদশয়া) 

কাহি ক হরদিহলন । দতদন এদশয়ান কগমহসর স্বণটপিক জয়ী এেং ইহন্দাহনদশয়ার 

চতুথট োিাই কজানার্ান দিদির কাহি 12-21, 18-21 কস্কাহর ক হর 48 দমদনহর্র 

লিাইহয়র পহি রানাসটআপ  হয়দিহলন। 
 

িািীয় ক্রস োতন্ট্র চযাতম্পয়নতশহপ স্বণণ তিহিহে পুরুষ ও মত লা দল 

ককাদ মাহত অনুদিত জাতীয় িস কাদন্ট্র চযাদম্পয়নদশহপ, সাদিট হসহসর িশটন দসং 

এেং করলওহয়র েষটা কিেী তাহির 10 দকদম ইহিহি পুরুষ ও মদ লাহির 

দশহরাপাটি কজহতন,  া 60 শতাংশ আদ্রট তার কারহণ কেশ কঠিন  হয় পহিদিল ।  
 

ম্যাক্স ভােণ াহপন 2022 কসৌতদ আরব গ্রযাি তপ্রক্স তিহিহেন 

ম্যাক্স িািট াহপন (হর  েুল – কনিারল্যােস) কসৌদি আরহের কজো কদনটচ সাদকট হর্ 

ফমুটলা ওয়ান 2022 গ্রযাে দপ্রক্স দজহতহি । করহস চালটস কলক্লারক (হফরাদর-

কমানাহকা) দবতীয় এেং কাহলটাস কসঞ্জ জুদনয়র (হফরাদর-হস্পন) তৃতীয়  হয়হিন। 

এটি দিল কসৌদি আরে গ্রযাে দপ্রহক্সর দবতীয় সংস্করণ এেং 2022 ফমুটলা ওয়ান 

ওয়ার্ল্ট  চযাদম্পয়নদশহপর দবতীয় রাউে । লুইস  যাদমল্টন 10 নিহর কশষ করার 

পর একটি পহয়ি কপহত সক্ষ্ম  হয়হিন । 
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োনািা 1986 সাহলর পর প্রথমবাহরর মহিা ফুেবল তবশ্বোহপ কযাগ্যিা 

অিণ ন েহরহে 

কানা ার র্রহিাহত জযামাইকাহক 4-0 কগাহল পরাদজত কহর কানা া 36 েিহরর 

মহধ্য প্রথমোহরর জন্য কাতার 2022 ফুর্েল দেশ্বকাহপর জন্য ক াগ্যতা অজট ন 

কহরহি । উত্তর আহমদরকার এই কিশটি 1986 সাহল কমদক্সহকার পর প্রথমোহরর 

জন্য ফাইনাহল তাহির জায়গা েুক কহরহি । কানা া কনকাকযাফ ককায়াদলফাইং 

গ্রুহপর শীহষট রহয়হি এেং এেন 1986 সাহলর পর প্রথমোহরর জন্য দেশ্বকাহপর 

ফাইনাল রু্নটাহমহি দনহজর িান দনদিত কহরহি । 

কানা া 2022 দফফা দেশ্বকাহপর জন্য ক াগ্যতা অজট নকারী 20 তম িল  হয় 

উহেহি ক োহন 21 নহিির কথহক 18 দ হসির, 2022 প টন্ত কাতাহর 32টি 

কিশ প্রদতবদিতা করহে ।  
 

 

Obituaries News in Bengali 
 

তসতেহমর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তবতব গুরুং প্রয়াি  হয়হেন 

দসদকহমর 3য় মুখ্যমন্ত্রী িীম ো াদুর গুরুং দসদকহমর গ্যাংর্হকর লুমসুইহত দনহজর 

োসিেহন কশষ দনঃশ্বাস তযাগ কহরহিন । দে. গুরুং একটি কলকাতা (কলকাতা)-

দিদত্তক সংোিপত্র্ অমৃতা োজার পদত্র্কায় একজন দশক্ষ্ক এেং একজন িাফ 

দরহপার্ট ার দ হসহে কাজ কহরহিন এেং দতদন দসদকহমর প্রথম দনউজ-দিদত্তক 

কনপাদল জানটাল, কাঞ্চনজঙ্ঘার সম্পািনা কহরহিন। 

িীম ো াদুর গুরুং 1947 সাহল দসদকম রাজয কংহগ্রস পাটিট র সাহথ তার 

রাজননদতক কমটজীেন শুরু কহরন এেং পহর দতদন 1958 সাহল সাধারণ সম্পািক 

দ সাহে দন ুক্ত  ন। দতদন 11 কম কথহক 24 কম 1984 প টন্ত দসদকহমর 3য় মুখ্যমন্ত্রী 

দ সাহে িাদয়ে পালন কহরন,  া দসদকহমর ইদত াহস সেহচহয় কম কময়াি । 2014 

কথহক 2015 এর মহধ্য দতদন দসদকহমর মুখ্যমন্ত্রীর রাজননদতক উপহিষ্টা দ হসহে 

িাদয়ে পালন কহরহিন।  
 

কবলতিয়াহমর ফুেবলার তমগুহয়ল ভযান িযাম প্রয়াি  হয়হেন  

প্রেীণ কেলদজয়ান ফুর্েলার, দমগুহয়ল িযান  যাম দলউহকদময়ার সাহথ িীঘটদিহনর 

লিাইহয়র পহর 28 েির েয়হস প্রয়াত  হয়হিন । িযান  যাহমর 2016 সাহল 

দলউহকদময়া ধরা পহি এেং তার পাাঁ চ েিহররও কেদশ সময় ধহর কযািাহরর 

দচদকৎসা চলদিল। আর্ েিহরর কপশািার কযাদরয়াহর, িযান  যাম সাহকট ল ব্রুহগর 

 হয় 40টি টি ম্যাচ কেহলহিন | 
 

 

Defence News in Bengali 
 

রাষ্ট্রপতি কোতবন্দ আইএনএস ভালসুরাহে ‘President’s Colour’ উপ ার 

তদহয়হেন 

িারহতর রাষ্ট্রপদত, রাম নাথ ককাদেন্দ গুজরাহর্র জামনগহর িারতীয় কনৌ জা াজ 

(INS) িালসুরাহক ম টািাপূণট President’s Colour উপ ার দিহয়হিন । 'দনশান 

অদধকারী' কলফহর্ন্যাি অরুণ দসং সাদিয়াল 80 েিহরর অসাধারণ কসোর জন্য 

ইউদনহর্র পক্ষ্ কথহক President’s Colour কপহয়হিন । আইএনএস িালসুরা 

 ল র্হপটহ া  যােদলং (আোরওয়ার্ার দমসাইল) এেং অপাহরশহনর কক্ষ্হত্র্ 

প্রদশক্ষ্ণ প্রিাহনর জন্য 05 দ হসির, 1942 সাহল গুজরাহর্র জামনগহর প্রদতদিত 

িারতীয় কনৌোদ নীর একটি প্রধান প্রদশক্ষ্ণ সুদেধা। 
 

ওহয়োনণ কনভাল েমাি মুম্বাই অফহশাহর তনরাপিা অনুশীলন 'প্রস্থান' 

পতরচালনা েহর 

িারতীয় কনৌোদ নীর ওহয়িানট কনিাল কমাে মুিাইহয় অফহশার ক হিলপহমি 

এদরয়া (ODA) কত একটি অফহশার দনরাপত্তা ম িা, 'প্রিান' এর আহয়াজন 

কহরদিল। উপকূলীয় দনরাপত্তা দনদিত করহত প্রদত িয় মাস পর পর এই ম িাটির 

আহয়াজন করা  য় । কনৌোদ নী িািাও, ম িায় িারতীয় দেমান োদ নী, ককাি 

গা ট , ওএনদজদস, মুিাই কপার্ট  ট্রাি, জও র লাল কনহ রু কপার্ট  ট্রাি, কািমস, 

রাহজযর মৎস্য দেিাগ, মাহকট িাইল কমদরন দেিাগ এেং কমদরন পুদলশ অংশগ্র ণ 

কহরদিল । 
 

DRDO সফলভাহব ভারিীয় কসনাবাত নীর "MRSAM" কক্ষপণাস্ত্র 

পরীক্ষা েহরহে 

দ হফি দরসাচট  অযাে ক হিলপহমি অগটানাইহজশন (DRDO) ওদিশা 

উপকূহল চদেপুহরর ইদিহগ্রহর্  কর্ি করহঞ্জ উচ্চ-গদতর োয়েীয় লক্ষ্যেস্তুর 

দেরুহি দমদ য়াম করঞ্জ সারহফস রু্ এয়ার দমসাইল (MRSAM) এর িারতীয় 

কসনার দুটি সফল ফ্ল্াইর্ পরীক্ষ্া কহরহি । প্রথম পরীক্ষ্ামূলক উৎহক্ষ্পণটি দিল 

একটি মা াদর-উচ্চতাসম্পন্ন দূর-পািার লক্ষ্যেস্তুহক োধা কিওয়ার জন্য এেং 

দবতীয় উৎহক্ষ্পণটি দিল কম উচ্চতার স্বল্প-পািার লক্ষ্যেস্তুর জন্য । MRSAM-

এর িারতীয় কসনা সংস্করণ একটি সারহফস-রু্-এয়ার দমসাইল। এটি দ আরদ ও 

এেং ইসরাইহলর ইসরাহয়ল অযাহরাহস্পস ইোদিজ (আইএআই) ক ৌথিাহে 

বতদর কহরহি । 
 

মাতেণ ন যুক্তরাষ্ট্র, তফতলপাইন সবণোহলর সবণবৃ ৎ সামতরে ম ডা 

'বাতলোোন 2022' এর সূচনা েহরহে 

মাদকট ন  ুক্তরাহষ্ট্রর সামদরক োদ নী এেং দফদলপাইহনর সামদরক োদ নী 2022 

সাহলর সামদরক ম িা ‘োদলকার্ান 2022’ সূচনা কহরহি । দফদলপাইহনর 

কনতৃোধীন োদষটক এই ম িাটি তাইওয়াহনর কাহি দফদলপাইন অঞ্চহলর লুজন 

অঞ্চল জুহি 28 মাচট  কথহক 8 এদপ্রল, 2022 প টন্ত অনুদিত  হে । প্রায় 8,900 

জন দফদলদপহনা এেং আহমদরকান বসন্যরা সামদরক ম িায় অংশ দনহে | এরফহল 

এটি সেটকাহলর সেটেৃ ৎ োদলকার্ান সামদরক ম িায় পদরণত  হয়হি । 

সামদরক োদ নী অনুসাহর, ম িাগুদল "সমুদ্র দনরাপত্তা, উিচর অদি ান, লাইি-

ফায়ার প্রদশক্ষ্ণ, শহুহর অপাহরশন, দেমান চলাচল, সন্ত্রাস িমন, এেং মানদেক 

স ায়তা এেং দুহ টাগ ত্র্াণ" এর উপর দৃদষ্ট দনেি করহে ।  
 

IONS কমতরোইম এক্সারসাইি 2022 (IMEX-22) আরব সাগহর সমাপ্ত 

 হয়হে 

ইদেয়ান ওশান কনিাল দসহম্পাদজয়াম (IONS) কমদরর্াইম এক্সারসাইজ 2022 

(IMEX-22) এর প্রথম সংস্করণ 26 কথহক 30 মাচট , 2022 প টন্ত কগায়া এেং 

আরে সাগহর অনুদিত  হয়দিল । এক্সারসাইহজর মূল উহেে দিল মানদেক 

স ায়তা ও দুহ টাগ ত্র্াণ (HADR) অপাহরশহন সিস্য কিশগুহলার কনৌোদ নীর 

আন্তঃকা টক্ষ্মতা োিাহনা । এই এক্সারসাইজটিহক আঞ্চদলক কনৌোদ নীর জন্য 

একটি গুরুেপূণট পিহক্ষ্প দ হসহে কিো  য়,  াহত এই অঞ্চহলর প্রাকৃদতক 

দুহ টাহগ স হ াদগতা এেং সদিদলতিাহে প্রদতদিয়া জানাহনা  য় এেং আঞ্চদলক 

স হ াদগতা আরও কজারিার করার পথ প্রশস্ত  য়। 
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এক্সারসাইি সম্পহেণ : 

IONS-এর 25টি সিস্য কিহশর মহধ্য 15টি কনৌোদ নী এক্সারসাইহজ অংশ কনয়। 

IMEX 22-এর  ারোর কফজ 26 এেং 27 মাচট  কগায়ার মারমুগাও েন্দহর অনুদিত 

 হয়দিল | 
 

কিাগরা করতিহমহন্টর দুটি ব্যাোতলয়নহে কসনাপ্রধান President’s 

Colours প্রদান েহরহেন 

ক াগরা করদজহমিাল কসিার, বফজাোি (ইউদপ) এ অনুদিত একটি আি টজনক 

কালার কপ্রহজহিশন প্যাহর  চলাকালীন, কসনাপ্রধান কজনাহরল এম. এম. 

নারািাহন ক াগরা করদজহমহির দুটি ব্যার্াদলয়ন, 20 DOGRA এেং 21 

DOGRA কক ম টািাপূণট President’s Colours প্রিান কহরহিন | 
 

20িম ভারি-ফ্রান্স তবপাতক্ষে কনৌ ম ডা ‘বরুণ-2022' শুরু  হয়হে 

িারতীয় কনৌোদ নী এেং ফরাদস কনৌোদ নীর মহধ্য দবপাদক্ষ্ক কনৌ ম িার 20তম 

সংস্করণ ‘েরুণ’ আরে সাগহর 30 মাচট  কথহক 03 এদপ্রল, 2022 প টন্ত পদরচাদলত 

 হে। দুই কনৌোদ নীর মহধ্য দবপাদক্ষ্ক কনৌ ম িা 1993 সাল কথহক অনুদিত 

 হে এেং 2001 সাহল ম িাটির নামকরণ করা  হয়হি ‘েরুণ’ । েরুণ-2022 

ম িায় দুই কনৌোদ নীর দেদিন্ন জা াজ, সােহমদরন, সামুদদ্রক র্ ল দেমান, 

 ুিদেমান এেং ক দলকোর অংশগ্র ণ করহে । 
 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

কে শ্যাম প্রসাদ ‘Spoorthi Pradatha Sri Somayya’ নাহম এেটি বই 

রচনা েহরহেন  

উপরাষ্ট্রপদত এম কভঙ্কাইয়া নাইিু, কক. োমা প্রসাি রদচত ‘Spoorthi 

Pradatha Sri Somayya’ নাহম একটি েই প্রকাশ কহরহিন । েইটি 

অন্ধ্রপ্রহিহশর একজন সমাজকমী প্রয়াত শ্রী কসাহমপল্লী কসামাইয়া-এর জীেন 

কাদ নীর উপর দিদত্ত কহর বতদর করা  হয়হি । দতদন  ুেসমাজহক সমাজকল্যাহণ 

তাহির জীেন উৎসগট করহত অনুপ্রাদণত কহরদিহলন ।  

কসামাপিী কসামাইয়া 1927 সাহল প্রকাশম কজলার "পালটাদমদল" গ্রাহম জমগ্র ণ 

কহরন । দতদন 50 েির ধহর সংস্কার এেং সমাহজর উন্নদতর জন্য তার জীেন উৎসগট 

কহরদিহলন । দতদন 1948 সাহলর সতযাগ্রহ  অংশগ্র ণ কহরদিহলন এেং RSS 

(রাষ্ট্রীয় কসো সংঘ) এর উপর দনহষধাজ্ঞার দেরুহি দিহলন এেং এর জন্য তাহক 

কজহলও ক হত  য় । 
 

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

ম াত্মা গান্ধীর নািতন ‘হমাতদ কোতর’ নাহমর এেটি ওহয়বসাইে চালু 

েহরহেন  

ম াত্মা গািীর নাতদন ‘সুদমত্র্া গািী কুলকাদনট’ ‘হমাদি কিাদর’ নাহমর একটি ওহয়ে 

কপার্ট াহলর উহবাধন কহরহিন । কমাদি কিাদর ওহয়েসাইর্  ল একটি 

কস্বোহসেক-চাদলত উহযাগ  ার লক্ষ্য  ল প্রধানমন্ত্রী নহরন্দ্র কমাদির সাহথ 

সম্পদকট ত "অনুহপ্ররণািায়ক" গল্পগুদলহক একদত্র্ত করা ৷ কপার্ট ালটি 

modistory.in-কথহক অযাহক্সস করা  াহে | 
 

নয়াতদতল্লহি আহয়াতিি  হয়হে ‘ঈশান মন্থন’ উৎসব 

ককন্দ্রীয় সংসৃ্কদত, প টর্ন ও উন্নয়ন মন্ত্রী, দজ দকষাণ করদি নয়াদিদিহত ইদন্দরা 

গািী ন্যাশনাল কসিার ফর আর্ট হস 'ইশান মন্থন' নাহম দতন দিহনর উত্তর-পূেট 

উৎসহের উহবাধন কহরহিন । 25 কথহক 27 মাচট , 2022 তাদরে প টন্ত দতন দিহনর 

ঈশান মন্থন অনুিানটি উত্তর-পূেট িারহতর সমৃি জাদতসত্তা এেং রঙ এর 

উি াপন করহে । অনুিানটি উত্তর-পূেট িারহতর সংসৃ্কদত, দশল্প, সঙ্গীত, কলাক 

নৃতয,  স্তদশল্প এেং ঐদত যো ী োোর সম্পহকট  জানার সুহ াগ প্রিান করহে । 
 

িুন চলতচহত্রর অন্য অস্কাহর ভারহির নতমি মালহ াত্রা পুরস্কার তিহিহেন  

এই েিহরর অস্কার পুরস্কাহর টিহমাদথ চালাহমর্ এেং কজোয়া অদিনীত সাই-ফাই 

দিলার Dune িয়টি কক্ষ্হত্র্ পুরস্কার কপহয়হি । Dune 10টি দেিাহগ মহনানীত 

 হয়দিল এেং তাহির মহধ্য 6টিহত দজহতহি । এই জয়টি দিল িারহতর জন্য একটি 

গহেটর মু ূতট  কারণ নদমত মালহ াত্র্া, দসইও এেং  ােল কনহগটিি (DNEG) এর 

কচয়ারম্যান এই সিানটি কজহতন |  

DNEG এর দফ্র গাই, োং-দচ, স্পাই ার-ম্যান: কনা ওহয় ক াম অযাে কনা র্াইম 

রু্  াইহক  াদরহয় কসরা দিজুযয়াল ইহফহটর জন্য একাহ দম পুরস্কার দজহতহি । 

একাহ দম অযাওয়াহ ট  এটি DNEG-এর সপ্তম জয়, ক োহন িুদ ও ইনহসপশন 

(2011), এক্স কমদশন (2016), ফািট  ম্যান (2019), কর্হনর্ (2021), 

ইিারহিলার (2015) এেং কে  রানার 2049 (2018) এর জন্য বড িয় 

কপহয়হে। ) 
 

নতমি মালহ াত্রার েথা: 

নদমত  হলন েদলউহ র প্রহ াজক নহরশ মালহ াত্র্ার কিহল এেং 

দসহনমাহর্াগ্রাফার এম এন মালহ াত্র্ার নাতি এবং িার কোম্পাতনর মহনর 

মহিা তভএফএহক্সর তপেহন তেল। 
 

ITO যমুনা ঘাহে যমুহনাৎসব অনুতিি  হয়হে 

ন্যাশনাল দমশন ফর দক্লন গঙ্গা(NMCG) আজািী কা অমৃত মহ াৎসে 

উি াপহনর অংশ দ সাহে  মুনার কসৌন্দ ট সোর কাহি তুহল ধরার জন্য অদসর্া 

ইি দরিার ফ্রি, আইটিও দব্রহজ যমুহনাৎসব নাহম একটি অনুিাহনর পদরচালনা 

কহরহি | এই অনুিাহনর মাধ্যহম  মুনা নিীহক পদরস্কার পদরেন্ন রাোর আহ্বান 

জানাহনা  হয়হি | 
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