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AAI স্বনির্ভ র গ োষ্ঠীগুনিকে প্ল্যোটফর্ভ প্রদোি েরোর জিয 'AVSAR' নির্ চোিু 

েকরকে 

এযোরক োটভ  অথনরটি অফ ইনিযো(AAI) র্নিিোকদর এবং েোনর রকদর প্রনির্োকে 

উত্সোনিি েরকি এবং িোকদর সঠিে সুক ো  প্রদোি েরোর জিয "AVSAR" 

িোকর্র এেটি উকদযো  চোিু েকরকে। AVSAR এর অথভ িি ‘Airport as 

Venue for Skilled Artisans Of The Region’। AAI-এর এেটি উকদযো  

"AVSAR" (Airport as Venue for Skilled Artisans Of The Region) 

স্বনির্ভ রিোর জিয িোকদর  নরবোরগুনিকে েো ভেরীর্োকব স্ব-অনজভ ি গ োষ্ঠীকি 

সং ঠিি েরোর উকেকযয সুক ো  প্রদোি েরকব | 

এই প্রেকের অধীকি: 

• প্রনিটি AAI  নরচোনিি নবর্োিবন্দকর 100-200 ব ভফুট এিোেো নিধভোরণ েরো 

িকযকে। স্থোিটি 15 নদকির জিয টোিভ অি গবনসকস স্বনির্ভ র গ োষ্ঠীগুনির জিয 

বরোে েরো িকে। 

• গচন্নোই, আ রিিো, গদরোদুি, কুনযি র, উদয ুর এবং অরৃ্িসর নবর্োিবন্দকর 

েকযেটি আউটকিট ইনির্কধযই চোিু েরো িকযকে, গ খোকি স্থোিীয র্নিিোকদর 

দ্বোরো  নরচোনিি স্বনির্ভ র গ োষ্ঠীগুনি িোকদর বোন়ির তিনর স্থোিীয  ণয গ র্ি 

 োফড রোইস,  যোকেটজোি  ো ়ি, আচোর, গিনডস বযো /কবোিি প্রদযভি 

েরকে |  

• AAI নবর্োিবন্দকর স্থোি বরোে েকর SHG গুনিকে যনিযোিী েরোর উকদযো  

এই গেোট গ োষ্ঠীগুনিকে নবযোি দৃযযর্োিিো প্রদোি েরকব এবং বৃিত্তর 

জিসংখযোর েোকে গ  ৌঁেোকিোর উকেকযয িোকদর  ণযগুনির প্রচোর/নব ণি 

েরকব৷ 

দনিণ-র্ধয গরিওকয ‘One station One Product’ উকদযো  চোিু েকরকে 

দনিণ-র্ধয গরিওকয িোর েযটি নবর্োক র েযটি প্রধোি গেযকি " One station 

One Product " প্রচোরোনর্ োি চোিু েকরকে। SCR ইিচোজভ  গজিোকরি র্যোকিজোর 

অরুণ কুর্োর তজি এই িিুি উকদযোক র অংয নিসোকব গসকেন্দ্রোবোদ গেযকি েি 

খুকিকেি৷ 

গুরুত্ব ূণভ নদে: 

• নবজযওযো়িো, গুনু্টর এবং ঔরঙ্গোবোদ েো়িোও েোকচগু়িোয েি স্থো ি েরো 

িকযকে। 

• িিুি গপ্রোগ্রোর্টি সরেোর েিৃভ ে 2022-23 সোকির সোধোরণ বোকজকট চোিু েরো 

িকযনেি এবং বিভ র্োকি নিরু নিকি এর  রীিোও েরো িকে। 

• গরিওকয গেযিগুনির িিয িি গদযীয এবং স্থোিীয  কণযর প্রচোকরর জিয 

এেটি আদযভ নবক্রয এবং প্রচোর গেকন্দ্র  নরণি েরো। 

• েিটি দুটি   ভোয গখোিো থোেকব এবং  করর র্োকসর 7 িোনরখ গথকে এটি শুরু 

িকব এবং িোরও  করর র্োকসর 7 িোনরকখ গযষ িকব৷ 

UN-FAO অিু োযী রু্ম্বোই এবং িোযদ্রোবোদ ‘2021 Tree City of the World’ 

নিসোকব স্বীেৃনি িোর্ েকরকে 

জোনিসংকের খোদয ও েৃনষ সংস্থো (FAO) এবং আবভোর গড ফোউকিযি গ  থর্োকব 

রু্ম্বোই এবং িোযদ্রোবোদকে নবকের ‘2021 Tree City of the World’ নিকসকব 

স্বীেৃনি প্রদোি েকরকে। এই দুটি র্োরিীয যির িোকদর "স্বোস্থযের, সিিযীি এবং 

সুখী যির  ক়ি গিোিোর জিয যিরোঞ্চকি সবুজ  োে োিো বৃনির এবং িোকদর 

রিণোকবিকণর প্রনিশ্রুনির" জিয এই স্বীেৃনিটি িোর্ েকরকে। 

উকেখয, িোযদরোবোদ টোিো নদ্বিীযবোকরর জিয স্বীেৃনিটি গ কযকে। 2021 সোকি, 

িোযদ্রোবোদই নেি র্োরকির এের্োত্র যির  োকে ‘2020 Tree City of the 

World’ নিসোকব স্বীেৃনি গদওযো িকযনেি। িোযদ্রোবোদ এবং রু্ম্বোই েো়িোও 21টি 

গদকযর 136টি অিযোিয যির ট্রি নসটি অফ দয ওযোর্ল্ভ  িোনিেোর িৃিীয সংিরকণ 

স্বীেৃটি িোর্ েকরকে| 

বোনণজয র্ন্ত্রণোিয: FY22-এ গ কটন্ট ফোইনিংকযর সংখযো গবক়ি 66,440-এ 

দোৌঁ ন়িকযকে 

বোনণজয ও নযে র্ন্ত্রকের িথয অিুসোকর, র্োরিীয গ কটন্ট অনফকস গদযীয গ কটন্ট 

ফোইনিংকযর সংখযো  ি 11 বেকর প্রথর্বোকরর জিয আন্তজভ োনিে ফোইনিংকযর 

গচকয গবনয িকযকে। 2022 সোকির জোিুযোনর-র্োচভ  গেোযোটভ োকর, গর্োট 19796টি 

গ কটন্ট আকবদি দোনখি েরো িকযনেি,  োর র্কধয 10,706টি র্োরিীয 

আকবদিেোরী এবং 9,090টি অ-র্োরিীয আকবদিেোরীকদর দ্বোরো দোকযর েরো 

গ কটন্ট অন্তরু্ভ ি নেি। 
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গযিবোজ যরীফ 2022 সোকি  োনেস্তোকির 23ির্ প্রধোির্ন্ত্রী নিকসকব নিবভোনচি 

িকযকেি 

 োনেস্তোকির নবকরোধী দিীয গিিো, গযিবোজ যরীফ জোিীয  নরষকদ গর্োকটর 

র্োধযকর্ গদকযর 23ির্ প্রধোির্ন্ত্রী নিকসকব নবিো প্রনিদ্বনিিোয নিবভোনচি িকযকেি। 
70 বের বযসী  োনেস্তোি রু্সনির্ িী  (PML-N) প্রধোি ইর্রোি খোকির 

স্থিোনর্নষি িকবি, ন নি সম্প্রনি জোিীয  নরষকদ অিোস্থো গর্োকট অ সোনরি 

িকযকেি। গযিবোজ যনরফ  োনেস্তোকির প্রোিণ প্রধোির্ন্ত্রী িওযোজ যনরকফর 

র্োই। 

গযিবোজ যরীফ 174টি গর্োট গ কযনেকিি এবং ইসিোনর্ে নর োবনিে অফ 

 োনেস্তোকির প্রধোির্ন্ত্রী নিকসকব নিবভোনচি িকযকেি। 342-এর িোউকস, নবজযী 

প্রোথীকে ের্ কি 172 জি সংসদ সদকসযর সর্থভি গ কি িয।  

নিনি নিিবোর গদকযর সবকচকয জিবহুি এবং রোজনিনিের্োকব গুরুত্ব ূণভ  োঞ্জোব 

প্রকদকযর রু্খযর্ন্ত্রী নিকসকব দোনযত্ব  োিি েকরকেি। প্রোিি রোষ্ট্র নি এবং 

 োনেস্তোি ন  িস  োটিভ র (PPP) গেো-কচযোর আনসফ আনি জোরদোনর এেটি 

অিোস্থো প্রস্তোকবর র্োধযকর্ ইর্রোি খোকির স্থিোনর্নষি েরকি গ  থ নবকরোধী তবঠকে 

প্রধোির্ন্ত্রী  কদর জিয গযিবোকজর িোর্টি প্রস্তোব নদকযনেকিি। 

ইকুকযডর বিয প্রোণীকদর আইিী অনধেোর গদওযোর গিকত্র নবকে প্রথর্ গদয িকয 

উকঠকে 

দনিণ আকর্নরেোর গদয ইকুকযডর বিয প্রোণীকদর আইি ি অনধেোর গদওযোর 

নদে গথকে নবকের প্রথর্ গদয িকয উকঠকে। এই র্োর্িোয গদকযর সকবভোচ্চ 

আদোিি "একেনিটো" িোকর্ এেটি  যর্ী বোিকরর  কি রোয নদকযকে | 

আদোিি বকিকে গ , সরেোর িোর অনধেোর িঙ্ঘি েকরকে। এেো়িো, গ ো  েরো 

িকযকে গ  র্োনিে প্রোণীটির অনধেোরও িঙ্ঘি েকরনেি  খি িোকে িোর প্রোেৃনিে 

আবোস গথকে অে বযকস সনরকয গদওযো িকযনেি। আদোিি অবকযকষ বকিকে 

গ , প্রোণীরো প্রেৃনির অনধেোর দ্বোরো সুরনিি অনধেোকরর অধীকি রকযকে।  

ওযোর্ল্ভ  গেড অ ভোিোইকজযি(WTO)2022 সোকি নবেবযো ী বোনণজয বৃনির 

 ূবভোর্োস েনর্কয 3% েরো িকযকে 

ওযোর্ল্ভ  গেড অ ভোিোইকজযি(WTO) 2022-সোকির জিয নবেবযো ী বোনণজয 

বৃনির(আযিকি) অিুর্োি সংকযোধি েকর 3 যিোংয েকরকে। এর আক , 2021 

সোকির অকটোবকর, এই সংস্থোটি 4.7 যিোংয অিুর্োি েকরনেি। রোনযযো-ইউকক্রি 

দ্বি-এর দরুণ এই সংকযোধিটি েরো িকযকে। 2023-সোকির জিয, এই  ণযদ্রবয 

বোনণজয বৃনির  নরর্োণ 3.4% অিুর্োি েরো িকযকে। 

দীেভ গর্যোকদ, WTO বকিকে গ , এই সংেোিটি নবেবযো ী অথভিীনিকে  ৃথে ব্লকে 

নবর্ি েরকি  োকর। এই ধরকির  নরনস্থনিকি, র্োরকির প্রেৃি নজনডন  9%, 

চীকির 7% এবং রোনযযোর 10% হ্রোস  োকব বকি অিুর্োি েরো িকে | 
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উত্তরোখকের রু্খযর্ন্ত্রী  ুষ্কর নসং ধোনর্ ‘1064 Anti-Corruption Mobile App’ 

চোিু েকরকেি 

উত্তরোখকের রু্খযর্ন্ত্রী  ুষ্কর নসং ধোনর্ ‘1064 Anti-Corruption Mobile App’ 

িোকর্ এেটি দুিীনিনবকরোধী গর্োবোইি অযো  চোিু েকরকেি। এই গর্োবোইি 

অযোনপ্ল্কেযিটি উত্তরোখকির নর্নজিযোন্স নবর্ো  দ্বোরো তিনর েরো িকযকে। এটি 

িো নরেকদর সরোসনর েিৃভ  কির েোকে দুিীনি সংক্রোন্ত অনর্ক ো  দোকযর েরকি 

সিোযিো েরকব | 

বিভ র্োকি, অযো টি নিনন্দ এবং ইংকরনজ উর্য র্োষোয উ িব্ধ। নিবনিি 

অনর্ক ো , িথয এবং অনর্ক ো েোরীর  নরচয এখোকি সুরনিি থোেকব। সরেোর 

রোষ্ট্রকে দুিীনিরু্ি েরকি প্রনিশ্রুনিবি এবং রোকজযর যোসি  োকি স্বের্োকব 

 নরচোনিি িয িো নিনিি েরকি এই উকদযো টি গিওযো িকযকে।  

নির্োচি প্রকদকযর েোং়িো চো ইউকরো ীয েনর্যি গথকে নজআই টযো   োকব 

নির্োচি প্রকদকযর েোং়িো চো যীঘ্রই এেটি ইউকরো ীয েনর্যি গর্  নিে ইনঙ্গি 

টযো  (GI টযো ) গ কি চকিকে | এই টযো টি েোংরো চো-কে ইউকরো ীয বোজোকর 

প্রকবকযর সুক ো  গ কি সোিো য েরকব। েোং়িো চো 2005 সোকি র্োরিীয GI 

টযো  গ কযনেি। 1999 সোি গথকে, নির্োচি প্রকদকযর েোং়িো অঞ্চকি চো চোষ 

এবং উন্নযি ক্রর্ো ি গবক়িকে। 

েোং়িো চোকযর উন্নযি ও চোষ চোরটি নবর্ো  গ র্ি - iTea গবোডভ  অফ ইনিযোর 

আঞ্চনিে েো ভোিয  োির্ ুর, রোকজযর সর্বোয ও েৃনষ নবর্ো , CSIR ও IHBT 

 োির্ ুর এবং গচ ধুরী সোরওযোি কুর্োর েৃনষ নবেনবদযোিয দ্বোরো প্রচোর ও 

গদখোকযোিো েরো িকে। 

নির্োচি প্রকদয রোজয নদবস 2022: 15ই এনপ্রি 

নির্োচি প্রকদকয 15ই এনপ্রি নির্োচি নদবস  োিি েরো িয। এই নদকি রোজযটি 

 ূণভোঙ্গ রোকজয  নরণি িয। র্োনি, চোম্বো, র্িোসু এবং নসরকর্োর চোরটি গজিো দুই 

ডজকিরও গবনয রোকজযর সোকথ এেীরূ্ি িকযনেি,  োর ফকি 1948 সোকি নির্োচি 

প্রকদযকে এেটি গেন্দ্রযোনসি অঞ্চি নিসোকব  ঠি েরো িকযনেি। েকযে দযে 

 কর, 1971 সোকি, নির্োচি প্রকদয নসর্িো সি র্োরকির 18ির্ রোজয িকয ওকঠ।  

1948 সোকির এই নদকি নির্োচি প্রকদয র্োরকির এেটি প্রকদয নিসোকব তিনর 

িকযনেি। নদিটি রোজধোিী নসর্িোয এেটি জর্েোকিো কুচেোওযোকজর র্োধযকর্ 

নচনিি েরো িয। নদিটি নবনর্ন্ন যির ও গ্রোকর্ও আকযোজি েরো িয। 

অসর্ীযো িববষভ 2022, গরোঙ্গোনি গবোিো  নবহু উৎসব 

গবোিো  নবহু বো রঙ্গোনি নবহু, আসোকর্র অিযির্ বৃিত্তর্ উত্সব,  ো সোধোরণি প্রনি 

বের এনপ্রকির নদ্বিীয সপ্তোকি  ক়ি | নদিটি ফসি েোটোর সর্কযর শুরুকে নিকদভ য 

েকর। এই বের গবোিো  নবহু 14ই এনপ্রি গথকে 16ই এনপ্রি   ভন্ত  োনিি িকে৷ 

গরোঙ্গোনি র্োকি অসনর্যো র্োষোয আিন্দ এবং উত্সবটি প্রেৃি কি  নরবোর এবং 

নবনর্ন্ন সম্প্রদোকযর র্োিুকষর সোকথ আিন্দ েরোর জিয  োনিি িয। 
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নিনু্দ গস র েযোকিিোকরর প্রথর্ নদিটি  োঞ্জোব, িোনর্িিো়িু, উন়িষযো, গেরোিো, 

র্নণ ুর এবং  নির্বঙ্গ রোকজয নবনর্ন্ন িোর্ ও ঐনিকিযর সোকথ  োনিি িয। নবহু 

বেকর নিিবোর  োনিি িয; গরোঙ্গোনি বো গবোিো  নবহু েো়িোও - েোটি নবহু বো গেোঙ্গোনি 

নবহু এবং র্োে নবহু বো গর্ো োনি নবহু ফসি েোটোর সর্যেোকির নবনর্ন্ন   ভোয নচনিি 

েরকি উদ োন ি িয। 

উত্তরোখে সরেোর প্রোিি তসনিে এবং িরুণকদর জিয "নির্ প্রিোনর" প্রেে চোিু 

েরকি চকিকে 

উত্তরোখে সরেোর প্রোিি তসনিে এবং িরুণকদর উকেকযয 'নির্ প্রিোনর' নির্ 

বোস্তবোযি েরকি সমূ্পণভর্োকব প্রস্তুি। উত্তরোখে সরেোর উত্তরোখকের সীর্োন্তবিী 

এিোেোয প্রেেটি বোস্তবোযকির জিয গেন্দ্রীয সরেোকরর সিক োন িো চোইকে। নির্টি 

রোকজযর সীর্োন্তবিী এিোেোয প্রোিি গসিোকদর বসনি স্থো িকে অগ্রোনধেোর গদকব। 

এই নির্টি উত্তরোখে গথকে র্োিুষকদর অনর্বোসি বি েরোর িকিয চোিু েরো িকব 

| এই প্রেকের আিুর্োনিে বযয প্রোয 5.45 গেোটি টোেো। নির্ প্রিোনর নির্টি র্োরিীয 

জিিো  োটিভ (নবকজন ) 2022 সোকির উত্তরোখে নিবভোচকির েথো র্োথোয গরকখ 

গেোষণো েকরনেি | 

রূ্ি তবনযষ্ট্য: 

• নির্ প্রিোনর নির্ প্রোিি গসিো এবং িরুণকদর জিয চোিু েরো িকব। 

• এটি রোজয গথকে র্োিুকষর অনর্বোসি বি েরোর িকিয চোিু েরো িকব। 

• এই নির্টি এর্ি এিোেোগুনিকি গফোেোস েরকব গ খোকি র্োিুকষর দ্রুি 

স্থোিোন্তর েকট | 

• এই প্রেকের অধীকি, রোকজযর সীর্োন্তবিী এিোেোয প্রোিি গসিোকদর বসনি 

স্থো কি অগ্রোনধেোর প্রদোি েরকব৷ 

• রোজয সরেোর প্রোিি তসনিে এবং রোকজযর  ুবেকদর দীেভকর্যোদী জোিীয 

স্বোকথভর েথো র্োথোয গরকখ আন্তজভ োনিে সীর্োিো র্ো  েকর এর্ি গজিোগুনিকি 

বসনি স্থো কির জিয সর্স্ত প্রকযোজিীয সিোযিো প্রদোি েরকব। 

 

Economy News in Bengali 
 

র্োরকির খুচরো রূ্িযস্ফীনি র্োচভ  র্োকস গবক়ি 6.95% িকযকে 

র্োরকির খুচরো রূ্িযস্ফীনি র্োচভ  র্োকস 17 র্োকসর সকবভোচ্চ 6.95%-এ গ  ৌঁকেকে| 

েিনজউর্োর প্রোইস ইিকডক্স (CPI) দ্বোরো  নরর্ো  েরো খুচরো রু্দ্রোস্ফীনি টোিো 

িৃিীয র্োকসর জিয নরজোর্ভ  বযোঙ্ক অফ ইনিযোর (RBI) সিিযীিিো বযোকির 

উ করর সীর্োর উ কর রকয গ কে। 2022 সোকির জোিুযোনরকি খুচরো রূ্িযস্ফীনি 

6.01 যিোংকয দোৌঁ ন়িকযকে। 

রূ্িযস্ফীনির উ র নর্নত্ত েকর গর্োিো রূ্িয সূচে(CPI) র্োচভ  2021 এ দোৌঁ ন়িকযকে 

5.52%। রূ্িযবৃনি গ্রোর্ীণ র্োরকি যিকরর িুিিোয গবনয নেি। গ্রোর্ীণ র্োরকির 

জিয গর্োিো রূ্িয সূচে(CPI)  ি র্োকসর 6.38% গথকে র্োচভ  র্োকস গবক়ি 

7.66% িকযকে। ি র র্োরকির জিয CPI-নর্নত্তে রূ্িযস্ফীনি 2022 সোকির 

র্োচভ  র্োকস 6.12%-এ গবক়িকে,  ো আক র র্োকস 5.75% নেি। 

গেন্দ্রীয সরেোর FY22 এর জিয সম্পদ ি দীেরণ িিয অনিক্রর্ েকরকে 

এেটি উচ্চ-স্তকরর   ভোকিোচিো সর্োয েরো রূ্িযোযি অিুসোকর, গেন্দ্রীয সরেোর 

FY22-এর জিয সম্পদ ি দীেরণ িিযর্োত্রো 88,000 গেোটি টোেো েোন়িকযকে, 

 ো বিভ র্োকি 96,000 গেোটি টোেোর চুনি েকরকে৷ রোস্তো, নবদুযৎ, েযিো ও খনিজ 

নযেগুনি সম্পদ ি দীেরকণ গুরুত্ব ূণভ অবদোি গরকখকে। গেন্দ্রীয সরেোর FY23-

এর জিয 1.6 ট্রিনিযি ডিোকরর গবনয সম্পদ ি দীেরণ িিয নিধভোরণ েকরকে, 

িোর জিয নবনর্ন্ন র্ন্ত্রকের প্রস্তোবগুনির প্রনক্রযোেরণ নবনর্ন্ন   ভোকয িকযকে।  

নবেবযোংে FY22-23-এর জিয র্োরকির নজনডন  বৃনির  ূবভোর্োস েনর্কয 8 

যিোংয েকরকে 

রোনযযো-ইউকক্রকির  ুকির গিনিবোচে প্রর্োকবর দরুণ নবেবযোংে নদ্ব-বোনষভে 

"সোউথ এনযযো ইকেোিনর্ে গফোেোস" নরক োকটভ  FY2022/23-এ র্োরকির জিয 

GDP বৃনির  ূবভোর্োস েনর্কয 8 যিোংয েকরকে | এর আক  2022 সোকির 

জোিুযোরীকি, FY23 এর বৃনির  ূবভোর্োস 8.7 যিোংয অিুর্োি েরো িকযনেি। 
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NITI Aayog-এর রোজয যনি এবং জিবোয ুসূচে অিু োযী গুজরোট যীকষভ রকযকে 

NITI Aayog এর রোজয যনি ও জিবোযু সূচে(SECI) রোউি 1 চোিু েকরকে। 

রোজয যনি ও জিবোয ু সূচে(SECI) রোউি 1 6টি  যোরোনর্টোকরর উ র 

রোজযগুনির সম্পোনদি েো ভকে স্থোি প্রদোি েকর,  থো - (1) DISCOM-এর েো ভ, 

(2) অযোকক্সস, সোর্থভয এবং যনির নির্ভ রক ো যিো, (3) নিি এিোনজভ  

ইনিনযকযটির্স, (4) যনি দিিো, (5)  নরকবয ি স্থোনযত্ব; এবং (6) িিুি 

উকদযো । 

এই  যোরোনর্টোরগুনি আবোর 27টি সূচকে নবর্ি। SECI রোউি 1-এর গিোকরর 

উ র নর্নত্ত েকর আেোর এবং গর্  নিে  োথভকেযর উ র নর্নত্ত েকর রোজয এবং 

গেন্দ্রযোনসি অঞ্চিগুনিকে ব়ি রোজয, গেোট রোজয এবং গেন্দ্রযোনসি অঞ্চি 

নিসোকব স্থোি গদওযো িকযকে। রোজয এবং গেন্দ্রযোনসি অঞ্চিগুনিকে নিিটি গ্রুক  

গেণীবি েরো িকযকে: Front Runners, Achievers, এবং Aspirants৷ 

ব়ি রোজয নবর্োক র র্কধয যীষভ নিিটি রোজয িি - 

• গুজরোট 

• গেরোিো 

•  োঞ্জোব 

গেোট রোজয নবর্োক র র্কধয যীষভ নিিটি রোজয িি - 

• গ োযো 

• নত্র ুরো 

• র্নণ ুর 

যীষভ নিিটি গেন্দ্রযোনসি অঞ্চি িি - 

• চেী ়ি 

• নদনে 

• দর্ি ও নদউ/দোদরো ও ি র িোকর্নি 
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ISRO-এর সোকথ UIDAI প্র ুনি ি সিক োন িোর জিয চুনি েকরকে 

ইউনিে আইকডনন্টনফকেযি অথনরটি অফ ইনিযো (UIDAI), MeitY 

প্র ুনি ি সিক োন িোর জিয িোযদ্রোবোকদর িযোযিোি নরকর্োট গসনন্সং 

গসন্টোর(NRSC) ISRO এর সোকথ এেটি সর্ক োিো স্মোরে (MoU) স্বোির 

েকরকে। NRSC সোরো র্োরকি আধোর গেন্দ্রগুনি সম্পকেভ  সম্পকেভ  িথয এবং 

অবস্থোি প্রদোকির জিয এেটি রু্বি-আধোর গ োটভ োি তিনর েরকব। 

গ োটভ োিটি সমূ্পণভ গর্  নিে িথয, নবকেষণ এবং আধোর গেন্দ্রগুনির অবস্থোকির 

উচ্চ-করকজোনিউযকির সযোকটিোইট েনব প্রদোি েরকব। UIDAI, এখিও   ভন্ত 

132 গেোটিরও গবনয বোনসন্দোর উকেকযয আধোর িম্বর জোনর েকরকে এবং 60 

গেোটিরও গবনয বোনসন্দোকদর িোকদর আধোর আ কডট েরোর সুনবধো নদকযকে৷ 

IAF অস্ত্র বযবস্থো বজোয রোখোর উকেকযয আইআইটি র্োদ্রোকজর সোকথ টোই-আ  

েকরকে 

ইনিযোি এযোর গফোসভ (IAF) এবং ইনিযোি ইিনেটিউট অফ গটেকিোিনজ (IIT) 

র্োদ্রোজ প্র ুনি উন্নযি এবং নবনর্ন্ন অস্ত্র বযবস্থো টিনেকয রোখোর জিয গদযীয সর্োধোি 

গখোৌঁ জোর উকেকযয এেটি সর্ক োিো স্মোরে স্বোির েকরকে। IAF এবং IIT 

র্োদ্রোকজর র্কধয গ  থ অংযীদোনরকত্বর িিয িি 'আত্মনির্ভ র র্োরি' এর িিয 

অজভ কির জিয IAF এর স্বকদযীেরণ প্রকচষ্ট্োকে ত্বরোনিি েরো। 

 

Agreement News in Bengali 
 

র্োইকক্রোসফ্ট এবং BPCL নডনজটোি রূ োন্তরকে এন কয নিকি একে-অ রকে 

সিক োন িো েরকে  

এেটি র্োরিীয গিি গযোধিো োর র্োরি গ কেোনিযোর্ েক ভোকরযি নিনর্কটড 

(BPCL) িোর গ্রোিেকদর অনর্জ্ঞিো উন্নি েরকি Microsoft এর সোকথ চুনিবি 

িকযকে৷ এটি গিি ও  যোস বযবসোকে নডনজটোির্োকব উন্নি েরকি িোউড 

েনম্পউটিং এবং েৃনত্রর্ বুনির্ত্তো(AI) চোিু েরকব। সোি বেকরর অংযীদোনরকত্বর 

সর্য র্োইকক্রোসফ্ট BPCL-গে  নরেোঠোকর্ো  নরকষবো, প্ল্যোটফর্ভ, িোউড 

গিটওযোেভ  এবং নিরো ত্তো  নরকষবো প্রদোি েরকব। 
 

 

UNDP উদ্ভোবেকদর জিয জিবোয ু েো ভক্রকর্ 2.2 নর্নিযি ডিোর অিুদোকির 

গেোষণো েকরকে  

UNDP এবং অযোডোকেযি ইকিোকর্যি র্োকেভ টকপ্ল্স(AIM) এর অংযীদোররো 

র্োরি সি 19টি গদকযর 22টি স্থোিীয উদ্ভোবেকদর জিয জিবোযু ের্ভ িিনবি 

নিসোকব $2.2 নর্নিযি অকথভর গেোষণো েকরকে। The Adaptation Fund 

Climate Innovation Accelerator (AFCIA) উইকিোর প্রথর্ রোউকির 

িিনবি local climate action গে উন্নি েরকব এবং  যোনরস চুনির ও 

সোকেকিবি গডকর্ি কর্ন্ট গ োি অজভ কির উচ্চোেোঙ্ক্ষোকে অজভ ি েরকি 

সোিো য েরকব| 

 

Appointment News in Bengali 
 

িষভ বধভি নেংিো র্োরকির G20 প্রধোি সর্িযে নিসোকব নি ুি িকযকেি 

সরেোর আিুষ্ঠোনিের্োকব গেোষণো েকরকে গ ,  ররোষ্ট্র সনচব িষভ বধভি নেংিো 

আ োর্ী র্োকস G20 প্রধোি সর্িযেোরী নিসোকব দোনযত্ব গ্রিণ েরকি চকিকেি | এই 

নিকযো টি িোৎ  ভ ূণভ, েোরণ র্োরি 1 নডকসম্বর, 2022-এ ইকন্দোকিনযযো গথকে 

G20-এর সর্ো নিত্ব গ্রিণ েরকব এবং 2023 সোকি র্োরকি প্রথর্বোকরর জিয 

G20 গিিোকদর যীষভ সকেিকির আহ্বোি েরকব৷ 

নেংিো 2022 সোকির 30গয এনপ্রি অবসর গিকবি | নিনি  ররোষ্ট্র সনচব-নি ুি নর্ 

এর্ গেোযোত্রোর েোকে দোনযত্ব িস্তোন্তর েরকবি, ন নি বিভ র্োকি গি োকি র্োরকির 

রোষ্ট্রদূি নিসোকব ের্ভরি আকেি। G20 গযর ো থোেকবি র্োরকির বোনণজযর্ন্ত্রী 

 ী ূষ গ োযোি। 

এই বের যীষভ সকেিিটির নথর্ িি “Recover Together Recover 

Stronger”. 

প্রোিি আইন এস আনধেোনরে িোি ুরো জোিীয সংখযোিেু েনর্যকির প্রধোি 

নিসোকব  ুিনিভ ুি িকযকেি 

গেন্দ্রীয সরেোর  োঞ্জোব-েযোডোকরর অবসরপ্রোপ্ত আইন এস অনফসোর ইেবোি নসং 

িোি ুরোকে সংখযোিেুকদর জোিীয েনর্যকির গচযোর োসভি নিসোকব  ুিরোয নি ুি 

েকরকে।  ি বেকরর গসকেম্বকর প্রথর্ গচযোরর্যোি  কদ নি ুি িওযো ইেবোি 

নসং িোি ুরোকে গরো োর নবধোিসর্ো গেন্দ্র গথকে নবকজন  প্রোথী নিসোকব 

প্রনিদ্বনিিো েরোর জিয নডকসম্বকর  দ গথকে িযো  েরকি িকযনেি,  ো নিনি 

গিকরনেকিি।  

িোি ুরো িকিি এেজি নযখ বুনিজীবী, ন নি নযখ এবং  োঞ্জোনব সংিৃনির উ র 

বই নিকখকেি | নিনি  ি বের গসকেম্বকর নবকজন র রু্খ োত্র নিসোকব নি ুি িি। 

নিনি 2012 সোকি নবকজন কি গ ো  গদওযোর আক   োঞ্জোব  ুনিকযর গড ুটি 

ইন্সক টর গজিোকরি(DIG) নিসোকব অবসর নিকযনেকিি। নিনি অরৃ্িসর গ্রোর্ীণ, 

েো ুরথোিো এবং িোরি িোরোি গজিোর নসনিযর সু োনরিকটিকডন্ট অফ  ুনিয 

নিসোকব দোনযত্ব  োিি েকরনেকিি। 
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Banking News in Bengali 
 

IndusInd বযোকঙ্কর 'Indus Merchant Solutions' অযো  নডনজটোি CX 

 ুরিোর 2022 নজকিকে 

'Indus Merchant Solutions', IndusInd বযোকঙ্কর বযবসোযীকদর জিয এেটি 

গর্োবোইি অযো , ‘Outstanding Digital CX – SME Payments’-এর জিয 

নডনজটোি CX  ুরিোর 2022 নজকিকে। নডনজটোি CX অযোওযোকডভ র আকযোজি 

েকরকে এেটি নবেবযো ী নবেস্ত আনথভে সংবোদ  নরকষবো প্রদোিেোরী নডনজটোি 

বযোংেোর।  

RBI সমূ্পণভ নদকির নডনজটোি বযোনঙ্কং ইউনিট স্থো কির জিয নিকদভ নযেো জোনর 

েকরকে 

নরজোর্ভ  বযোঙ্ক অফ ইনিযো গেোষণো েকরকে গ  বিভ র্োি বযোঙ্কগুনি স্ব- নরকষবো এবং 

সিোযিো গর্োকড 24 েন্টো, সপ্তোকির 7 নদি  ণয এবং  নরকষবো প্রদোকির জিয 

নডনজটোি বযোনঙ্কং ইউনিট খুিকি  োকর। সরেোর গেন্দ্রীয বোকজকট গেোষণো 

েকরকে গ , গদকযর স্বোধীিিোর 75ির্ বোনষভেীকে আজোনদ েো অরৃ্ি র্কিোৎসব 

নিসোকব স্মরণ েরকি 75টি গজিোয ের্ কি 75টি এই জোিীয ইউনিট প্রনিষ্ঠো 

েরো িকব। 

িো োিযোকি ি র উন্নযকি সিোযিোর জিয ADB $2 নর্নিযি ঋণ অিুকর্োদি 

েরকব 

এনযযোি গডকর্ি কর্ন্ট বযোঙ্ক (ADB) এবং র্োরি সরেোর জিবোযু-সিিযীি 

যহুকর  নরেোঠোকর্োর িেযো, প্রোনিষ্ঠোনিে ির্িো যনিযোিীেরণ এবং গ  র 

সম্পদ সংগ্রকির উন্ননির জিয িো োিযোিকে $2 নর্নিযি প্রেে প্রস্তুনি 

অথভোযকির(PRF) অধীকি ঋণ প্রদোকির জিয এেটি চুনি স্বোির েকরকে। 

ADB দ্বোরো প্রেোনযি এেটি নববৃনি অিুসোকর, অথভ র্ন্ত্রকের অথভনিনিে নবষযে 

নবর্োক র অনিনরি সনচব রজি কুর্োর নর্ে র্োরি সরেোকরর  কি স্বোিরটি 

েকরকেি | 

বযোঙ্ক অফ র্িোরোষ্ট্র ISARC-কি 4% অংযীদোনরত্ব অ সোরণ েরকব 

বযোঙ্ক অফ র্িোরোষ্ট্র গেোষণো েকরকে গ , বযোঙ্কটি র্োরকির SME Asset 

Reconstruction Company গি বযোঙ্কটির সমূ্পণভ 4% র্োনিেোিো প্রোয 4 গেোটি 

টোেোয নবনক্র েরকব৷ এেটি নববৃনি অিুসোকর, বযোঙ্ক অফ র্িোরোষ্ট্র (BOM) ইনিযো 

SME Asset Reconstruction Company Limited(ISARC) এর 4% 

সমূ্পণভ ইকুইটি নবনক্রর জিয এেটি গযযোর ক্রকযর চুনি েকরকে৷ 

Kotak Mahindra বযোঙ্ক নডনজটোি প্ল্যোটফর্ভ ‘FYN’ চোিু েকরকে 

Kotak Mahindra Bank (KMBL) Kotak FYN চোিু েকরকে,  ো এেটি 

িিুি এন্টোরপ্রোইজ প্ল্যোটফর্ভ | এটি নবকযষর্োকব বযবসোনযে বযোনঙ্কং এবং েক ভোকরট 

িোকযন্টকদর জিয নডজোইি েরো িকযকে। বযোকঙ্কর গ্রোিেরো সর্স্ত বোনণজয এবং 

 নরকষবো গিিকদি  নরচোিিো েরকি গ োটভ োিটি বযবিোর েরকি  োকরি। 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

আইআইটি-র্োদ্রোজ দ্বোরো তিনর র্োরকির প্রথর্ গদযীয  নিকসনিে েৃনত্রর্ িোৌঁ টু িি 

‘েদর্’ 

ইনিযোি ইিনেটিউট অফ গটেকিোিনজ, র্োদ্রোকজর  কবষেরো র্োরকির প্রথর্ 

 নিকসনিে প্রকস্থটিে িোৌঁ টু উকমোচি েকরকেি | 'েদর্,' গসোসোইটি ফর 

বোকযোকর্নডকেি গটেকিোিনজ (SBMT) এবং গর্োনবনিটি ইনিযোর সিক োন িোয 

তিনর েরো িকযকে |  

এই িোৌঁ টুর বযনিরো এখি স্বোর্োনবে  নিকি িোৌঁ টকি  োরকব | এটি শুধুর্োত্র 

বযবিোরেোরীকদর িোৌঁ টোচিো েরকি সোিো য েকর িো, বরং িোকদর নবনর্ন্ন গিকত্র 

অংযগ্রিণ, নযিোয প্রকবযোনধেোর, জীনবেোর সুক ো  এবং সোর্নগ্রে র্ঙ্গি বৃনির 

র্োধযকর্ িোকদর জীবি োত্রোর র্োিও উন্নি েকর। 

 

Schemes and Committees News in 

Bengali 
 

PM রু্দ্রো গ োজিো 7 বেকরর  ূনিভ  উদ ো ি েরকে 

প্রধোির্ন্ত্রী রু্দ্রো গ োজিো, বো PMMY, িোর সপ্তর্ বোনষভেী উদ ো ি েরকে। 

প্রধোির্ন্ত্রী িকরন্দ্র গর্োনদ 8 এনপ্রি, 2015-এ এই উকদযো টির গেোষণো েকরনেকিি 

| অ-েক ভোকরট, অ-েৃনষ গেোট বো িুদ্র-উকদযো কে দয িি টোেো   ভন্ত ঋণ 

গদওযোর িিয নিকয উকদযো টি চোিু েরো িকযনেি। 

গুরুত্ব ূণভ নদে: 

• প্রধোির্ন্ত্রী রু্দ্রো গ োজিোর সূচিো গথকে, সরেোরী নববৃনি অিুসোকর 18.60 িি 

গেোটি টোেোর 34 গেোটি 42 িকিরও গবনয ঋণ র্ঞু্জর েরো িকযকে৷ 

• িোরী উকদযোিোরো গর্োট অিুকর্োনদি ঋকণর প্রোয 68 যিোংয অথভ গ কযকেি। 

• িিুি উকদযোিোরো প্রোয 22 যিোংয অথভ ঋণ নিসোকব গ কযকেি। 

িথয ও সম্প্রচোর র্ন্ত্রে AVGC প্রচোর টোি গফোসভ প্রনিষ্ঠো েকরকে 

িথয ও সম্প্রচোর র্ন্ত্রে দ্বোরো এেটি অযোনিকর্যি, নর্জুযযোি একফট, গ নর্ং এবং 

েনর্েস (AVGC) প্রচোর টোি গ্রু  প্রনিনষ্ঠি িকযকে। I&B সনচকবর গিিৃকত্ব 

টোি গফোসভটি 90 নদকির র্কধয িোকদর প্রথর্ ের্ভ  নরেেিো তিনর েরকব।  

গুরুত্ব ূণভ নদে: 

• গেন্দ্রীয অথভর্ন্ত্রী নির্ভিো সীিোরোর্ি িোর বোকজট বিৃিোয এেটি AVGC 

প্রচোর টোি টির্  ঠকির গেোষণো েকরনেকিি৷ 

• সংস্থোটি এেটি জোিীয AVGC িীনি তিনর েরকব, AVGC-সম্পনেভ ি গিকত্র 

স্নোিে, স্নোিকেোত্তর এবং PHD গেোকসভর জিয এেটি জোিীয  োঠযক্রর্ 

েোঠোকর্োর সু োনরয েরকব এবং দিিো গপ্রোগ্রোকর্ সিোযিো েরোর জিয 

এেোকডনর্ে প্রনিষ্ঠোি, বৃনত্তরূ্িে প্রনযিণ গেন্দ্র এবং নযকের সোকথ 

সিক োন িো েরকব। 
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র্নন্ত্রসর্ো আ োর্ী বেকরর র্োচভ  র্োস   ভন্ত AIM-এর গর্যোদ বো়িোকিোর অিুকর্োদি 

নদকযকে  

গেন্দ্রীয র্নন্ত্রসর্ো 2023 সোকির র্োচভ  র্োস   ভন্ত অটি উদ্ভোবি নর্যি (AIM) 

অবযোিি রোখোর অিুকর্োদি নদকযকে। AIM-এর নববৃি িিযগুনির র্কধয রকযকে 

10,000টি অটি টিঙ্কোনরং িযোব(ATLs), 101টি অটি ইিনেউকবযি 

গসন্টোর(AICs) তিনর েরো এবং নববৃনি অিু োযী 200 জি উকদযোিোকে Atal 

India, New Challenge-এর র্োধযকর্ স্পিসর েরো। 

েণভোটে নবেোয গ্রোর্ীণ বযোঙ্ক দ্বোরো নবেোয নসনর সম্পোি-1111 প্রেেটি প্রবনিভ ি 

িকযকে 

গচযোরর্যোি ন  গ ো ী েৃষ্ণ ধোরওযোকদ 'নবেোয নসনর সম্পি-1111' িোর্ে এেটি 

প্রেে চোিু েরোর সর্য গেোষণো েকরনেকিি গ , 1,111 নদকির আর্োিি সোধোরণ 

জি ণকে 5.70 যিোংয সুকদ এবং প্রবীণ িো নরেকদর 6.20 যিোংয সুদ প্রদোি 

েরো িকব৷ এই নির্টি সবভনিম্ন দয িোজোর টোেো এবং সকবভোচ্চ দুই গেোটি টোেো জর্ো 

েরোর অিুর্নি প্রদোি েকর। 

‘SVANidhi se Samriddhi’ MoHUA দ্বোরো প্রবনিভ ি িকযকে 

রোজয/কেন্দ্রযোনসি অঞ্চি এবং গবয েকযেটি গেন্দ্রীয র্ন্ত্রকের ঊর্ধ্ভ িি 

ের্ভেিভ োকদর উ নস্থনিকি, শ্রী র্কিোজ গ োযী, আবোসি ও ি র নবষযে র্ন্ত্রকের 

(MoHUA) সনচব, 14 টি রোজয/কেন্দ্রযোনসি অঞ্চকির অনিনরি 126টি যিকর 

‘SVANidhi se Samriddhi’ গপ্রোগ্রোর্ চোিু েকরকেি। 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

সবভোিন্দ গসোকিোযোি ‘Homoeopathy: People’s Choice for Wellness’ নবষকয 

তবজ্ঞোনিে সকেিকির উকদ্বোধি েকরকেি 

গেন্দ্রীয আযুষ র্ন্ত্রী, সবভোিন্দ গসোকিোযোি িিুি নদনেকি ‘Homoeopathy: 

People’s Choice for Wellness’ নথকর্র উ র এেটি দুই নদকির তবজ্ঞোনিে 

সকেিকির উকদ্বোধি েকরকেি। নবে গিোনর্ও যোনথ নদবস উ িকি আযুষ 

র্ন্ত্রকের অধীিস্থ নিিটি যীষভ সংস্থো, গিোনর্ও যোনথকি গসিোি েোউনন্সি ফর 

নরসোচভ , িযোযিোি েনর্যি ফর গিোনর্ও যোনথ এবং িযোযিোি ইিনেটিউট অফ 

গিোনর্ও যোনথ গ  থর্োকব এই সকেিি আকযোজি েকরকে। 

গেন্দ্রীয র্ন্ত্রী রূ্ক ন্দ্র  োদব 20ির্ NTCA তবঠকের সর্ো নিত্ব েরকেি 

অরুণোচি প্রকদকযর 20ির্ NTCA-এর সর্ো নিত্ব েকরকেি রূ্ক ন্দ্র  োদব৷ 

জোিীয বোে সংরিণ েিৃভ  কির(NTCA) 20ির্ সর্োটি অরুণোচি প্রকদকযর 

 োকে বোে সংরিকণ অিুনষ্ঠি িকযনেি এবং গেন্দ্রীয  নরকবয, বি ও জিবোয ু

 নরবিভ ি র্ন্ত্রী রূ্ক ন্দর  োদকবর গিিৃকত্ব িকযনেি। 

জোিীয রোজধোিীর বোইকর অরুণোচি প্রকদকয প্রথর্ NTCA সর্োটি অিুনষ্ঠি 

িকযনেি। নিনি র্োরকি টোই োর নরজোকর্ভ র MEE-এর উ র এেটি প্র ুনি ি 

র্যোিুযোি, বিয অঞ্চকি বোকের  ুিঃপ্রবিভ ি এবং  নর ূরকের জিয েযোিোডভ  

অ োকরটিং  িনি, বোে সংরিকণর জিয এেটি ফকরে ফোযোর অনডট গপ্রোকটোেি 

এবং বোকের  ুিঃপ্রবিভ ি ও  নর ূরেেরকণর জিয এেটি েযোিোডভ  অ োকরটিং 

 িনি প্রেোয েকরকেি।  

িযোযিোি নর্িোকরি গডকর্ি কর্ন্ট েক ভোকরযি(NMDC) 80ির্ SKOCH 

সোনর্ট 2022 এ স্বণভ ও গর  য  ুরিোর নজকিকে 

সম্প্রনি িযোনদনেকি অিুনষ্ঠি 80ির্ SKOCH সোনর্ট এবং SKOCH  ুরিোকর, 

ইস্পোি র্ন্ত্রকের অধীকি র্োরকির বৃিত্তর্ গি ি আেনরে উৎ োদিেোরী, িযোযিোি 

নর্িোকরি গডকর্ি কর্ন্ট েক ভোকরযি(NMDC) এেটি স্বণভ এবং এেটি গর  য 

 দে নজকিকে৷ SKOCH সোনর্কটর নবষয নেি ‘State of BFSI & PSUs.’ 

 যোনরকস 20ির্ র্োরি-ফ্রোন্স জকযন্ট েোফ আকিোচিো অিুনষ্ঠি িকযকে 

র্োরি-ফ্রোন্স জকযন্ট েোফ আকিোচিোর 20ির্ সংিরণটি  যোনরকস অিুনষ্ঠি 

িকযকে | দুই নদকির এই আকিোচিোটি এেটি সুন্দর, উষ্ণ এবং নবিযী  নরকবকয 

অিুনষ্ঠি িকযনেি। র্োরি ও ফ্রোকন্সর র্কধয জকযন্ট েোফ েিসোিকটযি এেটি 

গফোরোর্,  ো অ োকরযিোি এবং গে যি ি   ভোকয েি েি আকিোচিোর র্োধযকর্ 

দুই গদকযর র্কধয প্রনিরিো সিক োন িো উন্নি েরোর উকেকযয অিুনষ্ঠি িয। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

গর্ঙ্কোইযো িোইডু সঙ্গীি িোটে এেোকডনর্ এবং িনিি েিো এেোকডনর্ গফকিোনয  

এবং  ুরিোর প্রদোি েকরকেি 

উ রোষ্ট্র নি, এর্. গর্ঙ্কোইযো িোইডু 43 জি নবনযষ্ট্ নযেীকে (4 গফকিো এবং 40 

জি  ুরিোরপ্রোপ্ত) 2018 সোকির জিয সঙ্গীি িোটে এেোকডনর্ গফকিোনয  এবং 

সঙ্গীি িোটে  ুরিোর প্রদোি েকরকেি। নিনি 23 জিকে (3 গফকিো এবং 20টি 

জোিীয  ুরিোর) 2021 সোকির জিয িনিি েিো এেোকডনর্র গফকিোনয  এবং 

জোিীয  ুরিোর প্রদোি েকরকেি | 

িনিি েিো এেোকডনর্ দ্বোরো আকযোনজি 62ির্ জোিীয নযে প্রদযভিীর সর্য 

 ুরষ্কোরগুনি উ স্থো ি েরো িকযনেি এবং 09ই এনপ্রি, 2022 িোনরকখ 

িযোনদনেকি সংিৃনি র্ন্ত্রী শ্রী নজ. নেযোি গরনি দ্বোরো এটির উকদ্বোধি েরো িকযনেি। 

ওযোর্ল্ভ  গপ্রস 2022 সোকির গসরো েনব: ের্িু স গরনসকডনন্সযোি িুি 

েোিোনডযোি ফকটোগ্রোফোর অযোম্বোর ব্র্যোকেকির "ের্িু স গরনসকডনন্সযোি িুি" 

নযকরোিোকর্র এেটি েনব 2022 সোকির ওযোর্ল্ভ  গপ্রস ফকটো অফ দয ইযোর  ুরিোর 

নজকিকে। েনবকি গদখো  োকে গ , নব্র্টিয েিোনম্বযোর ের্িু স ইনিযোি 

গরনসকডনন্সযোি িুকি দুবভযবিোর, অবকিিো এবং গরোক  র্োরো  োওযো দুই যিোনধে 

নযশুর স্মরকণ নযশুকদর গ োযোে কু্রকয  ুিোকিো িকযকে। নর্কসস ব্র্যোকেকির েনব 

উত্তর ও র্ধয আকর্নরেো নবর্োক  এেে  ুরিোরও নজকিকে।  

অসর্ীযো েনব িীির্নণ ফুেি 56ির্ জ্ঞোি ীঠ  ুরিোকর রূ্নষি িকযকেি 

আসোকর্র রু্খযর্ন্ত্রী, ডঃ নির্ন্ত নবে যর্ভো আসোকর্র অিযির্ নবখযোি েনব িীির্নণ 

ফুেিকে 2021 সোকির 56ির্ জ্ঞোি ীঠ  ুরিোর প্রদোি েকরকেি। এটি গদকযর 

সকবভোচ্চ সোনিিয  ুরিোর | র্োর্নি গরোইসর্ গ োস্বোর্ী এবং বীকরন্দ্র কুর্োর র্ট্টোচোক ভর 

 র িীির্নণ ফুেি িকিি িৃিীয বযনি ন নি অসর্ গথকে জ্ঞোি ীঠ  ুরিোর 

নজকিকেি।  ুরিোর নিসোকব এেটি সেোি ত্র, এেটি যোি এবং রুন  নেি। 11 িোখ 

টোেো নদকযকে। 
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র্ধযপ্রকদকয ‘চযোনম্পযি অফ গচঞ্জ অযোওযোডভ  2021’ এর গেোষণো েরো িকযকে 

র্ধযপ্রকদকযর  র্িভর র্োঙু্গর্োই  যোকটি এবং রু্খযর্ন্ত্রী নযবরোজ নসং গচ িোি 

গর্ো োকির কুযোর্োউ ঠোেকর অনডকটোনরযোকর্ ‘ইন্টোকরনটর্ গফোরোর্ অি ইনিযোি 

ইকেোিনর্’ (IFIE) দ্বোরো আকযোনজি র্ধযপ্রকদয 2021-এর চযোনম্পযিস অফ 

গচকঞ্জর অিুষ্ঠোকি গ  ৌঁকেকেি। সোিনসেিো, গসবো এবং অন্তরু্ভ নিরূ্িে সোর্োনজে 

উন্নযকির রূ্িযকবোকধর প্রচোকরর জিয বযনি এবং সংস্থোর দ্বোরো েরো র্িোি েোকজর 

জিয সং ঠিটি স্বীেৃনি প্রদোি েকর। 

অিুষ্ঠোকি রু্খযর্ন্ত্রীসি নবনযষ্ট্ বযনিকদর সেোি গদওযো িকব। এখোকি 

 ুরিোরপ্রোপ্তকদর িোর্ গদওযো িি: 

• র্ধযপ্রকদকযর রু্খযর্ন্ত্রী: নযবরোজ নসং গচ িোি; 

• UP ও নর্কজোরোকর্র প্রোিি  র্িভর: ডঃ আনজজ কুকরনয; 

• সঙ্গীি  নরকবযে  দ্মনবরূ্ষণ: নিজি বোই; 

• ইকন্দোকরর গর্যর র্োনিিী: িক্ষ্মণনসংি গ  ়ি; 

• রোজযসর্োর সোংসদ: তসযদ জোফর ইসিোর্; 

• র্োরিীয অনর্কিত্রী: নদবযোঙ্কো নত্র োঠি; 

• র্োরিীয চিনচ্চত্র অনর্কিিো এবং  ীনিেোর:  ী ূষ নর্ে; 

• নবকজন  গিিো নবক্রর্ র্োর্ভো, বিওযোনর িোি গচ েকস, ডোঃ র্ ীরথ প্রসোদ, 

েোিোন নি গেোর্োেোনি, সুধীর র্োই গ োযোি, ন নরয আ রওযোি, নদিী  

সূ ভবংযী, অনর্নজৎ সুখদোকি, আ ভ চোর্দো, গরোনিি নসং গিোর্র, গর্েো 

 োরর্োর, নবেোয র্োদুনরযো, নপ্রযোঙ্কো নদ্বকবদী। 

• FidyPay -এর CEO র্িি দীনিি, র্যূর গযঠি, গরিু যর্ভো, ডটর প্রেোয 

তজি এবং রোজিীি তজি৷ 

প্রথর্ িিো দীিোিোথ র্কঙ্গযের  ুরিোকর সেোনিি িকবি প্রধোির্ন্ত্রী িকরন্দ্র গর্োদী 

প্রধোির্ন্ত্রী িকরন্দ্র গর্োদী উকদ্বোধিী িিো দীিোিোথ র্কঙ্গযের  ুরিোকর সেোনিি 

িকবি,  ো নেংবদনন্ত  োনযেো িিো র্কঙ্গযেকরর স্মরকণ আকযোনজি িকব। গদয ও 

সর্োকজর নিঃস্বোথভ গসবোর জিয  ুরিোর গ্রিণ েরকবি প্রধোির্ন্ত্রী গর্োদী।  ুরষ্কোর 

অিুষ্ঠোিটি 24গয এনপ্রি অিুনষ্ঠি িকব,  ো র্োেোর দীিোিোথ র্কঙ্গযের( োযে 

নেংবদন্তীর ন িো) এর 80ির্ রৃ্িুযবোনষভেী। 

অিযোিয  ুরষ্কোরপ্রোপ্তকদর র্কধয  োযে রোহুি গদয োকি থোেকবি, ন নি র্োেোর 

দীিোিোথ  ুরিোর  োকবি এবং প্রবীণ অনর্কিত্রী আযো  োকরখ, অনর্কিিো জযোনে 

েফ নবকযষ  ুরিোর  োকবি। 

ফোল্গুিী EY Entrepreneur of the Year Award 2021 এর রু্কুট অজভ ি 

েকরকেি 

ফোল্গুিী িোযোরকে 2021 সোকির ‘EY Entrepreneur of the Year Award 

2021’ এর 23ির্ সংিরকণ EY উকদযোিো নিসোকব র্কিোিীি েরো িকযকে। 
নিনি Nykaa (FSN ই-ের্োসভ) গেোম্পোনি এর প্রনিষ্ঠোিো এবং প্রধোি নিবভোিী 

ের্ভেিভ ো (CEO)। নিনি এখি গর্োিোকেোকি 9 জুি, 2022-এ EY World 

Entrepreneur of the Year Award (WEOY) এ র্োরকির প্রনিনিনধত্ব 

েরকবি। িোরকসি অযোি টুকব্র্োর গ্রু  গচযোরর্যোি এ. এর্. িোকযেকে িোইফটোইর্ 

অযোনচর্কর্ন্ট  ুরিোর প্রদোি েরো িকযকে |  

বষভকসরো উকদযোিো গপ্রোগ্রোকর্র জিয আরও িযটি নবর্োক  নবজযীকদর গেোষণো েরো 

িকযকে। 

• েোটভ -আ : নবনদি আকত্র, সি-প্রনিষ্ঠোিো ও নসইও এবং সঞ্জীব বোিভওযোি, 

সি-প্রনিষ্ঠোিো ও নসটিও, ফযোযিোর গটেকিোিনজ (কর্কযো) 

• বযবসোয রূ োন্তর: অর্য গসোই, গচযোরর্যোি এবং বযবস্থো িো  নরচোিে, র্যোক্স 

গিিথকেযোর 

• উৎ োদি: সুিীি র্োচোনি, প্রনিষ্ঠোিো এবং নিবভোিী গচযোরর্যোি, নডক্সি 

গটেকিোিনজস 

•  নরকষবো: সোনিি ব়িুযো, সি-প্রনিষ্ঠোিো এবং নসইও, নদনেকর্নর৷ 

• গর্োিো  ণয ও খুচরো: নযব নেষোণ আ রওযোি, গচযোরর্যোি; এবং র্কিোির 

িোি আ রওযোি,  থোক্রকর্ গচযোরর্যোি ও বযবস্থো িো  নরচোিে | 

• জীবি নবজ্ঞোি ও স্বোস্থযকসবো: ডোঃ সিযিোরোযণ চোর্ো, প্রনিষ্ঠোিো এবং নসইও, 

িরোস িযোবস 

• আনথভে  নরকষবো: িনষভি র্োথুর, সি-প্রনিষ্ঠোিো এবং নসইও; এবং যযোঙ্ক 

কুর্োর, সি-প্রনিষ্ঠোিো এবং নসটিও, গরজোরক  

• প্র ুনি, নর্নডযো এবং গটনিের্: ন নরয র্োথরুবুথর্, সি-প্রনিষ্ঠোিো এবং 

নসইও, গফ্রযওযোেভ স 

• উকদযোিো CEO: নবকবে নবক্রর্ নসং, বযবস্থো িো  নরচোিে এবং গ্রু  নসইও, 

গসোিো ের্েোর 

উ -রোষ্ট্র নি গর্ঙ্কোইযো িোইডু কুষ্ঠ গরোক র জিয আন্তজভ োনিে  োিী  ুরিোর, 

2021 প্রদোি েকরকেি 

র্োরকির উ -রোষ্ট্র নি এর্. গর্ঙ্কোইযো িোইডু কুষ্ঠ গরোক র জিয চেী ক়ির ডটর 

রূ্ষণ কুর্োরকে র্োরিীয র্কিোিযি (বযনি) নবর্োক  এবং সিক োন িো কুষ্ঠ  জ্ঞ 

েোে, গুজরোট প্রোনিষ্ঠোনিে নবর্োক র অধীকি আন্তজভ োনিে  োিী  ুরিোর, 2021 

প্রদোি েকরকেি |  ুরিোরটি 13ই এনপ্রি, 2022-এ িযোনদনেকি এেটি অিুষ্ঠোকির 

সর্য প্রদোি েরো িয। 
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10ই এনপ্রি 2022 এ নবে গিোনর্ও যোনথ নদবস  োিি েরো িয 

প্রনি বের 10ই এনপ্রি গিোনর্ও যোনথ এবং নচনেৎসো জ কি গিোনর্ও যোনথর 

অবদোি সম্পকেভ  সকচিিিো েন়িকয গদওযোর জিয নবে গিোনর্ও যোনথ নদবস  োিি 

েরো িয। ডটর নক্রনিযোি গফ্রডনরখ সযোরু্কযি িযোনির্যোকির জমবোনষভেী স্মরকণ 

নদবসটি  োনিি িয। িযোনির্যোি,  যোনরকস 1755 সোকি জমগ্রিণ েকরি | িোকেই 

গিোনর্ও যোনথর জিে নিসোকব নবকবচিো েরো িয। 

এই বের, র্োরকি নবে গিোনর্ও যোনথ নদবস 2022-এর নথর্ িি ‘People’s 

Choice For Wellness.’  

57 ির্ CRPF বীরত্ব নদবস 2022 9ই এনপ্রি  োিি েরো িকযকে 

প্রনি বের 9ই এনপ্রি গসিোি নরজোর্ভ   ুনিয গফোসভ(CRPF)দ্বোরো এই বোনিিীর 

সোিসী  ুরুষকদর প্রনি েিো জোিোকিোর উকেকযয বীরত্ব নদবস (কয  ভ নদবস)  োনিি 

িয। 2022 সোিটি 57ির্ CRPF বীরত্ব নদবসকে নচনিি েকর। 1965 সোকির 

এই নদকি, CRPF-এর এেটি গেোট দি গুজরোকটর েকের রকণ অবনস্থি সদভ োর 

গ োকে েকযেগুণ ব়ি িোিোদোর  োনেস্তোনি গসিোকদর  রোনজি েকর ইনিিোস 

তিনর েকরনেি। CRPF সদসযরো 34 জি  োনেস্তোিী তসিযকে র্োকরি এবং 

চোরজিকে জীনবি বন্দী েকরি। এই সংেকষভ, েযজি CRPF যিীদ িকযনেকিি। 

গসিোি নরজোর্ভ   ুনিয গফোসভ িি র্োরকির বৃিত্তর্ গসিোি আর্ভড  ুনিয গফোসভ। 

এটি র্োরি সরেোকরর স্বরোষ্ট্র র্ন্ত্রণোিকযর েিৃভ কত্বর অধীকি েোজ েকর। CRPF-এর 

প্রোথনর্ে রূ্নর্েো িি রোজয/কেন্দ্রযোনসি অঞ্চিগুনিকি আইি-যৃঙ্খিো বজোয রোখো 

এবং নবকদ্রোি দর্কি  ুনিনয অনর্ োকি সিোযিো েরো। 

নবে  োনেভ িসি নদবস 2022 

 োরনেিসি গরো  সম্পকেভ  সকচিিিো বো়িোকি প্রনি বের 11ই এনপ্রি নবে 

 োনেভ িসি নদবস নিকসকব  োিি েরো িয,  ো এেটি প্র নিযীি স্নোযিুকন্ত্রর বযোনধ। 

এ বের এই নদিটির নথর্ িি সর্নিি স্বোস্থযকসবো। নদিটি িিকির ডটর গজর্স 

 োরনেিসকির জমনদিকে নচনিি েকর | নিনিই প্রথর্ বযনি ন নি  োরনেিসি 

গরোক র িিণ সি েয বযনিকে  িনি ির্োকব বণভিো েকরনেকিি। এনপ্রি 

র্োসটিকে  োনেভ িসি সকচিিিো র্োস নিসোকব  োিি েরো িয। 

 োরনেিসি গরো ীরো গ  গ  সর্সযোর সেুখীি িয িোর র্কধয রকযকে: 

• জ্ঞোিীয সর্সযো: র্োিুকষর নচন্তোর্োবিো, সৃ্মনিযনি, নবচোর এবং সর্সযো সর্োধোকি 

অসুনবধো িকি  োকর। গরো ীরো সোধোরণি রু্কি  োয এবং যব্দ খুৌঁকজ গ কি 

সর্সযো িয, নসিোন্ত নিকি অসুনবধো িয, brain fog থোকে এবং গফোেোস 

েরকি অির্ িয। 

• খোবোর ন িকি সর্সযো:  োরনেিসি িি এেটি গ যী ি বযোনধ  ো ন িকি 

বযবহৃি গ যীগুনিকে প্রর্োনবি েকর। উ স ভগুনি উক িো েরো িকি, 

এেজি নডসফযোন যো (খোদয ন কি গফিোর অির্িো) িোর্ে এেটি অবস্থোর 

নবেোয েটোকি  োকর। এর সোকথ েণ্ঠস্বর  নরবিভ ি, েোনয, এর্িনে দর্বিও 

িকি  োকর। 

• েুকর্র সর্সযো: এই গরো টি প্রচুর েুকর্র সর্সযোও েটোকি  োকর। গেউ নি  

অযো নিযো, নদকির েুর্, দুঃস্বপ্ন, েুনর্কয  ়িকি বো েুনর্কয থোেকি অসুনবধো 

এবং গজক  ওঠোর  র র্োকিো েুর্ িো িওযোর র্কিো সর্সযোর সেুখীি িকি 

 োকর। 

• র্িস্তোনিে সর্সযো:  োকদর দীেভেোি ধকর  োরনেিসন্স আকে িোরো প্রোযই 

িিোযোগ্রস্ত, উনদ্বগ্ন, চো , নবরি, িিোযোগ্রস্ত, উকত্তনজি, নিংসোত্মে, অনস্থর, 

অনধ ভ এবং দুবভি আত্মসেোি সি আচরকণ র্োরোত্মে  নরবিভ ি গদখোয। িোই, 

একদর জিয েোউকন্সনিং এবং সর্যর্ি ওষুধ অ নরিো ভ | 

• গ  ি ের্ভিীিিো: গডো োনর্কির র্োত্রো েকর্  োওযোর েোরকণ গ  ি আগ্রি এবং 

যোরীনরে েো ভেোনরিো হ্রোস  োকব। গসক্স ড্রোইর্ ের্ থোেকব, এবং অ ভযোজর্ বো 

ইকরেযকি অির্িো থোেকব। র্নিিোরো গ োনি শুষ্কিো অিুর্ব েরকি  োকর। 

• সংকবদিযীি সর্সযো:  ি হ্রোস, দৃনষ্ট্  নরবিভ ি, বযথো, র্োরসোকর্যর সর্সযোগুনি 

সোধোরণি  োরনেিসি গরোক  আক্রোন্তকদর র্কধয গদখো  োয। অবস্থোটিকে 

অবকিিো েরকি তদিনন্দি জীবকির নক্রযোেিোক  বযোেোি েটকি  োকর। 

• রূ্ত্রোযকযর সর্সযো: এই গরো টি িজর্ প্রনক্রযোর গ যীগুনিকে দুবভি েকর গদয 

 ো িজর্কে ধীর েকর গদয,  োর ফকি গেোষ্ঠেোঠিিয িয। র্োিুষ প্রস্রোব েরকিও 

অির্ িকি  োকর | 

• নডকর্িনযযো:  োরনেিসন্স গরোক  আক্রোন্ত গবনযরর্ো  গরো ী  রবিী জীবকিও 

নডকর্িনযযোকি রু্ কি  োকরি। িোকদর েথো বিো, িযোিুনসকিযি এবং নবভ্রোনন্তর 

সর্সযোও থোেকব। 
 

জোিীয নিরো দ র্োিৃত্ব নদবস 2022 

র্োরকি, জোিীয নিরো দ র্োিৃত্ব নদবস  র্ভ োবস্থোয, প্রসবেোিীি এবং প্রসকবোত্তর 

 নরকষবোর সর্য র্নিিোকদর   ভোপ্ত  নরর্োকণ  ত্ন প্রদোি েরোর জিয সকচিিিো 

বো়িোকিোর উকেকযয প্রনি বের 11ই এনপ্রি  োনিি িয। জোিীয নিরো দ র্োিৃত্ব 

নদবস িি গিোযোইট নরবি অযোিোকযন্স ইনিযো (WRAI) এর এেটি উকদযো , 

গ খোকি  র্ভ োবস্থোয প্রসবেোিীি এবং প্রসকবোত্তর  নরকষবোগুনির জিয র্নিিোকদর 

  ভোপ্ত  নরর্োকণ  নরচ ভোর সুক ো  প্রদোি েরো িয। নদিটি জোনির ন িো গর্োিি দোস 

েরর্ চোৌঁ দ  োিীর স্ত্রী েস্তুরবো  োিীর জমবোনষভেীও নচনিি েকর।  

12ই এনপ্রি নবেবযো ী র্োিব র্িোেোয ফ্লোইকটর আন্তজভ োনিে নদবস উদ ো ি েরো 

িয 

12ই এনপ্রি, 1961 সোকি ইউনর  যো োনরি েিৃভ ে প্রথর্ র্োিব র্িোেোয  োত্রোর 

বোনষভেী উ িকি প্রনি বের এই নদিটিকে আন্তজভ োনিে র্োিব র্িোেোয ফ্লোইট 

নদবস নিসোকব  োিি েরো িয। নদিটি 2011 সোকির 7ই এনপ্রি ফ্লোইকটর 50ির্ 

বোনষভেীর েকযে নদি আক  জোনিসংকের সোধোরণ  নরষকদর 65ির্ অনধকবযকি 

গেোষণো েরো িকযনেি। গসোনর্কযি ইউনিযকি নদিটিকে আন্তজভ োনিে নবর্োি 

চিোচি ও র্িোেোযনবজ্ঞোি নদবস নিকসকব  োিি েরো িয। 
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38ির্ নসযোকচি নদবস 13ই এনপ্রি 2022-এ উদ োন ি িকযকে 

র্োরিীয গসিোবোনিিী প্রনি বের 13ই এনপ্রি নসযোকচি নদবস  োিি েকর। 
"অ োকরযি গর্েদূি" এর অধীকি র্োরিীয গসিোবোনিিীর সোিনসেিোর স্মরকণ 

নদিটি  োিি েরো িয। নদবসটির র্োধযকর্, নসযোকচি গ োিোকদরও সেোি জোিোকিো 

িয  োরো যত্রুর িোি গথকে সফির্োকব িোকদর র্োিৃরূ্নর্র গসবো েকরনেি। এই 

নদিটির র্োধযকর্ নবকের সকবভোচ্চ এবং যীিিির্  ুিকিত্র সুরনিি েরোর জিয 

র্োরিীয তসিযকদর দ্বোরো প্রদনযভি সোিস এবং দৃঢ়িোর স্মরণ েরো িয। 

13ই এনপ্রি আন্তজভ োনিে  ো ন়ি নদবস উদ ো ি েরো িয 

2004 সোি গথকে প্রনি বের 13ই এনপ্রি নযখকদর দ্বোরো  ো ন়ি রোখোর জিয েকঠোর 

প্রকযোজিীযিোর নবষকয সকচিিিো আিকি আন্তজভ োনিে  ো ন়ি নদবস  োনিি িয। 

2022 সোকির  ো ন়ি নদবস গুরু িোিকের 553ির্ জমবোনষভেী এবং তবযোখী 

উৎসবকে নচনিি েকর।  ো নর "দস্তর" বো " ো " িোকর্ও  নরনচি,  ো  ুরুষ 

এবং নেেু র্নিিো উর্কযর দ্বোরো িোকদর র্োথো গেকে রোখোর জিয  নরধোি েরো িয 

| 

আকম্বদের জযন্তী 2022: 14ই এনপ্রি 

আকম্বদের জযন্তী (র্ীর্ জযন্তী িোকর্ও  নরনচি) 14ই এনপ্রি বোবোসোকিব ডটর 

র্ীর্ রোও আকম্বদেকরর জমবোনষভেী স্মরকণ  োনিি িয। নদিটি 2015 সোি গথকে 

র্োরি জুক়ি এেটি সরেোনর েুটির নদি নিসোকব  োিি েরো িকে৷ 2022 সোকি, 

আর্রো বোবোসোকিকবর 131ির্ জমবোনষভেীর উদ ো ি েরনে৷ 

ডঃ আকম্বদেরকে র্োরিীয সংনবধোকির জিে (প্রধোি স্থ নি) বিো িয। স্বোধীিিোর 

 র গদকযর প্রথর্ আইি ও নবচোরর্ন্ত্রী নেকিি নিনি। ডোঃ র্ীর্কে র্রকণোত্তর 1990 

সোকি গদকযর সকবভোচ্চ গবসোর্নরে সেোি, র্োরিরত্ন প্রদোি েরো িকযকে। 

জোনিযোিওযোিোবো  িিযোেোকের 103 বের সমূ্পণভ িকযকে 

অরৃ্িসর  ণিিযো িোকর্  নরনচি জোনিযোিওযোিোবো  িিযোেোে,  ো 13ই এনপ্রি 

1919-এ সংেটিি িকযনেি। এই বের আর্রো গসই সন্ত্রোকসর 103ির্ বোনষভেী 

উদ ো ি েরনে,  ো সর্গ্র গদযকে স্তব্ধ েকর নদকযনেি। জোনিযোিওযোিোবো  

বো োিকে সৃ্মনিকস কধ  নরণি েরো িকযকে এবং এই নদকি িোজোর িোজোর র্োিুষ 

যিীদ  ুরুষ ও িোরীকদর প্রনি েিো জোিোকি আকসি,  োরো গদকযর জিয গসই 

দুর্ভ ো যজিে নদকি নিিি িকযনেি। 

15ই এনপ্রি নবে নযে নদবস  োিি েরো িয 

নবে নযে নদবস প্রনি বের 15ই এনপ্রি নবেবযো ী  োনিি িয। এই নদবসটি সোরো 

নবকে নযকের গুরুকত্বর উ র গজোর গদওযোর জিয  োনিি িয | ইউকিকিোর সোকথ 

অনফনসযোি অংযীদোনরকত্ব েোজ েকর এর্ি এেটি NGO ইন্টোরিযোযিোি 

অযোকসোনসকযযি অফ আটভ  (IAP) দ্বোরো নদবসটির গেোষণো েরো িকযনেি। 

নবে নযে নদবকসর প্রথর্ উদ ো ি 15 এনপ্রি, 2012-এ অিুনষ্ঠি িকযনেি। 

গর্োিোনিসোর নবখযোি নচত্রনযেী নিওিোকদভ ো দো নর্নঞ্চর জমনদকির সেোকি িোনরখটির 

নিবভোচি েরো িয। 

নিওিোকদভ ো দো নর্নঞ্চর জমনদিকে সেোি জোিোকি নবে নযে নদবস  োনিি িয। 

IAA অিুসোকর, নিওিোকদভ ো দো নর্নঞ্চকে নবে যোনন্ত, র্ি প্রেোকযর স্বোধীিিো, 

সিিযীিিো এবং ভ্রোিৃকত্বর প্রিীে নিসোকব নবকবচিো েরো িকযনেি। নবে নযে 

নদবকসর িিয িি এেজি নযেীর সৃজিযীিিো এবং উদ্ভোবিকে উত্সোনিি প্রদোি 

েরো। নদিটি তযনেে অনর্বযনিকি নবদযর্োি নবনর্ন্ন তবনচকত্রযর উ রও 

আকিোে োি েকর। 
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F1 অকেনিযোি গ্রযোি নপ্রক্স 2022 নজকিকেি চোিভস গিিোরে 

চোিভস গিিোরে (কফরোনর- গর্োিোকেো) 10ই এনপ্রি 2022-এ নর্কটোনরযোর 

গর্িকবোকিভ অিুনষ্ঠি ফরু্ভিো ওযোি (F1) 2022 অকেনিযোি গ্রযোি নপ্রক্স 

নজকিকেি। এটি নেি 2022 ফরু্ভিো ওযোি ওযোর্ল্ভ  চযোনম্পযিনযক র িৃিীয 

রোউি। এই গরকস সোনজভ ও গ করজ (করড বুি গরনসং-আরনবন টি - গর্নক্সকেো) 

নদ্বিীয এবং জজভ  রোকসি (র্োনসভনডজ - নব্র্কটি) িৃিীয িকযকেি। 

দীন েো  োনেেোি েোনিভ ে এবং গস রর্ গেোষোি নবে ডোবিস গিোযোয 

চযোনম্পযিনযক  প্রথর্ স্বণভ দে নজকিকেি 

নদ্বিীয বোেোই েরো র্োরিীয জুটি দীন েো  োনেেোি েোনিভ ে এবং গস রর্ গেোষোি 

িটিযোকির গ্লোসকগ্লোকি অিুনষ্ঠি 2022 WSF নবে ডোবিস গিোযোয 

চযোনম্পযিনযক  নর্ক্সড ডোবিস নযকরো ো নজকিকেি। র্োরিীয জুটি নর্ক্সড 

ডোবিস ফোইিোকি ইংিযোকির অযোনড্রযোি ওযোিোর এবং অযোনিসি ওযোটোকসভর 

চিুথভ বোেোই জুটিকে সরোসনর 11-6, 11-8 গসকট  রোনজি েকর। এটি WSF 

নবে ডোবিস গিোযোয চযোনম্পযিনযক  র্োরকির জিয প্রথর্ স্বণভ দে,  ো র্োরি 

এর আক  েখিও নজকিনি।  

এনদকে,  ুরুষকদর ডোবিকসর ফোইিোকি নজিকি ইংিযোকির গডিোি গজর্স 

এবং গজর্স উইিে  িটিযোকির গগ্র  গিোবোি এবং রনর েুযোটভ কে 11-10, 

11-6 -গিোকর িোনরকযকেি | এেো়িোও, দীন েো এবং গজোযিো নচিপ্পো জুটি 

র্নিিোকদর ডোবিকসর ফোইিোকি 11-9, 4-11, 11-8 গ কর্ ইংিযোকির সোরো গজি 

গ নর এবং ওযোটোসভকে  রোনজি েকরি | 

নরযো জোদি 11ির্ DGC গিনডস ওক ি অযোকর্চোর  িফ চযোনম্পযিনয  

নজকিকেি 

ব়ি গবোি িোবণয জোদকির সোকথ অসোধোরণ ি়িোইকযর  র গিকরো বের বযসী নরযো 

জোদি DGC গিনডস ওক ি অযোকর্চোর  িফ চযোনম্পযিনয  নজকিকেি। 78, 80 

এবং 74 েোডভ  েরো নরযো জুনিযর  োিভস েনফও নজকিনেকিি। দুই বেকরর নবরনির 

 র নদনে  িফ িোকব  ুিরোয শুরু িওযো এই বেকরর টুিভোকর্কন্ট যিোনধে র্নিিো 

 িফোর অংয নিকযনেকিি। 
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থোইিযোি ওক ি বনক্সং টুিভোকর্ন্ট 2022: র্োরি 3টি গসোিো সি 10  দে নজকিকে 

15-সদকসযর র্োরিীয বনক্সং দি ফুকেকট থোইিযোি ওক ি ইন্টোরিযোযিোি বনক্সং 

টুিভোকর্ন্ট 2022-এ নিিটি স্বণভ, চোরটি গর  য এবং নিিটি গব্র্োঞ্জ সি 10টি  দে 

নিকয িোকদর অনর্ োি গযষ েকরকে। গ োর্ল্ গর্কডি নবজযীরো 2000 USD 

ডিোর উ োজভ ি েকরকে, গ খোকি গর  য এবং গব্র্োঞ্জ গর্কডি নবজযীরো  থোক্রকর্ 

USD 1000 এবং USD 500 নজকিকেি | টুিভোকর্কন্ট এনযযো, ইউকরো , 

ওকযনিযো ও আনফ্রেো গথকে 74 জি  ুরুষ এবং 56 জি র্নিিো সি 130 জি 

যীষভ বক্সোকরর অংযগ্রিকণর সোকথ এেটি গরোর্োঞ্চের প্রনিক োন িো গদখো গ কে। 

 দে নবজযীকদর অন্তরু্ভ ি: 

গসোিো 

1. গ োনবন্দ সোিোনি (48 গেনজ), 

2. অিন্ত প্রহ্লোদ গচো ক়ি (54 গেনজ) 

3. সুনর্ি (75 গেনজ) 

নসির্োর 

1. অনর্ি  োিেি (52 গেনজ) 

2. র্নিেো (48 গেনজ), 

3. র্োনরন্দর নসং (60 গেনজ) 

4. আযীষ কুর্োর (81 গেনজ) 

গব্র্োঞ্জ 

1. র্িীষো (57 গেনজ), 

2.  ূজো (69 গেনজ) 

3. র্ো যবিী েোেোনর (75 গেনজ) 

বোবর আজর্, রোকচি গিইিস 2022 সোকির র্োচভ  র্োকসর আইনসনস গসরো 

গখকিোযো়ি নিসোকব নিবভোনচি িকযকেি 

ইন্টোরিযোযিোি নক্রকেট েোউনন্সি (ICC) গেোষণো েকরকে গ ,  োনেস্তোকির 

অনধিোযে বোবর আজর্ এবং অকেনিযোর রোি-কর্নযি রোকচি গিইিসকে 2022 

সোকির র্োচভ  র্োকসর জিয গসরো আইনসনস  ুরুষ ও র্নিিো গখকিোযো়ি নিসোকব 

র্কিোিীি েরো িকযকে। র্িরো িোকদর নপ্রয  ুরুষ ও র্নিিো নক্রকেটোরকদর জিয 

প্রনি র্োকস গর্োট নদকি  োকরিি।  
 

 

 ুরুষকদর নবর্োক : 

সম্প্রনি অকেনিযোর নবরুকি  োনেস্তোকির র্োনি ফরর্যোট নসনরকজ বোবর আজকর্র 

গবয েকযেটি অসোধোরণ বযোটিং প্রদযভি নেি। নিি গটকের নসনরকজ নিনি 390 রোি 

সংগ্রি েকরনেকিি, িো সকত্বও  োনেস্তোিকে 0-1 গিোকর িোরকি িকযনেি। বোবর 

আজর্ ওকযে ইনিকজর গক্রই  ব্র্যোথওকযট এবং অকেনিযোর গটে অনধিোযে 

 যোট েোনর্কন্সর আক  এই  ুরিোরটি গ কযনেকিি, এবং এরফকি এনপ্রি 2021-

এ এই  ুরিোরটি জয েরোর  র, দুটি অিুষ্ঠোকি আইনসনস  ুরুষকদর 'গপ্ল্যোর অফ 

দয র্োন্থ'  ুরিোরটি গজিো প্রথর্ গখকিোযো়ি িকয ওকঠি।  

র্নিিো নবর্োক র র্কধয: 

অকেনিযোর সপ্তর্ আইনসনস র্নিিো নক্রকেট নবেেো  েনফ গজিোর গিকত্র র্যোকচি 

গিইকন্সর অসোধোরণ  োরফরকর্ন্স নেি। নিনি 61.28  ক়ি আটটি গখিোয 429 রোি 

েকরনেকিি | 

 ুরিোরটি সম্পকেভ : 

আন্তজভ োনিে নক্রকেট েোউনন্সি (ICC) প্রকিযে র্োকস আন্তজভ োনিে নক্রকেকটর 

সব ধরকির ফরর্যোট জুক়ি গসরো  োরফরর্যোন্সেোরী  ুরুষ ও র্নিিো নক্রকেটোরকদর 

স্বীেৃনি গদওযোর জিয আইনসনস গপ্ল্যোর অফ দয র্োন্থ উ িোরটি গদি। 

রনবচন্দ্রি অনেি আইন একির ইনিিোকস অবসর গিওযো প্রথর্ গখকিোযো়ি 

িকযকেি 

রোজস্থোি রযযোিকসর অিরোউিোর, রনবচন্দ্রি অনেি আইন একির ইনিিোকস প্রথর্ 

গখকিোযো়ি িকযকেি ন নি িখিউ সু োর জোযোন্টকসর নবরুকি গখিোর সর্য অবসর 

গ্রিণ েকরি। অনেি 23 বকি 28 রোকির গুরুত্ব ূণভ িে গখকিি রোজস্থোকির 

ইনিংসকে এেটি েঠিি  নরনস্থনি গথকে  ুিরুিোর েকরি | 2008 সোকি শুরু 

িওযো টুিভোকর্কন্টর ইনিিোকস এটি প্রথর্ েটিো  খি গেোকিো বযোটসর্যোি গস্বেোয 

অবসর গিি | 

নবনসনসআই গসকক্রটোনর জয যোিকে আইনসনস নক্রকেট েনর্টির সদসয গবোডভ  এর 

প্রনিনিনধ নিসোকব নি ুি েরো িকযকে 

নবনসনসআই গসকক্রটোনর জয যোিকে আইনসনস নক্রকেট েনর্টিকি গবোকডভ র প্রনিনিনধ 

নিকসকব নি ুি েরো িকযকে এবং র্োকিিো জযোবধভকিকে প্রোিণ গখকিোযো়ি 

প্রনিনিনধ নিকসকব  ুিনিভ ুি েরো িকযকে। দুবোইকি আইনসনসর গবোডভ  নর্টিংকয 

অিযোিয গুরুত্ব ূণভ নসিোন্তও গিওযো িকযকে।  

গুরুত্ব ূণভ নদে: 

• গটকে, 2022-23 র্রসুকর্র শুরুকি এেজি নিরক ি এবং এেজি গিোর্ 

আম্পোযোরকে অিুর্নি গদওযো িকব |  খি ওযোিকড এবং টি-কটোকযনন্টকি 

গিোর্ আম্পোযোরকদর অিুর্নি গদওযো িকব। 

• আইনসনস র্নিিো চযোনম্পযিনয কে দযটি দকি বো়িোকিোর সোম্প্রনিে নসিোকন্তর 

নর্নত্তকি, আইনসনস গবোডভ  এেটি সু োনরয অিুকর্োদি েকরকে গ  সিক ো ী 

সদসয র্নিিো দিগুনিকে ODI র্ ভোদো গদওযো িকব,  োকি িোরো ODI 

িোনিেোর নর্নত্তকি নবেবযো ী গ ো যিো ইকর্কন্ট প্রনিক োন িো েরকি  োকর৷ 
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• ICC  নরচোিিো  ষভদ সেি িকযকে গ  দনিণ আনফ্রেো আ োর্ী বেকরর 

জোিুযোনরকি উকদ্বোধিী ICC U-19 র্নিিোকদর T20 নবেেো  আকযোজি 

েরকব | প্রনিক োন িোয 16টি দি 41টি র্যোচ গখিকব | 
 

জোর্কযদ ুকর প্রথর্ গখকিো ইনিযো িযোযিোি র্যোনঙ্কং উইকর্ি আচভ োনর টুিভোকর্ন্ট 

অিুনষ্ঠি িকযকে 

 ো়িখকের জোর্কযদ ুকরর টোটো আচভ োনর অযোেোকডনর্কি প্রথর্ গখকিো ইনিযো 

জোিীয র যোনঙ্কং র্নিিো আচভ োনর আকযোনজি িকব। গস্পোটভ স অথনরটি অফ ইনিযো 

(SAI) েযটি  কবভ গখকিো ইনিযো জোিীয র যোনঙ্কং র্নিিো আরচোনর টুিভোকর্ন্ট 

আকযোজকির জিয 75 িি টোেো অিুকর্োদি েকরকে। 

নরেোর্ভ  এবং েম্পোউি ইকর্ন্ট জুক়ি নসনিযর, জুনিযর এবং েযোকডট নবর্োক  

অিুনষ্ঠি নবে আচভ োনর নিযর্ অিু োযী টুিভোকর্ন্টটি  নরচোনিি িকব।  ো়িখে 

আচভ োনর অযোকসোনসকযযি এবং TATA নেকির সিক োন িোয র্োরকির আরচোনর 

অযোকসোনসকযযি (AAI) এই টুিভোকর্কন্টর আকযোজি েরকে। 

R Pragnanandaa র্ ভোদো ূণভ Reykjavik ওক ি দোবো টুিভোকর্ন্ট নজকিকেি 

16 বের বযসী দোবো গখকিোযো়ি আর. প্রোগ্গোিোিো আইসিযোকির Reykjavik-এ 

র্ ভোদো ূণভ Reykjavik ওক ি দোবো টুিভোকর্ন্ট নজকিকেি। দুই র্োরিীয 

গখকিোযোক়ির র্কধয অিুনষ্ঠি ফোইিোকি, আর. প্রজ্ঞোিোিো চূ়িোন্ত রোউকি স্বকদযীয 

নজএর্ নড গুকেযকে িোনরকয প্রনিক ো ীিোটি নজকিনেকিি।  

গিদোরিযোিস FIH জুনিযর র্নিিো িনে নবেেো  2022 নজকিকে 

দনিণ আনফ্রেোর গ োকচফেুকর্কি জোর্ভোনিকে িোনরকয FIH জুনিযর র্নিিো িনে 

নবেেো  2022-এর চিুথভ নযকরো ো নজকিকে গিদোরিযোিস। গিদোরিযোিস িি 

সবকচকয সফি দি। িৃিীয স্থোি নিধভোরণী র্যোকচ র্োরিকে শুট-আউকট 3-০ 

গ োকি িোনরকয গব্র্োঞ্জ  দে নজকিকে ইংিযোি। 

2022 সোকি ইউকক্রকি রোনযযোর আক্রর্কণর েোরকণ FIH 2022 র্নিিো FIH িনে 

জুনিযর নবেেো  রোনযযো গথকে দনিি আনফ্রেোকি অিুনষ্ঠি িয। 2023 

র্নিিোকদর FIH িনে জুনিযর নবেেোক র দযর্ সংিরণটি নচনির সোনন্তযোক োকি 

অিুনষ্ঠি িকব। 

অকেনিযোর নর্কটোনরযোকি 2026 ের্িওকযিথ গ র্কসর আকযোজি িকব 

ের্িওকযিথ গ র্স 2026 সোকি নর্কটোনরযোকি অিুনষ্ঠি িকি চকিকে | 2026 

সোকির র্োচভ  র্োকস, গ র্গুনি অকেনিযো সংিগ্ন অসংখয যির এবং আঞ্চনিে 

গেকন্দ্র অিুনষ্ঠি িকব,  োর র্কধয রকযকে গর্িকবোিভ, ন িং, গবনিক ো, বযোিোরোট 

এবং ন  সিযোি,  োর প্রকিযেটির নিজস্ব ক্রী়িোনবদকদর গ্রোর্ রকযকে। 

নিউনজিযোি নক্রকেট অযোওযোডভ  2022 গেোষণো েরো িকযকে 

 ুরুষ ও র্নিিো নক্রকেটোরকদর জিয  ুরিোকরর গেোষণো েকরকে নিউনজিযোি 

নক্রকেট গবোডভ । নিউনজিযোকির নস্পডেোর গেন্ট গবোি এবং গিোযোইট ফোিভকসর 

অনধিোযে গসোনফ নডর্োইি সম্প্রনি গেোনষি নিউনজিযোি নক্রকেট  ুরিোর 2022-

এ 'বেকরর গসরো T20 আন্তজভ োনিে গখকিোযো়ি' এর  ুরিোর নজকিকেি। 

নিউনজিযোকির গ স গবোিোর টির্ সোউনদকে 14ই এনপ্রি, 2022-এ নিউনজিযোি 

নক্রকেট (NZC) অযোওযোকডভ  সযোর নরচোডভ  িযোডনি  দে গদওযো িকযকে। এটি 14 

বেকরর দীেভ েযোনরযোকর সোউনদর প্রথর্ সযোর নরচোডভ  িযোডনি  দে। 2021-22 

র্রশুকর্ িোর ধোরোবোনিেিোর জিয িোকে  ুরিৃি েরো িকযকে। সযোর নরচোডভ  

িযোডনির  দে নিউনজিযোকির সকবভোচ্চ নক্রকেট সেোি (ব্লযোে েযো )। 

গেোনষি অিযোিয েযোটো নরর  ুরষ্কোরগুনি িীকচ গদওযো িি: 

• বষভকসরো র্নিিো সু োর স্মযোয গপ্ল্যোর: অযোকর্নিযো গের (ওকযনিংটি গব্লজ) 

• বষভকসরো  ুরুষকদর সু োর স্মযোয গপ্ল্যোর: র্োইকেি গব্র্সওকযি (ওকযনিংটি 

ফোযোরবোডভ স) 

• গ্রীকের ফযোি গর্োকর্ন্ট: িোর গযষ গটকে রস গটিকরর গযষ উইকেট 

• বষভকসরো আন্তজভ োনিে র্নিিো ওনডআই গখকিোযো়ি: অযোকর্নিযো গের 

(ওকযনিংটি গব্লজ)। 

• বষভকসরো আন্তজভ োনিে  ুরুষ ওনডআই গপ্ল্যোর: উইি ইযোং (কসিোি েযো স)। 

• প্রথর্-কেণীর বযোটিংকযর জিয গরড োথ েো : গডর্ি েিওকয (ওকযনিংটি 

ফোযোরবোডভ স)। 

• র্নিিোকদর েকরোযো বযোটিংকযর জিয রুথ র্োটিভ ি েো : সুনজ গবটস (ওটোক ো 

স্পোেভ স)। 

• প্রথর্-কেণীর গবোনিংকযর জিয উইিসর েো : টির্ সোউনদ (উত্তর গজিো)। 

• র্নিিোকদর েকরোযো গবোনিংকযর জিয নফি ব্লযোেিোর েো : ইকডি েোরসি 

(ওটোক ো স্পোেভ স)। 

• নিউনজিযোকির বষভকসরো আম্পোযোর: নক্রস  যোফোনি। 

র্োরি 2023 সোকি নেট চোইর্ল্ নক্রকেট নবেেো  আকযোজি েরকি চকিকে 

র্োরি 2023 সোকি নেট চোইর্ল্ নক্রকেট নবেেো  আকযোজকির জিয সমূ্পণভর্োকব 

প্রস্তুি৷ এই টুিভোকর্ন্টটি নেট চোইর্ল্ ইউিোইকটড এবং গসর্ দয নচিকড্রি ইনিযো 

দ্বোরো আকযোনজি িকব | নেট চোইর্ল্ নক্রকেট নবেেো  আ োর্ী বের র্োরকি 16টি 

গদকযর 22টি দকির র্কধয অিুনষ্ঠি িকব৷  

গ সব গদয অংযগ্রিণ েরকব গসগুকিো িকিো বোংিোকদয, বনিনর্যো, ব্র্োনজি, 

বুরুনি, ইংিযোি, িোকঙ্গনর, র্নরযোস, গর্নক্সকেো, গি োি, রুযোিো, দনিণ আনফ্রেো, 

শ্রীিঙ্কো, িোিজোনিযো, উ োিো এবং নজম্বোবুকয।  

Orleans Masters 2022: র্োরিীয যোটিোর নর্ঠুি র্ঞু্জিোথ গর  য নজকিকেি 

র্োরিীয যোটিোর নর্ঠুি র্ঞু্জিোথ Orléans Masters 2022-এ  ুরুষকদর 

নসকঙ্গিস নবর্োক  গর  য নজকিকেি | এটি এেটি বযোডনর্ন্টি টুিভোকর্ন্ট  ো 29গয 

র্োচভ  গথকে 3রো এনপ্রি 2022   ভন্ত ফ্রোকন্সর অরনিকন্স অিুনষ্ঠি িকযনেি৷ নিকজর 

প্রথর্ BWF ফোইিোকি গখিো, 79ির্ র যোকঙ্কর র্োরিীয যোটিোর  যোিোইস গডস 

গস্পোটভ স একরিোয নবকের 32 িম্বর ফরোসী গটোর্ো জুনিযর   কর্র েোকে 11-21, 

19-21 গিকর  োি। টুিভোকর্কন্ট র্নিিোকদর ডোবিকস অনেিী র্োট এবং নযখো 

গ  িকর্র জুটি গব্র্োঞ্জ নজকিকেি। 
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Obituaries News in Bengali 
 

অনর্কিিো-নচত্রিোটযেোর নযব কুর্োর সুব্র্োর্োনিযোর্ প্রযোি িকযকেি  

অনর্কিিো-নচত্রিোটযেোর নযব কুর্োর সুব্র্োর্োনিযোর্ প্রযোি িকযকেি, নিনি রু্নি 

বিি এবং র্ীিোিী সুন্দকরের নসনরযোকি িোর রূ্নর্েোর জিয  নরনচি নেকিি। নিনি 

1989 সোকি নবধু নবকিোদ গচো ়িো  নরচোনিি  োনরন্দো চিনচ্চকত্রর নচত্রিোটযটি নিকখ 

িোর ের্ভজীবি শুরু েকরি। নিনি িোজোরি খোওযোইকযইি আইনসকসর গসরো  কের 

জিয নফল্মকফযোর  ুরিোরটি নজকিনেকিি। নিনি 2 গেটস, নিচনে, গিইি  নিয, 

রনে িযোিসোর্ এবং আরও অিযোিয চিনচকত্র েোজ েকরকেি।  

 

Defence News in Bengali 
 

র্োরি সফির্োকব ন িোেো Mk-I (উন্নি) রকেট নসকেকর্র ফ্লোইট- রীিো 

েকরকে 

প্রনিরিো  কবষণো ও উন্নযি সংস্থো এবং র্োরিীয গসিোবোনিিী গ োখরোি ফোযোনরং 

গরকঞ্জ ন িোেো রকেট নসকেকর্র এেটি িিুি সংিরকণর সফির্োকব ফ্লোইট-

 রীিো েকরকে। এর র্কধয রকযকে ন িোেো Mk-I (উন্নি) রকেট নসকের্ 

(EPRS) এবং ন িোেো এনরযো নডিোযোি নর্উনিযি (ADM) রকেট নসকের্।  

ন িোেো রকেট নসকের্টি  ুকির DRDO িযোব- আর্ভোকর্ন্ট নরসোচভ  অযোি 

গডকর্ি কর্ন্ট এেোবনিযকর্ন্ট দ্বোরো  ুকির িোই এিোনজভ  গর্কটনরযোিস নরসোচভ  

িযোবকরটনরর সিক োন িোয তিনর েরো িকযকে। 

DRDO সফির্োকব Solid Fuel Ducted Ramjet (SFDR) প্র ুনির ফ্লোইট-

 রীিো েকরকে 

নডকফন্স নরসোচভ  অযোি গডকর্ি কর্ন্ট অ ভোিোইকজযি(DRDO) ওনডযোর 

উ কূকি চনি ুকরর ইনন্টকগ্রকটড গটে গরকঞ্জ (ITR), 08 এনপ্রি, 2022-এ 

“Solid Fuel Ducted Ramjet” (SFDR) বুেোর সফির্োকব  রীিো েকরকে। 
 রীিোটি সর্স্ত নর্যকির উকেযয  ূরণ েকরকে। SFDR-নর্নত্তে প্র োিযি 

গি ণোস্ত্রটিকে সু োরসনিে  নিকি খুব দীেভ  নরসকর বোযবীয আক্রর্ণ আটেোকি 

সির্ েকর। এটির 350 নেকিোনর্টোকরর এেটি অিযন্ত উচ্চ অনর্নিপ্ত গরঞ্জ 

রকযকে।  

র্োরি- োে সীর্োকন্ত সীর্ো ‘দযভি প্রেে’ এর উকদ্বোধি েরকিি গেন্দ্রীয র্ন্ত্রী 

অনর্ি যোি 

গেন্দ্রীয স্বরোষ্ট্র ও সর্বোয র্ন্ত্রী, অনর্ি যোি গুজরোকটর বোিোসেোন্থো গজিোর র্োরি-

 োে সীর্োকন্তর িোদোকবকট সীর্ো দযভি প্রেকের উকদ্বোধি েকরকেি। গদকযর সীর্োকন্ত 

নবএসএফ জওযোিকদর জীবি ও েোজকে সোর্কি গথকে   ভকবিণ েরোর এেটি 

সুক ো  গদওযোর িকিয এই প্রেেটি চোিু েরো িকযনেি।   ভটেরো িোদোকবকট 

র্োরিীয গসিোবোনিিী এবং নবএসএফ দ্বোরো বযবহৃি গি ণোস্ত্র, টযোঙ্ক, নবর্োি ইিযোনদ 

গদখকি  োরকবি | 

ICG দ্বোরো উন্নি িোিেো গিনিেেোর ‘MK III গিোযোড্রি’ েনর্যি েরো িকযকে 

দুটি নিনু্দস্তোি অযোকরোিটিক্স নিনর্কটকডর (HAL) ধ্রুব অযোডর্োন্সড িোইট 

গিনিেেোর র্োেভ -III র্োরিীয উ কূিরিী বোনিিীকি(ICG) অন্তরু্ভ ি েরো 

িকযকে। গিনিেেোরগুনি গেোনচর গেোে োডভ  এনর্কযযি গিোযোড্রকির বোইকর 

থোেকব। এই গিনিেেোর দুটি 16 ALH নসনরকজর িবর্ এবং দযর্ গিনিেেোর | 

DRDO অযোনন্ট-টযোঙ্ক  োইকডড গি ণোস্ত্র 'গিনিিো'-এর সফি ফ্লোইট- রীিো 

 নরচোিিো েকরকে 

নডকফন্স নরসোচভ  অযোি গডকর্ি কর্ন্ট অ ভোিোইকজযি (DRDO), র্োরিীয 

গসিোবোনিিী এবং র্োরিীয নবর্োি বোনিিী (IAF) এর নবজ্ঞোিীকদর এেটি দি 

গ  থর্োকব অযোনন্ট-টযোঙ্ক  োইকডড নর্সোইি 'গিনিিো' সফির্োকব  রীিো েকরকে। 

ফ্লোইট েোযোিগুনি এেটি অযোডর্োন্সড িোইট গিনিেেোর (ALH) গথকে 

 নরচোনিি িকযনেি এবং রোজস্থোকির গ োখরোি র্রুরূ্নর্ গরকঞ্জ এেটি নসরু্কিকটড 

টযোঙ্ক িিযবস্তুকি গি ণোস্ত্রটি সফির্োকব নিকি  েরো িকযনেি। 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

প্রোিি নসএনজ নবকিোদ রোই ‘Not Just A Nightwatchman: My Innings with 

BCCI' িোর্ে এেটি বই প্রেোয েকরকেি 

প্রোিি নিযন্ত্রে ও নিরীিে গজিোকরি (CAG) এবং 2017 সোকি সুনপ্রর্ গেোটভ -

নি ুি েনর্টির প্রধোি, নবকিোদ রোই "Not Just A Nightwatchman: My 

Innings with BCCI" নযকরোিোকর্র এেটি বই নিকখকেি গ খোকি এই প্রোিি 

আর্িো নবনসনসআই-এ িোৌঁ র 33 র্োকসর ের্ভেোকির েথো িুকি ধকরকেি।  

 ‘Tomb of Sand’ আন্তজভ োনিে বুেোর  ুরিোকরর জিয সংনিপ্ত িোনিেোরু্ি 

প্রথর্ নিনন্দ উ িযোস িকয উকঠকে  

আন্তজভ োনিে বুেোর  ুরিোকরর ইনিিোকস,  ীিোঞ্জনি শ্রী রনচি উ িযোস ‘Tomb 

of Sand’, প্রথর্ নিনন্দ র্োষোয গিখো েথোসোনিিয িকয উকঠকে গ টি র্ ভোদো ূণভ 

সোনিিয  ুরিোকরর জিয সংনিপ্ত িোনিেোরু্ি িকযকে। উ িযোসটি ইংকরনজকি 

অিুবোদ েকরকেি গডইনজ রেওকযি। ‘Tomb of Sand’ বইটি নবকের অিযোিয 

 োৌঁ চটি উ িযোকসর সোকথ প্রনিক োন িো েরকব। এই সোনিিয  ুরিোকরর আনথভে রূ্িয 

50,000  োউন্,,  ো গিখে এবং অিুবোদকের র্কধয সর্োির্োকব নবর্ি িকব। 

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

ইউনির্োনসভটি গ্রোন্টস েনর্যি DU, GGV-এ র্ীর্ গর্োই গচযোর প্রনিষ্ঠোর 

অিুকর্োদি নদকযকে 

নদনে নবেনবদযোিকযর র্ীর্ গর্োই গচযোর এবং েনত্তয ক়ির নবিোস ুকরর গুরু 

েোসীদোস নবেনবদযোিয ইউনির্োনসভটি গ্রোন্টস েনর্যি দ্বোরো অিুকর্োনদি িকযকে। 

দুটি গেন্দ্রীয প্রনিষ্ঠোকির েোকে  ৃথে নচঠিকি, ইউনজনস বকিকে গ  

নবেনবদযোিযগুনি নবদযর্োি যূিয  দগুনি  ূরণ েকর গচযোর তিনর েরকি  োকর 

এবং অিযোিয  ুিরোবৃত্ত বযযগুনি িোকদর জিয ইনির্কধয বরোেেৃি অকথভর জিয 

চোজভ  েরো গ কি  োকর। 
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রোষ্ট্র নি রোর্িোথ গেোনবন্দ র্োধব ুর গেদ গর্িোর উকদ্বোধি েকরকেি  

র্োরকির রোষ্ট্র নি শ্রী রোর্ িোথ গেোনবন্দ গুজরোকটর গ োরবন্দকরর র্োধব ুর গেকদ 

 োৌঁ চ নদিবযো ী র্োধব ুর গেদ গর্িোর উকদ্বোধি েকরকেি। র্ বোি েৃষ্ণ এবং 

রুনিণীর  নবত্র নর্িকির উদ ো কির উকেকযয প্রনি বের 2018 সোি গথকে 

সংিৃনি র্ন্ত্রকের সিক োন িোয গুজরোট সরেোর েিৃভ ে র্োধব ুর গেদ গর্িোর 

আকযোজি েরো িকে। র্োধব ুর গর্িো গুজরোটকে বোহ্রকির উত্তর- ূবভ অঞ্চকির 

সোকথ এেটি অনবকেদয বিকি সং ুি েকর। 

নবর্োিবন্দর েোউনন্সি আন্তজভ োনিে: 2021 সোকির জিয নবকের যীষভ 10টি বযস্তির্ 

নবর্োিবন্দর  

এযোরক োটভ  েোউনন্সি ইন্টোরিযোযিোি (ACI) 2021 সোকির জিয নবকের যীষভ 10টি 

বযস্তির্ নবর্োিবন্দকরর িোনিেো প্রেোয েকরকে৷ িোটভ সনফর্ল্-জযোেসি আটিোন্টো 

আন্তজভ োনিে নবর্োিবন্দর (ATL) 75.7 নর্নিযি  োত্রী নিকয িোনিেোর যীকষভ 

রকযকে৷ ডোিোস/কফোটভ  ওযোথভ ইন্টোরিযোযিোি এযোরক োটভ  (DFW) 62.5 নর্নিযি 

 োত্রী নিকয নদ্বিীয এবং গডির্োর ইন্টোরিযোযিোি এযোরক োটভ  (DEN) 58.8 

নর্নিযি  োত্রী নিকয িৃিীয স্থোকি রকযকে। 

 োত্রী  নরবিকির জিয যীষভ 10টি নবর্োিবন্দকরর র্কধয, 8টি র্োনেভ ি  ুিরোকষ্ট্র এবং 

দুটি চীকি রকযকে।  োত্রী েযোনফে, েোক ভো র্নিউর্ এবং নবর্োকির চিোচি সি 

নবকের নবর্োিবন্দরগুনি গথকে 2021 সোকির নবেবযো ী গডটোর প্রোথনর্ে 

সংেিকির নর্নত্তকি নবর্োিবন্দরগুনিকে স্থোি গদওযো িকযকে। 

2021 সোকির জিয নবকের যীষভ 10টি বযস্তির্ নবর্োিবন্দর: 

র্যোঙ্ক নবর্োিবন্দর  োত্রী 

1 আটিোন্টো 75,704,760 

2 ডোিোস গফোটভ  ওযোথভ 62,465,756 

3 গডির্োর 58,828,552 

4 নযেোক ো ও'িোকর 54,020,339 

5 িস একঞ্জকিস 48,007,284 

6 যোিভট 43,302,230 

7 অরিযোকিো ইন্টোরিযোযিোি 40,351,068 

8 গুযোংজু 40,259,401 

9 গচংদু 40,117,496 

10 িোস গর্ োস 39,754,366 
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