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National News in Bengali 
 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমমত শাহ " Dairy Sahakar " প্রেল্প চালু েরেরেন 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমমত শাহ আমুলের 75তম প্রমতষ্ঠা বর্ষ উদযাপলের জন্য আমুে 

দ্বারা আলয়ামজত এেটি অেুষ্ঠালে গুজরালের আেলে " Dairy Sahakar" 

প্রেল্প চােু েলরলেে। Dairy Sahakar প্রেলল্পর কমাে ব্যয় হে 5000 কোটি 

োো। সমবায় মন্ত্রলের অধীলে জাতীয় সমবায় উন্নয়ে েলপষালরশে (NCDC) 

প্রেল্পটির বাস্তবায়ে েরলব। 
 

মিমটি সম্পরেে : 

• এই মিমটি কদলশর দুগ্ধ খাতলে মজবুত েরলত সাহায্য েরলব | 

• মিলমর অধীলে  NCDC কযাগ্য সমবায়গুমেলে গবামদ পশুর উন্নয়ে, দুধ 

সংগ্রহ, প্রমিয়ােরণ, গুণমাে মেমিতেরণ, মূল্য সংলযাজে, ব্র্যামডং, 

প্যালেমজং, মবপণে, পমরবহে এবং দুধ ও দুগ্ধজাত পলের সঞ্চয়, দুগ্ধজাত 

পে রপ্তামের মলতা মিয়ােোলপর জন্য আমথষে সহায়তা প্রদাে েরলব|  
 

IREDA 'হুইরসল কলায়াে' ক ার্ে াল চালু েরেরে 

ইমডয়াে মরমেউলয়বে এোমজষ  কেলেেপলমন্ট এলজমি মেমমলেে (IREDA) 

'মিমিল্যান্স অযাওয়ােরনস উইে 2021' উদযাপলের অংশ মহলসলব এেটি 

'হুইলসে-কলায়ার কপােষ াে' চােু েলরলে। কপােষ ােটি 2021 সালের 02 েলেম্বর 

IREDA-এর কচয়ারম্যাে ও ব্যবস্থাপো পমরচােে(CMD) শ্রী প্রদীপ কুমার দাস 

চােু েলরমেলেে। 

হুইরসল-কলায়াে ক ার্ে াল সম্পরেে : 

হুইলসে-কলায়ার কপােষ ােটি কোম্পামের আইটি টিম দ্বারা ততমর েরা হলয়লে এবং 

এটি IREDA এর েমীলদর মবমেন্ন মবর্য়গুমের মলে জামেয়ামত, দুেীমত, ক্ষমতার 

অপব্যবহার সম্পমেষ ত উলদ্বগ প্রোশ েরলত সাহায্য েরলব৷  
 

"গঙ্গা উৎসব 2021" এে 5তম সংিেণ শুরু হরয়রে৷ 

01 কথলে 03 েলেম্বর, 2021 োচুষ য়াে ফমষযালে মতে মদেব্যাপী গঙ্গা উৎসলবর 5 

তম সংিরণ আলয়াজে েরা হলয়লে। "গঙ্গা উত্সব 2021 - েদী উত্সব" 

শুধুমাত্র গঙ্গা েদীর মমহমা উদযাপে েরলব ো বরং কদলশর সমস্ত েদীর 'েদী 

উৎসব' (েদী উত্সব) উদযাপলের প্রচার েরলব। 2021 সালের অেুষ্ঠােটি 

কেন্দ্রীয় জেশমি মন্ত্রী শ্রী গলজন্দ্র মসং কশখাওয়ালতর কেতৃলে সংগঠিত 

হলয়মেে। 
 

অনুষ্ঠানটি সম্পরেে : 

• 4 েলেম্বর, 2008-এ গঙ্গা েদীলে 'জাতীয় েদী' মহসালব ক ার্ণার বামর্ষেী 

উপেলক্ষ জেশমি মন্ত্রলের সালথ কযৌথোলব ন্যাশোে মমশে ফর মিে 

গঙ্গা (NMCG)এই বামর্ষে অেুষ্ঠালের আলয়াজে েলরলে। 

• 2021 সালের এই উদযাপে স্বাধীেতার 75 বের এবং আজাদী ো অমৃত 

মলহাৎসব উদযাপলের অংশ হলব। 

• উৎসলবর প্রথম মদলে,এে  ণ্টায় কফসবুলে আপলোে েরা হালত কেখা 

কোলের সবষামধে সংখ্যে ফলোর জন্য মগলেস বুে অফ ওয়ার্ল্ষ  করেেষ লস 

ন্যাশোে মমশে ফর মিে গঙ্গা (NMCG) েমথেুি হলয়মেে। 
 

ডাাঃ মিরতন্দ্র মসং 'সর্ে াে প্যারর্ল মলডােমশ  কসন্টাে' কে কর্রশে 

উরেরে উৎসগে েরেরেন 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী োাঃ মজলতন্দ্র মসং মুলসৌমরলত োে বাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশোে 

এোলেমম অফ অযােমমমেলেশলে (LBSNAA) "সদষ ার প্যালেে মেোরমশপ 

কসন্টার" কদশলে উৎসগষ েলরলেে। 31 অলটাবর, 2021-এ রাষ্ট্রীয় এেতা মদবস 

উপেলক্ষ এই কসন্টারটির উলদ্বাধে েরা হয়, যা সদষ ার বল্লেোই প্যালেলের 

জন্মবামর্ষেীলে মচমিত েরলব| 
 

'সমুদ্রায়ন প্রেল্প' চালু েেরলন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মিরতন্দ্র মসং 

কেন্দ্রীয় আথষ সালয়লিস প্রমতমন্ত্রী(স্বাধীে দাময়ে) োঃ মজলতন্দ্র মসং 

আেুষ্ঠামেেোলব কচন্নাইলত "সমুদ্রায়ে প্রেল্প" োলম োরলতর প্রথম মেুষ্যবাহী 

মহাসাগর মমশে চােু েলরলেে। ইউমেে এই ওমশয়াে মমশলের েক্ষয হে গেীর 

জলের মেলচ মােবচামেত যােবাহলের োযষিম পমরচােো েরা। এই প্রযুমির 

সাহালয্য োরত মামেষ ে যুিরাষ্ট্র, রামশয়া, জাপাে, ফ্রাি এবং চীলের মলতা 

কদলশর অমেজাত িালব এই ধরলের েুলবা যােবাহলের ব্যবহারোরীলদর দলে 

কযাগ কদলবে | 
 

কের্ােনারে শ্রী আমর্ শঙ্কোচারযেে সমামি ও মূমতে েে উরমাচন 

েেরলন প্রিানমন্ত্রী নরেন্দ্র কমার্ী 

প্রধােমন্ত্রী েলরন্দ্র কমাদী 05 েলেম্বর, 2021-এ উত্তরাখলের কেদারোলথর 

পুোঃউন্নয়ে সম্পমেষ ত পমরোঠালমা জমেত প্রেল্পগুমের উলদ্বাধে েরলত 

কেদারোথ পমরদশষে েলরমেলেে। প্রধােমন্ত্রী উত্তরাখলের রুদ্রপ্রয়াগ কজোর 

কেদারোথ মমের প্রাঙ্গলণ পুেমেষমমষত শ্রী আমদ শঙ্করাচাযষ সমামধ উলদ্বাধে েলরে 

এবং সমামধলত শ্রী আমদ শঙ্করাচালযষর মূমতষ র উলন্মাচে েলরে। 2013 সালের 

বন্যায় সমামধটি ক্ষমতগ্রস্ত হলয়মেে। 
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মূমতে টি সম্পরেে : 

• প্রায় 35 েে (35,000 কেমজ) ওজলের 12-ফুে েম্বা মূমতষ টি মহীশূর-

মেমত্তে োির অজুষ ে কযাগীরাজ মেমষাণ েলরলেে। 

• সফলরর সময়  প্রধােমন্ত্রী কমাদী কেদারপুরীলত 400 কোটি োোর কবমশ 

মূলল্যর কবশ েলয়েটি পুেগষঠে প্রেলল্পর উলদ্বাধে ও মেমত্তপ্রস্তর স্থাপে 

েলরে। 

• চর ধামস (বদ্রীোথ, দ্বারো, পুরী এবং রালমশ্বরম) সহ সারা কদলশ 12টি 

কজযামতমেষঙ্গ এবং কজযামতর্পীলঠ সংমবমধর উলন্মাচে অেুষ্ঠালের আলয়াজে 

েরা হলয়মেে। 
 

স্বোষ্ট্রমন্ত্রী অমমত শাহ ‘আযু়ষ্মান CAPF’ কহলে োডে  চালু 

েেরলন 

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমমত শাহ ক ার্ণা েলরলেে কয, কেন্দ্র সরোর সমস্ত 

কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুমেশ বামহেীর (CAPF) েমীলদর জন্য "আয়ুষ্মাে CAPF 

স্বাস্থযলসবা প্রেলল্পর" সুমবধা চােু েলরলেে। CAPF েমীলদর স্বাস্থযলসবা সুমবধা 

মেমিত েরার জন্য কমাদী সরোলরর প্রমতশ্রুমতর সালথ সঙ্গমত করলখ এই প্রেল্পটি 

চােু েরা হলয়মেে, যালত তারা সমূ্পণষ এোগ্রতার সালথ মেলজলদর দাময়ে পােে 

েরলত পালরে। 

এই মিলমর অধীলে, CAPF েমীরা এবং তালদর পমরবারসমূহ আয়ুষ্মাে োরত 

PM-JAY-এর অধীলে আসা হাসপাতােগুমেলত েগদহীে ইে-কপলশন্ট এবং 

বমহাঃ-করাগী স্বাস্থযলসবা সুমবধা কপলত সক্ষম হলব। 
 

োো প্রেরল্পে আওতায় আরে? 

এটি সমস্ত কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুমেশ বামহেী (CAPF) আমধোমরে এবং পমরলর্বা 

প্রদােোরী েমীলদর পাশাপামশ সাতটি বামহেী কথলে কযমে-বেষ ার মসমেউমরটি 

কফালসষস (BSF), আসাম রাইলফেস, সশস্ত্র সীমা বে (SSB), কসন্ট্রাে 

ইডামেয়াে মসমেউমরটি কফাসষ (CISF), কেন্দ্রীয় মরজােষ  পুমেশ কফাসষ 

(CRPF), ইলো-মতব্বত বেষ ার পুমেশ (ITBP) এবং ন্যাশোে মসমেউমরটি গােষ  

(NSG) এর মেেষ রশীেলদর েোর েরলব | 
 

িােরতে প্রেম রুফর্  ড্রাইি-ইন মেরয়র্াে মুম্বাইরত চালু হরয়রে 

মহারালষ্ট্রর মুম্বাইলত মরোলয়ি ইডামেলজর মজও ওয়ার্ল্ষ  ড্রাইে মলে োরলতর 

প্রথম ওলপে-এয়ার রুফেপ ড্রাইে-ইে মুমে মথলয়োলরর উলদ্বাধে েরা হলয়লে। 

ড্রাইে-ইে মথলয়োরটি মামিলেক্স কচইে PVR মেমমলেে দ্বারা পমরচামেত হলব। 

মরোলয়ি মরলেে এবং মামিলেক্স কচইে PVR এলে-অপলরর সালথ 

পােষ োরমশপ েলর মথলয়োরটি চােু েলরলে | 
 

কচন্নাই-মহীশূে-কচন্নাই শতাব্দী এক্সরপ্রস IMS সাটিে মফরেশন 

ক রয়রে 

কচন্নাই-মহীশূর-কচন্নাই শতাব্দী এক্সলপ্রস ইমন্টলগ্রলেে ম্যালেজলমন্ট মসলেম 

(IMS) সাটিষ মফলেশে পাওয়া দমক্ষণ করেওলয়র প্রথম কেে হলয় উলঠলে। এটি 

কেলের মবশ্বমালের রক্ষণালবক্ষণ এবং যাত্রীলদর সুমবধাজেে ও মেরাপদ ভ্রমলণর 

জন্য সাটিষ মফলেেটি কপলয়লে। এটি প্রথম শতাব্দী কেে এবং োরতীয় করেওলয়র 

মদ্বতীয় কমে/এক্সলপ্রস কেে, যা এই মযষাদাপূণষ সাটিষ মফলেশে কপলয়লে। 
 

CBSE িুলগুমলরত ‘বীে গাো’ প্রেল্প চালু েো হরয়রে 

CBSE বীরগাথা পুরষ্কার সম্পলেষ  সলচতেতা বাডালত মবমেন্ন িুেগুমেলত ‘বীর 

গাথা’ প্রেল্প চােু েলরলে। ‘বীর গাথা’ প্রেলল্পর েক্ষয হে িুলের োত্র-

োত্রীলদরলদর মলে বীরে পুরিার জয়ীলদর সাহসী োজ এবং আত্মতযাগ সম্পলেষ  

সলচতেতা বৃমি েরা। ‘বীর গাথা’ প্রেল্পটি 21 অলটাবর কথলে 20 েলেম্বর পযষন্ত 

পমরচামেত হলব| প্রেল্পগুমে আন্তাঃমবোগীয় এবং মবমেন্ন ফমষযালের-কযমে েমবতা, 

প্রবন্ধ ইতযামদ হলত পালর৷ 

 

International News in Bengali 
 

র্মিণ কোমেয়া মবরেে বৃহত্তম হাইরড্রারিন ফুরয়ল কসল  াওয়াে 

প্ল্যান্ট এে উরবািন েরেরে  

দমক্ষণ কোমরয়ার বামণজয, মশল্প ও জ্বাোমে মন্ত্রে জামেলয়লে কয, মসও-গু, 

ইমঞ্চওলে কোমরয়া সাউদােষ পাওয়ালরর মশমেেলচে মবেমড্রম সদর দফতলর 

‘মশমেেলচওে মবেমড্রম ফুলয়ে কসে পাওয়ার েযান্ট’ সম্পন্ন হলয়লে এবং কসটির 

উলদ্বাধে েরা হলয়লে। মবদুযৎ কেন্দ্রটি দমক্ষণ কোমরয়ার স্বাধীে মবদুযৎ উৎপাদে 

কোম্পামে, পসলো এোমজষ  এবং কদাসাে ফুলয়ে কসে দ্বারা পমরচামেত হয়। এটি 

2017 সাে কথলে চারটি পযষালয় মেমমষত 78 কমগাওয়াে ক্ষমতা সম্পন্ন। প্রেল্পটির 

ব্যয় প্রায় 340 মবমেয়ে ওয়াে ($292 মমমেয়ে)। 
 

UK সেোে মহাত্মা গান্ধীে নারম  স্মােে মহসারব £5 এে মুদ্রাে 

উরমাচন েরেরে 

ইউোইলেে মেংেম (UK) সরোর মহাত্মা গান্ধীর জীবে ও উত্তরামধোর স্মরণ 

েরার উলেলে £5 মূলল্যর এেটি মুদ্রার উলন্মাচে েলরলে। প্রথমবালরর জন্য 

মহাত্মা গান্ধীলে এেটি সরোরী UK মুদ্রার উলন্মাচলের মােলম স্মরণ েরা 

হলয়লে। মুদ্রাটি স্বণষ এবং করৌপ্য সহ মবমেন্ন মালের মলে পাওয়া যায়, মবলশর্ 

সংগ্রাহলের মুদ্রাটি কহো কলাোর দ্বারা মেজাইে েরা হলয়মেে। 
 

মিরর্ন কোমিড-19 মচমেৎসাে িন্য মবরেে প্রেম ওোল ম ল  এে 

অনুরমার্ন েরেরে 

মব্র্লেলের স্বাস্থয মেয়ন্ত্রেরা েক্ষণীয় কোমেে -19 করাগীলদর মচমেত্সার জন্য 

মবলশ্বর প্রথম ওরাে মপে এর অেুলমাদে েলরলে। কমমেমসেস অযাড কহেথ 

কেয়ার কপ্রাোটস করগুলেেমর এলজমি (MHRA)অেুযায়ী, অযামন্টোইরাে 

molnupiravir  মেরাপদ এবং োযষেরী, যা হাসপাতালে েমতষ  থাো মৃদু কথলে 

মাঝামর কোমেে-19 আিান্ত ব্যমিলদর মৃতুযর ঝুুঁ মে েমালত সাহায্য েরলব। 
 

মামেে ন আইনপ্ররণতা র্ী াবমলরে এেটি িাতীয় েুটি মহসারব 

ক াষণা েোে িন্য মবরলে উত্থা ন েরেরেন 

মেউয়লেষ র েংলগ্রসওম্যাে েযালরামেে মব ম্যালোমের কেতৃলে মামেষ ে যুিরালষ্ট্রর 

আইেপ্রলণতারা দীপাবমেলে সমগ্র কদশব্যাপী জাতীয় েুটি মহসালব ক ার্ণা েরার 

জন্য এেটি মবে উত্থাপে েলরলেে। প্রমতমেমধ পমরর্লদ আইেপ্রলণতা দ্বারা 

‘দীপাবমে মদবস আইে’ ক ার্ণা েরা হয় । ঐমতহামসে এই আইেটি োরত-

আলমমরোে প্রমতমেমধ রাজা েৃষ্ণমূমতষ  সহ অলেে আইেপ্রলণতা দ্বারা সমমথষত 

হলয়লে। ইমতমলে, েৃষ্ণমূমতষ  মামেষ ে েংলগ্রলস আলোর এই উত্সলবর ধমীয় ও 

ঐমতহামসে তাত্পযষলে স্বীেৃমত কদওয়ার জন্য এেটি প্রস্তাবও কপশ েলরমেলেে। 
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State News in Bengali 
 

হমেয়ানা সেোে 'উত্তম বীি ক ার্ে াল' চালু েরেরে 

হমরয়াোর মুখ্যমন্ত্রী (CM) মলোহর োে খট্টর ‘উত্তম বীি ক ার্ে াল’ চােু 

েলরলেে । এই কপােষ ােটি সরোরী ও কবসরোরী উেয় বীজ উৎপাদেোরী 

সংস্থার দ্বারা ততরী েরা েমষসূমচলত স্বচ্ছতা প্রদাে েরলব এবং প্রতযময়ত বীলজর 

গুণমাে বৃমি েরলত সাহায্য েরলব। 
 

েমত্তশগর়ে িাতীয় উ িামত নৃতয উৎসব 2021 অনুমষ্ঠত হরয়রে 

েমত্তশগড রালজযর পযষেে উন্নয়ে পমরেল্পোর অংশ মহসালব রায়পুলরর মবজ্ঞাে 

েলেজ মালঠ বামর্ষে মদ্বতীয় জাতীয় উপজাতীয় েৃতয উত্সব 2021 পােে 

েলরলে। এটির উলদ্বাধে েলরে ঝাডখলের মুখ্যমন্ত্রী (CM) কহমন্ত কসালরে এবং 

েমত্তশগলডর মুখ্যমন্ত্রী েূলপশ বাল ে।  

উৎসলব উজলবমেস্তাে, োইলজমরয়া, শ্রীেঙ্কা, উগাডা, মসমরয়া, মামে, পালেস্তাইে 

এবং এলস্তামেয়া সহ মবমেন্ন কদলশর উপজাতীয় সম্প্রদালয়র মশল্পীলদর কহাে েরা 

হলব। েমত্তশগলডর বস্তার, দালন্তওয়াডা, কোমরয়া, কোরবা, মবোসপুর, গমডয়াবাুঁ ধ, 

ময়েপুর, ধুরা, ধামতামর, সুরগুজা এবং যশপুলরর আমদবাসী অঞ্চলের মশল্পীরা 

তালদর েৃলতযর মােলম তালদর সংিৃমত এবং ঐমতহযলে উপস্থাপে েরলবে। 
 

িমু্ম ও োশ্মীরে েৃমষমন্ত্রী ‘Apple Festival’ -এে উরবািন েেরলন  

কেন্দ্রীয় েৃমর্মন্ত্রী েলরন্দ্র মসং কতামর এবং কেফলেন্যান্ট গেেষর  মলোজ মসেহা 

জমু্ম ও োশ্মীলরর শ্রীেগলর প্রথমবালরর মলতা আলয়ামজত অযাপে 

কফমেেযালের উলদ্বাধে েলরলেে। এটি আলপে চামর্ এবং অন্যান্য 

কেেলহার্ল্ারলদর এেটি োে েযােফমষ প্রদাে েরলব। বামর্ষে 2 মমমেয়ে কমট্রিে 

েলের কবমশ আলপে উৎপাদলের সালথ জমু্ম ও োশ্মীর কথলে আলপে জাতীয় 

উৎপাদলের 87% অবদাে রালখ এবং জমু্ম ও োশ্মীলরর জেসংখ্যার প্রায় 30% 

আলপে চালর্র জীমবোর সালথ যুি। 
 

মি ুো কর্রশে 'প্রেম' বাাঁ রশে ততমে মিরের্ ব্যার্ এবং স্টাম্প ততমে 

েরেরে 

মত্রপুরার বাুঁ শ ও কবত উন্নয়ে ইেমেটিউে (BCDI) এবং েথষ ইে কসন্টার অফ 

কেেলোেমজ অযামেলেশে অযাড মরচ (NECTAR) দামব েলরলে কয, তারা 

মিলেে ব্যাে ততমরর জন্য ব্যবহৃত সমস্ত মােসম্মত কপ্রালোেে বজায় করলখ 

কদলশর প্রথম বাুঁ লশর ততমর মিলেে ব্যাে ততমর েলরলে। এই ব্যাে সব ধরলের 

মিলেলে ব্যবহার েরা যালব। মিলেে ব্যাে ততমরর জন্য সবলচলয় উপলযাগী োঠ 

হে ‘উইলো’। কোম্পামের মসইও সম্প্রমত মবেব কুমার কদবলে পেটির এেটি 

প্রদশষেী কদে। 
 

কেন্দ্রীয় মবদ্যযৎমন্ত্রী িমু্ম ও োশ্মীরে " Pakal Dul Hydro Electric 

Project " এে উরবািন েরেরেন 

কেন্দ্রীয় মবদুযৎ মন্ত্রী আর. কে. মসং জমু্ম ও োশ্মীলরর মেশতওয়ালর Pakal Dul 

হাইলড্রা ইলেেট্রিে প্রলজলটর মারুসুদার েদীর োইোরশলের উলদ্বাধে 

েলরলেে। Pakal Dul HE প্রলজট (1,000 কমগাওয়াে) কচোব েযামে পাওয়ার 

প্রলজটস প্রাইলেে মেমমলেে (CVPPPL) এবং জমু্ম ও োশ্মীর কেে পাওয়ার 

কেলেেপলমন্ট েলপষালরশে দ্বারা মেমমষত হলচ্ছ। মরুসুদার েদী কচোব েদীর 

এেটি প্রধাে উপেদী। 
 

বন্ধন ব্যাঙ্ক িুমবন গগেরে আসারমে িযান্ড অযাম্বাসাডে মহসারব 

মরনানীত েরেরে 

বন্ধে ব্যাঙ্ক জেমপ্রয় অসমীয়া এবং বমেউে গায়ে জুমবে গাগষলে আসালম ব্যালঙ্কর 

ব্র্যাড অযাম্বালসের মহসালব ক ার্ণা েলরলে। এই অযালসামসলয়শে বন্ধে ব্যালঙ্কর 

জন্য এেটি যুগান্তোরী  েো | েয় বের আলগ প্রমতষ্ঠার পর কথলে এই 

প্রথমবালরর জন্য ব্যাঙ্কটির সালথ কোেও ব্র্যাড অযাম্বালসের যুি হলয়লে। 

 

West Bengal News in Bengali 
 

Economy News in Bengali 
 

সেোে অরটাবরে 1.30 লি কোটি র্াো GST মহসারব সংগ্রহ 

েরেরে 

অলটাবর মালস গ্রস গুেস অযাড সামেষ স েযাক্স(GST) মহসালব 1,30,127 কোটি 

োো সংগ্রহ েরা হলয়লে | 2017 সালের  জুোই মালস GST োযষের হওয়ার 

পর কথলে এটি মদ্বতীয় সলবষাচ্চ সংগ্রহ। 

2021 সালের এমপ্রে মালস সলবষাচ্চ 1.41 েক্ষ কোটি োো GST মহসালব সংগ্রহ 

করেেষ  েরা হলয়মেে। এটি আলগর বেলরর তুেোয় 24% কবমশ।  
 

আরগে মারসে GST সংগ্ররহে তামলো: 

• কসলেম্বর 2021: রুমপ 1,17,010 কোটি োো 

• আগে 2021: োো 1.12 েক্ষ কোটি োো 

• জুোই 2021: োো 1,16,393 কোটি 

• জুে 2021: োো 92,849 কোটি োো 

• কম 2021: োো 1,02,709 কোটি োো 

• এমপ্রে 2021: োো 1.41 েক্ষ কোটি (সবষোলের সলবষাচ্চ) 

• মাচষ  2021: োো 1.24 েক্ষ কোটি োো 

• কফব্রুয়ামর 2021: 1,13,143 কোটি োো 

• জােুয়ারী 2021: োো 1,19,847 কোটি োো 
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Rankings & Reports News in Bengali 
 

 াবমলে অযারফয়াসে ইনরডক্স 2021: কেোলা গিরনেন্স 

 ােফেম্যারন্সে শীরষে েরয়রে 

কবঙ্গােুরু-মেমত্তে েে-প্রমফে মথঙ্ক েযাঙ্ক পাবমেে অযালফয়াসষ কসন্টার (PAC) 

এর পাবমেে অযালফয়াসষ ইেলেক্স (PAI 2021) এর 6 তম সংিরণ অেুসালর 

18 টি বড রালজযর মলে শীর্ষ মতেটি স্লে কেরাো, তামমেোড ুএবং কতলেঙ্গাো 

মেলয়লে।  
 

ব়ে োিযগুমলে মরে: 

• কেরাো (1.618) 

• তামমেোডু (0.857) 

• কতলেঙ্গাো (0.891) 
 

কোর্ োিযগুমলে মরে : 

• মসমেম (1.617) 

• কম ােয় (1.144) 

• মমলজারাম (1.123) 
 

কেন্দ্রশামসত অঞ্চলগুমলে মরে : 

• পুদুলচমর (1.182) 

• জমু্ম ও োশ্মীর (0.705) 

• চেীগড (0.628) 
 

এরডলমগি হুরুন ইমন্ডয়া মফলানথ্রম  মলস্ট 2021 

হুরুে ইমডয়া এবং এলেেমগে কযৌথোলব এলেেমগে হুরুে ইমডয়া মফোেথ্রমপ 

মেে 2021 প্রোশ েলরলে। তামেোয় শীলর্ষ মেলেে উইলপ্রার প্রমতষ্ঠাতা 

কচয়ারম্যাে আমজম কপ্রমমজ, 2020-21 অথষবেলর 9,713 কোটি োো অেুদাে 

মদলয়  এে মদলে প্রায় 27 কোটি োো।এইচমসএে-এর মশব োদার 59 শতাংশ 

বৃমি সহ 1,263 কোটি োোর বামর্ষে অেুদালের সালথ আবারও তামেোর মদ্বতীয় 

স্থাে ধলর করলখলেে। মরোলয়ি ইডামেলজর কচয়ারম্যাে মুলেশ আম্বামে এবং 

তার পমরবার 577 কোটি োো বামর্ষে অেুদাে মদলয় সমাজলসবে এর তামেোয় 

তৃতীয় স্থাে দখে েলরলে। 
 

এখারন তামলোে শীষে 5 িন সমািরসবে েরয়রে: 

 

Rank Person Donation 

1 আমজম কপ্রমমজ Rs 9,713 crore 

2 মশব োদার Rs 1,263 crore 

3 মুলেশ আম্বামে Rs 577 crore 

4 কুমার মঙ্গেম মবডো Rs 377 crore 

 

অযা লরে ক েরন কফরল মবরেে সবরচরয় মূল্যবান কোম্পামনরত 

 মেণত হরয়রে মাইরিাসফর্ 

মাইলিাসফ্ট েলপষালরশে অযাপে ইেেলপষালরলেেলে মপেলে কফলে বাজার 

মূেধলের মদে কথলে মবলশ্বর সবলচলয় মূল্যবাে পাবমেেমে কেে কোম্পামেলত 

পমরণত হলয়লে। 29 অলটাবর, 2021 তামরলখর কশলর্  অযাপে প্রায় $2.46 

ট্রিমেয়ে এবং মাইলিাসফ্ট প্রায় $2.49 ট্রিমেয়ে বাজার মূেধলে কপৌুঁলেলে। 

অযাপে এে বেলররও কবমশ সময় ধলর শীর্ষ অবস্থালে মেে। 
 

েণোর্ে কস্টর্ এনামিে  এমফমসরয়ন্ট ইনরডক্স (SEEI) 2020-এে 

শীরষে অবমিত 

েণষােে রাজয কেে এোমজষ  এমফমসলয়ন্ট ইেলেক্স(SEEI) এর শীলর্ষ রলয়লে | 

োরলতর দমক্ষলে অবমস্থত এই রাজযটি শমি দক্ষতা উন্নত েরার জন্য মবমেন্ন 

উলযালগর জন্য 100 এর মলে 70 পলয়ন্ট কিার েলরলে। মদ্বতীয় স্থালে রলয়লে 

রাজস্থাে এবং তৃতীয় স্থালে রলয়লে হমরয়াো। গত বের অথষাৎ SEEI 2019 

র যামঙ্কংলয় রাজস্থাে শীলর্ষ মেে। কেে এোমজষ  এমফমসলয়ন্ট ইেলেক্স(SEEI), 

2020 মবদুযৎ মন্ত্রলের অধীলে প্রোমশত হলয়মেে। 
 

কস্টর্ এনামিে  এমফমসরয়ন্ট ইনরডক্স(SEEI) সম্পরেে : 

• কেে এোমজষ  এমফমসলয়ন্ট ইেলেক্স(SEEI) বুযলরা অফ এোমজষ  

এমফমসলয়মি (BEE) এবং অযাোলয়ি ফর এোমজষ -এমফমসলয়ন্ট ইলোেমম 

(AEEE) দ্বারা প্রোমশত হয়। 

• SEEI 2020 68টি গুণগত, পমরমাণগত এবং ফোফে-মেমত্তে সূচেগুমে 

ব্যবহার েলর 36টি রাজয এবং কেন্দ্রশামসত অঞ্চলের শমি দক্ষতার (EE) 

োযষোমরতা মূল্যায়ে েলরলে যালত েয়টি কসটলর সবষামধে 100 কিার 

রলয়লে৷ 
 

2021 এে মবে খ্যামত তামলো ক াষণা েো হরয়রে 

4টি োরতীয় প্রমতষ্ঠাে োইমস হায়ার এেুলেশে (THE) এর ওয়ার্ল্ষ  করপুলেশে 

র্যামঙ্কং 2021-এ জায়গা েলর মেলয়লে, যা সারা মবলশ্বর শীর্ষস্থােীয় মশক্ষামবদলদর 

কোলের মেমত্তলত শীর্ষ 200টি মবশ্বমবযােলয়র বামর্ষে র যামঙ্কং। ইমডয়াে 

ইেমেটিউে অফ সালয়ি (IISc), কবঙ্গােুরু শীর্ষ 100 টি প্রমতষ্ঠালের(91-100) 

মলে শীলর্ষ (োরতীয় ইেমেটিউেগুমের মলে) রলয়লে। অন্য 3টি োরতীয় 

প্রমতষ্ঠাে হে আইআইটি কবালম্ব, আইআইটি মদমল্ল এবং আইআইটি মাদ্রাজ। 

মামেষ ে যুিরালষ্ট্রর হােষ ােষ  ইউমেোমসষটি (ইউএসএ) 2021 তামেোর শীলর্ষ 

রলয়লে। যুিরালষ্ট্রর ম্যাসাচুলসেস ইেমেটিউে অফ কেেলোেমজ (এমআইটি), 

ইউোইলেে মেংেম (ইউলে) কথলে অক্সলফােষ  মবশ্বমবযােয় যথািলম 2য় ও 

3য় স্থাে অমধোর েলরলে। 
 

মবেব্যা ী: 
 

Ranking  Institute 

1 হােষ ােষ  মবশ্বমবযােয় (মামেষ ে যুিরাষ্ট্র) 

2 ম্যাসাচুলসেস ইেমেটিউে অফ কেেলোেমজ (মামেষ ে যুিরাষ্ট্র) 

3 অক্সলফােষ  মবশ্বমবযােয় (ইউলে) 

10 মসংহুয়া মবশ্বমবযােয় (চীে) 
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Ranking of Indian Institutes: 
 

Ranking  Institute 

91-100 আইআইএসমস ব্যাঙ্গালোর 

126-150 আইআইটি কবালম্ব 

176-200 আইআইটি মদমল্ল 

176-200 আইআইটি মাদ্রাজ 

 

2022 QS ওয়ার্ল্ে  ইউমনিামসেটি ে যামঙ্কং এে ক াষণা েো হরয়রে 

Quacquarelli Symonds ‘QS ওয়ার্ল্ষ  ইউমেোমসষটি র যামঙ্কং 2022’  প্রোশ 

েলরলে। এই র যামঙ্কং-এ ন্যাশোে ইউমেোমসষটি অফ মসঙ্গাপুর(NUS) োো চতুথষ 

বেলরর জন্য শীলর্ষ রলয়লে। এর পলর মদ্বতীয় অবস্থালে রলয়লে চীলের মপমেং 

মবশ্বমবযােয় এবং মসঙ্গাপুলরর োমেয়াং কেেলোেমজেযাে মবশ্বমবযােয় এবং 

তৃতীয় স্থালে রলয়লে হংেংলয়র হংেং মবশ্বমবযােয়। 

ইমডয়াে ইেমেটিউে অফ কেেলোেমজ কবালম্ব (IITB) (42 তম) এবং IIT 

মদমল্ল (45 তম) শীর্ষ-50 এর মলে অবমস্থত দুটি োরতীয় প্রমতষ্ঠাে।  

 

Agreement News in Bengali 
 

IRCTC এবং Truecaller কেলওরয়রত িামলয়ামত েমারত 

 ার্ে নােমশ  েরেরে 

ইমডয়াে করেওলয় েযাোমরং অযাড েুযমরজম েলপষালরশে মেমমলেে (IRCTC) 

যাত্রীলদর কযাগালযালগর কক্ষলত্র আরও কবমশ আস্থা কদওয়ার জন্য Truecaller 

India-এর সালথ পােষ োরমশপ েলরলে। এই পােষ োরমশলপর েক্ষয হে 

করেওলয়লত জামেয়ামত েমালো।  
 

কোর্াে মামহন্দ্রা ব্যাঙ্ক NPCI এে সারে  ার্ে নােমশ  েরে ‘Veer’ 

নামে Rupay কিমডর্ োডে ’চালু েরেরে 

কোোে মামহন্দ্রা ব্যাঙ্ক (KMB) ন্যাশোে কপলমন্টস েলপষালরশে অফ ইমডয়া 

(NPCI) এর সালথ পােষ োরমশপ  েলর োরতীয় সশস্ত্র বামহেী অথষাৎ কসোবামহেী, 

কেৌবামহেী এবং মবমাে বামহেীর েমীলদর জন্য ‘Veer’ োলম RuPay কিমেে 

োেষ  চােু েলরলে| োরলতর স্বাধীেতার 75তম বেলর RuPay কেেওয়ালেষ  

KMBL দ্বারা প্রবমতষ ত প্রথম কিমেে োেষ টি হে ‘Veer’ কিমেে োেষ , যা 

মবলশর্োলব সশস্ত্র বামহেীর জন্য চােু েরা হলয়লে। 
 

অযামক্সস ব্যাঙ্ক ' Power Salute’ কর্ওয়াে িন্য িােতীয় 

কনৌবামহনীে সারে MOU স্বািে েরেরে 

Axis Bank মেউ মদমল্ললত ‘পাওয়ার স্যােুে’-এর অধীলে এেটি প্রমতরক্ষা 

পমরলর্বা কবতে প্যালেজ অফার েরার জন্য োরতীয় কেৌবামহেীর সালথ এেটি 

MOU স্বাক্ষর েলরলে। এই চুমির মােলম  ব্যাঙ্কটি োরতীয় কেৌবামহেীর সমস্ত 

র যালঙ্কর অমেজ্ঞ এবং েযালেেলদর কবশ মেেু সুমবধা প্রদাে েরলব। ICICI ব্যাঙ্ক 

োরতীয় কসোবামহেীর সালথ তালদর MOU পুেেষবীেরণ েলরলে যালত তালদর 

'মেলফি স্যাোমর অযাোউন্ট' (DSA)’ এর মােলম সেে চােমররত এবং 

অবসরপ্রাপ্ত কসো েমীলদর বমধষত সুমবধাগুমে প্রদাে েরা যায় | 

"পাওয়ার স্যােুে"-এর অধীলে অন্তেুষ ি প্রধাে সুমবধাগুমে হে INR 56 েক্ষ 

পযষন্ত এেটি দু ষেোজমেত েোর, INR 8 েক্ষ পযষন্ত মশশু মশক্ষা অেুদাে, 46 

েক্ষ োো পযষন্ত কমাে স্থায়ী অক্ষমতা েোর, INR 46 েক্ষ পযষন্ত আংমশে 

স্থায়ী অক্ষমতা েোর এবং মবমাে দু ষেোর জন্য INR 1 কোটি েোর, শূন্য 

প্রমিয়ােরণ মফ এবং 12টি EMI (মামসে মেমস্ত) কহাম কোলে মওকুফ৷ 
 

2022 QS ওয়ার্ল্ে  ইউমনিামসেটি ে যামঙ্কং ক াষণা েো হরয়রে 

Quacquarelli Symonds ‘QS ওয়ার্ল্ষ  ইউমেোমসষটি র যামঙ্কং 2022’  প্রোশ 

েলরলে। এই র যামঙ্কং-এ ন্যাশোে ইউমেোমসষটি অফ মসঙ্গাপুর(NUS) োো চতুথষ 

বেলরর জন্য শীলর্ষ রলয়লে। এর পলর মদ্বতীয় অবস্থালে রলয়লে চীলের মপমেং 

মবশ্বমবযােয় এবং মসঙ্গাপুলরর োমেয়াং কেেলোেমজেযাে মবশ্বমবযােয় এবং 

তৃতীয় স্থালে রলয়লে হংেংলয়র হংেং মবশ্বমবযােয়। 

ইমডয়াে ইেমেটিউে অফ কেেলোেমজ কবালম্ব (IITB) (42 তম) এবং IIT 

মদমল্ল (45 তম) শীর্ষ-50 এর মলে অবমস্থত দুটি োরতীয় প্রমতষ্ঠাে।  

 

Appointment News in Bengali 
 

GoI অরশাে িূষণরে NCLAT এে কচয়াে াসেন মহসারব মনযুক্ত 

েরেরে 

GoI সুমপ্রম কোলেষ র প্রািে মবচারে মবচারপমত অলশাে েূর্ণলে জাতীয় 

কোম্পামে আইে আমপে োইবুযোলের (NCLAT) েতুে কচয়ারপাসষে মহসালব 

চার বেলরর জন্য বা তার বয়স 70 বের ো হওয়া পযষন্ত, এই দুটির মলে কযটি 

আলগ হলব কসই সময়োে পযষন্ত মেযুি েরা হলয়লে । মতমে কেরাো 

হাইলোলেষ র প্রািে প্রধাে মবচারপমত মেলেে। NCLAT কোম্পামে আইে, 

2013 এর ধারা 410 এর অধীলে সরোর দ্বারা গঠিত হলয়মেে। 

এোডাও, মবচারপমত রামামেঙ্গম সুধােরলে ন্যাশোে কোম্পামে ে োইবুযোে 

(এেমসএেটি) অধষ-মবচামরে সংস্থার েতুে সোপমত মহলসলব পাুঁ চ বেলরর জন্য বা 

তার বয়স 67 বের ো হওয়া পযষন্ত মেযুি েরা হলয়লে। মবচারপমত সুধাের 

মমণপুর হাইলোলেষ র প্রািে প্রধাে মবচারপমত মেলেে। 
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মস্মেরসামনয়াে কবাডে  অফ ট্রামস্টরত মনযুক্ত হরলন ইশা আম্বামন 

মরোলয়ি মরলেইে এবং মরোলয়ি ফাউলডশলের কবােষ  সদস্য ইশা আম্বামেলে 

মযষাদাপূণষ মস্মথলসামেয়ােস ন্যাশোে মমউমজয়াম অফ এমশয়াে আলেষ র কবােষ  অফ 

োমেলত মেযুি েরা হলয়লে। মেলয়াগটি 4 বেলরর জন্য হলব । ইশা আম্বামে 

োডাও কব্র্হম কলাবাে কেঞ্চারস LLC -এর প্রমতষ্ঠাতা েযালরামেে কব্র্হম এবং 

মপোর মেলমেম্যােও কবালেষ  কযাগ মদলয়লেে।  
 

RBI-এে গিনেে মহসারব শমক্তোন্ত র্াসরে  ুনমনেরয়ারগে 

অনুরমার্ন কর্ওয়া হরয়রে  

মমন্ত্রপমরর্লদর মেলয়াগ েমমটি (ACC) শমিোন্ত দাসলে 10 মেলসম্বর, 2021 

কথলে আরও মতে বেলরর জন্য োরতীয় মরজােষ  ব্যালঙ্কর (আরমবআই) গেেষর 

মহসালব পুেমেষযুি েরার অেুলমাদে মদলয়লে। মতমে 12 মেলসম্বর, 2018-এ মতে 

বেলরর জন্য RBI-এর 25 তম গেেষর মহসালব দাময়ে গ্রহণ েলরমেলেে । 

আরমবআই-কত তাুঁ র মেলয়ালগর আলগ, শমিোন্ত দাস 15 তম অথষ েমমশলের 

সদস্য মহসালব োজ েলরমেলেে। মতমে তামমেোডু েযাোলরর 1980 ব্যালচর 

ইমডয়াে অযােমমমেলেটিে সামেষ লসস (IAS)এর এেজে অমফসার। 
 

অরুণ চাওলারে FICCI-এে মহা মেচালে মহসারব মরনানীত 

েো হরয়রে 

ইডামে কচম্বার কফোলরশে অফ ইমডয়াে কচম্বাসষ অফ েমাসষ অযাড ইডামে 

(FICCI) অরুণ চাওোলে েতুে মহাপমরচােে মহসালব মলোেীত েলরলে। মতমে 

অমবেলম্ব এই দাময়ে গ্রহণ েরলবে। মতমে 2011 সালে FICCI-কত কযাগদাে 

েলরে এবং মতমে বতষ মালে কচম্বালরর কেপুটি কসলিোমর-কজোলরে।  
 

বােে রলরসে নতুন প্রিান মহসারব িােরত িমগ্রহণোেী মসএস 

কিঙ্কর্েৃষ্ণান মনযুক্ত হরয়রেন 

বােষ লেলসর েতুে CEO  মহসালব মেযুি হলয়লেে মসএস কেঙ্কেেৃষ্ণাে | মতমে 

এেজে োরতীয়-আলমমরোে | কেঙ্কেেৃষ্ণাে সম্প্রমত বােষ লেলসর সহ-সোপমত 

এবং কলাবাে মালেষ লের প্রধাে মেলেে | কজস েযামে পদতযাগ েরার পলর মতমে 

এই পলদ মেযুি হলয়লেে | 

 

Banking News in Bengali 
 

ADB িােরতে NICDP-এে িন্য $250 মমমলয়ন ঋণ অনুরমার্ন 

েরেরে 

এমশয়াে কেলেেপলমন্ট ব্যাঙ্ক (ADB) োরলতর ন্যাশোে ইডামেয়াে 

েমরলোর কেলেেপলমন্ট কপ্রাগ্রাম (NICDP)-কে সমথষে েরার জন্য USD 

250 মমমেয়ে (প্রায় 1,875 কোটি োো) ঋণ অেুলমাদে েলরলে। এটি 17টি 

রালজয মবসৃ্তত 11টি মশল্প েমরলোর মবোলশর জন্য USD 500 মমমেয়ে ঋলণর 

প্রথম উপ-কপ্রাগ্রাম। 
 

SBI ক নশনরিাগীরর্ে িন্য ‘Video Life Certificate’ সুমবিা চালু 

েরেরে 

কেে ব্যাঙ্ক অফ ইমডয়া কপেশেলোগীলদর জন্য এেটি মেমেও োইফ 

সাটিষ মফলেে পমরলর্বা চােু েলরলে। এই েতুে পমরলর্বার মােলম 

কপেশেলোগীরা তালদর বামড কথলে মেমেওর মােলম তালদর োইফ 

সাটিষ মফলেে জমা মদলত পারলবে। এই সুমবধা কপেশেলোগীলদর জন্য উপেব্ধ 

(পামরবামরে কপেশেলোগী ব্যতীত)।  
 

সুমবিাটি সম্পরেে : 

• SBI-এর মলত, মেমেও োইফ সাটিষ মফলেলের প্রমিয়াটি োগজহীে এবং 

মবোমূলল্য। 

• মবমেন্ন কপেশেলোগীলদর কপেশে স্থমগত হওয়া এডালত প্রমত বের 30 

েলেম্বলরর আলগ তালদর োইফ সাটিষ মফলেে জমা কদওয়া গুরুেপূণষ। 
 

RBI ব্যাঙ্কগুমলে িন্য সংরশামিত PCA োঠারমা িামে েরেরে 

RBI ব্যাঙ্কগুমের জন্য এেটি সংলশামধত প্রম্পে োলরেটিে অযােশে (PCA) 

কফ্রমওয়ােষ  জামর েলরলে, যালত "উপযুি সমলয়" তদারমে হস্তলক্ষপ সক্ষম 

েরা যায়, এটি োযষের বাজার শৃঙ্খোর জন্য এেটি হামতয়ার মহসালব োজ 

েরলব। পুুঁমজ, সম্পলদর গুণমাে এবং মেোলরজ সংলশামধত োঠালমার 

মেরীক্ষলণর মূে কক্ষত্র হলব। সংলশামধত PCA কফ্রমওয়ােষ  1 জােুয়ারী, 2022 

কথলে োযষের েরা হলব। কফ্রমওয়ােষ টি কশর্বার এমপ্রে 2017-কত সংলশামধত 

হলয়মেে। 
 

PCA এে উরেে মে? 

PCA কফ্রমওয়ালেষ র উলেে হে এেটি উপযুি সমলয় তত্ত্বাবধায়ে হস্তলক্ষপ 

সক্ষম েরা এবং তত্ত্বাবধালে থাো সত্ত্বালে সময়মত প্রমতোরমূেে ব্যবস্থা 

মহসালব গ্রহণ এবং বাস্তবায়লের জন্য আমথষে অবস্থার পুেরুিার েরা । 
 

কোন ব্যাংেগুমল PCA োঠারমাে আওতায় েরয়রে? 

PCA কফ্রমওয়ােষ  শুধুমাত্র বামণমজযে ব্যাংলের জন্য প্রলযাজয। কো-অপালরটিে 

ব্যাঙ্ক এবং েে-ব্যামঙ্কং আমথষে সংস্থাগুমে (NBFCs) এর আওতায় কেই। 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

PhonePe কর্ারেনাইরিশন সলুসন ' SafeCard ' চালু েরেরে 

মেমজোে কপলমন্ট ফামষ PhonePe অেোইে কেমবে এবং কিমেে োেষ  

কেেলদলের জন্য ‘SafeCard’ োলম এেটি কোলেোইলজশে সেুসে চােু 

েলরলে। এর আলগ 2021 সালের কসলেম্বলর RBI োেষ -অে-ফাইে 

কোলেোইলজশে(COFT) পমরলর্বাগুমের জন্য প্রলযাজয এেটি মেোইস-

মেমত্তে কোলেোইলজশে োঠালমা ততমর েরা হলয়মেে | োেষ -অে-

ফাইে(CoF) এর অথষ হে কিমেে/লেমবে োলেষ র মবশদগুমে অথষ প্রদালের 

সহজতার জন্য বমণেলদর দ্বারা সংরক্ষণ েরা | 
 

সাম্প্রমতে সমরয় চালু েো মেেু অন্যান্য কর্ারেনাইরিশন সলুসন হল: 

• PayU- 'PayU কোলেে হাব' 

• CCAvenue- 'কোলেেলপ' 
 

SpaceX িােরত সহায়ে সংিা িা ন েরেরে 

মবলশ্বর সবলচলয় ধেী ব্যমি এেে মাি-মামেোোধীে কেসএক্স স্থােীয় ব্র্েব্যাড 

অপালরশে শুরু েরলত োরলত সমূ্পণষ মামেোোধীে সহায়ে সংস্থালে অন্তেুষ ি 

েলরলে। কেসএলক্সর স্যালেোইে ব্র্েব্যাড আমষ োরমেলঙ্কর েক্ষয হে 2022 

সালের মেলসম্বর কথলে োরলত ব্র্েব্যাড পমরলর্বা শুরু েরা। 
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Summits & Conference News in Bengali 
 

G20 শীষে সরম্মলন ইতামলে কোরম অনুমষ্ঠত হরয়মেল 

2021 সালের G20 (গ্রুপ অফ েুলয়মন্ট) শীর্ষ সলম্মেে ইতামের করালম 30 এবং 

31 অলটাবর, 2021 এ অেুমষ্ঠত হলয়মেে। এটি মেে G20 গ্রুলপর 16 তম সো। 

ইতামের প্রধােমন্ত্রী মামরও ড্রাম র সোপমতলে তবঠেটি অেুমষ্ঠত হয়। G20 

কেতালদর দ্বারা করাম ক ার্ণা গ্রহলণর মােলম শীর্ষ সলম্মেে কশর্ হয়। 
 

শীষে সরম্মলরনে এরিন্ডা এবং কমারর্া: 

কমালো: মােুর্, গ্রহ এবং সসমৃি 

এলজডা: জেবাযু় পমরবতষ ে, অথষনেমতে পুেরুিার, মহামারী এবং মবশ্বব্যাপী 

েূযেতম েলপষালরে েলরর হার। 
 

চূ়োন্ত নমেরত G20 সর্স্য কর্রশে কনতারর্ে মনম্নমলমখত কিরি 

প্রমতশ্রুমতবদ্ধ েো হরয়রে: 

• জেবাযু় পমরবতষ ে কমাোলবোয় এখে কথলে 2025 সাে পযষন্ত প্রমত বের 

$100 মবমেয়ে প্রদাে েরা। 

• সালের কশর্ োগাদ সমস্ত েতুে েয়ো েযালন্টর জন্য আন্তজষ ামতে অথষায়ে 

বন্ধ েরা, 

• প্রাে-মশল্প স্তলরর কচলয় 1.5 মেমগ্র কসেমসয়ালস তবমশ্বে উষ্ণতা সীমাবি 

েরার জন্য পদলক্ষপ কেওয়া। 

• Covid-19 েযােমসলের জন্য জরুরী ব্যবহালরর অেুলমাদে (EUA) মবর্লয় 

WHO কে শমিশােী েরা। 
 

গ্লাসরগা িলবাযু় শীষে সরম্মলন 2021 
িেল্যালড অেুমষ্ঠত COP26 লাসলগা জেবাযু় সলম্মেলে বিৃতা কদওয়ার সময় 

প্রধােমন্ত্রী েলরন্দ্র কমাদী বলেমেলেে কয োরত 2070 সালের মলে কেে-শূন্য 

োবষে মেগষমলের েক্ষয অজষ ে েরলব। এোডাও, প্রধােমন্ত্রী কমামদ মবশ্ব উষ্ণায়ে 

এবং জেবাযু় পমরবতষ লের মবধ্বংসী প্রোবগুমের মবরুলি েডাই েরার জন্য এেটি 

পাুঁ চ-দফা পমরেল্পো বা 'পঞ্চামৃত'-এর উপর কজার মদলয়লেে। COP26 লাসলগা 

জেবাযু় শীর্ষ সলম্মেলে 120 টিরও কবমশ মবশ্ব কেতা অংশগ্রহণ েলরলেে। 

কেে-মজলরা েক্ষয ক ার্ণা েরার কক্ষলত্র োরত মবলশ্বর প্রধাে োবষে দূর্ণোরীলদর 

মলে কশর্। চীে বলেলে কয তারা 2060 সালে কেে-শূন্য োবষে মেগষমে েলক্ষয 

কপৌুঁোলব এবং মামেষ ে যুিরাষ্ট্র ও ইউলরাপীয় ইউমেয়ে 2050 সালের মলে 

েক্ষযমাত্রা অজষ লের েক্ষয রাখলে। 
 

 

প্রিানমন্ত্রী নরেন্দ্র কমার্ী " One Sun, One World, One Grid " 

উরযারগে সূচনা েরেরেন 

লাসলগালত COP 26 জেবাযু় সোয় োরলতর প্রধােমন্ত্রী েলরন্দ্র কমাদী এবং 

মব্র্টিশ প্রধােমন্ত্রী বমরস জেসে কযৌথোলব ‘One Sun, One World, One 

Grid’ (OSOWOG) উলযালগর সূচো েলরলেে। এই প্রেল্পটি সারা মবলশ্ব 

কসৌরশমি সরবরালহর জন্য এেটি 'োি-ন্যাশোে ইলেমিমসটি মগ্রে' স্থাপে 

েরলব। 
 

গুরুত্ব ূণে মর্ে: 

• এই অেুষ্ঠালে, মতমে আরও ক ার্ণা েলরমেলেে কয োরলতর মহাোশ 

সংস্থা, ISRO শীঘ্রই মবশ্বলে এেটি েযােকুলেের সরবরাহ েরলব, যা কয 

কোেও অঞ্চলের কসৌর শমির পমরমাপ েরলত পারলব | 

• ‘One Sun, One World, One Grid’ (OSOWOG) কসৌর শমির 

চযালেঞ্জ কমাোলবো েরলত ব্যবহার েরা হলব। 

• পৃমথবীর বাযু়মেে এে  ণ্টায় যা  সূযষালোে গ্রহণ েলর, তা এে বেলরর 

জন্য পৃমথবীর প্রমতটি মােুলর্র প্রলয়াজেীয় মবদুযলতর শমি প্রদাে েরলত 

ব্যবহার েরা কযলত পালর। 

• কসৌরশমি শুধুমাত্র মদলের কবোয় পাওয়া যায়। আলরেটি চযালেঞ্জ হে এটি 

আবহাওয়ার পমরমস্থমতর উপর মেেষ রশীে। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

িাতীয় িী়ো  ুেিাে 2021 ক াষণা েো হল 

মমমেমে অফ ইউথ অযালফয়াসষ এড কোেষ স 2021 সালের জাতীয় িীডা 

পুরিার ক ার্ণা েলরলে। োরলতর রাষ্ট্রপমত শ্রী রামোথ কোমবে 13 েলেম্বর, 

2021-এ পুরিারপ্রাপ্তলদর সংবধষো কদলবে। কখোধুোয় কেষ্ঠেলে স্বীেৃমত ও 

পুরিৃত েরার জন্য প্রমত বের জাতীয় িীডা পুরিার কদওয়া হয়। েীলচ মেবষামচত 

িীডামবদলদর তামেো কদওয়া হে যারা এই বের এই পুরিার পালবে। 
 

কমিে োনচাাঁ র্ কখলেত্ন  ুেিাে 2021: 
 

Name of the Sportsperson Discipline 

Neeraj Chopra Athletics 

Ravi Kumar Wrestling 

Lovlina Borgohain Boxing 

Sreejesh P.R Hockey 

Avani Lekhara Para Shooting 

Sumit Antil Para Athletics 

Pramod Bhagat Para-Badminton 

Krishna Nagar Para-Badminton 

Manish Narwal Para Shooting 

Mithali Raj Cricket 

Sunil Chhetri Football 

Manpreet Singh Hockey 
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িী়ো ও কগমস 2021-এ অসামান্য  ােফেম্যারন্সে িন্য অিুে ন 

 ুেিাে: 
 

Name of the Sportsperson Discipline 

Arpinder Singh Athletics 

SimranjitKaur Boxing 

Shikhar Dhawan Cricket 

Bhavani Devi Chadalavada Anandha 
Sundhararaman 

Fencing 

Monika Hockey 

VandanaKatariya Hockey 

SandeepNarwal Kabaddi 

HimaniUttamParab Mallakhamb 

Abhishek Verma Shooting 

Ankita Raina Tennis 

Deepak Punia Wrestling 

Dilpreet Singh Hockey 

Harman Preet Singh Hockey 

Rupinder Pal Singh Hockey 

Surender Kumar Hockey 

AmitRohidas Hockey 

BirendraLakra Hockey 

Sumit Hockey 

Nilakanta Sharma Hockey 

Hardik Singh Hockey 

Vivek Sagar Prasad Hockey 

Gurjant Singh Hockey 

Mandeep Singh Hockey 

Shamsher Singh Hockey 

Lalit Kumar Upadhyay Hockey 

Varun Kumar Hockey 

Simranjeet Singh Hockey 

YogeshKathuniya Para Athletics 

Nishad Kumar Para Athletics 

Praveen Kumar Para Athletics 

SuhashYathiraj Para-Badminton 

SinghrajAdhana Para Shooting 

Bhavina Patel Para Table Tennis 

Harvinder Singh Para Archery 

Sharad Kumar Para Athletics 
 

কপার্ে স অযান্ড কগমস 2021 (লাইফ-র্াইম মবিাগ) এ অসামান্য 

কোচরর্ে িন্য কদ্রাণাচাযে   ুেিাে: 
 

Name of the Coach Discipline 

T. P. Ouseph Athletics 

SarkarTalwar Cricket 

Sarpal Singh Hockey 

Ashan Kumar Kabaddi 

Tapan Kumar Panigrahi Swimming 

 

িী়ো ও কগমস 2021 (মনয়মমত মবিাগ) এ অসামান্য কোচরর্ে 

িন্য কদ্রাণাচাযে   ুেিাে: 
 

Name of the Coach Discipline 

Radhakrishnan Nair P Athletics 

SandhyaGurung Boxing 

PritamSiwach Hockey 

Jai PrakashNautiyal Para Shooting 

Subramanian Raman Table Tennis 

 

িী়ো ও কগমস 2021-এ আিীবন েৃমতরত্বে িন্য োনচাাঁ র্  ুেিাে: 
 

Name Discipline 

Lekha K.C. Boxing 

AbhijeetKunte Chess 

Davinder Singh Garcha Hockey 

Vikas Kumar Kabaddi 

Sajjan Singh Wrestling 

 

োষ্ট্রীয় কখলা প্রচাে  ুেিাে 2021: 
 

Category 

Entity recommended 
for Rashtriya Khel 
Protsahan Puraskar, 
2021 

Identification and 
Nurturing of Budding 
and Young Talent 

Manav Rachna 
Educational 
Institution 

Encouragement to 
sports through 
Corporate Social 
Responsibility 

Indian Oil 
Corporation Limited 
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কমৌলানা আবুল োলাম আিার্ (MAKA) ট্রমফ 2021: 

পাঞ্জাব মবশ্বমবযােয়: চেীগড। 
 

মপ্রয়াঙ্কা কমামহরত 2020 এে কতনমিং কনােরগ িাতীয় 

অযাডরিঞ্চাে অযাওয়াডে  ক রত চরলরেন 

মহারাষ্ট্র-মেমত্তে 28-বের-বয়সী পবষতালরাহী মপ্রয়াঙ্কা কমামহলতলে যুব মবর্য়ে ও 

িীডা মন্ত্রে েূমম অযােলেঞ্চালরর জন্য অসামান্য অবদালের ফেস্বরূপ মযষাদাপূণষ 

'কতেমজং কোরলগ ন্যাশোে অযােলেঞ্চার অযাওয়ােষ  2020'-এর জন্য মেবষামচত 

েলরলে। মতমে মবলশ্বর সলবষাচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এোলরে, মাউন্ট কোেলস এবং 

মাোেু মাউলন্ট আলরাহণ েলরলেে। মতমে মবলশ্বর 10তম সলবষাচ্চ পবষতশৃঙ্গ 

মাউন্ট অন্নপূণষা আলরাহণোরী প্রথম োরতীয় মমহো। 
 

Tenzing Norgay National Award 2020: 
 

Awardee Category 

Priyanka Mangesh Mohite Land Adventure 

Jay Prakash Kumar Land Adventure 

Col. Amit Bisht Land Adventure 

Sheetal Land Adventure 

Srikaanth Viswanathan Water Adventure 

Lt. Col. Servesh Dhadwal Air Adventure 

Jai Kishan Life Time Achievement 
 

 ুনীত োিকুমােরে মেরণাত্তে ’বসবশ্রী  ুেিাে 2021’ মর্রয় 

সম্মামনত েো হরয়রে 

েন্নড অমেলেতা পুেীত রাজকুমারলে মরলণাত্তর বসবশ্রী পুরিার 2021 প্রদাে 

েরা হলব | পুেীত রাজকুমার 1975 সালের 17 মাচষ  কচন্নাইলয় জন্মগ্রহণ 

েলরমেলেে | মতমে মেলেে এেজে অমেলেতা, কেব্যাে গায়ে, কেমেমেশে 

উপস্থাপে এবং প্রলযাজে। পুেীত মেলেে ম্যাটিমে আইেে রাজকুমালরর কেলে | 

মতমে 29টি চেমচ্চলত্র প্রধাে অমেলেতা মেলেে | 
 

 

মনু িারেে এবং িারির্ ফরেৌম  উরবািনী কপ্রমসরডন্টস োর  

কসানা মিরতরেন 

োরলতর মমহো মপস্তে তারো মেু োলের এবং ইরালের অমেমম্পে চযামম্পয়ে 

জালেদ ফলরৌম  কপাল্যালডর রলিালত উলদ্বাধেী ISSF কপ্রমসলেন্টস োলপ 10 

মমোর এয়ার মপস্তে মমক্সে দলের কসাো মজলতলেে। ইলো-ইরামে জুটি মামথলর্ল্ 

োলমালে এবং আলেষ ম কচরলোসলের ফরামস-রামশয়াে জুটিলে 16-8-কিালর 

হামরলয় স্বণষপদে মজলতলেে । সাত সদলস্যর োরতীয় দে ISSF কপ্রমসলেন্টস 

োলপ অংশ মেলচ্ছ। 
 

র্মিণ আমিোে কলখে ডযামন গালগুর্ বুোে  ুেিাে মিরতরেন 

দমক্ষণ আমফ্রোর োেযোর এবং ঔপন্যামসে  েযামে গােগুে "য প্রমমস" এর 

জন্য 2021 সালের বুোর পুরিার মজলতলেে|  এটি তাুঁ র তৃতীয় বাোই েরা 

উপন্যাস, কযখালে মতমে বণষনবর্লম্যর কশর্ সময়োে কথলে জযােব জুমার 

সময়োে পযষন্ত তাুঁ র জন্মেূমমর এেটি পমরবালরর েথা বণষো েলরলেে। 

মমোর গােগুে তৃতীয়বালরর মলতা ফাইোমেে মহলসলব পুরিারটি মজলতলেে| 

মতমে এর আলগ 2003 সালে "য গুে েটর" এবং 2010 সালে "ইে এ কেঞ্জ 

রুম" এর জন্য সংমক্ষপ্ত তামেোেুি হলয়মেলেে, মেন্তু উেয়বারই পুরিারটি 

মজতলত ব্যথষ হলয়মেলেে। 

 

Important Dates News in Bengali 
 

31কশ অরটাবে মবে সাশ্রয় মর্বস  ালন েো হয় 

মবশ্ব জুলড প্রমত বের 31 অলটাবর মবশ্ব সােয় মদবস পামেত হয়, মেন্তু োরলত 

এই মদেটি প্রমত বের 30 অলটাবর উদযামপত হয়। এই মদেটি সঞ্চলয়র গুরুে 

এবং আজলের মবলশ্ব অথষ সঞ্চয় েীোলব গুরুেপূণষ তা প্রচার েরার জন্য পামেত 

হয়। এটি ব্যমির পাশাপামশ কদলশর অথষেীমতর জন্য এেটি গুরুেপূণষ মদে। আমরা 

সবাই জালে, অথষনেমতে উন্নয়লে অবদাে রাখা প্রলতযে আমােতোরীর জন্য 

সঞ্চয় এেটি প্রলয়াজেীয়তা। 
 

োষ্ট্রীয় এেতা মর্বস বা িাতীয় ঐেয মর্বস: 31 অরটাবে 

োরলতর কেৌহ মােব সদষ ার বল্লেোই প্যালেলের জন্মবামর্ষেী উপেলক্ষয 2014 

সাে কথলে প্রমত বের 31 অলটাবর রাষ্ট্রীয় এেতা মদবস বা জাতীয় ঐেয মদবস 

মহসালব পােে েরা হয়। এই বের এই মহাে কেতার 146তম বামর্ষেী মচমিত 

েরা হয়, মযমে োরলতর স্বাধীেতার সংগ্রালম এবং পলর কদলশর এেীেরলণর জন্য 

গুরুেপূণষ েূমমো পােে েলরমেলেে। 
 

মবে কিগান মর্বস: 01 নরিম্বে 

মবশ্ব কেগাে মদবস প্রমত বের 01 েলেম্বর মবশ্বব্যাপী পামেত হয়। এই মদেটির 

মােলম কেগাে খাবালরর উপোমরতা সম্পলেষ  সলচতেতা েডালো হয়|  
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মবে সুনামম সরচতনতা মর্বস: 5 নরিম্বে 

5 েলেম্বর সমগ্র মবশ্বব্যাপী ‘মবশ্ব সুোমম সলচতেতা মদবস’ মহসালব পামেত হয়। 

সুোমমর মবপদ সম্পমেষ ত মবর্লয় মবশ্বব্যাপী মােুলর্র মলে সলচতেতা েমডলয় 

কদওয়ার জন্য এই মদেটি পােে েরা হয়। 2021 সালে মবশ্ব সুোমম সলচতেতা 

মদবলসর মােলম "লসডাই কসলেে েযালম্পইে" এর প্রচার েরা হয়, যার েক্ষয 

হে '2030 সালের মলে বতষ মাে কফ্রমওয়ালেষ র বাস্তবায়লের জন্য জাতীয় 

মিয়ােোপগুমেলে পমরপূরে েরার উলেলে পযষাপ্ত এবং কেেসই সহায়তার 

মােলম উন্নয়েশীে কদশগুমেলে যলথষ্ট পমরমালণ আন্তজষ ামতে সহলযামগতা বৃমি 

প্রদাে েরা।' 
 

িাতীয় েযান্সাে সরচতনতা মর্বস: 7ই নরিম্বে 

েযােসার এর েক্ষণ ও মচমেৎসার মবর্লয় সলচতেতা বাডালোর জন্য োরলত 

প্রমত বের 7 েলেম্বর জাতীয় েযািার সলচতেতা মদবস মহসালব পােে েরা হয়। 

মবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার (WHO) মলত, েযািার মবশ্বব্যাপী মৃতুযর মদ্বতীয় প্রধাে োরণ। 

2018 সালে, মবশ্বব্যাপী আেুমামেে 18 মমমেয়ে কেস মেে, যার মলে 1.5 

মমমেয়ে শুধুমাত্র োরলত মেে। 2018 সালে, মবশ্বব্যাপী 9.5 মমমেয়ে মােুর্ মারা 

যাে এবং োরলত প্রায় 0.8 মমমেয়ে মােুলর্র েযািার জমেত োরলণ মৃতুয 

হলয়লে। 

 

Sports News in Bengali 
 

েন্ন়ে সু ােস্টাে  ুমনত োিকুমাে প্রয়াত হরলন 

েন্নড সুপারোর পুমেত রাজকুমার হৃদযলন্ত্রর মিয়া বন্ধ হলয় প্রয়াত হলেে। মতমে 

মেংবদমন্ত অমেলেতা রাজকুমালরর কেলে মেলেে। 2002 সালের েমবর পর মতমে 

েিলদর োলে "অপু" োলম পমরমচত মেলেে। মতমে এেজে গায়েও মেলেে এবং 

তাুঁ র েৃতয দক্ষতার জন্য মতমে খুবই প্রশংমসত মেলেে। 
 

অরেমলয়াে মেংবর্মন্ত কখরলায়াে অযালান কডমিডসন প্রয়াত 

হরয়রেন 

অলেমেয়ার মেংবদমন্ত কখলোয়ার অযাোে কেমেেসে প্রয়াত হলয়লেে| 1953 

সালে ইংল্যালডর মবপলক্ষ কেে অমেলর্ে েরা এই কবামেং অেরাউডার 

মিলেলের দী ষতম ফরম্যালে 44 ম্যালচ অলেমেয়ার হলয় প্রমতমেমধে 

েলরমেলেে। বাুঁ হামত এই কপসার 20.53 গলডর সালথ 186 টি উইলেে মেলয় 

মেলজর েযামরয়ার কশর্ েলরে। 
 

J&K র্ল মবে বমিে িুরডা চযামম্পয়নমশর  প্রেম িান অিে ন 

েরেরে 

জমু্ম ও োশ্মীলরর বমধরলদর জুলো দে ফ্রালির প্যামরস োসষাইলত অেুমষ্ঠত মবশ্ব 

বমধর জুলো চযামম্পয়েমশলপ প্রথম স্থাে অজষ ে েলরলে। োরতীয় দলের সদস্য 

রক্ষো কমহে কসমমফাইোলে দমক্ষণ কোমরয়া দেলে হামরলয় কব্র্াঞ্জ পদে 

মজলতলেে। চযামম্পয়েমশপটি ফ্রালির োসষাইলত অেুমষ্ঠত হলয়মেে। 

চযামম্পয়েমশপটির আলয়াজে েলরমেে ‘ইন্টারন্যাশোে েমমটি অফ কোেষ স ফর 

য কেফ’। 
 

িােতীয় গ্রযান্ডমাস্টাে ম  ইমনয়ান ‘রুিনা কিাো’ র্াবা রু্নোরমন্ট 

মিরতরেন 

োরতীয় গ্রযাডমাোর (GM) মপ ইমেয়াে সামবষয়ায় অেুমষ্ঠত 5তম রুজো কজারা 

দাবা েুেষালমন্ট মজলতলেে। রামশয়ার ইন্টারন্যাশোে মাোর (IM) মাোমরয়াে 

রুমেে মদ্বতীয় এবং আলরে োরতীয় কেয়ার মে এস রা ুে তৃতীয় এবং IM এস. 

মেমতে চতুথষ স্থাে অমধোর েলরলেে। মপ ইমেয়াে হলেে তামমেোডুর 16তম 

োরতীয় গ্রযাড মাোর। তার বতষ মাে আন্তজষ ামতে দাবা কফোলরশে (FIDE) 

করটিং হে 2556। 
 

আোশ কুমাে 2021 AIBA  ুরুষরর্ে মবে চযামম্পয়নমশর  কিাঞ্জ 

মিতরলন 

োরতীয় বক্সার আোশ কুমার 05 েলেম্বর, 2021 সামবষয়ার কবেলগ্রলে 2021 

AIBA পুরুর্লদর মবশ্ব বমক্সং চযামম্পয়েমশলপ কব্র্াঞ্জ পদে মজলতলেে। 21 বের 

বয়সী আোশ 54 কেমজ মবোলগ োজাখস্তালের মাখমুদ সামবরখালের োলে 0-5 

কিালর হালরে । আোশ সপ্তম োরতীয় পুরুর্ বক্সার মযমে মবশ্ব চযামম্পয়েমশলপ 

পদে মজলতলেে। 
 

েমশর্ খান সবেেমনষ্ঠ কবালাে মহরসরব 400 T-কর্ারয়মন্ট উইরের্ 

মনরয়রেন 

আফগামেস্তালের কেগ-মেোর রমশদ খাে দুবাইলত মেউমজল্যালডর মবপলক্ষ তার 

দলের গুরুেপূণষ সুপার 12 ম্যালচর সময় 400 টি-কোলয়মন্ট উইলেে কেওয়া 

সবষেমেষ্ঠ কবাোর হলয়লেে। T-কোলয়মন্ট মিলেলে রমশলদর 400 তম মশোর 

হলেে মাটিষ ে গাপটিে।  

 

Obituaries News in Bengali 
 

মহরোমশমা  ােমাণমবে কবামা হামলায় কবাঁরচ যাওয়া সুনাও সুরবাই 

প্রয়াত হরলন 

মহলরামশমা পারমাণমবে কবামা হামোয় কবুঁলচ যাওয়া সুোও সুলবাই প্রয়াত 

হলয়লেে| মতমে মেলেে পারমাণমবে অলস্ত্রর মবরুলি এেজে কেতৃস্থােীয় জাপামে 

প্রচারে, মযমে মবলশ্বর প্রথম পারমাণমবে কবামা হামোয় কবুঁলচ মগলয়মেলেে | 96 

বের বয়লস মতমে প্রয়াত হলয়লেে| এই পারমাণমবে কবামা হামোয় প্রায় 

140,000 জে মােুর্ মেহত হলয়মেে | সুোও সুলবাই পারমাণমবে অস্ত্র মেমূষলের 

প্রচারণার জন্য তার জীবে উৎসগষ েলরমেলেে। মামেষ ে কপ্রমসলেন্ট মহলসলব 

মহলরামশমা সফলর মতমে বারাে ওবামার সলঙ্গও কদখা েলরমেলেে। 
 

বখ্যাত েযান্সাে মবরশষজ্ঞ  দ্মশ্রীপ্রাপ্ত ডাাঃ মািবন েৃষ্ণান নায়াে 

প্রয়াত হরয়রেন 

এেজে মবমশষ্ট েযািার মবলশর্জ্ঞ এবং আঞ্চমেে েযািার কেলন্দ্রর(RCC) 

প্রমতষ্ঠাতা ও পদ্মশ্রী পুরিারপ্রাপ্ত োাঃ মাধবে েৃষ্ণাে োয়ার প্রয়াত হলেে| মতমে 

োরলতর জাতীয় েযািার মেয়ন্ত্রণ পমরেল্পো প্রস্তুতোরী মবলশর্জ্ঞ দলের সদস্য 

মহলসলব োজ েলরলেে। মতমে মবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার(WHO) েযািার সংিান্ত 

মবলশর্জ্ঞ পরামশষে প্যালেলেও োজ েলরলেে। োরত সরোর তালে 2001 

সালে কমমেমসলের জন্য পদ্মশ্রী মদলয় সম্মামেত েলরলে। 
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আফগামনস্তারনে প্রাক্তণ প্রিানমন্ত্রী আহমর্ শাহ আহমর্িাই প্রয়াত 

হরয়রেন 

আফগামেস্তালের প্রািে প্রধােমন্ত্রী (PM) এবং এেজে মবখ্যাত মজহামদ কেতা 

আহলমদ শাহ আহমদজাই  আফগামেস্তালের োবুলে 77 বের বয়লস প্রয়াত 

হলয়লেে। আহলমদ শাহ আহমাদজাই 1995-1996 সালে 1996 তালেবাে 

কেেওোলরর আলগ কপ্রমসলেন্ট বুরহােউমেে রব্বােীর অধীলে আফগামেস্তালের 

োরপ্রাপ্ত প্রধােমন্ত্রী মহলসলব দাময়ে পােে েলরমেলেে। 
 

কদ্রাণাচাযে   ুেিােপ্রাপ্ত মবমশষ্ট মিরের্ কোচ তােে মসনহা প্রয়াত 

হরয়রেন 

মবখ্যাত মিলেে কোচ এবং কদ্রাণাচাযষ পুরিারপ্রাপ্ত তারে মসেহা দী ষ অসুস্থতার 

পর প্রয়াত হলয়লেে। মতমে মলোজ প্রোের, রমে োম্বা, অজয় শমষা, অতুে 

ওয়াসাে, সুমরের খান্না, সঞ্জীব শমষা, আোশ কচাপডা, অঞু্জম কচাপডা, রুলমমে 

ধর, আমশস কেহরা, মশখর ধাওয়াে এবং ঋর্ে পালন্তর মলতা োরলতর কসরা 

মিলেোরলদর প্রমশক্ষলণর জন্য পমরমচত । 

 

Defence News in Bengali 
 

IAF আন্তিে ামতে এক্সােসাইি ‘ব্লু ফ্ল্যাগ 2021’-এ অংশগ্রহণ 

েরেরে 

ইসরালয়লের ওেদা এয়ারলবলস IAF-এর মমরাজ 2000 মবমাে কিায়াড্রলের 

সালথ ব্লু ফ্ল্যাগ 2021 আন্তজষ ামতে বহুপামক্ষে যুি এক্সারসাইলজ কমাে 84 জে 

োরতীয় মবমােবামহেী(IAF) েমী অংশ মেলয়মেলেে। ব্লু ফ্ল্যাগ 2021 এর মথম 

হে: : Integration of fourth and fifth-generation aircraft in 

complex operational scenarios । 

এই এক্সারসাইজটিলত অংশ কেওয়া বামে সাতটি কদশ হে UK, মামেষ ে যুিরাষ্ট্র, 

জামষামে, ফ্রাি, ইতামে, মগ্রস এবং ইসরাইে। 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

িািে চরটা াোয় েমচত " The Cinema of Satyajit Ray " 

নামে এেটি নতুন বই প্রোমশত হরয়রে 

কেখে োির চলট্টাপাোলয়র কেখা এবং ওলয়েল্যাড দ্বারা প্রোমশত ‘The 

Cinema of Satyajit Ray’  োমে এেটি েতুে বই প্রোমশত হলয়লে, 

কযখালে মেংবদন্তী োরতীয় চেমচ্চত্র মেমষাতা - সতযমজৎ রালয়র জীবে সম্বলন্ধ 

বমণষত আলে । । োির চলট্টাপাোয় " Patang"(2016), " Here Falls the 

Shadow"(2017), এবং " The Disappearance of Sally 

Sequeira"(2018) এর মলতা উপন্যাসও মেলখলেে। 
 

প্রর্ী  ম্যাগামিরনে ’Not just cricket: A Reporters 

Journey’’  মশরোনারমে এেটি বই প্রোমশত হরত চরলরে 

প্রদীপ ম্যাগামজে রমচত “Not just cricket: A Reporters Journey” 

মশলরাোলমর এেটি বই 2021 সালের মেলসম্বলর প্রোমশত হলত চলেলে৷ বইটি 

োরতীয় মিলেলের উত্থাে-পতে, সমাজ- রাজেীমতর উপর এর প্রোব প্রেৃমত 

মেলয় সাংবামদে প্রদীপ ম্যাগামজে মেলখলেে৷ মতমে " Not quite cricket" 

বইটির কেখে, যা ম্যাচ মফমক্সং কেলেঙ্কামর মেলয় কেখা হলয়লে | 

সুিা মূমতে  "The Sage with Two Horns: Unusual Tales from 

Mythology’ নামে এেটি বই মলরখরেন 

ইেলফামসস ফাউলডশলের কচয়ারপাসষে এবং মবখ্যাত এেজে কেখে  সুধা মূমতষ  

" The Sage with Two Horns: Unusual Tales from Mythology " 

োমে এেটি বই প্রোশ েলরলেে, এটি " Unusual Tales from 

Mythology" মসমরলজর 5 তম এবং কশর্ বই। মসমরজটিলত রাজা, রাণী, কদবী, 

কদবতা, ঋমর্ এবং অসাধারণ জ্ঞােী পুরুর্ ও মমহোলদর গল্প বমণষত আলে | 

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

'Vax' শব্দটি অক্সরফাডে  ইংমলশ মডেশনামেে ওয়াডে  অফ য ইয়াে 

2021 মনবোমচত হরয়রে  

2021 সালে অক্সলফােষ  ইংমেশ মেেশোমর (OED) দ্বারা 'Vax'-কে বেলরর 

কসরা শব্দ মহলসলব কবলে কেওয়া হলয়লে। েযাক্স ল্যাটিে শব্দ Vacca কথলে 

এলসলে, যার অথষ গরু। েযাক্স েযােমসেগুমের এেটি সংমক্ষপ্ত রূপ মহসালব 

ব্যবহৃত হয় এবং এর অথষ হে এেটি পদাথষ যা এেজে ব্যমির শরীলর প্রলবশ 

েরালো হয় যালত তালে এেটি করাগ কথলে রক্ষা েরা যায়। কোমেে-19 

মহামারীর োরলণ, েবে-েযাক্সে, আেেযাক্সে এবং অযামন্ট-েযাক্সার-এর মলতা 

শব্দগুমে সহ 2021 সালে েযােমসে সম্পমেষ ত শব্দগুমে কবলডলে। 
 

িরুেী ব্যবহারেে িন্য িােত বারয়ারর্রেে কোিযামক্সনরে WHO 

বাো  অনুরমার্ন কর্ওয়া হরয়রে 

োরত বালয়ালেলের কোেযামক্সে WHO-এর অেুলমাদে কপলয়লে | প্রযুমিগত 

উপলদষ্টা দে 18 বের বা তার কবমশ বয়সীলদর জন্য জরুমর ব্যবহালরর উলেলে 

োরলত ততমর এই েযােমসলের সুপামরশ েলরলে। এটি কোমেে -19-এর মবরুলি 

টিোেরলণ োরলতর যাত্রার জন্য এেটি বড সাফল্য মহসালব মচমিত হলব। 

হায়দ্রাবাদ-মেমত্তে োরত বালয়ালেে এবং ইমডয়াে োউমিে অফ কমমেলেে 

মরসাচষ  দ্বারা ততরী েরা ‘লোেযামক্সে’ সমূ্পণষরূলপ 'োরলত ততমর' এেটি 

েযােমসে| WHO  এখলো পযষন্ত Covid-19 এর জরুরী ব্যবহালরর জন্য 

Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SK Bio/Serum Institute of India, 

Johnson 7 Johnson – Janssen, Moderna, এবং Sinopharm-এর 

অেুলমাদে েলরলে। 
 

 

 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9253/mission-kolkata-police-si-sergeant-live-classes-by-adda247

