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National News in Bengali 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী 5,000 ম াটি টা ার 'আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য 

পরর াঠামমা রমশন' চাল়ু   মরমেন 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী উত্তে প্ররদরে তাাঁ ে ননরেে সংসদীয় এলাকা বাোণসী 

মেরক 25 অরটাবে, 2021 তানেরে "আয়়ুষ্মান ভােত স্বাস্থ্য পনেকাঠারমা নমেন" 

চাল়ু করেরেন। আয়়ুষ্মান ভােত স্বাস্থ্য পনেকাঠারমা নমেন হল সাো মদেব্যাপী 

স্বাস্থ্যরসবাে পনেকাঠারমারক মেব়ুত কোে েন্য সবববৃহৎ প্যান-ভােতীয় 

প্রকল্পগুনলে মরে একটি | 
 

প্র ল্পটি সম্বমে: 

• প্রকরল্পে মমাট ব্যয়: 5,000-মকাটি টাকা| 

• উরেশ্য: েনস্বাস্থ্য পনেকাঠারমাে ফাাঁ কগুনলে সারে মমাকারবলা কো | 

• স়ুনবধা: এই নিমটি ভনবষ্যরত মোরেে প্রাদুভব ারবে সারে লডাই কেরত 

সাহায্য কেরব | 

• এই প্রকরল্পে অধীরন  10টি হাই মফাকাস োরেযে 17,788টি গ্রামীণ স্বাস্থ্য 

ও স়ুেক্ষা মকন্দ্রগুনল এই প্রকরল্পে সমেবন পারব৷ 

• েহরে এলাকাে েন্য সমস্ত োরেযে 11,024টি স্বাস্থ্য ও স়ুস্থ্তা মকন্দ্র স্থ্াপন 

কো হরব৷ 
 

ভারমতর রনর্বাচন  রমশন Garuda অ্যাপ চাল়ু   মরমে 

ভােরতে ননববাচন কনমেন (ESI) সকল মভাটরকরন্দ্রে নিনেটাল ম্যানপংরয়ে েন্য 

Garuda অযাপ চাল়ু করেরে| এে উরেশ্য হল  ননববাচরনে কাে দ্রুত, স্বচ্ছ এবং 

সময়মত সম্পন্ন কো |  Garuda অযারপে মােরম ব়ুে মলরভল অনফসােো 

(BLO) তারদে মেনেস্টাে কো মমাবাইল নম্বে মেরক মসন্টারেে অক্ষাংে এবং 

দ্রানিমাংরেে মরতা মিটা সহ মভাট মকরন্দ্রে ফরটা এবং অবস্থ্ারনে তথ্য 

আপরলাি কেরবন। অযাপটি কােরেে কাে কমারতও সাহায্য কেরব। 
 

 

নীরত আমযাগ " Innovations for You " নাম  রিরি-র়্ু  চাল়ু  

 মরমে 

NITI আরয়ারেে অটল ইরনারভেন নমেন (AIM) " Innovations for You 

" নামক একটি নিনে-ব়ুক চাল়ু করেরে। এই নিনে-ব়ুরকে মফাকাস মসটে হল 

স্বাস্থ্যরসবা। "" Innovations for You " হল নবনভন্ন মিারমরন অটল 

ইরনারভেন নমেরনে স্টাটব আরপে সাফরেে েল্প মেয়াে কোে েন্য নীনত 

আরয়ারেে একটি উরযাে। 
 

নীরত আমযামগর রিরি র়্ু : 

• NITI আরয়াে ভােরত আোনদ কা অমৃত মরহাৎসব উদযাপন কোে েন্য 

নিনে ব়ুক চাল়ু করেরে |  

• নিনে-ব়ুক হল 45টি মহলে মটক স্টাটব -আরপে একটি সংকলন। এই স্টাটব  

আপগুনলরক সাো মদরেে অটল ইননকউরবেন মসন্টারে ইননকউরবট কো 

হরয়রে। 

• এই স্টাটব -আপগুনল নবোতক ও নেশুে যত্ন মনওয়া,  মাননসক স্বাস্থ্য, 

দাাঁ রতে যত্ন, েক্তাল্পতা এবং মানব েীবন পযবরবক্ষরণে মরতা স্বাস্থ্যেননত 

সমস্যাগুনলে সামানেকভারব প্রাসনিক সমাধান প্রদারনে েন্য AI, IoT, 

ICT এবং অন্যান্য প্রয়ুনক্তে ব্যবহাে কেরে। 
 

সর ার রনপ়ুন ভারত রমশমনর িন্য িাতীয রিযাররিং  রমটি গঠন 

 মরমে  

ি়ু ল নেক্ষা ও সাক্ষেতা নবভাে ননপ়ুন ভােত নমেন বাস্তবায়রনে েন্য োতীয় 

নস্টয়ানেং কনমটি (NSC) েঠন করেরে। এই কনমটিে মােরম নেক্ষাে অগ্রেনত 

নবরেষণ করে োেয/রকন্দ্রোনসত অঞ্চলগুনলরত নবনভন্ন প্রনতনিয়াে মূোয়রনে 

একটি পদ্ধনত নবকাে কো হরব| 2026-27 সারলে মরে ক্লাস 3 এে প্রনতটি 

নেশুরক মমৌনলক সাক্ষেতা প্রদান কো হরব|। 

মকন্দ্রীয় নেক্ষামন্ত্রী শ্রী ধরমবন্দ্র প্রধান হরবন  NSC-এে মচয়ােপাসবন এবং নেক্ষা 

প্রনতমন্ত্রী শ্রীমনত অন্নপূণবা মদবী হরবন ভাইস-মচয়ােপােসন | 
 

ভারমতর  ল াতায প্রথম মররিও ওভার ইন্টারমনট মপ্রামটা ল 

রসমিমমর উমবাধন হল  

ভােরতে কলকাতা েহরেে শ্যামা প্রসাদ ম়ুোনেব  বন্দরে (SPM) প্রেম মেনিও 

ওভাে ইন্টােরনট মপ্রারটাকল নসরস্টরমে উরবাধন কো হরয়রে | 25 অরটাবে, 

2021- তানেরে মেনিও ওভাে ইন্টােরনট মপ্রারটাকল নসরস্টরমে  (ROIP) এে 

উরবাধন করেন SPM-এে মচয়ােম্যান নবননত কুমাে | SMP, কলকাতা েত 

152 বেে ধরে ভােতীয় প্রধান বন্দেগুনলরত িমােত তাে গুরুত্বপূণব অবস্থ্ান 

বোয় মেরেরে। 
 

সিংসৃ্করতমন্ত্রী রি ম  মররি অ্মৃত মমহাৎসর্ পি াি চাল়ু  

 মরমেন 

মকন্দ্রীয় সংিৃনত ও পযবটন মন্ত্রী নে. মক. মেনি আোনদ কা অমৃত মরহাৎসব 

উদযাপরনে অংে নহসারব অমৃত মরহাৎসব পিকাস্ট চাল়ু করেরেন। অমৃত 

মরহাৎসব পিকাস্ট নসনেে (োো ইয়াদ করো কুেবানন) হল ভােতীয় ন্যােনাল 

আনমব (ব্যনক্ত ও আরন্দালন) এে প্রনত একটি শ্রদ্ধাঞ্জনল, যা ভােরতে স্বাধীনতা 

সংগ্রারম উরেেরযাগ্যভারব অবদান মেরেনেল | 
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GAIL ভারমতর রৃ্হত্তম সর়্ুি হাইমরামিন প্ল্যান্ট ততরর  রমত 

চমলমে 

োষ্ট্রীয় মানলকানাধীন GAIL (ইনিয়া) নলনমরটি ভােরতে বৃহত্তম সব়ুে 

হাইররারেন প্ল্যান্ট ততনে কেরত চরলরে | GAIL-এে মচয়ােম্যান এবং 

ব্যবস্থ্াপনা পনেচালক মরনাে তেন বরলরেন ময, মকাম্পানন প্রনতনদন 4.5 টন 

সব়ুে হাইররারেন ততনে কেরত সক্ষম একটি 10-মমোওয়াট (রমোওয়াট) 

ইরলররালাইোে ততনেে নদরক নেে নদরচ্ছ৷ ফামবটি ইনতমরে ইরলররালাইোে 

মকনাে েন্য একটি নবশ্বব্যাপী মটিাে েমা নদরয়রে এবং 12-14 মারসে মরে 

মিনলভানে পাওয়াে আো কেরে।  
 

সর ার রনপ়ুন ভারত রমশমনর িন্য িাতীয রিযাররিং  রমটি গঠন 

 মরমে  

ি়ু ল নেক্ষা ও সাক্ষেতা নবভাে ননপ়ুন ভােত নমেন বাস্তবায়রনে েন্য োতীয় 

নস্টয়ানেং কনমটি (NSC) েঠন করেরে। এই কনমটিে মােরম নেক্ষাে অগ্রেনত 

নবরেষণ করে োেয/রকন্দ্রোনসত অঞ্চলগুনলরত নবনভন্ন প্রনতনিয়াে মূোয়রনে 

একটি পদ্ধনত নবকাে কো হরব| 2026-27 সারলে মরে ক্লাস 3 এে প্রনতটি 

নেশুরক মমৌনলক সাক্ষেতা প্রদান কো হরব|। 

মকন্দ্রীয় নেক্ষামন্ত্রী শ্রী ধরমবন্দ্র প্রধান হরবন  NSC-এে মচয়ােপাসবন এবং নেক্ষা 

প্রনতমন্ত্রী শ্রীমনত অন্নপূণবা মদবী হরবন ভাইস-মচয়ােপােসন | 
 

MSME মন্ত্র  " SAMBHAV " নাম  এ টি িাতীয স্তমরর 

সমচতনতা  মবসূরচ চাল়ু   মরমে 

ক্ষ়ু দ্র, মোট ও মাঝানে উরযাে মন্ত্রক(MSME) একটি ই-োতীয় স্তরেে ‘সম্ভব’ 

নামক সরচতনতা কমবসূনচ চাল়ু করেরে। এই কমবসূনচে প্রদান উরেশ্য হল 

উরযাক্তারদে প্রচারেে েন্য য়ুবকরদে উরেরয়য়মরে উত্সাহ বৃনদ্ধ কো | 

‘SAMBHAV’ নামক এই ই-োতীয় স্তরেে সরচতনতা মপ্রাগ্রামটি নত়ু ন 

নদনেরত মকন্দ্রীয় MSME মন্ত্রী নাোয়ণ োরন চাল়ু করেন | 
 

প্রচারণা সম্পম ব : 

• MSME মন্ত্ররকে অধীরন এই েণপ্রসােণ কমবসূনচটি হল একটি বৃহৎ 

উরযাে, মযোরন মদরেে নবনভন্ন করলে/ITI-এে োত্র-োত্রীরদে উরযাক্তা 

হওয়াে উরেরশ্য মন্ত্ররকে 130টি নফল্ড অনফস বাো উৎসানহত কো হরব। 

• কযারম্পইন চলাকালীন করলে োত্র-োত্রীরদে অনিও/নভনিও নফল্ম 

উপস্থ্াপনাে মােরম MSME মন্ত্রক কতৃব ক বাস্তবানয়ত নবনভন্ন নিম 

সম্পরকব  সরচতন কো হরব। 

• সাোরদরে 1,300টিেও মবনে করলরে সরচতনতামূলক কমবসূনচ পনেচানলত 

হরব মযোরন 1,50,000 েন নেক্ষােী অংেগ্রহণ কেরব বরল অন়ুমান কো 

হরচ্ছ। 
 

আর. ম . রসিং রিন মি আমহি মাম ব ট (GDAM) চাল়ু   মরমেন 

মকন্দ্রীয় নবদুযৎ ও নত়ু ন এবং প়ুননববীকেণরযাগ্য েনক্ত মন্ত্রী আে. মক. নসং একটি 

নত়ু ন বাোে নবভাে চাল়ু করেরেন, যাে নাম " Green Day Ahead 

Market (GDAM "। এেফরল  ভােত প়ুননববীকেণরযাগ্য েনক্তে উরেরশ্য 

GDAM বাস্তবায়রনে নদক মেরক নবরশ্বে একমাত্র বৃহৎ নবদুযরতে বাোে হরয় 

হরয়রে |  
 

উমযাগটি সম্পম ব : 

• নত়ু ন এই উরযােটি প়ুননববীকেণরযাগ্য জ্বালানন োতরক উন্ম়ুক্ত কেরব | 

• ইনতমরেই নবদুযৎ উৎপাদন এবং নবতেণ মকাম্পাননগুনল উন্ম়ুক্ত 

অযারেরসে মােরম নবায়নরযাগ্য জ্বালানন নকনরত বা নবনি কেরত সক্ষম 

হরব। 
 

মপগাসাস ব্যর্হার  মর অ্বর্ধ নিরদাররর তদমের িন্য স়ু রপ্রম 

ম াটব   এ টি  রমটি গঠন  মরমে 

মপোসাস ব্যবহাে করে অববধ নেেদানেে অনভরযাে েনতরয় মদোে েন্য 

ভােরতে স়ুনপ্রম মকাটব  একটি নতন সদরস্যে কনমটি েঠন করেরে | ইসোরয়নল 

সংস্থ্া NSO গ্রুপ বাো একটি স্পাইওয়যাে ততনে কো হরয়রে৷ এে মনতৃরত্ব 

োকরবন অবসেপ্রাপ্ত নবচােপনত আে নভ েনবন্দ্রন । নতনন কানেেনে কনমটিে 

কাযবকানেতাে তত্ত্বাবধান কেরবন, যা "অনভরযারেে সতয বা নমথ্যা" েনতরয় 

মদেরব এবং দ্রুত একটি নেরপাটব  েমা মদরব। নবচােপনত েবীন্দ্রন 2015 সারল 

BCCI সংিারেে েন্য স়ুনপ্রম মকাটব  বাো ননয়ুক্ত আে এম মলাধা কনমটিে সদস্য 

নেরলন। 
 

 রমটির অ্ন্যান্য সদস্যঃ 

• নবীন কুমাে মচৌধ়ুেী, অোপক (সাইবাে নসনকউনেটি অযাি নিনেটাল 

ফরেননসক) 

• প্রবাহেণ নপ, অোপক (ি়ু ল অফ ইনঞ্জননয়ানেং) 

• অনশ্বন অননল গুমারস্ত, ইননস্টটিউরটে মচয়াে সহরযােী অোপক 

(কনম্পউটাে সারয়ন্স অযাি ইনঞ্জননয়ানেং) 
 

মদশীযভামর্ রনরমবত ICGS ‘সাথব ’ মদমশর উমেমে উৎসগব  রা 

হমযমে 

একটি নত়ু ন ভােতীয় মকাস্ট োিব  োহাে (ICGS) Sarthak’  28 অরটাবে, 

2021 তানেরে মদরেে উরেরে উৎসেব কো হরয়রে। এটি গুেোরটে 

মপােবন্দরে অবনস্থ্ত হরব। মদেীয়ভারব নননমবত োহােটি মোয়ায় ভােতীয় 

উপকূল েক্ষী বানহনীে মহাপনেচালক মক নটোেন বাো চাল়ু কো হরয়নেল। 

ICGS Sarthak  মিপ়ুটি ইন্সরপটে মেনারেল এম এম তসয়দ বাো পনেচানলত 

| 
 

ICGS সাথব  সম্পম ব : 

• ICGS Sarthak  ভােরতে সাম়ুনদ্রক ননোপত্তা বাডারত ICG-এে েন্য 

মোয়া নেপইয়ািব  নলনমরটি বাো নননমবত পাাঁ চটি অফরোে প্যাররাল মভরসল 

(OPVs) নসনেরেে চত়ু েব স্থ্ারন েরয়রে৷ 

• 2,450 টন ওেরনে এবং 105-নমটাে দীিব োহােটি 26 নট এে সরববাচ্চ 

েনত অেব রনে েন্য নিোইন কো ICGS Sarthak  9,100 নকরলাওয়াট 

নিরেল ইনঞ্জন বাো চানলত হয়। 

• োহােটিরত অতযাধ়ুননক যন্ত্রপানত, মসন্সে এবং অস্ত্র েরয়রে, যা এটিরক 

একটি কমাি প্ল্যাটফমব নহসারব কাে কেরত সক্ষম কেরব|  
 

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


Weekly Current Affairs One-Liners | 23 October to 29 October of 2021  

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

International News in Bengali 
 

দরিণ ম াররযা প্রথম মদশীয মহা াশ রম ট "ন়ু রর" পরীিা 

 মরমে 

দনক্ষণ মকানেয়া সম্প্রনত তাে প্রেম মদেীয় পদ্ধনতরত ততনে েরকট উৎরক্ষপণ 

করেরে, যা "রকানেয়ান স্যারটলাইট লঞ্চ মভনহকল II" বা "ন়ুনে" নারম পনেনচত। 

এটি নসউল মেরক 300 মাইল (500 নকরলানমটাে)দনক্ষরণ একটি বীরপ 

মোরহউংরয়ে নারো মস্পস মসন্টাে মেরক উৎরক্ষপণ কো হরয়নেল। ন়ুনে েরকট 

47.2 নমটাে লম্বা এবং 200 টন ওেরনে। নতন ধারপে েরকটটি েয়টি তেল 

জ্বালানন ইনঞ্জন বাো চানলত। এটি ননমবারন আন়ুমাননক 2 ট্রিনলয়ন ওয়ান (£1.23bn 

বা $1.6bn)  ব্যয় হরয়রে। 
 

চীন 'রশরিযান -21' উপিহ উৎমিপণ  মরমে 

চীন সফলভারব নেনেয়ান-21 নারম একটি নত়ু ন উপগ্রহ উৎরক্ষপণ করেরে। 

মহাকারেে ধ্বংসাবরেষ প্রেমন প্রয়ুনক্ত পেীক্ষা ও যাচাই কেরত স্যারটলাইটটি 

ব্যবহাে কো হরব। নেনেয়ান-21 একটি লং মাচব -3B কযানেয়াে েরকরট দনক্ষণ-

পনিম চীরনে নসচ়ু য়ান প্ররদরেে নেচাং স্যারটলাইট লঞ্চ মসন্টাে মেরক 

উৎরক্ষপণ কো হরয়নেল। স্যারটলাইটটি মূলত মহাকাে ধ্বংসাবরেষ প্রেমন 

প্রয়ুনক্ত পেীক্ষা ও যাচাই কেরত ব্যবহৃত হরব। এই উৎরক্ষপণটি লং মাচব  

নসনেরেে কযানেয়াে েরকরটে 393 তম নমেন নহরসরব নচনিত। 
 

FATF মি তারল ায পার স্তামনর সমে ম াগ রদমযমে ত়ু রস্ক  

মলাবাল মটেে ফাইন্যানন্সং ওয়াচিে ফাইন্যানন্সয়াল অযাকেন টাি মফাসব 

(FATF) পানকস্তানরক তাে 'মগ্র নলস্ট' -এে মদেগুনলরত ধরে মেরেরে। একটি 

নিনফংরয়, এফএটিএফ সভাপনত মাকব াস মপ্ল্য়াে আেও বরলন ময নতনটি নত়ু ন 

মদে ত়ু েি, েিব ান এবং মানলরকও মগ্র নলরস্ট য়ুক্ত কো হরয়রে। এই বেরেে 

ে়ুন মারস, FATF পানকস্তানরক তাে 'মগ্র নলরস্ট' মেরেরে মানন লিানেং মোরধ 

ব্যেব হওয়াে েন্য, যা সন্ত্রারস অেবায়রনে নদরক পনেচানলত করে। 

FATF ইসলামাবাদরক হানফে সাইদ এবং মাস়ুদ আেহাে সহ োনতসংরিে 

মরনানীত সন্ত্রাসীরদে তদন্ত ও নবচাে কেরত বরলনেল। এটি পানকস্তানরক 

মকৌেলেতভারব গুরুত্বপূণব ত্রুটিগুনল দূে কোে েন্য কাে কেরত বরলনেল। 

2018 সারলে ে়ু রন, FATF বাো পানকস্তানরক মগ্র তানলকায় োো হরয়নেল। 

তােপে মেরক, পানকস্তান FATF-এে ম্যারিট মমরন চলরত ব্যেবতাে কােরণ 

এই তানলকায় েরয় মেরে। মগ্র তানলকায় োকায় পানকস্তারনে পরক্ষ আন্তেব ানতক 

ম়ুদ্রা তহনবল (IMF), নবশ্বব্যাংক, এেীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এবং ইউরোপীয় 

ইউননয়ন মেরক আনেবক সহায়তা পাওয়া কঠিন হরয় পরডরে। 

 

State News in Bengali 
 

মগাযা প্রথম রািয হময উমঠমে ম খামন প্ররতটি পররর্ামরর িন্য 

ODF এর্িং রর্দ্যযৎ প্রদান  রা হমযমে 

মোয়া ওরপন মিনফরকেন নি(ODF) এবং প্রনতটি পনেবারেে েন্য নবদুযৎ 

ব্যাবস্থ্া প্রদান কোে নদক মেরক  প্রেম োরেয পনেনত হরয়রে | মকানও েহে বা 

ওয়ািব রক ODF েহে বা ওয়ািব  নহসারব তেনই েণ্য কো হয় যেন একটি নদরনে 

ময মকানও সমরয় একেন ব্যনক্তরকও মোলা োয়োয় মলতযাে কেরত না 

মদেরত পাওয়া যায়৷ 

মোয়া "হে িে েল নমেরনে" অধীরন প্রনতটি বানডরত করলে েল সেবোহকােী 

প্রেম োেয হরয় উরঠরে। তা োডা, মোয়া দনেদ্ররদে নবনামূরে মেেন মদওয়াে 

নদক মেরক 100 েতাংে লক্ষয অেব ন করেরে। এই োেয মকানভি -19 টিকাে 

প্রেম মিাে 100 েতাংে সম্পন্ন করেরে। 
 

UP সর ার তৈিার্াদ মিশমনর নাম পররর্তব ন  মর অ্ম াধ্যা 

 যান্ট  মরমে  

উত্তেপ্ররদে সেকাে তফোবাদ েংেরনে নাম পনেবতব ন করে অরযাো কযান্ট 

মেলওরয় মস্টেন কোে নসদ্ধান্ত ননরয়রে। 1874 সারল উরভাদন হওয়া  

তফোবাদ মেলওরয় মস্টেনটি উত্তে মেলওরয় মোরনে অধীরন আরস। এটি 

লেনউ-বাোণসী নবভারেে অধীরন পরড। এে আরে 2018 সারল, মযােী 

আনদতযনাে সেকাে নদওয়ানল উপলরক্ষ তফোবারদে নাম পনেবতব ন করে 

অরযাো করেনেল। নবরেনপ সেকাে এলাহাবারদে নাম পনেবতব ন করে প্রয়ােোে 

এবং ম়ুিলসোই মেলওরয় েংেনরক পনিত দীনদয়াল উপাোয় েংেন 

নামকেণ করেরে। 
 

নাগাল্যান্ড 56 তম িাতীয ক্রস  ারি চযারম্পযনরশমপর আমযািন 

 রমর্ 

2022 সাউে এনেয়ান মফিারেেন িস কানি চযানম্পয়ননেপ 15 োন়ুয়ােী, 

2022 তানেরে নাোোরিে মকানহমায় অন়ুনিত হওয়াে কো েরয়রে। এে 

পাোপানে, 56 তম োতীয় িস কানি চযানম্পয়ননেপও দনক্ষণ এনেয়ান 

মফিারেেন িস কানি চযানম্পয়ননেরপে সারে য়ুক্ত হরব। এটি হরব নাোোি 

কতৃব ক আরয়ানেত প্রেম োতীয় অযােরলটিে ইরভন্ট। 

দনক্ষণ এনেয়াে আটটি মদরেে েীষব িীডানবদো নদনব্যাপী আন্তেব ানতক িীডা 

প্রনতরযানেতায় অংে মনরবন। চযানম্পয়ননেরপ নবনভন্ন ধেরনে ভূেরিে উপে 

মদৌডারনা অন্তভ়ুব ক্ত োকরব, যাে মরে েরয়রে নিন্ট ওভাে িাটব  , েে 

িাউননহল এবং মাউনন্টং আপনহল। 
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মহারাষ্ট্র সর ার রনিস্ব ওযাইল্ড লাইৈ অ্যা শন প্ল্যান 2021-30 

পাস  রার রদ  মথম  প্রথম রািয হময উমঠমে 

মস্টট মবািব  ফে ওয়াইল্ডলাইফ(SBWL) এে 17 তম তবঠরকে সময়  মহাোষ্ট্র 

সেকাে ননেস্ব ওয়াইল্ড লাইফ অযাকেন প্ল্যান(2021-2030) অন়ুরমাদন 

করেরে, যা পেবতী 10 বেরে বাস্তবানয়ত হরব। মহাোষ্ট্র সেকাে ননেস্ব ওয়াইল্ড 

লাইফ অযাকেন প্ল্যান পাস কোে নদক মেরক ভােরতে প্রেম োেয হরয় 

উরঠরে। মবািব  নবদভব  অঞ্চরলে চন্দ্রপ়ুে মেলাে তারিাবা-আন্ধােী টাইোে 

নেোরভব ে সীমানায় প্রায় 79 বেব নকরলানমটাে অঞ্চল বাডারনাে অন়ুরমাদন 

নদরয়রে। 
 

ভারমতর প্রথম রািয-র্ন্যপ্রাণী DNA পরীিার রর্মেষণ ল্যার্ 

নাগপ়ুমর উমবাধন  রা হমযমে 

মহাোরষ্ট্রে ম়ুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে মহাোরষ্ট্রে নােপ়ুরে আঞ্চনলক ফরেননসক 

সারয়ন্স োবরেটনে (RFSL)-এ ভােরতে প্রেম োেয সেকারেে মানলকানাধীন 

বন্যপ্রাণী DNA নবরেষণ পেীক্ষাোে উরবাধন করেরেন। এই উপলরক্ষ, নতনন 

ননভব য়া প্রকরল্পে অধীরন ম়ুম্বাই এবং প়ুরনরত 3টি ফাস্ট রযাক DNA মটনস্টং 

ইউননট চাল়ু করেন। 

বতব মারন  মদোদুন এবং হায়দ্রাবারদ 2টি বন্যপ্রাণী DNA পেীক্ষাোে েরয়রে, 

মযগুনল সমূ্পণবরূরপ মকন্দ্রীয় সেকারেে মানলকানাধীন | অন্যনদরক  ম়ুম্বাই এবং 

প়ুরনরত নত়ু ন স্থ্াপন কো এই বন্যপ্রাণী DNA নবরেষণ পেীক্ষাোেটি োেয 

সেকারেে অধীরন েরয়রে । োবগুনল মযৌন অপোধ মেরক নেশুরদে স়ুেক্ষা 

(POCSO) আইন, 2012-এে অধীরন ননেভ়ু ক্ত কো মামলাগুনল ননরয় কাে 

কেরব৷ োবগুনল মকন্দ্রীয় সেকারেে ননভব য়া প্রকরল্পে অধীরন 53 মকাটি টাকা ব্যয় 

করে ততনে কো হরয়নেল৷ 
 

ভারমতর গুিরামট প্রথম ‘মটি টিউর্’ র্ারি মরহমষর র্াে়ু মরর িন্ম 

হয  

"বানন্ন" োরতে মনহরষে প্রেম IVF বাে়ু ে  োরেযে নেে মসামনাে মেলাে এক 

কৃষরকে বানডরত েন্মগ্রহণ করে। এটি মূলত গুেোরটে কচ্ছ অঞ্চরল পাওয়া 

যায়  | দুধ উৎপাদন বৃনদ্ধে েন্য নেনেতভারব উন্নত মনহরষে সংখ্যা বাডারনাে 

েন্য প্রনিয়াটি শুরু কো হয় । বানন্ন মনহষ একটি শুষ্ক পনেরবরে উচ্চ দুধ 

উৎপাদন ক্ষমতাে েন্য পনেনচত। 
 

েরত্তশগড় "শ্রী ধন্বেরী মিমনরর  মমরিম ল মিার" প্র ল্প চাল়ু  

 মরমে 

েনত্তেেরডে ম়ুখ্যমন্ত্রী ভূরপে বারিল োরেযে দুববল েনেণরক স্বল্পমূরে 

মেরননেক ওষ়ুধ এবং ননেবনচ্ছন্ন স্বাস্থ্যরসবা প্রদারনে েন্য 'শ্রী ধন্বন্তেী মেরননেক 

মমনিরকল মস্টাে নিম' নারম একটি নত়ু ন প্রকল্প চাল়ু করেরেন। এই প্রকরল্পে 

বাস্তবায়ন নেে প্রোসন ও উন্নয়ন নবভাে (UADD) কেরব। 

নিরমে অধীরন, 169 টি েহরে প্রায় 188 টি মমনিরকল মস্টাে মোলাে পনেকল্পনা 

কো হরয়রে। উরবাধনী অনধরবেরন ওষ়ুধ নবতেরণে েন্য বতব মারন 84 টি 

মেরননেক মমনিরকল েপ মোলা হরয়রে। এই নিরমে অধীরন, মলারকো 

মেরননেক ওষ়ুরধে MRP (মারকব ট মেট প্রাইস) এে উপে 09 েতাংে মেরক 71 

েতাংে পযবন্ত োড পারবন। 
 

গুিরামটর ম়ুখ্যমন্ত্রী ভূমপন্দ্র প্যামটল ‘Go Green’ প্র ল্প চাল়ু  

 মরমেন 

গুেোরটে ম়ুখ্যমন্ত্রী ভূরপন্দ্র প্যারটল োরেযে ননমবাণ ও নেল্প কমীরদে ভত়ুব নক 

হারে তবদুযনতক নব-চাকাে োনড সেবোহ কোে েন্য ‘Go Green’ প্রকল্প এবং 

তাে মপাটব াল চাল়ু করেরেন। এই প্রকরল্পে লক্ষয হল জ্বালানন নবল কমারনা এবং 

যানবাহরনে দূষণ মোধ কো। 

সংেঠিত োরতে শ্রনমকো, মযমন একেন নেল্প শ্রনমক োনডে মূরেে উপে 30 

েতাংে অেবা 30,000 টাকাে মরে মযই সংখ্যাটি কম হরব মসটি ভত়ুব নক নহসারব 

পারব, যা নতনন ব্যাটানে চানলত দুই চাকাে োনড মকনাে েন্য ব্যবহাে কেরত 

পােরবন | অন্যনদরক, ননমবাণ োরতে শ্রনমকরদে মক্ষরত্র  50 েতাংে অেবা 

30,000  টাকাে মরে মযই সংখ্যাটি কম হরব মসই পনেমান টাকা ভত়ু নক নহসারব 

পারব| 

 

Economy News in Bengali 
 

ভারত সর ার সাত সদমস্যর অ্থববনরত  উপমদষ্টা পররষমদর 

প়ুনগবঠন  মরমে 

ভােরতে মকন্দ্রীয় সেকাে সাত সদরস্যে অেববননতক উপরদষ্টা পনেষদ(EAC-

PM) এে প়ুনেবঠন করেরে। নবরবক মদবেয় কাউনন্সরলে মচয়ােম্যান নহসারব 2 

বেরেে েন্য দানয়ত্ব পালন কেরবন । EAC-PM মসরেম্বে 2017 সারল দুই 

বেরেে মময়ারদ প্রনতনিত হরয়নেল | 
 

EAC-PM-এর অ্ন্য েয সদস্য হল: 

• োরকে মমাহন, 

• প়ুনম গুপ্তা, 

• টিটি োম মমাহন, 

• সানেদ মচনয়, 

• নীলকান্ত নমশ্র এবং 

• নীরলে োহ। 
 

HDFC ব্যািং , মািার ািব , রিএৈরস, USAID $100 রমরলযন 

মক্ররিট স়ু রর্ধা চাল়ু   মরমে 

HDFC ব্যাংক, মাস্টােকািব , ইউনাইরটি মস্টটস ইন্টােন্যােনাল 

মিরভলপরমন্ট ফাইন্যান্স করপবারেেন (DFC), এবং ইউএস এরেনন্স ফে 

ইন্টােন্যােনাল মিরভলপরমন্ট (USAID) ভােরত MSMEs (মাইরিা স্মল 

অযাি নমনিয়াম এন্টােপ্রাইে) এে েন্য $100 নমনলয়ন মিনিট স়ুনবধা চাল়ু 

করেরে। মিনিট স়ুনবধাটি USAID-ে মলাবাল ওরমন ইরকাননমক 

এম্পাওয়ােরমন্ট ফাি ইনননেরয়টিভ এবং ভােরত এে COVID-19 প্রনতনিয়াে 

অংে। 

HDFC ব্যাঙ্ক ভােত ে়ুরড তাে োো মনটওয়ারকব ে মােরম অন্তত 50 েতাংে 

মনহলা উরযাক্তা সহ ননউ - ট়ু -মিনিট মোট ব্যবসাে মানলকরদে েন্য মিনিট 

স়ুনবধা নননিত কেরব।  

নিনেটাইরেেরনে প্ররয়ােনীয়তা হল ভােরত মোট ব্যবসাগুনলরক প্রচাে কো 

এবং সমেবন কো এবং মকানভি -19 এে অেববননতক প্রভাব মেরক প়ুনরুদ্ধাে 

কো। 
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Rankings & Reports News in Bengali 
 

ICICI ব্যাঙ্ক HUL ম  রপেমন মৈমল m-cap-এ 5তম স্থ্ান 

অ্রধ ার  মরমে৷ 

মবসেকানে োরতে ঋণদাতা ICICI  ব্যাঙ্ক নহন্দ়ুস্তান ইউনননলভারেে বাোে 

মূলধনরক োনডরয় বাোে মূরেে নদক মেরক পঞ্চম বৃহত্তম মকাম্পানন হরয় 

উরঠরে। BSE এে তথ্য অন়ুসারে, ICICI ব্যারঙ্কে বাোে মূলধন(m-cap) 

দাাঁ নডরয়রে ₹5.83 লক্ষ মকাটি টাকা, যা  HUL(5.76 লক্ষ মকাটি টাকা)-এে 

বাোে মূে মেরক মবনে |  
 

"মলার্াল ক্লাইমমট মট  ইনমভিমমন্ট মেন্ড" ররমপাটব : ভারত 9ম 

স্থ্ামন রমযমে 

লিন অযাি পাটব নােস, অযাি মকা-এে 'পাাঁ চ বেে ধরে: প্যানেস চ়ু নক্তে পে 

মেরক নবশ্বব্যাপী েলবায়়ু প্রয়ুনক্ত নবননরয়ারেে প্রবণতাে' প্রনতরবদন অন়ুসারে,  

2016 সাল মেরক 2021 সাল পযবন্ত েলবায়়ু প্রয়ুনক্ত নবননরয়ারেে েন্য েীষব 

10টি মদরেে তানলকায় ভােত 9ম স্থ্ারন েরয়রে। ভােতীয় েলবায়়ু প্রয়ুনক্ত 

সংস্থ্াগুনল এই সমরয়ে মরে মভঞ্চাে কযানপটাল(নভনস) অেবায়রন 1 USD 

নবনলয়ন মপরয়রে ৷ 
 

তারল ায শীষব 10টি মদশ: 
 

Rank Country 

1 মানকব ন য়ুক্তোষ্ট্র (মানকব ন য়ুক্তোষ্ট্র) 

2 চীন 

3 স়ুইরিন 

4 য়ুক্তোেয (UK) 

5 িান্স 

6 োমবানন 

7 কানািা 

8 মনদােোিস 

9 ভােত 

10 নসিাপ়ুে 

 

Business News in Bengali 
 

MeitY Startup Hub এর্িং Google টাই-আপ  মর ‘Appscale 

Academy’ মপ্রািাম চাল়ু   মরমে 

ইরলকরননে এবং তথ্য প্রয়ুনক্ত মন্ত্ররকে (MeitY ) স্টাটব আপ হাব  এবং 

Google  ভােত ে়ু রড প্রােনমক মেরক মে-পযবারয়ে স্টাটব আপগুনলরক প্রনেক্ষণ 

মদওয়াে েন্য 'Appscale Academy'  নামক একটি উন্নয়ন কমবসূনচ চাল়ু কোে 

েন্য এরক-অপরেে সারে  পাটব নােনেপ করেরে। এই মপ্রাগ্রামটি ভােরতে টিয়াে 

II এবং টিয়াে III েহরে উদীয়মান স্টাটব আপ ইরকানসরস্টরমে উপে দৃনষ্ট ননবদ্ধ 

করে, যারত তারদে মাপরযাগ্য অযাপ সমাধান ততনেে েন্য প্ররয়ােনীয় সহায়তা 

প্রদান কো যায়। 
 

অ্যাপমস্কল এ ামিরম সম্পম ব : 

• Appscale একারিনম স্থ্ানীয় প্রােনমক মেরক মে-পযবারয়ে 

স্টাটব আপগুনলরক মেনমং, স্বাস্থ্যরসবা, নফনরটক, এিরটক, সামানেক 

প্রভাব এবং অন্যান্য মিারমন ে়ু রড নবশ্ব-মারনে অযাপ ততনে কেরত এবং 

মিল কেরত সহায়তা কোে নদরক মরনাননরবে কেরব৷ 

• Appscale একারিনমে েন্য আরবদনগুনল 15 নিরসম্বে, 2021 পযবন্ত 

মোলা োকরব৷ আরবদনকােীরদে মরে মেরক 100টি স্টাটব আপ নেল্প 

নবরেষজ্ঞরদে একটি প্যারনল, MeitY স্টাটব আপ হারবে সদস্য এবং 

Google Play বাো ননধবানেত গুণেত এবং পনেমাণেত প্যাোনমটারেে 

নভনত্তরত ননববাচন কো হরব৷ 
 

স্বাস্থ্য র্ীমা অ্ৈার  রমত Google Pay এর্িং SBI মিনামরল 

ইন্স়্ু যমরন্স্ এম -অ্পমরর সামথ চ়ু রি  মরমে  

SBI General Insurance ব্যবহােকােীরদে Google Pay অযারপ SBI 

মেনারেরলে স্বাস্থ্য বীমা নকনরত সক্ষম কোে েন্য Google Pay-এে সারে 

একটি প্রয়ুনক্তেত পাটব নােনেপ করেরে। এই পাটব নােনেপটি স্বাস্থ্য বীমা অফাে 

কোে েন্য ভােরতে এক বীমাকােীে সারে Google Pay-এে প্রেম পাটব নােনেপ 

। ব্যবহােকােীো Google Pay Spot-এে মােরম SBI মেনারেরলে আরোগ্য 

সঞ্জীবনী নীনতে অধীরন ব্যনক্তেত এবং পানেবানেক উভয় প্ল্যান নকনরত সক্ষম 

হরব | 

 

Agreement News in Bengali 
 

CCI HDFC ব্যামঙ্কর HDFC ERGO-মত 4.99% মশযার 

অ্রধিহমণর অ্ন়ুমমাদন রদমযমে 

কনম্পটিেন কনমেন অফ ইনিয়া (CCI) মবসেকানে োরতে ঋণদাতা HDFC 

ব্যারঙ্কে HDFC ERGO মেনারেল ইন্স়ুযরেন্স মকাম্পাননরত বরকয়া ইকুযইটি 

মেয়াে মূলধরনে 4.99 েতাংে অনধগ্রহরণে অন়ুরমাদন নদরয়রে৷ HDFC ব্যাঙ্ক 

মূল মকাম্পানন হাউনেং মিরভলপরমন্ট ফাইন্যান্স করপবারেেন (HDFC) মেরক 

1,906 মকাটি টাকাে নবননমরয় 3.56 মকাটি মেয়াে বা 4.99% মেয়াে অনধগ্রহণ 

কেরব। HDFC ERGO মেনারেল ইন্স়ুযরেন্স মকাম্পানন HDFC এবং 

ইউরোপীয় বীমাকােী ERGO International AG-এে মরে একটি মযৌে 

উরযাে। 
 

 

http://www.careerpower.in/
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ম াটা  মারহন্দ্রা ব্যাঙ্ক ‘Ka-ching’ মক্ররিট  ািব  চাল়ু   রমত 

ইরন্ডমগার সামথ চ়ু রি  মরমে 

ইনিরো এবং মকাটাক মানহন্দ্রা ব্যাঙ্ক (KMB) ‘Ka-ching’ নারম একটি মকা-

িযারিি মিনিট কািব  চাল়ু কোে েন্য এরক-অপরেে সারে একটি পাটব নােনেপ 

করেরে। মিনিট কািব টি IndiGo-এে 6E Rewards মপ্রাগ্রারমে অধীরন চাল়ু 

কো হরয়নেল এবং সদস্যরদে IndiGo ও অন্যান্য বনণকরদে কািব  ব্যবহাে করে 

প়ুেষ্কাে অেব ন কেরত সক্ষম কোে েন্য এটিে সারে নলঙ্ক কো হরয়রে। মকা-

িযারিি কািব টি মদেীয় এবং আন্তেব ানতক ভ্রমরণে েন্য একরচটিয়া ভ্রমণ স়ুনবধা 

প্রদান কেরত 6E প়ুেিাে এবং 6E প়ুেিাে XL-এে মরতা 2টি সংিেরণ পাওয়া 

যারব। 
 

Utkarsh Small Finance Bank এর সামথ Bharti AXA 

ব্যাঙ্কাস়ুমরন্স্ পাটব নাররশপ স্বাির  মরমে 

Bharti AXA Life Insurance Company Limited (Bharti AXA Life) 

ভােত ে়ুরড ব্যারঙ্কে মনটওয়ারকব ে মােরম েীবন বীমা পণ্য নবতেণ নননিত 

কেরত Utkarsh Small Finance Bank এে সারে একটি ব্যাঙ্কাস়ুরেন্স 

অংেীদানেত্ব স্বাক্ষে করেরে। এই অংেীদানেত্ব Bharti AXA লাইফরক বীমা 

সমাধান সহ টায়াে II এবং Tier III বাোরে মপৌাঁোরত এবং ভােরত বীমাে 

নাোল বাডারত সক্ষম কেরব৷ 

এই অংেীদানেরত্বে অধীরন, Bharti AXA Life-এে েীবন বীমা পনেকল্পনাে 

অন্তেবত স়ুেক্ষা, স্বাস্থ্য, সঞ্চয় এবং নবননরয়াে পনেকল্পনাগুনল ব্যারঙ্কে গ্রাহকরদে 

েন্য 19টি োেয এবং 2টি মকন্দ্রোনসত অঞ্চরলে 202 মেলা ে়ুরড উপলব্ধ কো 

হরব। 

 

Appointment News in Bengali 
 

ম . রভ.  ামাথম  NaBFID-এর মচযারপাসবন রহসামর্ রনমযাগ 

 রা হমযমে 

ভােত সেকাে মক. নভ. কামােরক ন্যােনাল ব্যাংক ফে ফাইন্যানন্সং 

ইনিাস্ট্রাকচাে অযাি মিরভলপরমন্ট (NaBFID)-এে মচয়ােপােসন নহরসরব 

ননয়ুক্ত করেরে। নতনন ভােরতে একেন স়ুপনেনচত ব্যাঙ্কাে এবং ননউ 

মিরভলপরমন্ট ব্যারঙ্কে (NDB) প্রেম প্রধান । NaBFID হল ভােরত প্রনতনিত 

একটি নত়ু ন উন্নয়ন আনেবক প্রনতিান (DFIs)। এটি ন্যােনাল ব্যাংক ফে 

ফাইন্যানন্সং ইনিাস্ট্রাকচাে অযাি মিরভলপরমন্ট (NaBFID) আইন, 2021 

অন়ুযায়ী পনেকাঠারমা অেবায়রনে েন্য স্থ্াপন কো হরয়রে। NaBFID-এে 

অন়ুরমানদত মেয়াে মূলধন হল এক লক্ষ মকাটি টাকা। NaBFID-এে প্রােনমক 

মপইি-আপ কযানপটাল হল 20,000 মকাটি টাকা। 
 

অ্যারিিাস মলার্াল ব্র্যান্ড অ্যাম্বামসির রহমসমর্ দীরপ া 

পাড়়ুম ানম  রন ়ুি  মরমে 

োমবান মস্পাটব সওয়যাে িযাি অযানিিাস বনলউি অনভরনত্রী দীনপকা 

পাড়ুরকানরক মনহলারদে িীডাে েন্য অযাম্বারসিে নহরসরব ননরয়াে করেরে | 

নতনন নবশ্বব্যাপী অযানিিারসে মনহলারদে প্রনতনননধত্ব কেরবন। নতনন নমোবাই চান়ু 

সহ ভােরত অযানিিারসে মনহলা িযাি অযাম্বারসিেরদে তানলকায় মযােদান 

করেরেন |  
 

মলারর্ি রনওব্যাঙ্ক মমনাি র্ািমপযীম  ব্র্যান্ড অ্যাম্বামসির 

রহমসমর্ রনমযাগ  মরমে 

FloBiz হল ভােতীয় মোট মেরক মাঝানে আকারেে ব্যবসাে(SMBs) েন্য 

একটি ননওব্যাঙ্ক, পদ্মশ্রী প়ুেিােপ্রাপ্ত অনভরনতা মরনাে বােরপয়ীরক িযাি 

অযাম্বারসিে নহরসরব মিাষণা করেরে৷ নতনন নিনেটাল সমাধারনে গুরুত্ব নচনিত 

কেরত ’Business Ko Le Seriously’ কযারম্পইন এে প্রচাে কেরবন। নতনন 

SMB  মসটরে myBillBook-এে আউটনেচরক ত্বোনন্বত কেরব |  
 

সম্প্ররত রন ়ুি ব্র্যান্ড অ্যাম্বামসিরমদর তারল া: 

• মাস্টােকািব  মলাবাল িযাি অযাম্বারসিে: ম্যােনাস কালবরসন 

• TAGG, একটি প্রয়ুনক্ত-চানলত লাইফস্টাইল ইরলকরননে িযাি: মোনহত 

েমবা 

• CoinDCX: অনমতাভ বচ্চন 

• ফায়াে-মবাল্ট: নবোট মকাহনল 

• CoinDCX ‘ভনবষ্যৎ ইয়ানহ হযায়’ প্রচােণা: আয়়ুষ্মান ে়ুোনা 

• ভােরত োনেয়ান চলনচ্চত্র উৎসব: ইমনতয়াে আলী 

• Realme: মকএল োহুল 

• অযানিিারসে মলাবাল িযাি অযাম্বারসিে: দীনপকা পাড়ুরকান 
 

ইমদা- ানারিযান অ্রনতা আনদ  ানািার প্ররতরিামন্ত্রী রহসামর্ 

রন ়ুি হমযমেন 

প্রধানমন্ত্রী োনস্টন র়ুরিা তাে নত়ু ন মনন্ত্রসভা মিাষণা কোে সারে সারে ইরন্দা-

কানানিয়ান অননতা আনন্দ কানািাে োতীয় প্রনতেক্ষা মন্ত্রী নহসারব ননয়ুক্ত 

হওয়া মাত্র নবতীয় মনহলা হরয়রেন। অরটায়াে নেরিা হরল এক অন়ুিারন েভনবে-

মেনারেল মমনে মম সাইমন মন্ত্রীরদে েপে গ্রহণ করেন। 1990-এে দেরক নকম 

কযাম্পরবরলে পে নতননই প্রেম নােী নযনন প্রনতেক্ষামন্ত্রী নহরসরব দানয়ত্ব পালন 

কেরত চরলরেন| 
 

উিমর্র স্তামনর রাষ্ট্রপরত রহমসমর্ প়ুনঃরনর্বারচত হমলন শাভ াত 

রমররিওমযভ 

উেরবনকস্তারনে বতব মান োষ্ট্রপনত োভকাত নমেনেওরয়ভ উেরবনকস্তারনে 

োষ্ট্রপনত নহসারব নবতীয়বাে পাাঁ চ বেরেে েন্য ননববানচত হরলন | নতনন বতব মারন 

UzLiDeP (উেরবনকস্তান নলবারেল মিরমারিটিক পাটিব ) এে সদস্য। 

উেরবনকস্তারনে স্বাধীনতাে পে পেবতী প্রেম োষ্ট্রপনত ইসলাম কনেমরভে 

মৃত়ু যে পে 2016 সারল েভকাত নমনেব ওরয়ভ ক্ষমতায় আরসন| 
 

ICRA -এর এমরি এর্িং গ্রুপ রসইও রহমসমর্ রামনাথ  ৃষ্ণন রন ়ুি 

হমযমেন 

োমনাে কৃষ্ণন মেটিং এরেনন্স ICRA -এে নত়ু ন ব্যবস্থ্াপনা পনেচালক এবং 

গ্রুরপে প্রধান ননববাহী কমবকতব া (CEO) নহরসরব ননয়ুক্ত হরয়রেন। নতনন এন 

নেবোমরনে স্থ্ারন ননয়ুক্ত হন, নযনন 23 অরটাবে, 2021 তানেরে ব্যনক্তেত কােণ 

মদনেরয় অনবলরম্ব পদতযাে করেন। 
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ইনমভি ইরন্ডযা মিমনভা-রভরত্ত  WAIPA-এর মপ্ররসমিন্ট 

রনর্বারচত হমযমে  

ভােত সেকারেে একটি স্টাটব আপ ইনরভস্ট ইনিয়া  সববসম্মনতিরম 2021-

2023-এে েন্য ওয়াল্ডব  অযারসানসরয়েন অফ ইনরভস্টরমন্ট প্ররমােন এরেনন্সস 

(WAIPA) এে সভাপনত নহসারব ননববানচত হরয়রে। ইনরভস্ট ইনিয়া হল একটি 

ন্যােনাল ইনরভস্টরমন্ট প্ররমােন এবং ফযানসনলরটেন এরেনন্স, যা 

নবননরয়ােকােীরদে ভােরতে বাোরে নবননরয়ারেে স়ুরযাে এবং নবকল্প ে়ুাঁেরত 

সাহায্য কেরব | 
 

2021-23-এর িন্য WAIPA-এর রিযাররিং  রমটির সদস্যমদর 

মমধ্য রমযমে: 

• মপ্রনসরিন্ট: Invest India 

• দুই ভাইস মপ্রনসরিন্ট: নমেে এবং স়ুইোেোি 

• 9টি আঞ্চনলক নিরেটে: িানেল, দনক্ষণ মকানেয়া, নফনোি, কুরয়ত, 

মকাস্টানেকা, সাইপ্রাস, আোেবাইোন, িানা এবং সারমায়া। 

 

Banking News in Bengali 
 

ইউরনযন ব্যাঙ্ক, CDAC সাইর্ার রনরাপত্তার িন্য এ রিত হমযমে 

ইউননয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইনিয়া (UBI) সাইবাে ননোপত্তা সরচতনতাে েন্য এক 

নবরেষ ধেরনে উরযাে চাল়ু কেরত হায়দ্রাবারদে মসন্টাে ফে মিরভলপরমন্ট 

অফ অযািভান্সি কনম্পউটিং (C-DAC)এে সারে একটি MOU স্বাক্ষে 

করেরে। CDAC UBI মক ব্যারঙ্কে কমবচােী ও গ্রাহকরদে সাইবাে েননত 

ননোপত্তা সম্পরকব  জ্ঞান প্রদান করে সহায়তা কেরব। ন্যােনাল সাইবাে 

নসনকউনেটি অযাওয়ােরনস মাস (অরটাবে) এে অংে নহরসরব ব্যাঙ্ক ইনতপূরবব 

একটি ই-ব়ুক এবং একটি অনলাইন মেম ‘Spin-N-Learn’ চাল়ু করেরে। 
 

HDFC রলরমমটি এর্িং ইরন্ডযা মপাি মপমমন্টস ব্যাঙ্ক মহাম মলান 

অ্ৈামরর িন্য এম -অ্পমরর সামথ পাটব নাররশপ  মরমে৷ 

HDFC নলনমরটি এবং ইনিয়া মপাস্ট মপরমন্টস ব্যাঙ্ক (IPPB) একটি 

পাটব নােনেপ করেরে মযোরন HDFC নলনমরটরিে 4.7 মকাটি গ্রাহকরক IPPB 

এে 650টি োোে নবসৃ্তত মনটওয়াকব  এবং 1.36 লরক্ষেও মবনে ব্যানঙ্কং অযারেস 

পরয়রন্টে মােরম মহাম মলান মদওয়া হরব। পাটব নােনেপটি ভােরতে প্রতযন্ত 

অঞ্চরল সাশ্রয়ী মূরেে আবাসন প্রচারে সহায়তা কেরব। 

পাটব নােনেপটিে অধীরন, IPPB মপাস্টম্যান এবং গ্রামীণ িাক মসবক সহ প্রায় 

1,90,000 ব্যানঙ্কং পনেরষবা প্রদানকােীে মােরম ব্যাংকনবহীন এবং পনেরষবাহীন 

এলাকায় গ্রাহকরদে েন্য েৃহঋণ অফাে কেরব। 
 

AU Small Finance Bank মপমমন্ট সত ব তার িন্য QR সাউন্ড 

র্ক্স চাল়ু   মরমে 

ভােরতে সবরচরয় বৃহৎ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক ‘AU স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক’ তাে 

নিনেটাল মপরমন্ট বাডারনাে েন্য QR (কুইক মেসপন্স) মকাি সাউি বে চাল়ু 

করেরে এবং এেফরল এই ব্যাঙ্কটি এই ধেরনে একটি মপ্রািাট লঞ্চ কো প্রেম 

ব্যারঙ্ক পনেণত হরয়রে। প্রনতটি গ্রাহক যেন মপরমন্ট কেরব তেন SMS পডাে 

ঝারমলা োডাই QR সাউি বে এে সাহারয্য মোট ব্যবসায়ীো তারদে কােকমব 

সহরে চালারত পােরব | এটি পাাঁ চটি ভাষায় উপলব্ধ কো হরব, এগুনল হল- 

নহনন্দ, ইংরেনে, পাঞ্জানব, গুেোটি এবং মাোঠি। 
 

Summits & Conference News in Bengali 
 

18তম ASEAN-ভারত শীষব সমেলমন অ্িংশ রনমযমেন প্রধানমন্ত্রী 

নমরন্দ্র মমাদী 

ভােরতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী 18তম অযারসানসরয়েন অফ সাউেইস্ট 

এনেয়ান মনেনস (ASEAN)এে  েীষব সরম্মলরন মযাে নদরয়রেন। এটি নেল 

9তম ASEAN-ভােত েীষব সরম্মলন । ব্রুনাইরয়ে স়ুলতারনে সভাপনতরত্ব এই 

েীষব সরম্মলনটি অন়ুনিত হয়। 

ASEAN মদেগুরলাে োষ্ট্রপ্রধান/সেকাে প্রধানো ASEAN-ভােত মকৌেলেত 

পাটব নােনেরপে অবস্থ্া পযবারলাচনা কেরত এবং মকানভি-19 এবং স্বাস্থ্য, ব্যবসা-

বানণেয, সংরযাে এবং নেক্ষা ও সংিৃনতে গুরুত্বপূণব মক্ষরত্র অগ্রেনত পযবারলাচনা 

কেরত অংে ননরয়নেরলন। 2022 সাল ASEAN-ভােত সম্পরকব ে 

পাটব নােনেরপে 30 বেরেে পূনতব  কেরত চরলরে এবং এই বেেটি ‘ASEAN-

ভােত বন্ধ়ু ত্ব বেে' নহরসরব পানলত হরব। 
 

মনস়ুখ মান্ডারভযা CII এরশযা মহলথ 2021 সারমমট রনমির র্িৃতা 

রদমযমেন 

মকন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পনেবাে কোণ মন্ত্রী িাাঃ মনস়ুে মািানভয়া নভনিও-

কনফারেনন্সংরয়ে মােরম 28 অরটাবে, 2021-এ CII এনেয়া স্বাস্থ্য 2021 েীষব 

সরম্মলরন অংে ননরয়নেরলন। দুইনদন ব্যাপী এই সরম্মলরনে নেম হল 

‘Transforming Healthcare for a better tomorrow’ । 

কনরফিারেেন অফ ইনিয়ান ইিানস্ট্র(CII)  স্বাস্থ্যরসবা প্রদারনে মক্ষরত্র ভােত 

এবং নবশ্ব ময সব েটিল চযারলরঞ্জে ম়ুরোম়ুনে হয় মসগুনল ননরয় আরলাচনা কোে 

েন্য একটি মকন্দ্রীভূত মফাোম প্রদারনে েন্য এই েীষব সরম্মলরনে আরয়ােন 

কো হরয়রে | 
 

ভারত, UK এর্িং অ্মেরলযা ম ৌথভামর্ COP26 এ IRIS উমযাগ 

চাল়ু   রমত চমলমে 

ভােত, অরস্ট্রনলয়া এবং UK স্মল আইল্যান্ড মিমভলরপিং মিটস (SIDS) 

এে সহরযানেতায় কনফারেন্স অফ পাটিব স (COP26)-এে পাোপানে 

"রেনসনলরয়ন্ট আইোি মস্টটস (IRIS)” নামক একটি নত়ু ন উরযারেে েন্য 

পনেকাঠারমা চাল়ু কোে পনেকল্পনা করেরে৷ IRIS প্ল্যাটফরমবে লক্ষয হল একটি 

পনেকাঠারমা ততনে কো, যা বীপগুনলরক নবনভন্ন দুরযবাে মেরক েক্ষা কেরত এবং 

অেববননতক ক্ষনতে হাত মেরক বাাঁ চারত পারে। 

অরস্ট্রনলয়া, ভােত এবং UK মেরক 10 নমনলয়ন িলারেে প্রােনমক অেবায়রন 

IRIS উরযােটি চাল়ু কো হরব। 2021 সারলে োনতসংি েলবায়়ু পনেবতব ন 

সরম্মলন(COP26) 31 অরটাবে মেরক 12 নরভম্বে, 2021 পযবন্ত অন়ুনিত 

হরত চরলরে| 
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ইমদা-প্যারসরৈ  আঞ্চরল  সিংলাপ শুরু হয 

ইরন্দা-প্যানসনফক নেনেওনাল িায়ালে (IPRD) 2021 27, 28 এবং 29 

অরটাবে 2021-এ নতন নদরনে অনলাইন ইরভন্ট নহসারব আরয়ােন কো হরচ্ছ। 

IPRD 2021 নেরমে উপে মফাকাস কেরব 'একনবংে েতাব্দীরত সাম়ুনদ্রক 

মকৌেরলে নববতব ন: প্ররয়ােনীয়তা, চযারলঞ্জ এবং পে সামরন'। এটি আটটি নননদব ষ্ট 

উপ-নেরমে উপে মফাকাস কেরব। 
 

ইমদা-প্যারসরৈ  আঞ্চরল  সিংলাপ সম্পম ব : 

• ন্যােনাল মমনেটাইম ফাউরিেন হল IPRD 2021-এে েন্য ভােতীয় 

মনৌবানহনীে নরলে পাটব নাে। এটি IPRD 2021-এে েন্য ভােতীয় মনৌবানহনীে 

প্রধান সংেঠকও। 

• ইরন্দা-প্যানসনফক নেনেওনাল িায়ালে (IPRD) হল ভােতীয় মনৌবানহনীে 

সরববাচ্চ আন্তেব ানতক বানষবক সরম্মলন। এটি প্রেম 2018 সারল পনেচানলত 

হরয়নেল। 

• IPRD-এে লক্ষয ইরন্দা-প্যানসনফরকে মরে উদ্ভূত স়ুরযাে এবং চযারলঞ্জ 

উভয়ই পযবারলাচনা কো। 
 

এন. সীতারামন AIIB-এর মর্ািব  অ্ৈ গভনবরমদর 6 তম র্ারষব  

সভায ভাচ়ুব যারল ম াগ রদমযমেন 

মকন্দ্রীয় অেব ও করপবারেট নবষয়ক মন্ত্রী ননমবলা সীতাোমন নয়ানদনে মেরক একটি 

নভনিও কনফারেরন্সে মােরম এনেয়ান ইনিাস্ট্রাকচাে ইনরভস্টরমন্ট ব্যারঙ্কে 

(AIIB) মবািব  অফ েভনবেরদে 6তম বানষবক সভায় অংে ননরয়রেন৷ AIIB-এে 

বানষবক সভাে নেম নেল " Investing Today and Transforming 

Tomorrow"। 
 

রািনাথ রসিং DefExpo 2022-এর িন্য রাষ্ট্রদূতমদর মগালমটরর্মলর 

সভাপরতত্ব  মরন 

েক্ষামন্ত্রী, োেনাে নসং নয়া নদনেরত বন্ধ়ু ত্বপূণব নবরদেী মদেগুনলে সারে Def 

Expo 2022-এে েন্য োষ্ট্রদূতরদে মোল মটনবরলে সভাপনতত্ব করেরেন। 

DefExpo 2022 হল  এনেয়াে সবরচরয় বড প্রনতেক্ষা প্রদেবনী। মোলরটনবরলে 

উরেশ্য নেল নবরদেী নমেরনে োষ্ট্রদূতরদে DefExpo 2022-এে পনেকল্পনা, 

ব্যবস্থ্া এবং অন্যান্য নববেণ সম্পরকব  অবহত কো | এটি 10-13 মাচব , 2022-এে 

মরে গুেোরটে োন্ধীনেরে অন়ুনিত হরত চরলরে। 
 

16তম পূর্ব-এরশযা শীষব সমেলমন উপরস্থ্ত রেমলন প্রধানমন্ত্রী নমরন্দ্র 

মমাদী 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী 27 অরটাবে, 2021 তানেরে একটি নভনিও 

কনফারেরন্সে মােরম 16তম পূবব-এনেয়া েীষব সরম্মলরন (EAS) অংে 

ননরয়রেন | এই সরম্মলরনে মােরম নতনন একটি ম়ুক্ত, উন্ম়ুক্ত এবং 

অন্তভ়ুব নক্তমূলক ইরন্দা-প্যানসনফক এবং ASEAN মকন্দ্রীয়তাে নীনতরত ভােরতে 

মফাকাসরক প়ুনোয় নননিত করেরেন। ব্রুনাইরয়ে সভাপনতরত্ব 16তম EAS 

আরয়ানেত হরয়নেল। প্রধানমন্ত্রী মমাদীে েন্য এটি নেল সপ্তম পূবব এনেয়া েীষব 

সরম্মলন। 
 

সারমটটি সম্পম ব : 

• EAS মনতারদে নতনটি নববৃনত গ্রহরণে মেনদরয় সানমটটি মেষ হয় | এে 

মরে েরয়রে মাননসক স্বাস্থ্য, পযবটরনে মােরম অেববননতক প়ুনরুদ্ধাে এবং 

সাসরটরনবল প়ুনরুদ্ধাে। 

• 2005 সারল প্রনতনিত হওয়া পূবব এনেয়া েীষব সরম্মলনটি হল পূবব এনেয়াে 

ভূ-োেবননতক এবং অেববননতক নববতব রনে েন্য ননোপত্তা এবং প্রনতেক্ষা 

সংিান্ত সমস্যাগুনল মমাকারবলা কোে েন্য এনেয়া-প্যানসনফক অঞ্চরলে 

প্রধান মনতৃত্বাধীন মফাোম। 

• EAS এে সদস্যরদে মরে 10টি ASEAN সদস্য মদে, মযমন- ভােত, 

চীন, োপান, মকানেয়া প্রোতন্ত্র, অরস্ট্রনলয়া, ননউনেোি, মানকব ন য়ুক্তোষ্ট্র 

এবং োনেয়া | 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

TVS মমাটর ম াম্পারনম  ইরন্ডযা িীন এনারিব  অ্যাওযািব  2020 

প্রদান  রা হমযমে 

ইনিয়ান মফিারেেন অফ গ্রীন এনানেব  (IFGE) কতৃব ক ইনিয়া গ্রীন এনানেব  

অযাওয়ািব  2020-এে তৃতীয় সংিেরণ TVS মমাটে মকাম্পাননরক 

‘আউটস্টযানিং নেননউরয়বল এনানেব  ইউোে’ প়ুেিাে মদওয়া হরয়রে। মকন্দ্রীয় 

সডক পনেবহন ও মহাসডক মন্ত্রী নীনতন েডকনে এই প়ুেিােটি প্রদান করেন।  
 

নাট  চলরিি Koozhangal 2022 সামলর অ্স্কামর মমনানীত 

হমযমে 

তানমল ভাষাে রামা নফল্ম Koozhangal 94 তম একারিনম অযাওয়ািব স 

(অিাে 2022) এে েন্য ভােরতে অনফনসয়াল এনি নহসারব ননববানচত হরয়রে। 

েনবটি পনেচালনা করেরেন ননমবাতা নবরনােোে নপএস এবং প্ররযােনা করেরেন 

নবরেে নেবান ও নয়নোো। 94 তম অযাকারিনম অযাওয়ািব স 2022 সারলে 27 

মে মাচব  লস এরঞ্জরলরস অন়ুনিত হওয়াে কো েরয়রে। 
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িঃ রািীর্ রনগম 2022 মিামসৈ এ. কুশম্যান প়ুরস্কামরর িন্য 

রনর্বারচত হমযমে 

CSIR-ন্যােনাল ইননস্টটিউট অফ ওোরনাগ্রানফ (NIO) এে প্রাক্তন প্রধান 

নবজ্ঞানী ি. োেীব ননেম 2022 সারলে মোরসফ এ. কুেম্যান অযাওয়ািব  ফে 

এনেরলন্স ইন মফাোনমননরফোল নেসারচব ে েন্য ননববানচত হরয়রেন। িাঃ ননেম 

হরলন প্রেম ভােতীয় নােনেক নযনন এই সম্মানীয় প়ুেিারেে েন্য ননববানচত 

হরয়রেন। মফাোনমননরফো (মাইরিাফনসল) েরবষণাে মক্ষরত্র তাে অসামান্য 

আেীবন অবদারনে েন্য তারক ননববানচত কো হরয়রে। 
 

রসটরস িাোমরম্বগা িামবান র়্ু  মেি 2021-এর শারে প়ুরস্কার 

মপমযমেন 

োমবান ব়ুক মরি 2021-এে োনন্ত প়ুেিাে নেম্বাব়ুরয়ে মলেক এবং একেন 

চলনচ্চত্র ননমবাতা নসটনস িািারেম্বোরক " new Enlightenment " এে েন্য 

ভূনষত কো হরয়রে | নতনন এই প়ুেিােটি তাে মদরে এবং সাো নবরশ্ব সনহংসতাে 

উপে কারেে েন্য মপরয়রেন | 
 

িামবান শারে প়ুরস্কার সম্পম ব : 

• প়ুেিৃত করেরেন: Börsenverein des Deutschen Buchhandels, 

the German Publishers and Booksellers Association, 

Germany 

• প়ুেিারেে অেবমূে: 25,000 ইউরো 
 

দাদাসামহর্ ৈালম  প়ুরস্কামর সোরনত হমলন রিনী াে 

অনভরনতা, প্ররযােক এবং নচত্রনাটযকাে নহরসরব অবদারনে েন্য অনভরনতা 

েেনীকান্ত 67 তম োতীয় চলনচ্চত্র প়ুেিাে অন়ুিারন মযবাদাপূণব 51 তম 

দাদাসারহব ফালরক প়ুেিারে ভূনষত হন। ভােতীয় চলনচ্চরত্র তাে অসাধােণ 

অবদারনে েন্য উপোষ্ট্রপনত এম মভঙ্কাইয়া নাইি়ু ে কাে মেরক নতনন এই 

সম্মানেনক প়ুেিােটি লাভ করেন। 

1969 সারল প্রনতনিত, এই প়ুেিােটি ভােতীয় চলনচ্চরত্রে একেন নেল্পীে কারে 

সরববাচ্চ সম্মান। প়ুেষ্কােটি পাাঁ চ সদরস্যে সমন্বরয় েঠিত ে়ু নে বাো ননধবানেত 

হরয়নেল: আো মভাাঁ সরল, পনেচালক স়ুভাষ িাই, মমাহনলাল, েঙ্কে মহারদবন 

এবং অনভরনতা নবশ্বনেৎ চযাটানেব । 2019 সারলে েন্য দাদাসারহব ফালরক 

প়ুেিাে মিাষণা কোে কো নেল নকন্তু মকানভি -19 মহামােীে কােরণ তা স্থ্নেত 

কো হরয়নেল। 
 

সতযরিৎ রায লাইৈটাইম অ্যারচভমমন্ট প়ুরস্কার পামর্ন মাটিব ন 

মস্কারমসস, সিামর্া 

হনলউি প্রবীণ মাটিব ন মিােরসস এবং নবখ্যাত হারিনেয়ান চলনচ্চত্র ননমবাতা 

ইরস্তভান সাোরবারক এই বেরেে আন্তেব ানতক চলনচ্চত্র উৎসব (IFFI) 

সতযনেৎ োয় লাইফটাইম অযানচভরমন্ট প়ুেিারে সম্মাননত কো হরব। 20 মেরক 

28 নরভম্বে মোয়ায় নফল্ম মফনস্টভযারলে 52 তম সংিেণ অন়ুনিত হরব। 

যনদও সোরবা 1966-এে "ফাদাে" এবং 1981 সারলে ম়ুনভ "রমনফরস্টা" এে 

মরতা তাে মাস্টােনপসগুনলে েন্য পনেনচত, মিােরসস হনলউরিে নত়ু ন য়ুরেে 

অন্যতম প্রধান ব্যনক্তত্ব, যারক চলনচ্চরত্রে ইনতহারস সববরশ্রি এবং সবরচরয় 

প্রভাবোলী পনেচালক নহসারব েণ্য কো হয়। 

IFFI-এে এই সংিেরণে উরবাধনী েনব হরব কারলবাস সাউো পনেচানলত "য 

নকং অফ অল য ওয়াল্ডব "। মফনস্টভযাল কযানলরিারিাপ এবং ওয়াল্ডব  প্যারনাোমা 

নবভারে নবনেষ্ট আন্তেব ানতক চলনচ্চত্র উৎসব মেরক 52 তম IFFI-মত 

স্ক্রীননংরয়ে েন্য প্রায় 30টি নেরোনাম েটব নলস্ট কো হরয়রে। এই উৎসরব োন 

কনানেরক নবরেষ শ্রদ্ধা োনারনা হরব, নযনন প্রেম পদব ায় কাল্পননক নিটিে গুপ্তচে 

মেমস বিরক নচনত্রত করেনেরলন। 
 

পারারম্বকুলাম টাইগার  নিারমভশন ৈাউমন্ডশন 2021 আথব 

রহমরাস অ্যাওযািব  রিমতমে 

পােনম্বকুলম টাইোে কনোেরভেন ফাউরিেনটি ন্যাটওরয়স্ট গ্রুপ বাো 

প্রনতনিত আেব োনিব য়ান অযাওয়ািব  নেরতরে। প়ুেিারেে আট নবেয়ীরক একটি 

ভাচ়ুব য়াল অন়ুিারনে মােরম ইউএন কনরভনেন অন ইন্টােন্যােনাল মরি অন 

এিাঞ্জােি নস্পনসস অফ ওয়াইল্ড ফানা এবং মলাো মসরিটানে-মেনারেল ইভন 

নহগুরয়রো বাো সংবনধবত কো হয়। 
 

আথব গারিব যান অ্যাওযািব  সম্পম ব : 

এই প়ুেিােগুনল ন্যাটওরয়স্ট গ্রুপ ইনিয়া প্রনতিা করেনেল। তাো এমন একটি 

উরযারেে অংে যা ভােরত েীবববনচত্রয েক্ষা ও স়ুেক্ষাে মােরম েলবায়়ু 

পনেবতব ন প্রেমরন কাে করে এমন ব্যনক্ত এবং প্রনতিানগুনলে প্ররচষ্টারক সম্মান 

করে। 
 

পাররম্বকুলম টাইগার ররিাভব : 

• পােনম্বকুলম টাইোে নেোরভব ে মরে পূবববতী পােনম্বকুলম বন্যপ্রাণী 

অভয়ােণ্যও েরয়রে, যা 391 বেব নকরলানমটাে এলাকা ে়ু রড নবসৃ্তত। 

• এটি মকোলাে পালক্কাদ মেলাে একটি স়ুেনক্ষত এলাকা। এটি 1973 সারল 

প্রনতনিত হরয়নেল। 

• অভয়ােণ্যটি আন্নামালাই পাহাড এবং মননলয়ামপনত পাহারডে মরে 

পাহারডে সিম মেরঞ্জ অবনস্থ্ত। 

• পােনম্বকুলম বন্যপ্রাণী অভয়ােণ্যরক 2010 সারল পােনম্বকুলম টাইোে 

নেোরভব ে অংে নহসারব মিাষণা কো হরয়নেল। টাইোে নেোভব টি 

পাটিব নসরপটনে ফরেস্ট ম্যারনেরমন্ট নিম (PFMS) বাস্তবায়ন করে। 

 

Important Dates News in Bengali 
 

আেিব ারত  ত়ু ষার রচতার্াঘ রদর্স: 23 অ্মটার্র 

2014 সাল মেরক প্রনত বেে, 23 অরটাবে নদনটি আন্তেব ানতক ত়ু ষাে নচতাবাি 

নদবস নহরসরব পালন কো হয়। নবেরকক মিাষণাপরত্রে বানষবকী এবং এই 

নবপন্নপ্রায় নবডারলে প্রোনতে উদযাপন, সংেক্ষণ ও স়ুেক্ষাে েন্য সরচতনতা 

বৃনদ্ধ কেরত এই নদনটি উদযাপন কো হয়। এটি নেল 2013 সারলে 23 অরটাবে, 

যেন 12টি মদরেে োেবননতক মনতাো ত়ু ষাে নচতাবাি সংেক্ষরণে নবষরয় 

'নবেরকক মিাষণাপত্র' অন়ুরমাদন কেরত একনত্রত হরয়নেল। 

ত়ু ষাে নচতাবাি 12 টি মদরে পাওয়া যায়। মসগুনল হল ভােত, মনপাল, ভ়ু টান, 

চীন, মরিানলয়া, োনেয়া, পানকস্তান, আফোননস্তান, নকেনেেস্তান, কাোেস্তান, 

তানেনকস্তান ও উেরবনকস্তান। 
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িারতসিংঘ রদর্স: 24 অ্মটার্র 

1948 সাল মেরক প্রনত বেে 24 অরটাবে োনতসংি নদবস নহরসরব পানলত 

হরচ্ছ। 1945 সারলে এই নদরন োনতসংরিে সনদ কাযবকে হয়।এটি 1971 সারল 

UNGA কতৃব ক একটি আন্তেব ানতক উদযাপন নহসারব মিানষত হয় এবং 

োনতসংরিে সদস্য মদেগুনলরত একটি সেকানে ে়ুটিে নদন নহরসরব পালন কো 

হয়। 
 

িারতসিংমঘর ইরতহাস: 

2021 সাল োনতসংরিে 76 তম বানষবকী। সনদটি 50 টি মদরেে প্রনতনননধরদে 

বাো 1945 সারলে 26 মে ে়ুন স্বাক্ষনেত হরয়নেল।রপাোি, যা সরম্মলরন 

প্রনতনননধত্ব করেনন, পরে এটি স্বাক্ষে করে এবং মূল 51 সদস্য মদেগুনলে মরে 

একটি হরয় ওরঠ। 

োনতসংি আন়ুিাননকভারব 24 অরটাবে 1945-এ অনস্তরত্ব আরস, যেন সনদটি 

চীন, িান্স, মসানভরয়ত ইউননয়ন, য়ুক্তোেয, মানকব ন য়ুক্তোষ্ট্র এবং অন্যান্য 

স্বাক্ষেকােী মদেগুনলে বাো অন়ুরমানদত হরয়নেল। "োনতসংি" নামটি মানকব ন 

য়ুক্তোরষ্ট্রে োষ্ট্রপনত িাঙ্কনলন নি রুেরভল্ট নদরয়নেরলন, এবং 1942 সারলে 1 

োন়ুয়ানে নবতীয় নবশ্বয়ুরদ্ধে সময় োনতসংরিে মিাষণাপরত্র প্রেম ব্যবহৃত 

হরয়নেল। 
 

রর্শ্ব উিযন তথ্য রদর্স: 24 অ্মটার্র 

োনতসংরিে নবশ্ব উন্নয়ন তথ্য নদবস প্রনত বেে 24 অরটাবে অন়ুনিত হয়। 

নদবসটিে লক্ষয উন্নয়ন সমস্যাগুনলে প্রনত নবশ্ব েনমরতে দৃনষ্ট আকষবণ কো এবং 

সামনগ্রক প্রবৃনদ্ধ ও উন্নয়রনে েন্য তারদে সমাধারনে েন্য আন্তেব ানতক 

সহরযানেতা মোেদাে কো। নবশ্ব উন্নয়ন তথ্য নদবস 1972 সারল োনতসংরিে 

সাধােণ পনেষদ কতৃব ক নবশ্ব উন্নয়ন তথ্য নদবস প্রনতিা কো হয়। 
 

রর্শ্ব উিযন তথ্য রদর্মসর ইরতহাস: 

োনতসংি সাধােণ পনেষদ 1972 সারল নবশ্ব উন্নয়ন তথ্য নদবস প্রনতিা করেনেল 

যারত উন্নয়ন সমস্যাগুনলে সমাধান এবং আন্তেব ানতক সমরঝাতা মোেদাে কোে 

প্ররয়ােনীয়তাে প্রনত নবরশ্বে দৃনষ্ট আকষবণ কো যায়। অযারসম্বনল নসদ্ধান্ত মনয় ময 

নদনটিে তানেেটি োনতসংি নদবরসে সারে নমনলত হওয়া উনচত, 24 অরটাবে, 

যা 1970 সারল নবতীয় োনতসংি উন্নয়ন দেরকে আন্তেব ানতক উন্নয়ন মকৌেল 

গ্রহরণে তানেে। 
 

 

রর্শ্ব মপারলও রদর্স: 24 অ্মটার্র 

মপানলও টিকা এবং মপানলও ননমূবরলে েন্য সরচতনতা বাডারত প্রনত বেে 24 

অরটাবে নবশ্ব মপানলও নদবস পালন কো হয়। মোনাস সালরকে েন্ম স্মেরণ 

মোটানে ইন্টােন্যােনাল এই নদবসটি প্রনতিা করেনেল, নযনন মপানলওরমলাইটিরসে 

নবরুরদ্ধ ভযাকনসন ততনেে প্রেম দলরক মনতৃত্ব নদরয়নেরলন। নবশ্ব মপানলও 

নদবরসে 2021 নেম হল “Delivering on a Promise.” 
 

মপারলও র ? 

মপানলও একটি পি়ু এবং সম্ভাব্য মাোত্মক সংিামক মোে। মকারনা প্রনতকাে 

মনই, নকন্তু ননোপদ এবং কাযবকে টিকা আরে। টিকা নদরয় মপানলও প্রনতরোধ কো 

যায়। মপানলও টিকা, একানধকবাে মদওয়া হয়, প্রায় সবসময় একটি নেশুরক  সাো 

েীবরনে েন্য বাাঁ চায়। মপানলও ননমূবরলে মকৌেলটি হল যতক্ষণ না সংিমণ বন্ধ 

হরয় যায় এবং নবশ্ব মপানলওম়ুক্ত হয় ততক্ষণ প্রনতটি নেশুরক টিকাদারনে 

মােরম সংিমণ প্রনতরোধ কো। 
 

আেিব ারত  অ্যারনমমশন রদর্স: 28 অ্মটার্র 

অযাননরমেন নেল্পরক উদযাপন কেরত এবং অযাননরমেরনে নপেরন নেল্পী, নবজ্ঞানী 

এবং প্রয়ুনক্তনবদরদে স্বীকৃনত প্রদান কোে উরেরশ্য প্রনত বেে 28 অরটাবে 

আন্তেব ানতক অযাননরমেন নদবস পালন কো হয়। এই বেে 20তম আন্তেব ানতক 

অযাননরমেন নদবস পালন কো হয়| নদবসটি 2002 সারল আন্তেব ানতক 

অযাননরমরটি নফল্ম অযারসানসরয়েন (ASIFA)  চাল়ু কো হরয়নেল। 
 

রর্শ্ব মসাররযারসস রদর্স 29 অ্মটার্র পালন  রা হয 

মসানেয়ানসস এবং মসানেয়াটিক আর্থ্বাইটিরস আিান্ত ব্যনক্তরদে েীবনযাত্রাে মান 

উন্নয়রন সরচতনতা বৃনদ্ধে উরেরশ্য ইন্টােন্যােনাল মফিারেেন অফ 

মসানেয়ানসস অযারসানসরয়েন (IFPA) বাো প্রনত বেে 29 অরটাবে নবশ্ব 

মসানেয়ানসস নদবস পালন কো হয়। 2021 সারলে নবশ্ব মসানেয়ানসস নদবরসে নেম 

হল " Uniting for action "। 
 

মসাররযারসস সম্পম ব : 

মসানেয়ানসস হল এক ধেরণে ত্বরকে ব্যানধ, যা ত্বরকে মকারষে বৃনদ্ধরক দেগুণ 

দ্রুত বৃনদ্ধ করে। মসানেয়ানসরসে কােরণ ত্বরকে সাদা অংেগুনল লাল হরয় যায়| 
 

29 অ্মটার্র আেিব ারত  ইন্টারমনট রদর্স পারলত হয 

প্রেমবারেে েন্য ইন্টােরনরটে ব্যবহাে উদযাপন কেরত নবশ্বে়ু রড প্রনত বেে 29 

অরটাবে আন্তেব ানতক ইন্টােরনট নদবস পানলত হয়। নদনটি 1969 সারল প্রেম 

ইরলকরননক বাতব া পাঠারনাে েন্য ব্যবহাে কো হরয়নেল, যেন একটি 

কনম্পউটাে মেরক অন্য কনম্পউটারে স্থ্ানান্তনেত কো হরয়নেল | মসই সমরয় 

ইন্টােরনট ARPANET (অযািভান্সি নেসাচব  প্ররেটস এরেনন্স মনটওয়াকব ) 

নারম পনেনচত নেল। 
 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/7532/general-competition-maha-pack-bengali-validity-12-months


Weekly Current Affairs One-Liners | 23 October to 29 October of 2021  

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

Sports News in Bengali 
 

রৈৈা র্যারঙ্কিং 2021: ভারত 106 তম স্থ্ামন অ্র্রস্থ্ত 

নফফা (রফিারেেন ইন্টােন্যােনাল নি ফ়ু টবল অযারসানসরয়েন) 2021 ে যানঙ্কং-এ 

ভােত 106 তম স্থ্ান মপরয়রে । স়ুনীল মেত্রীে মনতৃরত্ব টিম ইনিয়াে SAFF 

(সাউে এনেয়ান ফ়ু টবল মফিারেেন) চযানম্পয়ননেপ 2021-এ েরয়ে পে ভােত 

106 তম স্থ্ান অেব ন করেরে। ভােতীয় দল ফাইনাল ম্যারচ মনপালরক পোনেত 

করেরে। নফফা র্যানঙ্কং-এ মবলনেয়াম 1ম অবস্থ্ারন েরয়রে। িানেল নবতীয় স্থ্ারন 

এবং িান্স তৃতীয় স্থ্ারন েরয়রে। 
 

মরি র়্ু মলর  Max Verstappen মার ব ন  ়ুিরাষ্ট্র িযান্ড রপ্রক্স 2021 

রিমতমেন 

ম্যাে ভাস্টব যারপন(রেি ব়ুল – মনদােোিস) মানকব ন য়ুক্তোরষ্ট্রে মটোরসে 

অনস্টরন সানকব ট অফ আরমনেকারত অন়ুনিত 2021 ইউনাইরটি মস্টটস গ্রযাি 

নপ্রে নেরতরেন । চলনত মেশুরম এটি ভাস্টব ারপরনে অষ্টম েয়। মেসটি নেল 

2021 ফম়ুবলা ওয়ান ওয়াল্ডব  চযানম্পয়ননেরপে 17তম োউি। ল়ুইস হযানমল্টন 

(মানসবনিে-মগ্রট নিরটন) নবতীয় এবং সানেব ও মপরেে (রমনেরকা- মেি ব়ুল) 

তৃতীয় স্থ্ারন েরয়রেন। 
 

2021 F1 মরমসর তারল া 

• বাহোইন F1 গ্রযাি নপ্রে: ল়ুইস হযানমল্টন (মানসবনিে-মগ্রট নিরটন) 

• এনমনলয়া মোমাগ্না F1 গ্রযাি নপ্রে: ম্যাে ভাস্টব ারপন (রেি ব়ুল – 

মনদােোিস) 

• পত়ুব নেে গ্রযাি নপ্রে: ল়ুইস হযানমল্টন 

• স্পযাননে গ্রযাি নপ্রে: ল়ুইস হযানমল্টন 

• মমানারকা গ্রযাি নপ্রে: ম্যাে ভাস্টব ারপন 

• আোেবাইোন গ্রযাি নপ্রে: সানেব ও মপরেে (রেি ব়ুল- মমনেরকা) 

• মিঞ্চ গ্রযাি নপ্রে: ম্যাে ভাস্টব ারপন 

• স্টায়ানেয়ান গ্রযাি নপ্রে: ম্যাে ভাস্টব ারপন 

• অনস্ট্রয়ান গ্রযাি নপ্রে: ম্যাে ভাস্টব ারপন 

• নিটিে গ্রযাি নপ্রে: ল়ুইস হযানমল্টন 

• হারিনেয়ান গ্রযাি নপ্রে: এরস্তবান ওকন (আল্পাইন মেনল্ট- িান্স) 

• মবলনেয়ান গ্রযাি নপ্রে 2021: ম্যাে ভাস্টব ারপন 

• িাচ গ্রযাি নপ্রে: ম্যাে ভাস্টব ারপন 

• ইতালীয় গ্রযাি নপ্রে: িযাননরয়ল নেনকয়ারিব া 

• োনেয়ান গ্রযাি নপ্রে: ল়ুইস হযানমল্টন 

• ত়ু নকব  গ্রযাি নপ্রে: ভালরতনে মবাটাস (মানসবনিে-নফনোি) 
 

আহমমদার্াদ এর্িং লখনউ হল আইরপএমলর নত়ু ন দ্যটি দল 

আহরমদাবাদ (নবরিে মূে 7090 মকাটি টাকা) এবং লেনউ (নবরিে মূে 5625 

মকাটি টাকা) হল দুটি নত়ু ন দল মযগুনল 2022 মেরক ইনিয়ান নপ্রনময়াে নলরেে 

(IPL) অংে হরব৷ এেফরল প্রনতরযানেতায় মমাট দরলে সংখ্যা হরব দেটি | 

RP-সঞ্জীব মোরয়ঙ্কা গ্রুপ (RPSG)হল লেনউ দরলে মানলক এবং CVC 

কযানপটাল পাটব নাসব আহরমদাবাদ দরলে মানলক। 
 

আেিব ারত  রক্রম ট মথম  অ্র্সর রনমলন মনদারল্যামন্ডর রাযান 

মটন িাস ামট 

মনদােোরিে 41 বেে বয়সী নিরকট অলোউিাে োয়ান মটন িাসকারট  T-

20 নবশ্বকারপে স়ুপাে 12 পরববে েন্য মযাগ্যতা অেব ন কেরত ব্যেব হওয়াে পরে 

আন্তেব ানতক নিরকট মেরক অবসরেে মিাষণা করেরেন| বাোইপরববে সময়, 

মনদােোি নানমনবয়াে কারে মহরে যায় এবং স়ুপাে 12 পরবব প্ররবে কেরত ব্যেব 

হয়, যা নেল তাে মেষ আন্তেব ানতক ম্যাচ। 
 

রভটর অ্যামক্সলমসন এর্িং আ ামন ইযামাগুরচ মিনমা ব  ওমপন 

2021 রিমতমেন 

মিনমারকব ে মেরলায়াড অনলনম্পক চযানম্পয়ন নভটে অযারেলরসন মিনমারকব ে 

ওরিন্স মস্পাটব স পারকব  অন়ুনিত প়ুরুষরদে নসরিলস 2021 মিনমাকব  ওরপন 

ব্যািনমন্টন নেরতরেন। নতনন পোনেত করেরেন নবরশ্বে এক নম্বে মেরলায়াড 

োপারনে মকনরতা মমারমাতারক। োপারনে আকারন ইয়ামাগুনচ মনহলারদে 

নবভারে আন মস-ইয়ং (দনক্ষণ মকানেয়া) মক হানেরয় তাে নবতীয় নেরোপা 

নেরতরেন। 
 

মিনমা ব  ওমপন 2021 এর সমস্ত রর্িযীমদর তারল া: 

 

 যাটাগরর রর্িযী 

প়ুরুষরদে নসরিলস নভটে অযারেলরসন (রিনমাকব ) 

মনহলারদে নসরিলস আকারন ইয়ামাগুনচ (োপান) 

প়ুরুষরদে িাবল তাকুরো হনক এবং য়ুরো মকাবায়ানে (োপান) 

মনহলারদে িাবল হুয়াং িংনপং এবং মঝং ইউ (চীন) 

নমেি িাবল 
ইউটা ওয়াতানারব এবং আনেসা নহোনেরনা 

(োপান)। 
 

হাযদরার্াদ রক্রম ট অ্যামসারসমযশন রর্মশ্বর সর্মচময র্ড় রক্রম ট 

ব্যাট এর উমন্মাচন  মরমে 

প্রাক্তন ভােতীয় অনধনায়ক এবং বতব মান হায়দ্রাবাদ নিরকট অযারসানসরয়েন 

(HCA) এে সভাপনত মহম্মদ আেহােউনেন টযাঙ্ক ব়ুরি মপেরনাি নেকািব  

ইনিয়া (নপ) নলনমরটি বাো নিোইন কো বৃহত্তম নিরকট ব্যাট এে উরন্মাচন 

করেরেন। ব্যাটটি নেননস ব়ুক অফ ওয়াল্ডব -এ মেকিব  করেরে | ব্যাটটিে পনেমাপ 

56.10 ফ়ু ট, ওেন 9-টন এবং এটি পপলাে কাঠ নদরয় ততনে। এটি দুবাইরত 

অন়ুনিত হওয়া টি-মটারয়নন্ট নবশ্বকাপ মেতাে েন্য ভােতীয় নিরকট দলরক 

শুরভচ্ছা োনারনাে উরেরশ্য কো হরয়নেল । 
 

ৈারর্ও কুযাতব ারাও 2021 MotoGP ওযাল্ডব  চযারম্পযনরশপ 

রিমতমেন 

Yamaha MotoGP এে ফানবও কুয়াতব াোও ‘2021 MotoGP ওয়াল্ডব  

চযানম্পয়ননেপ’-এ েয়ী হরয়রেন। িারন্সরিা বােনাইয়া (টিম ি়ু কাটি মলরনারভা) 

নবতীয় এবং মোয়ান নমে (টিম স়ুে়ু নক একস্টাে) তৃতীয় স্থ্ান অেব ন করেরেন।  
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Defence News in Bengali 
 

ফ্রান্স্ সামরর  ম াগাম াগ স্যামটলাইট "Syracuse 4A" এর 

উৎমিপণ  মরমে 

িান্স সফলভারব ‘Syracuse 4A’ নারম একটি অতযাধ়ুননক স্যারটলাইট 

উৎরক্ষপণ করেরে, যা ফোনস গুয়ানাে মকৌেউ মেরক আনেয়ান-5 েরকরটে 

মােরম পাঠারনা হরয়নেল। এটি নবশ্বে়ু রড িারন্সে সেস্ত্র বানহনীরক দ্রুত এবং 

ননোপরদ মযাোরযাে কোে অন়ুমনত মদওয়াে েন্য নিোইন কো হরয়রে। 

স্যারটলাইটটি তাে আরেপারেে সারভব  কেরত পারে এবং আিমণ মেরক বাাঁ চরত 

ননরেরক সোরত সক্ষম | 
 

ভারত সৈলভামর্ "অ্রি-5" ব্যারলরি  মিপণাস্ত্র পরীিা  মরমে 

নিরফন্স নেসাচব  অযাি মিরভলপরমন্ট অেবানাইরেেন (DRDO) ওনডোে 

এ.নপ.রে আবদুল কালাম বীপ মেরক 27 অরটাবে, 2021 তানেরে সােরফস-ট়ু -

সারফব স ব্যানলনস্টক নমসাইল অনগ্ন-5 এে সফল পেীক্ষা করেরে । অনগ্ন-5 একটি 

পােমাণনবক-সক্ষম ইন্টাে-কনন্টরনন্টাল ব্যানলনস্টক নমসাইল(ICBM), যা একটি 

নতন-পযবারয়ে কঠিন-জ্বালানী ইনঞ্জন ব্যবহাে করে। মক্ষপণাস্ত্রটি অতযন্ত উচ্চ 

মাত্রাে (5,000 নকরলানমটাে পযবন্ত) দূেরত্বে লক্ষযবস্তুরত ননভ়ুব লতাে সারে 

আিাত হানরত পারে। 

মদেীয়ভারব ততনে সােরফস ট়ু  সােরফস নমসাইল অনগ্ন-5 পাাঁ চ হাোে 

নকরলানমটারেে মবনে দূরেে লক্ষযবস্তুরত আিাত হানরত সক্ষম। এটি প্রায় 17-

নমটাে দীিব, 2-নমটাে চওডা | মক্ষপণাস্ত্রটি এক টরনে মবনে ওেরনে পােমাণনবক 

ওয়ােরহি বহন কেরত পারে।  
 

DRDO সৈলভামর্ এক্সমপমন্ডর্ল এররযাল টামগবট 'অ্ভযাস' 

পরীিা  মরমে 

নিরফন্স নেসাচব  অযাি মিরভলপরমন্ট অেবানাইরেেন (DRDO) ওনডোে 

বরিাপসােরেে উপকূরল চনিপ়ুরেে ইনন্টরগ্ররটি মটস্ট মেঞ্জ (ITR) মেরক হাই-

নস্পি এেরপরিবল এনেয়াল টারেবট (HEAT)- 'অভযাস' -এে সফলভারব 

লাইট-পেীক্ষা করেরে। টারেবট নবমানটি ননরদব েনা এবং ননয়ন্ত্ররণে েন্য লাইট 

করিাল কনম্পউটাে (FCC) সহ ন্যানভরেেন এে েন্য MEMS- নভনত্তক 

ইনটানেয়াল ন্যানভরেেন নসরস্টম (INS)নদরয় সনিত। 
 

অ্ভযাস সম্পম ব : 

ABHYAS ভােতীয় সেস্ত্র বানহনীে েন্য DRDO োবরেটনে, অযারোনটিকযাল 

মিরভলপরমন্ট এস্টাবনলেরমন্ট (ADE), মবিাল়ুরু বাো নিোইন এবং 

মিরভলপ কো হরয়রে। নবনভন্ন মক্ষপণাস্ত্র ব্যবস্থ্াে মূোয়রনে েন্য অভযাসরক 

ব্যবহাে কো মযরত পারে।এটি সমূ্পণব অরটানমাস লাইট নহরসরব মপ্রাগ্রাম কো 

হরয়রে। 
 

ভারতীয মনৌর্ারহনী অ্ৈমশার মসরলিং মরগাট্টা চাল়ু   মরমে 

আোদী কা অমৃত মরহাৎসব উদযাপরনে অংে নহরসরব ভােতীয় মনৌবানহনী 

মকানচ মেরক মোয়া পযবন্ত একটি অফরোে মসনলং মেোট্টাে আরয়ােন করেরে । 

ইনিয়ান মনভাল মসনলং অযারসানসরয়েরনে (INSA) তত্ত্বাবধারন আরয়ানেত 

এই ইরভরন্ট েয়টি ইনিয়ান নাভাল মসইনলং মভরসল (INSV)  অংে মনরব, 

যাে মরে চােটি 40 ফ়ু টাে এবং দুইটি 56 ফ়ু টারেে মভরসল োকরব।  
 

Books & Authors News in Bengali 
 

রারস্কন র্মন্ডর মলখা " Writing for My Life " প্র ারশত হমযমে 

মলেক োনিন বরিে একটি কাব্যগ্রন্থ "োইটিং ফে মাই লাইফ" প্রকানেত 

হরয়রে। বইটিরত েরয়রে োনিন বরিে মলো নকে়ু  অন়ুকেণীয় েল্প, প্রবন্ধ, 

কনবতা এবং সৃ্মনত। এই কাব্যগ্রন্থটি োনিন বরিে প্রেম কাব্যগ্রন্থ " The Best of 

Ruskin Bond " এে 25 বেে পরে প্রকানেত হরয়রে। এই সংকলরনে েন্য 

বাোই করেরেন বি ননরেই এবং তাে সম্পাদক মপ্রমাঙ্ক মোস্বামী। োনিন বি 

নিটিে বংরোদ্ভূত একেন ভােতীয় মলেক। তাে প্রেম উপন্যাস ‘The Room 

on the Roof’ | 

নচদানন্দ োেিট্টাে " Kamala Harris: Phenomenal Woman " নামক 

একটি নত়ু ন বই প্রকানেত হরয়রে 

নবখ্যাত সাংবানদক এবং মলেক নচদানন্দ োেিট্টা " Kamala Harris: 

Phenomenal Woman" নামক একটি নত়ু ন বই নলরেরেন, যা মানকব ন 

য়ুক্তোরষ্ট্রে(USA) প্রেম মনহলা ভাইস মপ্রনসরিন্ট কমলা হযানেরসে েীবনী। 

বইটিরত কমলা হযানেরসে েীবরনে নবনভন্ন িটনা ত়ু রল ধো হরয়রে | 
 

রমমশ মপাখররযাল তার মলখা ‘AIIMS Mein Ek Jang Ladte 

Hue ' নাম  এ টি র্ই প্রধানমন্ত্রী মমাদীম  উপহার রদমযমেন 

প্রাক্তন মকন্দ্রীয় নেক্ষামন্ত্রী েরমে মপােনেয়াল ননেঙ্ক নদনেরত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 

মমাদীরক তাাঁ ে মলো ‘AIIMS Mein Ek Jang Ladte Hue' নামক একটি বই 

উপহাে নদরয়রেন। বইটি মপােনেয়াল নলরেনেরলন যেন নতনন নদনেে AIIMS-এ 

COVID-19 এে সারে লডাই কেনেরলন। বইটি প্রকাে করেরে প্রভাত প্রকােন 

প্রাইরভট নলনমরটি।  
 

রভএস শ্রীরনর্াসমনর "য অ্রররিন মিারর অ্ৈ ইরন্ডযা’স মিটস" 

নামম এ টি র্ই প্র ারশত হমযমে 

‘য অনেনেন মস্টানে অফ ইনিয়া’স মস্টটস’ নেরোনারমে বইটি নলরেরেন 

মভঙ্কটোিবন স়ুভা শ্রীননবাসন এবং প্রকাে করেরেন মপি়ুইন র্যািম হাউস 

ইনিয়া (PRHI)। এটি ভােরতে 28 টি োেয এবং 8 টি মকন্দ্রোনসত অঞ্চরলে 

েন্ম ননরয় একটি েল্প। এোডাও, তারদে িমােত পনেবতব ন। মভঙ্কটোিবন স়ুভা 

শ্রীননবাসন কণবাটরকে মবিাল়ুরুে একেন মলেক, অনভরনতা। এটি তাে প্রেম 

নন-নফকেন বই। 
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Miscellaneous News in Bengali 
 

মা ব  ি়ু  ারর্াগব মৈসর়্ু ম র নাম পররর্তব ন  মর ‘মমটা’ নাম রণ 

 মরমেন 

মফসব়ুকরক এেন মেরক ‘Meta’ বলা হরব | এোডা " metaverse" নারম 

একটি নেিযাি ততেী কো হরব, যা একটি ভাচ়ুব য়াল পনেরবে ততনেে উপে 

মফাকাস কেরব | এটি মমাবাইল ইন্টােরনরটে উত্তেসূনে হরত চরলরে । নাম 

পনেবতব ন কোে এই পনেকল্পনাটি ‘Verge’ বাো সববপ্রেম নেরপাটব  কো হরয়নেল, 

মসটি Facebook-এে েন্য একটি উরেেরযাগ্য নেিযাি, নকন্তু এটি প্রেম নয়। 

2019 সারল এটি মকাম্পানন এবং এে মসাশ্যাল অযারপে মরে পােবকয ততনে 

কেরত একটি নত়ু ন মলারো চাল়ু করেরে। 
 

Metaverse ম াথা মথম  এমসমে? 

‘metaverse’ একটি েব্দ, যা নতন দেক আরে িাইরস্টানপয়ান উপন্যাস " 

Snow Crash"-এ ততনে কো হরয়নেল, এেন নসনলকন ভযানলরত একটি গুঞ্জন 

আকষবণ কেরে। ে়ুকােবােব বরলরেন ময এই নত়ু ন নামটি গ্রীক েব্দ " beyond" 

মেরক এরসরে । এটি নবসৃ্ততভারব ভাে কো একটি ভাচ়ুব য়াল অবস্থ্াে ধােণারক 

মবাঝায় যা নবনভন্ন নিভাইস ব্যবহাে করে মান়ুষেরনো অযারেস কেরত পােরব| 
 

মৈসর়্ু  ম ন নাম পামেমে? 

নবরশ্বে বৃহত্তম মসাশ্যাল নমনিয়া মকাম্পানন তাে বাোে ক্ষমতা, অযালেনেদনমক 

নসদ্ধান্ত এবং তাে পনেরষবাগুনলরত অপব্যবহারেে প়ুনলনেং ননরয় আইন প্ররণতা 

এবং ননয়ন্ত্রকরদে কাে মেরক সমারলাচনাে নবরুরদ্ধ লডাই কোে ফরল নাম 

পনেবতব ন কোে নসদ্ধান্ত মনয়৷ 
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