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কেন্দ্র সরোর 3টি েৃষি আইন প্রত্যাহার েরররে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী ম াষণা করেরেন মে তাে সেকাে ততনটি তিততকি ত কৃতষ
আইন িাততল কেরি এিং তততন প্রততিাদী কৃষকরদে তারদে মেত ও িাত়িরত
তিরে মেরত অনুরোধ করেরেন। মদরে তেখ ধরমিে প্রততষ্ঠাতা গুরু নানরকে
জন্মতদন পাতলত হওয়াে সময় গুরুপু েি/প্রকাে উৎসরি এরস তততন এই কথাটি
তততন িরলন । তসদ্ধান্তটি পাঞ্জাি এিং উত্তে প্ররদরেে োজয তনিিাচরনে ঠিক আরে

হষরযানার আের্ি গ্রাে 'সু ই' এর উরবাধন েররলন রাষ্ট্রপষত্ রাে
নাথ কোষিন্দ
ভােরতে োষ্ট্রপতত োম নাথ মকাতিন্দ হতেয়ানাে তভওয়াতন মজলাে ‘সু ই’ গ্রারম
জনসাধােরণে জন্য তিতভন্ন সু তিধাে উরদ্বাধন কেরত তেরয়তেরলন | হতেয়ানা
সেকারেে স্ব-প্রীত আদেি গ্রাম মোজনা(SPAGY) প্রকরেে অধীরন মহারদিী
পেরমশ্বেীদাস তজন্দাল চযাতেরটিল ট্রাে এই গ্রামটিরক আদেি গ্রাম (মরডল গ্রাম)
তহসারি ের়ি তুলরে।

আরস | েত িেে, মসরেম্বরে োষ্ট্রপতত োম নাথ মকাতিন্দ সংসরদ পাস হওয়া

সু ই গ্রাে সম্পরেি:

ততনটি তিরলে জন্য সম্মতত মদন।

•

োষ্ট্রপতত এিং তাাঁে স্ত্রী সতিতা মকাতিন্দ ‘সু ই’ গ্রারম একটি তপপল োে
মোপণ ককরেন।

এরপর ষে আরে?

•

তজন্দাল ট্রাে ‘সু ই’রক একটি আদেি গ্রারম রূপান্তে কেরত 25 মকাটি
টাকােও মিতে উন্নয়নমূলক কাজ করেরে।

•

এটা অিশ্যই উরেখ্য মে তভওয়াতন হল ভােরতে প্রথম মজলা মেখারন
দুজন োষ্ট্রপতত সিে করেরেন। এে আরে োষ্ট্রপতত এতপরজ আিদুল

মেরহতু ততনটি খামাে তিল ইততমরেই আইরন পাে হরয়রে, তাই সেকােরক
আনুষ্ঠাতনকভারি ততনটি নতুন তিল আনরত হরি মসগুরলা িাততল কেরত এিং
উভয় করে পাস কোরত হরি।

কালাম 2007 সারল তভওয়াতন সিে করেতেরলন।

ষত্নটি ষিত্ষেিত্ ষিল হল:
•

কৃষরকে উৎপাতদত মলনরদন ও িাতণজয (প্রচাে ও সু তিধা) তিল, 2020,

•

কৃষকরদে (েমতায়ন ও সু েো) মূল্য তনশ্চয়তা এিং খামাে পতেরষিা তিল,
2020-এে চুতি এিং

•

কৃষকরদে উৎপাতদত মলনরদন ও িাতণজয (প্রচাে ও সু তিধা) তিল।

ভারত্ 2021-25 কেযারের জন্য UNESCO এষিষেউটিভ

•

হতেয়ানা সেকারেে স্ব-প্রীত আদেি গ্রাম মোজনা(SPAGY) এে অধীরন
মহারদিী পেরমশ্বেীদাস তজন্দাল চযাতেরটিল ট্রাে দ্বাো গ্রামটিরক ‘আদেি
গ্রাম’ তহরসরি ের়ি মতালা হরে।

ভাররত্র প্রথে ‘ষির্াষরজ ষিজরনস ইনষেউরিটর’ িালু হল
গুরুগ্রারে

কিারডি পু নরায ষনিি াষিত্ হরযরে

প্রকৃত িাজাে-মনতৃত্বাধীন পতেতস্থততরত মৎস্য চাষ োটি-আপগুতলরক লালনপালন কোে জন্য হতেয়ানাে গুরুগ্রারম প্রথম এই ধেরনে মৎস্য ব্যিসা

2021-25 মময়ারদে জন্য ভােত ইউরনরকাে কােিতনিিাহী মিারডি পু নোয়

ইনতকউরিটে উরদ্বাধন কো হরয়রে। ইনতকউরিটেটি LINAC- NCDC

তনিিাতচত হরয়রে। চাে িেরেে মময়ারদ পু নোয় তনিিাতচত হওয়াে জন্য ভােত

তিোতেজ তিজরনস ইনতকউরিেন মসন্টাে(LlFlC) নারমও পতেতচত। এটিে

164টি মভাট মপরয়রে। ভােত ো়িাও জাপান, তিতলপাইন, তভরয়তনাম, কুক

উরদ্বাধন করেন মকন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রী শ্রী পেরোত্তম রুপালা।

দ্বীপপু ঞ্জ এিং চীন গ্রুপ IV এতেয়ান ও প্যাতসতিক মেট কযাটােতেরত তনিিাতচত
হরয়রে। ইউরনরকাে এতিতকউটিভ মিাডি 58টি সদস্য-মদে তনরয় েঠিত, োে
প্ররতযকটিে মময়াদ চাে িেে |
এষিষেউটিভ কিাডি সম্পরেি:
•

জাততসংর ে সাংকৃততক ও তেো সংস্থাে এতিতকউটিভ মিাডি হল
জাততসং সংস্থাে ততনটি সাংতিধাতনক অরেে মরে একটি এিং িাতক দুটি
হরলা সাধােণ সরম্মলন ও সতচিালয়।

•

সাধােণ সরম্মলন কােিতনিিাহী মিারডিে সদস্যরদে তনিিাচন করে। কােিতনিিাহী
মিাডি 58টি সদস্য-মদে তনরয় েঠিত, প্রততটিে মময়াদ চাে িেরেে।
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কেন্দ্র সম্পষেিত্ ত্থ্য সেূ হ:

পূ িিািল এিরপ্রসওরযর উরবাধন েররলন প্রধানেন্ত্রী নররন্দ্র কোেী

•

মকন্দ্রীয় ফ্ল্যােতেপ প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ মোজনা (PMMSY)-এে

উত্তেপ্ররদরেে সু লতানপু ে মজলায় 341 তকরলাতমটাে দী ি পূ িিাচল এিরপ্ররসে

অধীরন 3.23 মকাটি টাকা ব্যয় করে মকন্দ্রটি প্রতততষ্ঠত হরয়রে।

উরদ্বাধন করেরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী। এিরপ্রসওরয়টি োরজযে োজধানী

ন্যােনাল মকা-অপারেটিভ মডরভলপরমন্ট করপিারেেন(NCDC)হল

লখনউরক োতজপু রেে সারথ সংেুি করে এিং আনুমাতনক 22,500 মকাটি

•

LIFIC-এে িাস্তিায়নকােী সংস্থা।
•

চােটি োজয (তিহাে, তহমাচল প্ররদে, গুজোট এিং মহাোষ্ট্র) মথরক
ইনতকউরিটরেে প্রথম দেটি দল ইততমরেই তচতিত কো হরয়রে।

কেন্দ্র সরোর ইষড, ষসষিআই ষডররক্টররের কেযাে 5 িের
িাডারনার জন্য আরের্ জাষর েরররে
ভােরতে মকন্দ্রীয় সেকাে এনরিাসিরমন্ট তডরেক্টরেট(ইতড) এিং মসন্ট্রাল িু যরো
অি ইনরভতেরেেন (তসতিআই) এে পতেচালকরদে মময়াদ পাাঁচ িেে পেিন্ত
িা়িারনাে জন্য দুটি অতডিন্যান্স জাতে করেরে। িতি মারন, মসন্ট্রাল তভতজল্যান্স
কতমেন (তসতভতস) অযাক্ট, 2003 দ্বাো তসতিআই এিং ইতড-ে তডরেক্টেরক অতিরস
দুই িেরেে মময়ারদে জন্য তনেুি কো হরয়রে।
োষ্ট্রপতত োম নাথ মকাতিন্দ অতডিন্যান্সটিরত সম্মতত তদরয়রেন এিং মকন্দ্রীয়
সেকাে এটিে প্রততস্থাপরনে জন্য সংসরদ একটি আইন মপে কেরি িরল আো
কো হরে। নতুন অতডিন্যান্স অনুসারে, তসতিআই িা ইতড-ে পতেচালকরদে এখন
দুই িেরেে জন্য প্রথরম তনরয়াে কো মেরত পারে এিং পরে প্ররয়াজরন মময়াদ
আেও ততন িেরেে জন্য িা়িারনা মেরত পারে। তরি এে জন্য ততনটি পৃ থক
িাতষিক এিরটনেরনে প্ররয়াজন হরি। তরি, পাাঁচ িেে পরে মকানও ইতড িা
তসতিআই প্রধারনে মময়াদ িা়িারনা োরি না।

আইনেন্ত্রী ষেররন ষরষজজু ‘Citizen’s Tele-Law’ কোিাইল
অ্যাপ িালু েরররেন
মকন্দ্রীয় আইন ও তিচাে মন্ত্রী তকরেন তেতজজু ‘Citizen’s Tele-Law’
মমািাইল অযাপ চালু করেরেন। এই অযাপটি সু তিধারভােীরদে সোসতে আইতন
পোমেি এিং পোমেি প্রদানকােী প্যারনল আইনজীিীরদে সারথ সংেুি কেরি। 8
মথরক 14 নরভম্বে তিচাে তিভাে দ্বাো উদোপন কো ‘আজাতদ কা অমৃ ত
মরহাৎসি’ উদোপরনে অংে তহসারি অযাপটি চালু কো হরয়তেল।
এর বিষর্ষ্ট্য ষে?
•

•
•

োরদে মটতলকনিারেতন্সং এিং তভতডও কনিারেতন্সং সু তিধাে মােরম
আইতন পোমেি মনওয়াে প্ররয়াজন তারদে উত্সাতহত কোে জন্য একটি
তিরেষ "লেইন" সপ্তারহে আরয়াজন কো হরে |

টাকা ব্যরয় এটি তনতমিত হরয়রে। প্রধানমন্ত্রী মমাদী একটি সামতেক পতেিহন তিমারন
পূ িিাঞ্চল এিরপ্রসওরয় এয়ােতিরপ অিতেণ করেন। এিরপ্রসওরয়ে মূল
দিতেষ্ট্য হল 3.2 তকতম দী ি এয়ােতিপ, মেখারন জরুেী পতেতস্থততরত ভােতীয়
িায়ুরসনাে িাইটাে মেন ল্যাতন্ডং এিং মটক-অি কেরত পােরি।
পূ িিাঞ্চল এিরপ্রসওরয সম্পরেি:
•

পূ িিাঞ্চল এিরপ্রসওরয় লখনউ মজলাে মচৌদসোই গ্রাম মথরক শুরু হয়
এিং উত্তেপ্ররদে-তিহাে সীমারন্তে 18 তকরলাতমটাে পূ রিি 31 নম্বে
জাতীয় স়িরকে হাইদতেয়া গ্রারম মেষ হয়।

•

এিরপ্রসওরয়টি 6-মলরনে দদর িে সমান চও়িা, ো ভতিষ্যরত 8-মলরন
প্রসাতেত কো মেরত পারে।

•

এই এিরপ্রসওরয়টি উত্তে প্ররদরেে পূ িি অংে তিরেষ করে লরণৌ,
িাোিাতি, আরমতথ, অরোো, সু লতানপু ে, আরম্বদকে নেে, আজমে়ি,
মমৌ এিং োতজপু ে মজলাগুতলে অথিননততক উন্নয়নরক উত্সাতহত কেরত
দতেী কো হরয়রে৷

State News in Bengali
প্রধানেন্ত্রী কোেী েধ্যপ্ররেরর্ (MP) ‘করর্ন আপরে গ্রাে’ এিং
‘ষসরেল কসল ষের্ন’ নারে প্রেল্প দুটি িালু েরররেন
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী তাে মেপ্ররদে সিরে আতদিাসী কল্যাণ কমিসূতচে
উরদ্বাধন করেরেন৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী মেপ্ররদরে ‘ররর্ন আপরে গ্রাে’
প্রকে এিং ‘ষসরেল কসল ষের্ন’ নারম একটি কল্যাণমূলক প্রকে চালু
করেরেন। তততন ভােত জু র়ি 50টি নতুন একলব্য মরডল আিাতসক কু ল তনমিারণে
তভতত্তপ্রস্তে স্থাপন করেন।
ভােত সেকাে 2021 সাল মথরক প্রতত িেে 15ই নরভম্বেরক 'জনজাষত্
ক ৌরি ষেিস' িা 'আষেিাসী ক ৌরি ষেিস' তহসারি উদোপন কোে তসদ্ধান্ত

এই উরেরশ্য এই সাধােণ পতেরষিা মকন্দ্রগুতলরক ‘Kanooni Salah

তনরয়রে। নরেন্দ্র মমাদী আতদিাসী সমারজে সারথ তাে দী ি সম্পরকি ে কথা উরেখ

Sahahyak Kendra ' তহসারি ব্র্যান্ড কো হরয়রে।

করেরেন।তততন তারদে আোতিক ও সাংকৃততক জীিরনে সমৃ তদ্ধে জন্য প্রেংতসত

এই "Tele-Law on Wheels" ভযানগুতল দদতনক 30-40 তকতম

হরয়তেরলন এিং িরলতেরলন মে, োন এিং নৃ তয সহ উপজাতীয়রদে প্রততটি

দূেত্ব ভ্রমণ কেরি, মটতল-ল-এে তথ্য তলিরলট তিতেণ কেরি, এিং মটতলআইন পতেরষিাগুতল সম্পরকি মেতডও তজেরল চলতিত্র সম্প্রচাে কেরি।

সাংকৃততক তদক জীিরনে একটি পাঠরক িহন করে এিং তারদে মেখারনাে মরতা

2
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ভাররত্র গুরুগ্রারে প্রথে ষির্াষরজ ষিজরনস ইনষেউরিটর িালু

কেঘালরয 44ত্ে ওযান ালা উৎসি শুরু হরযরে

হরযরে

মম ালরয় 'ওয়ানোলা'-উত্সরিে 44তম সংকেণ পাতলত হরে | এটি োরো

প্রকৃত িাজাে-মনতৃত্বাধীন পতেতস্থততরত মৎস্য চাষ োটি-আপগুতলরক লালন-

উপজাততে একটি উত্সি, ো প্রতত িেে োরোরদে সূ েি মদিতা 'সালজং'-মক

পালন কোে জন্য হতেয়ানাে গুরুগ্রারম প্রথম এই ধেরনে, তনরিতদত মৎস্য ব্যিসা

সম্মান জানারত অনুতষ্ঠত হয় | এটি িসল কাটাে মেসু রমে সমাতপ্তও তচতিত

ইনতকউরিটে উরদ্বাধন কো হরয়রে। ইনতকউরিটেটি LINAC- NCDC
তিোতেজ তিজরনস ইনতকউরিেন মসন্টাে (LlFlC) নারমও পতেতচত। এটিে

করে। 1976 সাল মথরক উদোতপত হওয়া এই উত্সিটি োরো উপজাততে
সিরচরয় গুরুত্বপূ ণি উৎসি এিং এটি প্রচুে পেিটকরদে আকষিণ করে।

উরদ্বাধন করেন মকন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রী শ্রী পেরোত্তম রুপালা।

ওয়ানোলাে সময় আতদিাসীো সূ রেিে মদিতা সালজংরক খু তে কোে জন্য িতল
প্রদান করে।

কেন্দ্র সম্পষেিত্ ত্থ্য সেূ হ:

উৎসরিে প্রথম তদন োগুলা নারম একটি অনুষ্ঠারনে মােরম শুরু হয়, ো গ্রারমে

•

মকন্দ্রীয় ফ্ল্যােতেপ প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ মোজনা (PMMSY)-এে

প্রধারনে িাত়িরত কো হয়। মলারকো পালকেুি মহডতেয়াে সহ েতিন মপাোক

অধীরন 3.23 মকাটি টাকা ব্যয় করে মকন্দ্রটি প্রতততষ্ঠত হরয়রে।

পরে এিং উদোপরনে তদ্বতীয় তদরন লম্বা তডম্বাকৃততে ড্রারমে তারল নাচ করে।

•

ন্যােনাল মকা-অপারেটিভ মডরভলপরমন্ট করপিারেেন(NCDC)হল
LIFIC-এে িাস্তিায়নকােী সংস্থা।

কেঘালরযর 5টি জনষপ্রয উত্সি:
•

নংরেম নৃ তয উৎসি

•

ওয়ানোলা উৎসি

•

আহাইয়া

েহারাষ্ট্র EV পষলষসরত্ প্রযু ষি ত্ সহাযত্ার জন্য RMI-এর

•

মিহরদইনখলাম উৎসি

সারথ এেটি Mou স্বাক্ষর েরররে

•

োদ শুে

মহাোষ্ট্র সেকাে মহাোরষ্ট্রে ইরলকট্রিক মভতহরকল(EV) পতলতসে জন্য
প্রেুতিেত সহায়তা প্রদারনে জন্য মাতকি ন েুিোষ্ট্র তভতত্তক নন-প্রতিট সংস্থা

IRCTC-এর রাোযণ সাষেিট কেরন ন্তব্য ষহরসরি 'ভদ্রািলে'কে

•

চােটি োজয (তিহাে, তহমাচল প্ররদে, গুজোট এিং মহাোষ্ট্র) মথরক
ইনতকউরিটরেে প্রথম দেটি দল ইততমরেই তচতিত কো হরয়রে।

‘েতক মাউরন্টন ইনতেটিউট(RMI)’ এে সারথ একটি Mou স্বােে করেরে।
েুিোরজযে গ্লাসরোরত Mou টি স্বােতেত হয় | মহাোষ্ট্র োজয ইতভ পতলতসে
লেয হল 2025 সারলে মরে ভােরত মমাট মেতজরিেরনে 10 েতাংে EV
োত়িে মেয়াে কো।
মহাোরষ্ট্রে নতুন ড্রািট দিদুযততক মভতহরকল(EV) নীতত 2021-এে লেয হল
2025 সারলে মরে োরজযে োস্তায় কমপরে 146,000টি নতুন ব্যাটাতে-চাতলত
দিদুযততক োন (BEVs) আনা, মেখারন মসই সমরয়ে মরে সমস্ত নতুন
োনিাহরনে মেতজরিেরনে প্রায় 10% অন্তভুিি থাকরি।

অ্ন্তভুিি েরা হরযরে
মতরলোনাে ভদ্রাচলমরক IRCTC-এে োমায়ণ সাতকি ট মট্ররন েন্তব্য তহরসরি
মোে কো হরয়রে। মকন্দ্রীয় সংকৃতত ও পেিটন মন্ত্রী তজ তকোন মেতি তপলতগ্রম
মেোল মট্ররনে োমায়ণ সাতকি রট ভদ্রাচলমরক অন্যতম েন্তব্য তহরসরি
অন্তভুিি কোে জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদীে প্রতত কৃতজ্ঞতা প্রকাে করেরেন।
ভদ্রাচলম শ্রী সীতা োমচন্দ্র স্বামী মতন্দরেে িাত়ি।
োমায়ণ োত্রা মট্ররনে লেয হল ভেিান োরমে জীিেোয় োত্রাে সমস্ত গুরুত্বপূ ণি
স্থানরক সংেুি কো |

কভাপারলর হাষিি ঞ্জ করলওরয কের্রনর নাে পষরিত্ি ন েরর ‘রাষন
েেলাপষত্ কের্ন’ রাখা হরযরে
মেপ্ররদরেে মভাপারলে হাতিিেঞ্জ মেলওরয় মেেনটিে নাম পতেিতি ন করে 18
েতরকে মভাপারলে েন্ড োনী কমলাপততে নারম োখা হরয়রে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী
নরেন্দ্র মমাতদ মভাপাল সিরেে সময় 15 নরভম্বে োনী কমলাপতত মেলওরয়
মেেরনে উরদ্বাধন কেরিন। ততন িেরে পািতলক প্রাইরভট পাটিনােতেপ মমারডে
অধীরন 450 মকাটি টাকা ব্যরয় মেলওরয় মেেনটি আধু তনক তিমানিন্দরেে মরতা
সু তিধাে সারথ পু নতনিমিাণ কো হরয়রে। োতন কমলাপতত তেরলন মভাপারলে মেষ
তহন্দু োণী এিং মোন্ড সম্প্রদারয়ে েিি।
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100 িের আর উত্তর প্ররের্ কথরে িুষর হওযা অ্ন্নপূ ণিা প্রষত্ো

েহারাষ্ট্র সরোর সালোন খানরে কোষভড ভযােষসরনর্রনর

োনাডা কথরে ভাররত্ ষিষররয আনা হল

অ্যাম্বাসাডর ষহরসরি ষনরযা েরররে

মদিী অন্নপূ ণিাে একটি মূততি , ো প্রায় 100 িেে আরে িাোণসী মথরক চুতে

িতলউড অতভরনতা সালমান খান মহাোরষ্ট্রে মকাতভড-ভযাকতসরনেরনে

হরয়তেল এিং তা পেিতি কারল কানাডায় পাওয়া তেরয়তেল | মসই মূততি টিরক
ভােরত তিতেরয় আনা হরয়রে, এেিরল িাোণসীে কােী তিশ্বনাথ মতন্দেটিে
মোভা িৃ তদ্ধ পারি৷ এটি উিতায় 17 মসতম, প্ররস্থ 9 মসতম এিং 4 মসতম পু রু।
মে মূততি টি তদতেরত মপৌাঁরেরে তারক আতলের়ি তনরয় োওয়া হরি | তােপে
মসখান মথরক 12 নরভম্বে করনৌরজ তনরয় োওয়া হরি এিং 14 নরভম্বে
অরোোয় তনরয় োওয়া হরি অিরেরষ 15 নরভম্বে মূততি টিরক িাোণসীরত তনরয়
োওয়া হরি।

অযাম্বারসডে হরত চরলরেন। মহাোরষ্ট্রে জনস্বাস্থয মন্ত্রী োরজে মটারপে মরত,
মুসতলম-সংখ্যােতেষ্ঠ সম্প্রদায়গুতলরত করোনাভাইোস ভযাকতসন গ্রহরণে তিষরয়
তদ্বধা েরয়রে এিং সেকাে মানুষরদে ভযাকতসরনে জন্য োতজ কোরত িতলউড
অতভরনতা সালমান খারনে দ্বােস্থ হরয়রে | মহাোষ্ট্র টিকা মদওয়াে সংখ্যাে তদক
মথরক সি োরজযে মরে এতেরয় েরয়রে, তরি তকেু এলাকায় টিকা মদওয়াে েতত
তুলনামূ লকভারি অরনকটাই কম।

কেন্দ্র লাোরখর জন্য নত্ুন রাজয বসষনে কিারডির অ্নু রোেন
েরররে

উত্তরপ্ররেরর্র নযডায প্রথে িাযু দূিণ ষিররাধী টাওযাররর

মকন্দ্র লাদারখে জন্য একটি নতুন োজয দসতনক মিাডি(RSB)এে অনুরমাদন

উরবাধন হরযরে

করেরে। মিাডিটি মকন্দ্র এিং লাদাখ প্রোসরনে মরে একটি কােিকেী তলি হরত

মকন্দ্রীয় ভােী তেে মন্ত্রী মরহন্দ্র নাথ পারন্ড নয়ডায় উত্তে প্ররদে োরজযে প্রথম

চরলরে। োজয দসতনক মিাডি প্রািন দসতনক, েুদ্ধজতনত কােরণ োো তিধিা

িায়ু দূষণ তনয়ন্ত্রণ টাওয়ারেে উরদ্বাধন করেরেন। িায়ু দূষণ তনয়ন্ত্রণ

হরয়রেন তারদে জন্য, তিধিা এিং অ-মোদ্ধা, মসিােত দসন্য এিং তারদে
তনভি েেীলরদে সারথ সম্পতকি ত তিষরয় একটি উপরদষ্ট্া ভূতমকা পালন কেরি।

টাওয়ারেে(APCT) মপ্রারটাটাইপ দততে করেরে োষ্ট্র-চাতলত ভােত মহতভ
ইরলকট্রিকযালস তলতমরটড(BHEl)। মদেীয়ভারি দততে APCT ‘DND
ফ্ল্াইওরয়’ এিং ‘নয়ডা এিরপ্রসওরয়ে তিপ মোরডে’ মরে স্থাপন কো হরয়রে।

মলহ এিং কাতেিরলে মজলা দসতনক কল্যাণ অতিসগুতল নিেঠিত োজয দসতনক
মিারডিে অধীরন কাজ কেরি।

টাওয়ােটি েহরেে েমিধিমান িায়ু দূষণ সমস্যা প্রেতমত কেরত সহায়তা কেরি।

রাজয প্রজাপষত্ ষহসারি অ্রুণািলপ্ররের্ সরোর "োযসার-ই-

টাওয়ােটি তাে চােপারেে দূতষত িায়ু পতেষ্কাে কেরি এিং তিশুদ্ধ িায়ু িাতারস

ষহন্দ"রে অ্নু রোষেত্ েরররে

ো়িরি| ইনরটক এিং এিজে িযান তদরয় সতিত টাওয়ােটি প্রাথতমকভারি

মুখ্যমন্ত্রী মপমা খান্ডুে মনতৃরত্ব অরুণাচল প্ররদরেে োজয মতন্ত্রসভা োজয

তিদুযরতে সাহারে চলরি। কতৃিপে অিশ্য পেিতীকারল মসৌেেতিে সাহারে

প্রজাপতত তহসারি "কায়সাে-ই-তহন্দ"রক অনুরমাদন করেরে। কায়সাে-ই-তহন্দ

টাওয়ােটি চালারনাে পতেকেনা তনরয়রে।

দিজ্ঞাতনকভারি Teinopalpus imperialis নারম পতেতচত। এে
আেতেক অথি ভােরতে সম্রাট। প্রজাপততে ডানাে তিস্তাে 90-120 তমতম। এটি পূ িি

কত্রলঙ্গানার কসরা পযি টন গ্রােগুষলর ষনিি াষিত্ েরধ্য এেটি গ্রাে হল
কপািাম্পাষল

তহমালয় িোিে েয়টি োরজয 6,000-10,000 িু ট উিতায় একটি সু -জেলেুি
ভূখরে পাওয়া োয়।

মতরলোনাে ইয়াদাতদ্র ভুিনতেতে মজলাে মপাচামপতল গ্রামটি মসখানকাে তিখ্যাত

কায়সাে-ই-তহন্দ িন্যপ্রাণী (সু েো) আইন, 1972-এে তিতসল II এে অধীরন

হারত মিানা ইকাত োত়িে জন্য তিখ্যাত | এটি জাততসংর ে তিশ্ব পেিটন

সু েতেত। তা সরেও, প্রজাপতত সংগ্রহকােীো এরদে তেকাে কো হয়।

সংস্থা(UNWTO) দ্বাো তনিিাতচত মসো পেিটন গ্রামগুতলে মরে একটি | 2

ইন্টােন্যােনাল ইউতনয়ন িে কনজােরভেন অি মনচাে কায়সাে-ই-তহন্দরক
লাল তাতলকাভুি করেরে।

তডরসম্বে মাতদ্ররদ UNWTO সাধােণ পতেষরদে 24তম অতধরিেরন এই
পু েকােটি মদওয়া হরি।

েূ ল ত্থ্য:

UNWTO পাইলট উরযারেে দ্বাো মসো পেিটন গ্রামগুতলে লেয হল মসই

•

কায়সাে-ই-তহন্দ’ একটি ি়ি এিং উজ্জ্বল েরিে প্রজাপতত।

গ্রামগুতলরক পু েকৃত কো মেগুতল গ্রামীণ েন্তরব্যে অসামান্য উদাহেণ ৷ এো়িা,

•

এটি একটি অধো প্রজাপতত, োে নাম হল 'ভােত' |

এে লেয হল প্রতেেরণে মে তদরয় গ্রামীণ পেিটন সম্ভািনা িা়িারনাে জন্য

•

তাো ভুটান, মনপাল, লাওস, মায়ানমাে, দতেণ চীন এিং তভরয়তনারমও

গ্রামগুতলরক সহায়তা কো ও উন্নততে সু রোেগুতল অযারিস কো |
4

ঝাাঁকুতন মদয়।
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Economy News in Bengali
RBI 2021-22 এর জন্য খু িরা(CPI) েূ ল্যস্ফীষত্ 5.3% অ্নু োন
েরররে
RBI 2021-22 অথিিেরেে জন্য CPI মূল্যস্ফীতত 5.3 েতাংে অনুমান
করেরে। MoSPI-এে তথ্য অনুোয়ী, অরক্টািরে খায মেরত্র মূল্যস্ফীতত মির়ি
0.85 েতাংে হরয়রে, ো আরেে মারস 0.68 েতাংে তেল। খারযে দাম িৃ তদ্ধে
কােরণ কনতজউমাে প্রাইস ইনরডি(CPI) দ্বাো পতেমাপ কো ভােরতে খু চো
মুদ্রাস্ফীততে হাে মসরেম্বরেে 35% মথরক অরক্টািরে 4.48% মির়িরে। েত

IQAir এযার কোযাষলটি ইনরডি: ষেষি, েলোত্া, েু ম্বাই
ষিরের র্ীিি 10টি দূষিত্ র্হররর েরধ্য ররযরে
সু ইজােল্যান্ড-তভতত্তক একটি জলিায়ু মোষ্ঠী IQAir এে তথ্য অনুসারে তদতে,
কলকাতা এিং মুম্বাই তিরশ্বে েীষি দেটি দূতষত েহরেে মরে েরয়রে৷ তদতে AQI
556-এে সারথ তাতলকাে েীরষি, কলকাতা(AQI-177) এিং মুম্বাই
(AQI-169)েথােরম 4থি এিং 6ষ্ঠ অিস্থারন েরয়রে | সিরচরয় খাোপ AQI
সূ চরকে েহেগুতলে মরে পাতকস্তারনে লারহাে এিং চীরনে মচংদু অন্তভুিি
েরয়রে।

িেরেে অরক্টািরে মূল্যস্ফীতত তেল 61 েতাংে।

IQAir-এর েরত্ সিরিরয খারাপ িাযু োরনর সূ িে এিং দূিণ রযাষকং
সহ ের্টি র্হর এখারন ররযরে:

অ্রক্টািরর খু িরা েূ ল্যস্ফীষত্ সাোন্য কিরড 4.48% হরযরে

•

তদতে, ভােত (AQI: 556)

•

লারহাে, পাতকস্তান (AQI: 354)

•

মসাতিয়া, িু লরেতেয়া (AQI: 178)

•

কলকাতা, ভােত (AQI: 177)

•

জারগ্রি, মোরয়তেয়া (AQI: 173)

•

মুম্বাই, ভােত (AQI: 169)

•

মিলরগ্রড, সাতিিয়া (AQI: 165)

Rankings & Reports News in Bengali

•

মচংদু, চীন (AQI: 165)
মকাপরজ, উত্তে মমতসরডাতনয়া (AQI: 164)

2021 TRACE কলািাল ঘু ি ঝুুঁষে র্যাষকং: ভারত্ 82 ত্ে স্থারন

•
•

োরকা, মপাল্যান্ড (AQI: 160)

কনতজউমাে প্রাইস ইনরডি (CPI) দ্বাো পতেমাতপত খু চো মূল্যস্ফীতত
অরক্টািরে সামান্য মির়ি 4.48 েতাংরে মপৌাঁরেরে। তেে উৎপাদন সূ চরকে
(IIP) পতেরপ্রতেরত পতেমাপ কো তেরেে আউটপু ট মসরেম্বরে 3.1 েতাংে
িৃ তদ্ধ মপরয়রে। সিতজে দাম িৃ তদ্ধে সারথ এক মাস আরে খায মূল্যস্ফীতত 0.68
েতাংে মথরক অরক্টািরে 0.85 েতাংরে উন্নীত হরয়রে।

ররযরে৷
TRACE ইন্টােন্যােনাল দ্বাো প্রকাতেত ব্যিসাতয়ক ু রষে ঝুাঁ তক পতেমাপকােী
2021 TRACE ু রষে ঝুাঁ তক ম্যাট্রিি (TRACE Matrix) এে তিশ্বব্যাপী
তাতলকায় ভােত 82তম(2020 মথরক 5 িট করম) স্থারন 44-এে ঝুাঁ তকে মকাে

IQAir সম্পরেি:
•

এো়িাও IQAir জাততসংর ে পতেরিে কমিসূতচে(UNEP) একটি
প্রেুতি অংেীদাে।

•

েূ ন্য এিং 50-এে মরে একটি AQI 'ভাল', 51 এিং 100 'সন্তুতষ্ট্জনক',

সহ অিস্থান করেরে। 2020 সারল, ভােত 45 মকাে তনরয় 77 তম স্থারন তেল৷

101 এিং 200 'মেম', 201 এিং 300 ‘খাোপ’, 301 এিং 400 'খু ি

মডনমাকি 2 মকাে তনরয় েযাতিংরয়ে েীরষি েরয়রে৷

খাোপ’, তােপে 401 এিং 500 এে মরে গুরুতে' 'তিরিতচত হয়'।

2021 TRACE ঘু রির ঝুুঁষে ম্যাট্রিি:

5

Rank

Country

1

মডনমাকি

2

নেওরয়

3

সু ইরডন

82

ভােত

192

ইতেতত্রয়া

193

তু কি রমতনস্তান

194

উত্তে মকাতেয়া
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Business News in Bengali
BharatPe ষিরের প্রথে োরিিন্ট কর্যাররহাষডং কপ্রাগ্রাে িালু

IOCL এিং NTPC পু ননি িীেরণরযাগ্য র্ষিরত্ সহরযাষ ত্া
েরার জন্য পাটিনারষর্প েরররে
ন্যােনাল থামিাল পাওয়াে করপিারেেন তলতমরটড (NTPC) এিং ইতন্ডয়ান

েরররে

অরয়ল করপিারেেন তলতমরটড (IOCL) পু ননিিীকেণরোগ্য েতিে মেরত্র

BharatPe তিরশ্বে প্রথম মারচিন্ট মেয়ােরহাতডং মপ্রাগ্রাম(MSP) চালু

সহরোতেতা কোে জন্য এিং স্বে কািিন/ RE RTC কযাপটিভ পাওয়াে

করেরে। এটি একটি $100 তমতলয়ন মূরল্যে মপ্রাগ্রাম, োে অধীরন মকাম্পাতনটি

সেিোহ কোে জন্য এরক-অপরেে সারথ Mou স্বােে করেরে। এে লেয হল
নিায়নরোগ্য েতিে লেযমাত্রা অজিন এিং তগ্রনহাউস গ্যাস তনেিমন কমারনা ।

তাে িতণক গ্রাহকরদে BharatPe-এে ইকুযইটি মেয়াে মকনাে এিং একটি
অংেীদাে হওয়াে সু রোে প্রদান করে । মকাম্পাতনটি 2024 সারলে মরে একটি
সিিজনীন তাতলকাভুতিে পতেকেনা করেরে এিং $1 তিতলয়ন পািতলক তলতেং
ভযালু টারেিট করেরে |

ইতন্ডয়ান অরয়ল করপিারেেন তলতমরটড (IOCL) তাে মকাম্পাতনে মথু ো
মোধনাোরে মদরেে সিিপ্রথম সিুজ হাইরড্রারজন েযান্ট দততেে পতেকেনা
ম াষণা করেরে|

Appointment News in Bengali

Agreement News in Bengali
িুটিরলর প্রিাররর জন্য জােরর্েপু র িুটিল ক্লারির সারথ SBI
িুষি স্বাক্ষর েরররে
মেট ব্যাি অি ইতন্ডয়া ভােরত িু টিরলে প্রচাে ও সমথিরনে জন্য টাটা তেরলে
সম্পূ ণি মাতলকানাধীন সহরোেী প্রততষ্ঠান জামরেদপু ে িু টিল ক্লারিে সারথ
একটি মকৌেলেত চুতি স্বােে করেরে। িু টিল মখলায় SBI-এে এটি এই
ধেরনে চুতি প্রথম চুতি। এই চুতিে মােরম SBI JFC-এে অন্যতম প্রধান
েনসে হরয় উঠরি, োে িরল SBI-এে মলারো জাতসিরত থাকরি।
ইতন্ডয়ান সু পাে তলে (ISL) পতেচালনা এিং ভােরত িু টিল মখলাে প্রচারেে
জন্য টাটা তেলস দ্বাো ঝা়িখরে মজআেতড টাটা মোটিস কমরেি স্থাপন কো
হরয়তেল। দুটি ব্র্যান্ড প্রথম দরলে মােরম এিং ইতন্ডয়ান সু পাে তলে (ISL)
সম্প্রচারেে সময়ও সতেয়ভারি ভিরদে সারথ জত়িত থাকরি। SBI এিং

ষপ.ষস. কোেী রাজযসভার েহাসষিি ষহসারি ষনযু ি হরযরেন
1982-ব্যারচে অিসেপ্রাপ্ত আইআেএস অতিসাে এিং মসন্ট্রাল মিাডি অি
ডাইরেক্ট টযারিস(CBDT) এে প্রািন মচয়ােম্যান প্ররমাদ চন্দ্র মমাদীরক
তপ.তপ.রক োমাচারুলু এে স্থারন োজযসভাে নতুন মহাসতচি তহসারি তনেুি কো
হরয়রে । এতদরক োমাচারুলুরক এক িেরেে মময়ারদে জন্য উপরদষ্ট্া তহরসরি
পু নতনিেুি কো হরয়রে। োমাচারুলুরক এখন োজযসভা সতচিালরয় উপরদষ্ট্া
তহরসরি তনরয়াে কো হরয়রে।
মসন্ট্রাল মিাডি অি ডাইরেক্ট টযারিস(CBDT) এে প্রািন মচয়ােম্যান প্ররমাদ
চন্দ্র মমাদী সংসরদে উি করেে নতুন মহাসতচি হরিন। োজযসভাে মচয়ােম্যান
এম মভিাইয়া নাইডু এই তিষরয় একটি আরদে স্বােে করেরেন।

রাহুল দ্রাষিডরে কোটরের জু রত্ার ব্র্যান্ড ‘কেরটার’ ব্র্যান্ড
অ্যাম্বারসডর ষহসারি েরনানীত্ েরা হরযরে
তেশুরদে জু রতা ব্র্যান্ড ‘মেরটা’ তিখ্যাত ভােতীয় তেরকটাে োহুল দ্রাতি়িরক
মকাম্পাতনে ব্র্যান্ড অযাম্বারসডে এিং পোমেিদাতা তহরসরি তনরয়ারেে ম াষণা

JFC-এে তডতজটাল েযাটিরমিও ভিরদে সারথ মোোরোে অব্যাহত থাকরি।

করেরে। মেরটা হল ভােরতে প্রথম D2C িু ট-মহলথ মকতন্দ্রক িু টওয়যাে
ব্র্যান্ড, ো ভােতীয় তেশুরদে জন্য তিরেষভারি তডজাইন কো হরয়রে। মেরটা

TVS কোটর UN কলািাল েেপ্যারক্ট কযা োরনর জন্য প্রথে

2020 সারলে মাচি মারস েতি কাোইল, সাো তকলরোে এিং পিন কারেতত
দ্বাো প্রতততষ্ঠত হরয়তেল।

ভারত্ীয 2-হুইলার ষনেি াত্া হরয উরেরে
TVS গ্রুরপে ফ্ল্যােতেপ মকাম্পাতন ‘TVS মমাটে’ তিরশ্বে িৃ হত্তম মস্বোরসিী
করপিারেট সাসরটইরনতিতলটি উরযাে ‘জাততসং

মগ্লািাল কমপ্যাক্ট

(UNGC)’- এ মোেদান করেরে। TVS মমাটে UNGC-মত মোেদানকােী
প্রথম ভােতীয় দু-চাকাে এিং ততন চাকাে োত়ি প্রস্তুতকােক হরয় উরঠরে।
টিতভএস মমাটে সহরোতেতামূলক প্রকেগুতলরতও তনেুি থাকরি ো
জাততসংর ে উন্নয়ন লেযমাত্রা, তিরেষ করে মটকসই উন্নয়ন লেযমাত্রাে
(এসতডতজ) অগ্রসে কেরি।
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ভারত্ীয অ্ধ্যাপে ষিেল প্যারটল আন্তজিাষত্ে আইন েষের্রন
ষনিি াষিত্ হরযরেন
ভােতীয় অোপক তিমল প্যারটল পাাঁচ িেরেে জন্য আন্তজিাততক আইন কতমেরন
তনিিাতচত হরয়রেন। তাে পাাঁচ িেরেে মময়াদ 1 জানুয়ােী, 2023 মথরক শুরু
হরি। অোপক প্যারটল োষ্ট্রীয় েো তিশ্বতিযালরয়ে ভাইস-চযারন্সলে এিং
ভােরতে জাতীয় তনোপত্তা উপরদষ্ট্া মিারডিে সদস্য। 51 িেে িয়সী প্যারটল
জাততসংর ে সাধােণ পতেষরদ 192 সদরস্যে মরে 163টি মভাট পান। এটি
তেল এতেয়া-প্যাতসতিক গ্রুরপ মকারনা প্রাথী দ্বাো প্রাপ্ত সরিিাি মভাট।
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এস.এন. প্রধানরে NCB-এর েহাপষরিালে ষহসারি ষনযু ি েরা
হরযরে
সতয নাোয়ণ প্রধানরক 31মে আেে 2024-এ তাে িেখারস্তে তাতেখ পেিন্ত
িা পেিতী আরদে না মদওয়া পেিন্ত একটি মডপু রটেরন নােরকাটিি করন্ট্রাল
িু যরো(NCB) এে মহাপতেচালক(DG) তহসারি তনেুি কো হরয়রে। তততন
NDRF-এে তডতজ তহসারি দাতয়রত্বে পাোপাতে NCB-ে তডতজ তহসারি
অতততেি দাতয়ত্ব পালন করেতেরলন। তদতেে পু তলে কতমেনাে তহরসরি তনেুি
োরকে আস্থানাে স্থারন তততন এনতসতি-ে তডতজ-ে দাতয়ত্ব সামলারিন।

Banking News in Bengali
RBI ষনিি াষিত্ NBFC-এর জন্য অ্ভযন্তরীণ ন্যাযপাল ব্যিস্থা িালু
েরররে
ভােতীয় তেজাভি ব্যাি দুই ধেরণে নন-ব্যাতিং আতথিক সংস্থাগুতলে(NBFCs)
জন্য অভযন্তেীণ ন্যায়পাল ব্যিস্থা চালু কোে ম াষণা করেরে। এই দুই ধেরনে
NBFC হল আমানত গ্রহণকােী এনতিএিতস(NBFCs-D), োে 10টি িা
তাে মিতে োখা েরয়রে এিং নন-তডরপাতজট গ্রহণকােী এনতিএিতস (NBFCsND), োে সম্পরদে আকাে 5,000 মকাটি এিং তাে মিতে পািতলক গ্রাহক

ডযাষনরযল ব্রুহলরে জাষত্সংঘ-ওযাডি িুড কপ্রাগ্রারের গুড উইল

ইন্টােরিস েরয়রে।

আম্বাসাডর ষহরসরি েরনানীত্ েরা হরযরে

িলস্বরূপ, NBFC-ে এই দুটি তিভােরক অভযন্তেীণ ন্যায়পাল(IO) তনরয়াে

েযাতনে-জামিান অতভরনতা ডযাতনরয়ল ব্রুহল জাততসংর ে ওয়াডি িু ড

কেরত হরি। RBI অভযন্তেীণ ন্যায়পাল তনরয়ারেে জন্য NBFC-মক েয়

মপ্রাগ্রারমে (UN-WFP) গুড উইল আম্বাসাডে তহসারি মরনানীত হরয়রেন।

মারসে সময়সীমা তদরয়রে।

সমগ্র তিরশ্ব তজরো হাোেরেে জন্য তততন WFP-এে এই তমেরন মোে

HDFC ব্যাক "Mooh Band Rakho" েযারম্পইরনর 2য

তদরয়রেন। গুড উইল আম্বাসাডে তহসারি তততন েুধাে প্রধান চালক সম্পরকি
অিেত কেরিন এিং তাত্েতণক চাতহদা ও েুধাে মূল কােরণে মমাকারিলায়
জাততসংর ে WFP-এে প্ররচষ্ট্ারক সিাে সামরন তুরল ধেরিন |

সংস্করণ িালু েরররে
HDFC ব্যাংক তলতমরটড আন্তজিাততক জাতলয়াতত সরচতনতা সপ্তাহ 2021
(নরভম্বে 14-20, 2021) এে সমথিরন জাতলয়াতত প্রততরোরধে জন্য সরচতনতা

MC কেষর েে ‘TRIFED আষে েরহাৎসরির’ ব্র্যান্ড

িা়িারত " Mooh Band Rakho" প্রচাোতভোরনে তদ্বতীয় সংকেণ চালু

অ্যাম্বারসডর ষহসারি ষনযু ি হরযরেন

করেরে। HDFC ব্যারিে লেয হল সমস্ত ধেরনে জাতলয়াততে তিষরয়

মকন্দ্রীয় উপজাতত তিষয়ক মন্ত্রী অজুি ন মুন্ডা ভেিান তিেসা মুন্ডাে নাতত সু খোম

মকাম্পাতনে গ্রাহকরদে অিেত কো এিং তাো মেন কােও সারথ মোপনীয়

মুন্ডা-এে উপতস্থততরত নয়া তদতেে তদতে হারট TRIFED (Tribal

ব্যাতিং তথ্য মেয়াে না করে তা তনতশ্চত কো । HDFC ব্যাি এই

Cooperative Marketing Development Federation
Ltd) আতদ মরহাৎসরিে উরদ্বাধন করেন৷ এই অনুষ্ঠারন অতলতম্পক পদক

প্রচাোতভোরনে অধীরন আোমী চাে মারস 2,000টি কমিোলাে আরয়াজন কেরি।

তিজয়ী এিং িিাে পদ্মতিভূষণ MC মমতে কমরক TRIFED আতদ

Summits & Conference News in Bengali

মরহাৎসরিে ব্র্যান্ড অযাম্বারসডে তহরসরি ম াষণা কো হয়। এটি একটি জাতীয়

ষসডষন ডাযালর প্রধানেন্ত্রী নররন্দ্র কোেী িিৃত্া ষেরলন

আতদিাসী উৎসি এিং উপজাতত তিষয়ক মন্ত্রক এিং ট্রাইরিরডে মেৌথ উরযাে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী তভতডও কনিারেরন্সে মােরম তসডতন ডায়লরে িিৃতা
তদরয়রেন। প্রধানমন্ত্রী ‘India’s technology evolution and
revolution’ তথরমে উপে অনুষ্ঠারন িিৃতা তদরলন | অরিতলয়ান
িযারটতজক পতলতস ইনতেটিউট কতৃিক 17-19 নরভম্বে, 2021 পেিন্ত
তসডতন ডায়লরেে আরয়াজন কো হরয়রে।
ইরভন্টটি োজননততক, ব্যিসাতয়ক এিং সেকােী মনতৃিৃ ন্দরক তডরিট কেরত,
নতুন ধােণা দততে কেরত এিং উদীয়মান ও সমারলাচনামূলক প্রেুতিে দ্বাো সৃ ষ্ট্
সু রোে এিং চযারলঞ্জগুতলে সাধােণ মিাঝাপ়িাে তদরক কাজ কোে জন্য একতত্রত
কেরি। তসডতন ডায়ালেটি হল তিরশ্বে আইনেৃ ঙ্খলা পতেতস্থততে উপে তডতজটাল
মডারমরনে পতন তনরয় আরলাচনা কোে জন্য সাইিাে এিং সমারলাচনামূলক
প্রেুতিে একটি িাতষিক েীষি সরম্মলন।
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Awards & Honours News in Bengali

Important Dates News in Bengali

কেরর্র রাষ্ট্রপষত্ কনপারলর কসনাপ্রধানরে 'কজনাররল অ্ি

14 নরভম্বর ষর্শু ষেিস ষহসারি পালন েরা হরযরে

ইষন্ডযান আষেি ' পরে ভূষিত্ েরররেন

ভােরতে প্রথম প্রধানমন্ত্রী পতন্ডত জওহেলাল মনরহরুে জন্মিাতষিকী উপলরে
প্রতত িেে 14ই নরভম্বে তেশু তদিস তহসারি পাতলত হয়। তেশু তদিসটি ভােরত
'িাল তদওয়াস' নারমও পতেতচত। তদিসটিে লেয হল তেশুরদে অতধকাে, েত্ন এিং
তেোে তিষরয় সরচতনতা িৃ তদ্ধ কো। এই তদরন তেশুরদে জন্য সাো মদরে অরনক
তেোমূলক এিং মপ্রেণামূলক অনুষ্ঠারনে আরয়াজন কো হয়।

1950 সারল শুরু হওয়া একটি ঐততরহযে ধাোিাতহকতায় মনপারলে মসনাপ্রধান
মজনারেল প্রভু োম েমিারক োষ্ট্রপতত োম নাথ মকাতিন্দ 'ভােতীয় মসনািাতহনীে
মজনারেল'-এে সম্মানসূ চক পরদ ভূতষত করেরেন। মনপাল সেকাে েত িেরেে
নরভম্বরে কাঠমান্ডু সিরেে সময় ভােতীয় মসনাপ্রধান মজনারেল এম এম
নাোভারনরক 'মনপাল মসনািাতহনীে মজনারেল' এে সম্মানসূ চক পদমেিাদা প্রদান
করেতেল।
এই অঞ্চরল সামতগ্রক মকৌেলেত স্বারথিে পতেরপ্রতেরত মনপাল ভােরতে জন্য
একটি গুরুত্বপূ ণি প্রততরিেী মদে | দুই মদরেে মনতাো প্রায়েই পু েরনা "রোটি
মিটি" সম্পরকি ে কথা উরেখ করেন। স্থলরিতষ্ট্ত মনপাল পণ্য ও পতেরষিা
পতেিহরনে জন্য ভােরতে উপে অরনক মিতে তনভি ে করে।

কেন্দ্রীয ক্রীডা েন্ত্রী অ্নু রা োকুর SAI প্রাষত্ষ্ঠাষনে পু রস্কার
প্রোন েরররেন মকন্দ্রীয় েুি তিষয়ক ও েী়িা মন্ত্রী শ্রী অনুোে ঠাকুে নয়া তদেীরত 246 জন
েী়িাতিদ ও মকাচরক প্রথম SAI প্রাততষ্ঠাতনক পু েকাে প্রদান করেরেন।
জওহেলাল মনহরু মেতডয়ারম অনুষ্ঠান চলাকালীন মমাট 162 জন েী়িাতিদ
এিং 84 জন মকাচরক জাতীয় ও আন্তজিাততক প্রততরোতেতায় তারদে
পােিেম্যারন্সে জন্য অসামান্য পু েষ্কাে এিং মসো পু েষ্কাে তিভারে মরনানীত
করে পু েষ্কাে প্রদান কো হরয়রে। নেদ পু েকারেে মমাট পতেমাণ 85.02 লে
টাকা।
পু রস্কার সম্পরেি ত্থ্যািলী:
তিতভন্ন েী়িা প্রচাে প্রকরেে অধীরন 2016 মথরক জাতীয় ও আন্তজিাততক
প্রততরোতেতায় অযাথরলট এিং মকাচরদে ব্যততেমী পােিেম্যারন্সে জন্য এই
SAI পু েকাে মদওয়া হরয়রে। 2016-17, 2017-18, 2018-19 এিং
2019-20 িেরেে জন্য মোগ্য প্রাথীরদে উরদ্বাধনী পু েকােও প্রদান কো
হরয়রে।

ষেরর্ার ভারত্ীয ভাইরযরা িজিয প্রেরল্পর জন্য ষর্শু র্াষন্ত পু রস্কার
ষজরত্রে
তদতে-তভতত্তক দুই তকরোে ভাই তভহান(17) এিং নভ আেেওয়াল(14)
েৃ হস্থালীে িজিয পু নিিযিহাে করে তারদে েহরেে দূষণ মমাকারিলাে জন্য 17তম
িাতষিক তকডসোইটস ইন্টােন্যােনাল তচলরড্রনস তপস প্রাইজ তজরতরে৷ ভােতীয়
মনারিল োতন্ত পু েকাে তিজয়ী দকলাে সতযাথীে হারত সম্মানজনক পু েকােটি
মপরয়রেন এই জু টি। Vihan এিং Nav হাজাে হাজাে িাত়ি, কু ল এিং
অতিস মথরক আিজিনা আলাদা কো এিং িজিয সংগ্রহ কোে জন্য একটি "One
Step Greener" উরযাে দততে করেরে।
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14 নরভম্বর ষিে ডাযারিটিস ষেিস ষহসারি পালন েরা হরযরে
প্রতত িেে 14ই নরভম্বে তিশ্ব ডায়ারিটিস তদিস তহসারি পালন কো হয়। এই
কযারম্পইরনে লেয হল ডায়ারিটিরস আোন্ত ব্যতিরদে সহায়তায় নাসিো মে
গুরুত্বপূ ণি ভূতমকা পালন করে মস সম্পরকি সরচতনতা িৃ তদ্ধ কো। তিশ্ব ডায়ারিটিস
তদিস 2021-23 এে তথম হল: "Access to Diabetes Care"।
2007 সারল সাধােণ পতেষদ 14 নরভম্বে তদনটিরক তিশ্ব ডায়ারিটিস তদিস
তহসারি মরনানীত করে মেজু রলেন 61/225 েৃ হীত হরয়তেল।

কের্ 16ই নরভম্বর অ্ষডট ষেিরসর 1ে সংস্করণ পালন েরররে
ভােরতে কম্পরট্রালাে অযান্ড অতডটে মজনারেল(CAG) এে ঐততহাতসক উত্স
এিং েত করয়ক িেে ধরে োসন, স্বেতা এিং জিািতদতহতাে মেরত্র মে
অিদান মেরখরে তা তচতিত কোে জন্য 16ই নরভম্বে অতডট তদিস তহসারি
পাতলত হয়। িতি মারন, জম্মু কাশ্মীরেে UT-এে প্রািন মলিরটন্যান্ট েভনিে G.
C. Murmu ভােরতে CAG তহরসরি দাতয়ত্ব পালন কেরেন। তততন ভােরতে
14তম CAG। 2020 সারলে আেরে তাে মময়াদ শুরু হয়।

16 নরভম্বর জাত্ীয কপ্রস ষেিস ষহসারি পালন েরা হয
ভােরত স্বাধীন ও দাতয়ত্বেীল সংিাদপত্র উদোপরনে জন্য প্রতত িেে 16ই
নরভম্বে জাতীয় মপ্রস তদিস তহসারি পালন কো হয়। এই তদরন মপ্রস কাউতন্সল
অি ইতন্ডয়া একটি দনততক প্রহেী তহসারি কাজ শুরু করে োরত মপ্রসগুতল উি
মান িজায় োরখ এিং মকানও প্রভাি িা হুমতক দ্বাো িাধাগ্রস্ত না হয়। এটি মসই
তদনটিরকও স্মেণ করে েখন মপ্রস কাউতন্সল অি ইতন্ডয়া কাজ শুরু করেতেল।

আন্তজিাষত্ে সহনর্ীলত্া ষেিস: 16 নরভম্বর
জাততসং প্রতত িেে 16 নরভম্বে ‘আন্তজিাততক সহনেীলতা তদিস’ তহসারি
পালন করে। জাততসং সংকৃতত ও জনেরণে মরে পােেতেক মিাঝাপ়িাে
মােরম সহনেীলতা মজােদাে কেরত প্রততশ্রুততিদ্ধ।

ষিে COPD ষেিস 2021: 17 নরভম্বর
েতনক অিিাকটিভ পালরমানাতে তডতজজ (COPD) সম্পরকি সরচতনতা
িা়িারত এিং সাো তিরশ্ব COPD েরত্নে উন্নততে জন্য প্রতত িেে নরভম্বরেে
তৃতীয় িু ধিাে তিশ্ব COPD তদিস তহসারি পালন কো হয়। তিশ্ব COPD তদিস
2021 17 নরভম্বে, 2021-এ পাতলত হয় ৷ 2021 সারলে েতনক অিিাকটিভ
পালরমানাতে তডতজজ (COPD) এে তথম হল স্বাস্থযকে িু সিু স - Healthy
Lungs – Never More Important ৷
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17 নরভম্বর জাত্ীয েৃ ী ষেিস ষহসারি পালন েরা হয

জাত্ীয নিজাত্ে সপ্তাহ 2021: 15-21 নরভম্বর

ভােরত মৃ েী মোে সম্পরকি সরচতনতা িা়িারনাে জন্য মৃ েী িাউরন্ডেন দ্বাো
প্রতত িেে 17 নরভম্বে জাতীয় মৃ েী তদিস তহসারি পালন কো হয়। মৃ েী মতস্তরষ্কে
একটি দী স্থি ায়ী ব্যাতধ, ো িােিাে 'তখাঁচুতন' িা 'তিট' দ্বাো তচতিত কো হয়।
নরভম্বে মাসটিরক ‘জাতীয় মৃ েীরোে সরচতনতা মাস’ তহরসরি পালন কো হয়।

ভােরত প্রতত িেে 15 মথরক 21 নরভম্বে জাতীয় নিজাতক সপ্তাহ তহসারি

ভাররত্র এষপরলপষস িাউরন্ডর্রনর ইষত্হাস:
জাতীয় মৃ েী তদিস হল একটি জাতীয় পেিারয়ে প্রচাোতভোন, ো ভােরতে
এতপরলপতস িাউরন্ডেন দ্বাো ভােরত মৃ েী মোরেে প্ররকাপ কমারত শুরু কো

তেশুমৃ তুযে হাে কমারনা।

হরয়রে। মুম্বাই, মহাোরষ্ট্র ভােরতে মৃেী িাউরন্ডেন 2009 সারল ডাাঃ তনমিল সূ েি
দ্বাো প্রতততষ্ঠত হরয়তেল। ভােরতে এতপরলপতস িাউরন্ডেন একটি অলাভজনক
সংস্থা, ো তখাঁচুতনরত আোন্ত ব্যতিরদে পতেপূ ণি জীিন মপরত এিং সমারজ মৃ েী
মোে সম্পরকি তারদে দৃতষ্ট্ভতে পতেিতি ন কেরত সহায়তা করে।

2021 সারল ষিে ের্ি ন ষেিস: 18ই নরভম্বর

পালন কো হয়। সপ্তাহটি পালরনে মূল উরেশ্য হল স্বাস্থয খারতে একটি প্রধান
অগ্রাতধকাে মেত্র তহসারি নিজাতরকে স্বারস্থযে গুরুত্বরক আেও মজােদাে কো
এিং নিজাতরকে সময়কারল তেশুরদে স্বাস্থযরসিাে অিস্থাে উন্নততে মােরম
জাতীয় নিজাতক সপ্তাহ 2021-এে তথম হল ‘Safety, quality and
nurturing care – the birthright of every
newborn'। 2014 সারল ভােত নিজাতক এিং মৃ ত জরন্মে
প্রততরোধরোগ্য মৃ তুয দূে কোে জন্য মগ্লািাল এভতে তনউিনি অযাকেন েযারনে
সারথ সাতেিদ্ধভারি ইতন্ডয়া তনউিনি অযাকেন েযান (INAP) চালু কো প্রথম
মদে হরয় ওরঠ।

তিশ্ব দেিন তদিসটি প্রতত িেে নরভম্বে মারসে তৃতীয় িৃ হেততিাে পাতলত

552 ত্ে গুরু নানে জযন্তী ষেিস 19 নরভম্বর 2021 এ পালন

হয়।2021 সারল, তদনটি 18ই নরভম্বে পর়ি।তিশ্ব দেিন তদিস 2021

েরা হল

মানুরষে সামাতজক, সাংকৃততক, মভৌরোতলক এিং োজননততক পতেরিরেে সারথ
মানুরষে তিতভন্ন তমথতিয়া সম্পরকি আরলাচনাে সূ চনা করে। োে অন্ততনিতহত
উরেশ্যটি হল - আমারদে সমসামতয়ক সমারজ দেিরনে অিদান এিং তাো মে

তেখ প্রততষ্ঠাতা গুরু নানক মদি জন্মিাতষিকী তহরসরি প্রতত িেে ‘গুরু নানক

চযারলঞ্জগুতলে মুরখামুতখ হয়, তিরেষ করে মহামােী সম্পরকি আেও ভারলাভারি
মিাঝাে মচষ্ট্া কো।

19 নরভম্বর ষিে কর্ৌিা ার ষেিস ষহসারি পালন েরা হয
তিশ্ব মেৌচাোে তদিস 19মে নরভম্বে 2021 তাতেরখ সাো তিরশ্ব পাতলত হয়।
তিশ্বব্যাপী স্যাতনরটেন সংকরটে মমাকারিলায় তিতভন্ন পদরেপরক অনুপ্রাতণত
কোে জন্য এই তদনটি পালন কো হয়। স্যাতনরটেরনে উন্নততে লেয অজিরনে

জয়ন্তী তদিস’ পালন কো হয়। এই িেেটি গুরু নানরকে 552তম জন্মিাতষিকী,
ো প্রকাে উত্সি িা গুরু পু েি নারমও পতেতচত, কােণ এটি তেখ সম্প্রদারয়ে
জন্য একটি গুরুত্বপূ ণি উত্সি তহসারি তচতিত ৷ গুরু নানক হরলন দেজন তেখ
গুরুে মরে প্রথম, তেতন সমগ্র তিশ্বরক আরলাতকত করেতেরলন িরল মরন কো
হয়। তততন 1469 সারল তালওয়াতন্দ নারম একটি গ্রারম জন্মগ্রহণ করেন, ো
িতি মারন পাতকস্তারনে নানকানা সারহরি অিতস্থত।
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জন্য মানুষরক অিহত কো, জত়িত কো এিং অনুপ্রাতণত কোে জন্য তদিসটি
পালন কো হয় এিং এে লেয হল সকরলে জন্য জল এিং স্যাতনরটেরনে

আইষসষস আ ােী 10 টি পু রুিরের ষক্ররেট টুনি ারেরন্টর

প্রাপ্যতা এিং মটকসই ব্যিস্থাপনা তনতশ্চত কো। তিশ্ব টয়রলট তদিস 2021 এে

আরযাজে কেরর্র নাে কঘািণা েরররে

তথম হল: " valuing toilets"।

আন্তজিাততক তেরকট কাউতন্সল (ICC) 2024-2031 সারলে ICC
পু রুষরদে 14 টি সাদা-িল ইরভরন্টে আরয়াজক মদরেে নাম ম াষণা করেরে।
ভােত 2029 সারলে চযাতম্পয়ন্স ট্রতি এিং 2026 সারলে ICC পু রুষরদে
টি-মটারয়তন্ট তিশ্বকাপ শ্রীলিাে সারথ েুগ্মভারি আরয়াজন কেরত চরলরে |
এো়িা ভােত 2031 সারলে ICC পু রুষরদে 50-ওভারেে তিশ্বকাপ
িাংলারদরেে সারথ েুেভারি মহাে কেরত প্রস্তুত।
মিাডি অি করন্ট্রাল িে তেরকট ইন ইতন্ডয়াে মপ্রতসরডন্ট মসৌেভ োেু লী এিং
তেরকট ওরয়ে ইতন্ডরজে মপ্রতসরডন্ট তেতক কাতেট সহ মাটিিন মেরডরনে
সভাপততরত্ব আইতসতস মহাতেং সাি-কতমটিে তোিধারন একটি
প্রততরোতেতামূলক তিতডং প্রতেয়াে মােরম আরয়াজকরদে তনিিাচন কো
করেতেল|
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আইষসষস ইরভরন্টর আরযাজে:
ইরভন্ট

কহাে

2024 ICC পু রুষরদে T20 তিশ্বকাপ

মাতকি ন েুিোষ্ট্র এিং ওরয়ে
ইতন্ডজ

ষভষভএস লক্ষ্মণ পরিত্ী জাত্ীয ষক্ররেট এোরডষের (NCA)
প্রধান ষহরসরি োষযত্ব কনরিন
মিাডি অি করন্ট্রাল িে তেরকট ইন ইতন্ডয়া (BCCI) সভাপতত মসৌেভ োেু তল
তনতশ্চত করেরেন মে ভােরতে প্রািন ব্যাটসম্যান তভতভএস লক্ষ্মণ জাতীয়
তেরকট একারডতমে (NCA) পেিতী প্রধান হরিন। লক্ষ্মণ তাে প্রািন ব্যাটিং

2025 ICC পু রুষরদে চযাতম্পয়ন্স ট্রতি

পাতকস্তান

2026 ICC পু রুষরদে T20 তিশ্বকাপ

ভােত ও শ্রীলিা

2027 ICC পু রুষরদে 50 ওভারেে

দতেণ আতিকা, তজম্বািু রয় ও

তিশ্বকাপ

নাতমতিয়া

2028 ICC পু রুষরদে T20 তিশ্বকাপ

অরিতলয়া ও তনউতজল্যান্ড

মটতনরস মেরনে োেিাইন মুগুরুজা িাইনারল এরস্তাতনয়াে অযারনট

2029 ICC পু রুষরদে চযাতম্পয়ন্স ট্রতি

ভােত

কন্টাতভটরক 6-3, 7-5 এ পোতজত করে তনরজে প্রথম WTA িাইনাল

ইংল্যান্ড, আয়ােল্যান্ড এিং

মখতাি অজিন করেন। মুগুরুজাও প্রথম েযাতনয়াডি তেতন WTA িাইনাল

কটল্যান্ড

তজরতরেন। মুগুরুজা তদ্বতীয় মসরট মব্র্ক মথরক তিরে ল়িাই করেন, ম্যারচে

ভােত ও িাংলারদে

মেষ চােটি মেম তজরত তততন তনরজে মকতেয়ারেে 10তম তেরোপা তজরত মনন।
ডািলরস মচরকে িােরিাো মেতজরকাভা এিং কারততেনা তসতনয়ারকাভা চীনা

2030 ICC পু রুষরদে T20 তিশ্বকাপ
2031 ICC পু রুষরদে 50 ওভারেে
তিশ্বকাপ

লু ইস হযাতমল্টন(মাতসিতডজ-মগ্রট তব্র্রটন) 2021 F1 সাও পাওরলা গ্রযান্ড তপ্রি
তজরতরে( ো আরে ব্র্াতজতলয়ান গ্রযান্ড তপ্রি নারম পতেতচত)। ম্যাি
িু ল

এিং ভালরততে
মিাটাস(মাতসিতডজ-তিনল্যান্ড) ব্র্াতজতলয়ান গ্রযান্ড তপ্র 2021-এ তৃতীয় হরয়রেন।

–

মনদােল্যান্ডস)

তদ্বতীয়

ম্যাি ভােিারপন 312.5 পরয়ন্ট তনরয় তিরশ্বে ড্রাইভােরদে তাতলকায় এতেরয়
েরয়রেন, লু ইস হযাতমল্টরনে (318.5) মথরক 19 পরয়ন্ট এতেরয়।

কসৌরভ

াঙ্গুলী ICC পু রুিরের ষক্ররেট েষেটির কিযারম্যান

ষহরসরি ষনযু ি হরযরেন
BCCI-এে সভাপতত মসৌেভ োেু লী ICC মিাডি তমটিং-এে সময় ICC
পু রুষরদে তেরকট কতমটিে মচয়ােম্যান তহরসরি তনেুি হরয়রেন। মসৌেভ োেু তল,
অতনল কুম্বরল এে দ্বাো স্থলাতভতষি হরিন, তেতন 2012 সারল এই পরদে
দাতয়ত্ব গ্রহণ করেতেরলন। অতনল কুম্বরল সরিিাি ততনটি পৃ থক মােরম, ততন িেে
মময়ারদে মরে পদতযাে করেরেন।
মিাডি এটিও অনুরমাদন করেরে মে, পু রুষরদে মখলাে সারথ সামঞ্জস্য কোে জন্য
মতহলারদে তেরকরট প্রথম-মেণীে মেিাদা এিং A মেণীতিভাে তাতলকা প্ররয়াে
কো হরি এিং পূ িিিতীভারি তা প্ররয়াে কো হরি। আোমী তদরন ICC মতহলা
কতমটি ICC মতহলা তেরকট কতমটি তহসারি পতেতচত হরি এিং মতহলারদে
তেরকট তেরপাটি কোে সমস্ত তসদ্ধান্ত মনওয়াে দাতয়ত্ব সোসতে তসইতস (CEC)
এে েরয়রে।ওরয়ে ইতন্ডরজে তেরকট তসইও (CEO)জতন মগ্রভরক
আইতসতস(ICC) মতহলা তেরকট কতমটিরত তনেুি কো হরয়রে।
10

কেরনর ারিাইন েু গুরুজা 2021 WTA িাইনারল ষজরত্রেন

তাইরপই এে হতসরয়হ সু -ওরয়ই এিং মিলতজয়ারমে এতলস মমেরটনসরক 6-

লু ইস হযাষেল্টন 2021 F1 ব্র্াষজষলযান গ্রযান্ড ষপ্রি ষজরত্রেন

ভােিারপন(রেড

সহকমী োহুল দ্রাতির়িে কাে মথরক দাতয়ত্ব মনরিন, তেতন সম্প্রতত েতি োস্ত্রীে
মময়াদ মেষ হওয়াে পে ভােতীয় দরলে প্রধান মকাচ তহরসরি তনেুি হরয়রেন।

3, 6-4 মকারে পোতজত করেরেন।

িাষেি ংহাে 2022 েেনওরযলথ ক েরস েষহলা ষক্ররেরটর
অ্ষভরিে হরত্ িরলরে
িাতমিংহাম 2022 কমনওরয়লথ মেমরসে প্রথম ম্যারচে ম াষণা কো হরয়রে।
মতহলা তেরকরটে টি-মটারয়তন্ট িেম্যারট কমনওরয়লথ মেমরস অতভরষক হরত
চরলরে | 1998 সংকেরণ মাতল্ট-মোটিিং মোতপরস মেষিাে তেরকট মখলা
অনুতষ্ঠত হরয়তেল | কুয়ালালামপু রে মতহলারদে তেরকট টি-মটারয়তন্ট
প্রততরোতেতা 29জু লাই মথরক এজিােন মেতডয়ারম অনুতষ্ঠত হরি | মব্র্াঞ্জ এিং
স্বণিপদরকে ম্যাচ 7 আেে অনুতষ্ঠত হরি।

অ্রেষলযা ত্ারের প্রথে টি-কটারযষন্ট ষিেোরপর ষর্ররাপা
ষজরত্রে
িাইনারল তনউতজল্যান্ডরক 8 উইরকরট হাতেরয় অরিতলয়া তারদে প্রথম টিমটারয়তন্ট তিশ্বকারপে তেরোপা তজরতরে। িাইনারল 173 োরনে টারেিট
কখরনাই সহজ নয় তকন্তু তমরচল মােি এিং মডতভড ওয়ানিারেে(38 িরল 53)
মদৌলরত তাো 18.5 ওভারে ম্যাচটি তজরত োয় | ম্যারচে মসো মখরলায়া়ি
তনিিাতচত হরয়রেন তমরচল মােি।
ICC পু রুিরের T20 ষিেোপ 2021 সম্পরেি:
ICC পু রুষরদে T20 তিশ্বকাপ 2021 ওমান তেরকট একারডতম গ্রাউরন্ড
17 ই অরক্টািে 2021 তাতেরখ শুরু হরয়তেল | িাইনাল ম্যাচটি 14 নরভম্বে
দুিাইরত হরয়তেল েখন টুনিারমরন্টে দুটি মসো দল অরিতলয়া এিং তনউতজল্যান্ড
এরক-অপরেে সারথ মুরখামুতখ হরয়তেল। ভােরত COVID-19 পতেতস্থততে
কােরণ সংেুি আেি আতমেিাতহরত এিং ওমারন স্থানান্ততেত কো হরয়তেল।
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2007 কথরে 2021 সাল পযি ন্ত ষিেোরপ ষিজযীরের ত্াষলো:

2010

ইংল্যান্ড

2007 কথরে 2021 সাল পযি ন্ত ষিেোরপ

2012

ওরয়ে ইতন্ডস

ষিজযীরের ত্াষলো

2014

শ্রীলিা

সাল

ষিজযী

2016

ওরয়ে ইতন্ডস

2007

ইতন্ডয়া

2021

অ্রেষলযা

2009

পাতকস্তান

ICC পু রুিরের T20 ষিেোপ ষিজযীরের ত্াষলো, রানাসি আপ, কেযার অ্ি দ্য ষসষরজ, টপ রান কস্কারার, সরিি াচ্চ উইরেট গ্রহীত্া এিং কভনু য
সম্পরেি ষিস্তাষরত্ ষিরেিণ ষনরি কেওযা হল:
Year

ষিজযী

রানার আপ

ষসষররজর কসরা
কখরলাযার

সিরিরয কিষর্ রান
সংগ্রহোরী

সিরিরয কিষর্ উইরেট
সংগ্রহোরী

স্থান

2021

অরিতলয়া

তনউতজল্যান্ড

মডতভড ওয়ানিাে

িািে আজম

ওয়াতনন্দু হাসোো

ওমান ও সংেুি
আেি আতমেোতহ

2016

ওরয়ে
ইতন্ডজ

ইংল্যান্ড

তিোট মকাহতল

তাতমম ইকিাল

মমাহাম্মদ নিী

ভােত

2014

শ্রীলংকা

ভােত

তিোট মকাহতল

তিোট মকাহতল

আহসান মাতলক ও ইমোন
তাতহে

িাংলারদে

শ্রীলংকা

মেন ওয়াটসন

মেন ওয়াটসন

অজন্তা মমতন্ডস

শ্রীলংকা

2010

ওরয়ে
ইতন্ডজ
ইংল্যান্ড

অরিতলয়া

মকতভন তপটােরসন

মারহলা জয়ািধিরন

ডাকি ন্যারনস

ওরয়ে ইতন্ডজ

2009

পাতকস্তান

শ্রীলংকা

ততলকেরত্ন তদলোন

ততলকেরত্ন তদলোন

উমে গুল

ইংল্যান্ড

2007

ভােত

পাতকস্তান

েহীদ আতিতদ

ম্যাথু মহরডন

উমে গুল

দতেন আতিকা

2012

2007 কথরে 2021 সাল পযি ন্ত কের্ষভষত্তে টি-কটারযষন্ট ষিেোপ
ষিজযীরের ত্াষলো কেরখ কনওযা যাে:

Obituaries News in Bengali

কেরর্র নাে

ষিজরযর সংখ্যা

ষিজযী িের

প্রিীণ ক্রীডা ধারাভাষ্যোর এিং িুটিল ষিরর্িজ্ঞ নষভ োপাষডযা
প্রযাত্ হরযরেন

ওরয়ে ইতন্ডজ

2

2012, 2016

প্রিীণ মলখক, িু টিল সাংিাতদক এিং েী়িা ধাোভাষ্যকাে নতভ কাপাতডয়া

ভােত

1

2007

স্বাস্থযেত জটিলতাে কােরণ প্রয়াত হরয়রেন | তারক প্রায়ই 'ভােতীয় িু টিরলে

পাতকস্তান

1

2009

কণ্ঠস্বে' িলা হরতা। এই তিখ্যাত ধাোভাষ্যকাে নয়টি তিিা তিশ্বকাপ, মসইসারথ

ইংল্যান্ড

1

2010

অতলতম্পক, এতেয়ান মেমস এিং কমনওরয়লথ মেমস কভাে করেতেরলন।

শ্রীলংকা

1

2014

অরিতলয়া

1

2021

একজন মলখক তহসারি কাপাতডয়া মিয়ােিু ট টু িু টস, য মমতন লাইভস অি
ইতন্ডয়ান িু টিরলে মরতা িই তলরখরেন।

আরলেজান্ডার কজররভ ষভরযনা কটষনস ওরপন 2021 ষজরত্রেন

ষিখ্যাত্ কলখে আনন্দ র্কর পান্ডয প্রযাত্ হরযরেন

জামিান মপোদাে মটতনস মখরলায়া়ি আরলকজান্ডাে সাো মজরেভ ইউনাইরটড

তিশ্ব তহন্দু পতেষরদে (VHP) প্রািন সহ-সভাপতত আনন্দ েিে পান্ডয প্রয়াত
হরয়রেন | মৃ তুযকারল তাে িয়স তেল 99 িেরেেও মিতে। তততন তেরলন একজন

মেটস অি আরমতেকা (USA) এে িাতন্সস টিয়ারিারক পোতজত করে
তভরয়না ওরপন 2021 িা এেরে ব্যাংক ওরপন 2021- তসজরনে পঞ্চম ATP
তেরোপা তজরতরেন এিং সামতগ্রকভারি তাে 18তম তেরোপা। িতি মারন
আরলকজান্ডাে মজরেভ ATP তিশ্ব েযাতিংরয় তৃতীয় স্থারন েরয়রেন।
11

তিতেষ্ট্ মলখক এিং িু তদ্ধজীিী, তেতন ইততহাস, জননীতত এিং আোতিকতাে উপে
ব্যাপকভারি তলরখরেন। তততন VHP-মত সতেয় তেরলন এিং সমাজরসিাে
উরেরশ্য তনাঃস্বাথিভারি কাজ করেতেরলন।
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ষিে ষিখ্যাত্ ষেংিেষন্ত কলখে উইলিার ষিথ প্রযাত্ হরযরেন
আন্তজিাততকভারি তিখ্যাত জাতম্বয়ায় জন্মগ্রহণকােী দতেণ আতিকান মলখক
উইলিাে তস্মথ প্রয়াত হরয়রেন | মৃ তুযকারল তততন 88 িেে িয়সী তেরলন।
তিশ্বব্যাপী সিিাতধক তিতেত িইরয়ে মলখক 49টি উপন্যাস তলরখরেন এিং
30টিেও মিতে ভাষায় তিশ্বব্যাপী 140 তমতলয়রনেও মিতে কতপ তিতে করেরেন।
তততন 1964 সারল তাে প্রথম উপন্যাস " When the Lion Feeds" এে
মােরম খ্যাতত অজিন করেতেরলন ো 15 টি তসকুযরয়ল সহ চলতিরত্র পতেণত
হরয়তেল। তস্মথ 2018 সারল তাে আিজীিনী "On Leopard Rock"
প্রকাে করেরেন।

পদ্মষিভূিণ পু রস্কারপ্রাপ্ত ইষত্হাসষিে ও কলখে িািাসারহি
পু রন্দরর প্রযাত্ হরযরেন
তিখ্যাত ইততহাসতিদ, িিা এিং মহাোরষ্ট্রে প্রখ্যাত মলখক িলওয়ান্ত মমারেশ্বে
পু েন্দরে প্রয়াত হরয়রেন| মৃ তুযে সময় তাাঁে িয়স তেল 99 িেে । মলখক
‘িািাসারহি পু েন্দে’ নারম পতেতচত তেরলন। পু েন্দরে মাোঠা মোদ্ধা োজা
েত্রপতত তেিাজী মহাোজ সম্পরকি ব্যাপকভারি তলরখরেন। তততন 'তেি োতহে'
উপাতধ গ্রহণ করেতেরলন োে আেতেক অথি ‘তেিাজীে িাডি’। তততন 25 জানুয়ােী
2019-এ ভােরতে তদ্বতীয়-সরিিাি মিসামতেক পু েকাে পদ্মতিভূষরণ ভূতষত হন।

Defence News in Bengali
6ত্ে ভারত্-ফ্রান্স ষবপাষক্ষে কসনা েহডা ‘EX SHAKTI
2021’ শুরু হরযরে
ভােত এিং িারন্সে মনৌিাতহনী 15 মথরক 26 নরভম্বে, 2021 পেিন্ত
িারন্সে মিজু রস তদ্বিাতষিক প্রতেেণ মহ়িা "EX SHAKTI 2021" এে
6তম সংকেণ পতেচাতলত হরে। ভােতীয় মসনািাতহনীে প্রতততনতধত্ব কেরি
মোখিা োইরিলস পদাততক ব্যাটাতলয়ন এিং িান্স মসনািাতহনীে প্রতততনতধত্ব
কেরি 6তম লাইট আমিাডি তব্র্রেরডে 21 তম মমতেন ইনিযাতন্ট্র মেতজরমরন্টে
দসন্যো।

ইরন্দা থাই সেষিত্ প্যারোরলর 32ত্ে সংস্করণ শুরু হরযরে৷
ভােতীয় মনৌিাতহনী এিং েয়যাল থাই মনৌিাতহনীে মরে ভােত-থাইল্যান্ড সমতিত
প্যারট্রাল(ইরন্দা-থাই কপিযাট) এে 32তম সংকেণ 12-14 নরভম্বে 2021 মথরক
পতেচাতলত হরত চরলরে । ভােতীয় মনৌ জাহাজ(INS) কামুিক এিং ম্যারজতেস
থাইল্যান্ড জাহাজ (এইচটিএমএস) টায়ানচন এই কপিাট-এ অংেগ্রহণ করেরে।

ভারত্ীয কনৌিাষহনীরত্ িত্ুথি কস্কাষপি ন সািরেষরন 'কভলা' যু ি
হরযরে

ষিখ্যাত্ ভারত্ীয কলখে োন্নু ভান্ডারী প্রযাত্ হরযরেন

প্ররজক্ট-75, ইয়াডি 11878-এে 4থি কেতপন সািরমতেনটি ভােতীয় মনৌিাতহনীে

তিখ্যাত মলখক মান্নু ভান্ডােী প্রয়াত হরয়রেন | মৃ তুযকারল তততন 90 িেে িয়সী
তেরলন। তততন 1931 সারল মেপ্ররদরেে ভানপু ো েহরে জন্মগ্রহণ করেন এিং
োজস্থারনে আজমীরে মির়ি ওরঠন। তাে িািা সু খসম্পাত োই তেরলন একজন

কারে মপৌাঁরে মদওয়া হরয়রে, ো INS (ইতন্ডয়ান মনভাল তেপ) মভলা তহসারি
কতমেন কো হরি। প্ররজক্ট-75-এে মরে িারন্সে মমসাসি মনভাল গ্রুরপে

স্বাধীনতা সংগ্রামী, তেতন ইংরেতজ মথরক তহতন্দ এিং ইংরেতজ মথরক মাোঠি
অতভধারন কাজ কেরতন। ভান্ডােী তহতন্দ সাতহরতযে নতয় কাহাতন আরন্দালরনে
অন্যতম প্রধান সদস্য তেরলন।

(MDL) মুম্বাই (মহাোষ্ট্র) দ্বাো Scorpene তডজাইরনে েয়টি সািরমতেরনে

ভান্ডােীে তকেু উরেখরোগ্য কারজে মরে েরয়রে মহারভাজ (1979), এক মেট
সাইলাি (1962), ইরয়ই সাচ হযায় অে আতনয়া কাহাতনয়া (1966), ততন
তনোরহন এক তাসভীে (1969), এিং তত্রেঙ্কু (1999)।

সহরোতেতায় Mazagon Dock Shipbuilders Limited
তনমিাণ অন্তভুিি েরয়রে। িতি মারন, প্ররজক্ট-75-এে অধীরন ততনটি সািরমতেন
ভােতীয় মনৌিাতহনীে সারথ কাজ কেরে। INS কেঞ্জ, INS কালভাতে এিং
INS খারন্দতে।

Books & Authors News in Bengali
ডঃ অ্জয কুোর ‘FORCE IN STATECRAFT’ নারে এেটি
িই প্রোর্ েরররেন
ভােরতে প্রততেো সতচি ডাঃ অজয় কুমাে নয়াতদতেরত ‘FORCE IN
STATECRAFT’ নারম একটি িই প্রকাে করেরেন। িইটি তিরদ্রাহ-তিরোধী
অতভোন, উত্তে-পূ রিি সং ষি, তিমান েতি, পােমাণতিক ভতে ইতযাতদ তিষরয়ে
উপে প্রিরেে সংকলন |
এটি ন্যােনাল তডরিন্স করলরজে (এনতডতস) কমান্ডযান্ট এয়াে মােিাল দীরপন্দু
মচৌধু েী এিং এনতডতস এয়াে ভাইস মােিাল (ডক্টে) অজুি ন সু ব্র্ামাতনয়াম (অি.)
এে মপ্রতসরডরন্টে মচয়াে অি এতিরলন্স দ্বাো সংকতলত হরয়রে।
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অ্জয ষেব্বার এিং সালোন আষনস কসারজর "আনশ্যােষলং
ইষন্ডযা" ষর্ররানারের এেটি িই প্রোষর্ত্ হরযরে

কেরি। ভােতীয় অযান্টাকি টিক মপ্রাগ্রাম 1981 সারল শুরু হরয়তেল এিং 40টি
দিজ্ঞাতনক অতভোন সম্পন্ন করেরে।

"আনশ্যাকতলং ইতন্ডয়া: হাডি ট্রুথস অযান্ড তক্লয়াে চরয়স িে ইরকানতমক
তেভাইভাল" তেরোনারমে একটি িই তলরখরেন অজয় তেব্বাে এিং সালমান
আতনস মসাজ।

UBS প্রেল্প FY22-এর জন্য ভাররত্র ষজষডষপ িৃ ষির পূ িিাভাস

Miscellaneous News in Bengali

সু ইস মব্র্াকারেজ িামি, UBS তসতকউতেটিজ 2021-2022 সারলে জন্য

BRO ষিরের সরিি াচ্চ কোটরযানরযাগ্য রাস্তার জন্য ষ ষনস ওযাডি
করেডি েরররে

ভােরতে তজতডতপ িৃ তদ্ধে অনুমান 8.5 েতাংে মথরক পতেিতি ন করে 9.5

9.5% ষনধি ারণ েরররে -

েতাংে করেরে।

িডিাে মোডস অেিানাইরজেন লাদারখে মকন্দ্রোতসত অঞ্চরল 19,024 িু ট 0.73
ইতঞ্চ (5798.251 তম) উি উমতলংলা পারসে মে তদরয় োওয়া তিরশ্বে সরিিাি
মমাটেরোগ্য োস্তা তনমিাণ ও কারলা কোে জন্য তেতনস ওয়াডি মেকডি মপরয়রে।
52 তকরলাতমটাে দী ি তচসু মরল মথরক মডমচক টােমাক োস্তাটি BRO-এে প্রকে
তহমাি (93RCC/753 BRTF) এে অধীরন দততে কো হরয়তেল। মলিরটন্যান্ট
মজনারেল োজীি মচৌধু েী, তডরেক্টে মজনারেল িডিাে মোডস ‘তেতনস ওয়াডি
মেকডিস’ সাটিিতিরকট মপরয়রেন ।

ভারত্ অ্যান্টােিটিোয 41ত্ে বিজ্ঞাষনে অ্ষভযান শুরু েরররে
ভােত সিলভারি 15 নরভম্বে, 2021-এ অযান্টাকি টিকায় 41তম দিজ্ঞাতনক
অতভোন শুরু করেরে৷ 23 জন তিজ্ঞানী এিং সহায়তা কমীরদে তনরয় েঠিত তাে
দরলে প্রথম ব্যাচটি ভােতীয় অযান্টাকি টিক মেেন দমত্রীরত মপৌাঁরেরে৷ আেও
চােটি ব্যাচ 2022 সারলে জানুয়াতেে মাঝামাতঝ সময় অযান্টাকি টিকায় অিতেণ
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