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National News 
 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী 28তম NHRC প্রততষ্ঠা তদবরেে কমমেূতিরত 

তনরেে বক্তব্য োখরেন 

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমমত শাহ এবং NHRC কেয়ারপার্সনের উপমিমতনত 

প্রধােমন্ত্রী েনরন্দ্র কমাদী 12 অনটাবর মিমিও েেফানরমসংনয়র মাধ্যনম 28তম 

NHRC প্রমতষ্ঠা মদবনর্র েমসরূ্মেনত মেনের বক্তব্য রাখনেে  । িারনতর োতীয় 

মােবামধোর েমমশে (NHRC) মােবামধোর রু্রক্ষা আইে, 1993 -এর অধীনে 

1993 র্ানের 12ই অনটাবর -তামরনখ এই র্ংিাটি প্রমতমষ্ঠত হয় । 

প্রধােমন্ত্রী িমবষ্যৎ প্রেনের মােুষনদর মােবামধোনরর েথা উনেখ েনর মেনের 

বক্তব্য কশষ েনরে। মতমে কোর কদে কে আন্তেস ামতে কর্ৌর কোট, 

পুেেসবীেরণনোগ্য শমক্তর েক্ষয এবং হাইনরানেে মমশনের মনতা পদনক্ষনপর 

মাধ্যনম িারত দ্রুত বৃমির মদনে অগ্রর্র হনে । 
 

IEA ভােতরক পূর্মকােীন েদস্য হওযাে আমন্ত্রর্ োতনরযরে  

আন্তেস ামতে শমক্ত র্ংিা (IEA) িারতনে পূণসোেীে র্দস্য হওয়ার েন্য 

আমন্ত্রণ োমেনয়নে। এই র্দস্যপনদর আমন্ত্রণটি কদওয়া হনয়নে তার োরণ হে, 

িারত মবনের তৃতীয় বৃহত্তম জ্বাোমে কিাক্তা। েমদ এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, 

তাহনে িারনতর স্ট্রানটমেে কতনের র্ংরক্ষণ বামিনয় 90 মদনের েন্য েরনত 

হনব । 
 

বন্দরেে কার্মক্ররমে তিতেটাে পর্মরবক্ষরর্ে েন্য ভােত েেকাে 'My 

Port App' িােু করেরে 

বন্দর পমরোেোর মিমেটাে পেসনবক্ষনণর েন্য কেন্দ্র র্রোর েেোতায় 

'MyPortApp' োেু েনরনে। প্রোনর স্বেতা আোর েন্য এবং বন্দর-র্ম্পমেস ত 

তথ্য প্রদানের েন্য এটি োেু েরা হনয়নে। অযাপটি কর্ইর্ব কপাটস  

ব্যবহারোরীনদর েন্য োেু েরা হনয়নে োরা মবমিন্ন কপাটস  পমরনষবা ব্যবহার 

েরনত োে। এটি মিমেটােিানব বন্দর র্ম্পমেস ত র্মস্ত তথ্য অন্তিুস ক্ত েনর। 
 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী ইতিযান মেে অ্যারোতেরযশন িােু 

কেরেন 

প্রধােমন্ত্রী েনরন্দ্র কমাদী মিমিও েেফানরনসর মাধ্যনম ইমিয়াে কের্ 

অযানর্ামর্নয়শে (ISpA) োেু েনরনেে। এর প্রমতষ্ঠাতা র্দস্যনদর মনধ্য রনয়নে 

িারতী এয়ারনটে, োরনর্ে অযাি টানবসা, কেেনো (টাটা গ্রুপ), ওয়ােওনয়ব, 

ম্যাপমাইমিয়া, ওয়ােোাঁ দেগর ইিামস্ট্রে এবং অেন্ত কটেনোেমে মেমমনটি। 

অন্যান্য মূে র্দস্যনদর মনধ্য রনয়নে কগাদনরে, মহউনের্ ইমিয়া, আমেস্তা-

মবএর্টি অযানরানের্ প্রাইনিট মেমমনটি, মবইএে, কর্ন্টাম ইনেেট্রমেক্স এবং 

ম্যাক্সার ইমিয়া। 
 

মবািম  েদস্যরদে েম্পরকম : 

• প্রথম কেয়ারম্যাে: েয়ন্ত পামতে, L&T-NxT মর্মেয়র এমক্সমেউটিি 

িাইর্ কপ্রমর্নিন্ট ফর মিনফস 

• িাইর্-কপ্রমর্নিন্ট : রাহুে িযাটর্, িারতী এয়ারনটনের প্রধাে মেয়ন্ত্রে 

েমসেতস া 

• মিনরটর-কেোনরে : কেফনটন্যান্ট কেোনরে এ.নে. িট্ট (অবর্রপ্রাপ্ত) 
 

ISpA েম্পরকম : 

ISpA হে এেটি কবর্রোমর মশল্প র্ংিা, ো কদনশর মহাোশ এবং স্যানটোইট 

কোম্পামেগুমের েন্য এেটি প্রধাে মশল্প র্ংিা মহর্ানব োে েরনব। 
 

মেেওরয দুটি দূেপাল্লাে মােবাহী মেন 'Trishul',এবং 'Garuda' 

িােু করেরে 

িারতীয় করেওনয় দুটি দূরপাোর মােবাহী কট্রে "Trishul" এবং "Garuda" 

োেু েনরনে - ো মােবাহী কট্রনের স্বািামবে গঠনের কেনয় মিগুণ বা এোমধে 

গুণ কবমশ। এই দূরপাোর কট্রেগুনো র্ংেটপূণস মবিানগ ক্ষমতা র্ীমাবিতার 

র্মস্যার এেটি অতযন্ত োেসের র্মাধাে প্রদাে েনর। এই কট্রেগুমে মােবাহী 

কট্রনের স্বািামবে গঠনের কেনয় মিগুণ বা এোমধে গুণ কবমশ হয় এবং র্ংেটপূণস 

মবিানগ ক্ষমতা র্ীমাবিতার র্মস্যার এেটি খুব োেসের র্মাধাে প্রদাে েনর। 
 

Trishul েম্পরকম : 

Trishul দমক্ষণ মধ্য করেওনয়র (SCR) প্রথম দীর্স কট্রে এবং 177 টি ওয়াগে বা 

মতেটি মােবাহী কট্রনের র্মাে। এটি মবেয়ওয়ািা মবিানগর কোিাপেী কেশে 

কথনে পূবস উপকূে করেওনয়র খুরদা মবিাগ পেসন্ত োেু েরা হনয়মেে। 
 

Garuda েম্পরকম : 

গুন্টোে মবিানগর রায়েুর কথনে কর্নেন্দ্রাবাদ মবিানগর মেুগুরু পেসন্ত 

'Garuda' কট্রে োেু েরা হয়। উিয় দূরপাোর কট্রনে কখাো ওয়াগে মেে ো 

মূেত তাপমবদুযৎ কেন্দ্রগুমের েন্য ব্যবহৃত েয়ো কোি েরার েন্য ব্যবহার েরা 

হত। 
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International News 
 

W.H.O দ্বাো অ্নুরমাতদত হে প্রথম ম্যারেতেযা ভযাকতেন 

মবে স্বািয র্ংিা (WHO) র্াব-র্াহারাে আমিোর্হ অন্যান্য অঞ্চনে মশশুনদর 

মনধ্য মাঝামর কথনে উচ্চ P ফযােমর্নপরাম ম্যানেমরয়া র্ংক্রমনণর কক্ষনে 

RTS,S/AS01 (RTS,S) ম্যানেমরয়া িযােমর্ে ব্যাপেিানব ব্যবহানরর রু্পামরশ 

মদনয়নে । র্াো, কেমেয়া এবং মাোউইনত েেমাে এেটি পাইেট কপ্রাগ্রানমর 

ফোফনের উপর মিমত্ত েনর এই রু্পামরশ েরা হনয়নে, ো 2019 র্াে কথনে  

800 000 এরও কবমশ মশশুর োনে কপৌাঁনেনে। 

িযােমর্েটি মিটিশ ওষুধ প্রস্তুতোরে গ্ল্যানক্সামিথক্লাইে (GSK) ততমর েনরনে। 

িাইরার্ এবং ব্যােনটমরয়ার মবরুনি অনেে িযােমর্ে মবদ্যমাে মেন্তু এই 

প্রথমবানরর মনতা WHO এেটি মােব পরেীবীর মবরুনি এেটি িযােমর্নের 

ব্যাপে ব্যবহানরর রু্পামরশ েরে। িযােমর্েটি প্লােনমামিয়াম ফযােমর্নপরানমর 

মবরুনি োে েনর । পাাঁ েটি পরেীবী প্রোমতর মনধ্য এেটি র্বনেনয় মারাত্মে। 

ম্যানেমরয়ার েক্ষণ হে জ্বর, মাথাব্যথা এবং কপশী ব্যথা, তারপর ঠািা োগা, জ্বর 

এবং র্াম হওয়া। 
 

আরেকোিাে মশরেনবার্ম  অ্তিযাে নতুন িযারেেে তহরেরব 

তনরু্ক্ত হরযরেন 

কর্বামেয়াে কুনেস র পদতযানগর পর আনেেোিার কশনেেবাগস অমস্ট্রয়াে 

েযানসের মহনর্নব মেবসামেত হনেে । র্ম্প্রমত এেটি দুেীমত কেনেঙ্কামরনত েমিত 

থাোর োরনণ কর্বামেয়াে কুেস  পদতযাগ েনরমেনেে। আনেেোিার োিাও 

মাইনেে মেেহািস  মবনদশমন্ত্রীর িূমমোয় কোগ কদে। মতমে িানসর প্রাক্তে 

রাষ্ট্রদূত মেনেে। উিয় ব্যমক্তর মেনয়াগ অমস্ট্রয়াে র্রোর, অমস্ট্রয়াে মপপের্ পাটিস  

এবং মগ্রে পাটিস  কোয়ামেশনের মনধ্য র্ঙ্কটোে েরনত র্াহায্য েনরমেে। 

আনেেোিার কশনেেবাগস ইউনরানপর েনেে কথনে স্নাতে র্মূ্পণস 

েনরমেনেে । মতমে এেেে েযামরয়ার মিনপ্লাম্যাট মেনেে এবং কর্বামেয়াে 

কুনেস র পরামশসদাতা হনয়মেনেে েখে মতমে মবনদশমন্ত্রী মহনর্নব মেেুক্ত হে।  
 

োমমাতন তবরেে প্রথম স্ব-িাতেত মেন িােু করেরে 

োমসাে করে অপানরটর িয়নে বাহে (Deutsche Bahn) এবং মশল্প গ্রুপ, 

মর্নমস মবনের প্রথম স্বয়ংমক্রয় ও োেেমবহীে কট্রে োেু েনরনে । হামবুগস শহনর 

এই স্ব-োমেত কট্রে োেু েরা হনয়মেে । এই প্রেল্পটি 'মর্নমস এবং িয়নে বাহে' 

িারা ততমর েরা হনে । এটিনে "মবনের-প্রথম" মহর্ানব িাব েরা হনে। এই 

প্রেল্পটি 60 মমমেয়ে ইউনরার  হামবুনগসর দ্রুত েগর করে ব্যবিার 

আধুমেেীেরনণর অংশ।  
 

State News 
 

মতরেঙ্গানায বাথুকাম্মা উৎেব শুরু হে  

কতনেঙ্গাোয় েয় মদনের বাথুোম্মা উৎর্ব শুরু হনয়নে। োরীনদর পরম্পরাগত 

কপাশাে পরা হে এই উৎর্নবর প্রধাে তবমশষ্ট্য । এই উৎর্বটি দুগসা েবরামের 

র্ময় পামেত হয়। বাথুোম্মা উৎর্ব মহােয়া অমাবস্যার মদনে শুরু হয় এবং এই 

উৎর্ব র্াধারণতঃ েয় মদে পেসন্ত েনে এবং কশষ হয় দুগসাষ্ট্মীর মদনে । 
 

মতরেঙ্গানাে উৎেরবে তাতেকা 

• কবাোেু উৎর্ব 

• ইোনিােু (ইনোমে) মোো োথারা  

• র্াম্মাক্কা র্রক্কা োথারা  

• োনগাবা োথারা  
 

েতিশর্র়ে ভােরতে নতুন বাঘ তেোভম  উরভাদন হে  

ন্যাশনাে টাইর্াে কনোেরভশন অ্থতেটি েতিশর়্ে েেকারেে গুরু 

ঘাতেদাে ন্যাশনাে পাকম  এবং তারমাে তপংো বন্যপ্রার্ী অ্ভযােরেে 

েতম্মতেত এোকাগুতেরক টাইর্াে তেোভম  তহরেরব মঘাষর্া কোে প্রস্তাব 

তদরযরে । এটি োরেযে উিোঞ্চরে, মধ্যপ্ররদশ ও ঝা়েখরেে েীমারে 

অ্বতিত। এটি েতিশর্র়েে িতুথম টাইর্াে তেোভম  (উদাতে-তেতানদী, 

আিানকমাে, ইন্দ্রাবতী)। 
 

মহাোষ্ট্র েেকাে 'তমশন কবি কুেে' িােু করেরে 

মহারাষ্ট্র র্রোর এেটি মবনশষ কোমিি-19  িযােমর্নেশে অমিোে শুরু 

েনরনে, োর োম 'মমশে েবে কুণ্ডে' । এর মূে েক্ষয হে প্রমতমদে 15 েক্ষ 

মােুষনে টিো কদওয়া। 08 অনটাবর কথনে 14 অনটাবর, 2021 পেসন্ত 

র্প্তাহব্যাপী এই অমিোনের আনয়ােে েরা হনয়নে। 2021 র্ানের 15 

অনটাবনরর মনধ্য 100  কোটি কিাে টিো কদওয়ার েনক্ষয কপৌাঁোনো হে এই 

অমিোেটির মূে েক্ষয। 
এমদনে, কদনশ গত 24  র্ণ্টায় 22,431 টি েতুে কোমিি কের্ হনয়নে। র্মক্রয় 

কের্নোি বতস মানে 2,44,198, ো 204 মদনের মনধ্য র্বসমেম্ন। রােয স্বািয 

দফতনরর বুনেটিে অেুোয়ী মহারানষ্ট্র গত 24 র্ন্টায় 2,876 টি েতুে 

েনরাোিাইরার্ পমেটিি কের্, 90 েে প্রাণহামে এবং 2,763 েেনে োি 

কদওয়া হনয়নে। 
 

তদল্লীে মুখ্যমন্ত্রী অ্েতবন্দ মকেতেওযাে 'Desh Ke Mentor' মপ্রাগ্রাম 

িােু করেরেন 

মদেীর মুখ্যমন্ত্রী অরমবন্দ কেেমরওয়াে এেটি েমসরূ্মে োেু েনরনেে োর অধীনে 

মদমের র্রোরী সু্কনের োেোেীনদর মেে মেে কক্ষনে র্ফে োগমরেনদর িারা 

েমসেীবনের পেনন্দর কপশা র্ম্পনেস  মেনদস শো প্রদাে েরা হনব। 'Desh ke 

mentor' েমসরূ্মের মনধ্য রনয়নে এে কথনে 10 টি র্রোমর সু্কনের মশক্ষাথীনদর 

'দত্তে কেওয়া' োনদরনে তানদর মেে মেে কক্ষনে র্ফে োগমরেনদর িারা 

পরামশস কদওয়া হনব । মদমে র্রোর আগে মানর্ কর্াষণা েনরমেে কে বমেউি 

অমিনেতা কর্ােু রু্দ কমন্টরর্ কপ্রাগ্রানমর িযাি অযাম্বানর্ির হনবে। 
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তাতমেনা়েুে ‘কন্যাকুমােী েবঙ্গ’ তেআই টযার্ মপরযরে 

তামমেোিুর েন্যাকুমারী কেোর পাহানি েোনো অেন্য ‘েন্যাকুমারী েবঙ্গ’নে  

মেআই টযাগ কদওয়া হনয়নে। িারনত েবনঙ্গর কমাট উৎপাদে 1,100 কমট্রিে 

টে এবং এর মনধ্য তামমেোিুনত প্রমত বের 1,000 কমট্রিে টে উৎপামদত হয় 

এবং 750 কমট্রিে টে েবঙ্গ শুধুমাে েন্যাকুমারী কেোনতই  উৎপামদত হয়। 
 

হতেযানা েেকাতে কমমিােীরদে োেনীতত, তনবমািরন অ্ংশগ্রহর্ কেরত 

তনতষদ্ধ করেরে 

এে বেনররও কবমশ র্ময় ধনর েতুে েৃমষ আইে মেনয় েৃষেনদর মবনক্ষানির 

র্মু্মখীে হওয়া হমরয়াো র্রোর রােেীমত এবং মেবসােনে রানেযর র্রোরী 

েমীনদর অংশগ্রহণ েরা কথনে দূনর থােনত অেুমমত মদনয়নে । হমরয়াো মর্মিে 

র্ামিস নর্র্ (গিেসনমন্ট এমপ্লয়ীে েিাট) মবমধ, 2016 বাস্তবায়নের র্ময় এই 

মবষনয় মুখ্যর্মেনবর োেসােয় কথনে এেটি মবজ্ঞমপ্তও োমর েরা হনয়মেে । 

প্রশার্মেে র্মেব, মবিাগীয় প্রধাে, ব্যবিাপো পমরোেে, কবানিস র প্রধাে প্রশার্ে, 

েনপসানরশে, মবিাগীয় েমমশোর, হমরয়াোর কেো প্রশার্ে, হমরয়াো 

মবেমবদ্যােনয়র করমেস্ট্রার  পাঞ্জাব ও হমরয়াো হাইনোটস নে হমরয়াো মর্মিে 

র্ামিস নর্র্ (গিেসনমন্ট এমপ্লয়ীে েিাট) মবমধ, 2016  মেয়মগুমে কমনে েেনত 

মেনদস শ মদনয়নে  । এই মেয়নমর েঙ্ঘনে অমবেনম্ব েনঠার শামস্তমূেে ব্যবিা 

কেওয়া হনব বনে োোনো হনয়নে ।  

 

Economy News 
 

FICCI 2022 আতথমক বেরেে েন্য 9.1% GDP বৃতদ্ধে পূবমানুমান 

করেরে 

FICCI অেুর্ানর 2021-22 র্ানে িারনতর GDP 9.1  শতাংশ হানর বািনব 

বনে অেুমাে েরা হনে । েমরপটি 2021 র্ানের কর্নেম্বনর পমরোমেত 

হনয়মেে এবং মশল্প, ব্যাংমেং ও আমথসে পমরনষবা খানতর প্রমতমেমধত্বোরীরা  

অথসেীমতমবদনদর কথনে এই প্রমতমক্রয়া মেনয়মেে। FICCI- এর ইনোেমমে 

আউটেুে র্ানিস নত উনেখ েরা হনে কে, েেমাে উৎর্ব মরশুম এই গমতনে 

র্মথসে েরনব।  
 

 

মেরেম্বরে ভােরতে খুিো মূল্যস্ফীতত হ্রাে মপরয 4.35% হরযরে  

র্রোমর তথ্য অেুোয়ী, কর্নেম্বনর খুেরা মূল্যস্ফীমত েনম 4.35 শতাংনশ 

দাাঁ মিনয়নে। েেমর্উমার প্রাইর্ ইেনিক্স (CPI) অেুর্ানর মুদ্রাস্ফীমত 2020 

র্ানের আগে মানর্ 5.30 শতাংশ এবং কর্নেম্বর মানর্  7.27 শতাংশ মেে। 

2021 র্ানের কর্নেম্বনর, আনগর মানর্ তুেোয় উনেখনোগ্যিানব 3.11 

শতাংশ হ্রার্ কপনয়নে। 
 

Rankings & Reports 
 

UNDP মাতি িাইরমনশনাে মপাভাটিম  ইনরিক্স তেরপাটম  2021 প্রকাশ 

করেরে  

2021 মামিিাইনমেশোে কপািাটিস  ইনিক্স (MPI) মরনপাটস টি UNDP এবং 

অক্সনফািস  কপািাটিস  এি দামহউমাে কিনিেপনমন্ট ইমেমশনয়টিি (OPHI) 

কেৌথিানব প্রোশ েনরনে। মরনপাটস টিনত 109 টি উন্নয়েশীে কদশগুমেনত 

মামিিাইনমেশোে কপািাটিস   র্ম্পনেস  অেুমাে প্রদাে েরা হনয়নে ।এর মনধ্য 

রনয়নে 26 টি মেম্ন আনয়র কদশ, 80 টি মধ্যম আনয়র কদশ এবং 3 টি উচ্চ 

আনয়র কদশ। রূ্েেটিনত 10 টি রূ্েে েুনি প্রমতটি ব্যমক্তর অবিার পমরবতস ে 

পমরমাপ েনর মতেটি র্মাে মাোয় মবিক্ত েরা হনয়নে । 
 

েূিকটি েম্পরকম : 

• 109 টি কদশ এবং 5.9 মবমেয়ে মােুষ েুনি এই এই মরনপাটস টির মনধ্য 1.3 মবমেয়ে 

মােুষ মামিিাইনমেশোমে পুওর (বা 21.7%) 

• প্রায় অনধসে (644 মমমেয়ে) 18 বেনরর েম বয়র্ী মশশু। 

• প্রায় 8.2 শতাংশ (105 মমমেয়ে) মােুনষর বয়র্ 60 বের বা তার কবমশ। 

• প্রায় 85 শতাংশ মােুষ র্াব-র্াহারাে আমিো (556 মমমেয়ে) বা দমক্ষণ এমশয়ায় 

(532 মমমেয়ে) বার্ েনর। 

• 84 শতাংশ (1.1 মবমেয়ে) মােুষ গ্রামাঞ্চনে বার্ েনর এবং 16 শতাংশ (প্রায় 209 

মমমেয়ে) শহরাঞ্চনে বার্ েনর। 

• 67 শতাংনশর কবমশ মােুষ মধ্যম আনয়র কদনশ বার্ েনর। 

• িারনত, েয়টি মামিিাইনমেশোে পুওর মােুনষর মনধ্য পাাঁ েেে মেম্ন কগাে বা বনণসর 

অন্তগসত । 
 

ইউরনরকা ভােরতে েন্য 2021 মেট অ্ফ দ্য এিুরকশন তেরপাটম  িােু 

করেরে 

মবে মশক্ষে মদবর্ উপেনক্ষ (5 অনটাবর) োমতর্ংনর্র মশক্ষা, তবজ্ঞামেে ও 

র্াংসৃ্কমতে র্ংিা (UNESCO) িারনতর েন্য 2021 র্ানের মশক্ষা প্রমতনবদে 

(SOER) োেু েনরনে । এই প্রমতনবদেটির োম হে “No Teacher, No 

Class”। এই প্রোশোটি ইউনেনস্কা েয়ামদমের বামষসে প্রধাে প্রমতনবদে এবং 

এটি ব্যাপে গনবষণার উপর মিমত্ত েনর ততরী হনয়নে । কেট অফ এিুনেশে 

মরনপানটস র এই তৃতীয় র্ংস্করণটিনত মশক্ষে, মশক্ষাদাে এবং মশক্ষনের মশক্ষার 

মবষয়টিনে কেন্দ্র েনর মথমটি গনি উনঠনে । র্ারা িারনত সু্কেগুমেনত 

ইন্টারনেনটর অযানক্সর্ 19 শতাংশ। 
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প্রততরবদরনে মূে তবষযগুতে: 

• োরী মশক্ষনের উচ্চ অেুপাত: েণ্ডীগি, মদমে, কেরাো, পাঞ্জাব, তামমেোিু 

• োরী মশক্ষনের মেম্ন অেুপাত: মেপুরা, আর্াম, রােিাে, ঝািখণ্ড, মবহার। 

• মশক্ষনের র্ংখ্যা বৃমি এবং উত্তর-পূবসাঞ্চেীয় রােয, গ্রামাঞ্চে এবং 

'উচ্চাোঙ্ক্ষী কেোগুমেনত োনের অবিার উন্নমত। 

• র্ঙ্গীত, মশল্প, বৃমত্তমূেে মশক্ষা, তশশবোে এবং মবনশষ মশক্ষার মশক্ষেনদর 

র্ংখ্যা বৃমি । 

 

Business News 
 

তেোরযে তনউ এনাতেম  মোোে REC মোোে মহাতডং মক অ্তধগ্রহর্ 

করেরে 

মরোনয়স ইিামস্ট্রে মেমমনটনির (RIL) র্মূ্পণস মামেোোধীে র্হনোগী 

প্রমতষ্ঠাে মরোনয়স মেউ এোমেস  কর্াোর মেমমনটি (RNESL) েীো রাষ্ট্রীয় 

মামেোোধীে কর্ৌর মবদুযৎ কোম্পামে REC কর্াোর কহামডংর্ AS (REC 

Group) এর 100 শতাংশ কশয়ারনহামডং অেস ে েনরনে। RNESL েীে 

ন্যাশোে ব্লুোর (গ্রুপ) কো মেমমনটি কথনে 771 মমমেয়ে িোনরর 

এন্টারপ্রাইে িযােুর মবমেমনয় 

 আরইমর্ গ্রুপনে অমধগ্রহণ েনরনে। 

 

Agreement News 
 

ভােত তকেতর্স্তারনে েন্য 200 তমতেযন িোরেে োইন অ্ফ মক্রতিট 

মঘাষর্া করেরে 

িারত মেরমগেস্তানের েন্য  200 মমমেয়ে িোনরর কক্রমিট কর্াষণা েনরনে 

এবং মধ্য এশীয় রােয েমমউমেটি উন্নয়নের েন্য কোট মেন্তু উচ্চ প্রিানবর 

প্রেল্পগুমে র্ম্পাদনের েন্য এেটি েুমক্তনত স্বাক্ষর েনরনে। মেরমগস্তাে র্ফর 

কশনষ মবনদশমন্ত্রী এর্ েয়শঙ্কর কর্ামষত কবশ েনয়েটি পদনক্ষনপর মনধ্য এই 

দুটি উনদ্যাগ মেে। 

মবনদশমন্ত্রী এর্ েয়শঙ্কর শীষস মেরমগে কেতৃনত্বর র্নঙ্গ প্রমতরক্ষা র্হনোমগতার্হ 

মিপামক্ষে র্ম্পেস  বািানত "গঠেমূেে" আনোেো েনরনেে এবং 

আফগামেস্তানের মনতা তবমেে র্মস্যা মেনয় আনোেো েনরনেে।  

 

Appointment News 
 

আটটি উচ্চ আদােরত নতুন প্রধান তবিােপতত তনরযার্ হরযরে  

র্রোর উচ্চ আদােনতর আটেে প্রধাে মবোরপমতর মেনয়াগ এবং পাাঁ েেে প্রধাে 

মবোরপমতর বদমের মবজ্ঞমপ্ত মদনয়নে। আটটি উচ্চ আদােনত  েতুে প্রধাে 

মবোরপমত মেনয়াগ হনব  এবং পাাঁ েেে প্রধাে মবোরপমতর বদমে েরা হনব | 13 টি 

হাইনোনটস র োিপে গুরুত্বপূণস বনে মবনবমেত হনয়মেে, োরণ তানদর মনধ্য 

েনয়েেে িারপ্রাপ্ত প্রধাে মবোরপমতনদর র্ানথ োে েনর োনেে। 
 

পাাঁ িেন প্রধান তবিােপততে নাম র্ারদে বদতে কো হরযরে: 

• র্রোর মেপুরা হাইনোনটস র প্রধাে মবোরপমত এ.এ. কুনরমশনে রােিাে 

হাইনোনটস  িাোন্তনরর মেনদস শ কদে । 

• রােিাে হাইনোনটস র প্রধাে মবোরপমত ইন্দ্রমেৎ মহামন্ত মেপুরার প্রধাে 

মবোরপমতর দাময়ত্ব গ্রহণ েরনবে। 

• মধ্যপ্রনদনশর প্রধাে মবোরপমত মহম্মদ রমফে মহমােে প্রনদশ হাইনোনটস র 

প্রধাে মবোরপমত মহনর্নব মেেুক্ত হনয়নেে। 

• কমর্ােয় হাইনোনটস র প্রধাে মবোরপমত মবেোথ কর্ামদারনে মর্মেম 

হাইনোনটস র প্রধাে মবোরপমত মহনর্নব বদমে েরা হনয়নে। 

• মবোরপমত এ.নে. কগাস্বামীনে েমত্তশগি হাইনোনটস র প্রধাে মবোরপমত 

মহনর্নব মেনয়াগ েরা হনয়নে। মতমে বতস মানে অন্ধ্রপ্রনদশ হাইনোনটস র প্রধাে 

মবোরপমত। 
 

নতুন তনরু্ক্ত প্রধান তবিােপততেমূহ: 

• েেোতা হাইনোনটস র িারপ্রাপ্ত প্রধাে মবোরপমত মবোরপমত রানেশ 

মবন্দাে এোহাবাদ হাইনোনটস র প্রধাে মবোরপমত মহনর্নব মেেুক্ত হে। 

• মবোরপমত রমঞ্জত মি. কমানর কমর্ােয় হাইনোনটস র প্রধাে মবোরপমত 

মহনর্নব মেনয়াগ হনয়নেে । 

• েণসাটে হাইনোনটস র িারপ্রাপ্ত প্রধাে মবোরপমত র্তীশ েন্দ্র শমসা 

কতনেঙ্গাো হাইনোনটস র প্রধাে মবোরপমত মহনর্নব মেেুক্ত হনয়নেে। 

• মধ্যপ্রনদশ হাইনোনটস র মবোরপমত প্রোশ শ্রীবাস্তব েেোতা হাইনোনটস র 

প্রধাে মবোরপমত মহনর্নব মেেুক্ত হনয়নেে। 

• মবোরপমত আর.মি. মামেমঠনে মধ্যপ্রনদশ হাইনোনটস র প্রধাে মবোরপমত 

মহনর্নব মেনয়াগ েরা হনয়নে। 

• মবোরপমত ঋতুরাে অবমিনে েণসাটে হাইনোনটস র প্রধাে মবোরপমত 

মহনর্নব মেনয়াগ েরা হনয়নে। 

• মবোরপমত অরমবন্দ কুমার গুেরাট হাইনোনটস র প্রধাে মবোরপমত মহনর্নব 

মেেুক্ত হনয়নেে। 

• মবোরপমত প্রশান্ত কুমার মমশ্র অন্ধ্রপ্রনদশ হাইনোনটস র প্রধাে মবোরপমতর 

দাময়ত্ব গ্রহণ েরনবে। 
 

মকতভ েুব্রামাতনযান প্রধান অ্থমননততক উপরদষ্টা পদ মথরক পদতযার্ 

করেরেন 

মুখ্য অথসনেমতে উপনদষ্ট্া (CEA) কেমি রু্িামামেয়াে িারনতর অথস মন্ত্রণােনয় 

তার মতে বেনরর কময়াদ কশষ হওয়ার পনর এোনিমমনত মফনর আর্ার মর্িান্ত 

মেনয়নেে। কেমি রু্িামামেয়াে 2018 র্ানের 7 মিনর্ম্বর মুখ্য অথসনেমতে 

উপনদষ্ট্ার দাময়ত্ব গ্রহণ েনরে। তার পূবসরূ্মর অরমবন্দ রু্িামামেয়নের পদতযানগর 

প্রায় পাাঁ ে মার্ পর এই মেনয়াগ হয়। 
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কেমি রু্িামামেয়াে, তার েমসেীবনের শুরুনত, িারতীয় মর্মেউমরটিে অযাি 

এক্সনেঞ্জ কবািস  (SEBI) এবং িারতীয় মরোিস  ব্যাংে (RBI ) -এর মবনশষজ্ঞ 

েমমটির র্দস্য মেনেে। আইমর্আইমর্আই ব্যাঙ্ক, কেমপ মরগাে কেে এবং টাটা 

েের্ােনটমস র্ামিস র্ র্হ শীষস েনপসানরটনদর র্ংমক্ষপ্ত অবিাে মেনয় 

রু্িামামেয়াে কবর্রোমর খানতও পারদশী । 
 

প্রধান অ্থমননততক উপরদষ্টাে ভূতমকা: 

• CEA (প্রধাে অথসনেমতে উপনদষ্ট্া) িারত র্রোনরর এেটি পদ। এটি 

িারত র্রোনরর র্মেব পদমেসাদার র্মতুল্য। 

• প্রধাে অথসনেমতে উপনদষ্ট্া অথস মন্ত্রণােনয়র অথসনেমতে মবষয়ে মবিানগর 

প্রধাে। 
 

প্রাক্তন SBI প্রধান েেনীশ কুমাে BharatPe-এে মিযােম্যান তহোরব 

তনরু্ক্ত হরেন  

মফেনটে োটস আপ BharatPe কেট ব্যাঙ্ক অফ ইমিয়ার (SBI) প্রাক্তে 

কেয়ারম্যাে রেেীশ কুমারনে কোম্পেীর কবানিস র কেয়ারম্যাে মহর্ানব মেনয়াগ 

েনরনে। প্রাক্তে SBI কেয়ারম্যাে কোম্পামের শীষস েমসেতস ানদর র্ানথ গুরুত্বপূণস 

ব্যবর্া এবং মেয়ন্ত্রে র্ম্বমিত উনদ্যাগ মেনয় র্মেষ্ঠিানব োে েরনবে। মতমে 

BharatPe এর দীর্সনময়াদী এবং স্বল্পনময়াদী কেৌশে মেধসারনণও অংশ কেনবে। 
 

মিযােম্যান তহোরব েেনীশ কুমাে এে দাতযত্ব হরব : 

• স্বল্পনময়াদী এবং দীর্সনময়াদী স্ট্রানটমে প্রণয়নে BharatPe দেনে পরামশস 

কদওয়া । 

• মেয়ন্ত্রে মবষনয় কবািস  এবং মেবসাহীনদর র্ানথ র্মেষ্ঠিানব োে েরা । 

• েনপসানরট গিনেসনসর মবষনয় ব্যবিাপোনে পরামশস কদওয়া । 
 

EESL অ্রুর্ কুমাে তমশ্ররক CEO তহরেরব তনরযার্ করেরে  

এোমেস  এমফমর্নয়মস র্ামিস নর্র্ মেমমনটি(EESL) মবদুযৎ মন্ত্রোেনয়র অধীনে 

পাবমেে কর্টর আিারনটমেংনর্র কেৌথ উনদ্যানগ অরুণ কুমার মমশ্রনে প্রধাে 

মেবসাহী েমসেতস া (মর্ইও) মহনর্নব মেনয়ানগর কর্াষণা েনরনে । মতমে র্ারা কদনশ 

EESL এর োেসক্রনমর দাময়ত্ব র্ামোনবে । 
 

অ্তমত খারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদীে উপরদষ্টা তহোরব তনরু্ক্ত 

হরযরেন  

প্রাক্তে আমো অমমত খানর  দুই বেনরর েুমক্তর মিমত্তনত প্রধােমন্ত্রী েনরন্দ্র 

কমাদীর উপনদষ্ট্া মহনর্নব মেেুক্ত হনয়নেে। মতমে গত মানর্ উচ্চমশক্ষা র্মেব পদ 

কথনে অবর্র মেনয়মেনেে । ঝািখণ্ড েযািানরর 1985 ব্যানের (অবর্রপ্রাপ্ত) 

আইএএর্ েমসেতস া অমমত খানর 30 কর্নেম্বর োেমরেুযত হে। 
 

Banking News 
 

PNB  গ্রাহক আউটতেি মপ্রাগ্রারমে অ্ধীরন '6S Campaign' িােু 

করেরে 

পাঞ্জাব ন্যাশোে ব্যাংে (PNB) উৎর্ব মরশুনম োনির হানর আমথসে পমরনষবা 

র্ম্প্রর্ারনণর েন্য গ্রাহে প্রোর োেসক্রনমর আওতায় ‘6 এর্ েযানম্পইে’ োেু 

েনরনে। '6 এর্ েযানম্পইে' মবমিন্ন মস্কমনে অন্তিুস ক্ত েনর, কেমে- স্বমিমাে, 

র্মৃমি, র্ম্পেস   এবং মশখর, র্ংেল্প এবং স্বাগত। এর উনেশ্য হে কদনশ আমথসে 

কর্বার মবোনশর েন্য এেটি মবনশষ র্নেতেতা অমিোে োোনো এবং ঋণ বৃমি 

ত্বরামিত েরা, র্ামামেে মেরাপত্তা মস্কনমর অেুপ্রনবশ বৃমি েরা এবং মিমেটাে 

ব্যাংমেং রাইি বািানো  । 
 

RBI ইউতনটি স্মে ফাইন্যাে ব্যাঙ্করক ব্যাংতকং োইরেে প্রদান 

করেরে  

িারনত SFB ব্যবর্া োমেনয় োওয়ার েন্য কর্ন্ট্রাম ফাইন্যামসয়াে র্ামিস নর্র্ 

মেমমনটি (CFSL) এবং করমর্মেনয়ন্ট ইনোনিশের্ প্রাইনিট মেমমনটি 

(BharatPe) িারা কেৌথিানব প্রমতমষ্ঠত ইউমেটি িে ফাইন্যাস ব্যাংে মেমমনটি 

(USFBL) কে মরোিস  ব্যাংে অফ ইমিয়া (RBI) ব্যাংমেং োইনর্স মদনয়নে। । 

প্রথমবানরর মনতা  দুটি অংশীদার র্মােিানব এেমেত হনয় এেটি ব্যাংে ততমর 

েনরনে ।  

 

Science & Technology 
 

IFSCA মলাবাে তফনরটক হাকাথন ‘I-Sprint’21’ তেতেে িােু 

করেরে 

ইন্টারন্যাশোে ফাইন্যামসয়াে র্ামিস নর্র্ কর্ন্টারর্ অথমরটি (IFSCA) কগ্ল্াবাে 

মফেনটে হযাোথে ‘I-Sprint’21’ মর্মরে োেু েনরনে। মর্মরনের প্রথম মিন্ট 

হে "Sprint01: BankTech", ো ব্যাংমেং খানতর েন্য মফেনটেগুমেনত 

মনোমেনবশ েনর। 

এই হযােযাথনের অংশীদাররা হে ICICI ব্যাংে, HSBC ব্যাংে, iCreate, 

কোে োটস আপর্ এবং ইেনিে-ইমিয়া। হযাোথেটি িােুস য়ামে পমরোমেত হনব। 
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Awards & Honours 
 

িা ের্দীপ গুরেতেযা 22তম োে বাহাদুে শাস্ত্রী োতীয পুেকাে 

মপরযরেন 

উপ-রাষ্ট্রপমত এম কিঙ্কাইয়া োইিু মবমশষ্ট্ পােনমানোেমেে এবং অে ইমিয়া 

ইেমেটিউট অফ কমমিেযাে র্ানয়নসর্ (AIIMS) -এর পমরোেে িঃ রণদীপ 

গুনেমরয়ানে কশ্রষ্ঠনত্বর েন্য 22 তম োে বাহাদুর শাস্ত্রী োতীয় পুরস্কার প্রদাে 

েনরনেে । মতমে িঃ গুনেমরয়ার েতস নব্যর প্রমত মেষ্ঠা এবং AIIMS-এ 

পােনমাোমর কমমিমর্ে এবং স্লীপ মির্অিস ার  মবিাগনে প্রমতপােনের েন্য 

প্রশংর্া েনরে। 

 

Important Dates 
 

তবে পতের্াযী পাতখ তদবে 2021: 09 অ্রটাবে 

2006 র্ানে শুরু হওয়ার পর কথনে প্রমত বের মবে পমরোয়ী পামখ মদবর্ 

(WMBD) বেনর দুবার আেুষ্ঠামেেিানব পামেত হয়। প্রথমত এটি কম মানর্র 

মিতীয় শমেবার এবং মিতীয়ত অনটাবনরর মিতীয় শমেবানর অেুমষ্ঠত হয়। 2021 

র্ানে মবে পমরোয়ী পামখ মদবর্ (WMBD) 08 কম, এবং 09 অনটাবর এ 

পনিনে । 2021 র্ানের মবে পমরোয়ী পামখ মদবর্ (WMBD) এর মথম  হে 

"Sing, Fly, Soar – Like a Bird!" 
 

তবে মপাে তদবে: 09 অ্রটাবে 

মবে কপাে মদবর্ প্রমত বের মবেব্যাপী 9 অনটাবর পামেত হয়। মবে কপাে 

মদবনর্র উনেশ্য হে েেগনণর এবং ব্যবর্ার তদেমন্দে েীবনে িাে খানতর 

িূমমো এবং কদনশর র্ামামেে ও অথসনেমতে উন্নয়নে এর অবদাে র্ম্পনেস  

র্নেতেতা রৃ্মষ্ট্ েরা। 2021 র্ানের মবে কপাে মদবনর্র মথম হে "Innovate 

to recover". 
 

তবে মানতেক স্বািয তদবে: 10 অ্রটাবে 

মবেব্যাপী মােমর্ে স্বািযেমেত মশক্ষা, র্নেতেতা এবং র্ামামেে েেনঙ্কর 

মবরুনি প্রোনরর েন্য 10 অনটাবর মবে মােমর্ে স্বািয মদবর্ মহর্ানব পােে েরা 

হয়। মবে মােমর্ে স্বািয মদবনর্র র্ামবসে উনেশ্য হে র্ারা মবনে মােমর্ে স্বািয 

র্ম্পমেস ত র্মস্যা র্ম্পনেস  র্নেতেতা বৃমি েরা এবং মােমর্ে স্বানিযর র্মথসনে 

প্রনেষ্ট্া োোনো। মবে মােমর্ে স্বািয 2021 এর প্রমতপাদ্য হে 'Mental health 

in an unequal world'। 
 

তবে মানতেক স্বািয তদবরেে ইততহাে ও তাৎপর্ম: 

ওয়াডস  কফিানরশে ফর কমন্টাে কহেনথর বামষসে মক্রয়ােোপ র্বসপ্রথম 1992 

র্ানের 10 অনটাবর মবে মােমর্ে স্বািয মদবর্ মহর্ানব প্রথমবানরর েন্য পামেত 

হয়। 
 

মৃতুযদরেে তবরুরদ্ধ তবেব্যাপী তদবে: 10 অ্রটাবে 

মৃতুযদনণ্ডর মবরুনি মবেব্যাপী মদবর্ প্রমত বের 10 অনটাবর পামেত হয়। 

মৃতুযদণ্ডনে মবনোপ েরার েন্য এবং মৃতুযদণ্ডপ্রাপ্ত বমন্দনদর কে পমরমিমতর 

র্মু্মখীে হনত হয় তার হাত কথনে তানদর করহাই কদওয়ার েন্য মদেটি পামেত 

হয়  । 2021 র্ানের মদেটির মথম হে "Women Sentenced to Death: 

An Invisible Reality." 

 

তদনটিে ইততহাে: 

মদেটি র্বসপ্রথম 2003 র্ানে মৃতুযদনণ্ডর মবরুনি ওয়াডস  কোয়ামেশে িারা 

আনয়ামেত হনয়মেে। আেেম াততক বাতেকা তদবে: 11 অ্রটাবে 

আন্তেস ামতে বামেো মদবর্ (নমনয়নদর মদে এবং কমনয়নদর আন্তেস ামতে মদবর্ 

োনমও পমরমেত) 2012 র্াে কথনে প্রমতবের 11 অনটাবর পামেত হনে ।  এই 

মদবর্টি োমতর্ংর্ িারা আন্তেস ামতে স্তনর কমনয়নদর মশক্ষা, পুমষ্ট্, বাল্য মববাহ, 

আইমে এবং মেমেৎর্া অমধোর র্ম্বিীয় মবষনয় র্নেতেতা বৃমির েন্য পামেত হয়  

। 2021 আন্তেস ামতে বামেো মদবনর্র মথমটি হে “Digital generation. 

Our generation " । 
 

োতীয িাক তদবে: 10  অ্রটাবে 

িারনত, োতীয় িাে মদবর্ প্রমতবের 10 অনটাবর পামেত হয় । েিস  িােনহৌমর্ 

1854  র্ানে িারতীয় িাে মবিাগ প্রমতমষ্ঠত েরার পর কথনে মবগত 150 বের 

ধনর এই মদবর্টি পােে েরা হনে । িারতীয় িাে পমরনষবা িারনতর এেটি 

অমবনেদ্য অংশ। র্ংসৃ্কমত, ঐমতহয এবং কিৌনগামেে িূখনণ্ড তবমেেযপূণস হওয়া 

র্নেও িারনতর িাে পমরনষবাগুমে অর্াধারণ পারফরম্যাস মদনয়নে। 
 

ভােরতে তপন মকাি তেরেম: 

মপেনোি এর পুনরা অথস হে মপে কপাোে ইেনিক্স োম্বার। 1972 র্ানের 15ই 

আগে কেন্দ্রীয় কোগানোগ মন্ত্রণােনয়র অমতমরক্ত র্মেব শ্রীরাম মিোমে 

কিোেোর 6-র্ংখ্যার এই মপে পিমতটি োেু েনরমেনেে। মপে কোনির প্রথম 

অঙ্কটি অঞ্চে মেমিত েনর। মিতীয় র্ংখ্যাটি উপ-অঞ্চেনে মেনদস শ েনর। তৃতীয় 

অঙ্কটি কেোনে মেমিত েনর। কশষ মতেটি র্ংখ্যা কপাে অমফর্নে মেমিত 

েনর,  োর অধীনে এেটি মেমদস ষ্ট্ ঠিোো পনি। 
 

তবে বাত (Arthritis) তদবে: 12 অ্রটাবে 

বাত (Arthritis) র্ম্পনেস  র্নেতেতা বৃমির েন্য প্রমত বের 12ই অনটাবর মবে 

আর্থ্সাইটির্ মদবর্ মহর্ানব পােে েরা হয় । এটি এেটি জ্বেেশীে অবিা কেখানে 

েনয়ন্টগুনোনত ব্যথা হয় এবং শক্ত হনয় োয়, ো বয়নর্র র্ানথ র্ানথ আনরা 

খারাপ হনত থানে । 1996 র্ানে আর্থ্সাইটির্ এবং মরউমাটিেম ইন্টারন্যাশোে 

(ARI)  িারা এই মদেটি োেু েরা হয়, কেখানে আর্থ্সাইটির্ র্ম্পনেস  র্নেতেতা 

েিানো হয় । মবে আর্থ্সাইটির্ মদবনর্র মথম 2021 হে , 'Don’t Delay, 

Connect Today: Time2Work' ..  
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Sports News 
 

কুতস্তর্ীে অ্ংশু মাতেক প্রথম ভােতীয মতহো তহরেরব তবে 

িযাতম্পযনতশরপ মেৌপ্য তেরতরেন 

2021 র্ানের ওয়াডস  করর্মেং েযামম্পয়েমশনপ িারতীয় কুমস্তগীর অংশু মামেে 

প্রথম িারতীয় মমহো মহর্ানব ফাইোনে কপৌাঁোনোর ফনে ইমতহার্ গিনেে । 

মতমেই িারনতর প্রথম মমহো কখনোয়াি মেমে করৌপ্য পদে মেতনেে  । 19 বের 

বয়র্ী অংশু মামেে 2016 র্ানের অমেমম্পে েযামম্পয়ে মামেস ে েুক্তরানষ্ট্রর 

কহনেে েুমর্ মারউমেনর্র োনে 57 কেমে মিোইে প্রমতনোমগতায় কহনর 

করৌপ্য পদে মেনতনেে । 

এখেও পেসন্ত, িারতীয় মমহো কুমস্তগীর আেো কতামার (2006), গীতা কফাগাট 

(2012), বমবতা কফাগাট (2012), পূো ধািা (2018) এবং মিনেশ কফাগাট 

(2019) প্রনতযনেই এেটি কিাঞ্জ মেতনত র্ক্ষম হনয়নেে। কুমস্তগীর রু্শীে 

কুমার (2010) এখেও পেসন্ত মবে েযামম্পয়েমশপ কেতা িারনতর এেমাে 

কুমস্তগীর। 
 

ভারিতে মবািাে তেরতরে তুতকম  গ্রযাি তপ্রক্স 2021 তেরতরেন  

িানিমর কবািার্  (মামর্সমিে-মফেল্যাি) 10 অনটাবর, 2021 এ অেুমষ্ঠত F1 

তুমেস  গ্রযাি মপ্রক্স 2021 মেনতনেে । এই কমৌরু্নম এটি তার প্রথম মশনরাপা। ম্যাক্স 

িােস ানপে (নরি বুে- কেদারল্যাির্) মিতীয় এবং র্ামেস ও কপনরে (নমমক্সনো-

করি বুে) তৃতীয় িাে অেস ে েনরনেে। এমদনে েুইর্ হযামমিে পঞ্চম িানে 

করর্টি কশষ েনরে । 
 

FIFA  ভােরতে 2022 অ্নূর্ধ্ম  -17 মতহো তবেকারপে েন্য "ইভা" 

মােকট উরমািন করেরে 

মবে ফুটবে র্ংিা FIFA  আেুষ্ঠামেেিানব 2022 অেূর্ধ্স  -17 মমহো মবেোপ 

এর েন্য মাস্কট উনোেে েনরনে  । এটি হে “ইিা”, ো োরী শমক্তর 

প্রমতমেমধত্বোরী এমশয়াটিে মর্ংমহেী। আগামী বের 11-30 অনটাবর িারনত এই 

টুেসানমন্ট অেুমষ্ঠত হনব। এই কর্াষণাটি আন্তেস ামতে েন্যামশশু মদবনর্র র্ানথ 

মমনে কগনে। 

মবেব্যাপী এই র্ংিা িারা োমর েরা এেটি মবজ্ঞমপ্তনত বো হনয়নে কে, ইিার 

েক্ষয হে িারতবষস এবং মবেেুনি োরী ও কমনয়নদর তানদর কোগ্যতা উপেমি 

েরনত র্াহায্য েরা । ইিা এেেে শমক্তশােী, কেৌতুেপূণস এবং মনোমুগ্ধের 

এমশয়াটিে মর্ংহী, োর েক্ষয হে টিমওয়ােস , প্রানণােেতা, দয়ােু এবং অন্যনদর 

ক্ষমতায়নের মাধ্যনম োরী ও কমনয়নদর অেুপ্রামণত ও উৎর্ামহত েরা। 

 

Obituaries 
 

পাতকস্তারনে পােমার্তবক মবামাে েনক আবু্দে োমদর খান প্রযাত 

হরেন  

"পামেস্তানের পারমাণমবে কবামার েেে" মহনর্নব মবনবমেত িঃ আবু্দে োমদর 

খাে প্রয়াত হনেে । মৃতুযোনে তাাঁ র বয়র্ মেে 85 বের । পরমাণু মবজ্ঞােী িঃ 

খাে পামেস্তােনে মবনের প্রথম ইর্োমী পারমাণমবে শমক্তনত রূপান্তমরত েরার 

েন্য োতীয় বীর মহনর্নব প্রশংমর্ত হে এবং কদনশর প্রমতরক্ষার র্ক্ষমতা 

বৃমিনত মতমে মবশাে অবদাে রানখে । 

 

োতীয পুেকােপ্রাপ্ত অ্তভরনতা মনদুমুতদ মভনু প্রযাত হরেন  

োতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অমিনেতা কেদুমুমদ কিেু প্রয়াত হনেে । মতমে তাাঁ র 

অমিেনয়র েন্য মতেটি োতীয় েেমচ্চে পুরস্কার এবং েয়টি কেরাোর রানেযর 

েেমচ্চে পুরস্কার মেনতনেে। কেদুমুমদ কিেু োটযমশল্পী মহনর্নব তাাঁ র মেনের 

েমসেীবে শুরু েনরে োিাোম োরায়ণ পামেেনরর োটে মদনয়। মােয়াোম 

এবং তামমে েেমচ্চনে মেনের োনের েন্য পমরমেত কেদুমুমদ কিেু 500 টিরও 

কবমশ েেমচ্চনে অমিেয় েনরমেনেে। 
 

Defence News 
 

ভােত এবং ইউনাইরটি তকংিরমে মকাম্পাতন স্তরেে মর্ৌথ োমতেক 

মহ়ো ‘আতেযা ওযাতেযে’ শুরু হরযরে 

উত্তরাখনণ্ডর কেৌবামতয়ানত িারত এবং ইউোইনটি মেংিনমর কেৌথ কোম্পামে 

স্তনরর র্ামমরে প্রমশক্ষণ আমেয়া ওয়ামরয়নরর ষষ্ঠ র্ংস্করণ শুরু হনয়নে। 

এক্সারর্াইেটি বিুত্বপূণস মবনদশী কদশগুমের র্ানথ ইন্টারঅপারামবমেটি এবং 

দক্ষতা িাগ েনর কেওয়ার উনেনশ্য র্ংগঠিত হনয়নে  । কর্োবামহেী এনে 

অপনরর অস্ত্র, র্রঞ্জাম, কেৌশে, ইতযামদর র্ানথ মেনেনদর পমরমেত েরনব। 

দুই কদনশর কর্োরা তানদর মেে মেে কদনশ কবশ েনয়েটি র্ামমরে অমিোে 

এবং মবনদনশ ব্যস্ততার র্ময় তারা কে অমিজ্ঞতাগুমে মশনখনে তা িাগ েনর 

কেনব। এেটি আধা-শহুনর পমরনবনশ কেৌথ র্ামমরে অমিোে োোনোর কক্ষনে 

উিয় বামহেীর েমসক্ষমতা োোই েরার েন্য 48 র্ণ্টার েনঠার এক্সারর্াইনের 

মধ্য মদনয় মহিাটি কশষ হনব। 
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প্রাক্তন SBI প্রধান েেনীশ কুমাে 'দ্য কারোতিযান অ্ফ োে' 

নামক সৃ্মততকথা তেরখরেন 

কেট ব্যাঙ্ক অফ ইমিয়ার (SBI) প্রাক্তে কেয়ারম্যাে রেেীশ কুমার ‘দ্য 

োনোমিয়াে অব ট্রাে’ োমে িৃমতোরণ মেনখনেে  । বইটি প্রোশ েনরনে 

কপঙু্গইে রানিাম হাউর্ ইমিয়া। এটির মাধ্যনম আমানদর কদনশর আমথসে ব্যবিা 

েীিানব োে েনর তার এেটি মবরে অন্তর্দসমষ্ট্ মদনয়নেে । 
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