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National News in Bengali

ISA এে মেমওয়াকগ সম্পরকগ:

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী মদরেে উরেরে একাধধক জাতীয় সড়ক ও
সড়ক প্রকল্প উৎসর্গ করেরেন

ISA-এে এই কাোরমাটি 2016 সারল প্রর্ম প্রচাভেত হর ভেল | এই

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী ভিভির া কনফারেরেে মাধ্যরম মহাোরেে মভিরেে
শহে পন্ধেপু রে ভিভিন্ন জাতী মহাসড়ক ও সড়ক প্রকরেে ভিভিপ্রস্তে স্থাপন
করেরেন এিং মদরশে উরেরশ উৎসর্গ করেরেন। িক্তরদে ঝারমলামুক্ত এিং
ভনোপদ যাতা ারতে সু ভিধার্গ প্রদান কোে উরেরে এই অঞ্চরল এই
উরযার্গুভল চালু কো হর রে।

হ । ISA-এে মূল হস্তরেপগুভল মসৌে প্রযুভক্ত স্থাপরনে সু ভিধারর্গ কাযগকলাপ,

প্রকল্প সম্পরকগ:
• প্রধানমন্ত্রী শ্রীসান্থ জ্ঞারনশ্বে মহাোজ পালভি মার্গ(NH-965) এে পাাঁচটি
অংরশে চােটি সড়ক এিং সন্ত তুকাোম মহাোজ পালভি মার্গ(NH965G) এে ভতনটি অংরশে চােটি সড়রকে ভিভিপ্রস্তে স্থাপন করেরেন।
• শ্রীশান্ত জ্ঞারনশ্বে মহাোজ পালভি মার্গ পাাঁচটি ধারপ আনুমাভনক 6690
মকাটি টাকা সম্পূ র্গ হরি এিং সন্ত তুকাোম মহাোজ পালভি মার্গ
আনুমাভনক রুভপ আনুমাভনক 4400 মকাটি টাকা িেরচ ভতনটি ধারপ
সম্পন্ন হরি।
• এই জাতী মহাসড়রকে দুপারশ মিভিরকরটি ও াকওর 'পালভি'-এে
ভনমগার্ও এই প্রকরেে অন্তিুগক্ত।

যুক্তোজয এিং িােত অন্তিুগক্ত ভেল।

International News in Bengali
চীন "গুয়া়াংমু " নারম ধিরেে প্রথম আথগ সারয়ন্স স্যারেলাইে এে
উৎরেপণ করেরে
চীন ভিরশ্বে প্রর্ম আর্গ সার ে স্যারটলাই ‘গু াংমু ’ িা ‘SDGSAT-1’
উিরেে শানভস প্ররদরশে তাই ু ান স্যারটলাইট লঞ্চ মসন্টাে মর্রক মহাকারশ
উৎরেপর্ করেরে। স্যারটলাইটটি চাইভনজ একারিভম অফ সার রেস(CAS)
দ্বাো উৎরেপর্ কো হর রে এিং মসন্টাে অফ ভির্ িাটা ফে সাসরটরনিল
মিরিলপরমন্ট মর্ালস(CBAS) দ্বাো ভিকাশ কো হর রে।
গুয়া়াংমু সম্পরকগ:
লং মাচগ-6 কযাভে াে েরকরটে মাধ্যরম গু াংমু উৎরেপর্ কো হর ভেল যা ভেল
395 তম ফ্লাইট ভমশন। SDGSAT-1 হল সাসরটরনিল মিরিলপরমন্ট এে
জন্য জাভতসংরেে 2030 এরজন্ডা অনুযা ী কাস্টমাইজ কো প্রর্ম স্যারটলাই,
যা শাভন্ত ও সমৃ ভিে জন্য 17টি SDG ভনর 2015 সারল র্ৃ হীত হর ভেল।

সহরযাভর্তাে মাধ্যরম সমস্ত মদরশ স্থানী সু ভিধা প্রদারনে উপে মজাে মদও া
ঝুাঁ ভক প্রশমন এিং উদ্ভািনী অর্গা ন যন্ত্রগুভলরক সেম কোে উপে মফাকাস
করে। এে আরর্ COP26-এ মাভকগ ন যুক্তোে "এক সূ যগ এক ভিশ্ব এক ভিি"
উরযারর্ে ভস্ট াভেং কভমটিরত মযার্ মদ , যাে মরধ্য অরেভল া, োে,

State News in Bengali
ধদধি সেকাে ধনমগ াণ শ্রধমকরদে জন্য 'শ্রধমক ধমত্র' প্রকল্প চালু
করেরে
ভদভি সেকাে ভনমগার্ শ্রভমকরদে জন্য ‘শ্রভমক ভমত্র’ প্রকে চালু করেরে। এই
প্রকরেে অধীরন, 800 জন শ্রভমক ভনমগার্ শ্রভমকরদে কারে মপৌাঁোরি এিং
সেকােী প্রকেগুভলে ভিষর সরচতনতা েভড়র মদরি। ভদভি সেকাে অদে, অধগদে কমীরদে জন্য তারদে মিতরনে প্রা 1% িৃ ভি কোে জন্য মহােগ িাতাও
িাভড়র রে। শ্রভমক ভমত্রো ও ািগ পযগার ভনমগার্ মিািগ কতৃগক ভনিভিত ভনমগার্
শ্রভমকরদে সেকারেে সহা তা প্রকে সম্পরকগ অির্ত কেরি।
শ্রধমক ধমত্র প্রকরল্পে অধীরন:
•

শ্রভমক ভমত্র প্রকে হল ভদভি সেকারেে একটি উরযার্ যারত সমস্ত সেকাভে
প্রকরেে সু ভিধা ভদভিে ভনমগার্ শ্রভমকরদে কারে মপৌাঁোরনা যা ৷ প্রকরেে
অধীরন, প্রা 800 জন শ্রভমক ভমত্র জাতী োজধানীরত সমস্ত ভনমগার্
শ্রভমকরদে দ্বারে দ্বারে যারিন যারত শ্রভমকরদে স্বারর্গ ভিভিন্ন সেকাভে প্রকে
সম্পরকগ তারদে সরচতন কো যা ।

মাধকগন যু ক্তোষ্ট্র ISA-ে 101তম সদস্য মদে হরয় উরেরে
ইউনাইরটি মস্টটস অফ আরমভেকা(USA) সদস্য মদশ ভহরসরি
ইন্টােন্যাশনাল মসালাে অযালার রে(ISA) মযার্ ভদর রে। মাভকগ ন যুক্তোে
এিন ISA-ে মেমও াকগ চুভক্ত স্বােেকােী 101তম মদশ হর উরেরে।
মেমও াকগ চুভক্তটি আনুষ্ঠাভনকিারি গ্লাসরর্ারত COP26 জলিা ু সরেলরন
জলিা ু ভিষ ক মাভকগ ন োেপভতে দূত জন মকভে দ্বাো স্বােভেত হর ভেল।
1

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

Weekly Current Affairs One-Liners | 07 November to 12 November of 2021

•

•

•

সেকাে কতৃগক প্রা 800 জন শ্রভমক ভমত্র ভনর ার্ কো হরি, যারদে এই
কমগসূভচে অধীরন প্রভশের্ মদও া হরি। এই শ্রভমক ভমত্রো মজলা, ও ািগ
এিং ভিধানসিা স্তরেে সমন্ব কােী ভহসারি কাজ কেরি।
শ্রভমক ভমত্র প্রকে সমস্ত ও ারিগ কমপরে 3 মর্রক 4 জন শ্রভমক ভমত্র
ভনর ার্ কেরি যাো ও ািগ স্তরে ভনমগার্ মিািগ দ্বাো ভনিভিত শ্রভমকরদে
কারে মপৌাঁোরি৷ শ্রভমক ভমত্রোও কমীরদে এই সেকাভে প্রকেগুভলে
সু ভিধাগুভল প্রর ার্ এিং িহরর্ে প্রভি া সহা তা কেরি।
ভদভিরত প্রা 6 লে ভনমগার্ শ্রভমক ের রে যাো ভসএম অেভিি
মকজভেও ারলে মনতৃত্বাধীন ভদভি সেকাে দ্বাো চালু কো ভিভিন্ন
মেভজরেশন কযাম্পারসে মাধ্যরম ভনমগার্ মিারিগ ভনরজরদে ভনিভিত
করেরেন৷

মমঘালয় সেকাে পূ িগ-পধিম খাধস পািগ তয মজলা নারম একটি নতুন
মজলা র্েরনে অনু রমাদন ধদরয়রে
মমোল মভন্ত্রসিা ইস্টানগ ওর স্ট িাভস ভহলস মজলা নারম একটি নতুন মজলা
ততভেে প্রস্তাি অনুরমাদন করেরে। মাইোং ভসভিল মহকুমারক আপরিভিং করে
নতুন মজলাটিে র্েন কো হর রে। মাইোং এিন পভিম িাভস পািগতয মজলাে
অধীরন একটি মহকুমা হরত চরলরে। মমোলর ে মুখ্যমন্ত্রী কনোি সাংমা 10
নরিম্বে, 2021-এ নতুন মজলাে উরদ্বাধন কেরিন। এে ফরল োরজয মমাট
মজলাে সংখ্যা মিরড় হরি 12 |

পদরেপটিে তাৎপযগ :
প্রশাসন যারত জনর্রর্ে কাোকাভে র্াকরত পারে তা ভনভিত কেরত সহা তা
কেরি এই পদরেপটি ।
ওধড়ো সেকাে ‘েেক’ নামক একটি সড়ক ধনোপত্তা উরযার্ চালু
করেরে
ওভড়শা সেকাে সড়ক দুেগটনাে প্রর্ম প্রভতভি াকােীরদে প্রভশের্ মদও াে জন্য
‘েেক’ নামক একটি সড়ক ভনোপিা উরযার্ চালু করেরে। এই কমগসূভচে
আওতা 300 জন প্রভশেক 30,000 জন স্থানী িাভসিারক প্রভশের্
মদরিন, যাো দুেগটনাপ্রির্ স্থারনে কাোকাভে অিভস্থত িািারেে মদাকান এিং
ভিভিন্ন ব্যিসাভ ক প্রভতষ্ঠারন র্ারকন । এই 30,000 জন মস্বচ্ছারসিকরদে
সড়ক দুেগটনাে প্রর্ম প্রভতভি াশীল ভহসারি প্রভশের্ মদও া হরি।

ওধড়োে ভুিরনেরে ভােরতে প্রথম জাতীয় মযার্াসন মপােগস
চযাধম্পয়নধেপ মসেআপ অনু ধিত হরয়রে
িােরতে প্রর্ম জাতী মযার্াসন চযাভম্প নভশপ 11-13 নরিম্বে, 2021
তাভেরি ওভড়শাে িুিরনশ্বরে অনুভষ্ঠত হর রে। ‘জাতী মযার্াসন মপাটগস
চযাভম্প নভশপ 2021-22’ ওভড়শা োরজযে সহরযাভর্তা ন্যাশনাল মযার্াসন
মপাটগস মফিারেশন (NYSF) দ্বাো সংর্ঠিত হর রে।
30টি োরজযে প্রা 560 জন তরুর্-তরুর্ী এই মযার্াসন িীড়া ইরিরন্ট অংশ
মনরিন। ইরিন্টটি আর াজন কোে প্রধান উরেে হল মযার্ব্যা ারমে প্রচাে
কো | এই মিলাটিরক উচ্চ মানসম্পন্ন একটি প্রভতরযাভর্তামূলক মিলা ভহসারি
ভচভত্রত কো।
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Economy News in Bengali
ধিকওয়াকগ মেটি়াংস FY22-এ ভােরতে GDP 10-10.5%
প্ররজক্ট করেরে
মদশী মিভিট মেটিং এরজভে ভিকও াকগ মেটিংস চলভত আভর্গক িেরে অর্গাৎ
2021-22 (FY22)-এ িােরতে GDP 10-10.5 শতাংশ অনুমান
করেরে | আরর্ এটি 9 শতাংশ অনুমান কো হর ভেল।
ভিকও াকগ মেটিং হল একটি SEBI দ্বাো মেভজস্টাে কো মিভিট মেটিং
এরজভে, যাে সদে দপ্তে মিঙ্গালু রুরত। ভিকও াকগ মেটিং অনুমান করেরে ময,
FY22-এে Q2 মত GDP িৃ ভি হরি 8.3 শতাংশ (year-on-year)|

Rankings & Reports News in Bengali
ক্লাইরমে মচঞ্জ পােফেরমন্স ইনরেক্স: ভােত দেম স্থারন েরয়রে
COP26 এে সাইি-লাইরন জামগানও াচ দ্বাো প্রকাভশত মগ্লািাল ক্লাইরমট মচঞ্জ
পােফেরমে ইনরিক্স (CCPI) 2022-এ িােতরক 10 তম স্থারন োিা
হর রে। 2020 সারলও িােত 10 তম অিস্থারন ভেল। িােত টানা তৃতী িেে
উচ্চ জলিা ু পােফেম্যাে সহ শীষগ 10টি মসো-কাযগকাভে মদশ ভহসারি অিস্থানটি
ধরে মেরিরে।
সূ চকটি সম্পরকগ:
•

সামভিক েযাভকংর ে শীষগ ভতনটি স্থান িাভল আরে | কাের্ মকারনা মদশই
CCPI-মত সামভিকিারি িু ি িারলা মেটিং অজগন কেরত পারেভন।

•

মিনমাকগ CCPI 2022-এ সরিগাচ্চ েযাকযুক্ত মদশ ভহরসরি চতুর্গ স্থান
দিল করেরে এিং তােপরেই ের রে যর্ািরম সু ইরিন(5ম) এিং
নেওর (6ম)।

•

শীষগ দরশ র্াকা অন্যান্য মদশ হল যুক্তোজয(7ম), মেরকা(8ম) এিং
ভচভল(9ম)।

Agreement News in Bengali
NPCI Bharat BillPay ICICI প্রুরেনধেয়াল লাইফ
ইন্সু যরেরন্সে সারথ চুধক্ত করেরে৷
িােরতে ন্যাশনাল মপরমন্টস করপগারেশরনে সম্পূ র্গ মাভলকানাধীন সািভসভি াভে
NPCI Bharat BillPay Ltd. িীমাকােী িাহকরদেরক তারদে মাভকগ
অফাে - ClickPay প্রদান কোে জন্য আইভসআইভসআই প্রুরিনভশ াল
লাইফ ইেু যরেরেে সারর্ চুভক্তিি হর রে | আইভসআইভসআই প্রুরিনভশ াল
লাইফ ইেু যরেে হল প্রর্ম ভিমা মকাম্পাভন মযটি তাে িাহকরদেরক
ClickPay -এে এই সু ভিধাটি প্রদান করে যারত তাো সহরজ পু ননগিীকের্
ভপ্রভম াম মপরমন্ট কেরত সেম হ ।

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

Weekly Current Affairs One-Liners | 07 November to 12 November of 2021

Appointment News in Bengali
ফুধমও ধকধেদা জাপারনে প্রধানমন্ত্রী ধহরসরি পু নোয় ধনিগ াধচত
হরয়রেন
2021 সারলে সংসদী

ভনিগাচরন এলভিভপে জর ে পে ভলিারেল

মিরমারিটিক পাটিগে(LDP) মনতা ফু ভমও ভকভশদা জাপারনে প্রধানমন্ত্রী ভহরসরি
পু নো ভনিগাভচত হর রেন। ফু ভমও ভকভশদা প্রাক্তর্ প্রধানমন্ত্রী ইর াভশভহরদ সু র্াে
পভেিরতগ এই পরদে দাভ ত্ব সামলারিন | ইর াভশভহরদ সু র্াে 2021 সারলে
মসরেম্বরে জাপারনে প্রধানমন্ত্রী ভহসারি পদতযার্ করেভেরলন।

মহম্মদ ধসোজ My11Circle এে িযান্ড অযাম্বারসেে ধহরসরি
ধনযু ক্ত হরয়রেন
Games24x7 ফযান্টাভস ভিরকট প্ল্যাটফমগ 'My11Circle' িােতী
ভিরকটাে মহেদ ভসোজরক নতুন িযান্ড অযাম্বারসিে ভহরসরি মোষর্া করেরে।
My11Circle-এে অন্যান্য িযান্ড অযাম্বারসিে হরলন - মসৌেি র্াঙ্গু লী,
অভজকা োহারন, VVS লক্ষ্মর্ | মহেদ ভসোজ িােতী দরলে হর মিরলন
এিং IPL-এ ে যাল চযারলঞ্জাসগ ব্যাঙ্গারলারেে প্রভতভনভধত্ব করেন।
25 ভমভল রনেও মিভশ মিরলা ারড়ে ব্যিহােকােী মিস সহ ‘My11Circle’
হল িােরতে মসো ফযান্টাভস মপাটগস প্ল্যাটফমগগুভলে মরধ্য একটি|

ভাইস অযােধমোল আে. হধে কুমাে মনৌিাধহনীে পেিতী প্রধান
ধহরসরি মরনানীত হরয়রেন
িাইস অযািভমোল আে. হভে কুমােরক িােত সেকাে পেিতী মনৌিাভহনীে প্রধান
ভহরসরি মরনানীত করেরে। ভতভন িতগ মারন ফ্লযার্ অভফসাে কমাভন্ডং-ইন-ভচফ
ওর স্টানগ মনিাল কমান্ড ভহরসরি ভনযুক্ত আরেন। ভতভন 30 নরিম্বে, 2021
মর্রক কাযগকেী নতুন িূভমকা িহর্ কেরিন৷ ভতভন িতগ মান মনৌিাভহনীে প্রধান

অযামওরয় ইধন্ডয়াে িযান্ড অযাম্বারসেে ধহরসরি ধনযু ধক্ত হরয়রেন
একটি িাইরেক্ট মসভলং FMCG মকাম্পাভন অযামওর ইভন্ড া িভলউি
মমর্াস্টাে অভমতাি িচ্চনরক মকাম্পাভনে িযান্ড অযাম্বারসিে ভহরসরি ভনযুক্ত
করেরে | ভতভন অযারসাভসর শরনে অংশ ভহরসরি অযামওর িযান্ড এিং
অযামওর ে সমস্ত ভনউট্রিলাইট পণ্য অনুরমাদন কেরিন।

IPS অধফসাে েীল িধগ ন ধস়াং ISF এে প্রধান ধহসারি ধনযু ক্ত
হরয়রেন
সেকাে দুটি গুরুত্বপূ র্গ মকন্দ্রী সশস্ত্র পু ভলশ িাভহনীে (CAPF) প্রধানরদে
ভনর ারর্ে মোষর্া করেরে। এগুভল হল মসন্ট্রাল ইন্ডাভে াল ভসভকউভেটি মফাসগ
(CISF) এিং ন্যাশনাল ভিজাস্টাে মেসপে মফাসগ (NDRF)। ইরন্টভলরজে
িু যরোে ভিরশষ পভেচালক শীল িধগন ভসংরক নতুন CISF ভিভজ ভহসারিভনযুক্ত
কো হর রে, এিং ন্যাশনাল পু ভলশ একারিভমে ভিরেক্টে অতুল কােও ালরক
NDRF এে ভিভজ ভহসারি ভনযু ক্ত কো হর রে। ভনর ারর্ে জন্য স্বোে
মন্ত্রর্ালর ে প্রস্তাি অনুরমাদন করেরে মভন্ত্রসিাে ভনর ার্ কভমটি।
ভসং, ভিহাে কযািারেে 1986 ব্যারচে িােতী পু ভলশ সাভিগ স অভফসাে, িতগ মারন
ইরন্টভলরজে িু যরোরত ভিরশষ পভেচালক। ভসংরক 31.08.2023 পযগন্ত ভিরেক্টেমজনারেল, CISF ভহসারি ভনযুক্ত কো হর রে।

োজীি কুমাে ধমশ্ররক PTC ইধন্ডয়াে CMD ধহসারি দাধয়ত্ব প্রদান
কো হরয়রে
দীপক অভমতারিে স্থারন োজীি কুমাে ভমশ্ররক PTC ইভন্ড া ভলভমরটরিে
মচ ােম্যান ও ব্যিস্থাপনা পভেচালরকে েমতা প্রদান কো হর রে | PTC
ইভন্ড া ভলভমরটি (পূ রিগ পাও াে মেভিং করপগারেশন অফ ইভন্ড া ভলভমরটি
নারম পভেভচত ভেল) 1999 সারল অর্গননভতক দেতা এিং সেিোরহে
ভনোপিা অজগরনে জন্য এিং মদরশ একটি প্রার্িন্ত ভিদুযরতে িাজাে র্রড়
মতালাে জন্য অন্তিুগক্ত কো হর ভেল।

Banking News in Bengali

অযািভমোল কেমিীে ভসং-এে স্থারন এই পরদে দাভ ত্ব সামলারিন | 30 নরিম্বে,
2021-এ অযািভমোল কেমিীে ভসং-এে মম াদ মশষ হরি৷

PM মমাদী RBI-এে দুটি উদ্ভািনী গ্রাহক-মকধন্দ্রক উরযার্ চালু
করেরেন
ভেজািগ ব্যাক অফ ইভন্ড া(RBI)-এে দুটি উদ্ভািনী িাহক-মকভন্দ্রক উরযার্ চালু
করেরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী। এই উরযার্গুভল হল আেভিআই ভেরটইল
িাইরেক্ট ভিম এিং ভেজািগ ব্যাক ইভন্টরিরটি ওমিিসম্যান ভিম। িাহকরদে
জন্য তারদে অভিরযার্ দার ে কেরত, নভর্ জমা ভদরত, স্টযাটাস েযাক কেরত
এিং প্রভতভি া জানারত একটি একক পর ন্ট অফ মেফারেে র্াকরি।
আেধিআই ধেরেইল োইরেক্ট ধিম সম্পরকগ:
•

3

ভেরটইল ভিভনর ার্কােীরদে জন্য সেকােী ভসভকউভেটিজ মারকগ রট অযারক্সস
িাড়ারনাে লরেয আেভিআই ভেরটইল িাইরেক্ট ভিম চালু কো হর রে।
িােত সেকাে এিং োজয সেকাে দ্বাো জাভে কো ভসভকউভেটিরজ সোসভে
ভিভনর ারর্ে জন্য এটি একটি নতুন উপা প্রদান কেরি।
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•

এই ভিরমে মাধ্যরম, একজন িু চো ভিভনর ার্কােী সেকােী ভসভকউভেটিরজে
িাজারে প্ররিশাভধকাে পারিন।

•

এই ভিমটি মকন্দ্র এিং োজয সেকাে উির ে দ্বাো জাভে কো
ভসভকউভেটিরজ সোসভে ভিভনর ারর্ে জন্য একটি নতুন উপা অফাে কেরি৷

•

ভিভনর ার্কােীো সহরজই RBI-এে সারর্ ভিনামূরে তারদে সেকাভে
ভসভকউভেটিজ অযাকাউন্ট িু লরত এিং িজা োিরত সেম হরি।

RBI ধেনােস ক্লাি ইন্টােন্যােনাল ধলধমরেরেে উপে মথরক
ধনরেধাজ্ঞা তুরল ধনরয়রে
ভেজািগ ব্যাক অফ ইভন্ড া(RBI) নতুন িাহকরদে অনরিািগ কোে আরোভপত
মিভিট কািগ ইসু যকােী ‘ভিনােস ক্লাি ইন্টােন্যাশনাল ভলভমরটি’ এে উপে
মর্রক ভিভধভনরষধ তুরল ভনর রে। িােরতে মকন্দ্রী ব্যাংক ভেজািগ ব্যাক অফ
ইভন্ড া(RBI) মিটা মস্টারেজ ভন ম লঙ্ঘরনে জন্য মাভকগ ন ভিভিক ‘ভিনােস
ক্লাি ইন্টােন্যাশনাল ভলভমরটি’ মকাম্পাভনরক নতুন মদশী িাহকরদে
অনরিাভিগং মর্রক ভনভষি করেভেল।
এে আরর্, RBI নতুন িাহকরদে তাভলকািুক্ত কো মর্রক , িােরতে 7তম
িৃ হিম মিভিট কািগ ইসু যকােী আরমভেকান এক্সরপ্রস(23মশ এভপ্রল 2021)
এিং িােরতে ভদ্বতী িৃ হিম মিভিট কািগ প্রদানকােী Mastercard
(জু লাই 2021 এে উপে িাধাভনরষদ আরোপ করেভেল, যাে ভনরষধাজ্ঞা
আেভিআই এিনও তুরল মন ভন।

Summits & Conference News in Bengali
সাইিাে ধনোপত্তা সরম্মলরনে 14তম স়াংিেরণে উরবাধন কেরিন
ধিধপন োওয়াত
ভচফ অফ ভিরফে স্টাফ মজনারেল ভিভপন োও াত c0c0n’-এে 14 তম
সংিেরর্ে উরদ্বাধন কেরত চরলরেন |এটি একটি িাভষগক হযাভকং এিং সাইিাে
ভনোপিা ভিভফং, যা 10-13 নরিম্বে পযগন্ত অনুভষ্ঠত চরলরে। সরেলনটি দুটি
অলািজনক সংস্থা যর্া- মসাসাইটি ফে য পু ভলভশং অফ
সাইিােরপস(POLCYB) এিং ইনফেরমশন ভসভকউভেটি ভেসাচগ
অযারসাভসর শন(ISRA) এে সহরযাভর্তা মকোলা পু ভলশ দ্বাো পভেচাভলত
হরি, মযিারন প্রার্ভমকিারি লকিাউন সম কারল অনলাইন িযাম এিং
প্রভতেো ভনর আরলাচনা কো হরি।
সরম্মলনটি সম্পরকগ:
•
•
•

এই িেরেে 'c0c0n'-এে ভর্ম হল Improvise, Adapt and
Overcome.
সরেলনটি এমনিারি অনুভষ্ঠত হরচ্ছ মযিারন অনলাইন ভনোপিা এমনকী
োরজযে ভশশুরদে জন্যও উপকােী হরত চরলরে |
এই সরেলনটিরত সাো ভিশ্ব মর্রক মলারকো ইরিরন্ট মযার্ ভদরত পারে
কাের্ র্ত িেে 'c0c0n' এে 13তম সংিেরন সাো ভিশ্ব মর্রক
6,000 জরনেও মিভশ অংশিহর্ করেভেল |
4

•

সরেলরনে উরেে হল "রকাভিি চলাকালীন ভিভজটাল ভিরশ্বে মুরিামুভি
হও া চযারলঞ্জগুভল িহর্ কো এিং মসগুভল অভতিম কোে জন্য
প্রর াজনী সমাধানগুভল সম্বরি আন্তজগাভতক স্তরে আরলাচনা কো"।

Important Dates News in Bengali
জাতীয় ধেো ধদিস: 11 নরভম্বে
স্বাধীন িােরতে প্রর্ম ভশোমন্ত্রী মমৌলানা আিু ল কালাম আজারদে জন্মিাভষগকী
স্মেরর্ প্রভত িেে 11 নরিম্বে জাতী ভশো ভদিস পাভলত হ । 2008 সারলে
11 মসরেম্বে তাভেরি মানিসম্পদ উন্ন ন মন্ত্রক ভদিসটি মোষর্া করেভেল।
মমৌলানা আিু ল কালাম আজাদ 15 আর্স্ট 1947 মর্রক 2 মফব্রু াভে 1958
পযগন্ত ভশোমন্ত্রী ভহসারি দাভ ত্ব পালন করেভেরলন।

জাতীয় ধেো ধদিরসে ইধতহাস:
11 মসরেম্বে 2008-এ মানিসম্পদ উন্ন ন মন্ত্রক(HRD) 11 নরিম্বে জাতী
ভশো ভদিস ভহসারি উদযাপরনে মাধ্যরম ভশো মেরত্র মমৌলানা আিু ল কালাম
আজারদে অিদারনে কর্া স্মের্ কর্া মোষর্া কো হর রে। 2008 সাল মর্রক
িােরত প্রভত িেে েু টি মোষর্া না করেই জাতী ভশো ভদিস পাভলত হ ।

মধন্ত্রসভা 15 নরভম্বেরক ‘জনজাতীয় মর্ৌেি ধদিস’ ধহরসরি
পালরনে অনু রমাদন ধদরয়রে
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদীে সিাপভতরত্ব মকন্দ্রী মভন্ত্রসিা 15 নরিম্বেরক
‘জনজাতী মর্ৌেি ভদিস’ ভহসারি পালরনে মোষর্াে অনুরমাদন ভদর রে। 15
নরিম্বে ভদনটিরক মিরে মনও া হর রে কাের্ এই তাভেিটি শ্রী ভিেসা মুণ্ডাে
জন্মিাভষগকী ভহসারি ভচভিত কো হর রে, ভযভন সাো মদরশ উপজাতী
সম্প্রদার ে দ্বাো ির্িান (ঈশ্বে) ভহসারি সোভনত হন|

পািধলক সাধভগস িেকাধট়াং মে: 12 নরভম্বে
পািভলক সাভিগ স িিকাভস্টং মি প্রভত িেে 12 নরিম্বে পাভলত হ । 1947
সারল অল ইভন্ড া মেভিওে স্টুভিওরত জাভতে ভপতা মহাত্মা র্ািীে প্রর্ম এিং
একমাত্র সফেরক স্মের্ কোে জন্য এই ভদিসটি পাভলত হ । 12 নরিম্বে
1947-এ মহাত্মা র্ািী িাস্তুচুযত মানুষরদে(পাভকস্তান মর্রক আসা আশ্র প্রার্ী)
উরেরে ভনরজে িক্তৃতা োরিন | এই আশ্র প্রার্ীো মদশিারর্ে পে
অস্থা ীিারি হভে ানাে কুরুরেরত্র িসভত স্থাপন করেভেরলন।

12 নরভম্বে ধিে ধনউরমাধনয়া ধদিস ধহসারি পালন কো হয়
ভিশ্ব ভনউরমাভন া ভদিস প্রভত িেে 12 নরিম্বে সরচতনতা িৃ ভি, প্রভতরোধ ও
ভচভকত্সা প্রচাে এিং মোরর্ে ভিরুরি লড়াই কোে জন্য পদরেপ িহরর্ে
উরেরে ভিশ্বব্যাপী পাভলত হ । ভিশ্ব ভনউরমাভন া ভদিস 2021 হল একটি িাভষগক
ইরিন্ট যা প্রর্ম 2009 সারল পাভলত হর ভেল।

ধিে ধনউরমাধনয়া ধদিরসে ইধতহাস:
ভশশু ভনউরমাভন াে ভিরুরি মগ্লািাল মকা াভলশন দ্বাো 2009 সারলে 12ই
নরিম্বে এই ভদনটি প্রর্ম পাভলত হ । তােপে মর্রক এই মোরর্ে ভিরুরি
একসারর্ লড়াই কোে জন্য ভিশ্বব্যাপী একটি িাভষগক মফাোম ততেী কো হর রে|
ভনউরমাভন া সংিান্ত ভিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কাযগিরমে মধ্য ভদর সাো ভিরশ্ব এই
ভদিসটি পাভলত হ ।
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Sports News in Bengali
স়াংকল্প গুপ্ত 71তম ভােতীয় গ্রযান্ডমাটাে হরয়রেন
সাভিগ াে Arandjelovac-এ GM Ask 3 োউন্ড-েভিন ইরিরন্ট 6.5
পর ন্ট মিাে করে ভদ্বতী স্থান অজগন করেরে সংকে গুপ্ত | এে সারর্ই ভতভন
িােরতে 71তম িযান্ডমাস্টাে হর রেন। মহাোরেে এই মিরলা াড় টুনগারমন্ট

ম্যাক্স ভাটগারপন 2021 মমধক্সরকা ধসটি গ্রযান্ড ধপ্রক্স ধজরতরেন
ম্যাক্স িাস্টগারপন(রেি িু ল - মনদােোন্ডস) মমভক্সরকা ভসটিে অরটাররারমা
হােমানস েভিরর্রজ অনুভষ্ঠত 2021 মমভক্সরকা ভসটি িযান্ড ভপ্রক্স ভজরতরেন।
সাতিারেে ভিশ্ব চযাভম্প ন লু ইস হযাভমল্টন (মাভসগভিজ-মিট ভিরটন) ভদ্বতী এিং
সাভজগও মপরেজ (রমভক্সরকা- মেি িু ল) তৃতী স্থারন মশষ করেন।

চলাকালীন 2500 ইরলা মেটিং মাকগ ও পশগ করেভেরলন। GM মিতাি অজগন

ভােরতে তাজামু ল ইসলাম ধিে ধককিধক্স়াং চযাধম্পয়নধেরপ

কেরত একজন মিরলা াড়রক ভতনটি GM ভন ম সু েভেত কেরত হরি এিং

স্বণগ পদক ধজরতরেন

2,500 Elo পর রন্টে লাইি মেটিং অভতিম কেরত হরি।

13 িেে ি সী তাজামুল ইসলাম প্রর্ম কাশ্মীভে মমর ভযভন িােরতে হর

ধমত্রভা গুহ ভােরতে 72 তম গ্রযান্ডমাটাে ধহসারি মরনানীত
হরয়রেন

প্রভতভনভধত্ব করেরেন এিং ভমশরেে কা রোরত অনুভষ্ঠত ভিশ্ব ভককিভক্সং
চযাভম্প নভশরপ অনূর্ধ্গ-14 ি স ভিিারর্ স্বর্গপদক ভজরতরেন। তাজামুল
ইসলাম ফাইনারল আরজগভন্টনাে লাভলনারক হাভের রেন | ভতভন উিে কাশ্মীরেে

পভিমিরঙ্গে কলকাতা শহরেে িাভসিা ভমত্রিা গুহ িযান্ডমাস্টাে ভহসারি

িাভিরপাো মজলাে একটি প্রতযন্ত িাম তােকরপাো জন্মিহর্ করেন। তাজামুল

মরনানীত হর রেন | এেফরল ভতভন িােরতে 72 তম িযান্ডমাস্টাে হর রেন৷

মিটি িাাঁচাও মিটি পড়াও (BBBP) ভিরমে িযান্ড অযাম্বারসিে।

সাম্প্রধতক ভােতীয় দািা গ্রযান্ডমাটাে:

মনাভাক মজারকাধভচ প্যাধেমস 37তম মাটাসগ মখতাি 2021

•

69তম: হভষগত োজা (মহাোে)

ধজরতরেন

•

70তম: োজা ঋভত্বক (রতরলঙ্গানা)

মনািাক মজারকাভিচ(সাভিগ া) ফাইনারল িযাভনল মমদরিরদিরক(োভশ া)

•

71তম: সংকে গুপ্ত (মহাোে)

পোভজত করে োরেে প্যাভেস শহরে তাে কযাভে ারেে 6তম প্যাভেস ভশরোপা

মাধনকা িাত্রা এি়াং অচগনা কামাথ WTT করন্টন্ডাে মেধিল মেধনস

এিং মেকিগ 37তম মাস্টাসগ মিতাি ভজরতরেন। ফাইনারল মজারকাভিচ 4-6,

েুনগ ারমন্ট ধজরতরেন

6-3, 6-3 মর্রম িযাভনল মমদরিরদিরক হাভের রেন। এই জর ে সারর্,

মটভিল মটভনরস িােতী জু টি মাভনকা িাত্রা এিং অচগনা ভর্ভেশ কামার্

মজারকাভিচ মেকিগ 7 তম িেে মশরষ এটিভপ ভিশ্ব নম্বে 1 েযারক র্াকরিন।

মলারিভন াে লারিারত WTT করন্টন্ডাে টুনগারমরন্ট মভহলারদে িািলরসে

এই হল ভিজ ীরদে তাভলকা:

ভশরোপা ভজরতরেন। িােতী জু টি মমলাভন া ভি াজ এিং আভি ানা ভি ারজে
পু র রতগ া ভেকান দলরক 11-3, 11-8, 12-10 মর্রম পোভজত করে

ধিভার্

ধিজয়ী

োনাে আপ

ভসরঙ্গল

মনািাক মজারকাভিচ

িযাভনল মমদরিরদি

টিম পু টজ

ভপর রে-ভহউজ হােিাটগ

মাইরকল মিনাস

ভনরকালাস মাহুত

ভশরোপাটি মজরতন।
িিলস

মোয়াইন িারভা আন্তজগাধতক ধিরকে মথরক অিসরেে মঘােণা
করেরেন
ওর স্ট ইভন্ডজ ভিরকট দরলে প্রাক্তর্ অভধনা ক মিা াইন িারিা আন্তজগাভতক
ভিরকট মর্রক অিসে মোষর্া করেরেন | ভতভন সাতটি টি-মটার ভন্ট ভিশ্বকারপ
মিরলরেন এিং 2012 এিং 2016 সারল টি-মটার ভন্ট ভশরোপা মজতা ওর স্ট
ইভন্ডজ দরলে একজন সদস্য ভেরলন। ভতভন ব্যাটসম্যান ভহসারি 22.23 র্ড় এিং
115.38 োইক মেরটে সারর্ 1245 োন করেরেন এিং ভতভন 78 টি উইরকট
ভনর রেন ।
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ISSF মপ্রধসরেন্ট কারপে উরবাধনী অনু িারন ভােত 5 টি পদক

Defence News in Bengali

ধজরতরে

3য় মর্ায়া মমধেোইম কনরক্লভ 2021 শুরু হরয়রে

িােত উরদ্বাধনী ISSF মপ্রভসরিন্ট কারপ দুটি স্বর্গ, দুটি মেৌপ্য এিং একটি মিাঞ্জ

মর্া া মমভেটাইম কনরক্লি(GMC) 2021-এে তৃতী সংিের্ িােতী
মনৌিাভহনী 07 মর্রক 09 নরিম্বে, 2021 পযগন্ত মর্া াে মনিাল ও াে
করলরজ আর াজন করেরে। মনৌিাভহনীে প্রধান অযািভমোল কেমিীে ভসং
সরেলরন সিাপভতত্ব কেরিন। 2021 GMC-এে ভর্ম হল "Maritime
Security and Emerging Non-Traditional
Threats: A Case for Proactive Role for IOR
Navies"।
12টি িােত মহাসার্েী
অঞ্চরলে(IOR) মদরশে মনৌিাভহনীে
প্রধান/রমভেটাইম মফারসগে প্রধানো এই কনরক্লরি অংশিহর্ কেরেন, যাে মরধ্য
ের রে িাংলারদশ, করমারোস, ইরিারনভশ া, মাদার্ািাে, মালর ভশ া,
মালদ্বীপ, মভেশাস, মা ানমাে, মসইরচরলস, ভসঙ্গাপু ে, শ্রীলকা এিং র্াইোন্ড।
কনরক্লিটি িােত মহাসার্ে অঞ্চরলে অপ্রচভলত হুমভক এিং অন্যান্য ভিষ
ভনর আরলাচনা কোে জন্য একটি প্ল্যাটফমগ প্রদান করে।

সহ পাাঁচটি পদক ভনর মশষ করেরে। শুধু মাত্র আমন্ত্রর্ জানারনাে জন্য
টুনগারমন্টটি মপাোরন্ডে েরক্লারত অনুভষ্ঠত হর ভেল, মযিারন প্রভতটি শটর্ান,
ভপস্তল এিং োইরফল ভিিারর্ শীষগ 12 জন শুটাে অংশ ভনর ভেল। িােরতে মনু
িারকে দুটি মসানা ভজরতরেন।
পদক ধিজয়ীরদে অন্তভুগক্ত:
মসানা
•

25 ভমটাে েযাভপি ফা াে ভপস্তল ভমক্সি টিম প্রভতরযাভর্তা: মনু িারকে

•

10 ভমটাে এ াে ভপস্তল ভমশ্র দল প্রভতরযাভর্তা: মনু িারকে

ধসলভাে
•

মভহলারদে 25 ভমটাে ভপস্তল মেৌপ্য ব্যভক্তর্ত প্রভতরযাভর্তা: োভহ সেরনািত

•

পু রুষরদে 10 ভমটাে এ াে ভপস্তল ব্যভক্তর্ত প্রভতরযাভর্তা: মসৌেি মচৌধু েী

মিাঞ্জ
•

পু রুষরদে 10 ভমটাে এ াে ভপস্তল ব্যভক্তর্ত প্রভতরযাভর্তা: অভিরষক িামগা

Obituaries News in Bengali
দােগ ধনক মকারনরু োমকৃষ্ণ োও প্রয়াত হরয়রেন
ভিখ্যাত ভশোভিদ, ভশেক এিং দাশগভনক মকারনরু োমকৃষ্ণ োও মাো মর্রলন।
ভতভন একজন আন্তজগাভতকিারি স্বীকৃত মরনাভিজ্ঞানী ভেরলন এিং ইউএসভিভিক প্যাোসাইরকালভজকযাল অযারসাভসর শন এিং িােতী অযাকারিভম অফ
অযাপ্ল্ার ি সাইরকালভজে সিাপভত ভহরসরি দাভ ত্ব পালন করেরেন। 2011
সারল ভতভন পদ্মশ্রী পু েিাে লাি করেন।

দধেণ আধেকাে প্রাক্তণ মপ্রধসরেন্ট এি়াং মনারিল জয়ী মেরেধেক
উইরলম ধে ক্লাকগ প্রয়াত হরয়রেন
দভের্ আভেকাে প্রাক্তন মপ্রভসরিন্ট এিং মনতৃত্বদানকােী মদরশে সিগরশষ
মশ্বতাঙ্গ ব্যভক্ত মেরিভেক উইরলম ভি ক্লাকগ কযাোরে আিান্ত হর প্র াত
হর রেন | ভতভন 1989 সারলে মসরেম্বে মর্রক 1994 সারলে মম মাস পযগন্ত
োেপ্রধান ভেরলন। 1993 সারল ভি ক্লাকগ এিং মনলসন ম্যারন্ডলা ির্গিারদে
অিসারন উরিিরযাগ্য িূভমকা োিাে জন্য মযৌর্িারি মনারিল শাভন্ত পু েিাে
পান।
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Books & Authors News in Bengali
েঙ্কে আচারযগ ে মলখা " An Economist at Home and
Abroad: A Personal Journey " ধেরোনারমে একটি
নতুন িই প্রকাধেত হল
ভিখ্যাত অর্গনীভতভিদ এিং িােত সেকারেে প্রাক্তন প্রধান অর্গননভতক উপরদষ্টা,
িঃ শকে আচাযগ " An Economist at Home and Abroad: A
Personal Journey " নারম একটি নতুন িই ভলরিরেন। িইটিরত
সিরচর দে পভলভস অর্গনীভতভিদ িঃ শকে আচারযগে মপশার্ত এিং ব্যভক্তর্ত
জীিন তুরল ধো হর রে।

ধত্রপু েদমন ধস়াং এি়াং আধদল হুরসরনে মলখা "Nehru: The
Debates that Defined India" নামক একটি প্রকাধেত
হরয়রে
ভত্রপু েদমন ভসং এিং আভদল হুরসরনে মলিা " Nehru: The Debates
that Defined India" ভশরোনারমে একটি িই প্রকাভশত হর রে । এই
িইটিে মাধ্যরম িােরতে প্রর্ম এিং সিরচর দীেগ মম াদী প্রধানমন্ত্রী জওহেলাল
মনহরু সম্বরি ির্গনা কো হর রে |

সালমান খু েধেরদে "Sunrise over Ayodhya –
Nationhood in our Times" নামক একটি নতুন িই
প্রকাধেত হরয়রে
প্রাক্তন মকন্দ্রী মন্ত্রী এিং কংরিস মনতা সালমান িু েভশদ সম্প্রভত অরযাধ্যা
োর ে উপে একটি িই প্রকাভশত করেরেন | িইটিে নাম “Sunrise over
Ayodhya – Nationhood in our Times” । িু েশীদ িরলন,
“মানুষ মিরিভেল ো আসরত একশ িেে মলরর্ যারি। োর ে পরে, মলারকো
সম্ভিত এটি না পরড় িা না িু রঝই মতামত ভদরত শুরু করেভেল ময সু ভপ্রম মকাটগ
কী, মকন িা কীিারি ো ভদর রে।”
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অসীম চাওলাে মলখা ‘Finding A Straight Line
Between Twists and Turns' নামক একটি নতুন িই
প্রকাধেত হরয়রে
িােরতে অন্যতম প্রধান কে আইনজীিী এিং সু পভেভচত আন্তজগাভতক টযাক্স এিং
নীভত ভিরশষজ্ঞ অসীম চাওলা তাে নতুন িই " Finding A Straight
Line Between Twists and Turns – An Imperfect,
Yet Honest Reflections on the Indian Tax
Landscape " প্রকাশ করেরেন | িইটি ম্যাট্রিক্স পািভলশাসগ দ্বাো প্রকাভশত
হর রে ৷ িইটি এক দশক ধরে িােতী টযাক্স োন্ডরিরপে জাতী এিং
আন্তজগাভতক উির েই র্িীে ভিরেষর্ প্রদান করে ।

এটি FSN ই-কমাসগ মিনচারেে IPO-ে পরে আরস, যা Nykaa এে মূল
সিা। এটি স্টক এক্সরচরঞ্জ তাভলকািুক্ত হও া প্রর্ম মভহলা মনতৃত্বাধীন
ইউভনকনগ। FSN E-Commerce Ventures (Nykaa) এে IPOএে ইসু য আকাে ভেল 5,351.92 মকাটি টাকা, যাে প্রভত মশ ারে মফস িযালু
ভেল 1 টাকা করে।

Miscellaneous News in Bengali
Nykaa-এে ফাল্গুনী নায়াে ভােরতে সিরচরয় ধনী স্ব-প্রধতধস্থত
মধহলা ধিধলয়রনয়াে হরয়রেন
ভিউটি এিং ফযাশন ইকমাসগ প্ল্যাটফমগ Nykaa-এে ভসইও এিং প্রভতষ্ঠাতা
ফাল্গুনী না াে িােরতে সিরচর ধনী স্ব-প্রভতভস্থত মভহলা হর রেন। ভতভন
2012 সারল Nykaa প্রভতষ্ঠা করেন। Nykaa-এ তাে 53.5% মশ াে
ের রে এিং তাে মনট মূে 7.48 ভিভল ন মাভকগ ন িলাে।
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