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National News in Bengali 
 

উত্তরপ্রদেদের জেওয়াদর আন্তেজ ়াতিক তিম়ানিন্দদরর তিতত্তপ্রস্তর 

স্থ়াপন করদেন প্রধ়ানমন্ত্রী জম়ােী 

উত্তরপ্রদেদের জেওয়াদর নযড়া আন্তেজ ়াতিক তিম়ানিন্দদরর তিতত্তপ্রস্তর স্থ়াপন 

করদেন প্রধ়ানমন্ত্রী নদরন্দ্র জম়ােী। জেওয়ার তিম়ানিন্দর হে তেতি-ে়ািীয 

র়ােধ়ানী অঞ্চদের (NCR) তিিীয আন্তেজ ়াতিক এদর়াড্রম। এটি উত্তর প্রদেদের 

পঞ্চম আন্তেজ ়াতিক তিম়ানিন্দর। উত্তরপ্রদেে এখন ি়ারদির সিদেদয  জিতে 

সংখ্যক আন্তেজ ়াতিক তিম়ানিন্দরসহ র়াদেে পতরণি হদযদে। 
 

তিম়ানিন্দরটি সম্পদকজ : 

• তিম়ানিন্দরটি েুতরখ তিম়ানিন্দর ইন্ট়ারন্য়ােন়াে এতে ি়ার়া 1,330 একর 

েতমর উপর তিতর কর়া হদযদে। 

• 2024 স়াদের জসদেম্বদরর মদে তিম়ানিন্দরটি ে়ােু হদি িদে আে়া কর়া 

হদে। 

• একি়ার ে়ােু হদে, এই তিম়ানিন্দরটি হদি ি়ারদির িৃহত্তম তিম়ানিন্দর 

এিং জেদের প্রথম জনট-তেদর়া তনর্জমন তিম়ানিন্দর। 
 

র়াতন গ়াইতেনতেউ তমউতেয়াদমর তিতত্তপ্রস্তর স্থ়াপন করদেন 

স্বর়াষ্ট্রমন্ত্রী অতমি ে়াহ 

জকন্দ্রীয স্বর়াষ্ট্রমন্ত্রী, অতমি ে়াহ তিতডও কনফ়াদরদের ম়ােদম মতণপুদর 'র়াতন 

র়্াইতেনতেউ ট্র়াইি়াে তিডম ফ়াইট়ার তমউতেয়াম'-এর তিতত্তপ্রস্তর স্থ়াপন 

কদরদেন। তমউতেয়াম'টি মতণপুদরর ি়াদমংেং জেে়ার েুয়াংক়াও গ্র়াদম স্থ়াপন 

কর়া হদি, জেটি মুতিদে়াদ্ধ়া র়াতন র়্াইতেনতেউ-এর েন্মস্থ়ান। প্রস্ত়াতিি 

তমউতেয়াম'টি আতেি়াসী তিষযক মন্ত্রক 15 জক়াটি ট়াক়া ব্যদয স্থ়াপন করদে। 

মুতিদে়াদ্ধ়াদের সম্ম়াদন এমন একটি তমউতেয়াম' িরুণদের মদে ে়ািীযি়াদি়াধ 

ে়াগ্রি করদি িদে মদন কর়া হদে। 
 

 

র়াতন গ়াইতেনতেউ সম্পদকজ : 

• র়াতন র়্াইতেনতেউ মতণপুদরর ি়াদমংেং জেে়ার নুংক়াও গ্র়াদম 26 ে়ানুয়াতর, 

1915 স়াদে েন্মগ্রহণ কদরন। তিতন তেদেন একেন আে়াতিক এিং 

র়ােননতিক জনত্রী তেতন মতণপুদরর জর়াংদমই উপে়াতির অন্তর্জি। 

• 13 িের িযদস, তিতন স্ব়াধীনি়া আদন্দ়ােদন জে়ার্ জেন এিং পদর 

তিটিেদের তিি়াতরি কর়ার েন্য স়াম়াতেক-র়ােননতিক আদন্দ়ােদনর 

জনিৃত্ব জেন। 

• 1932 স়াদে, ি়াদক জগ্রফি়ার কর়া হয এিং ে়ািজ্জীিন ক়ার়ােণ্ড জেওয়া 

হয। তিতন 14 িের জেদে ক়াটিদযতেদেন এিং 1947 স়াদে ি়ারদির 

স্ব়াধীনি়ার পদরই মুতি প়ান। 
 

উত্তরপ্রদেদের মদ োবো ও ঝোাঁ সি িফদর প্রধোনমন্ত্রী জম়ােী 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র জম়ােী উত্তেপ্ররেরেে মর াবা এবং ঝাাঁ সি জেলায় েরলে 

ঘাটসিে িমস্যা দূে কোে েন্য সবসিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প জেদের উরেরে 

উৎির্গ করেরেন।  মার াবায়, প্রধানমন্ত্রী 3250 জকাটি টাকােও জবসে ব্যরয়ে 

একাসধক প্রকরল্পে উরবাধন করেরেন ৷ এই প্রকল্পগুসলে মরে েরয়রে অেজগ ন 

ি ায়ক প্রকল্প, োরিৌসল ওয়যাে প্রকল্প, িাওসন বাাঁ ধ প্রকল্প এবং মাঝর্াাঁ ও-সিসি 

সরংকলাে প্রকল্প। 
 

িফদরর মূল সবষয়: 

• ঝাাঁ সিে র্াোউথায় প্রধানমন্ত্রী 600 জমর্াওয়াট আল্ট্রারমর্া জিালাে পাওয়াে 

পারকগ ে সিসত্তপ্রস্তে স্থাপন করেরেন, যা 3000 জকাটি টাকােও জবসে ব্যরয় 

সনসমগি  রয়রে। 

•  সিসন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল সব ােী বােরপয়ীে নারম ঝাাঁ সিে অটল 

একিা পারকগ েও উরবাধন করেন। 

•  প্রায় 40,000 বর্গ সমটাে এলাকা েজর়ে 11 জকাটি টাকােও জবসে ব্যরয় 

পাকগ টি তিসে কো  রয়রে। 

•  এটিরি শ্রী অটল সব ােী বােরপয়ীে মূসিগ ও েরয়রে, যা স্ট্যািজ  অফ 

ইউসনটিে স্থপসি প্রখ্যাি িাস্কে শ্রী োম িজিাে তিসে করেসেরলন। 

•  প্রধানমন্ত্রী ঝাাঁ সি জফারটগ  প্রসিেক্ষা মন্ত্রক আরয়াসেি 'োষ্ট্র েক্ষা িম্পর্গ পবগ'-

এও জযার্ জেন। 

 

তেক্ষ়ামন্ত্রী IIT গুয়াহ়াটিদি ন্য়াদন়াদেকদন়ােতের েন্য জসন্ট়ার চ়ােু 

করদেন 

জকন্দ্রীয তেক্ষ়ামন্ত্রী ধদমজন্দ্র প্রধ়ান আইআইটি গুয়াহ়াটিদি ন্য়াদন়াদটকদন়ােতের 

েন্য অিে়াধুতনক জসন্ট়ার এিং ইতিয়ান নদেে তসদেদমর েন্য জসন্ট়াদরর 

উদি়াধন কদরদেন। তিতন NEP 2020 ি়াস্তি়াযদনর েন্য একটি িইও প্রক়াে 

কদরদেন। অনুষ্ঠ়াদন উপতস্থি তেদেন আস়াদমর তেক্ষ়ামন্ত্রী রদণ়াে জপগু। 

আইআইটি গুয়াহ়াটি তিতিন্ন ে়ািীয ও আন্তেজ ়াতিক র ে়াতকং তসদেদম অস়াধ়ারণ 

র ে়াতকং অেজ ন কদরদে। 
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জসন্ট়ার ফর ন্য়াদন়াদেকদন়ােতে এিং জসন্ট়ার ফর ইতিয়ান নদেে 

তসদেম: 

• জসন্ট়ার ফর ন্য়াদন়াদটকদন়ােতে িতিষ্যদির েে়াদেঞ্জ জম়াক়াদিে়া এিং 

ন্য়াদন়াদটকদন়ােতেদি তেদের স়াদথ এক়াদডতমক অংেীে়াতরত্ব ি়াড়াদন়ার 

েন্য ক়াে করদি। 

• জসন্ট়াদরর েন্য অথজ়াযন এদসদে তেক্ষ়া মন্ত্রণ়ােয (MoE) এিং 

ইদেকট্রতনক্স ও িথ্য প্রেুতি মন্ত্রক (MeitY) জথদক। 
 

জকন্দ্র মেুতর হ়ার সূচদকর নিুন তসতরে প্রক়াে কদরদে 

শ্রমমন্ত্রক নিুন তসতরদের মেুতর হ়ার সূেক (WRI) প্রক়াে কদরদে, 2016 

স়ােদক এর  তিতত্ত িের ধর়া হদযদে । এটি অথজননতিক পতরিিজ দনর একটি সুস্পষ্ট 

তেত্র প্রে়ান কদর |  মেুতর প্য়াট়ানজ জরকডজ  কর়ার েন্য সরক়ার পেজ়াযক্রদম মূে 

অথজননতিক সূেকগুতের েন্য WRI-এর তিতত্ত িের সংদে়াধন কদরদে । 

শ্রতমকদের জিস িের 2016=100 WRI-এর নিুন তসতরদে জিস িের 1963-

65-এর স়াদথ পুর়াদন়া তসতরে প্রতিস্থ়াপন করদি। 

আন্তেজ ়াতিক শ্রম সংস্থ়া এিং ে়ািীয পতরসংখ্য়ান কতমেদনর সুপ়াতরে অনুস়াদর, 

কি়াদরে ি়াড়াদি এিং সূেকদক আরও  

প্রতিতনতধত্বমূেক করদি শ্রম িুেদর়া ি়ার়া WRI সংখ্য়ার তিতত্ত িের 1963-65 

জথদক 2016 পেজন্ত সংদে়াধন কর়া হদযদে। নিুন WRI তসতরেটি তেদের সংখ্য়া, 

নমুন়ার আক়ার, তনিজ়াতেি তেদের অধীদন জপে়া এিং অন্য়ান্য সূেকগুতের মদে 

তেদের ওেদনর পতরদপ্রতক্ষদি সুদে়ার্ এিং কি়াদরে প্রস়াতরি কদরদে। 
 

মূে িথ্য: 

• 1963-65=100 তসতরদের 21টি তেদের তিপরীদি জম়াট 37টি তেেদক নিুন 

WRI ি়াদেদট (2016=100) কি়ার কর়া হদযদে। 

• জিস 2016=100 সহ নিুন WRI তসতরে প্রতি িেদরর 1ে়া ে়ানুয়ারী এিং 

1ে়া েুে়াই তহস়াদি, পদযন্ট-টু-পদযন্ট অধজ-ি়াতষজক তিতত্তদি িেদর দুি়ার 

সংকতেি হদি। 

 

International News in Bengali 
 

এে স়ােি়াদ ়ার  তিদের প্রথম 'তিেকদযন তসটি' তনমজ়াদের 

পতরকল্পন়া করদে 

এে স়ােি়াদড়াদরর জপ্রতসদডন্ট ন়াইি িুদকদে জ ়াষণ়া কদরদেন জে, জেেটি 

তিদের প্রথম "তিটকদযন তসটি" তনমজ়াদণর পতরকেন়া করদে। এই নিুন েহরটি ে়া 

ইউতনযদনর পূিজ়াঞ্চদে র্দড জি়াে়ার পতরকেন়া কর়া হদযদে এিং প্র়াথতমকি়াদি 

এটি তিটকদযন-সমতথজি িি ি়ার়া অথজ়াযন কর়া হদি। তিটকদযন তসটি িে়ােু 

এদডড টে়াক্স(িে়াট) ে়াড়া অন্য জক়াদন়া কর আদর়াপ করদি ন়া। এই িে়াদটর 

অদধজক পতরম়ান েহর র্দড জি়াে়ার েন্য ে়াতর কর়া িদির অথজ়াযদন ব্যিহ়ার কর়া 

হদি এিং পরিিী অদধজক আিেজ ন়া সংগ্রদহর মদি়া পতরদষি়াগুতের েন্য অথজ 

প্রে়াদনর উদেদে ব্যিহ়ার কর়া হদি। 
 

র়াতেয়া সফেি়াদি হ়াইপ়ারসতনক কু্রে তমস়াইে ‘তেরকন’ এর 

পরীক্ষ়া কদরদে 

র়াতেয়ান জনৌি়াতহনী হ়াইপ়ারসতনক কু্রে তমস়াইে ‘Zircon’  এর সফেি়াদি 

পরীক্ষ়া ে়াতেদযদে, ে়া সঠিকি়াদি র়াতেয়ান আকজ টিক েদে স্থ়াতপি পরীক্ষ়ার 

েক্ষেিস্তুদি আ ়াি কদরদে। র়াতেয়া 'নুডে' ন়াদম একটি অে়াতন্ট-স্য়াদটে়াইট 

(ASAT) জক্ষপণ়াস্ত্র ব্যিহ়ার কদর তনম্ন-আথজ কক্ষপদথ ি়ার তনেস্ব স্য়াদটে়াইট 

ধ্বংস কদরদে, ে়ার ফদে মহ়াক়াদের ধ্বংস়ািদেদষর জম  তিতর হদযদে ে়া 

সম্ভ়াব্যি়াদি অন্য়ান্য প্রেতক্ষণক়ারী উপগ্রহ এিং আন্তেজ ়াতিক মহ়াক়াে জেেন 

(ISS) ধ্বংস করদি প়াদর।  
 

আিে়াল্ল়া হ়ামদ ়াক সুে়াদনর প্রধ়ানমন্ত্রী তহদসদি পুনতনজযুক্ত 

হদযদেন 

সুে়াদনর অপস়াতরি প্রধ়ানমন্ত্রী আিে়াি়া হ়ামদড়াকদক পুনর়ায তনদয়ার্ কর়া হে| 

প্রধ়ানমন্ত্রী হওয়ার আদর্, হ়ামদড়াক আতিক়ার েন্য ে়াতিসংদ র অথজননতিক 

কতমেন, আতিক়ান জডদিেপদমন্ট ব্য়াংক এিং ইতথওতপয়ার ি়াতণেে ও উন্নযন 

ব্য়াংদক তিদেষ উপদেষ্ট়া তহদসদি ক়াে কদরদেন। 
 

তনউতিয়ার স়ািদমতরন অয়াে়াদযদে ম়াতকজ ন যুক্তর়াষ্ট্র, অদেতেয়া ও 

UK সমদ ়াি়া স্ম়ারক(Mou) স্ব়াক্ষর কদরদে 

অদেতেয়ার কে়ানদির়ায তিতিন্ন জেদের স়াদথ একটি েুতি স্ব়াক্ষর কর়ার পর 

অদেতেয়া আনুষ্ঠ়াতনকি়াদি UK এিং ম়াতকজ ন েুির়াদষ্ট্রর স়াদথ নিুন 

প়ারম়াণতিক ে়াতেি স়ািদমতরন প্রতিরক্ষ়া জে়াদটর একটি অংে হদয ওদেদে। 

AUKUS েুতির অধীদন, অদেতেয়াদক 8টি প়ারম়াণতিক েতি ে়াতেি 

স়ািদমতরন সরির়াহ কর়া হদি, ে়া জর়্াপনীয এিং দূরপ়াি়ার তমেদন সক্ষম। 

প্রতিরক্ষ়া জে়াট AUKUS (অদেতেয়া-ইউদক-ইউএস) র্েদনর পর এটি তিনটি 

জেদের মদে স্ব়াক্ষতরি প্রেুতি সংক্র়ান্ত প্রথম েুতি। 
 

AUKUS সম্পদকজ : 

AUKUS হে অদেতেয়া, UK এিং USA-এর মদে 2021 স়াদের 

জসদেম্বদর স্ব়াক্ষতরি একটি তত্রপক্ষীয তনর়াপত্ত়া েুতি৷ AUKUS-এর প্রথম িড 

উদয়ার্টি অদেতেয়ার েন্য একটি প়ারম়াণতিক ে়াতেি স়ািদমতরন িহর সরির়াহ 

কর়া হদি৷ 

 

State News in Bengali 
 

আসেবোিী আইকন তোন্ত্য ভীদলর নোদম নোমকরণ করো  ল 

ইদদোদরর ররলওদয় রেেদনর  

আসেবািী আইকন িান্ত্য িীরলে নারম ইরদারেে পাটালপাসন জেলওরয় 

জস্ট্েরনে নাম পসেবিগ ন কোে জঘাষর্া করেরেন মেপ্ররেরেে মজখ্যমন্ত্রী সেবোে 

সিং জিৌ ান । িান্ত্য িীল আসেবািীরেে কারে 'িােিীয় েসবন হুড' নারম 

িজপসেসিি সেরলন।  মজখ্যমন্ত্রী আেও জঘাষর্া করেরেন জয ইরদারে আেও 2টি 

ল্যান্ডমাকগ , িানওয়াে কুয়ান জমা়ে এবং এমআে 10 বাি স্ট্যারন্ডে নামও িান্ত্য 

িীরলে নারম োখা  রব।  উরিখরযাগ্যিারব, জিাপারলে  াসববর্ঞ্জ জেলওরয় 

জস্ট্েনটি িম্প্রসি একেন আসেবািী োনী, োনী কমলাপসিে নারম নামকের্ কো 

 রয়রে। 
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তোন্ত্য ভীল িম্পদকে  তথ্য: 

12 বেে ধরে সিটিে োিরনে সবরুরে িেস্ত্র িংগ্রাম িাসলরয় যাওয়া সবপ্লবীরেে 

একেন স িারব িান্ত্য িীল পসেসিি।  কসথি আরে, সিসন সিটিে িেকারেে 

জকাষার্াে লজট কেরিন এবং িম্পে র্েীবরেে মরে সবসলরয় সেরিন। 
 

ওত়িে়া ক়াতিজ ক পূতেজম়ায ‘বিি়া িন্দন়া’ উৎসি উেয়াপন কদরদে 

ক়াতিজ ক পূতণজম়ায ‘নিি়া িন্দন়া’ উত্সি ওতডে়ার তিতিন্ন স্থ়াদন উেে়াতপি হে। 

উত্সিটি হে একটি স়ামুতিক ঐতিহে, ে়া কতেদের স়ামুতিক ব্যিস়াতযক 

ইতিহ়াদসর একটি প্রম়াণ তহস়াদি প়াতেি হয |  
 

ওত়িে়ার অন্য়ান্য েনতপ্রয উৎসি: 

• জেৌ উৎসি 

• জক়ান়াকজ  নৃিে উৎসি 

• ি়াতে ে়াত্র়া 

• র়াে়া প়ািজ 

• নুয়াখ়াই 
 

আস়াম 24 নদিম্বর েতচি তেিস উেয়াপন কদর 

তকংিেতন্ত আদহ়াম জসন়া জেন়াদরে েতেি জি়ারফুক়াদনর েন্মি়াতষজকী উপেদক্ষ 

24 নদিম্বর ি়ারদির আস়াম র়াদেে েতেি তেিস (েতেি তেিস) প়াতেি হয। 

ে়াতেি জি়ারফুক়ান 24 নদিম্বর 1622 স়াদে ের়াইদেওদি েন্মগ্রহণ কদরন এিং 

সর়াই ়াদটর েুদদ্ধ তিতন ি়ার স়ামতরক িুতদ্ধমত্ত়ার েন্য পতরতেি। 

1999 স়াে জথদক প্রতি িের ে়ািীয প্রতিরক্ষ়া এক়াদডতম জথদক প়াতসং-আউট 

জসর়া কে়াদডটদের 'ে়াতেি িফুজ ক়ান স্বণজপেক' প্রে়ান কর়া হয। আস়াদমর ি়াই 

আদহ়াম েুি পতরষে কিৃজ ক ‘মহ়ািীর েতেি পুরে়ার’ উদিখদে়াগ্য ব্যতিত্বদের 

জেওয়া হয। এই পুরে়াদরর অধীদন নর্ে 50000 ট়াক়া এিং একটি িদে়ায়ার 

প্রে়ান কর়া হয। 

 

Economy News in Bengali 
 

FY22-এ মুত স প্রকল্প ি়ারদির তেত তপ িৃতির পূিজ়াি়াস 9.3% 

তেদযদে  

মুতডস ইনদিের স়াতিজ স ি়াদের সিজদেষ তরদপ়াটজ -এ ি়ারদির অথজননতিক িৃতদ্ধ 

অনুম়ান কদরদে। এটি FY22 এিং FY23 এ জেদের েথ়াক্রদম 9.3% এিং 

7.9% তেতডতপ িৃতদ্ধ অনুম়ান কদরদে ৷ ি়ারি সম্প্রতি জরকডজ  সংখ্যক কতিড-

19 এর টিক়া তেদি সক্ষম হদযদে ।  

ি়ারদির েনসংখ্য়ার প্র়ায 30% ম়ানুষদক দুটি জড়াে জেওয়া হদযদে | 

অন্যতেদক,  েনসংখ্য়ার প্র়ায 55% অন্তি একটি জড়াে জপদযদে।  
 

SBI Ecowrap তরদপ়ােজ  FY22 এর েন্য ি়ারদির তেত তপ 9.3%-

9.6% এর মদে প্রদেক্ট কদরদে 

জেট ব্য়াক অফ ইতিয়ার(SBI) অথজনীতিতিের়া ি়াদের র্দিষণ়া তরদপ়াটজ  

"Ecowrap"-এ FY22(2021-22) এর েন্য ি়ারদির GDP িৃতদ্ধর অনুম়ান 

9.3% -9.6% জরদঞ্জ অনুম়ান কদরদে৷ আদর্ এটি 8.5%-9% এর মদে অনুম়ান 

কর়া হদযতেে। জক়াতিড েতনি জকদসর সংখ্য়া হ্র়াস হে এই ঊধ্বজ মুখী 

সংদে়াধদনর প্রধ়ান ক়ারণ । 
 

MSME-রত ি োয়তো করোর জন্য চুসিবদ্ধ  ল SIDBI এবং 

Google 

িােরি MSME জিক্টেরক পজনরুজ্জীসবি কোে েন্য জকাসিড-19-িংক্রান্ত্ 

িংকটাবস্থাে প্রসিসক্রয়া স িারব SIDBI-এে এক ধেরনে জপ্রাগ্রাম িালজ করেরে। 

স্মল ইন্ডাসিে জডরিলপরমন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইসন্ডয়া (SIDBI) Google India 

Pvt Ltd (GIPL) এে িারথ িিজগ সকযজক্ত িজরেে  ারে 1 জকাটি টাকা পযগন্ত্ 

আসথগক ি ায়িা ি  একটি িামাসেক প্রিাব ঋর্োন কমগিূসিে পাইলট কোে 

েন্য একটি ি রযাসর্িায় প্ররবে করেরে৷ 
 

চুসি অনুযোয়ী, 

•  এটি  ল জকাসিড-19-েসনি িংকরটে প্রসিসক্রয়া স িারব মাইরক্রা-

এন্টােপ্রাইেগুসলে েন্য $15 সমসলয়ন (প্রায় 110 জকাটি টাকা) একটি 

কপগাি। 

•  5 জকাটি পযগন্ত্ টানগওিাে েরয়রে এমন MSMEগুসল 25 লক্ষ জথরক 1 

জকাটি টাকাে মরে ঋর্ পারব যা SIDBI বাো বাস্তবাসয়ি কো  রব। 

•  SIDBI বাো ঋর্ সবিের্ কো  রব।  অনরবাসডগ ং জথরক সবিের্ পযগায় 

পযগন্ত্ জপ্রাগ্রামটি িমূ্পর্গ কার্েসব ীন। 

•  মস লারেে মাসলকানাধীন একটি ব্যবিা এবং জকাসিড -19 প্রসিেক্ষা 

িেঞ্জাম উত্পােরন সনযজক্ত ব্যবিাগুসলরক অগ্রাসধকাে জেওয়া  রব, 

উপযজক্ত িজরেে  াে ো়ে ি । 
 

ওয়োর্ল্ে  ব্োংক সরদ োর্ে : সবদের বৃ ত্তম ররসমর্যোন্স প্রো ক  দয় 

উদেদে ভোরত 

'World Bank's Remittance Prices Worldwide Database' েীষগক 

সবশ্বব্যাংরকে িবগরেষ প্রসিরবেন অনজিারে, 2021 িারল USD 87 সবসলয়ন 

প্রাসিে মােরম সবরশ্বে বৃ ত্তম জেসমটযান্স প্রাপক  রয় উরেরে িােি। জমাট 

ফারন্ডে 20% এর জবসে অংেীোসেত্ব থাকা মাসকগ ন যজক্তোষ্ট্র (ইউএি) এটিে 

িবরিরয় ব়ে উৎি সেল,  িােরিে পরে েরয়রে িীন, জমসিরকা, সফসলপাইন 

এবং সমেে।  িােরি, জেসমটযান্স 2022 িারল 3% বৃসে জপরয় 89.6 সবসলয়ন 

মাসকগ ন ডলারে উন্নীি  রব বরল অনজমান কো  রয়রে। 
 

EAC-PM FY23 অথজিেদর ি়ারদির তেত তপ িৃতি 7.0-7.5% 

অনুম়ান কদরদে 

2022-23 (FY23) এিং পরিিী িেরগুতেদি ি়ারিীয অথজননতিক প্রিৃতদ্ধ 

পরীক্ষ়া কর়ার েন্য প্রধ়ানমন্ত্রীর ইদক়ানতমক এডি়াইসতর কতমটি(EAC-PM) 

তিেকটি তেতিদি অনুতষ্ঠি হদযতেে। জসখ়াদন, EAC-PM সেস্যর়া ি়ারদির 

প্রকৃি GDP 7-7.5% এিং FY23-এ 11%-এর জিতে হওয়ার পূিজ়ানুম়ান 

কদরদেন।  
 

EAC-PM সম্পদকজ : 

• জেয়ারম্য়ান: তিদিক জেিরয 

• ইদন্টতরম সেস্য: র়াদকে জম়াহন, পুনম গুপ্ত়া, টিটি র়াম জম়াহন, স়াতেে 

জেনয, নীেক়ান্ত তমশ্র এিং নীদেে ে়াহ 
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Goldman Sachs FY22-এ ি়ারদির তেত তপ 9.1% প্রদেক্ট 

কদরদে 

ওয়াে তেট জি়াক়াদরে, Goldman Sachs  স়াম্প্রতিক ম্য়াদক্র়া আউটেুক 

2022 জন়াদট 2022 স়াদের কে়াদেি়ার িেদরর েন্য GDP 8 েি়াংদের পূদিজর 

অনুম়ান পতরিিজ ন কদর 9.1 েি়াংে কদরদে৷ 2021-22 (FY22) এর েন্য এটি 

8.5 েি়াংে অথজননতিক প্রিৃতদ্ধর অনুম়ান কদরদে। 

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

NITI Aayog-এর উদবোধনী SDG আরবোন িূচদক সিমলো েীদষে 

িািরটইরনবল জডরিলপরমন্ট জর্াল(SDGs) স্থানীয়কের্রক আেও েসক্তোলী 

কোে েন্য উরবাধনী SDG আেবান ইনরডি এবং ডযােরবাডগ  2021-22 িালজ 

করেরে NITI Aayog।  ইউএলসব স্তরেে জডটা, পযগরবক্ষর্, এবং সেরপাটিগ ং 

সিরস্ট্মগুসলে েসক্ত ও ত্রুটি  াইলাইট কোে েন্য ইনরডি  ল একটি SDG 

অগ্রর্সি পযগরবক্ষরর্ে িেঞ্জাম।  সিমলা 56টি েহুরে এলাকাে মরে েীরষগ েরয়রে 

এবং ঝা়েখরেে ধানবাে িবরথরক নীরি েরয়রে। 
 

রকোর ি  েীষে 5টি েহুদর অঞ্চল 

• সিমলা: 75.50 

• জকারয়ম্বাটজ ে: 73.29 

• িেীর়্ে: 72.36 

• সিরুবনন্ত্পজেম: 72.36 

• জকাসি: 72.29 

 

রকোর ি  িবেসনম্ন 5 েহুদর অঞ্চল 

• ধানবাে: 52.43 

• সমোট: 54.64 

• ইটানর্ে: 55.29 

• গুয়া াটি: 55.79 

• পাটনা: 57.29 

 

এিসিসজ আরবোন ইনদিক্স এবং িযোেদবোিে  2021-22 িম্পদকে  তথ্য: 

এিসডসে আেবান ইনরডি এবং ডযােরবাডগ  2021-22, এিসডসে কাোরমাে 77 

SDG িূিরক 56টি েহুরে অঞ্চলরক স্থান সেরয়রে।  এে মরে েরয়রে 1 

সমসলয়রনে জবসে েনিংখ্যা ি  44টি ে ে এবং েে লারখে কম েনিংখ্যা ি  

12টি োরেযে োেধানী।  ইরদা-োমগান জডরিলপরমন্ট জকা অপারেেরনে 

েত্রোয়ায় GIZ এবং BMZ-এে ি রযাসর্িায় নীসি আরয়ার্ বাো িূিকটি তিসে 

কো  রয়রে।  
 

রকোদরর উ র সভসত্ত কদর, েহুদর অঞ্চলগুসলদক সনম্নরূ  রেণীবদ্ধ করো 

 দয়দে: 

• অযাসিোন্ট: 0–49 

• পােফমগাে: 50–64 

• ফ্রন্ট োনাে: 65–99 

• অযাসিিাে: 100 
 

IPF স্ম়ােজ  পুতেতেং ইনদ ক্স 2021-এ অন্ধ্রপ্রদেে প্রথম স্থ়ান অেজ ন 

কদরদে 

ইতিয়ান পুতেে ফ়াউদিেন (IPF) ি়ার়া প্রক়াতেি 29টি র়ােে এিং জকন্দ্রে়াতসি 

অঞ্চেগুতের মদে অন্ধ্র প্রদেে পুতেে 'IPF স্ম়াটজ  পুতেতেং' সূেক 2021-এ েীদষজ 

রদযদে৷ অন্ধ্রপ্রদেে 10 এর মদে 8.11 জে়ার তনদয প্রথম স্থ়ান অতধক়ার কদরদে। 

জিদেে়ান়া পুতেে 8.10 পদযন্ট তনদয তিিীয স্থ়াদন রদযদে এিং আস়াম পুতেে 

7.89 পদযন্ট তনদয িৃিীয স্থ়াদন রদযদে। 5.81 জে়ার তনদয উত্তরপ্রদেে 28 িম 

স্থ়াদন রদযদে এিং তিহ়ার 5.74 পদযন্ট তনদয জেষ স্থ়ান েখে কদরদে। 

SMART পুতেতেং ধ়ারণ়াটি 2014 স়াদে গুয়াহ়াটিদি অনুতষ্ঠি র়ােে এিং 

জকন্দ্রীয পুতেে সংস্থ়াগুতের তডতেতপদের সদম্মেদন প্রধ়ানমন্ত্রী নদরন্দ্র জম়ােী ি়ার়া 

পতরকতেি এিং প্রিতিজ ি হদযতেে |  
 

MHA তেতল্লর সের ি়াে়ার থ়ান়াদক জসর়া থ়ান়া তহদসদি জ ়াষে়া 

কর়া হদযদে 

তেতির সের ি়াে়ার থ়ান়াদক স্বর়াষ্ট্র মন্ত্রক ি়ার়া 2021 স়াদের ‘ি়ারদির জসর়া 

থ়ান়া’ তহস়াদি জ ়াষণ়া কর়া হদযদে। ি়ারদির েীষজ 10টি থ়ান়ার ি়াতেক়া স্বর়াষ্ট্র 

মন্ত্রক ি়ার়া ি়াতষজকি়াদি প্রক়াে কর়া হয | এই পুতেে জেেনগুতেদি উপেব্ধ 

পতরদষি়া এিং সুদে়ার্-সুতিধ়াগুতের পতরদপ্রতক্ষদি থ়ান়াগুতেদক র ে়াক কর়া হয। 

পুতেে জেেনগুতে ি়ার়া সম্প়াতেি ক়াদেজর মূল্য়াযন িুেদর়া অফ পুতেে তরস়ােজ  

অে়াি জডদিেপদমন্ট (BPRD) ি়ার়া সম্প়ােন কর়া হয| 
 

ি়ারদির েীষজ 10টি থ়ান়ার ি়াতেক়া: 

• সের ি়াে়ার থ়ান়া: তেতির উত্তর জেে়া 

• র্ে়াপুর থ়ান়া: ওতডে়ার র্ঞ্জ়াম জেে়া 

• ি়াটু্ট ক়াে়ান থ়ান়া: হতরয়ান়ার ফদিহ়াি়াে জেে়া 

• ি়ােদপ়াই থ়ান়া: উত্তর জর়্ায়া 

• ম়ানতি থ়ান়া: কণজ়াটদকর র়াযেুর জেে়া 

• কেমি িীপ থ়ান়া: ে়াক্ষ়ািীপ জকন্দ্রে়াতসি অঞ্চে 

• তের়াে়া থ়ান়া: মহ়ার়াদষ্ট্রর স়াংতে জেে়া 

• জথ়াতত্তয়াম থ়ান়া: ি়াতমেন়াডুর তিরুতের়াপিী 

• িসন্তর্ড থ়ান়া: েমু্ম ও ক়াশ্মীদরর উধমপুর জেে়া 

• র়ামপুর জেৌর়াম থ়ান়া: তিহ়াদরর আরওয়াে জেে়া 
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Business News in Bengali 
 

ADB COVID-19 িয়াকতসন সংগ্রদহর েন্য ি়ারিদক USD 1.5 

তিতেযন ঋে অনুদম়ােন কদরদে 

এতেয়ান জডদিেপদমন্ট ব্য়াক (ADB) ি়ারি সরক়ারদক কদর়ানি়াইর়াস 

(COVID-19) এর তিরুদদ্ধ তনর়াপে এিং ক়ােজকর িে়াকতসন তকনদি স়াহ়ায্য 

কর়ার েন্য $1.5 তিতেযন ঋণ (প্র়ায 11,185 জক়াটি ট়াক়া) অনুদম়ােন কদরদে। 

জেদের আনুম়াতনক 31.7 জক়াটি ম়ানুদষর েন্য কমপদক্ষ 66.7 জক়াটি COVID-

19 িে়াকতসন জড়াে সংগ্রহ করদি এই িহতিেটি ব্যিহ়ার কর়া হদি। এতেয়ান 

ইনি়াে়াকে়ার ইনদিেদমন্ট ব্য়াক প্রকেটির েন্য অতিতরি USD 500 

তমতেযন সহ-অথজ়াযন করদি িদে আে়া কর়া হদে। 

 

Agreement News in Bengali 
 

RuPay রেসির্ কোদিে র জন্য NPCI এর স়াদথ র্োই-আ  করল 

BOB জক্রত ে কোিে  

Bank of Baroda (BoB)-এে একটি ি রযার্ী প্রসিষ্ঠান BOB Financial 

Solutions (BFSL), RuPay প্লযাটফরমগ BoB জক্রসডট কাডগ  (ইসে এবং 

সপ্রসময়াে জিসেরয়ন্ট) িালজ কেরি ন্যােনাল জপরমন্ট করপগারেেন অফ ইসন্ডয়া 

(NPCI)-এে িারথ অংেীোসেরত্ব জযার্ সেরয়রে। BoB জক্রসডট কারডগ ে ইসে 

এবং সপ্রসময়াে উিয় প্রকাে JCB আন্ত্েগ াসিক জনটওয়ারকগ  িালজ কো  রয়রে 

এবং উিয় কাডগ ই সবশ্বব্যাপী ব্যব ােরযাগ্য। 

 

কোিে  িম্পদকে : 

● BoB জক্রসডট কারডগ ে ইসে এবং সপ্রসময়াে উিয় প্রকাে JCB 

আন্ত্েগ াসিক জনটওয়ারকগ  িালজ কো  রয়রে এবং উিয় কাডগ ই 

সবশ্বব্যাপী ব্যব ােরযাগ্য। 

●  এই কাডগ গুসল 5X সেওয়াডগ  পরয়ন্ট, জ্বালাসন িােিােগ  মজকুব, ক্রয়-পূবগ 

এবং ক্রয়-পেবিী ইএমআই অফাে, পসেবারেে িেস্যরেে েন্য 

িবগাসধক সিনটি অযাড-অন জক্রসডট কাডগ  অফাে জেয়। 
 

 

Appointment News in Bengali 
 

তেওফ অয়াে়াত জ স আইতসতসর স্থ়াযী CEO তহস়াদি তনযুক্ত হদযদেন 

ইন্ট়ারন্য়ােন়াে তক্রদকট ক়াউতেে (ICC) তেওফ অে়াে়াতডজ সদক আন্তেজ ়াতিক 

তক্রদকট র্িতনজং িতডর স্থ়াযী CEO তহদসদি তনদয়ার্ কদরদে| তিতন আট ম়াদসরও 

জিতে সময ধদর অন্তিজিীক়ােীন CEO তহদসদি ে়াতযত্ব প়ােন করতেদেন । তিতন 

ম়ানু স়াহতনর স্থ়াদন এই পদে তনেুি হন । অে়াে়াতডজ স অদেতেয়ান প্রথম-জশ্রণীর 

প্র়ািন তক্রদকট়ার এিং প্রে়াসক তেদেন | তিতন  আট িের ধদর আইতসতসর 

জেন়াদরে ম্য়াদনে়ার তেদেন। এর আদর্ তক্রদকট অদেতেয়াদিও তিতন একই 

ধরদনর ে়াতযত্ব প়ােন কদরতেদেন। 
 

সমস্ত প্রতিদয়াতগি়ামূেক পরীক্ষ়ার েন্য গুরুত্বপূেজ িথ্য: 

• ICC সের েপ্তর: দুি়াই, সংেুি আরি আতমর়াি; 

• ICC প্রতিতষ্ঠি: 15 েুন 1909; 

• ICC জডপুটি জেয়ারম্য়ান: ইমর়ান খ়াে়া; 

• ICC জেয়ারম্য়ান: জগ্রর্ ি়াকজ দে। 

 

Banking News in Bengali 
 

RBI ত তেে়াে ঋে তনদয ওয়াতকজ ং গ্রুদপর তরদপ়ােজ  প্রক়াে কদরদে 

তরে়ািজ  ব্য়াক অফ ইতিয়া (RBI) ি়ার়া র্ঠিি অনে়াইন প্ল্ে়াটফমজ এিং জম়াি়াইে 

অে়াদপর ম়ােদম ঋণ সংক্র়ান্ত ওয়াতকজ ং গ্রুপ তরদপ়াটজ  েম়া তেদযদে। RBI 

অনে়াইন প্ল্ে়াটফমজ এিং জম়াি়াইে অে়াদপর ম়ােদম ঋণ প্রে়ান সহ তডতেট়াে 

ঋদণর উপর একটি WG জসট কদরতেে |  

তনকটিিী সমদয, WG তডতেট়াে ঋণ প্রে়াদনর ইদক়াতসদেদম পতরে়াতেি 

ব্য়াদেে েীট ঋণে়াি়া এিং ঋণে়ান পতরদষি়া প্রে়ানক়ারীদের (LSPs) তডতেট়াে 

জেনদেন অে়াপস (DLAs) এর প্রেুতির্ি প্রম়াণপত্র ে়াে়াই কর়ার েন্য 

জেকদহ়াল্ড়ারদের স়াদথ পর়ামেজ কদর একটি জন়াড়াে এদেতে স্থ়াপন কর়ার 

পর়ামেজ তেদযদে। 
 

তরে়ািজ  ব্য়াঙ্ক অফ ইতিয়া (RBI) RBL ব্য়াঙ্কদক প্রিযক্ষ কর 

সংগ্রদহর েন্য অনুদম়াতেি কদরদে 

তরে়ািজ  ব্য়াক অফ ইতিয়া(RBI) জকন্দ্রীয প্রিেক্ষ কর জি়াদডজ র(CBDT) পক্ষ 

জথদক অে়াক়াউন্টস তনযন্ত্রক, অথজ মন্ত্রক এিং ি়ারি সরক়াদরর একটি সুপ়াতরদের 

তিতত্তদি প্রিেক্ষ কর সংগ্রদহর েন্য  RBL ব্য়াকদক অনুদম়ােন কদরদে । এখন, 

RBL ব্য়াদকর গ্র়াহকর়া RBL ব্য়াদকর জম়াি়াইে ব্য়াতকং ি়া জনট ব্য়াতকং প্ল্ে়াটফমজ 

ি়া ে়াখ়া ব্য়াতকং জনটওয়াকজ গুতের ম়ােদম ি়াদের প্রিেক্ষ কর পতরদে়াধ করদি 

প়ারদি। 
 

ব্য়াংকটি সম্পদকজ : 

• RBL ব্য়াক হে ি়ারদির প্রধ়ান জিসরক়াতর খ়াদির ব্য়াকগুতের মদে একটি, 

ে়া স়ার়া জেদে তিসৃ্তি রদযদে৷ 

• ব্য়াকটি প়াাঁ েটি ব্যিস়াতযক ি়াটিজ কে়াদের অধীদন তিদেষ পতরদষি়া প্রে়ান কদর, 

জেমন: কদপজ়াদরট এিং প্র়াতিষ্ঠ়াতনক ব্য়াংতকং, ি়াতণতেেক ব্য়াংতকং, ে়াখ়া 

এিং ব্যিস়াতযক ব্য়াংতকং, খুের়া সম্পে এিং জট্রে়াতর ও আতথজক ি়াে়ার 

পতরে়ােন়া। 

http://www.careerpower.in/
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• এটি িিজ ম়াদন 28টি ি়ারিীয র়ােে ও জকন্দ্রে়াতসি অঞ্চে েুদড 445টি 

ে়াখ়া, 1,435টি ব্যিস়াতযক ে়াখ়া (ে়ার মদে 271টি ব্য়াতকং আউটদেট) 

এিং 386টি এটিএম-এর জনটওয়াদকজ র ম়ােদম 9.97 তমতেযন গ্র়াহকদের 

পতরদষি়া প্রে়ান কদর৷ 
 

ICICI ব্য়াঙ্ক অনে়াইন প্ল্য়ােফমজ ‘Trade Emerge’ চ়ােু কদরদে 

জিসরক়াতর খ়াদির ঋণে়াি়া ICICI ব্য়াক ি়ারিীয রপ্ত়াতনক়ারক এিং 

আমে়াতনক়ারকদের তডতেট়াে ব্য়াতকং এিং মূল্য সংদে়ােন পতরদষি়াগুতে অফ়ার 

কর়ার েন্য ‘Trade Emerge’ ন়াদম একটি অনে়াইন প্ল্ে়াটফমজ ে়ােু কদরদে। 

‘Trade Emerge’ এর স়াদথ ক্রস িডজ ়ার ি়াতণেে ঝ়াদমে়ামুি, দ্রুি এিং 

সুতিধ়ােনক হদয উেদি, ক়ারণ এক ে়াযর়্ায এক়াতধক পতরদষি়া প্রে়ান কর়া 

হদে, ি়াই জক়াম্প়াতনগুতেদক এক়াতধক ট়ােপদযদন্টর স়াদথ সমন্বয কর়ার 

প্রদয়ােন হদি ন়া। ICICI ব্য়াদকর গ্র়াহক নন এমন রপ্ত়াতনক়ারক এিং 

আমে়াতনক়ারকর়াও এই প্ল্ে়াটফদমজর সুতিধ়া জপদি প়াদরন। 
 

 সিদচসর রকো-অ  সমল্ক প্রসিউিোরি ইউসনয়ন সলসমদর্দির িোদে 

একটি MoU স্বোক্ষর করল SBI 

পসন্ডরিসে জকা-অপ সমল্ক জপ্রাসডউিাে ইউসনয়ন সলসমরটড (PONLAIT) পৃথক 

দুগ্ধ িাষীরেে 3 লক্ষ টাকা পযগন্ত্ অথগায়রনে েন্য জস্ট্ট ব্যাঙ্ক অফ ইসন্ডয়া (SBI) 

-এে িারথ একটি MoU িজ সক্ত স্বাক্ষে করেরে। SBI ব্যারঙ্কে YONO 

আরবেরনে মােরম জলান উপলব্ধ কো  রব।  SBI একটি প্রযজসক্ত পণ্য িালজ 

করেরে, যাে নাম ‘SAFAL- সিম্পল অযান্ড ফাষ্ট এসগ্রকালিাে জলান’।  

 

Equitas SFB জক়া-ব্র্য়াদি  জক্রত ে ক়া জ  অফ়ার কর়ার েন্য 

HDFC ব্য়াদঙ্কর স়াদথ প়ােজ ন়ারতেপ কদরদে 

Equitas Small Finance Bank (SFB) নিুন জক়া-িে়াদিড জক্রতডট ক়াডজ  

ে়ােু কর়ার েন্য HDFC (হ়াউতেং জডদিেপদমন্ট ফ়াইন্য়াে কদপজ়াদরেন 

তেতমদটড) ব্য়াংদকর স়াদথ প়াটজ ন়ারতেপ কদরদে। এই প়াটজ ন়ারতেদপর ম়ােদম, 

Equitas SFB জক্রতডট ক়াদডজ র ি়াে়াদর HDFC ব্য়াদকর সুন়ামদক ক়াদে 

ে়ার়্াদি এিং গ্র়াহকদের আরও ি়াে ব্য়াতকং ইদক়াতসদেম প্রে়ান করদি। 
 

জক্রত ে ক়া জ  সম্পদকজ : 

জক্রতডট ক়াডজ  দুটি তিি়াদর্ প়াওয়া ে়াদি। প্রথম তিি়ার্টি হে 'এক্স়াইট জক্রতডট 

ক়াডজ ',  ে়া 25,000 ট়াক়া জথদক 2 ে়াখ ট়াক়া পেজন্ত জক্রতডট সীম়া অফ়ার কদর 

এিং তিিীয তিি়ার্টি হে 'এতেদর্ে জক্রতডট ক়াডজ ' ে়া 2 ে়াখ ট়াক়ার জিতে 

জক্রতডট অফ়ার কদর। 

 

Schemes & Committee News in Bengali 
 

মতন্ত্রসি়া প্রধ়ানমন্ত্রী গরীি কল্য়াে অয়ান জয়ােন়ার জময়াে ি়া়ি়াদন়ার 

অনুদম়ােন তেদযদে 

প্রধ়ানমন্ত্রী নদরন্দ্র জম়ােীর জনিৃদত্ব জকন্দ্রীয মতন্ত্রসি়া আরও ে়ার ম়াদসর েন্য 

প্রধ়ানমন্ত্রী র্রীি কল্য়াণ অে়ান জে়ােন়ার (PMGKAY) জময়াে ি়াড়াদন়ার 

অনুদম়ােন তেদযদে। PMGKAY তেদমর পঞ্চম ধ়াপটি তডদসম্বর 2021 জথদক 

ম়ােজ  2022 পেজন্ত ক়ােজকর হদি৷ এই তেদমর অধীদন, ে়ািীয খ়ায তনর়াপত্ত়া 

আইন(NFSA) এর আওি়ায অন্তিুজ ি সমস্ত সুতিধ়াদি়ার্ী প্রতি ম়াদস েন প্রতি 

5 জকতে খ়াযেস্য প়ায ৷ 
 

তিমটি সম্পদকজ : 

• প্রকদের পঞ্চম ধ়াদপর েন্য আনুম়াতনক অতিতরি খ়ায িিুজ তক হে Rs. 

53344.52 জক়াটি ট়াক়া| 

• PMGKAY জফে V-এর েন্য জম়াট খ়াযেদস্যর পতরম়াণ হদি প্র়ায 163 

LMT। 

 

তনমজে়া সীি়ার়ামন জিেতস্বনী ও হ়াউসে়া তিম চ়ােু কদরদেন 

জকন্দ্রীয অথজ ও কদপজ়াদরট তিষযক মন্ত্রী তনমজে়া সীি়ার়ামন মতহে়াদের েন্য J&K 

ব্য়াদকর ‘দিেতস্বনী ও হ়াউসে়া তেম’ ন়াদম দুটি তেম ে়ােু কদরদেন।   েমু্ম ও 

ক়াশ্মীদর(J&K) পেজটন তিক়াদের েন্য 18-35 িের িযসী জমদযর়া ি়াদের ব্যিস়া 

শুরু করদি প়াঞ্জ়াি ন্য়ােন়াে ব্য়াদকর(PNB) ি়ার়া ‘তেখর ও তেক়ার়া’ তেমটি ে়ােু 

কদরতেে । 
 

জিেতস্বনী প্রকল্প সম্পদকজ : 

েমু্মদি জক্রতডট জে়ার আউটতরে জপ্র়াগ্র়াদমর অধীদন জিেতস্বনী তেমটি ে়ােু কর়া 

হদযতেে । এই তেদমর েক্ষে হে অেিযসী মতহে়াদের 5 েক্ষ ট়াক়া পেজন্ত 

আতথজক স়াহ়ায্য প্রে়ান কদর ি়াদের ব্যিস়া করদি স়াহ়ায্য কর়া| জিেতস্বনী তেম 

আতথজক স়াহ়ায্য প্রে়াদনর উপর দৃতষ্ট তনিদ্ধ কদর৷  
 

মতহে়া উদয়াক্ত়াদের েন্য হ়াউসে়া তিম 2021 সম্পদকজ : 

িিজ ম়ান মতহে়া উদয়াি়াদের ি়াদের তনে তনে জসক্টদরর জর়াে মদডে হদি 

ক্ষমি়াযদনর েন্য J&K জট্রড প্রদম়ােন অর্জ়ান়াইদেেদনর অধীদন হ়াউসে়া 

তেমটি ে়ােু কর়া হদযদে।  
 

'তেখর ও তেক়ার়া' সম্পদকজ : 

• তেখর তেম জহ়াদটে, টুের এিং পেজটন তেদের েন্য INR 2 জক়াটি পেজন্ত 

জক্রতডট প্রদয়ােনীযি়া পূরদণর উপর দৃতষ্ট তনিদ্ধ কদর৷ 

• ‘তেক়ার়া’ ে়ার েক্ষে হে স়াম্প্রতিক তেক়ার়া অতধগ্রহদণর েন্য অথজ সরির়াহ 

কর়া এিং স়াি িেদর EMI জম়াদডর অধীদন সহে প্রতিে়ান সহ ে়াম়ানি-

মুি সমদযর ঋদণর ম়ােদম তেক়ার়া ও হ়াউসদি়াট পুনরুদ্ধ়ার ও 

রক্ষণ়াদিক্ষণ কর়া।  

 

Science & Technology News in Bengali 
 

সবদের প্রেম DART সমেন চোলু করল NASA 

মাসকগ ন ম াকাে িংস্থা নািা ইচ্ছাকৃিিারব একটি ম াকােযান সবধ্বস্ত করে 

একটি গ্র ার্জে পথ পসেবিগ ন কোে েন্য DART নারম একটি নিজ ন ধেরনে সমেন 

িালজ করেরে।  DART  ল ডাবল অযারস্ট্েরয়ড সেডাইরেকেন জটস্ট্।  

জিিএি ফযালকন 9 েরকরটে উপরে কযাসলরফাসনগয়াে িযানরডনবার্গ জিি 

জফািগ জবি জথরক 24 নরিম্বে, 2021-এ $325 সমসলয়ন DART সমেনটি 

কক্ষপরথ িালজ কো  রয়সেল। 
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সমেন িম্পদকে  তথ্য: 

সমেরনে লক্ষয গ্র ার্জ-সবরক্ষপর্ প্রযজসক্ত পেীক্ষা কো।  সমেরনে উরেশ্য  'ল 

গ্র ার্জে মরে একটি জিি জপ্রাব সবধ্বস্ত কো যারি এে র্সি এবং র্সিপথ 

পসেবিগ ন কো যায়, এবং এটিরক পৃসথবীরি আঘাি কো জথরক সবেি োখা যায়।  

নািা ইচ্ছাকৃিিারব একটি ম াকােযান সবধ্বস্ত করে একটি গ্র ার্জরক সবিজ যি 

কোে েন্য একটি নিজ ন ধেরর্ে সমেরন প্রস্তুি।  সমেনটি িসবষ্যরি িম্ভাব্য 

সবপযগয়কে িংঘষগ জথরক পৃসথবীরক েক্ষা কেরি পারে। 
 

সেশুদের জন্য ভোরদতর প্রেম ভোচুে য়োল িোদয়ন্স ল্যোব চোলু করদলন 

সজদতন্দ্র সিং 

সবজ্ঞান ও প্রযজসক্ত মন্ত্রী, সেরিন্দ্র সিং CSIR (কাউসন্সল অফ িারয়সন্টসফক অযান্ড 

ইন্ডাসিয়াল সেিািগ ) সেগ্যািা জপ্রাগ্রারমে অধীরন সেশুরেে েন্য িােরিে প্রথম 

িািজগ য়াল িারয়ন্স ল্যাব িালজ করেরেন।  এই ল্যাবগুসল িাো জেরেে সবজ্ঞানীরেে 

িারথ সেক্ষাথীরেে িংরযার্ কেরব।  একটি অনলাইন ইন্টারেসক্টি মােরমে উপে 

সিসত্ত করে স্কজ ল োত্ররেে েন্য মানিম্পন্ন র্রবষর্া এিরপাোে এবং উদ্ভাবনী 

সেক্ষাোন প্রোন কো। 

নিজ ন িজসবধাটি জকন্দ্রীয় সবদ্যালয়, নরবােয় সবদ্যালয় এবং িেকাসে সবদ্যালরয়ে 

োত্রোত্রীরেে ব্যাপকিারব উপকৃি কেরব। সেগ্যািা জপ্রাগ্রারমে অধীরন একটি 

িািজগ য়াল ল্যাব প্লযাটফমগ তিসে কেরি সিএিআইআে, জবারম্ব-ইসন্ডয়ান 

ইনসস্ট্টিউট অফ জটকরনালসেে িারথ অংেীোসেত্ব করেরে। 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

জেসন মে কথ়াস়াতহদিযর েন্য 2021 ে়ািীয িই পুরি়ার 

তেদিদেন 

ন্য়ােন়াে িুক অে়াওয়াদডজ র 72িম সংেরদণ ন্য়ােন়াে িুক ফ়াউদিেন ি়ার়া 

একটি ি়ােুজ য়াে ইদিন্ট আদয়ােন কর়া হদযতেে। জেসন মট ি়ার উপন্য়াস " 

Hell of a Book" এর েন্য 2021 স়াদের ন্য়ােন়াে িুক অে়াওয়াডজ  তেদিদেন 

| এটি িইদযর সফদর  ুদর জিড়াদন়ার সময একেন কৃষ্ণ়াে জেখদকর একটি 

দুুঃস়াহতসক ক়াদের িণজন়া। 
 

2021 ে়ািীয িই পুরি়াদরর তিেযীর়া: 

 

কয়াে়াগতর িই জেখক 

তফকেন Hell of a Book জেসন মট 

নন-তফকেন 

All That She Carried: 

The Journey of 

Ashley’s Sack, a Black 

Family Keepsake 

টিয়া ম়াইেস 

িরুণদের স়াতহিে 
Last Night at the 

Telegraph Club 
ম়াতেন্দ়া জে়া 

কতিি়া Floaters ম়াটিজ ন এসপ়াে়া 

জশ্রষ্ঠ অনুি়াতেি 

স়াতহিে 
Winter in Sokcho 

এতেস়া শুয়া দুস়াতপন 

এিং অনুি়ােক আতনস়া 

আব্ব়াস তহতর্ে 
 

র়াষ্ট্রপতি র়ামন়াথ জক়াতিন্দ স্বচ্ছ স়াদিজ কে়ান পুরষ্ক়ার 2021 

উপস্থ়াপন কদরদেন 

ি়ারদির র়াষ্ট্রপতি র়াম ন়াথ জক়াতিন্দ নয়াতেতিদি আি়াসন ও নর্র তিষযক মন্ত্রক 

আদয়াতেি স্বে অমৃি মদহ়াৎসদি স্বে স়াদিজ কে়ান অে়াওয়াডজ স 2021 প্রে়ান 

কদরদেন। 2021 হে স্বে স়াদিজ কে়ান পুরষ্ক়াদরর 6 িম সংেরণ জেখ়াদন প্র়ায 

4,320টি েহদরর সমীক্ষ়া কর়া হদযতেে৷ েহরগুতেদক তিনটি প্য়ার়াতমট়াদরর 

উপর তিতত্ত কদর র্য়াতকং কর়া হদযদে, ে়া হে পতরদষি়া স্তদরর অগ্রর্তি (SLP), 

স়াটিজ তফদকেন এিং ন়ার্তরকদের িদযস। 

আি়ার, ইদন্দ়ার ট়ান়া পঞ্চম িেদরর েন্য ি়ারদির সিদেদয পতরেন্ন েহর 

তহস়াদি তনিজ়াতেি হদযদে। ইদন্দ়াদরর পদর তিিীয স্থ়াদন রদযদে গুের়াদটর সুর়াি 

এিং িৃিীয স্থ়াদন রদযদে অন্ধ্রপ্রদেদের তিেযওয়াড়া। 
 

এখ়াদন পুরি়ার তিেযী েহরগুতের সমূ্পেজ ি়াতেক়া রদযদে: 

• পতরেন্ন েহর: ইদন্দ়ার 

• পতরেন্ন র্ে়া েহর: ি়ার়াণসী 

• পতরেন্ন র়ােে (100টিরও জিতে নর্র স্থ়ানীয সংস্থ়া সহ): েতত্তের্ড 

• পতরেন্ন র়ােে (100 টিরও কম নর্র স্থ়ানীয সংস্থ়া সহ): ঝ়াডখণ্ড 

• পতরেন্ন েহর (এক ে়াদখরও কম েনসংখ্য়া সহ): মহ়ার়াদষ্ট্রর তিট়া েহর 

• পতরেন্ন জে়াট েহর (1-3 েক্ষ েনসংখ্য়া): নিুন তেতি তমউতনতসপ্য়াে 

ক়াউতেে 

• পতরেন্ন ম়াঝ়াতর েহর (3-10 েক্ষ েনসংখ্য়া): নযড়া 

• পতরেন্ন িড েহর' (10-40 েক্ষ েনসংখ্য়া): নতি মুম্ব়াই 

• সিদেদয পতরষ্ক়ার কে়ান্টনদমন্ট জি়াডজ : আহদমে়াি়াে কে়ান্টনদমন্ট 

• পতরেন্ন জেে়া: সুর়াট 

• দ্রুিিম মুি়ার জে়াট েহর: জহ়াে়াে়াওয়াে, মেপ্রদেে 

• ন়ার্তরকদের প্রতিতক্রয়ায জসর়া জে়াট েহর: তত্রপুতি, মহ়ার়াষ্ট্র৷ 

• স়াফ়াইতমত্র সুরক্ষ়া েে়াদেদঞ্জর েীষজ েহর: ন়াতি মুম্ব়াই 
 

CII জচন্ন়াইদয ‘ক়াদনক্ট 2021’-এর 20িম সংিরে আদয়ােন 

করদি 

কনদফড়াদরেন অফ ইতিয়ান ইি়াতে (CII) জেন্ন়াই এর ি়াতমেন়াডুদি 26 

জথদক 27 নদিম্বর পেজন্ত ফ্ল্ে়ার্তেপ ইদিন্ট 'ক়াদনক্ট 2021' আদয়ােন করদি 

েদেদে। এটি একটি আন্তেজ ়াতিক সদম্মেন এিং িথ্য ও জে়ার়্াদে়ার্ প্রেুতির 

(আইতসটি) প্রেেজনী। এর তথম হে: " Building a Sustainable Deep 

T’ech’N’ology Ecosystem "। 
 

'ক়াদনক্ট 2021' সম্পদকজ : 

• 'ক়াদনক্ট 2021'-এর মূে েক্ষে হে 2030 স়াদের মদে র়াদেের তেতডতপ 

US$ 1,000 তিতেযদন তনদয ে়াওয়া। 

• ইদিদন্টর উদি়াধন করদিন ি়াতমেন়াডুর মুখ্যমন্ত্রী এম জক ে়াতেন নদিম্বর 

26, 2021-এ৷ অদেতেয়া এিং েুির়ােে এই অনুষ্ঠ়াদনর অংেীে়ার জেে৷ 

• CII-এর ফ্ল্ে়ার্তেপ ইদিন্টটি ি়াতমেন়াড ু সরক়ার ি়ার়া আদয়ােন কর়া 

হদযদে এিং ি়ারদির সফটওযে়ার জটকদন়ােতে প়াকজ  এিং জকন্দ্রীয 

ইদেকট্রতনক্স ও জটতেদে়ার়্াদে়ার্ মন্ত্রক ি়ার়া সহ-আদয়ােক কর়া হদযদে। 
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ি়াইস জপ্রতসদ ন্ট 13িম ASEM েীষজ সদেেদন ি়ারদির 

প্রতিতনতধত্ব কদরন 

ASEM (এতেয়া-ইউদর়াপ সি়া) েীষজ সদম্মেদনর 13িম সংেরণ 25 এিং 26 

নদিম্বর, 2021-এ আদয়ােন কর়া হদযদে। কদম্ব়াতডয়া ASEM জেয়ার তহস়াদি 

এই স়াতমদটর আদয়ােন করদে। দুই তেনব্য়াপী ASEM েীষজ সদম্মেদনর মূে তথম 

হদে Strengthening Multilateralism for Shared Growth । 

ি়ােুজ য়াে প্ল্ে়াটফদমজর ম়ােদম ি়ারিীয প্রতিতনতধেদের জনিৃত্ব তেদেন 

উপর়াষ্ট্রপতি এম জিক়াইয়া ন়াইডু। 
 

স়াতমে সম্পদকজ : 

• ASEM েীষজ সদম্মেন এতেয়া এিং ইউদর়াদপর জেেগুতেদক আঞ্চতেক ও 

তিতেক সমস্য়াগুতের উপর মি়ামি তিতনময করদি এিং তিতিন্ন জক্ষদত্র 

সহদে়াতর্ি়া জে়ারে়ার করদি একতত্রি করদি৷ 

• ASEM গ্রুতপংদযর 51টি সেস্য জেে এিং দুটি আঞ্চতেক সংস্থ়া রদযদে - 

ইউদর়াপীয ইউতনযন এিং েতক্ষণ-পূিজ এেীয জেেগুতের সংস্থ়া 

(ASEAN)৷ 

• 2021 েীষজ সদম্মেন ASEM প্রতক্রয়ার 25 িম ি়াতষজকীদক তেতিি কদর৷ 
 

র়ােন়াথ তসং দুদযজ ়াগ ব্যিস্থ়াপন়া তিষযক 5িম তিে কংদগ্রদসর 

উদব়াধন কদরদেন 

তিে কংদগ্রস অন তডে়াে়ার ম্য়াদনেদমন্ট (WCDM) এর পঞ্চম সংেরদনর 

উদি়াধন করদেন জকন্দ্রীয প্রতিরক্ষ়া মন্ত্রী র়ােন়াথ তসং। ইদিন্টটি ইতিয়ান 

ইনতেটিউট অফ জটকদন়ােতে (IIT) তেতি কে়াম্প়াদস 24-27 নদিম্বর, 2021-

এ আদয়ােন কর়া হদযদে৷ 5িম WCDM-এর তথম হে Technology, 

Finance and Capacity for Building Resilience to Disasters in the 

Contexts of Covid-19৷ 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

UNESCO-ABU Peace Media Awards 2021 দূরেেজন এিং 

AIR তেদিদে 

অে ইতিয়া জরতডওর দূরেেজন এিং জরতডও জে়া ম়ােদযতেয়ার কুয়াে়াে়ামপুদর 

ABU – UNESCO Peace Media Awards-2021-এ এক়াতধক পুরে়ার 

জপদযদে। 'টুদর্ে়ার ফর তপস' উদয়াদর্ এতেয়া প্য়াতসতফক িডক়াতেং 

ইউতনযদনর সহদে়াতর্ি়ায ইউদনদে়া এই পুরে়ার জেয। 
 

জকন উিযদক পুরিৃি কর়া হদযদে? 

• ‘প্রকৃতির সদে তনতিক ও জটকসই সম্পকজ ’ পুরে়ার: AlR’s ‘Living on 

the edge – The coastal lives’ 

• সুপ়ার-ড়াইি়াতসজটি কে়াট়ার্তরর স়াদথ ি়ােি়াদি েীিনে়াপন কর়ার েন্য 

দূরেেজন জপ্র়াগ্র়াম 'DEAFinitely Leading the Way' পথ জেতখদযদে| 
 

আন্তেজ ়াতিক এতম পুরি়ার 2021 জ ়াষে়া কর়া হদযদে 

2021 স়াদের আন্তেজ ়াতিক এতম পুরে়ারটি তেে তনউ ইযকজ  তসটিদি অনুতষ্ঠি 

ি়াতষজক অনুষ্ঠ়াদনর 49িম সংেরণ। পুরষ্ক়ারটি 1 ে়ানুয়ারী, 2020 এিং 31 

তডদসম্বর, 2020 ি়াতরদখর মদে ম়াতকজ ন েুির়াদষ্ট্রর ি়াইদর তিরী এিং 

সম্প্রে়াতরি হওয়া জটতেতিেন জপ্র়াগ্র়াম এিং নন-ইংতেে ি়াষ়ার ইউএস 

প্র়াইমট়াইম জপ্র়াগ্র়ামগুতের মদে জশ্রষ্ঠদত্বর স্বীকৃতি তেদযদে। 

ি়ারি জথদক নওয়ােউতেন তসতেকী ‘তসতরয়াস জমন’-এ অতিনদযর েন্য জসর়া 

অতিদনি়ার েন্য মদন়ানীি হন, সুতস্মি়া জসদনর জনিৃত্ব়াধীন আেজ জসর়া ন়াটদকর 

েন্য মদন়ানীি হন এিং জকৌিুক অতিদনি়া িীর ে়াস জসর়া কদমতডর েন্য 

মদন়ানীি হন। িদি ি়ারি উপদরর জক়াদন়া তিি়াদর্ই েয নতথিুি করদি 

প়াদরতন। এখনও অিতধ, একম়াত্র ি়ারিীয জে়া ে়া এতম জপদযদে ি়া হে ‘তেতি 

ক্র়াইম’ ে়া 2020 স়াদে জসর়া ন়াটক পুরে়ার তেদিদে। 

 

2021 আন্তেজ ়াতিক এতম অয়াওয়াদ জ র তিেযীদের ি়াতেক়া: 

1. জসর়া অতিদনি়া: জডতিড জটন্য়ান্ট ফর জডস (ইউদক) 

2. জসর়া অতিদনত্রী: জহইতে জে়ায়াসজ ফর অে়াড়াল্ট জমদটতরয়াে (ইউদক) 

3. জসর়া ড্র়াম়া তসতরে: জিহর়ান (ইসর়াদযে) 

4. জসর়া কদমতড তসতরে: কে ম়াই এদেন্ট তসেন 4 (ি়াে) 

5. জসর়া ডকুদমন্ট়াতর: জহ়াপ জি়াদেন: এ জক়াদযে টু তেি টুি়াইস 

(থ়াইল্য়াি) 

6. জসর়া জটতেদন়াদিে়া: য সং অফ জল়াতর (েীন) 

7. জসর়া টিতি মুতি / তমতন-তসতরে: আটে়াতন্টক ক্রতসং (নরওদয) 

8. জসর়া আটজ স জপ্র়াগ্র়াতমং: কুতিক ি়াই কুতিক (ি়াে) 

9. জসর়া েটজ -ফমজ তসতরে: INSiDE (তনউতেল্য়াি) 

10. জসর়া নন-তিদেড এন্ট়ারদটইনদমন্ট: য ম়ােড তসে়ার (ইউদক) 

11. জসর়া নন-ইংতেে ে়ােুদযে ইউ.এস. প্র়াইমট়াইম জপ্র়াগ্র়াম: 21 িম ি়াতষজক 

ল্য়াটিন গ্রে়াতম অে়াওয়াডজ স (ম়াতকজ ন েুির়াষ্ট্র) 
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BWF লোইফর্োইম অযোসচভদমন্ট অযোওয়োদিে  ভূসষত প্রকোে 

 োডুদকোন  

িােিীয় ব্যাডসমন্টন সকংবেসন্ত্ প্রকাে পা়েজরকান, ব্যাডসমন্টন ওয়ার্ল্গ  জফডারেেন 

(BWF) কাউসন্সরলে 2021 িারলে মযগাোপূর্গ লাইফটাইম অযাসিিরমন্ট 

পজেস্কারেে েন্য সনবগাসিি  রয়রেন।  প্রাক্তন সবশ্বরিো এই ব্যসক্তত্ব ইসিমরেই 

2018 িারল ব্যাডসমন্টন অযারিাসিরয়েন অফ ইসন্ডয়াে (BAI) লাইফটাইম 

অযাসিিরমন্ট অযাওয়ারডগ  িম্মাসনি  রয়রে৷ পাডজ রকানই প্রথম িােিীয় সযসন 

1983 িারলে জকারপনর রর্ন টজ নগারমরন্ট সবশ্ব িযাসম্পয়নসেরপ পেক সেরিরেন৷  
 

Pratham NGO ইতন্দর়া গ়ান্ধী ে়াতন্ত পুরি়ার 2021 তেদিদে 

ি়ারদি তেক্ষ়ার সুদে়ার্ প্রস়াতরি কর়ার েন্য Pratham NGO জক ইতন্দর়া র়্ান্ধী 

ে়াতন্ত পুরে়ার 2021 প্রে়ান কর়া হদযদে। প্রতিটি তেশুর ম়ানসম্মি তেক্ষ়ার সুদে়ার্ 

তনতিি কর়ার েন্য এটি 25 িেদররও জিতে সময ধদর অগ্রণী িূতমক়া প়ােন কদর 

েদেদে | 
 

Pratham NGO সম্পদকজ : 

• Pratham NGO হে একটি উদ্ভ়ািনী তেক্ষ়া প্রতিষ্ঠ়ান, ে়া ি়ারদি তেক্ষ়ার 

ম়ান উন্নি কর়ার েন্য তিতর কর়া হদযতেে। 

• NGO টি 1995 স়াদে ফতরে়া ে়াদম্ব এিং ম়াধি েি়ান ি়ার়া সহ-প্রতিষ্ঠ়া 

কর়া হদযতেে। এটি ি়ারদির িৃহত্তম জিসরক়াতর সংস্থ়াগুতের মদে একটি। 

• এটি তেক্ষ়া ব্যিস্থ়ার ত্রুটি জম়াক়াদিে়ার েন্য উচ্চ-ম়াদনর, কম খরদে এিং 

প্রতিতেতপদে়াগ্য হস্তদক্ষদপর উপর দৃতষ্ট তনিদ্ধ কদর। 

• এটি 1994 স়াদে মুম্ব়াইদযর িতস্ত এে়াক়াগুতের তেশুদের েন্য প্র়াক-েুে 

তেক্ষ়া জেওয়ার েন্য প্রতিতষ্ঠি হদযতেে। 
 

ইতন্দর়া গ়ান্ধী ে়াতন্ত পুরি়ার সম্পদকজ : 

ইতন্দর়া র়্ান্ধী ে়াতন্ত পুরে়ার একটি ি়াতষজক মেজ়াে়াপূণজ পুরে়ার। প্র়ািন প্রধ়ানমন্ত্রী 

ইতন্দর়া র়্ান্ধীর ন়াদম এটির ন়ামকরণ কর়া হদযদে। ইতন্দর়া র়্ান্ধী জমদম়াতরয়াে 

ট্র়াে 1968 স়াে জথদক প্রতি িের এই পুরে়ারটি প্রে়ান কদর েদেদে। এটি 

একটি কৃতিদত্বর স্বীকৃতিস্বরূপ ম়ানপত্রসহ  25 েক্ষ ট়াক়ার একটি আতথজক পুরে়ার 

তনদয র্ঠিি৷ 
 

অন্ধ্রপ্রদেে জসর়া জমতরন জেে অয়াওয়া জ  জপদযদে 

মৎস্য েফির অন্ধ্রপ্রদেেদক জেদের জসর়া স়ামুতিক র়ােে তহস়াদি জ ়াষণ়া 

কদরদে। মৎস্য, পশুপ়ােন ও দুগ্ধে়াি মন্ত্রদকর অধীদন মৎস্য তিি়ার্ 'তিে মৎস্য 

তেিস' উপেদক্ষ 21জে নদিম্বর 2021-22-এর েন্য জসর়া প়ারফরম্য়ােক়ারী 

র়ােেগুতেদক পুরেৃি কদরদে | িুিদনেদর জকন্দ্রীয মৎস্য, পশুপ়ােন এিং দুগ্ধ 

মন্ত্রী পরদে়াত্তম রুপ়াে়া এই পুরে়ারগুতে জ ়াষণ়া কদরতেদেন। 
 

েীষজ র়ােয 

• স়ামুতিক র়ােে: অন্ধ্রপ্রদেে 

• অিেন্তরীণ র়ােে: জিদেে়ান়া 

• প়ািজিে এিং উত্তর পূিজ র়ােে: তত্রপুর়া 
 

েীষজ জেে়া 

• জসর়া স়ামুতিক জেে়া: ওতডে়ার ি়াে়াদস়ার 

• জসর়া অিেন্তরীণ জেে়া: মেপ্রদেদের ি়াে়া ়াট 

• জসর়া প়ািজিে এিং পূিজিিী জেে়া: আস়াদমর জি়াে়াইর়্াাঁ ও 

 

র়াষ্ট্রপতি  র়ামন়াথ জক়াতিন্দ িীর চক্র, কীতিজ  চক্র এিং জেৌযজ  চক্র 

পুরি়ার প্রে়ান করদেন 

ি়ারদির র়াষ্ট্রপতি র়াম ন়াথ জক়াতিন্দ র়াষ্ট্রপতি িিদন প্রতিরক্ষ়া তিতনদয়ার্ 

অনুষ্ঠ়াদন িীরত্ব পুরষ্ক়ার এিং তিতেষ্ট পতরদষি়া সজ্জ়া প্রে়ান করদেন। সেস্ত্র 

ি়াতহনীর অতফস়ার/কমীদের প়াে়াপ়াতে অন্য়ান্য আইনি র্ঠিি ি়াতহনী এিং 

জিস়ামতরক ব্যতিদের স়াহতসকি়া ও আিিে়াদর্র ক়ােদক সম্ম়ান ে়ান়াদি 

ি়ারি সরক়ার িীরত্ব পুরষ্ক়ার ে়ােু কদরদে। এই পুরে়ারগুতে অগ্র়াতধক়াদরর ক্রম 

হে িীর েক্র, কীতিজ  েক্র এিং জেৌেজ েক্র। 

 

িীর চক্র: 

গ্রুপ কে়াদেন অতিনন্দনদক 2019 স়াদের জফব্রুয়াতরদি প়াতকস্ত়াদনর 

েুদ্ধতিম়ানদক তপেদন জেদে জেওয়ার িূতমক়ার েন্য র়াষ্ট্রপতি র়াম ন়াথ জক়াতিন্দ 

কিৃজ ক িীর েক্র প্রে়ান কর়া হদযতেে। অতিনন্দন িখন উইং কম়াি়ার তেদেন। 

পরিিী ি়াযিীয ডর্ফ়াইদট তিতন জফব্রুয়ারী 27, 2019-এ একটি প়াতকস্ত়াতন F-

16 েুদ্ধতিম়ানদক গুতে কদর ন়াতমদযতেদেন। 

 

কীতিজ  চক্র: 

র়াষ্ট্রপতি জক়াতিন্দ েমু্ম ও ক়াশ্মীদর একটি অতিে়াদন সন্ত্র়াসীদের তনতিয কর়ার 

েন্য স্য়াপ়ার প্রক়াে ে়ােিদক তিিীয সদিজ়াচ্চ ে়াতন্তক়ােীন িীরত্ব পুরে়ার কীতিজ  

েক্র (মরদণ়াত্তর) প্রে়ান কদরদেন। পুরে়ারটি গ্রহণ কদরন ি়ার স্ত্রী ও ম়া। 

 

জেৌযজ  চক্র: 

• জমের তিিূতি েকর ধুতন্দয়ােদক একটি অপ়াদরেদন ি়ার িূতমক়ার েন্য 

জেৌেজ েক্র (মরদণ়াত্তর) প্রে়ান কর়া হদযতেে, জেখ়াদন প়াাঁ ে সন্ত্র়াসীদক তনমূজে 

কর়া হদযতেে এিং 200 জকতে তিদফ়ারক উপ়াে়ান উদ্ধ়ার কর়া হদযতেে। 

ি়াাঁ র স্ত্রী জেফদটন্য়ান্ট তনতিক়া জকৌে এিং ম়া পুরে়ারটি গ্রহণ কদরন। 

• ন়াদযি সুদিে়ার জস়ামিীরদক েমু্ম ও ক়াশ্মীদর একটি অতিে়াদনর সময 

A++ জশ্রণীর সন্ত্র়াসীদক হিে়া কর়ার েন্য মরদণ়াত্তর জেৌেজ েক্র প্রে়ান কর়া 

হদযতেে। ি়াাঁ র স্ত্রী সুমন জেিী এিং ম়া র়াদেন্দ্র জেিী এই সম্ম়ানটি 

জপদযতেদেন। 

• র়াষ্ট্রপতি তসতনক েুে স়াি়ার়ার প্র়ািন ে়াত্র জমের মদহেকুম়ার িূদরদকও 

জেৌেজ েক্র প্রে়ান কদরন। উদৃ্ধতি অনুস়াদর, জমের িূদর একটি অতিে়াদনর 

জনিৃত্ব জেন ে়াদি েয েীষজ সন্ত্র়াসী কম়াি়ার তনহি হয। 
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অতনি়া জেে়াই ‘ে়াে়া তেে়াদরচ়ার ে়াইি! ে়াইফে়াইম অয়াতচিদমন্ট 

অয়াওয়া জ ’-এ িূতষি হদেন 

ি়ারদির সিদেদয জিতে িই তিতক্র হওয়া জেখকদের একেন অতনি়া জেে়াই 

‘ট়াট়া তেট়াদরে়ার ে়াইি! ে়াইফট়াইম অে়াতেিদমন্ট পুরে়াদর’ িূতষি হদযদেন! 

এই পুরে়ারটি 50 িেদররও জিতে সময ধদর তিসৃ্তি ি়ার েী জ স়াতহতিেক 

কমজেীিনদক স্বীকৃতি জেওয়ার েন্য 2021 স়াদে প্রে়ান কর়া হদযদে। অন্যতেদক, 

2021 স়াদের কতি তিেযী পুরে়ার জেওয়া হদযদে ি়ারিীয কতি আতেে 

েুস়াওয়াে়াদক। এই দুটি পুরে়ারই ি়ারিীয স়াতহদিের জক্ষদত্র উদিখদে়াগ্য 

প্রি়াি জফদেদে এমন ব্যতিক্রমী ক়াদের স্বীকৃতি জেওয়ার েন্য প্রে়ান কর়া হয। 

 

Important Dates News in Bengali 
 

তিে জেতেতিেন তেিস 21 নদিম্বর প়ােন কর়া হয 

প্রতি িের 21 নদিম্বর তিে জটতেতিেন তেিস তহস়াদি প়ােন কর়া হয। এই  

তেনটির ম়ােদম তিেুেয়াে তমতডয়ার েতি প্রেতেজি হয। জটতেতিেন িেদরর পর 

িের ধদর ম়ানুদষর েীিদন গুরুত্বপূণজ িূতমক়া প়ােন কদর েদেদে। এটি এমন 

একটি ম়ােম ে়ার ম়ােদম আমর়া সমগ্র তিদের তিদন়ােন, তেক্ষ়া, সংি়াে, 

র়ােনীতি, র্তসপ ইিে়াতে উপদি়ার্ করদি প়াতর | 
 

তিে জেতেতিেন তেিদসর ইতিহ়াস: 

1996 ি়াতরদখর 21 নদিম্বর এিং 22 নদিম্বর  ে়াতিসং  প্রথম তিে 

জটতেতিেন জফ়ার়াদমর আদয়ােন কদরতেে।  
 

তিে মৎস্য তেিস: 21 নদিম্বর 

তিে মৎস্য তেিস প্রতি িের 21 নদিম্বর স়ার়া তিেব্য়াপী মৎস্যেীিী সম্প্রে়াদযর 

ি়ার়া প়াতেি হয। এটি সুস্থ মহ়াস়ার্দরর ি়াস্তুিদন্ত্রর গুরুত্ব িুদে ধদর | 2021 

স়াদে পঞ্চমি়াদরর েন্য তিে মৎস্য তেিস প়াতেি হয। 21জে নদিম্বর, 2015-এ 

প্রথম তিে মৎস্য তেিস প়াতেি হদযতেে৷ 
 

26 নদিম্বর ি়ারিীয সংতিধ়ান তেিস প়ােন কর়া হয 

ি়ারদি জেদের সংতিধ়ান রৃ্হীি হওয়ার ি়াতষজকী উপেদক্ষ প্রতি িের 26 

নদিম্বর সংতিধ়ান তেিস তহস়াদি প়ােন কর়া হয। 1949 স়াদের এই তেদন 

সংতিধ়ান রৃ্হীি হদযতেে, ে়া 26 ে়ানুয়ারী, 1950 স়াদে ক়ােজকর হদযতেে | 

এরফদে, ি়ারদির ইতিহ়াদস একটি নিুন েুদর্র সূেন়া হয। তেিসটির েক্ষে হে 

সংতিধ়াদনর গুরুত্ব সম্বদন্ধ ম়ানুষদক অির্ি কর়া | 

 

Sports News in Bengali 
 

সিয়ে মুেতোক আসল ট্রসফ ফোইনোল: তোসমলনোড ু কণেোর্কদক 

 োসরদয়দে 

িাসমলনা়েজ 152 োন িা়ো করে কর্গাটকরক  াসেরয় তিয়ে মজেিাক আসল ট্রসফ 

সেরিরে। ব্যাটিম্যান ো রুখ খান নাটকীয় জেষ বরল েক্কা জমরে িাসমলনা়েজরক 

িাে উইরকরটে জোমাঞ্চকে েয় প্রোন কেরি গুরুত্বপূর্গ িূসমকা পালন করেন । 

এই সনরয় িৃিীয়বাে িাসমলনা়েজ তিয়ে মজেিাক আলী টজ নগারমন্ট সেরিরে, এে 

আরর্ িাসমলনা়েজ 2006-07 এবং 2020-21 িারল সেরিসেল। 
 

2021 ইদন্দ়াদনতেয়া ম়াে়াসজ েুনজ়াদমন্ট তেদিদেন জকদন্ট়া জম়াদম়াে়া 

এিং আন জসযং 

ব্য়াডতমন্টদন, 2021 ইদন্দ়াদনতেয়া ম়াে়াসজ সুপ়ার 750 ব্য়াডতমন্টন টুনজ়াদমদন্ট 

পুরুষদের তসদেে তেদর়াপ়া তেদিদেন ে়াপ়াদনর জকদন্ট়া জম়াদম়াট়া, তেতন 

জডনম়াদকজ র অে়াি়ারস অে়ান্টনদসনদক 21-17, 21-11-এ হ়াতরদযদেন। 

টুনজ়াদমন্টটি ইদন্দ়াদনতেয়ার ি়াতেদি 16 জথদক 21 নদিম্বর, 2021 পেজন্ত 

অনুতষ্ঠি হদযতেে৷ মতহে়াদের তসদেেদস, েতক্ষণ জক়াতরয়ার অে়ান জসযং েীষজ 

ি়াে়াই ে়াপ়াদনর আক়ান ইয়াম়াগুতেদক 21-17, 21-19 জে়াদর হ়াতরদয 

তেদর়াপ়াটি তেদিদেন৷ 
 

2021 ইদন্দ়াদনতেয়া ম়াে়াসজ তিেযীদের ি়াতেক়া: 

• পুরুষদের তসদেেস: জকদন্ট়া জম়াদম়াট়া (ে়াপ়ান) 

• মতহে়াদের তসদেেস: আন জসযং (েতক্ষণ জক়াতরয়া) 

• পুরুষদের ড়ািে: ি়াকুদর়া হতক এিং ইউদর়্া জক়াি়ায়াতে (দুেদনই ে়াপ়ান) 

• মতহে়াদের ড়ািে: ন়াতম ম়ািসুয়াম়া এিং তেহ়ারু তেে়া (দুেদনই ে়াপ়ান) 

• তমক্সড ড়ািে: জডে়াদপ়াে পুয়াি়ার়ানুদক্র়াহ এিং স়াপতসতর জির়াত্তন়াে়াই 

(উিয থ়াইল্য়াি) 
 

সি ধরদনর তক্রদকে জথদক অিসদরর জ ়াষে়া করদেন এতি ত  

তিতেয়াসজ 

সি ধরদনর তক্রদকট জথদক অিসদরর জ ়াষণ়া কদরদেন েতক্ষণ আতিক়ার প্র়ািণ 

অতধন়াযক এতি তড তিতেয়াসজ। তিতন ইতিমদেই 2018 স়াদে আন্তেজ ়াতিক 

তক্রদকট জথদক অিসর তনদযতেদেন। িদি, 2011 স়াদে িে়াঞ্চ়াইতেদি 

জে়ার্ে়াদনর পর জথদক এতি তড তিতেয়াসজ এখনও ইতিয়ান তপ্রতময়ার তেদর্ 

(আইতপএে) রযে়াে েে়াদেঞ্জ়াসজ ব্য়াে়াদে়াদরর (আরতসতি) হদয জখেতেদেন। 37 

িের িযসী এই তক্রদকট়ার 17 িেদরর েী জ কে়াতরয়াদরর সম়াতপ্তর জ ়াষণ়া 

করদেন, জেখ়াদন তিতন জপ্র়াটিয়াদের হদয 114টি জটে, 228টি ওয়ানদড এিং 

78টি টি-জট়াদযতন্ট জখদেদেন। এতি তড তিতেয়াসজ আরতসতির হদয 156 ম্য়াে জখদে 

4,491 র়ান কদরদেন।  
 

েুইস হয়াতমল্টন 2021 F1 ক়াি়ার গ্রয়াি তপ্রক্স তেদিদেন 

েুইস হে়াতমল্টন (ম়াতসজতডে-জগ্রট তিদটন), 2021 F1 ক়াি়ার গ্রে়াি তপ্রক্স 

তেদিদে। ম্য়াক্স ি়ােজ ়াদপন (দরড িুে – জনে়ারল্য়ািস) তিিীয এিং ফ়ানজ়াদন্দ়া 

আদে়ানদস়া (আে়াইন-জস্পন) িৃিীয হদযদেন। এই েদযর স়াদথ, েুইস 

হে়াতমল্টন হদেন প্রথম ড্র়াইি়ার তেতন 30টি তিন্ন স়াতকজ দট ফমুজে়া 1 তেদিদেন। 
 

2021 এতেয়ান আচজ ়াতর চয়াতম্পযনতেদপ ি়ারি 7টি পেক তেদয 

জেষ কদরদে 

2021 এতেয়ান আেজ ়াতর েে়াতম্পযনতেপ ি়াংে়াদেদের ঢ়াক়ায অনুতষ্ঠি হদযতেে। 

ি়ারিীয িীরন্দ়াের়া পেক জটতিদে তিিীয স্থ়ান েখে করদি প্রতিদে়াতর্ি়ায 

স়ািটি পেক তেদিদে। এর মদে একটি স্বণজ, ে়ারটি জরৌপ্য এিং দুটি জি়াঞ্জ পেক 

রদযদে। েতক্ষণ জক়াতরয়া 15টি পেক তেদি পেক জটতিদের েীদষজ রদযদে, 

জেখ়াদন ি়াংে়াদেে 3টি পেক তনদয িৃিীয স্থ়াদন রদযদে। 
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ি়ারিীয পেক েযীদের ি়াতেক়া 

 

স্বেজ পেক 

• মতহে়াদের ব্যতির্ি জেৌতর্ক ইদিন্ট: জেে়াতি সুদরখ়া জিন্ন়াম 
 

জরৌপ্য পেক 

• পুরুষদের েে তরক়ািজ  ইদিন্ট: প্রিীণ ে়ােি, কতপে, এিং প়াথজ স়ােুনদখ 

• মতহে়া েদের তরক়ািজ  ইদিন্ট: অতকি়া িকি, তরতধ এিং মধু জিেওয়ান 

• পুরুষদের পৃথক কম্প়াউি ইদিন্ট: অতিদষক ি়ামজ়া 

• তমশ্র েে কম্প়াউি ইদিন্ট: ঋষি ে়ােি এিং জেে়াতি সুদরখ়া জিন্ন়াম 
 

জব্র়্াঞ্জ পেক 

• তমশ্র েে তরক়ািজ  ইদিন্ট: অতকি়া িকি, কতপে 

• পুরুষদের েে কম্প়াউি ইদিন্ট: আম়ান স়াইতন, অতিদষক ি়ামজ়া এিং 

ঋষি ে়ােি 
 

2025 এতেয়ান ইযুথ প্য়ার়া জগমদসর আদয়ােক হদি চদেদে 

উেদিতকস্ত়াদনর ি়ােদকন্ট েহর 

এতেয়ান প্য়ার়াতেতম্পক কতমটির (APC) তনিজ়াহী জি়াদডজ র অনুদম়ােদন এতেয়ান 

ইযুথ প্য়ার়া জর্মস 2025-এর 5িম সংেরণটি উেদিতকস্ত়াদনর র়ােধ়ানী 

ি়ােদকন্ট েহদর আদয়াতেি হদি | প্রথমি়াদরর মদি়া ‘এতেয়ান ইযুথ জর্মস 

2025’ এিং ‘এতেয়ান ইযুথ প্য়ার়া জর্মস 2025’ একই েহদর এিং একই 

জিনুেদি অনুতষ্ঠি হদি েদেদে। 

 

Obituaries News in Bengali 
 

মোরো রেদলন প্রোিন েসক্ষণ রকোসরয়োর রপ্রসিদিন্ট চুন িু- ওয়োন  

েসক্ষর্ জকাসেয়াে প্রাক্তন োষ্ট্রপসি িজ ন জডা-জ ায়ান েসক্ষর্ জকাসেয়াে সিউরল 

হৃেযরন্ত্রে সক্রয়া বন্ধ  রয় 90 বেে বয়রি মাো জর্রেন।  সিসন ‘জডরমারক্রটিক 

োসস্ট্ি’ েরলে িেস্য সেরলন।  সিসন েসক্ষর্ জকাসেয়াে 5িম োষ্ট্রপসি  ন।  সিসন 

1981 জথরক 1987 িাল পযগন্ত্ জডরমারক্রটিক োসস্ট্ি পাটিগ ে িিাপসি স রিরব 

োসয়ত্ব পালন করেন। 

একেন প্রাক্তন িামসেক কমান্ডাে, িজ ন - "রর্ায়াংেজ  এে কিাই" নারম পসেসিি - 

1980 িারল ে রে র্র্িন্ত্রপন্থী সবরক্ষািকােীরেে জিনাবাস নীে র্র্ িযাে জনিা 

সেরলন, এবং এই অপোরধে েন্য িারক পরে জোষী িাব্যস্ত কো  রয়সেল এবং 

িারক মৃিজ যেে জেওয়া  রয়সেল। 
 

প্রিীে প়াঞ্জ়াতি জফ়াক গ়াযক গুরতমি ি়াওয়া প্রয়াি  হদেন 

তিখ্য়াি প়াঞ্জ়াতি জফ়াক র়্াযক গুরতমি ি়াওয়া েী জ অসুস্থি়ার পর ম়ার়া জর্দেন। 

মৃিুেক়াদে তিতন 77 িের িযসী তেদেন। গুরতমি ি়ার েী জ 'জহক' (একটি প়াঞ্জ়াতি 

জফ়াক র়্াদনর জিথদেস ওদপতনং, ে়া "দহ়া" িদে একটি অটুট িরদের স়াদথ 

একটি সুদরে়া কণ্ঠ তিতর কদর) এর েন্য সিদেদয জিতে পতরতেি তেে, ে়া তিতন 

প্র়ায 45 জসদকি ধদর র়াখদি প়াদরন। তিতন দূরেেজদন অতিনয শুরু কর়ার পদর 

খ্য়াতি অেজ ন কদরন এিং এইি়াদি ে়ািীয জটতেতিেন েে়াদনদে উপতস্থি হওয়া 

প্রথম প়াঞ্জ়াতি মতহে়া র়্াতযক়া হদয ওদেন। 
 

Defence News in Bengali 
 

INS তিে়াখ়াপত্তনম ি়ারিীয জনৌি়াতহনীদি কতমেনপ্র়াপ্ত হদযদে 

একটি P15B তেেথ র়্াইদডড-তমস়াইে জডেয়ার ‘INS তিে়াখ়াপত্তনম’ 

মুম্ব়াইদযর জনি়াে ডকইয়াদডজ  ি়ারিীয জনৌি়াতহনীদি কতমেন কর়া হদযদে। এটি 

ে়ারটি 'তিে়াখ়াপত্তনম' এর  তমস়াইে জডেয়াদরর মদে প্রথম। এটি ি়ারিীয 

জনৌি়াতহনীর অিেন্তরীণ অর্জ়ান়াইদেেন ‘তডদরক্টদরট অফ জনি়াে’ ি়ার়া তডে়াইন 

কর়া হদযদে এিং ম়াে়ার্ন ডক তেপতিল্ড়াসজ তেতমদটড, মুম্ব়াই ি়ার়া তনতমজি 

হদযদে। INS তিে়াখ়াপত্তনদমর তে জে 163 তমট়ার, প্রস্থ 17 তমট়ার এিং ওেন 

7,400 টন। রক্ষ়ামন্ত্রী শ্রী র়ােন়াথ তসংদযর উপতস্থতিদি এটি ে়ােু কর়া হদযতেে। 

 

IAF প্রধোদনর বোসয়দে লোইর্ কমব্োর্ র সলকপ্টোর িাঁদ  সেদলন 

প্রধোনমন্ত্রী রমোেী 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র জমাসে িােিীয় সবমান বাস নীে প্রধান মােগাল সবরবক োম 

জিৌধজেীে কারে স দজস্তান অযারোনটিি সলসমরটড বাো তিসে জেেীয়িারব তিসে 

লাইট কমব্যাট জ সলকপ্টাে (এলসিএইি)  স্তান্ত্ে করেরেন।  উন্নি প্রযজসক্ত এবং 

কাযগকেী লাইট কমব্যাট জ সলকপ্টােগুসল যজে িূসমকাে েন্য েেকােী সস্ট্লথ 

তবসেষ্টযগুসলরক অন্ত্িজগ ক্ত করে িা িােরিে স্বসনিগ ে থাকাে ক্ষমিারক বাস়েরয় 

িজ লরব বরল আো কো  রচ্ছ।  এলসিএইিই একমাত্র অযাটাক জ সলকপ্টাে যা 

যরথষ্ট পসেমার্ অস্ত্র ও জ্বালাসন সনরয় 5,000 সমটাে উচ্চিায় অবিের্ ও জটক 

অফ কেরি পারে। 

 প্রধানমন্ত্রী িােিীয় জিনাবাস নীে কারে ‘রমড ইন ইসন্ডয়া’ জরানও  স্তান্ত্ে 

কেরবন যা িাো জেরে সবসিন্ন প্ররয়ােরন িারেে ব্যব াে কেরব।  জনৌবাস নীে 

েন্য, প্রধানমন্ত্রী জমাসে িােিীয় সবমানবা ী বা ক সবক্রারন্ত্ে েন্য জনৌ ো ারেে 

েন্য সডআেসডওে সডোইন কো অযাডিান্সড ইরলকট্রসনক ওয়ােরফয়াে িজযট 

 স্তান্ত্ে কেরবন। 
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ভোরত, মোলবী  ও শ্রীলঙ্কো সববোসষেক সি ক্ষীয় ম ডো ‘রেোসি’ এর 

 সরচোলনো কদরদে 

একটি োসন্ত্পূর্গ ও সস্থসিেীল িােি ম ািার্েীয়  অঞ্চরলে েন্য আঞ্চসলক 

সনোপত্তা র্েরনে উরেরশ্য মালবীপ, িােি এবং শ্রীলঙ্কাে মরে 5 সেনব্যাপী 

সববাসষগক সত্রপক্ষীয় ম ়ো 'জোসস্ত'  20-24 নরিম্বে 2021 পযগন্ত্ মালবীরপ 

পসেিাসলি  রয়সেল। ম ়োটি 3 টি জেরেে জকাস্ট্ র্াডগ রেে মরে সববাসষগকিারব 

পসেিাসলি  য়। এই বেে ম ়োটি  শুরু  ওয়াে 30 িম বেে িমূ্পর্গ  করেরে। 

িােিীয় জকাস্ট্ র্াডগ  ো াে, ইসন্টরগ্ররটড জকাস্ট্ র্াডগ  সেপ (ICGS) বজ্র ও  

অপূবগ এবং শ্রীলঙ্কাে  জকাস্ট্ র্াডগ  সেপ (SLCGS) িজেক্ষা ম ়োয় অংেগ্র র্ 

করেরে। িােি-মালবীপ-শ্রীলঙ্কা সত্র-পাসক্ষক ম ়ো 'জোসস্ত'-এে লক্ষয  ল এই 

সিনটি  জেরেে মরে বন্ধজ ত্বরক আেও দৃঢ় কো, পােিসেক অপারেেনাল 

িক্ষমিা বৃসে কো এবং আন্ত্ঃকাযগক্ষমিা অনজেীলন কো এবং মালবীপ, িােি 

ও শ্রীলঙ্কাে জকাস্ট্ র্াডগ রেে মরে ি রযাসর্িা র্র়ে জিালা। 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

প্রকোদে এদলো সৃ্মসত ইরোসনর প্রেম উ ন্যোি ‘লোল িোলোম: এ 

নদভল'  

জকন্দ্রীয় নােী ও সেশু উন্নয়ন মন্ত্রী, সৃ্মসি েজ সবন ইোসন িাে প্রথম উপন্যাি "লাল 

িালাম: এ নরিল'" 2021 িারলে নরিম্বরে প্রকাে কেরি িরলরেন৷ উপন্যািটি 

2010 িারলে এসপ্ররল েসত্তের্র়েে োরন্ত্ওয়া়োরি  ামলারি মাওবােীরেে 

বাো 76 েন জিন্ট্রাল সেোিগ  পজসলে জফািগ (সিআেসপএফ) কমীরেে  িযাে বাো 

অনজপ্রাসর্ি  রয়রে৷ এই বইটি জিই িমস্ত জলাকরেে প্রসি শ্রোঞ্জসল, যাো 

িারেে আেীবন োসিরক জিবা সেরয়রেন। 

 

ি়ান তক মুন প্রক়াে কদরদেন ি়ার আত্মেীিনী " Resolved: 

Uniting Nations in a Divided World’  

ে়াতিসংদ র প্র়ািণ মহ়াসতেি ি়ান তক মুদনর ‘Resolved: Uniting 

Nations in a Divided World’  েীষজক একটি আিেীিনী প্রক়াতেি 

হদযদে । এই িইটিদি তিতন ি়ার েীিদনর তিতিন্ন অতিজ্ঞি়া এিং েে়াদেঞ্জগুতে 

িণজন়া কদরদেন | তিতন দুি়ার 5 িেদরর জময়াদে (2007-2016) ে়াতিসংদ র 8 

িম মহ়াসতেি তহদসদি ে়াতযত্ব প়ােন কদরতেদেন। 

হ়াপজ়ারকতেে ইতিয়া ি়ার়া প্রক়াতেি ‘Resolved: Uniting Nations in a 

Divided World’-এ, ি়ান তক মুদনর িণজন়া কদরদেন জে কীি়াদি তিতন "েুদদ্ধর 

তেশু" জথদক "ে়াতন্তর ম়ানুষ" হদযতেদেন। প্র়ািন ে়াতিসং  মহ়াসতেি ি়ান তক 

মুদনর প্রথম কূটননতিক জপ়াতেং ি়ারদি তেে এিং তিতন ি়ারদির স়াদথ একটি 

তিদেষ সংদে়ার্ র্দড িুদেতেদেন| 
 

অতিতেৎ িদন্দয়াপ়াে়ায " Cooking to Save your Life " ন়াদম 

একটি িই তেদখদেন 

ি়ারিীয িংদে়াদ্ভূি আদমতরক়ান অথজনীতিতিে এিং জন়াদিে তিেযী, অতিতেৎ 

ব্য়ান়াতেজ  " Cooking to Save your Life" তেদর়ান়াদমর একটি নিুন িই 

তেদখদেন। ি়াে তিতত্তক তেত্রতেেী তেদযন অতেি়ার ি়ার়া তেতত্রি িইটি ে়ার়্ারনট 

িুকস ি়ার়া প্রক়াতেি হদযদে। তিেব্য়াপী ে়াতরিেি়া দূরীকরদণ ি়াদের পরীক্ষ়ামূেক 

পদ্ধতির েন্য তিতন এথ়ার ডুদফ্ল়্া এিং ম়াইদকে জক্রম়াদরর স়াদথ 2019 স়াদে 

অথজননতিক তিজ্ঞ়াদন জন়াদিে জমদম়াতরয়াে পুরে়ার তেদিতেদেন। 

 

সসযে আকিরউতিদনর জেখ়া " India vs UK: The Story of an 

Unprecedented Diplomatic Win" ন়ামক একটি নিুন িই 

প্রক়াতেি হদযদে 

তসতনযর ি়ারিীয কূটনীতিক, তসযে আকিরউতেন " India vs UK: The 

Story of an Unprecedented Diplomatic Win" তেদর়ান়াদমর একটি 

নিুন িই তেদখদেন। িইটিদি 2017 স়াদে ইন্ট়ারন্য়ােন়াে জক়াটজ  অফ ে়াতেস 

(ICJ) এর তনিজ়ােদন েুির়াদেের তিরুদদ্ধ ি়ারদির েদযর জনপদথ্যর তিিরণ 

রদযদে।  

 

'শ্রীমোদ্রোয়ণম' বইটি প্রকোে করদলন উ রোষ্ট্র সত এম রভঙ্কোইয়ো 

নোইিু 

 ায়দ্রাবারে 'শ্রীমাদ্রায়র্ম' নামক বইটি প্রকাে করেরেন উপোষ্ট্রপসি এম 

জিঙ্কাইয়া নাইডজ ।  এটি সলরখরেন েেীসকোনািাযগ।  এটি ির্বান োরমে জনিৃত্ব, 

িজোিন এবং আইরনে োিন িম্পরকগ  সলসখি।  সিসন িরুর্রেে মরে সবসিন্ন 

িােিীয় িাষাে িাস িযকমগ এবং কাসব্যক কােগুসলরক েনসপ্রয় কোে 

প্ররয়ােনীয়িাে উপেও জোে জেন। 

 

ভোরতীয় সেল্পকলোর উ র বই সলখদলন সেল্প ইসত োিসবে সবএন 

রেোস্বোমী 

সবসেষ্ট সেল্প ইসি ািসবে এবং পদ্ম পজেস্কােপ্রাি, সিসেদে নাথ জর্াস্বামী িােিীয় 

সেল্পকলাে উপে একটি নিজ ন বই সলরখরেন, যাে সেরোনাম েরয়রে 

"Conversations: India’s Leading Art Historian Engages with 101 

themes, and More”।  জপঙ্গজইন র্যান্ডম  াউি ইসন্ডয়াে অসেগ ি বইটি 2022 

িারলে োনজয়াসেরি প্রকাসেি  রব। এই বইটিরি, সবএন জর্াস্বামী সেল্পকলাে 

সবসিন্ন সবষয় সনরয় আরলািনা করেরেন।এই বইটিে মােরম, জর্াস্বামী সেল্পকলাে 

সবসিন্ন সবষরয় পােকরেে োসনরয়রেন।   
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Miscellaneous News in Bengali 
 

IFFI এর বষেদিরো চলসিি ব্সিদের  ুরকোর  োদেন র মো 

মোসলনী, প্রিূন রজোেী 

অসিরনিা এবং সবরেসপ জনত্রী জ মা মাসলনী, এবং র্ীসিকাে এবং প্রাক্তন 

CBFC প্রধান প্রিূন জোেীরক িােিীয় িলসচ্চত্র ব্যসক্তরত্বে বষগরিো পজেস্কাে 

প্রোন কো  রব আন্ত্েগ াসিক িলসচ্চত্র উৎিব 2021-এ। করয়ক েেক ধরে 

সবসৃ্তি িােিীয় িলসচ্চরত্রে জক্ষরত্র িারেে অবোন এবং িারেে কাে প্রেন্ম 

েজর়ে েেগকরেে মজগ্ধ করেরে। 

 জ মা মাসলনী মথজো জথরক দুইবারেে িংিে িেস্য, এবং জোেীরক 2017 িারল 

জিন্ট্রাল জবাডগ  অফ সফল্ম িাটিগ সফরকেন (CBFC) এে জিয়ােপািগন স িারব 

িেকাে বাো সনযজক্ত কো  রয়সেল। 2014 িারলে িাধাের্ সনবগািরনে আরর্, 

সবরেসপে পক্ষ জথরকনরেন্দ্র জমােীরক েরলে প্রধানমন্ত্রী প্রাথী জঘাষর্া কো 

 রয়সেল, িখন জোেী আরর্ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র জমােীে েন্য একটি প্রিােমূলক 

র্ান সলরখসেরলন। 
 

8,573 েন জিতনেুদযে়ার সঙ্গীিতেল্পী তিদের িৃহত্তম অদকজ ে়া 

জরক জ  স্থ়াপন কদরদেন 

প়াাঁ ে তমতনদটরও জিতে সময ধদর 8,573 েন সংর্ীিতেেী একস়াদথ ি়াযেন্ত্র 

ি়াতেদয জিতনেুদযে়া িৃহত্তম অদকজ ে়ার েন্য একটি নিুন তর্দনস ওয়াল্ডজ  জরকডজ  

স্থ়াপন কদরদে। জরকডজ টি জেেটির েুি ও তেশুদের অদকজ ে়া ে়ািীয তসদেম ি়ার়া 

জসট কর়া হদযতেে, ে়া "এে তসদস্তম়া" ন়াদম পতরতেি। এর আদর্র জরকডজ টি 

র়াতেয়ার জসন্ট তপট়াসজি়াদর্জ 8,097 েন তমউতেতেয়ান একস়াদথ ি়াযেন্ত্র ি়াতেদয 

র্দডতেে| 

সম্প্রে়াদর তর্দনস ওয়াল্ডজ  জরকডজ স তিদেষজ্ঞ সুে়ান়া জরদযদসর একটি জরকতডজ ং 

অন্তিুজ ি তেে জেখ়াদন জ ়াষণ়া কর়া হয জে জিদনেুদযে়ার সেীিজ্ঞর়া প়াাঁ ে 

তমতনদটরও জিতে সময ধদর Pyotr Tchaikovsky ি়ার়া ে়াম়াদেজ  জেি 

ি়াে়াদন়ার পদর একটি নিুন জরকডজ  স্থ়াপদন সফে হদযদে। 
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