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National News 
 

আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় “Ek Pahal” অবিযান শুরু করররে 

টেলি-আইনের অধীনে গণ টরলিনেশেনে উৎসালিত েরার িন্য আইে ও 

লিচার মন্ত্রণািন়ের অধীে লিচার লিভাগ "Ek Pahal" োমে এেটি অলভযাে শুরু 

েনরনে। 17 টসনেম্বর টেনে 2 রা অনটাির পযযন্ত সারা টেনশ "Ek Pahal" 

েযানেইে চিনি। "Ek Pahal েযানেইেটি 34 টি রািয এিং টেন্দ্রশালসত 

অঞ্চনির 33 টি টিিা়ে 50,000 টি গ্রাম পঞ্চান়েনত  51,434 টি েমে সালভয স 

টসন্টারনে েভার েরনি। 
 

িাররের প্রথম দেশীয়িারি বনবমিে কু্রজ লাইনার চালু করররে IRCTC 

ইলি়োে টরিওন়ে েযাোলরং অযাি েয যলরিম েনপযানরশে (IRCTC) টমসাসয 

ও়োোরওন়েি টিিার েয যলরিম প্রাইনভে লিলমনেড দ্বারা পলরচালিত েনডয লি়ো 

ক্রয নির সানে  চয লি স্বাক্ষর েনরনে। এর উনেশ্য িি ভারনতর প্রেম 

টেশী়েভানি লেলমযত লিিাসিহুি ক্রয নির প্রচার ও লিপণে েরা । এটি িি 

িেসাধারনণর িন্য পযযেে পলরনেিার IRCTC-এর অধীনে আনরেটি অলিশ্বাস্য 

লিিাসিহুি ভ্রমণ অফার। 

টেশী়েভানি লেলমযত ক্রয িটির মাধ্যনম যাত্রীরা িেলপ্র়ে ভারতী়ে এিং আন্তিয ালতে 

পযযেে টেন্দ্র-টযমে টগা়ো, লেউ, টোলচ, িাক্ষাদ্বীপ দ্বীপপযঞ্জ এিং শ্রীিঙ্কা প্রভৃলত 

স্থানে টযনত পারনি । 
 

2050 সারলর মরে িারে েৃেীয় িৃহত্তম আমোবনকারক দেশ হরে চরলরে  

UK এর আন্তজি াবেক িাবণজয বিিারের প্রকাবশে প্রবেরিেরন িলা 

হরয়রে, 2050 সারলর মরে িারে বিরের েৃেীয় িৃহত্তম আমোবনকারক 

দেশ হরে চরলরে । 2050 সারলর মরে বিেব্যাপী আমোবনর 5.9 শোাংশ 

দশয়াররর সরে িারে চীন ও যুক্তরারের পর েৃেীয় িৃহত্তম 

আমোবনকারক দেশ হরি। 

িেি মারন িারে সিরচরয় দিবশ আমোবনকারক দেরশর োবলকায় অষ্টম 

স্থারন ররয়রে, যার 2.8 শোাংশ দশয়ার ররয়রে। দলািাল দেড আউটলুক 

বররপাটি  অনুযায়ী, োবলকায় িাররের অিস্থান  2030 সারলর মরে 30.9 

শোাংশ দশয়াররর সারথ চেুথি স্থারন চরল যারি। 
 

দকন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ দোয়াল ন্যাশনাল বসেল উইরডা বসরেম চালু কররলন 

টেন্দ্রী়ে িালণিয ও লশল্প মন্ত্রী পীযূে টগা়োি লিলেন়োগোরীনের িন্য এিং ব্যিসার 

িন্য ‘ন্যাশোি লসনেি উইনিা লসনেম (NSWS)’ চািয েনরনেে। NSWS 

এেটি লসনেি উইনিা টপােয াি যা লিলেন়োগোরীনের িা উনযািানের িন্য 

সরোনরর োে টেনে অেযনমােে এিং োড়পত্র পাও়োর িন্য ও়োে েপ শপ 

লিনসনি োি েরনি। এটি ভারনত লিলেন়োগোরীনের, উনযািানের ব্যিসার 

প্রন়োিেী়ে অেযনমােে এিং টরলিনেশনের িন্য সরোলর অলফসগুলিনত 

টেৌড়ানো টেনে লিরত োেনত সািায্য েরনি । 
 

োৎপযি: 

• েতয ে এই ব্যিস্থার িক্ষয িি িাস্তুতনন্ত্রর স্বচ্ছতা, িিািলেলিতা এিং 

প্রলতলক্র়োশীিতা আো। 

• িতয মানে, টপােয ািটি 18 টি টেন্দ্রী়ে লিভানগ এিং 9 টি রানিয অেযনমােে 

টে়ে। িালে 14 টি টেন্দ্রী়ে লিভাগ এিং পাাঁ চটি রািয 2021 সানির 

লডনসম্বনরর মনধ্য যযি েরা িনি। 

• টপােয ািটি ইেনভে ইলি়োর সানে লমনি লশল্প ও অভযন্তরীণ িালণনিযর 

উন্ন়েে লিভাগ (DPIIT) টযৌেভানি ততলর েনরনে। 
 

প্রধানমন্ত্রী বডবজটাল স্বাস্থয বমশন চালু কররিন 

প্রধােমন্ত্রী েনরন্দ্র টমােী 27 টসনেম্বর িাতী়ে লডলিোি টিিে লমশে 

(NDHM) -এর টেশব্যাপী টরাি-আউে ট ােণা েরনত চিনেে, যার োমেরণ 

েরা িন়েনে প্রধােমন্ত্রী লডলিোি টিিে লমশে (PM-DHM)। এর অধীনে 

এেটি অেন্য লডলিোি স্বাস্থয ID মােযেনে টেও়ো িনি, যানত ব্যলির সমস্ত 

স্বাস্থয টরেডয  োেনি। ID আধার এিং ব্যিিারোরীর টমািাইি েম্বনরর মনতা 

লিশে লিিরণ ব্যিিার েনর ততলর েরা িনি  । 
 

সরকার ইবডয়া দডিট দরজলুযশন দকাম্পাবন বলবমরটড (IDRCL) প্রবেষ্ঠা 

করররে 

সরোর এেটি সেে ব্যিস্থাপো টোোলে (AMC) প্রলতষ্ঠা েনরনে, যার োম 

ইলি়ো টডিে টরনিালিউশে টোোলে লিলমনেড (IDRCL) । এর পলরনশালধত 

মূিধে 80.5 িক্ষ োো এিং অেযনমালেত মূিধে  50 টোটি োো। IDRCL 

খারাপ ঋণ পলরনশাধ েরনত ন্যাশোি অযানসে লরেেোেশে টোোলে 

লিলমনেনডর (NARCL) সনে লমনি োি েরনি । 

ব্যাংে অি িনরাো (BoB), পাঞ্জাি ন্যাশোি ব্যাংে (PNB), ব্যাংে অফ ইলি়ো 

(BoI), ব্যাংে অফ মিারাষ্ট্র, SBI, ইউলে়েে ব্যাংে অফ ইলি়ো, েযাোরা 

ব্যাংে, ইলি়োে ব্যাংে এিং IDBI ব্যাংে IDRCL এর টশ়োরনিাল্ডার। 
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International News 
 

ইরান দকা-অপাররশন অেিানাইরজশরনর নিম সেস্য হরয়রে  

সাংিাই টোঅপানরশে অগযাোইনিশনের (SCO) এর পূণয সেস্য লিনসনি 

ইরােনে আেযষ্ঠালেেভানি অন্তভযয ি েরা িন়েনে । তালিলেস্তানের দুশানেনত 

SCO টেতানের 21 তম শীেয সনেিনে ইরােনে পূণয সেস্য লিনসনি স্বীেৃলত 

টেও়োর লসদ্ধান্ত ট ােণা েরা ি়ে। সাংিাই টো-অপানরশে অগযাোইনিশনের 

(SCO) 21 তম শীেয সনেিনের টশনে, সংগঠনের আেটি প্রধাে সেনস্যর 

টেতারা ইসিামী প্রিাতন্ত্র ইরানের সেস্যপেনে  পূণয সেস্য িনত সেত িে । 
 

কানাডার প্রধানমন্ত্রী বহরসরি েৃেীয় দময়ারে জয়ী হরলন জাবেন েুরডা 

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাবেন েুরডা  দেরশর প্রধানমন্ত্রী বনিিাচরনর েৃেীয় 

দময়ারে জয়ী হরলন ।  49 িের িয়সী জাবেন েুরডার বলিাররল পার্টি  

বনিিাচরন সাংখ্যালঘু আসন বজেরে দপররবেল। জাবেন েুরডা 2015 সাল 

দথরক ক্ষমোয় এরসবেরলন । 

 

হারেবররে বিটকরয়রনর প্রবেষ্ঠাো সারোবশ নাকারমারটার মূবেি  উরমাচন 

করা হরয়রে 

িানেলর লিেেন়েনের প্রলতষ্ঠাতা সানতালশ োোনমানোর মূলতয  উনমাচে েনরনে। 

িানেলরর রািধােী িযোনপনে টরানঞ্জর মূলতয  উনমাচে েরা ি়ে। লিেেন়েে 

লডলিোি মযদ্রার প্রলতষ্ঠাতার প্রলত শ্রদ্ধা িাোনত সারা লিনশ্ব এই প্রেম এই 

ধরনের মূলতয  স্থাপে েরা িন়েনে । এটি িযোনপনের ডযালেউি েেীর োনে এেটি 

ব্যিসাল়েে পানেয  লেলমযত িন়েনে। 

 

State News 
 

মবণপুররর সীরারখাং বচবল এিাং োরমাংলাং কমলা দলিু বজআই টযাে দপরয়রে 

মলণপযনরর দুটি লিখ্যাত পণ্য টযমে িানেই মলরচ, যা মলণপযনরর উেরুি টিিা়ে 

পাও়ো যা়ে এিং এটি তার অেন্য স্বানের িন্য পলরলচত, এিং তানমংিং 

ম্যািালরে েমিা টিিযনে লিওগ্রালফোি ইলিনেশে (GI) েযাগ টেও়ো িন়েনে। 

এটি মলণপযনরর ইলতিানসর এেটি ঐলতিালসে মাইিনোে এিং এটি ভলিষ্যনত 

মলণপযনরর েৃেেনের আ়ে িৃলদ্ধ েরনি। 
 

হারথই মবরচ সম্পরকি : 

িানেই মলরচ এেটি ভাি অযালন্ট-অলিনডন্ট লিনসনি োি েনর এিং এটি উচ্চ 

েযািলস়োম ও লভোলমে লস এর মাত্রা ধারণ েনর। এটির এেটি অতযন্ত উচ্চ 

আনমলরোে স্পাইস টেড অযানসালসন়েশে (ASTA) এর রনের মাে আনে, যা 

িি 164। মলরনচর উনতািেনযাগ্য রে সাধারণত ASTA মাে ব্যিিার েনর 

প্রোশ েরা ি়ে।  
 

োরমাংলাং ম্যাডাবরন অররঞ্জ সম্পরকি : 

তানমংিং ম্যািালরে েমিা রনের 232.76 গ্রাম ওিেযযি িনড়া আোনরর ফি 

। এটি এেটি অেন্য লমলি এিং স্বানে এটি েে । এটি উচ্চ রসযযি (প্রা়ে 45 

শতাংশ) এিং অযাসেরলিে অযালসড (48.12 লমগ্রা/100 লমলি) সমৃদ্ধ। এই 

েমিা টিিযগুলি তানমংিং পািানড় 1,800 টিটর লিসৃ্তত এিাো়ে িমা়ে । 
 

'Katley' বসবকরমর দেট বিশ বহরসরি দঘাবষে হরয়রে লসলেম সরোর 

'Cooper Mahseer' টে, যা স্থােী়েভানি 'Katley' োনম পলরলচত, এটিনে 

টেে লফশ লিনসনি ট ােণা েনরনে। Neolissochilus hexagonolepis কুপার 

মািসীনরর তিজ্ঞালেে োম। েযােলি মানের গুরুত্ব তয নি ধরার িন্য এিং এর 

সংরক্ষণ ব্যিস্থা়ে টিার লেনত এই লসদ্ধান্ত টেও়ো িন়েনে। মােটির উচ্চ িািার 

মূল্য রন়েনে এিং রানিযর িেসাধারনণর োনে এটি অতযন্ত পেন্দেী়ে। 

লসলেম সরোর রানিযর িিাশ়েগুলিনে মাে ধরার োযযক্রনমর িন্য উমযি 

ট ােণা েনরনে। লসলেম মৎস্য লিলধ, 1990 এর অধীনে িতয মাে লিধাে অেযসানর 

িিাশন়ে মাে ধরার িন্য আগ্রিী পৃেে টিনি িা টিনি সমিা়ে সলমলত িা 

SHG-র িন্য িাইনসন্স িালর েরা িনি। পলিম লসলেনমর টিগনশপ এিং পূিয 

লসলেনমর লেেচয  এিং টরারাোং। িিাশ়েগুনিা িি উতর লসলেনমর চয ংোং, 

পলিম লসলেনমর টিগনশপ এিং পূিয লসলেনমর লেেচয  ও টরারাোং। 
 

নাোল্যারড িাররের 61 েম সিটওয়যার দটকরনালবজ পাকি  দসন্টার দখালা 

হরয়রে 

োগাল্যানির প্রেম এিং ভারনতর 61 তম সফেও়েযার টেেনোিলি পােয  অফ 

ইলি়ো (STPI) টসন্টার টোলিমা়ে উনদ্বাধে েরা িন়েনে। টোলিমা়ে STPI 

টসন্টানরর উনদ্বাধে এই অঞ্চনি ভলিষ্যৎ প্রিনমর িন্য অনেে সযনযাগ সৃলি 

েরনি িনি অেযমাে েরা িনচ্ছ ।  
 

উত্তরপ্ররেশ সরকার ‘ইরলকেবনক পাকি ’ স্থাপন কররে চরলরে  

টযাগী আলেতযোনের টেতৃত্বাধীে উতরপ্রনেশ সরোর ইনিেেলেি লশনল্পর 

উন্নলতসাধে েরার িন্য েন়েডার োনে যমযো এিনপ্রসওন়ে ইিালে়োি 

টডনভিপনমন্ট অেলরটি (YEIDA) এিাো়ে এেটি 'ইনিেেলেে পােয ' গনড় 

টতািার প্রস্তাি অেযনমােে েনরনে। টি়োর লিমােিন্দনরর োনে YEIDA এর 

250 এের এিাো়ে পােয টি গনড় টতািার প্রস্তাি েরা িন়েনে। 
 

পাকি র্ট সম্পরকি : 

• িাতী়ে ও আন্তিয ালতে টোোলেগুনিা টমািাইি টফাে, টিলভ এিং 

অন্যান্য ইনিেেলেে লডভাইস ও আেযোলেে লিলেসপত্র এই পানেয র 

ইউলেনে ততরী েরনি । 

• েতয ে ইনিেেলেে পােয টি প্রা়ে 50,000 টোটি োোর লিলেন়োনগ লেলমযত 

িনি এিং িািার িািার স্থােী়ে যযিেনের েমযসংস্থাে সৃলি েরনি। 
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োবমলনাডু এিাং পুদুরচবরর সমুদ্র সসকেগুবল 'নীল পোকা' সার্টি বিরকশন 

দপরয়রে 

ভারনতর আরও দুটি সমযদ্র তসেতনে "ব্লু ফ্ল্যাগ" সাটিয লফনেশে টেও়ো িন়েনে, 

যা এেটি আন্তিয ালতে ইনো-টিনভি েযাগ । এরফনি টেনশর এই ধরনের সমযদ্র 

তসেনতর সংখ্যা 10 টি িন়েনে । এই িের সাটিয লফনেশে পাও়ো দুটি তসেত িি 

তালমিোড়যর টোভািাম এিং পযদুনচলরর ইনডে। 

ফাউনিশে ফর এেভা়েরেনমন্ট এডয নেশে (FEE), টডেমােয   লশিরািপযর-

গুিরাে, ট া িা-লেউ, োসারনোড এিং পদুলিদ্রী-েণযােে, েপ্পে-টেরািা, 

রুলশনোিা-অন্ধ্র-এর আেটি মনোেীত সমযদ্র তসেনতর িন্যও পযেরা়ে 

সাটিয লফনেশে লেন়েনে।  
 

লাোখ "বহমালয়ান বিল্ম দিবেিাল 2021" এর প্রথম সাংস্করণ চালু কররে 

চরলরে  

'য লিমাি়োে লফল্ম টফলেভাি -2021' (THFF) এর প্রেম সংস্করণ িাোনখর 

টিনি 24 টেনে 28 টসনেম্বর পযযন্ত অেযলষ্ঠত িনি। িাোনখর টেন্দ্রশালসত 

অঞ্চি প্রশাসে েতৃয ে চিলচ্চত্র উৎসি অলধেপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণাি়ে 

এিং ভারত সরোনরর সিনযালগতা়ে চিলচ্চত্র উৎসনির আন়োিে েরা িনচ্ছ। 

িাোখ স্বা়েতশালসত পািযতয উন্ন়েে পলরেে, টিি -এর সিনযালগতা়ে চিলচ্চত্র 

উৎসনির আন়োিে েরা িনচ্ছ। পাাঁ চ লেেব্যাপী চিলচ্চত্র উৎসিটি ভারনতর 

স্বাধীেতার 75 িের পূলতয  উপিনক্ষ ‘আিােী ো অমৃত মনিাৎসি’ উেযাপনের 

এেটি অংশ। 
 

আসারমর কামরূপ দজলার োয়াোাঁ ওরয় একর্ট চা পাকি  স্থাপন করা হরয়রে  

আসাম কামরূপ দজলার োয়াোাঁ ওরয় একর্ট চা পাকি  স্থাপন কররে। এই 

চা িাোরন একই োরের বনরচ থাকরি দরল ও িন্দর সাংরযাে, কারেিা 

এিাং গুোরমর সুবিধা, প্রবক্রয়াকরণ সুবিধা দযমন চা গ্রাইবডাং, দেবডাং, 

প্যারকবজাং এিাং অন্যান্য ইউর্টবলর্ট সাবিি স । 

চা িাগাে টোোলেগুলি টসগুে ও আগর টরাপনণর িন্য িাগানের িলম ব্যিিার 

েনর িা চা িাগাে লিলক্র েনর । মন্ত্রী িনিে টয, চা িাগানের মালিেরা তানের িলম 

লিলক্র েরনত পারনি ো োরণ লিি টেও়ো িলমগুলি এখেও আসাম সরোনরর 

মালিোোধীে এিং পলরিনতয  তানের উদ্ভািে এিং রযালিংন়ের লেনে মনোলেনিশ 

েরনত িিা িন়েনে । 

 

Economy News 
 

OECD FY22 দে িাররের GDP িৃবির পূিিানুমান কবমরয় 9.7% করররে 

অগযাোইনিশে ফর ইনোেলমে টো-অপানরশে অযাি টডনভিপনমন্ট 

(OECD) চিলত অেযিেনরর িন্য ভারনতর GDP িৃলদ্ধর পূিযােযমােনে সামান্য 

হ্রাস েনর 9.7%েনরনে, যা 20 টিলসস পন়েন্ট (bps) হ্রাস েনরনে। FY23 -এর 

িন্য, OECD ভারনতর GDP িৃলদ্ধ িৃলদ্ধর পূিযােযমােনে 30 টিলসস পন়েন্ট 

েলমন়ে 7.9% েনরনে। 
 

ADB FY22 এর জন্য িাররের GDP পূিিািাস কবমরয় 10% করররে 

এলশ়োে টডনভিপনমন্ট ব্যাংে (ADB) চিলত অেযিের, 2021-22 (FY22) -

এর িন্য ভারনতর অেযনেলতে প্রিৃলদ্ধর পূিযাভাসনে েলমন়ে 10 শতাংশ েনরনে। 

এর আনগ এটি 11 শতাংনশ অেযমাে েরা িন়েলেি। ম্যালেিা-লভলতে িহুপালক্ষে 

তিলিি সংস্থা ADB 2022-23 (FY23) -এর িন্য GDP প্রিৃলদ্ধ 7.5 শতাংশ 

িও়োর পূিযাভাস লেন়েনে। 

 

Rankings & Reports 
 

দলািাল ইরনারিশন ইনরডক্স 2021 এ িারে 46 েম স্থারন অিস্থান করররে   

ও়োল্ডয  ইনন্টনিেচয ়োি প্রপাটিয  অগযাোইনিশে (WIPO) েতৃয ে প্রোলশত 

টলািাি ইনোনভশে ইেনডি 2021 এ ভারত 46 তম স্থানে রন়েনে। গত 

িেনরর স্থাে টেনে ভারত দুই ধাপ এলগন়েনে। লেম্ন মধ্য আন়ের টশ্রণীভয ি 

টগাষ্ঠীর অধীনে, লভন়েতোনমর পনর ভারত লদ্বতী়ে স্থানে রন়েনে। টলািাি 

ইনোনভশে ইেনডি 2021 132 টি টেনশর ইনোনভশনের ইনোলসনেম 

পারফরম্যান্স েযাপচার েনর এিং সাম্প্রলতে তিলশ্বে ইনোনভশনের  

প্রিণতাগুলি েযাে েনর। 
 

দলািাল ইরনারিশন ইনরডক্স 2021 র্যাবকাংরয় শীষি 5 র্ট দেশ: 
 

Rank দেশ Score 

1 েম সযইিারল্যাি 65.5 

2 তম সযইনডে 63.1 

3 তম মালেয ে যযিরাষ্ট্র 61.3 

4 তম যযিরািয 59.8 

5 তম েলক্ষণ টোলর়ো 59.3 

46 েম ভারত 36.4 

 

FSSAI েৃেীয় রাজয খাদ্য বনরাপত্তা সূচক 2021 প্রকাবশে হরয়রে 

টেন্দ্রী়ে স্বাস্থয ও পলরিার েল্যাণ মন্ত্রী, মেসযখ মান্দালি়ো খায লেরাপতার পাাঁ চটি 

প্যারালমোর িযনড় রানিযর েমযক্ষমতা পলরমানপর িন্য ভারনতর খায লেরাপতা 

ও মাে েতৃয পনক্ষর (FSSAI) তৃতী়ে রািয খায লেরাপতা সূচে (SFSI) প্রোশ 

েনরনেে। লতলে 2020-21 সানির  ranking এর লভলতনত ে়েটি শীেযস্থােী়ে 

রািয/টেন্দ্রশালসত অঞ্চিনে তানের অসাধারণ পারফরম্যানন্সর িন্য সোলেত 

েনরনেে। 
 

সূচরক নয়র্ট শীষিস্থানীয় রাজয/দকন্দ্রশাবসে অঞ্চরলর োবলকা এখারন 

দেওয়া হল: 

 

িড রাজয: 

• গুিরাে 

• টেরািা 

• তালমিোড়য 
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দোট রাজয: 

• টগা়ো 

• টম াি়ে 

• মলণপযর 
 

UT এর মরে: 

• িেয ও োশ্মীর, 

• আন্দামাে ও লেনোির দ্বীপপযঞ্জ 

• েতয ে লেলি 

 

Business News 
 

HDFC ব্যাক দকা-ব্র্যারডড দক্রবডট কাডি  চালু কররে Paytm -এর সরে 

চুবক্ত করররে 

HDFC ব্যাঙ্ক ব্যিসা়েীনের লভসা প্ল্যােফনময টো-রযানিড টক্রলডে োডয  প্রোনের 

িন্য শীেযস্থােী়ে টপনমন্ট টোোলে Paytm-এর সানে পােয োরলশনপর ট ােণা 

েনরনে । HDFC ব্যাংে-টপটিএম টো-রযানিড টক্রলডে োডয গুলি উৎসনির 

মরসযনম অেযাৎ অনটািনর চািয িনি । টক্রলডে োনডয র উচ্চ টভািার চালিো, 

সমাে মালসে লেলস্ত (EMIs), এিং িাই োউ টপ টিোর  (BNPL) লিেল্প ও 

সেূণয সযযে পণ্য 2021 সানির লডনসম্বনরর মনধ্য চািয েরা িনি। 

 

Agreement News 
 

ISRO, CBSE এর সরে বনবে আরয়াে পাটি নারবশপ করর সু্কল বশক্ষাথীরের 

জন্য ‘দেস চযারলঞ্জ’ চালু করররে 

ISRO এিং CBSE -র সিনযালগতা়ে েীলত আন়োনগর অেি ইনোনভশে 

লমশনের অধীনে  ভারত িযনড় স্কয ি লশক্ষােীনের িন্য ‘টস্পস চযানিঞ্জ’ চািয েরা 

িন়েনে । এই চযানিঞ্জটি সারা টেনশর সমস্ত স্কয নির োত্র, পরামশযোতা এিং 

লশক্ষেনের িন্য লডিাইে েরা িন়েনে, যারা শুধযমাত্র অেি টিঙ্কালরং ল্যািগুলির  

(ATL) সানে যযি ে়ে িরং সমস্ত ATL লিিীে স্কয নিরও িন্য। 

এই চযানিনঞ্জর উনেশ্য িি স্কয নির তরুণ লশক্ষােীনের মনধ্য ইনোনভশেনে 

উৎসাি প্রোে েরা এিং তানের টস্পস টসটনর এমে লেেয  ততলর েরনত সক্ষম 

েরা যা তানের শুধযমাত্র টস্পস সেনেয  িােনত সািায্য েরনি ো িরং এমে লেেয  

ততলর েরনত সক্ষম েরনি যা টস্পস টপ্রাগ্রাম লেনি ব্যিিার েরনত পারনি । 
 

 

NPCI বলক্যযইড গ্ৰুরপর  সারথ UPI QR- বিবত্তক দপরমন্ট গ্রহরণর জন্য 

পাটি নারবশপ করররে  

NPCI ইন্টারন্যাশোি টপনমন্টস লিলমনেড (NIPL) Pte লিকুইড গ্রুপ 

লিলমনেনডর (লিকুইড গ্রুপ) সানে উতর এলশ়ো এিং েলক্ষণ-পূিয এলশ়োর 10 টি 

িািানর UPI QR- লভলতে টপনমন্ট গ্রিণনযাগ্যতা সক্ষম েরনত পােয োরলশপ 

েনরনে । এই পােয োরলশপ BHIM অযাপ ব্যিিারোরীনের 2022 সানির শুরু 

টেনে লসোপযর, মািন়েলশ়ো, োইল্যাি, লফলিপাইে, লভন়েতোম, েনম্বালড়ো, 

িংেং, তাইও়োে, েলক্ষণ টোলর়ো এিং িাপানের 10 টি িািানর UPI QR- 

লভলতে অেয প্রোে েরনত সািায্য েরনি। 

লিকুইড গ্রুনপর সানে এই টেৌশিগত পােয োরলশপ লিশ্বব্যাপী িািানর আমানের 

শলিশািী এিং িেলপ্র়ে টপনমন্ট সমাধাে গ্রিনণর লেনে টেও়ো এেটি দুেয ান্ত 

পেনক্ষপ। এটি UPI QR-লভলতে টপনমন্ট গ্রিণ এিং এলশ়োে িািানর টস্কি-

আপ সক্ষম েরনি। 
 

বজ এন্টাররটইনরমন্ট এিাং দসাবন বপকচাসি একীিূে হওয়ার চুবক্তরে স্বাক্ষর 

করররে 

ZEE এন্টারনেইেনমন্ট এন্টারপ্রাইি লিলমনেনডর (ZEEL) পলরচািো পেযে 

সিযসেলতক্রনম সলে লপেচাসয টেেও়োেয স ইলি়ো (SPNI) টোোলের সানে 

এেীভূত িও়োর অেযনমােে লেন়েনে। এেীভূতেরনণর অংশ লিসানি, SPNI -

এর টশ়োরনিাল্ডাররা SPNI -টত প্রিৃলদ্ধ মূিধেও টযাগ েরনি, যা তানের 

এেীভূত সতা়ে সংখ্যাগলরষ্ঠ টেেনিাল্ডার িাোনি। এেীভূত সতানে ভারতী়ে 

েে এিনচনঞ্জ তালিোভয ি েরা িনি। 
 

চুবক্তর্ট সম্পরকি : 

• টযৌে টোোলেনত লি এন্টারনেইেনমনন্টর 47.07 শতাংশ টশ়োর োেনি, 

আর সলে ইলি়োর  52.93 শতাংশ টশ়োর োেনি। 

• এেীভূত িও়োর পনর, সলে ইলি়ো এেীভূত সংস্থা়ে অলধোংশ পলরচািে 

লেন়োনগর অলধোর পানি। 

• লি এন্টারনেইেনমনন্টর CEO পযলে টগান়েঙ্কা 5 িেনরর িন্য এেীভূত 

সতার MD এিং CEO িনিে। 

 

Appointment News 
 

আলকা নাবেয়া অররারা NSIC-এর CMD বহরসরি বনযুক্ত হরলন  

আিো োলে়ো অনরারা ন্যাশোি স্মি ইিালেি েনপযানরশে লিলমনেনডর 

(CMD) টচ়োরম্যাে োম ম্যানেলিং লডনরটর (CMD) লিনসনি লেযযি 

িন়েনেে। 14 টসনেম্বর, 2021 তালরনখ লতলে  এই পেটির োল়েত্ব গ্রিণ 

েনরনেে। লতলে ক্ষয দ্র, টোে ও মাঝালর লশল্প মন্ত্রণািন়ের এেিে যযগ্ম সলচি। 
 

ন্যাশনাল স্মল ইডাবিজ করপিাররশন বলবমরটড সম্পরকি : 

ন্যাশোি স্মি ইিালেি েনপযানরশে লিলমনেড (NSIC) 1955 সানি প্রলতলষ্ঠত 

এেটি লমলে রত্ন টোোলে। এটি ভারনতর মাইনক্রা, স্মি অযাি লমলড়োম 

এন্টারপ্রাইি মন্ত্রনের অধীনে পনড় এিং MSME মন্ত্রণািন়ের লিলভন্ন লস্কনমর 

টোডাি এনিলন্স লিনসনি োি েনর। 
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পাঞ্জারির পরিেী মুখ্যমন্ত্রী  চরলরেন চরণবজৎ বসাং চন্নী 

েযানেে অমলরন্দর লসং মযখ্যমন্ত্রী পে টেনে পেতযাগ েরার পর  োলরগলর লশক্ষা 

মন্ত্রী চরণলিৎ লসং চন্নীনে পাঞ্জানির েতয ে মযখ্যমন্ত্রী লিনসনি লেিযালচত েরা িন়েনে  

। লতলে পাঞ্জাি েংনগ্রস টিলিসনিটিভ পাটিয র (CLP) টেতা লিসানি লেিযালচত 

িন়েনেে। লতলে িনিে চামনেৌর সানিি লিধােসভা টেনন্দ্রর লিধা়েে। লতলে 

পাঞ্জানির প্রেম েলিত মযখ্যমন্ত্রী িনত চনিনেে । 

েযানেে অমলরন্দর লসং এিং পাঞ্জাি প্রনেশ েংনগ্রস েলমটির (PPCC) প্রধাে 

েভনিযাত লসং লসধযর মনধ্য েন়েে মানসর দ্বনের পনর শলেিার পাঞ্জানির 

মযখ্যমন্ত্রী পে টেনে লতলে পেতযাগ েনরলেনিে। 
 

বিরনা দপরমন্টস ব্যাাংক পকজ বিপাঠীরক ব্র্যাড অযাম্বারসডর বহরসরি 

বনরয়াে করররে 

লফনো টপনমন্টস ব্যাংে (FPBL) ভারতী়ে অলভনেতা পঙ্কি লত্রপাঠীনে 

টোোলের প্রেম রযাি অযাম্বানসডর লিনসনি দুই িেনরর িন্য লেন়োগ েনরনে। 

পঙ্কি লত্রপাঠি লফনো টপনমন্টস ব্যাংনের লিলভন্ন প্ল্ােফময িযনড় লিলভন্ন পণ্য ও 

পলরনেিার  প্রচানরর িন্য মানেয টিং েযানেইনের মযখ িনিে। 

শুরুনত অলভনেতা লফনো ব্যাংনের 'Fikar Not' েযানেনের প্রেম প্রচানরর 

মযখ িনিে।  
 

দিসিুক ইবডয়া রাজীি আেরওয়ালরক পািবলক পবলবসর প্রধান বহরসরি 

বনরয়াে করররে 

দিসিুক ইবডয়া প্রাক্তন আইএএস অবিসার রাজীি আেরওয়ালরক 

পািবলক পবলবসর পবরচালক বহরসরি বনরয়াে করররে । বেবন আাঁবখ 

োরসর স্থারন এই পরে বনযুক্ত হন । আাঁবখ োস েে িের অরটািরর 

দকাম্পাবন েযাে কররবেরলন। দেরশ ডানপন্থী দনোরের বিরুরি 

বিরেষমূলক মন্তব্য করার জন্য বেবন বিেরকি র সমু্মখীন হরয়বেরলন । 

রাজীি আেরওয়াল োর নেুন িূবমকায় িাররে দিসিুরকর জন্য 

গুরুত্বপূণি নীবে বনধিারণ  কররিন এিাং িাররে এই দকাম্পাবনর দনেৃত্ব 

দেরিন । এরমরে ব্যিহারকারীর বনরাপত্তা, েথ্য সুরক্ষা, দোপনীয়ো, 

অন্তিুি বক্ত এিাং ইন্টাররনট পবরচালনা প্রিৃবে অন্তিুি ক্ত থাকরি । 
 

জাবেসাংরঘর প্রধান সকলাস সেযাথীরক SDG অযাডরিারকট বহরসরি 

বনরয়াে করা হল  

টোনিি শালন্ত লিি়েী তেিাশ সতযােীনে িালতসংন র মিাসলচি আনন্তালেও 

গুনতনরস িালতসংন র 76 তম সাধারণ অলধনিশনে সানেনেিি 

টডনভিপনমন্ট টগািনসর (এসলডলি) অযাডনভানেে লিনসনি লেযযি েনরনে  । 

আনন্তালেও গুনতনরস তেিাশ সতযােী, STEM েমী ভযানিলন্টো মযনোি 

রািাোি, মাইনক্রাসফনের টপ্রলসনডন্ট রযাড লস্মে এিং টে-পপ সযপারোর 

ব্ল্যােলপন্েনে েতয ে SDG অযাডনভানেে লিসানি লেন়োগ েনরনেে । এর ফনি, 

িালতসংন র এখে টমাে 16 টি SDG অযাডনভানেে িন়েনে । 
 

SDG অযাডরিারকট সম্পরকি : 

• SDG অযাডনভানেেরা তানের প্রভাি লিস্তারোরী টক্ষত্রগুলি ব্যিিার েনর 

েতয ে লেিযাচেী এিাো়ে টপৌাঁোনোর িন্য োি েনর এিং মােযনের  িন্য 

সানেনেিি টডনভিপনমন্ট িক্ষযমাত্রার প্রলতশ্রুলতও  রক্ষা েনর। 

• িালতসং  িনিনে টয িিিা়েয ব্যিস্থা, লডলিোি লিভািে, লিে সমতা এিং 

লশশুনের অলধোনরর উন্নলতসাধে েরা িি েতয ে SDG দ্বারা লেন়োগ েরা 

অযাডনভানেেনের প্রধাে লিে়ে। 

 

িারে সরকার নাো শাবন্ত আরলাচনার জন্য করথাপকথক বহরসরি আরএন 

রবির পেেযােপি গ্রহণ করররে 

োগা শালন্ত আনিাচোর িন্য েনোপেেে লিনসনি আরএে রলির পেতযাগ গ্রিণ 

েনরনে ভারত সরোর। োগা শালন্ত চয লি স্বাক্ষনরর িন্য আরএে  রলি টিশ 

েন়েে িের ধনর প্রধাে লিনদ্রািী টগাষ্ঠীর সনে আনিাচো েনরনেে । সম্প্রলত, 

আর এে রলি তালমিোড়যর গভেযর লিনসনি লেযযি িন়েনেে। অক্ষ়ে লমশ্রনে েতয ে 

শালন্ত আনিাচোর েনোপেেে লিনসনি লেন়োগ েরা িনত পানর। লতলে িতয মানে 

টগান়েন্দা িযযনরানত োল়েত্ব পািে েরনেে। 

 

ইসররার প্রাক্তন প্রধান দক কস্তুবররেন বশক্ষা মন্ত্রণালরয়র প্যারনরলর প্রধান 

বহসারি বনযুক্ত হরলন  

টেন্দ্রী়ে লশক্ষা মন্ত্রে স্কয নির োত্রোত্রীনের, লশক্ষেনের এিং প্রাপ্তি়েস্কনের 

লশক্ষার িন্য েতয ে পাঠযক্রম ততলরর িন্য 12 সেনস্যর এেটি েলমটি গঠে 

েনরনে। িাতী়ে লশক্ষােীলত -2020 (NEP-2020) -এর খসড়া েলমটির 

সভাপলত টে েস্তুলররােনের টেতৃনত্ব চারটি িাতী়ে লশক্ষাক্রম োঠানমা (NCFs) 

ততলরর োল়েত্বপ্রাপ্ত এই প্যানেি। 

 

Science & Technology 
 

আকি র্টক অনুসন্ধানকারী ম্যাবথউ দহনসরনর নামানুসারর চন্দ্র ক্রযাটার 

নামকরণ করা হরয়রে  

ইন্টারন্যাশোি অযানোেলমেযাি ইউলে়েে চাাঁ নের েলক্ষণ টমরুনত অিলস্থত 

এেটি গনতয র োম লেন়েনে আেয টিে এিনপ্ল্ারার ম্যালেউ টিেসনের োমােযসানর । 

টিেসনের োনম গনতয র োমটি রাখার প্রস্তাি লেন়েলেনিে িডয াে টরেিনফল্ডার | 

 

আরটি বমস দপ্রাগ্রাম সম্পরকি : 

আনেয লমস টপ্রাগ্রামটি োসা দ্বারা চািয েরা িন়েলেি যার িক্ষয লেি টিেসে 

ক্রযাোনর চন্দ্র অলভযাত্রীনের পরিতী টেে অিতরণ েরা।  
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Summits & Conference 
 

প্রধানমন্ত্রী নররন্দ্র দমােী 21েম SCO সিায় িাচুি য়াবল বনরজর িক্তব্য রারখন 

সাংিাই টোঅপানরশে অগযাোইনিশে (SCO) োউলন্সি অি টিডস অফ 

টেনের 21 তম সভা িাইলরড ফরম্যানে 17 টসনেম্বর, 2021 তালরনখ  

তালিলেস্তানের দুশানেনত অেযলষ্ঠত িন়েলেি। তালিলেস্তানের টপ্রলসনডন্ট 

ইমামালি রািমনের সভাপলতনত্ব তিঠেটি অেযলষ্ঠত ি়ে। এটি লেি িাইলরড 

ফরম্যানে অেযলষ্ঠত প্রেম SCO সনেিে এিং চতয েয শীেয সনেিে টযখানে 

ভারত SCO-র পূণযাে সেস্য লিনসনি অংশগ্রিণ েনরলেি। 

ভারতী়ে প্রলতলেলধ েনির টেতৃত্ব টেে প্রধােমন্ত্রী েনরন্দ্র টমালে, লযলে লভলডও 

লিনঙ্কর মাধ্যনম তিঠনে অংশ টেে এিং দুশানেনত ভারনতর প্রলতলেলধত্ব েনরে 

লিনেশমন্ত্রী ডঃ এস ি়েশঙ্কর। প্রধােমন্ত্রী টমালে আফগালেস্তানের িতয মাে 

পলরলস্থলত সেনেয  লিশ্বব্যাপী আনিাচো়ে িালতসংন র "টেন্দ্রী়ে ভূলমো" এর 

প্রলত ভারনতর সমেযে প্রোশ েনরনেে। 
 

বমর্টাং-এ : 

• টেতারা গত দুই েশে ধনর সংগঠনের োযযক্রম পযযানিাচো েনরে এিং  

ভলিষ্যনতর  সিনযালগতার সম্ভািো লেন়ে আনিাচো েনরে। 

• SCO সনেিনের পনর SCO এিং োনিলটভ লসলেউলরটি ট্রিটি 

অগযাোইনিশে (CSTO) এর মনধ্য আফগালেস্তাে সেনেয  এেটি 

আউেলরচ টসশে অেযলষ্ঠত ি়ে। 

• 2021 সানি, SCO এর 20 তম িালেযেী উেযাপে েরা িন়েনে । 
 

প্রধানমন্ত্রী দমােী বেন বেরনর মাবকি ন সিরর রওনা হরয়রেন 

প্রধােমন্ত্রী েনরন্দ্র টমােী লতে লেনের মালেয ে সফনর টগনেে। তার সনে িাতী়ে 

লেরাপতা উপনেিা অলিত টোভাি এিং িেযিধযে লশ্রংিা সি লসলে়ের 

েমযেতয ানের সমেন়ে এেটি উচ্চ পযযান়ের প্রলতলেলধ েি রন়েনে। টোলভড -19 

মিামারীর প্রাদুভয ানির পর প্রলতনিশী টেশগুলি োড়া প্রধােমন্ত্রী টমােীর এটি প্রেম 

লিনেশ সফর। 
 

দহায়াইট হাউরস প্রধানমন্ত্রী টমােী, দজা িাইরডরনর সাক্ষাৎ: 

• িাইনডে 24 টসনেম্বর টিা়োইে িাউনস প্রধােমন্ত্রী টমােীনে স্বাগত 

িাোনিে। 

• 20 িােয়োলর মালেয ে টপ্রলসনডন্ট লিনসনি িাইনডে োল়েত্ব টেও়োর পর দুই 

টেতার মনধ্য এটি প্রেম ব্যলিগত সাক্ষাৎ িনত যানচ্ছ। 

• প্রধােমন্ত্রী টমােী এিং রাষ্ট্রপলত িাইনডে উগ্রিাে টরাধ এিং সন্ত্রাসিাে 

টমাোনিিার উপা়ে লেন়ে আনিাচো েরনিে িনি আশা েরা িনচ্ছ। তারা 

অন্যান্য টেনশর মনধ্যও প্রলতরক্ষা, িালণলিযে সেেয , লেরাপতা সিনযালগতা 

শলিশািী েরার উপা়ে লেন়েও আনিাচো েরনি িনি আশা েরা িনচ্ছ। 

• প্রধােমন্ত্রী টমােী এিং িাইনডে আফগালেস্তানের সাম্প্রলতে উন্ন়েনের পর 

িতয মাে আঞ্চলিে লেরাপতা পলরলস্থলত লেন়েও  আনিাচো েরনিে। 
 

প্রধানমন্ত্রী দমােী জাবেসাংরঘর সাধারণ পবরষরে বনরজর িকৃ্তো দেরিন: 

• প্রধােমন্ত্রী টমােী 25 টসনেম্বর লেউই়েনেয  িালতসংন র সাধারণ পলরেনের 

(UNGA) 76 তম অলধনিশনের উচ্চ পযযান়ের লডনিনে লেনির িিব্য 

রাখনিে। 
 

বেপাবক্ষক সিঠক: 

• প্রধােমন্ত্রীর এই সফনর আমানের  লেষ্ঠ িন্ধয  টেশ িাপাে এিং অনেলি়োর 

সানে লদ্বপক্ষী়ে তিঠে িনি, টযখানে লতলে মালেয ে টপ্রলসনডন্ট টিা িাইনডে 

এিং ভাইস টপ্রলসনডন্ট েমিা িযালরস সি টিশ েন়েেিনের সানে 

লদ্বপালক্ষে তিঠে েরনিে। 
 

িারে সরকার প্রথম িারে-UK কনসুযলার সাংলারপর আরয়াজন করররে  

ভাচযয ়োি লমলড়োনম ভারত সরোর প্রেম ভারত-যযিরািয েেসযযিার ডা়োিনগর 

আন়োিে েনরনে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণািন়ের যযগ্ম সলচি টেনিশ উতম ভারতী়ে 

প্রলতলেলধেনির টেতৃত্ব টেে এিং যযিরানিযর প্রলতলেলধেনির টেতৃত্ব টেে 

টিলেফার অযািারসে। ভারত-যযিরািয 2030 টরাডম্যানপর অংশ লিনসনি 

মােযনের মনধ্য টযাগানযাগ আরও টিারোর েরার উপা়ে লেন়ে উভ়ে পক্ষ 

আনিাচো েনরনে। 

 

Awards & Honours 
 

73 েম Emmy পুরস্কার 2021 দঘাষণা করা হরয়রে 

73 তম প্রাইমোইম Emmy অযাও়োডয স অেযষ্ঠাে 19 টসনেম্বর, 2021, 

তালরনখ েযালিনফালেয়োর িস এনঞ্জনিনস অেযলষ্ঠত ি়ে । 1 িযে, 2020 টেনে 31 

টম, 2021 পযযন্ত সম়েোনির িন্য  এই পযরস্কারটি টসরা U.S. প্রাইম োইম 

টেলিলভশে টপ্রাগ্রামারনের সোলেত েরা ি়ে । টেলিলভশে এোনডলমর  73 তম 

সংস্করণটি CBS-এ টসলিে য এন্টারনেইোর টিাে েরনে। 
 

এখারন 2021 Emmy অযাওয়ারডি র বিজয়ীরা: 

• Outstanding Drama Series: The Crown 

• Outstanding Comedy Series: Ted Lasso 

• Outstanding Variety Talk Show: Last Week Tonight with 

John Oliver 

• Outstanding Limited Series: The Queen’s Gambit 

• Outstanding Actor–Comedy: Jason Sudeikis (Ted Lasso) 

• Outstanding Actor–Drama: Josh O’Connor 

• Outstanding Actor–Limited Series or Movie: Ewan 

McGregor (Halston) 

• Outstanding Actress–Comedy: Jean Smart (Hacks) 

• Outstanding Actress–Drama: Olivia Colman (The Crown) 

• Outstanding Actress–Limited Series or Movie: Kate 

Winslet (Mare of Easttown) 
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• Outstanding Supporting Actor–Comedy: Brett Goldstein 

(Ted Lasso) 

• Outstanding Supporting Actor–Drama: Tobias Menzies 

(The Crown) 

• Outstanding Supporting Actor–Limited Series or Movie: 

Evan Peters (Mare of Easttown) 

• Outstanding Supporting Actress–Comedy: Hannah 

Waddingham (Ted Lasso) 

• Outstanding Supporting Actress–Drama: Gillian 

Anderson (The Crown) 

• Outstanding Supporting Actress–Limited Series or 

Movie: Julianne Nicholson (Mare of Easttown) 

• Outstanding Director–Comedy: Lucia Aniello (Hacks) 

• Outstanding Director–Drama: Jessica Hobbs (The Crown) 

• Outstanding Director–Limited Series, Movie or 

Dramatic Special: Scott Frank (The Queen’s Gambit) 

• Outstanding Writing–Comedy: Lucia Aniello, Paul W 

Downs and Jen Statsky (Hacks) 

• Outstanding Writing–Drama: Peter Morgan (The Crown) 

• Outstanding Writing–Limited Series, Movie Or 

Dramatic Special: Michaela Coel (I May Destroy You) 
 

এসবি সরস্বেী ন্যাশনাল দলাররন্স নাইর্টরেল পুরস্কার 2020 দপরয়রেন 

লমলিোলর োলসযং সালভয নসর লডনরটর টিোনরি লরনগলড়োর এসলভ সরস্বতী 

ন্যাশোি টফ্ল্ানরন্স োইটিনেি অযাও়োডয  2020-এ ভূলেত িন়েনেে। এেিে োসয 

দ্বারা সনিযাচ্চ িাতী়ে সোে িি ন্যাশোি টফ্ল্ানরন্স োইটিনেি অযাও়োডয  । োসয 

প্রশাসে লিনসনি অিোনের িন্য লরনগলড়োর সরস্বতীনে এেটি ভাচযয ়োি 

অেযষ্ঠানে রাষ্ট্রপলত রামোে টোলিন্দ এই পযরস্কার প্রোে েনরে। 
 

এসবি সরস্বেী সম্পরকি : 

• লরনগলড়োর সরস্বতী অন্ধ্রপ্রনেনশর লচতয র টিিার িালসন্দা এিং লতলে 1983 

সানির 28 লডনসম্বর MNS -এ টযাগোে েনরে। লতলে সানড় লতে 

েশনেরও টিলশ সম়ে ধনর MNS-এ োি েনরনেে, লিনশে েনর 

টপলরওপানরটিভ োলসযংন়ে। 

• এেিে লিখ্যাত অপানরশে লেন়েোর োসয লিনসনি লতলে 3,000 িনেরও 

টিলশ িীিে রক্ষাোরী এিং িরুরী সািয ালরনত সিা়েতা েনরনেে । লতলে 

তার েমযিীিনে লেনির এিাোর মােযেনের, অপানরশে রুম োলসযং 

প্রলশক্ষণােী এিং সিা়েে েমীনের প্রলশক্ষণ লেন়েনেে। 
 

িাাংলারেরশর প্রধানমন্ত্রী দশখ হাবসনা SDG প্ররগ্রস অযাওয়াডি  দপরয়রেন 

িালতসংন র স্পেসরপ্রাপ্ত সাসনেইনেিি টডনভিপনমন্ট সলিউশে টেেও়োেয  

(SDSN) েতৃয ে সানেনেিি টডনভিপনমন্ট িক্ষযমাত্রা (SDGs) অিয নে 

িাংিানেনশর ধারািালিে অগ্রগলতর িন্য প্রধােমন্ত্রী টশখ িালসোনে SDG 

টপ্রানগ্রস পযরস্কানর ভূলেত েরা িন়েনে। প্রধােমন্ত্রী টশখ িালসো িতয মানে 

িালতসংন র সাধারণ পলরেনের (UNGA) 76 তম অলধনিশনে টযাগ লেনত 

মালেয ে যযিরাষ্ট্র সফর েরনেে।= 
 

SDSN সম্পরকি : 

িালতসংন র স্পেসরপ্রাপ্ত SDSN  2012 সানি প্রলতলষ্ঠত িন়েলেি। 

টডনভিপনমন্ট অেযেীলতলিে টিফলর স্যানচর টেতৃনত্ব, SDSN সানেনেিি 

টডনভিপনমনন্টর িন্য ব্যিিালরে সমাধাে প্রচানরর উনেনশ্য লিশ্বব্যাপী 

তিজ্ঞালেে ও প্রযযলিগত েক্ষতা সংিত েরার টচিা েনর।  
 

িাাংলারেশী িাইরুজ িাইজা বিথার 2021 দচঞ্জরমকার অযাওয়াডি  দপরয়রেন 

লিি এিং টমলিিা টগেস ফাউনিশে েতৃয ে সযস্বাস্থয ও েল্যাণ প্রচানরর োনির 

িন্য িাংিানেনশর ফাইনরাি ফাইিাি লিোরনে 2021 টচঞ্জনমোর 

অযাও়োনডয র িন্য লেিযালচত েরা িন়েনে। পযরস্কারটি এমে এেিে ব্যলিনে 

প্রোে েরা ি়ে লযলে ব্যলিগত অলভজ্ঞতা ব্যিিার েনর পলরিতয নে অেযপ্রালণত 

েনরনেে। 
 

িুমজাইল লারম্বা-ক্যকা দলািাল দোলবকপার অযাওয়াডি  2021 দপরয়রেন  

লিি অযাি টমলিিা টগেস ফাউনিশে তার িালেযে টগািলেপার অলভযানের 

অংশ লিনসনি ‘টলািাি টগাি অযাও়োডয স’ 2021 এর ট ােণা েনরনে। 

টগািলেপার এেটি ফাউনিশে েযানেইে যা সানেনেিি টডনভিপনমন্ট 

িক্ষযমাত্রা (তিলশ্বে িক্ষয) অিয নের িন্য প্রলতলষ্ঠত এেটি েযানেইে।  
 

বনম্নবলবখে বিিারে এই পুরস্কার দেওয়া হরয়বেল: 

 

2021 দলািাল দোলবকপার পুরস্কার: 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, িালতসংন র প্রািে আিার-টসনক্রোলর-

টিোনরি এিং UN উইনমনের এনিলেউটিভ লডনরটর । লতলে লিে সমতার 

িন্য িড়াই েরার িন্য সোলেত িন়েনেে । এই পযরস্কার এমে এেিে টেতানে 

স্বীেৃলত টে়ে লযলে লিশ্বব্যাপী সানেনেিি টডনভিপনমনন্টর িক্ষযমাত্রা (SDGs) 

অিয নের লেনে অগ্রগলত সাধে েনরনেে। 
 

2021 দপ্রারগ্রস অযাওয়াডি : 

েিলম্ব়ো টেনে টিলেফার েিপাস, লযলে পলরষ্কার িি এিং স্যালেনেশনের 

অযানিনসর উন্নলতর িন্য োি েনরনেে । েিপাস িনিে োন়েরা গ্রাোর সি-

প্রলতষ্ঠাতা এিং এনিলেউটিভ লডনরটর । 
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2021 কযারম্পইন পুরস্কার: 

লিনিলর়োর সতা টশলরফ তার লিে সমতা প্রচার োনির িন্য  এই পযরস্কারটি পাে 

। টশলরফ িনিে অযােশে ফর িালেস অযাি লিউম্যাে রাইেস (এেটি যযি 

টেতৃত্বাধীে NGO যা িাইনিলর়ো়ে ন্যা়েলিচানরর প্রনিশালধোর এিং োরী ও 

টমন়েনের প্রলত মনোনযাগ লেন়ে মােিালধোনরর প্রলত সোে লেলিত েনর) এর 

প্রলতষ্ঠাতা এিং লেিযািী পলরচািে । 

 

Important Dates 
 

আন্তজি াবেক সমান দিেন বেিস: 18 দসরেম্বর 

আন্তিয ালতে সমাে টিতে লেিস প্রলত প্রলত 18 টসনেম্বর পালিত ি়ে। লেিসটির 

উনদ্বাধেী সংস্করণ 2020 সানি পািে েরা ি়ে। লেেটির িক্ষয িি সমাে স্তনরর 

োনির িন্য সমাে টিতে  লেলিত েরা এিং োরী ও টমন়েনের প্রলত সেি 

প্রোর তিেম্য দূর েরা  । 
 

বেনর্টর ইবেহাস: 

িালতসংন র সাধারণ পলরেে 15 েনভম্বর 2019 সানি ঠিে েনর টয, প্রলতিের 

18 ই টসনেম্বর তালরনখ আন্তিয ালতে সমাে টিতে লেিস লিনসনি পািে েরা 

িনি । 
 

আন্তজি াবেক লাল পাডা বেিস 2021 

িাি পাণ্ডা সংরক্ষনণর লিেন়ে িেসনচতেতা ও সমেযে িাড়ানত প্রলত িের 

টসনেম্বনরর তৃতী়ে শলেিার আন্তিয ালতে িাি পািা লেিস (IRPD) লিসানি 

পালিত ি়ে। 2021 সানি, IRPD পািে েরা িনচ্ছ 18 টসনেম্বর তালরনখ । 

লেেটি টরড পািা টেেও়োেয  দ্বারা 2010 সানি চািয েরা িন়েলেি । প্রেম 

আন্তিয ালতে িাি পািা লেিস 2010 সানির 18 টসনেম্বর তালরনখ পালিত 

িন়েলেি | 
 

লাল পাডা সম্পরকি : 

িাি পািার দুটি স্বতন্ত্র প্রিালত আনে, যার মনধ্য এেটি িি Ailurus fulgens, 

যা সাধারণত লিমাি়োে টরড পািা োনম পলরলচত এিং Ailurus fulgens 

styani যা সাধারণত চাইলেি টরড পািা োনম পলরলচত, এগুলি টিলশরভাগই 

পূিয লিমাি়ে অঞ্চি এিং েলক্ষণ -পলিম চীনে পাও়ো যা়ে। িংশগতভানি িাি 

পািাগুলি োলেযনভারার অন্তগযত । তনি টিলশরভাগই িাাঁ নশর োি, মাশরুম 

ইতযালে খা়ে এিং এরা পালখ, লডম ও টপাোমােড়ও খা়ে। এই িাি পািানের 

গড় আ়েয 23 িের এিং মলিিা পািারা 12 িের ি়েনসর পর প্রিেে িন্ধ েনর 

টে়ে | 
 

আন্তজি াবেক শাবন্ত বেিস: 21 দসরেম্বর 

প্রলত িের 21 টসনেম্বর লিশ্বব্যাপী আন্তিয ালতে শালন্ত লেিস লিসানি পািে েরা 

ি়ে। িালতসংন র সাধারণ পলরেে 24  ণ্টা অলিংসা ও যযদ্ধলিরলত পািনের মধ্য 

লেন়ে শালন্তর আেশযনে শলিশািী েরার িন্য এই লেেটি  ট ােণা েনরনে। 

আন্তিয ালতে শালন্ত লেিনসর িন্য 2021 সানির -এর লেমটি িি "Recovering 

Better for an Equitable and Sustainable World।" অেিাইনে এিং 

অফিাইনে  ৃণার লিরুনদ্ধ রুনখ োাঁ ড়ানোর মধ্য লেন়ে এিং মিামারী টমাোনিিা়ে 

সিােযভূলত, ে়ো এিং আশা েড়ানোর মধ্য লেন়ে লেেটি পািনের িন্য  আহ্বাে 

িাোনো িন়েনে । 
 

বিে আলরজইমার বেিস: 21 দশ দসরেম্বর 

লিশ্ব আিনিইমার লেিস লিশ্বব্যাপী প্রলত িের 21 টসনেম্বর পািে েরা ি়ে। 

আিনিইমার টরাগ এিং এর সানে সেলেয ত সৃ্মলতভ্রম সেনেয  সনচতেতা 

িৃলদ্ধর িনক্ষয লেেটি পািে েরা ি়ে । 10 তম িালেযেী উেযাপনের িন্য 21 

টসনেম্বর 1994 সানি এলডেিানগয ADI-এর িালেযে সনেিনের উনদ্বাধনে লিশ্ব 

আিনিইমার লেিস চািয েরা িন়েলেি। 

লিশ্ব আিনিইমার লেিস 2021 এর লেম িি "Know Dementia, Know 

Alzheimer’s"।. 

 

আলরজইমার দরাে সম্পরকি : 

আিনিইমার এেটি প্রগলতশীি টরাগ, টযখানে লডনমেলশ়োর িক্ষণগুলি েন়েে 

িের ধনর ধীনর ধীনর খারাপ িনত োনে। প্রােলমে পযযান়ে, সৃ্মলতশলি হ্রাস ি়ে, 

লেন্তু আিনিইমার -এর টশে পযযান়ে, ব্যলিরা েনোপেেনের এিং 

পরিতীোনি সাড়া টেও়োর ক্ষমতা িালরন়ে টফনি। এই টরাগটি এেটি 

অিক্ষ়েোরী মলস্তনষ্কর টরাগ যা সৃ্মলতশলি হ্রাস েনর এিং স্পিভানি লচন্তা েরা 

েঠিে িা প্রা়ে অসম্ভি েনর টতানি। 
 

22 দসরেম্বর বিে েণ্ডার বেিস পালন করা হয় 

লিশ্ব গিার লেিস লিশ্বব্যাপী প্রলত িের 22 টসনেম্বর পালিত ি়ে। এই লেেটি 

লিলভন্ন সংস্থা, এেলিও, লচলড়়োখাো এিং িেসাধারনণর সেস্যনের তানের লেিস্ব 

উপান়ে গণ্ডার লেিস উেযাপে েরার সযনযাগ প্রোে েনর। এই লেেটি গণ্ডানরর 

পাাঁ চটি লিযমাে প্রিালতর সযরক্ষার প্রন়োিেী়েতা সেনেয  সনচতেতা িৃলদ্ধর িন্য 

উেযালপত ি়ে, টযগুলি িি: োনিা গণ্ডার, সাো গণ্ডার, িৃিতর এে-লশংযযি 

গণ্ডার, সযমাত্রাে গণ্ডার এিং িাভাে গণ্ডার। 
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বিে েণ্ডার বেিরসর ইবেহাস: 

2010 সানি লিশ্ব িন্যপ্রাণী তিলিি-েলক্ষণ আলিো দ্বারা প্রেম লিশ্ব গণ্ডার লেিস 

ট ােণা েরা ি়ে এিং 2011 সাি টেনে আন্তিয ালতেভানি লেেটি পািে েরা 

িনচ্ছ। 

 

Sports News 
 

জােীয় পযিারয় 1500 বমটার দেৌরড নেুন দরকডি  েডরলন হরবমলন দকৌর 

দিইন্স  

পাঞ্জানির িরলমিে টেৌর িন়েন্স টমন়েনের 1500 লমোর টেৌনড় 4:05.39 সমন়ে 

টরসটি সেূণয েনর টতনিোোর িাোমেিার িওিরিাি টেিরু টেলড়োনম 

60 তম িাতী়ে ওনপে অযােনিটিি চযালে়েেলশনপ টসাো লিনত এেটি েতয ে 

িাতী়ে টরেডয  সৃলি েনরনেে। এই েৃলতনত্বর সানে, 23 িের ি়েসী ক্রীড়ালিে 

িরলমিে টেৌর  2002 সানির সযলেতা রােীর 19 সানির পযরনো টরেডয টি টভনে 

লেন়েনেে । 
 

িাররের রাজা ঋবত্বক 70 েম গ্রযাডমাোর হরলন  

ELO টরটিং 2500-পন়েন্ট অলতক্রম েরার পর ভারনতর আর রািা ঋলত্বে োিা 

গ্রযািমাোর িনিে । িানেলরর িযোনপনে টভিারনেপনিা গ্রযািমাোর োিা 

েয েযানমনন্ট 17 িের ি়েসী রািা ঋলত্বে এই GM  লশনরাপা অিয ে েনরে । 

এরফনি লতলে টেশ টেনে 70 তম গ্রযািমাোর িে । ও়োরাোনির িালসন্দা 

ঋলত্বে খ্যালতমাে টোচ N.V.S রমা রািয  এর অধীনে RACE োিা 

এোনডলমনত উন্নত প্রলশক্ষণ লেনচ্ছে। 
 

পকজ আেিাবন 2021 এবশয়ান সু্নকার চযাবম্পয়নবশপ বজরেরেন 

ভারনতর পঙ্কি আেভালে আলমর সারনখাশনে িালরন়ে এলশ়োে স্নযোর 

চযালে়েেলশপ 2021 লিনতনেে। লতলে োো লদ্বতী়েিানরর িন্য লতলে এই 

লশনরাপাটি লিনতনেে । লতলে 2019 সানি অেযলষ্ঠত িও়ো সিযনশে এলশ়োে 

স্নযোর চযালে়েেলশনপ ি়েী িন়েলেনিে । ই়োলসে মানচয ন্ট (1989, 2001), 

অনিাে কুমার (2004), আলেতয টমিতা (2012) িনিে অন্যান্য ভারতী়ে যারা 

চযালে়েেলশপ লিনতলেনিে। 
 

িাররের বজএম বড. েরকশ নরওরয় োিা ওরপন 2021 বজরেরেন 

ভারনতর লড গনেশ েরওন়ে োিা ওনপে 2021 মাোসয লিভানগ ি়েী িন়ে এই 

মানসর োো লদ্বতী়ে েয েযানমন্ট লিতনিে । গনেশ অপরালিত 8.5/10 টস্কার 

েনরে এিং পূণয পন়েন্ট সংগ্রি েনর েয েযানমন্টটি টিনতে । ইলে়োে 8.5/10 

পন়েন্ট লেন়ে লদ্বতী়ে স্থাে অিয ে েনরে এিং  শীেযস্থােী়ে লেলমলত্রি েিাসয 

(িামযালে) এিং ভযানিলন্টে িাগনেভ (অলে়ো) এর টেনে অধয পন়েন্ট এলগন়ে 

েয েযানমন্টটি টশে েনরে । 
 

দোহায় পকজ আেিাবন োর 24 েম বিে বশররাপা বজরেরেন 

ফাইোনি পালেস্তানের িাির মসীনির লিরুনদ্ধ লিনত IBSF 6 টরড স্নযোর 

লিশ্বোনপ ি়েী িন়ে তারো ভারতী়ে লেউইে পঙ্কি আেভালে তার 24 তম 

লিশ্ব লশনরাপা অিয ে েনরনেে। গত সপ্তানির 11তম এলশ়োে লশনরাপা ি়েী 

আডিাণী উনদ্বাধেী টিনম  42-13 এর লিড লেন়ে ফাইোি শুরু েনরলেনিে। 
 

দিবজাং শীেকালীন অবলবম্পক 2022 এর আনুষ্ঠাবনক দলাোন প্রকাশ করা 

হল  

চীনের রািধােী যাদু নরর এেটি অেযষ্ঠানের সম়ে টিলিং 2022 শীতোিীে 

অলিলেনের আেযষ্ঠালেে টোগাে প্রোশ েরা িি, এটি িি "Together for a 

Shared Future" । এেটি েী য প্রলক্র়োর পনর 79 টি লভন্ন লভন্ন প্রস্তাি 

অন্তভযয ি েরা ি়ে। 

4-20 টফব্রু়োলর পযযন্ত টগমসগুলি অেযলষ্ঠত িনি । টিলিং গ্রীষ্ম এিং শীতোিীে 

উভ়ে অলিলেনের আন়োিে লিসানি প্রেম শির িনত চনিনে। 
 

ওবডশা পুরুষরের হবক জুবনয়র বিেকাপ আরয়াজন কররে চরলরে  

24 েনভম্বর টেনে লডনসম্বর 5 পযযন্ত ওলড়শার েলিে টেলড়োনম পযরুেনের 

িলে িয লে়ের লিশ্বোপ আন়োিে েরা িনি | পট্টো়েে এই অেযষ্ঠানের টিানগা 

এিং েলফ উনমাচে েনরে। িখেউ টত 2016 সানি এই েয েযানমনন্টর টশে 

সংস্করণ আন়োিে েরা িন়েলেি, টসখানে ভারত এই সোেটি অিয ে েনরলেি। 

 

Obituaries 
 

ওবডয়া সাবহবেযক, সমাজকমী এিাং সাাংিাবেক মরনারমা মহাপাি প্রয়াে 

হরলন  

প্রখ্যাত ওলড়়ো সালিলতযে, সমািেমী এিং সাংিালেে মনোরমা মিাপাত্র প্র়োত 

িনিে  । লতলে ওলড়়ো তেলেে ‘The Samaja’ -এর প্রািে সোেে লেনিে। 

লতলে 1984 সানি সালিতয এোনডলম পযরস্কার, 1988 সানি টসালভন়েত টেনিরু 

পযরস্কার, 1990 সানি লক্রটিে সানেয ি অি ইলি়ো পযরস্কার, 1991 সানি 

ঈশ্বরচন্দ্র লিযাসাগর সোে এিং 1994 সানি রূপম্বর পযরস্কার টপন়েলেনিে । 
 

প্রয়াে হরলন ইাংল্যারডর প্রাক্তন িুটিলার বজবম গ্রীিস 

ইংল্যানির অন্যতম টসরা োইোর এিং েনেেিযাম িেস্পানরর টরেডয  

টগািোতা লিলম গ্রীভস প্র়োত িনিে । লতলে েনেেিযানমর িন্য 1961-1970 

সানির মনধ্য 266 টি টগাি েনরে এিং 1962-63 টমৌসযনম তাাঁ র েরা 37 টি লিগ 

টগাি এখনো ক্লাি টরেডয  লিনসনি রন়ে টগনে। লতলে টচিলসর সানে লেনির 

েযালর়োর শুরু েনরে এিং িিে ক্লানির (1957-61) িন়ে 124 টি লিগ টগাি 

েনরে । 
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আখডা পবরষরের প্রধান নররন্দ্র বেবর প্রয়াে হরলন  

অলখি ভারতী়ে আখড়া পলরেনের সভাপলত মিন্ত েনরন্দ্র লগলর প্র়োত িনিে । 

2016 সানি লতলে প্রেম আখড়া পলরেনের প্রধাে লিনসনি োল়েত্ব গ্রিণ েনরে। 

তাাঁ র শাসেোনিই পলরেে েলেত "ভয ়ো সাধয "টের এেটি তালিো প্রোশ েরা 

ি়ে । 2019 সানি, লগলর লদ্বতী়েিানরর িন্য পলরেনের প্রধাে লিসানি লেিযালচত িে। 

গত িের, অনযাধ্যা মামিা়ে সযলপ্রম টোনেয র রান়ের এে িের পনর, লগলরর 

সভাপলতনত্ব আখড়া পলরেনের এেটি সভা়ে এেটি প্রস্তাি পাস েরা িন়েলেি টয 

তারা িারাণসী এিং মেযরা়ে "লিন্দয  মলন্দরগুলি মযি েরার িন্য রাম িমভূলম 

আনন্দািনের আেনি এেটি প্রচারণা শুরু েরনি" । সম্প্রলত, লতলে রাম িমভূলম 

োনে আখড়া পলরেনের অন্তভযয লির োলিও েনরলেনিে। 
 

বিখ্যাে পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত দজযাবেবিিজ্ঞানী থানু পদ্মনািন প্রয়াে হরয়রেন  

লিখ্যাত টিযালতলিযজ্ঞােী এিং অধ্যাপে োেয পদ্মোভে প্র়োত িনিে । লতলে 

ইন্টার-ইউলেভালসযটি টসন্টার ফর অযানোেলম অযাি অযানোলফলিনির 

(IUCAA) এেিে লিলশি অধ্যাপে লেনিে। লতলে মাধ্যােেযণ শলি, টো়োন্টাম 

মাধ্যােেযণ এিং মিালিনশ্বর গঠনের টক্ষনত্র গুরুত্বপূণয অিোে রানখে  এিং টিশ 

েন়েেটি িইও টিনখে । 
 

প্রয়াে হরলন অরুণাচল প্ররেরশর প্রাক্তন রাজযপাল ওয়াই এস োেওয়াল 

অরুণাচি প্রনেনশর প্রািে রািযপাি এিং লেলি পযলিনশর েলমশোর যযধিীর লসং 

োেও়োি প্র়োত িনিে । 1974 ব্যানচর আইলপএস অলফসার োেও়োি িযিাই 

2007 টেনে েনভম্বর 2010 পযযন্ত লেলির 16তম পযলিশ েলমশোর লেনিে। 

অিসর গ্রিনণর পর, 2010 সানির েনভম্বনর তানে টেন্দ্রী়ে আধাসামলরে 

িালিেীর সশস্ত্র সীমা িি (এসএসলি) -এর মিাপলরচািে লিনসনি লেন়োগ েরা 

ি়ে। 2016 সানি, োেও়োি অরুণাচি প্রনেনশর গভেযর লিনসনি লেযযি িে। 

 

Defence News 
 

ইরন্দা-দনপাল দযৌথ সামবরক মহডা সূযি  বকরণ-XV বপরথারােরড শুরু হরি 

ইনন্দা -টেপাি টযৌে সামলরে প্রলশক্ষণ মিড়া সূযয লেরনণর 15তম সংস্করণ 

2021 সানির 20 টসনেম্বর টেনে উতরাখনণ্ডর লপনোরাগনড় অেযলষ্ঠত চনিনে 

। সামলরে প্রলশক্ষণ মিড়া সূযয লেরনণর আনগর সংস্করণ 2019 সানি টেপানি 

পলরচালিত িন়েলেি। টোলভড -19  মিামারীর োরনণ 2020 সানি মিড়াটি িন্ধ 

েরা িন়েলেি। 
 

িারেীয় ও ইরন্দারনবশয়ার দনৌিাবহনী ‘সমুদ্র শবক্ত’ এর েৃেীয় সাংস্কররণ 

অাংশগ্রহণ কররে চরলরে 

লদ্বপালক্ষে এিারসাইি 'সমযদ্র শলি' -এর তৃতী়ে সংস্করণ 20 টসনেম্বর টেনে 

22 টসনেম্বর পযযন্ত অেযলষ্ঠত িনি । ভারতী়ে টেৌিালিেীর িািাি লশিালিে এিং 

েেমত ইলতমনধ্যই ইনন্দানেলশ়োর িাোতয া়ে টপৌাঁনে টগনে ।  এই এিারসাইিটি 

ভারত  এিং ইনন্দানেলশ়োর মনধ্য লদ্বপালক্ষে সেনেয র উন্নলত  েরনি িনি 

অেযমাে েরা িনচ্ছ ।  
 

Books & Authors 
 

ঝুম্পা লাবহডী োর বনরজর দলখা নেুন িই 'Translating Myself and 

Others' লঞ্চ কররে চরলরেন  

পযলিৎিার পযরস্কার লিি়েী লিলশি েোসালিলতযে ঝয ো িালিড়ী তার টিখা 

‘Translating Myself and Others’  োমে এেটি েতয ে িই আেনত 

চনিনেে, যা অেযিােে লিনসনি তার োি তয নি ধরনি। েতয ে এই িইটি 2022 

সানির িসনন্ত টির েরার পলরেল্পো েরা িন়েনে। এটি প্রিনন্ধর এেটি সংগ্রি 

িনি যা অেযিানের অেয, তার লেনির টিখা অেযিাে এিং লিলভন্ন ভাো়ে টিখার 

লিেন়ে িালিলড়র অলভজ্ঞতার প্রলতফিে  োনি । িইটি লপ্রন্সেে ইউলেভালসযটি 

টপ্রস দ্বারা প্রোলশত িনি। 
 

রাজনাথ বসাং 'Shining Sikh Youth of India' নামক একর্ট িই লঞ্চ 

করররেন 

লশখনের েিম গুরু টত  িািাদুনরর 400 তম িমিালেযেীর সৃ্মলত লিনসনি 

টেন্দ্রী়ে প্রলতরক্ষামন্ত্রী রািোে লসং লেলিনত ‘Shining Sikh Youth of 

India’ োমে এেটি িই প্রোশ েনরনেে। পাঞ্জালি লিশ্বলিযািন়ের পালত়োিার 

প্রশাসলেে েমযেতয া ডঃ প্রভলিে লসং িইটি রচো েনরনেে। িইটিনত ভারনতর 

লশখ যযিেনের 100 টি অেযনপ্ররণামূিে এিং টপ্ররণাো়েে সাফনল্যর গল্প 

রন়েনে, যারা লেি লেি টক্ষনত্র অেযেরণী়ে োি েনরনেে । 
 

কািরী িামজাই এর দলখা "The Three Khans: And the Emergence of 

New India" নামক িইর্ট প্রকাবশে হল   

োনিরী িামিাই রলচত "The Three Khans: And the Emergence of 

New India" োমে  এেটি িই প্রোলশত িি  । িইটিনত অলভজ্ঞ সাংিালেে, 

োিরী িামিাই লতেিে খাে যো আলমর, শািরুখ এিং সািমানের েযালর়োর 

সম্বনন্ধ আনিাচো েনরনেে। লশল্প প্রা়েশই সামালিে ও রািনেলতে মাত্রা়ে সাড়া 

টে়ে এিং টয টেনশ টরাি মনডি েম, টসখানে চিলচ্চত্র তারোরা প্রা়েই তদ্বত 

ভূলমো পািে েনর। 
 

দচেন িেে োর আসন্ন িই ‘400 Days’ এর দেলার প্রকাশ করররেন 

টচতে ভগত  '400 Days' োমে তার েতয ে উপন্যাস 08 অনটাির, 2021 -এ 

প্রোশ েরনত চনিনেে । লতলে এর িন্য লতলে িইন়ের েভার প্রোশ েনরনেে। 

এটি টেশি-টসৌরভ লসলরি, 'The Girl in Room 105' এিং 'One Arranged 

Murder'-এর পর তৃতী়ে উপন্যাস। উপন্যাসটি সাসনপন্স, মােযনের সেেয , 

টপ্রম, িন্ধয ত্ব  এিং সনিযাপলর, েখনোই িার ো মাো মান়ের দৃঢ় সংেনল্পর গল্প। 
 

অবমোি দঘারষর ‘জেল নামা’ নামক একর্ট অবডওিুক প্রকাবশে হরয়রে 

অলমতাভ ট ানের টিখা আিী টশঠির েনে "িেি োমা" োমে এেটি 

অলডওিযে  প্রোলশত িন়েনে। "িেি োমা" োমে অলডওিযনের মাধ্যনম  

েলিতার মধ্য লেন়ে সযন্দরিনের লিস্ম়ে প্রোশ েরা িন়েনে , যার সানে রন়েনে 

লিখ্যাত লশল্পী সািমাে তয নরর অতযািযয লশল্পেময। এটি এেটি েলল্পত 

টিােোলিেীর এেটি আনিালেত সংস্করণ যা প্রলতটি িইনপ্রমী অেযভি েরনত 

চাে। 
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Miscellaneous 
 

LIC দডরিলপরমন্ট অবিসাররের জন্য দমািাইল অযাপ ‘PRAGATI’ চালু 

করররে 

ভারতী়ে িীিে িীমা েনপযানরশে (LIC) তার টডনভিপনমন্ট অলফসারনের 

ব্যিিানরর িন্য এেটি েতয ে টমািাইি অযাপ ‘PRAGATI’ চািয েনরনে। 

‘PRAGATI’ এর অেয িি  "Performance Review Application, 

Growth And Trend Indicator"। LIC তার গ্রািেনের এিং লফল্ড টফানসযর 

িন্য োি সিি েরার িন্য অনেে গ্রািেনেলন্দ্রে এিং লডলিোি উনযাগ 

লেনচ্ছ। 
 

'PRAGATI' অযাপ সম্পরকি : 

প্রগলত অযাপটি টডনভিপনমন্ট অলফসারনের লপ্রলম়োম সংগ্রি, এনিলন্স 

অযালটনভশে, সম্ভাব্য আউেপারফমযার প্রভৃলত ব্যিসাল়েে েমযোনণ্ডর গুরুত্বপূণয 

টক্ষনত্র তানের এনিলন্স িালিেীর পারফরম্যান্স সেনেয  লরন়েি-োইম তথ্য টপনত 

সািায্য েরনি। এোড়া এনিন্ট টমািাইি অযাপ এিং NACH যাচাইেরণ 

েরনতও সািায্য েরনি । অযাপটি টডনভিপনমন্ট অলফসারনের তানের খরনচর 

অেযপাত পলরমাপ েরার িন্য এেটি েযািকুনিেরও  প্রোে েনর। 
 

েীো সরমাো দুর্ট বশখরড চডা দ্রুেেম িারেীয় হরলন  

CISF েমযেতয া গীতা সনমাতা আলিো এিং রালশ়ো়ে অিলস্থত দুটি লশখনরর 

চূড়া়ে চড়া "দ্রুততম ভারতী়ে" িন়েনেে। এই মানসর শুরুর লেনে, সাি 

ইন্সনপটর গীতা সনমাতা ইউনরানপর সনিযাচ্চ শৃে রালশ়োর মাউন্ট এিরানস 

চনড়লেনিে। মাউন্ট এিরাস (5,642 লমোর) রালশ়ো়ে োেনিও লেলিমাঞ্জানরা 

শৃে (5,895 লমোর) তাঞ্জালে়ো়ে অিলস্থত এিং এটি আলিোর সনিযাচ্চ শৃে। 
 

বিরের সিরচরয় িয়স্ক জীবিে যমজ হরলন 107 িের িয়সী জাপাবন দিারনরা 

লগনেস ও়োল্ডয  টরেডয স 107  িের ি়েসী দুই িাপালে টিােনে লিনশ্বর সিনচন়ে 

ি়েস্ক িীিন্ত যমি লিনসনি সোলেত েনরনে । উনমনো সযলম়োমা এিং টোনম 

টোডামা 5 েনভম্বর 1913 -এ পলিম িাপানের টসানোলশমা দ্বীনপ 11 ভাই -

টিানের মনধ্য তৃতী়ে এিং চতয েয েম্বর লিসানি িমগ্রিণ েনরলেনিে। 

সযলম়োমা এিং টোডামার ি়েস 1 টসনেম্বনর 107 িের এিং 300 লেে লেি, যা 

107 িের 175 লেনের লিখ্যাত িাপালে টিাে লেে োলরতা এিং লিে েযালের 

আনগর টরেডয  টভনে লেন়েলেি। 
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