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National News in Bengali 
 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমমত শাহ "Dairy Sahakar" প্রেল্প চালু 

েরেরেন 

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

দ্বারা আলয়ামজত এেটি অেুষ্ঠালে গুজরালের আেলে " Dairy Sahakar" প্রেল্প 

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

সমবায় মন্ত্রলের অধীলে জাতীয় সমবায় উন্নয়ে েলপষালরশে(NCDC) প্রেল্পটির 

বাস্তবায়ে েরলব। 
 

মিমটি সম্পরেে : 

• এই মিমটি কদলশর দুগ্ধ খাতলে মজবুত েরলত সাহায্য েরলব | 

• এই  মিলমর অধীলে  NCDC কযাগ্য সমবায়গুমেলে গবামদ পশুর উন্নয়ে, 

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

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

পে রপ্তামের মলতা মিয়ােোলপর জন্য আমথষে সহায়তা প্রদাে েরলব| 
 

IREDA 'হুইরসল কলায়াে' ক ার্ে াল চালু েরেরে 

ইমডয়াে মরমেউলয়বে এোমজষ  কেলেেপলমন্ট এলজমি মেমমলেে (IREDA) 

'মিমিল্যান্স অযাওয়ােরনস উইে 2021' উদযাপলের অংশ মহলসলব এেটি 

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

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

কুমার দাস চােু েলরমেলেে। 
 

হুইরসল-রলায়াে ক ার্ে াল সম্পরেে : 

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

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

অপব্যবহার সম্পমেষ ত উলদ্বগ প্রোশ েরলত সাহায্য েরলব৷  
 

"গঙ্গা উৎসব 2021" এে 5তম সংিেণ শুরু হরয়রে৷ 

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

5তম সংিরণ আলয়াজে েরা হলয়লে। "গঙ্গা উৎসব 2021" শুধুমাত্র গঙ্গা েদীর 

মমহমা উদযাপে েরলব ো বরং কদলশর সমস্ত েদীর 'েদী উৎসব' উদযাপলের 

প্রচার েরলব। 2021 সালের অেুষ্ঠােটি কেন্দ্রীয় জেশমি মন্ত্রী শ্রী গলজন্দ্র মসং 

কশখাওয়ালতর কেতৃলে সংগঠিত হলয়মেে। 
 

অনুষ্ঠানটি সম্পরেে : 

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

উপেলক্ষ জেশমি মন্ত্রলের সালথ কযৌথোলব ন্যাশোে মমশে ফর মিে 

গঙ্গা(NMCG) এই বামর্ষে অেুষ্ঠালের আলয়াজে েলরলে। 

• 2021 সালের এই উদযাপে স্বাধীেতার 75 বের এবং আজাদী ো অমৃত 

মলহাৎসব উদযাপলের অংশ হলব। 

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

কোলের সবষামধে সংখ্যে ফলোর জন্য মগলেস বুে অফ ওয়ার্ল্ষ  করেেষ লস 

ন্যাশোে মমশে ফর মিে গঙ্গা (NMCG) েমথেুি হলয়মেে। 
 

ডাাঃ মিরতন্দ্র মসং 'সর্ে াে প্যারর্ল মলডােমশ  কসন্টাে' কে কর্রশে 

উরেরে উৎসগে েরেরেন 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী োাঃ মজলতন্দ্র মসং মুলসৌমরলত োে বাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশোে এোলেমম 

অফ অযােমমমেলেশলে (LBSNAA) "সদষ ার প্যালেে মেোরমশপ কসন্টার" 

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

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

মচমিত েরলব| 
 

'সমুদ্রায়ন প্রেল্প' চালু েেরলন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মিরতন্দ্র মসং 

কেন্দ্রীয় আথষ সালয়লিস প্রমতমন্ত্রী(স্বাধীে দাময়ে) োঃ মজলতন্দ্র মসং 

আেুষ্ঠামেেোলব কচন্নাইলত "সমুদ্রায়ে প্রেল্প" োলম োরলতর প্রথম মেুষ্যবাহী 

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

জলের মেলচ মােবচামেত যােবাহলের োযষিম পমরচােো েরা। এই প্রযুমির 

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

অমেজাত িালব এই ধরলের েুলবা যােবাহলের ব্যবহারোরীলদর দলে কযাগ 

কদলবে| 
 

কের্ােনারে শ্রী আমর্ শঙ্কোচারযেে সমামি ও মূমতে ে উরমাচন 

েেরলন প্রিানমন্ত্রী নরেন্দ্র কমার্ী 

প্রধােমন্ত্রী েলরন্দ্র কমাদী 05 েলেম্বর, 2021-এ উত্তরাখলের কেদারোলথর 

পুোঃউন্নয়ে সম্পমেষ ত পমরোঠালমা জমেত প্রেল্পগুমের উলদ্বাধে েরলত 

কেদারোথ পমরদশষে েলরমেলেে। প্রধােমন্ত্রী উত্তরাখলের রুদ্রপ্রয়াগ কজোর 

কেদারোথ মমের প্রাঙ্গলণ পুেমেষমমষত শ্রী আমদ শঙ্করাচাযষ সমামধ উলদ্বাধে েলরে 

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

সমামধটি ক্ষমতগ্রস্ত হলয়মেে। 
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মূমতে টি সম্পরেে : 

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

োির অজুষ ে কযাগীরাজ মেমষাণ েলরলেে। 

• সফলরর সময়  প্রধােমন্ত্রী কমাদী কেদারপুরীলত 400 কোটি োোর কবমশ 

মূলল্যর কবশ েলয়েটি পুেগষঠে প্রেলল্পর উলদ্বাধে ও মেমত্তপ্রস্তর স্থাপে 

েলরে। 
 

স্বোষ্ট্রমন্ত্রী অমমত শাহ ‘আয়ুষ্মান CAPF’ কহলে োডে  চালু 

েেরলন 

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

সশস্ত্র পুমেশ বামহেীর (CAPF) েমীলদর জন্য "আয়ুষ্মান CAPF স্বাস্থ্যরসবা 

প্রেরল্পে" সুমবধা চােু েলরলেে। CAPF েমীলদর স্বাস্থযলসবা সুমবধা মেমিত 

েরার জন্য কমাদী সরোলরর প্রমতশ্রুমতর সালথ সঙ্গমত করলখ এই প্রেল্পটি চােু েরা 

হলয়মেে, যালত তারা সমূ্পণষ এোগ্রতার সালথ মেলজলদর দাময়ে পােে েরলত 

পালরে। 

এই মিলমর অধীলে, CAPF েমীরা এবং তালদর পমরবারসমূহ আয়ুষ্মাে োরত 

PM-JAY-এর অধীলে হাসপাতােগুমেলত েগদহীে ইে-লপলশন্ট এবং বমহাঃ-

করাগী স্বাস্থযলসবা সুমবধা কপলত সক্ষম হলব। 
 

োো প্রেরল্পে আওতায় আরে? 

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

প্রদােোরী েমীলদর পাশাপামশ সাতটি বামহেী কথলে কযমে-বেষ ার মসমেউমরটি 

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

ইডামেয়াে মসমেউমরটি কফাসষ(CISF), কেন্দ্রীয় মরজােষ  পুমেশ কফাসষ (CRPF), 

ইলো-মতব্বত বেষ ার পুমেশ(ITBP) এবং ন্যাশোে মসমেউমরটি গােষ  (NSG) এর 

মেেষ রশীেলদর েোর েরলব | 
 

িােরতে প্রেম রুফর্  ড্রাইি-ইন মেরয়র্াে মুম্বাইরত চালু েো 

হরয়রে 

মহারালষ্ট্রর মুম্বাইলত মরোলয়ি ইডামেলজর মজও ওয়ার্ল্ষ  ড্রাইে মলে োরলতর 

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

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

মরোলয়ি মরলেে এবং মামিলেক্স কচইে PVR এলে-অপলরর সালথ পােষ োরমশপ 

েলর মথলয়োরটি চােু েলরলে | 
 

কচন্নাই-মহীশূে-রচন্নাই শতাব্দী এক্সরপ্রস IMS সাটিে মফরেশন 

ক রয়রে 

কচন্নাই-মহীশূর-লচন্নাই শতাব্দী এক্সলপ্রস ইমন্টলগ্রলেে ম্যালেজলমন্ট মসলেম 

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

কেলের মবশ্বমালের রক্ষণালবক্ষণ এবং যাত্রীলদর সুমবধাজেে ও মেরাপদ ভ্রমলণর 

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

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

CBSE িুলগুমলরত ‘বীে গাো’ প্রেল্প চালু েো হরয়রে 

CBSE বীরগাথা পুরষ্কার সম্পলেষ  সলচতেতা বাডালত মবমেন্ন িুেগুমেলত ‘বীর 

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

োত্রীলদরলদর মলে বীরে পুরিার জয়ীলদর সাহসী োজ এবং আত্মতযাগ সম্পলেষ  

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

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

প্রবন্ধ ইতযামদর হলত পালর৷ 
 

প্রিানমন্ত্রী নরেন্দ্র কমার্ী কর্রশে উরেরে এোমিে িাতীয় সড়ে 

ও সড়ে প্রেল্প উৎসগে েরেরেন 

প্রধােমন্ত্রী শ্রী েলরন্দ্র কমাদী মেমেলয়া েেফালরলির মােলম মহারালষ্ট্রর মমেলরর 

শহর  ন্ধে ুরে মবমেন্ন জাতীয় মহাসডে ও সডে প্রেলল্পর মেমত্তপ্রস্তর স্থাপে 

েলরলেে এবং কদলশর উলেলশ তা উৎসগষ েলরলেে। েিলদর ঝালমোমুি এবং 

মেরাপদ যাতায়ালতর সুমবধাথষ প্রদাে েরার উলেলে এই অঞ্চলে এই উলযাগগুমে 

চােু েরা হলয়লে। 
 

প্রেল্প সম্পরেে : 

• প্রধােমন্ত্রী শ্রীসান্থ জ্ঞালেশ্বর মহারাজ পােমখ মাগষ(NH-965) এর পাাঁ চটি 

অংলশর চারটি সডে এবং সন্ত তুোরাম মহারাজ পােমখ মাগষ(NH-965G) 

এর মতেটি অংলশর চারটি সডলের মেমত্তপ্রস্তর স্থাপে েলরলেে। 

• শ্রীশান্ত জ্ঞালেশ্বর মহারাজ পােমখ মাগষ পাাঁ চটি ধালপ আেুমামেে 6690 কোটি 

োোয় সমূ্পণষ হলব এবং সন্ত তুোরাম মহারাজ পােমখ মাগষ আেুমামেে 

আেুমামেে 4400 কোটি োো খরলচ মতেটি ধালপ সম্পন্ন হলব।  

• এই জাতীয় মহাসডলের দুপালশ কেমেলেলেে ওয়ােওলয় 'পােমখ'-এর 

মেমষাণও এই প্রেলল্পর আওতায় পলড। 
 

কেন্দ্র সেোে 3টি েৃমি আইন প্রতযাহাে েরেরে 

প্রধােমন্ত্রী েলরন্দ্র কমাদী ক ার্ণা েলরলেে কয, তার সরোর মতেটি মবতমেষ ত েৃমর্ 

আইে বামতে েরলব এবং মতমে প্রমতবাদী েৃর্েলদর তালদর কক্ষত ও বামডলত 

মফলর কযলত অেুলরাধ েলরলেে। কদলশ মশখ ধলমষর প্রমতষ্ঠাতা গুরু োেলের 

জন্মমদে পামেত হওয়ার সময় গুরুপুরব/প্রোশ উৎসলব এলস মতমে এই েথাটি 

মতমে বলেে । মসিান্তটি পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রলদলশর রাজয মেবষাচলের ঠিে আলগ 

আলস |  গত বের, কসলেম্বলর রাষ্ট্রপমত রাম োথ কোমবে সংসলদ পাস হওয়া 

মতেটি মবলের পলক্ষ সম্মমত কদে। 
 

এে ে মে আরে? 

কযলহতু মতেটি খামার মবে আইে ইমতমলেই পাশ হলয়লে, তাই সরোরলে 

আেুষ্ঠামেেোলব মতেটি েতুে মবে আেলত হলব এবং কসগুলো বামতে েরলত ও 

উেয় েলক্ষ পাস েরালত হলব। 
 

মতনটি মবতমেে ত মবল হল: 

• েৃর্লের উৎপামদত কেেলদে ও বামণজয (প্রচার ও সুমবধা) মবে, 2020, 

• েৃর্েলদর (ক্ষমতায়ে ও সুরক্ষা) মূল্য মেিয়তা এবং খামার পমরলর্বা মবে, 

2020-এর চুমি এবং 

• েৃর্েলদর উৎপামদত কেেলদে ও বামণজয (প্রচার ও সুমবধা) মবে। 
 

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


Monthly Current Affairs PDF in Bengali | November 2021 
 

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

 

িােত 2021-25 সারলে িন্য UNESCO এমক্সমেউটিি কবারডে  

 ুনোয় মনবোমচত হরয়রে 

2021-25 সালের জন্য োরত ইউলেলিার োযষমেবষাহী কবালেষ  পুেরায় মেবষামচত 

হলয়লে। চার বেলরর কময়ালদ পুেরায় মেবষামচত হওয়ার জন্য োরত 164টি কোে 

কপলয়লে। োরত োডাও জাপাে, মফমেপাইে, মেলয়তোম, কুে দ্বীপপুঞ্জ এবং চীে 

গ্রুপ IV এমশয়াে ও প্যামসমফে কেে েযাোগমরলত মেবষামচত হলয়লে। ইউলেলিার 

এমক্সমেউটিে কবােষ  58টি সদস্য-লদশ মেলয় গঠিত, যার প্রলতযেটির কময়াদ চার 

বের | 
 

এমক্সমেউটিি কবাডে  সম্পরেে : 

• জামতসংল র সাংিৃমতে ও মশক্ষা সংস্থার এমক্সমেউটিে কবােষ  হে জামতসং  

সংস্থার মতেটি সাংমবধামেে অলঙ্গর মলে এেটি এবং বামে দুটি হলো সাধারণ 

সলম্মেে ও সমচবােয়। 

• সাধারণ সলম্মেে োযষমেবষাহী কবালেষ র সদস্যলদর মেবষাচে েলর। োযষমেবষাহী 

কবােষ  58টি সদস্য-লদশ মেলয় গঠিত, প্রমতটির কময়াদ চার বের।  
 

কেন্দ্র সেোে ইমড, মসমবআই মডরেক্টেরর্ে কময়ার্ 5 বেে 

বাড়ারনাে িন্য আরর্শ িামে েরেরে 

োরলতর কেন্দ্রীয় সরোর এেলফাসষলমন্ট মেলরটলরে(ইমে) এবং কসন্ট্রাে বুযলরা 

অফ ইেলেমেলগশে (মসমবআই) এর পমরচােেলদর কময়াদ পাাঁ চ বের পযষন্ত 

বাডালোর জন্য দুটি অমেষ ন্যাি জামর েলরলে। বতষ মালে, কসন্ট্রাে মেমজল্যাি 

েমমশে (মসমেমস) অযাট, 2003 দ্বারা মসমবআই এবং ইমে-র মেলরটরলদর অমফলস 

দুই বেলরর কময়ালদর জন্য মেযুি েরা হলয়লে।  

রাষ্ট্রপমত রাম োথ কোমবে অমেষ ন্যািটিলত সম্মমত মদলয়লেে এবং কেন্দ্রীয় সরোর 

এটির প্রমতস্থাপলের জন্য সংসলদ এেটি আইে কপশ েরলব বলে আশা েরা হলে। 

েতুে অমেষ ন্যাি অেুসালর, মসমবআই বা ইমে-র পমরচােেলদর এখে দুই বেলরর 

জন্য প্রথলম মেলয়াগ েরা কযলত পালর এবং পলর প্রলয়াজলে কময়াদ আরও মতে 

বেলরর জন্য বাডালো কযলত পালর। তলব এর জন্য মতেটি পৃথে বামর্ষে 

এক্সলেেশলের প্রলয়াজে হলব। তলব, পাাঁ চ বের পলর কোেও ইমে বা মসমবআই 

প্রধালের কময়াদ বাডালো যালব ো। 
 

আইনমন্ত্রী মেরেন মেমিিু ‘Citizen’s Tele-Law’ কমাবাইল 

অযা  চালু েরেরেন 

কেন্দ্রীয় আইে ও মবচার মন্ত্রী মেলরে মরমজজু ‘Citizen’s Tele-Law’ কমাবাইে 

অযাপ চােু েলরলেে। এই অযাপটি সুমবধালোগীলদর সরাসমর আইমে পরামশষ এবং 

আইমে পরামশষ প্রদােোরী প্যালেলের আইেজীবীলদর সালথ সংযুি েরলব। 8 

কথলে 14 েলেম্বর মবচার মবোগ দ্বারা উদযাপে েরা ‘আিামর্ ো অমৃত 

মরহাৎসব’ উদযাপলের অংশ মহসালব অযাপটি চােু েরা হলয়মেে।  
 

এে ববমশষ্ট্য মে? 

• যালদর কেমেেেফালরমিং এবং মেমেও েেফালরমিং সুমবধার মােলম আইমে 

পরামশষ কেওয়ার প্রলয়াজে তালদর উত্সামহত েরার জন্য এেটি মবলশর্ 

"লগইন" সপ্তালহর আলয়াজে েরা হলে | 

• এই উলেলে এই সাধারণ পমরলর্বা কেন্দ্রগুমেলে ‘Kanooni Salah 

Sahahyak Kendra ' মহসালব ব্র্যাড েরা হলয়লে। 

• এই "Tele-Law on Wheels" েযােগুমে তদমেে 30-40 মেমম দূরে 

ভ্রমণ েরলব, Tele-Law -এর তথ্য মেফলেে মবতরণ েরলব এবং কেমে-

আইে পমরলর্বাগুমে সম্পলেষ  করমেও মজঙ্গলে চেমিত্র সম্প্রচার েরলব। 
 

 ূবোচল এক্সরপ্রসওরয়ে উরবািন েেরলন প্রিানমন্ত্রী নরেন্দ্র কমার্ী 

উত্তরপ্রলদলশর সুেতােপুর কজোয় 341 মেলোমমোর দী ষ পূবষাচে এক্সলপ্রলসর 

উলদ্বাধে েলরলেে প্রধােমন্ত্রী েলরন্দ্র কমাদী। এক্সলপ্রসওলয়টি রালজযর রাজধােী 

েখেউলে গামজপুলরর সালথ সংযুি েরলব এবং আেুমামেে 22,500 কোটি োো 

ব্যলয় এটি মেমমষত হলয়লে। প্রধােমন্ত্রী কমাদী এেটি সামমরে পমরবহে মবমালে 

পূবষাঞ্চে এক্সলপ্রসওলয় এয়ারমেলপ অবতরণ েলরে। এক্সলপ্রসওলয়র মূে তবমশষ্ট্য 

হে 3.2 মেমম দী ষ এয়ারমেপ, কযখালে জরুরী পমরমস্থমতলত োরতীয় বাযু়লসোর 

ফাইোর কেে ল্যামডং এবং কেে-অফ েরলত পারলব। 
 

 ূবোঞ্চল এক্সরপ্রসওরয় সম্পরেে : 

• পূবষাঞ্চে এক্সলপ্রসওলয় েখেউ কজোর কচৌদসরাই গ্রাম কথলে শুরু হয় এবং 

উত্তরপ্রলদশ-মবহার সীমালন্তর 18 মেলোমমোর পূলবষ 31 েম্বর জাতীয় 

সডলের হাইদমরয়া গ্রালম কশর্ হয়। 

• এক্সলপ্রসওলয়টি 6-কেলের তদল ষর সমাে চওডা, যা েমবষ্যলত 8-কেলে 

প্রসামরত েরা কযলত পালর। 

• এই এক্সলপ্রসওলয়টি উত্তর প্রলদলশর পূবষ অংশ মবলশর্ েলর েলণৌ, 

বারাবামঙ্ক, আলমমথ, অলযাো, সুেতােপুর, আলম্বদের েগর, আজমগড, কমৌ 

এবং গামজপুর কজোগুমের অথষনেমতে উন্নয়েলে উত্সামহত েরলত ততরী 

েরা হলয়লে৷ 
 

উত্তেপ্ররর্রশে কিওয়ারে আন্তিে ামতে মবমানবন্দরেে মিমত্তপ্রস্তে 

স্থ্া ন েেরলন প্রিানমন্ত্রী কমার্ী 

উত্তরপ্রলদলশর কজওয়ালর েয়ো আন্তজষ ামতে মবমােবেলরর মেমত্তপ্রস্তর স্থাপে 

েরলেে প্রধােমন্ত্রী েলরন্দ্র কমাদী। কজওয়ার মবমােবের হে মদমল্ল-জাতীয় রাজধােী 

অঞ্চলের (NCR) মদ্বতীয় আন্তজষ ামতে এলরাড্রম। এটি উত্তর প্রলদলশর পঞ্চম 

আন্তজষ ামতে মবমােবের। উত্তরপ্রলদশ এখে োরলতর সবলচলয়  কবমশ সংখ্যে 

আন্তজষ ামতে মবমােবেরসহ রালজয পমরণত হলয়লে। 
 

মবমানবন্দেটি সম্পরেে : 

• মবমােবেরটি জুমরখ মবমােবের ইন্টারন্যাশোে এমজ দ্বারা 1,330 এের 

জমমর উপর ততমর েরা হলয়লে। 

• 2024 সালের কসলেম্বলরর মলে মবমােবেরটি চােু হলব বলে আশা েরা 

হলে। 

• এেবার চােু হলে, এই মবমােবেরটি হলব োরলতর বৃহত্তম মবমােবের এবং 

কদলশর প্রথম কেে-মজলরা মেগষমে মবমােবের। 
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োমন গাইমর্নমলউ মমউমিয়ারমে মিমত্তপ্রস্তে স্থ্া ন েেরলন 

স্বোষ্ট্রমন্ত্রী অমমত শাহ 

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমমত শাহ মেমেও েেফালরলির মােলম মমণপুলর 'োমন 

গাইমর্নমলউ ট্রাইবাল মিডম ফাইর্াে মমউমিয়াম'-এর মেমত্তপ্রস্তর স্থাপে 

েলরলেে। মমউমজয়ামটি মমণপুলরর তালমংেং কজোর েুয়াংোও গ্রালম স্থাপে েরা 

হলব, কযটি মুমিলযািা রামে গাইমদেমেউ-এর জন্মস্থাে। প্রস্তামবত এই মমউমজয়ামটি 

আমদবাসী মবর্য়ে মন্ত্রে 15 কোটি োো ব্যলয় স্থাপে েরলে। মুমিলযািালদর 

সম্মালে ততরী েরা এই মমউমজয়ামটি' তরুণলদর মলে জাতীয়তালবাধ জাগ্রত 

েরলব বলে মলে েরা হলে। 
 

োমন গাইমর্নমলউ সম্পরেে : 

• রামে গাইমদেমেউ মমণপুলরর তালমংেং কজোর েুংোও গ্রালম 26 জােুয়ামর, 

1915 সালে জন্মগ্রহণ েলরে। মতমে মেলেে এেজে আোমত্মে এবং 

রাজনেমতে কেত্রী মযমে মমণপুলরর করাংলমই উপজামতর অন্তগষত। 

• 13 বের বয়লস, মতমে স্বাধীেতা আলোেলে কযাগ কদে এবং পলর মব্র্টিশলদর 

মবতামরত েরার জন্য সামামজে-রাজনেমতে আলোেলের কেতৃে কদে। 

• 1932 সালে, তালে কগ্রফতার েরা হয় এবং যাবজ্জীবে োরাদে কদওয়া হয়। 

মতমে 14 বের কজলে োটিলয়মেলেে এবং 1947 সালে োরলতর স্বাধীেতার 

পলরই মুমি পাে। 
 

উত্তেপ্ররর্রশে মরহাবা ও ঝাাঁ মস সফরে প্রিানমন্ত্রী কমার্ী 

প্রধােমন্ত্রী েলরন্দ্র কমাদী উত্তরপ্রলদলশর মলহাবা এবং ঝাাঁ মস কজোয় জলের  ােমতর 

সমস্যা দূর েরার জন্য মবমেন্ন উন্নয়েমূেে প্রেল্প কদলশর উলেলশ উৎসগষ 

েলরলেে।  মালহাবায়, প্রধােমন্ত্রী 3250 কোটি োোরও কবমশ ব্যলয়র এোমধে 

প্রেলল্পর উলদ্বাধে েলরলেে ৷ এই প্রেল্পগুমের মলে রলয়লে অজুষ ে সহায়ে প্রেল্প, 

রালতৌমে ওয়যার প্রেল্প, োওমে বাাঁ ধ প্রেল্প এবং মাঝগাাঁ ও-মচমল্ল মরংেোর প্রেল্প। 
 

সফলরর মূে মবর্য়: 

• ঝাাঁ মসর গারাউথায় প্রধােমন্ত্রী 600 কমগাওয়াে আল্ট্রালমগা কসাোর পাওয়ার 

পালেষ র মেমত্তপ্রস্তর স্থাপে েলরলেে, যা 3000 কোটি োোরও কবমশ ব্যলয় 

মেমমষত হলয়লে। 

• মতমে প্রািে প্রধােমন্ত্রী শ্রী অেে মবহারী বাজলপয়ীর োলম ঝাাঁ মসর অেে 

এেতা পালেষ রও উলদ্বাধে েলরে। 

• প্রায় 40,000 বগষ মমোর এোো জুলড 11 কোটি োোরও কবমশ ব্যলয় পােষ টি 

ততমর েরা হলয়লে। 

• এটিলত শ্রী অেে মবহারী বাজলপয়ীর মূমতষ ও রলয়লে, যা েযাচু অফ ইউমেটির 

স্থপমত মবখ্যাত োির শ্রী রাম সুতার ততমর েলরমেলেে। 

• প্রধােমন্ত্রী ঝাাঁ মস কফালেষ  প্রমতরক্ষা মন্ত্রে আলয়ামজত 'রাষ্ট্র রক্ষা সম্পণষ পবষ'-

এও কযাগ কদে। 
 

মশক্ষামন্ত্রী IIT গুয়াহাটিরত ন্যারনারর্েরনালমিে িন্য কসন্টাে 

চালু েেরলন 

কেন্দ্রীয় মশক্ষামন্ত্রী ধলমষন্দ্র প্রধাে আইআইটি গুয়াহাটিলত ন্যালোলেেলোেমজর 

জন্য অতযাধুমেে কসন্টার এবং ইমডয়াে েলেজ মসলেলমর জন্য এেটি কসন্টালরর 

উলদ্বাধে েলরলেে। মতমে NEP 2020 বাস্তবায়লের জন্য এেটি বইও প্রোশ 

েলরলেে। অেুষ্ঠালে উপমস্থত মেলেে আসালমর মশক্ষামন্ত্রী রলণাজ কপগু। 

আইআইটি গুয়াহাটি মবমেন্ন জাতীয় ও আন্তজষ ামতে র যামঙ্কং মসলেলম অসাধারণ 

র যামঙ্কং অজষ ে েলরলে। 
 

কসন্টাে ফে ন্যারনারর্েরনালমি এবং কসন্টাে ফে ইমিয়ান নরলি 

মসরেম: 

• কসন্টার ফর ন্যালোলেেলোেমজ েমবষ্যলতর চযালেঞ্জ কমাোলবো এবং 

ন্যালোলেেলোেমজলত মশলল্পর সালথ এোলেমমে অংশীদামরে বাডালোর 

জন্য োজ েরলব। 

• কসন্টালরর জন্য অথষায়ে এলসলে মশক্ষা মন্ত্রণােয় (MoE) এবং ইলেেেমেক্স 

ও তথ্য প্রযুমি মন্ত্রে (MeitY) কথলে। 
 

কেন্দ্র মিুমে হাে সূচরেে নতুন মসমেি প্রোশ েরেরে 

শ্রমমন্ত্রে েতুে মসমরলজর মজুমর হার সূচে (WRI) প্রোশ েলরলে, 2016 সােলে 

এর  মেমত্ত বের ধরা হলয়লে । এটি অথষনেমতে পমরবতষ লের এেটি সুস্পষ্ট্ মচত্র প্রদাে 

েলর |  মজুমর প্যাোেষ করেেষ  েরার জন্য সরোর পযষায়িলম মূে অথষনেমতে 

সূচেগুমের জন্য WRI-এর মেমত্ত বের সংলশাধে েলরলে । শ্রমমেলদর কবস বের 

2016=100 WRI-এর েতুে মসমরলজ কবস বের 1963-65-এর সালথ প্রমতস্থাপে 

েরলব। 
 

মূল তথ্য: 

• 1963-65=100 মসমরলজর 21টি মশলল্পর মবপরীলত কমাে 37টি মশল্পলে েতুে WRI 

বালিলে (2016=100) েোর েরা হলয়লে। 

• কবস 2016=100 সহ েতুে WRI মসমরজ প্রমত বেলরর 1ো জােুয়ারী এবং 1ো 

জুোই মহসালব, পলয়ন্ট-েু-পলয়ন্ট অধষ-বামর্ষে মেমত্তলত বেলর দুবার সংেমেত হলব। 
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International News in Bengali 
 

র্মক্ষণ কোমেয়া মবরেে বৃহত্তম হাইরড্রারিন ফুরয়ল কসল  াওয়াে 

প্ল্যান্ট এে উরবািন েরেরে  

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

কোমরয়া সাউদােষ পাওয়ালরর মশমেেলচে মবেমড্রম সদর দফতলর ‘মশমেেলচওে 

মবেমড্রম ফুলয়ে কসে পাওয়ার েযান্ট’ সম্পন্ন হলয়লে এবং কসটির উলদ্বাধেও েরা 

হলয়লে। মবদুযৎ কেন্দ্রটি দমক্ষণ কোমরয়ার স্বাধীে মবদুযৎ উৎপাদে কোম্পামে পসলো 

এোমজষ  এবং কদাসাে ফুলয়ে কসে দ্বারা পমরচামেত হয়। এটি 2017 সাে কথলে 

চারটি পযষালয় মেমমষত 78 কমগাওয়াে ক্ষমতা সম্পন্ন। প্রেল্পটির ব্যয় প্রায় 340 

মবমেয়ে ওয়াে ($292 মমমেয়ে)। 
 

UK সেোে মহাত্মা গান্ধীে নারম  স্মােে মহসারব £5 এে মুদ্রাে 

উরমাচন েরেরে 

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

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

মহাত্মা গান্ধীলে এেটি সরোরী UK মুদ্রার উলন্মাচলের মােলম স্মরণ েরা হলয়লে।  
 

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

অনুরমার্ন েরেরে 

মব্র্লেলের স্বাস্থয মেয়ন্ত্রেরা েক্ষণীয় কোমেে -19 করাগীলদর মচমেত্সার জন্য 

মবলশ্বর প্রথম ওরাে মপে এর অেুলমাদে েলরলে। কমমেমসেস অযাড কহেথ কেয়ার 

কপ্রাোটস করগুলেেমর এলজমি (MHRA)অেুযায়ী, অযামন্টোইরাে 

molnupiravir  মেরাপদ এবং োযষেরী, যা হাসপাতালে েমতষ  থাো মৃদু কথলে 

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

মামেে ন আইনপ্ররণতা র্ী াবমলরে এেটি িাতীয় েুটি মহসারব 

ক ািণা েোে িন্য মবরলে উত্থা ন েরেরেন 

মেউয়লেষ র েংলগ্রসওম্যাে েযালরামেে মব ম্যালোমের কেতৃলে মামেষ ে যুিরালষ্ট্রর 

আইেপ্রলণতারা দীপাবমেলে সমগ্র কদশব্যাপী জাতীয় েুটি মহসালব ক ার্ণা েরার 

জন্য এেটি মবলের উত্থাপে েলরলেে। প্রমতমেমধ পমরর্লদ আইেপ্রলণতা দ্বারা 

‘র্ী াবমল মর্বস আইন’ ক ার্ণা েরা হয় । ঐমতহামসে এই আইেটি োরত-

আলমমরোে প্রমতমেমধ রাজা েৃষ্ণমূমতষ  সহ অলেে আইেপ্রলণতা দ্বারা সমমথষত 

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

ঐমতহামসে তাত্পযষলে স্বীেৃমত কদওয়ার জন্য এেটি প্রস্তাবও কপশ েলরমেলেে। 
 

চীন "গুয়াংমু" নারম মবরেে প্রেম আেে সারয়ন্স স্যারর্লাইর্ এে 

উৎরক্ষ ণ েরেরে 

চীে মবলশ্বর প্রথম আথষ সালয়ি স্যালেোইে ‘গুয়াংমু’ বা ‘SDGSAT-1’ উত্তলরর 

শােমস প্রলদলশর তাইযু়য়াে স্যালেোইে েঞ্চ কসন্টার কথলে মহাোলশ উৎলক্ষপণ 

েলরলে। স্যালেোইেটি চাইমেজ এোলেমম অফ সালয়লিস(CAS) দ্বারা 

উৎলক্ষপণ েরা হলয়লে এবং কসন্টার অফ মবগ োো ফর সাসলেলেবে 

কেলেেপলমন্ট কগােস(CBAS) দ্বারা মবোশ েরা হলয়লে। 
 

গুয়াংমু সম্পরেে : 

েং মাচষ -6 েযামরয়ার রলেলের মােলম গুয়াংমু উৎলক্ষপণ েরা হলয়মেে যা মেে 

395 তম ফ্লাইে মমশে। SDGSAT-1 হে সাসলেলেবে কেলেেপলমন্ট এর জন্য 

জামতসংল র 2030 এলজডা অেুযায়ী োেমাইজ েরা প্রথম স্যালেোই, যা শামন্ত 

ও সমৃমির জন্য 17টি SDG মেলয় 2015 সালে গৃহীত হলয়মেে। 
 

মামেে ন যুক্তোষ্ট্র ISA-ে 101তম সর্স্য কর্শ হরয় উরেরে 

ইউোইলেে কেেস অফ আলমমরো(USA) সদস্য কদশ মহলসলব ইন্টারন্যাশোে 

কসাোর অযাোলয়লি(ISA) কযাগ মদলয়লে। মামেষ ে যুিরাষ্ট্র এখে ISA-র 

কফ্রমওয়ােষ  চুমি স্বাক্ষরোরী 101তম কদশ হলয় উলঠলে। কফ্রমওয়ােষ  চুমিটি 

আেুষ্ঠামেেোলব গ্লাসলগালত COP26 জেবাযু় সলম্মেলে জেবাযু় মবর্য়ে মামেষ ে 

রাষ্ট্রপমতর দূত জে কেমর দ্বারা স্বাক্ষমরত হলয়মেে।  
 

এল সালিারডাে  মবরেে প্রেম 'মবর্েরয়ন মসটি' মনমোরণে 

 মেেল্পনা েেরে 

এে সােোলোলরর কপ্রমসলেন্ট োইব বুলেলে ক ার্ণা েলরলেে কয, কদশটি মবলশ্বর 

প্রথম "মবেেলয়ে মসটি" মেমষালণর পমরেল্পো েরলে। এই েতুে শহরটি ো 

ইউমেয়লের পূবষাঞ্চলে গলড কতাোর পমরেল্পো েরা হলয়লে এবং প্রাথমমেোলব 

এটি মবেেলয়ে-সমমথষত বড দ্বারা অথষায়ে েরা হলব। মবেেলয়ে মসটি েযােু এলেে 

েযাক্স(েযাে) োডা অন্য কোলো ের আলরাপ েরলব ো। এই েযালের অলধষে 

পমরমাে শহর গলড কতাোর জন্য জামর েরা বলডর অথষায়লে ব্যবহার েরা হলব 

এবং পরবতী অলধষে আবজষ ো সংগ্রলহর মলতা পমরলর্বাগুমের জন্য অথষ প্রদালের 

উলেলে ব্যবহার েরা হলব। 
 

োমশয়া সফলিারব হাই ােসমনে কু্রি মমসাইল ‘মিেেন’ এে 

 েীক্ষা েরেরে 

রামশয়াে কেৌবামহেী হাইপারসমেে িুজ মমসাইে ‘Zircon’  এর সফেোলব 

পরীক্ষা চামেলয়লে, যা সঠিেোলব রামশয়াে আেষ টিে জলে স্থামপত পরীক্ষার 

েক্ষযবস্তুলত আ াত েলরলে। রামশয়া 'েুেে' োলম এেটি অযামন্ট-স্যালেোইে 

(ASAT) কক্ষপণাস্ত্র ব্যবহার েলর মেম্ন-আথষ েক্ষপলথ তার মেজস্ব স্যালেোইে 

ধ্বংস েলরলে, যার ফলে মহাোলশর ধ্বংসাবলশলর্র কম  ততমর হলয়লে যা 

সম্ভাব্যোলব অন্যান্য প্রদমক্ষণোরী উপগ্রহ এবং আন্তজষ ামতে মহাোশ কেশে 

(ISS) ধ্বংস েরলত পালর।  
 

আবর্াল্লা হামরডাে সুর্ারনে প্রিানমন্ত্রী মহরসরব  ুনমনেযুক্ত 

হরয়রেন 

সুদালের অপসামরত প্রধােমন্ত্রী আবদাল্লা হামলোেলে পুেরায় মেলয়াগ েরা হে| 

প্রধােমন্ত্রী হওয়ার আলগ, হামলোে আমফ্রোর জন্য জামতসংল র অথষনেমতে 

েমমশে, আমফ্রোে কেলেেপলমন্ট ব্যাংে এবং ইমথওমপয়ার বামণজয ও উন্নয়ে 

ব্যাংলে মবলশর্ উপলদষ্ট্া মহলসলব োজ েলরলেে। 
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মনউমিয়াে সাবরমমেন অযালারয়রন্স মামেে ন যুক্তোষ্ট্র, অরেমলয়া 

ও UK সমরঝাতা স্মােে(Mou) স্বাক্ষে েরেরে 

অলেমেয়ার েযােলবরায় মবমেন্ন কদলশর সালথ এেটি চুমি স্বাক্ষর েরার পর 

অলেমেয়া আেুষ্ঠামেেোলব UK এবং মামেষ ে যুিরালষ্ট্রর সালথ েতুে পারমাণমবে 

চামেত সাবলমমরে প্রমতরক্ষা কজালের এেটি অংশ হলয় ওলঠলে। AUKUS চুমির 

অধীলে, অলেমেয়ালে 8টি পারমাণমবে শমি চামেত সাবলমমরে সরবরাহ েরা 

হলব, যা কগাপেীয় এবং দূরপাল্লার মমশলে সক্ষম। প্রমতরক্ষা কজাে AUKUS 

(অলেমেয়া-ইউলে-ইউএস) গঠলের পর এটি মতেটি কদলশর মলে স্বাক্ষমরত 

প্রযুমি সংিান্ত প্রথম চুমি। 
 

AUKUS সম্পরেে : 

AUKUS হে অলেমেয়া, UK এবং USA-এর মলে 2021 সালের কসলেম্বলর 

স্বাক্ষমরত এেটি মত্রপক্ষীয় মেরাপত্তা চুমি৷ AUKUS-এর প্রথম বড উলযাগটি 

অলেমেয়ার জন্য এেটি পারমাণমবে চামেত সাবলমমরে সরবরাহ েরা হলব৷ 

 

State News in Bengali 
 

মর্মল্ল সেোে মনমোণ শ্রমমেরর্ে িন্য 'শ্রমমে মমত্র' প্রেল্প চালু 

েরেরে 

মদমল্ল সরোর মেমষাণ শ্রমমেলদর জন্য ‘শ্রমমে মমত্র’ প্রেল্প চােু েলরলে। এই প্রেলল্পর 

অধীলে, 800 জে শ্রমমে মেমষাণ শ্রমমেলদর োলে কপৌাঁোলব এবং সরোরী 

প্রেল্পগুমের মবর্লয় সলচতেতা েমডলয় কদলব। মদমল্ল সরোর অদক্ষ, অধষ-দক্ষ 

েমীলদর জন্য তালদর কবতলের প্রায় 1% বৃমি েরার জন্য মহা ষ োতাও 

বামডলয়লে। শ্রমমে মমত্ররা ওয়ােষ  পযষালয় মেমষাণ কবােষ  েতৃষ ে মেবমন্ধত মেমষাণ 

শ্রমমেলদর সরোলরর সহায়তা প্রেল্প সম্পলেষ  অবগত েরলব। 
 

শ্রমমে মমত্র প্রেরল্পে অিীরন: 

• শ্রমমে মমত্র প্রেল্প হে মদমল্ল সরোলরর এেটি উলযাগ যার মেলম  সমস্ত 

সরোমর প্রেলল্পর সুলযাগ-সুমবধাগুমে মদমল্লর মেমষাণ শ্রমমেলদর োলে 

কপৌাঁোলো মেিয় েরা হয় ৷ এই প্রেলল্পর অধীলে প্রায় 800 জে শ্রমমে মমত্র 

জাতীয় রাজধােীলত সমস্ত মেমষাণ শ্রমমেলদর দ্বালর দ্বালর যালবে যালত 

শ্রমমেলদর স্বালথষ মবমেন্ন সরোমর প্রেল্প সম্পলেষ  তালদর সলচতে েরা যায়। 

• সরোর েতৃষ ে প্রায় 800 জে শ্রমমে মমত্র মেলয়াগ েরা হলব, যালদর এই 

েমষসূমচর অধীলে প্রমশক্ষণ কদওয়া হলব। এই শ্রমমে মমত্ররা কজো, ওয়ােষ  এবং 

মবধােসো স্তলরর সমন্বয়োরী মহসালব োজ েরলব। 

• শ্রমমে মমত্র প্রেল্প সমস্ত ওয়ালেষ  েমপলক্ষ 3 কথলে 4 জে শ্রমমে মমত্র মেলয়াগ 

েরলব যারা ওয়ােষ  স্তলর মেমষাণ কবােষ  দ্বারা মেবমন্ধত শ্রমমেলদর োলে 

কপৌাঁোলব৷ শ্রমমে মমত্ররাও েমীলদর এই সরোমর প্রেল্পগুমের সুমবধাগুমে 

প্রলয়াগ এবং গ্রহলণর প্রমিয়ায় সহায়তা েরলব। 
 

কম ালয় সেোে  ূবে- মিম খামস  াবেতয কিলা নারম এেটি 

নতুন কিলা গেরনে অনুরমার্ন মর্রয়রে 

কম ােয় মমন্ত্রসো ইোেষ ওলয়ে খামস মহেস কজো োলম এেটি েতুে কজো 

ততমরর প্রস্তাব অেুলমাদে েলরলে। মাইরাং মসমেে মহকুমালে আপলগ্রমেং েলর 

েতুে কজোটির গঠে েরা হলয়লে। মাইরাং এখে পমিম খামস পাবষতয কজোর 

অধীলে এেটি মহকুমা হলত চলেলে। কম ােলয়র মুখ্যমন্ত্রী েেরাে সাংমা 10 

েলেম্বর, 2021-এ েতুে কজোর উলদ্বাধে েরলবে। এর ফলে রালজয কমাে কজোর 

সংখ্যা কবলড হলব 12 টি |  
 

 র্রক্ষ টিে তাৎ যে: 

প্রশাসে যালত জেগলণর োোোমে থােলত পালর তা মেমিত েরলত সহায়তা 

েরলব এই পদলক্ষপটি ।  
 

ওমড়শা সেোে ‘েক্ষে’ নামে এেটি সড়ে মনো ত্তা উরযাগ 

চালু েরেরে 

ওমডশা সরোর সডে দু ষেোর প্রথম প্রমতমিয়াোরীলদর প্রমশক্ষণ কদওয়ার জন্য 

‘েক্ষে’ োমে এেটি সডে মেরাপত্তা উলযাগ চােু েলরলে। এই েমষসূমচর 

আওতায় 300 জে প্রমশক্ষে 30,000 জে স্থােীয় বামসোলে প্রমশক্ষণ কদলবে, 

যারা দু ষেোপ্রবণ স্থালের োোোমে অবমস্থত খাবালরর কদাোে এবং মবমেন্ন 

ব্যবসাময়ে প্রমতষ্ঠালে থালেে । এই 30,000 জে কস্বোলসবেলদর সডে দু ষেোর 

প্রথম প্রমতমিয়াশীে মহসালব প্রমশক্ষণ কদওয়া হলব।  
 

ওমড়শাে িুবরনেরে িােরতে প্রেম িাতীয় কযাগাসন কপার্ে স 

চযামম্পয়নমশ  কসর্আ  অনুমষ্ঠত হরয়রে  

োরলতর প্রথম জাতীয় কযাগাসে চযামম্পয়েমশপ 11-13 েলেম্বর, 2021 তামরলখ 

ওমডশার েুবলেশ্বলর অেুমষ্ঠত হলয়লে। ‘জাতীয় কযাগাসে কস্পােষ স চযামম্পয়েমশপ 

2021-22’ ওমডশা রালজযর সহলযামগতায় ন্যাশোে কযাগাসে কস্পােষ স 

কফোলরশে (NYSF) দ্বারা সংগঠিত হলয়লে। 

30টি রালজযর প্রায় 560 জে তরুণ-তরুণী এই কযাগাসে িীডা ইলেলন্ট অংশ 

কেলবে। ইলেন্টটি আলয়াজে েরার প্রধাে উলেে হে  কযাগব্যায়ালমর প্রচার েরা| 
 

হমেয়ানা সেোে 'উত্তম বীি ক ার্ে াল' চালু েরেরে 

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

েলরলেে । এই কপােষ ােটি সরোরী ও কবসরোরী উেয় বীজ উৎপাদেোরী সংস্থার 

দ্বারা ততরী েরা েমষসূমচলত স্বেতা প্রদাে েরলব এবং প্রতযময়ত বীলজর গুণমাে 

বৃমি েরলত সাহায্য েরলব। 
 

েমত্তশগরড় িাতীয় উ িামত নৃতয উৎসব 2021 অনুমষ্ঠত হরয়রে 

েমত্তশগড রালজযর পযষেে উন্নয়ে পমরেল্পোর অংশ মহসালব রায়পুলরর মবজ্ঞাে 

েলেজ মালঠ বামর্ষে মদ্বতীয় জাতীয় উপজাতীয় েৃতয উত্সব 2021 পােে 

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

েমত্তশগলডর মুখ্যমন্ত্রী েূলপশ বাল ে।  
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এই উৎসলব উজলবমেস্তাে, োইলজমরয়া, শ্রীেঙ্কা, উগাডা, মসমরয়া, মামে, 

পালেস্তাইে এবং এলস্তামেয়া সহ মবমেন্ন কদলশর উপজাতীয় সম্প্রদালয়র মশল্পীলদর 

কহাে েরা হলব। েমত্তশগলডর বস্তার, দালন্তওয়াডা, কোমরয়া, কোরবা, মবোসপুর, 

গমডয়াবাাঁ ধ, ময়েপুর, ধুরা, ধামতামর, সুরগুজা এবং যশপুলরর আমদবাসী অঞ্চলের 

মশল্পীরা তালদর েৃলতযর মােলম তালদর সংিৃমত এবং ঐমতহযলে উপস্থাপে 

েরলবে। 
 

িমু্ম ও োশ্মীরে েৃমিমন্ত্রী ‘Apple Festival’ -এে উরবািন 

েেরলন  

কেন্দ্রীয় েৃমর্মন্ত্রী েলরন্দ্র মসং কতামার এবং কেফলেন্যান্ট গেেষর  মলোজ মসেহা 

জমু্ম ও োশ্মীলরর শ্রীেগলর প্রথমবালরর মলতা আলয়ামজত ‘আলপে 

কফমেেযালের’ উলদ্বাধে েলরলেে। এটি আলপে চামর্ এবং অন্যান্য 

কেেলহার্ল্ারলদর এেটি োে েযােফমষ প্রদাে েরলব। বামর্ষে 2 মমমেয়ে কমট্রিে 

েলের কবমশ আলপে উৎপাদলের সালথ জমু্ম ও োশ্মীর কথলে আলপে জাতীয় 

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

আলপে চালর্র জীমবোর সালথ যুি। 
 

কর্রশে 'প্রেম' বাাঁ রশে বতমে মক্ররের্ ব্যার্ এবং োম্প বতমে 

েরেরে মত্র ুো 

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

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

মিলেে ব্যাে ততমরর জন্য ব্যবহৃত সমস্ত মােসম্মত কপ্রালোেে বজায় করলখ 

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

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

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

প্রদশষেী কদে। 
 

কেন্দ্রীয় মবদ্যযৎমন্ত্রী িমু্ম ও োশ্মীরে " Pakal Dul Hydro 

Electric Project " এে উরবািন েরেরেন 

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

হাইলড্রা ইলেেট্রিে প্রলজলটর মারুসুদার েদীর োইোরশলের উলদ্বাধে েলরলেে। 

Pakal Dul হাইলড্রা ইলেেট্রিে প্রলজট প্রলজট (1,000 কমগাওয়াে) কচোব 

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

কেে পাওয়ার কেলেেপলমন্ট েলপষালরশে দ্বারা মেমমষত হলে। মরুসুদার েদী 

কচোব েদীর এেটি প্রধাে উপেদী। 
 

বন্ধন ব্যাঙ্ক িুমবন গগেরে আসারমে িযাি অযাম্বাসাডে মহসারব 

মরনানীত েরেরে 

বন্ধে ব্যাঙ্ক জেমপ্রয় অসমীয়া এবং বমেউে গায়ে জুমবে গাগষলে আসালম ব্যালঙ্কর 

ব্র্যাড অযাম্বালসের মহসালব ক ার্ণা েলরলে। এই অযালসামসলয়শে বন্ধে ব্যালঙ্কর 

জন্য এেটি যুগান্তোরী  েো | েয় বের আলগ প্রমতষ্ঠার পর কথলে এই প্রথমবালরর 

জন্য ব্যাঙ্কটির সালথ কোেও ব্র্যাড অযাম্বালসের যুি হলয়লে। 
 

প্রিানমন্ত্রী কমার্ী মধ্যপ্ররর্রশ (MP) ‘কেশন আ রে গ্রাম’ এবং 

‘মসরেল কসল মমশন’ নারম প্রেল্প দ্যটি চালু েরেরেন  

প্রধােমন্ত্রী েলরন্দ্র কমাদী মেপ্রলদশ সফলর আমদবাসী েল্যাণ েমষসূমচর উলদ্বাধে 

েলরলেে৷ প্রধােমন্ত্রী েলরন্দ্র কমাদী মেপ্রলদলশ ‘রেশন আ রে গ্রাম’ প্রেল্প 

এবং ‘মসরেল কসল মমশন’ োলম দুটি েল্যাণমূেে প্রেল্প চােু েলরলেে। মতমে 

োরত জুলড 50টি েতুে এেেব্য মলেে আবামসে িুে মেমষালণর মেমত্তপ্রস্তর 

স্থাপে েলরে। 

োরত সরোর 2021 সাে কথলে প্রমত বের 15ই েলেম্বরলে 'িনিামত কগৌেব 

মর্বস' বা 'আমর্বাসী কগৌেব মর্বস' মহসালব উদযাপে েরার মসিান্ত মেলয়লে। 

েলরন্দ্র কমাদী আমদবাসী সমালজর সালথ তার দী ষ সম্পলেষ র েথা উলল্লখ েলরলেে। 

মতমে তালদর আোমত্মে ও সাংিৃমতে জীবলের সমৃমির জন্য প্রশংমসত হলয়মেলেে 

এবং বলেমেলেে কয, গাে এবং েৃতযসহ উপজাতীলদর প্রমতটি সাংিৃমতে মদে 

জীবলের এেটি পাঠলে বহে েলর এবং তালদর কশখালোর মলতা কসখালে অলেে 

মেেু রলয়লে। 
 

িােরতে গুরুগ্রারম প্রেম মফশামেি মবিরনস ইনমেউরবর্ে চালু 

হরয়রে  

প্রেৃত বাজার-লেতৃোধীে পমরমস্থমতলত মৎস্য চার্ োেষ -আপগুমেলে োেে-পােে 

েরার জন্য হমরয়াোর গুরুগ্রালম প্রথম এই ধরলের মেলবমদত মৎস্য ব্যবসা 

ইেমেউলবের উলদ্বাধে েরা হলয়লে। ইেমেউলবেরটি LINAC- NCDC 

মফশামরজ মবজলেস ইেমেউলবশে কসন্টার (LlFlC) োলমও পমরমচত। এটির 

উলদ্বাধে েলরে কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপােে ও দুগ্ধ মন্ত্রী শ্রী পরলশাত্তম রুপাো। 
 

কেন্দ্র সম্পমেে ত তথ্য সমূহ: 

• কেন্দ্রীয় ফ্লযাগমশপ প্রধােমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ কযাজো (PMMSY)-এর অধীলে 

3.23 কোটি োো ব্যয় েলর কেন্দ্রটি প্রমতমষ্ঠত হলয়লে। 

• ন্যাশোে কো-অপালরটিে কেলেেপলমন্ট েলপষালরশে(NCDC)হে 

LIFIC-এর বাস্তবায়েোরী সংস্থা। 

• চারটি রাজয (মবহার, মহমাচে প্রলদশ, গুজরাে এবং মহারাষ্ট্র) কথলে 

ইেমেউলবেলরর প্রথম দশটি দে ইমতমলেই মচমিত েরা হলয়লে। 
 

মহাোষ্ট্র EV  মলমসরত প্রযুমক্তগত সহায়তাে িন্য RMI-এে 

সারে এেটি Mou স্বাক্ষে েরেরে 

মহারাষ্ট্র সরোর মহারালষ্ট্রর ইলেেট্রিে কেমহলেে(EV) পমেমসর জন্য প্রযুমিগত 

সহায়তা প্রদালের জন্য মামেষ ে যুিরাষ্ট্র মেমত্তে েে-প্রমফে সংস্থা ‘রমে মাউলন্টে 

ইেমেটিউে(RMI)’ এর সালথ এেটি Mou স্বাক্ষর েলরলে। যুিরালজযর 

গ্লাসলগালত Mou টি স্বাক্ষমরত হয় | মহারাষ্ট্র রাজয ইমে পমেমসর েক্ষয হে 2025 

সালের মলে োরলত কমাে করমজলেশলের 10 শতাংশ EV গামডর কশয়ার েরা। 

মহারালষ্ট্রর েতুে ড্রাফে তবদুযমতে কেমহলেে(EV) েীমত 2021-এর েক্ষয হে 

2025 সালের মলে রালজযর রাস্তায় েমপলক্ষ 146,000টি েতুে ব্যাোমর-চামেত 

তবদুযমতে যাে (BEVs) আো, কযখালে কসই সমলয়র মলে সমস্ত েতুে 

যােবাহলের করমজলেশলের প্রায় 10% অন্তেুষ ি থােলব।  
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কিা ারলে হামববগঞ্জ কেলওরয় কেশরনে নাম  মেবতে ন েরে 

‘োমন েমলা মত কেশন’ োখা হরয়রে  

মেপ্রলদলশর কোপালের হামববগঞ্জ করেওলয় কেশেটির োম পমরবতষ ে েলর 18 

শতলের কোপালের গড রােী েমোপমতর োলম রাখা হলয়লে। প্রধােমন্ত্রী শ্রী 

েলরন্দ্র কমাদী 15 েলেম্বর কোপাে সফলরর সময় রােী েমোপমত করেওলয় 

কেশলের উলদ্বাধে েরলবে। মতে বেলর পাবমেে প্রাইলেে পােষ োরমশপ কমালের 

অধীলে 450 কোটি োো ব্যলয় করেওলয় কেশেটি আধুমেে মবমােবেলরর মলতা 

সুমবধার সালথ পুেমেষমষাণ েরা হলয়লে। রামে েমোপমত মেলেে কোপালের কশর্ 

মহেু রাণী এবং কগাড সম্প্রদালয়র গবষ। 
 

কম ালরয় 44তম ওয়ানগালা উৎসব শুরু হরয়রে 

কম ােলয় 'ওয়ােগাো'-উত্সলবর 44তম সংিরণ পামেত হলে | এটি গালরা 

উপজামতর এেটি উত্সব, যা প্রমত বের গালরালদর সূযষ কদবতা 'সােজং'-কে 

সম্মাে জাোলত অেুমষ্ঠত হয় | এটি ফসে োোর মরসুলমর সমামপ্তও মচমিত েলর। 

1976 সাে কথলে উদযামপত হওয়া এই উত্সবটি গালরা উপজামতর সবলচলয় 

গুরুেপূণষ উৎসব এবং এটি প্রচুর পযষেেলদর আের্ষণ েলর। ওয়ােগাোর সময় 

আমদবাসীরা সূলযষর কদবতা সােজংলে খুমশ েরার জন্য বমে প্রদাে েলর। 

উৎসলবর প্রথম মদে রাগুো োলম এেটি অেুষ্ঠালের মােলম শুরু হয়, যা গ্রালমর 

প্রধালের বামডলত েরা হয়। কোলেরা পােেযুি কহেমগয়ার সহ রমিে কপাশাে 

পলর এবং উদযাপলের মদ্বতীয় মদলে েম্বা মেম্বােৃমতর ড্রালমর তালে োচ েলর। 
 

কম ালরয়ে 5টি িনমপ্রয় উত্সব: 

• েংলিম েৃতয উৎসব 

• ওয়ােগাো উৎসব 

• আহাইয়া 

• কবহলদইেখোম উৎসব 

• শাদ শুি 
 

IRCTC-এে োমায়ণ সামেে র্ কট্ররন গন্তব্য মহরসরব 'িদ্রাচলম'কে 

অন্তিুে ক্ত েো হরয়রে 

কতলেঙ্গাোর েদ্রাচেমলে IRCTC-এর রামায়ণ সামেষ ে কেলে গন্তব্য মহলসলব 

কযাগ েরা হলয়লে। কেন্দ্রীয় সংিৃমত ও পযষেে মন্ত্রী মজ মেশাে করমি মপেমগ্রম 

কস্পশাে কেলের রামায়ণ সামেষ লে েদ্রাচেমলে অন্যতম গন্তব্য মহলসলব অন্তেুষ ি 

েরার জন্য প্রধােমন্ত্রী েলরন্দ্র কমাদীর প্রমত েৃতজ্ঞতা প্রোশ েলরলেে। েদ্রাচেম 

শ্রী সীতা রামচন্দ্র স্বামী মমেলরর বামড। 

রামায়ণ যাত্রা কেলের েক্ষয হে েগবাে রালমর জীবেশায় যাত্রার সমস্ত গুরুেপূণষ 

স্থােলে সংযুি েরা | 
 

100 বেে আরগ উত্তে প্ররর্শ কেরে চুমে হওয়া অন্ন ূণো প্রমতমা 

োনাডা কেরে িােরত মফমেরয় আনা হল  

কদবী অন্নপূণষার এেটি মূমতষ  প্রায় 100 বের আলগ বারাণসী কথলে চুমর হলয়মেে 

এবং তা পরবতষ োলে োোোয় পাওয়া মগলয়মেে | কসই মূমতষ টিলে োরলত মফমরলয় 

আো হলয়লে, এরফলে বারাণসীর োশী মবশ্বোথ মমেরটির কশাো বৃমি পালব৷ এটি 

উিতায় 17 কসমম, প্রলস্থ 9 কসমম এবং 4 কসমম পুরু। 

কয মূমতষ টি মদমল্ললত কপৌাঁলেলে তালে আমেগলড মেলয় যাওয়া হলব | তারপর  কসখাে 

কথলে 12 েলেম্বর েলেৌলজ মেলয় যাওয়া হলব এবং 14 েলেম্বর অলযাোয় মেলয় 

যাওয়া হলব, অবলশলর্ 15 েলেম্বর মূমতষ টিলে বারাণসীলত মেলয় যাওয়া হলব।  
 

উত্তেপ্ররর্রশে নয়ডায় প্রেম বায়ু দূিণ মবরোিী র্াওয়ারেে 

উরবািন হরয়রে 

কেন্দ্রীয় োরী মশল্প মন্ত্রী মলহন্দ্র োথ পালড েয়োয় উত্তরপ্রলদশ রালজযর প্রথম বাযু় 

দূর্ণ মেয়ন্ত্রণ োওয়ালরর উলদ্বাধে েলরলেে। বাযু় দূর্ণ মেয়ন্ত্রণ 

োওয়ালরর(APCT) কপ্রালোোইপ ততমর েলরলে রাষ্ট্র-চামেত োরত কহমে 

ইলেেট্রিেযােস মেমমলেে(BHEl)। কদশীয়োলব ততমর APCT ‘DND 

ফ্লাইওলয়’ এবং ‘েয়ো এক্সলপ্রসওলয়র মিপ করালের’ মলে স্থাপে েরা হলয়লে। 

োওয়ারটি শহলরর িমবধষমাে বাযু় দূর্ণ সমস্যা প্রশমমত েরলত সহায়তা েরলব। 

োওয়ারটি তার চারপালশর দূমর্ত বাযু় পমরষ্কার েরলব এবং মবশুি বাযু় বাতালস 

োডলব| ইেলেে এবং এক্সজে ফযাে মদলয় সমজ্জত  োওয়ারটি প্রাথমমেোলব 

মবদুযলতর সাহালয্য চেলব। েতৃষ পক্ষ অবে পরবতীোলে কসৌরশমির সাহালয্য 

োওয়ারটি চাোলোর পমরেল্পো মেলয়লে। 
 

কতরলঙ্গানাে কসো  যের্ন গ্রামগুমল কেরে মনবোমচত হওয়া এেটি 

গ্রাম হল ক াচাম্পামল 

কতলেঙ্গাোর ইয়াদামদ্র েুবেমগমর কজোর ক াচাম্পামল গ্রামটি কসখােোর মবখ্যাত 

হালত কবাো ইোত শামডর জন্য মবখ্যাত | এটি  জামতসংল র মবশ্ব পযষেে 

সংস্থা(UNWTO) দ্বারা মেবষামচত হওয়া কসরা পযষেে গ্রামগুমের মলে এেটি গ্রাম| 

2 মেলসম্বর মামদ্রলদ UNWTO  সাধারণ পমরর্লদর 24তম অমধলবশলে এই 

পুরিারটি কদওয়া হলব। 

UNWTO পাইেে উলযালগর দ্বারা কসরা পযষেে গ্রামগুমের েক্ষয হে কসই 

গ্রামগুমেলে পুরিৃত েরা কযগুমে গ্রামীণ গন্তলব্যর অসামান্য উদাহরণ৷ এোডা, এর 

েক্ষয হে প্রমশক্ষলণর মে মদলয় গ্রামীণ পযষেে সম্ভাবো বাডালোর জন্য গ্রামগুমেলে 

সহায়তা েরা ও উন্নমতর সুলযাগগুমে প্রদাে েরা| 
 

মহাোষ্ট্র সেোে সালমান খানরে কোমিড িযােমসরনশরনে 

অযাম্বাসাডে মহরসরব মনরয়াগ েরেরে 

বমেউে অমেলেতা সােমাে খাে মহারালষ্ট্রর কোমেে-েযােমসলেশলের 

অযাম্বালসের হলত চলেলেে। মহারালষ্ট্রর জেস্বাস্থয মন্ত্রী রালজশ কোলপর মলত, 

মুসমেম-সংখ্যাগমরষ্ঠ সম্প্রদায়গুমেলত েলরাোোইরাস েযােমসে গ্রহলণর মবর্লয় 

মদ্বধা রলয়লে এবং সরোর মােুর্লদর েযােমসলের জন্য রামজ েরালত বমেউে 

অমেলেতা সােমাে খালের দ্বারস্থ হলয়লে | মহারাষ্ট্র টিো কদওয়ার সংখ্যার মদে 

কথলে সব রালজযর মলে এমগলয় রলয়লে, তলব মেেু এোোয় টিো কদওয়ার গমত 

তুেোমূেেোলব অলেেোই েম। 
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োিয প্রিা মত মহসারব অরুণাচলপ্ররর্শ সেোে "োয়সাে-ই-

মহন্দ"রে অনুরমামর্ত েরেরে 

মুখ্যমন্ত্রী কপমা খাডুর কেতৃলে অরুণাচে প্রলদলশর রাজয মমন্ত্রসো রাজয প্রজাপমত 

মহসালব "োয়সার-ই-মহে"লে অেুলমাদে েলরলে। োয়সার-ই-মহে 

তবজ্ঞামেেোলব Teinopalpus imperialis োলম পমরমচত। এর আক্ষমরে অথষ 

োরলতর সম্রাে। প্রজাপমতর োোর মবস্তার 90-120 মমমম। এটি পূবষ মহমােয় বরাবর 

েয়টি রালজয 6,000-10,000 ফুে উিতায় এেটি সু-জঙ্গেযুি েূখলে পাওয়া 

যায়। 

োয়সার-ই-মহে বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইে, 1972-এর তফমসে II এর অধীলে 

সুরমক্ষত। তা সলেও, প্রজাপমত সংগ্রহোরীরা এলদর মশোর েরা হয়। 

ইন্টারন্যাশোে ইউমেয়ে ফর েেজারলেশে অফ কেচার োয়সার-ই-মহেলে োে 

তামেোেুি েলরলে। 
 

মূল তথ্য: 

• োয়সার-ই-মহে’ এেটি বড এবং উজ্জ্বে রলির প্রজাপমত। 

• এটি এেটি অধরা প্রজাপমত, যার োম হে 'োরত' | 

• তারা েুোে, কেপাে, োওস, মায়ােমার, দমক্ষণ চীে এবং মেলয়তোলমও 

ঝাাঁ কুমে কদয়। 
 

আমর্বাসী আইেন তান্তয িীরলে নারম নামেেণ েো হল 

ইরন্দারেে কেলওরয় কেশরনে  

আমদবাসী আইেে তান্তয েীলের োলম ইলোলরর পাোেপামে করেওলয় কেশলের 

োম পমরবতষ ে েরার ক ার্ণা েলরলেে মেপ্রলদলশর মুখ্যমন্ত্রী মশবরাজ মসং 

কচৌহাে। আমদবাসীলদর োলে তান্তয েীে 'োরতীয় রমবে হুে' োলম সুপমরমচত 

মেলেে।  মুখ্যমন্ত্রী আরও ক ার্ণা েলরলেে কয ইলোলর আরও 2টি ল্যাডমােষ , 

োেওয়ার কুয়াে কমাড এবং এমআর 10 বাস েযালডর োমও তান্তয েীলের োলম 

রাখা হলব।  উলল্লখলযাগ্যোলব, কোপালের হামববগঞ্জ করেওলয় কেশেটি সম্প্রমত 

এেজে আমদবাসী রােী, রােী েমোপমতর োলম োমেরণ েরা হলয়লে। 

তান্তয েীে সম্পলেষ  তথ্য: 

12 বের ধলর মব্র্টিশ শাসলের মবরুলি সশস্ত্র সংগ্রাম চামেলয় যাওয়া মবেবীলদর 

এেজে মহসালব তান্তয েীে পমরমচত।  েমথত আলে, মতমে মব্র্টিশ সরোলরর 

কোর্াগার েুে েরলতে এবং সম্পদ গরীবলদর মলে মবমেলয় মদলতে। 
 

ওমড়শা োমতে ে  ূমণেমায় ‘ববতা বন্দনা’ উৎসব উর্যা ন েরেরে 

োমতষ ে পূমণষমায় ‘নবতা বেো’ উত্সব ওমডশার মবমেন্ন স্থালে উদযামপত হে। 

উত্সবটি হে এেটি সামুমদ্রে ঐমতহয, যা েমেলঙ্গর সামুমদ্রে ব্যবসাময়ে ইমতহালসর 

এেটি প্রমাণ মহসালব পামেত হয় |  
 

ওমড়শাে অন্যান্য িনমপ্রয় উৎসব: 

• কেৌ উৎসব 

• কোোেষ  েৃতয উৎসব 

• বামে যাত্রা 

• রাজা পাবষ 

• েুয়াখাই 
 

আসাম 24 নরিম্বে লমচত মর্বস উর্যা ন েরে 

মেংবদমন্ত আলহাম কসো কজোলরে েমচত কবারফুোলের জন্মবামর্ষেী উপেলক্ষ 

24 েলেম্বর োরলতর আসাম রালজয েমচত মদবস (েমচত মদবস) পামেত হয়। 

োমচত কবারফুোে 24 েলেম্বর 1622 সালে চরাইলদওলত জন্মগ্রহণ েলরে | 

সরাই ালের যুলি মতমে তার সামমরে বুমিমত্তার জন্য পমরমচত  । 

1999 সাে কথলে প্রমত বের জাতীয় প্রমতরক্ষা এোলেমম কথলে পামসং-আউে 

কসরা েযালেেলদর 'লামচত বফুে োন স্বণে র্ে' প্রদাে েরা হয়। আসালমর তাই 

আলহাম যুব পমরর্দ েতৃষ ে ‘মহাবীর েমচত পুরিার’ উলল্লখলযাগ্য ব্যমিেলদর 

কদওয়া হয়। এই পুরিালরর অধীলে েগদ 50000 র্াো এবং এেটি তলোয়ার 

প্রদাে েরা হয়। 

 

Economy News in Bengali 
 

সেোে অরক্টাবরে 1.30 লক্ষ কোটি র্াো GST মহসারব সংগ্রহ 

েরেরে 

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

োো সংগ্রহ েরা হলয়লে | 2017 সালের  জুোই মালস GST োযষের হওয়ার পর 

কথলে এটি মদ্বতীয় সলবষাি সংগ্রহ। 

2021 সালের এমপ্রে মালস সলবষাি 1.41 েক্ষ কোটি োো GST মহসালব সংগ্রহ 

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

আরগে মারসে GST সংগ্ররহে তামলো: 

• কসলেম্বর 2021: 1,17,010 কোটি োো 

• আগে 2021: োো 1.12 েক্ষ কোটি োো 

• জুোই 2021: োো 1,16,393 কোটি 

• জুে 2021: োো 92,849 কোটি োো 

• কম 2021: োো 1,02,709 কোটি োো 

• এমপ্রে 2021: োো 1.41 েক্ষ কোটি (সবষোলের সলবষাি) 

• মাচষ  2021: োো 1.24 েক্ষ কোটি োো 

• কফব্রুয়ামর 2021: 1,13,143 কোটি োো 

• জােুয়ারী 2021: োো 1,19,847 কোটি োো 
 

অরক্টাবরে খুচো মূল্যস্ফীমত সামান্য কবরড় 4.48% হরয়রে 

েেমজউমার প্রাইস ইেলেক্স (CPI) দ্বারা পমরমামপত খুচরা মূল্যস্ফীমত অলটাবলর 

সামান্য কবলড 4.48 শতাংলশ কপৌাঁলেলে। মশল্প উৎপাদে সূচলের (IIP) 

পমরলপ্রমক্ষলত পমরমাপ েরা মশলল্পর আউেপুে কসলেম্বলর 3.1 শতাংশ বৃমি 

কপলয়লে। সবমজর দাম বৃমির সালথ এে মাস আলগ খায মূল্যস্ফীমত 0.68 শতাংশ 

কথলে অলটাবলর 0.85 শতাংলশ উন্নীত হলয়লে। 
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মিেওয়ােে  কেটিংস FY22-এ িােরতে GDP 10-10.5% প্ররিক্ট 

েরেরে 

কদশীয় কিমেে করটিং এলজমি মব্র্েওয়ােষ  করটিংস চেমত আমথষে বেলর অথষাৎ 

2021-22 (FY22)-এ োরলতর GDP 10-10.5 শতাংশ অেুমাে েলরলে | 

আলগ এটি 9 শতাংশ অেুমাে েরা হলয়মেে। 

মব্র্েওয়ােষ  করটিং হে এেটি SEBI দ্বারা করমজোর েরা কিমেে করটিং এলজমি, 

যার সদর দপ্তর কবঙ্গােুরুলত। মব্র্েওয়ােষ  করটিং অেুমাে েলরলে কয, FY22-এর 

Q2 কত GDP বৃমি হলব 8.3 শতাংশ (year-on-year)| 
 

FY22-এ মুমডস প্রেল্প িােরতে মিমডম  বৃমিে  ূবোিাস 9.3% 

মর্রয়রে  

মুমেস ইেলেের সামেষ স তালদর সবষলশর্ মরলপােষ -এ োরলতর অথষনেমতে বৃমি 

অেুমাে েলরলে। এটি FY22 এবং FY23 এ কদলশর যথািলম 9.3% এবং 7.9% 

মজমেমপ বৃমি অেুমাে েলরলে ৷ োরত সম্প্রমত করেেষ  সংখ্যে েমেে-19 এর 

টিো মদলত সক্ষম হলয়লে ।  

োরলতর জেসংখ্যার প্রায় 30% মােুর্লে দুটি কোজ কদওয়া হলয়লে | অন্যমদলে,  

জেসংখ্যার প্রায় 55% অন্তত এেটি কোজ কপলয়লে।  
 

SBI Ecowrap মের ার্ে  FY22 এে িন্য িােরতে মিমডম  9.3%-

9.6% এে মরধ্য প্ররিক্ট েরেরে 

কেে ব্যাঙ্ক অফ ইমডয়ার(SBI) অথষেীমতমবদরা তালদর গলবর্ণা মরলপােষ  

"Ecowrap"-এ FY22(2021-22) এর জন্য োরলতর GDP বৃমি 9.3%-9.6% 

করলঞ্জ অেুমাে েলরলে৷ আলগ এটি 8.5%-9% এর মলে অেুমাে েরা হলয়মেে। 

কোমেে জমেত কেলসর সংখ্যা হ্রাস হে এই ঊধ্বষ মুখী সংলশাধলের প্রধাে োরণ । 
 

MSME-কত সহায়তা েোে িন্য চুমক্তবি হল SIDBI এবং 

Google 

োরলত MSME কসটরলে পুেরুজ্জীমবত েরার জন্য কোমেে-19-সংিান্ত 

সংেোবস্থার প্রমতমিয়া মহসালব SIDBI-এর এে ধরলের কপ্রাগ্রাম চােু েলরলে। 

স্মে ইডামেজ কেলেেপলমন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইমডয়া (SIDBI) Google India Pvt 

Ltd (GIPL) এর সালথ েতুষ মেযুি সুলদর হালর 1 কোটি োো পযষন্ত আমথষে 

সহায়তা সহ এেটি সামামজে প্রোব ঋণদাে েমষসূমচর পাইেে েরার জন্য এেটি 

সহলযামগতায় প্রলবশ েলরলে৷ 
 

ওয়ার্ল্ে  ব্যাংে মের ার্ে : মবরেে বৃহত্তম কেমমর্যান্স প্রা ে হরয় 

উরেরে িােত 

'World Bank's Remittance Prices Worldwide Database' শীর্ষে 

মবশ্বব্যাংলের সবষলশর্ প্রমতলবদে অেুসালর, 2021 সালে USD 87 মবমেয়ে প্রামপ্তর 

মােলম মবলশ্বর বৃহত্তম করমমেযাি প্রাপে হলয় উলঠলে োরত। কমাে ফালডর 20% 

এর কবমশ অংশীদামরে থাো মামেষ ে যুিরাষ্ট্র (USA) এটির সবলচলয় বড উৎস 

মেে,  োরলতর পলর রলয়লে চীে, কমমক্সলো, মফমেপাইে এবং মমশর।  োরলত, 

করমমেযাি 2022 সালে 3% বৃমি কপলয় 89.6 মবমেয়ে মামেষ ে েোলর উন্নীত হলব 

বলে অেুমাে েরা হলয়লে। 
 

EAC-PM FY23 অেেবেরে িােরতে মিমডম  বৃমি 7.0-7.5% 

অনুমান েরেরে 

2022-23 (FY23) এবং পরবতী বেরগুমেলত োরতীয় অথষনেমতে প্রবৃমি 

পরীক্ষা েরার জন্য প্রধােমন্ত্রীর ইলোেমমে এেোইসমর েমমটি(EAC-PM) 

তবঠেটি মদমল্ললত অেুমষ্ঠত হলয়মেে। কসখালে  EAC-PM সদস্যরা োরলতর 

প্রেৃত GDP 7-7.5% এবং FY23-এ 11%-এর কবমশ হওয়ার পূবষােুমাে 

েলরলেে।  
 

EAC-PM সম্পরেে : 

• কচয়ারম্যাে: মবলবে কদবরয় 

• ইলন্টমরম সদস্য: রালেশ কমাহে, পুেম গুপ্তা, টিটি রাম কমাহে, সামজদ কচেয়, 

েীেোন্ত মমশ্র এবং েীলেশ শাহ 
 

Goldman Sachs FY22-এ িােরতে মিমডম  9.1% প্ররিক্ট 

েরেরে 

ওয়াে মেে কব্র্াোলরজ, Goldman Sachs  সাম্প্রমতে ম্যালিা আউেেুে 

2022 কোলে 2022 সালের েযালেডার বেলরর জন্য GDP 8 শতাংলশর পূলবষর 

অেুমাে পমরবতষ ে েলর 9.1 শতাংশ েলরলে৷ 2021-22 (FY22) এর জন্য এটি 

8.5 শতাংশ অথষনেমতে প্রবৃমির অেুমাে েলরলে। 

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

 াবমলে অযারফয়াসে ইনরডক্স 2021: কেোলা গিরনেন্স 

 ােফেম্যারন্সে শীরিে েরয়রে 

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

পাবমেে অযালফয়াসষ ইেলেক্স (PAI 2021) এর 6 তম সংিরণ অেুসালর 18টি 

বড রালজযর মলে শীর্ষ মতেটি িে কেরাো, তামমেোডু এবং কতলেঙ্গাো মেলয়লে।  
 

বড় োিযগুমলে মরধ্য: 

• কেরাো (1.618) 

• তামমেোডু (0.857) 

• কতলেঙ্গাো (0.891) 
 

কোর্ োিযগুমলে মরধ্য : 

• মসমেম (1.617) 

• কম ােয় (1.144) 

• মমলজারাম (1.123) 
 

কেন্দ্রশামসত অঞ্চলগুমলে মরধ্য : 

• পুদুলচমর (1.182) 

• জমু্ম ও োশ্মীর (0.705) 

• চেীগড (0.628) 
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এরডলমগি হুরুন ইমিয়া মফলানথ্রম  মলে 2021 

হুরুে ইমডয়া এবং এলেেমগে কযৌথোলব এলেেমগে হুরুে ইমডয়া মফোেথ্রমপ 

মেে 2021 প্রোশ েলরলে। তামেোয় শীলর্ষ মেলেে উইলপ্রার প্রমতষ্ঠাতা 

কচয়ারম্যাে আমজম কপ্রমমজ | HCL-এর মশব োদার 59 শতাংশ বৃমি সহ 1,263 

কোটি োোর বামর্ষে অেুদালের সালথ তামেোর মদ্বতীয় স্থাে ধলর করলখলেে। 

মরোলয়ি ইডামেলজর কচয়ারম্যাে মুলেশ আম্বামে এবং তার পমরবার 577 কোটি 

োো বামর্ষে অেুদাে মদলয় সমাজলসবে এর তামেোয় তৃতীয় স্থাে দখে েলরলে। 
 

এখারন তামলোে শীিে 5 িন সমািরসবে েরয়রে: 

 

Rank Person Donation 

1 আমজম কপ্রমমজ Rs 9,713 crore 

2 মশব োদার Rs 1,263 crore 

3 মুলেশ আম্বামে Rs 577 crore 

4 কুমার মঙ্গেম মবডো Rs 377 crore 
 

অযা লরে ক েরন কফরল মবরেে সবরচরয় মূল্যবান কোম্পামনরত 

 মেণত হরয়রে মাইরক্রাসফর্ 

মাইলিাসফ্ট েলপষালরশে অযাপে ইেেলপষালরলেেলে মপেলে কফলে বাজার 

মূেধলের মদে কথলে মবলশ্বর সবলচলয় মূল্যবাে পাবমেেমে কেে কোম্পামেলত 

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

ট্রিমেয়ে এবং মাইলিাসফ্ট প্রায় $2.49 ট্রিমেয়ে বাজার মূেধলে কপৌাঁলেলে। অযাপে 

এে বেলররও কবমশ সময় ধলর শীর্ষস্থালে মেে। 
 

েণোর্ে কের্ এনামিে  এমফমসরয়ন্ট ইনরডক্স (SEEI) 2020-এে 

শীরিে অবমস্থ্ত 

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

োরলতর দমক্ষলে অবমস্থত এই রাজযটি শমি দক্ষতা উন্নত েরার জন্য মবমেন্ন 

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

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

র যামঙ্কংলয় রাজস্থাে শীলর্ষ মেে। কেে এোমজষ  এমফমসলয়ন্ট ইেলেক্স(SEEI), 2020 

মবদুযৎ মন্ত্রলের অধীলে প্রোমশত হলয়মেে। 
 

কের্ এনামিে  এমফমসরয়ন্ট ইনরডক্স(SEEI) সম্পরেে : 

• কেে এোমজষ  এমফমসলয়ন্ট ইেলেক্স(SEEI) বুযলরা অফ এোমজষ  এমফমসলয়মি 

(BEE) এবং অযাোলয়ি ফর এোমজষ -এমফমসলয়ন্ট ইলোেমম (AEEE) দ্বারা 

প্রোমশত হয়। 

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

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

োযষোমরতা মূল্যায়ে েলরলে যালত েয়টি কসটলর সবষামধে 100 কিার 

রলয়লে৷ 
 

2021 এে মবে খ্যামত তামলো ক ািণা েো হরয়রে 

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

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

কোলের মেমত্তলত শীর্ষ 200টি মবশ্বমবযােলয়র বামর্ষে র যামঙ্কং। কবঙ্গােুরুর ইমডয়াে 

ইেমেটিউে অফ সালয়ি (IISc)  শীর্ষ 100 টি প্রমতষ্ঠালের(91-100) মলে শীলর্ষ 

(োরতীয় ইেমেটিউেগুমের মলে) রলয়লে। অন্য 3টি োরতীয় প্রমতষ্ঠাে হে 

আইআইটি কবালম্ব, আইআইটি মদমল্ল এবং আইআইটি মাদ্রাজ। 

মামেষ ে যুিরালষ্ট্রর হােষ ােষ  ইউমেোমসষটি (ইউএসএ) 2021 তামেোর শীলর্ষ 

রলয়লে। যুিরালষ্ট্রর ম্যাসাচুলসেস ইেমেটিউে অফ কেেলোেমজ (এমআইটি), 

ইউোইলেে মেংেম (ইউলে) কথলে অক্সলফােষ  মবশ্বমবযােয় যথািলম 2য় ও 3য় 

স্থাে অমধোর েলরলে। 
 

মবেব্যা ী: 

 

Ranking Institute 

1 হােষ ােষ  মবশ্বমবযােয় (মামেষ ে যুিরাষ্ট্র) 

2 
ম্যাসাচুলসেস ইেমেটিউে অফ কেেলোেমজ (মামেষ ে 

যুিরাষ্ট্র) 

3 অক্সলফােষ  মবশ্বমবযােয় (ইউলে) 

10 মসংহুয়া মবশ্বমবযােয় (চীে) 
 

Ranking of Indian Institutes: 

 

Ranking  Institute 

91-100 আইআইএসমস ব্যাঙ্গালোর 

126-150 আইআইটি কবালম্ব 

176-200 আইআইটি মদমল্ল 

176-200 আইআইটি মাদ্রাজ 
 

2022 QS ওয়ার্ল্ে  ইউমনিামসেটি ে যামঙ্কং এে ক ািণা েো হরয়রে 

Quacquarelli Symonds ‘QS ওয়ার্ল্ষ  ইউমেোমসষটি র যামঙ্কং 2022’  প্রোশ 

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

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

মবশ্বমবযােয় এবং মসঙ্গাপুলরর োমেয়াং কেেলোেমজেযাে মবশ্বমবযােয় এবং তৃতীয় 

স্থালে রলয়লে হংেংলয়র হংেং মবশ্বমবযােয়। 

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

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

িাইরমর্ কচঞ্জ  ােফেরমন্স ইনরডক্স: িােত র্শম স্থ্ারন েরয়রে 

COP26 এর সাইে-োইলে জামষােওয়াচ দ্বারা প্রোমশত কগ্লাবাে িাইলমে কচঞ্জ 

পারফরলমি ইেলেক্স (CCPI) 2022-এ োরতলে 10তম স্থালে রাখা হলয়লে। 

2020 সালেও োরত 10তম স্থালে মেে। োরত োো তৃতীয় বের উি জেবাযু় 

পারফরম্যাি সহ শীর্ষ 10টি কসরা-োযষোমর কদশ মহসালব অবস্থােটি ধলর করলখলে। 
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সূচেটি সম্পরেে : 

• সামমগ্রে র যামঙ্কংলয়র শীর্ষ মতেটি স্থাে খামে আলে | োরণ কোলো কদশই 
CCPI-কত সামমগ্রেোলব খুব োলো করটিং অজষ ে েরলত পালরমে। 

• কেেমােষ  CCPI 2022-এ সলবষাি র যাঙ্কযুি কদশ মহলসলব চতুথষ স্থাে দখে 
েলরলে এবং তারপলরই রলয়লে যথািলম সুইলেে(5ম) এবং েরওলয়(6ম)। 

• শীর্ষ দলশ থাো অন্যান্য কদশ হে UK(7ম), মরলকা(8ম) এবং মচমে(9ম)। 
 

2021 TRACE কলাবাল  ুি ঝুাঁ মে র্যামঙ্কং: িােত 82 তম স্থ্ারন 

েরয়রে৷ 

TRACE ইন্টারন্যাশোে দ্বারা প্রোমশত ব্যবসাময়ে  ুলর্র ঝুাঁ মে পমরমাপোরী 
2021 TRACE  ুলর্র ঝুাঁ মে ম্যাট্রিক্স (TRACE Matrix) এর মবশ্বব্যাপী 
তামেোয় োরত 82তম(2020 কথলে 5 িে েলম) স্থালে  44-এর ঝুাঁ মের কিার 
সহ অবস্থাে েলরলে। 2020 সালে, োরত 45 কিার মেলয় 77 তম স্থালে মেে৷ 
কেেমােষ  2 কিার মেলয় র যামঙ্কংলয়র শীলর্ষ রলয়লে৷  
 

2021 TRACE  ুরিে ঝুাঁ মে ম্যাট্রিক্স: 
 

Rank Country 

1 কেেমােষ  

2 েরওলয় 

3 সুইলেে 

82 োরত 

192 ইমরমত্রয়া 

193 তুেষ লমমেস্তাে 

194 উত্তর কোমরয়া 
 

IQAir এয়াে কোয়ামলটি ইনরডক্স: মর্মল্ল, েলোতা, মুম্বাই 

মবরেে শীিে 10টি দূমিত শহরেে মরধ্য েরয়রে 

সুইজারল্যাড-মেমত্তে এেটি জেবাযু় কগাষ্ঠী IQAir এর তথ্য অেুসালর মদমল্ল, 
েেোতা এবং মুম্বাই মবলশ্বর শীর্ষ দশটি দূমর্ত শহলরর মলে রলয়লে৷ মদমল্ল AQI 
556-এর সালথ তামেোর শীলর্ষ, েেোতা(AQI-177) এবং মুম্বাই 
(AQI-169)যথািলম 4থষ এবং 6ষ্ঠ অবস্থালে রলয়লে | সবলচলয় খারাপ AQI  
সূচলের শহরগুমের মলে পামেস্তালের োলহার এবং চীলের কচংদু অন্তেুষ ি 
রলয়লে। 
 

IQAir-এে মরত সবরচরয় খাো  বায়ু মারনে সূচে এবং দূিণ ে যামঙ্কং সহ 

র্শটি শহে এখারন েরয়রে: 

• মদমল্ল, োরত (AQI: 556) 

• োলহার, পামেস্তাে (AQI: 354) 

• কসামফয়া, বুেলগমরয়া (AQI: 178) 

• েেোতা, োরত (AQI: 177) 

• জালগ্রব, কিালয়মশয়া (AQI: 173) 

• মুম্বাই, োরত (AQI: 169) 

• কবেলগ্রে, সামবষয়া (AQI: 165) 

• কচংদু, চীে (AQI: 165) 

• কিাপলজ, উত্তর কমমসলোমেয়া (AQI: 164) 

• িালো, কপাল্যাড (AQI: 160) 
 

IQAir সম্পরেে : 

• এোডাও IQAir  জামতসংল র পমরলবশ েমষসূমচর(UNEP) এেটি প্রযুমি 

অংশীদার। 

• শূন্য এবং 50-এর মলে এেটি AQI 'োে', 51 এবং 100 এর মলে 

'সন্তুমষ্ট্জেে', 101 এবং 200 এর মলে 'মেম', 201 এবং 300 ‘খারাপ’, 

301 এবং 400 'খুব খারাপ’, তারপর 401 এবং 500 এর মলে ‘গুরুতর' 

বলে মবলবমচত হয়। 
 

NITI Aayog-এে উরবািনী SDG আেবান সূচরে মসমলা শীরিে 

সাসলেইলেবে কেলেেপলমন্ট কগাে(SDGs) স্থােীয়েরণলে আরও শমিশােী 

েরার জন্য উলদ্বাধেী SDG আরবাে ইেলেক্স এবং েযাশলবােষ  2021-22 চােু 

েলরলে NITI Aayog।  ইউএেমব স্তলরর কেো, পযষলবক্ষণ, এবং মরলপাটিষ ং 

মসলেমগুমের শমি ও ত্রুটি হাইোইে েরার জন্য ইেলেক্স হে এেটি SDG 

অগ্রগমত পযষলবক্ষলণর সরঞ্জাম।  মসমো 56টি শহুলর এোোর মলে শীলর্ষ রলয়লে 

এবং ঝাডখলের ধােবাদ সবলথলে েীলচ রলয়লে। 
 

কিার সহ শীর্ষ 5টি শহুলর অঞ্চে 

• মসমো: 75.50 

• কোলয়ম্বােুর: 73.29 

• চেীগড: 72.36 

• মতরুবেন্তপুরম: 72.36 

• কোমচ: 72.29 
 

কিার সহ সবষমেম্ন 5 শহুলর অঞ্চে 

• ধােবাদ: 52.43 

• মমরাে: 54.64 

• ইোেগর: 55.29 

• গুয়াহাটি: 55.79 

• পােো: 57.29 
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এসমডমি আেবান ইনরডক্স এবং ডযাশরবাডে  2021-22 সম্পরেে  তথ্য: 

এসমেমজ আরবাে ইেলেক্স এবং েযাশলবােষ  2021-22, এসমেমজ োঠালমার 77 

SDG সূচলে 56টি শহুলর অঞ্চেলে স্থাে মদলয়লে।  এর মলে রলয়লে 1 মমমেয়লের 

কবমশ জেসংখ্যা সহ 44টি শহর এবং দশ োলখর েম জেসংখ্যা সহ 12টি রালজযর 

রাজধােী।  ইলো-জামষাে কেলেেপলমন্ট কো অপালরশলের েত্রোয়ায় GIZ এবং 

BMZ-এর সহলযামগতায় েীমত আলয়াগ দ্বারা সূচেটি ততমর েরা হলয়লে।  
 

কিালরর উপর মেমত্ত েলর, শহুলর অঞ্চেগুমেলে মেম্নরূপ কশ্রণীবি েরা হলয়লে: 

• অযামস্পরান্ট: 0–49 

• পারফমষার: 50–64 

• ফ্রন্ট রাোর: 65–99 

• অযামচোর: 100 
 

IPF স্মার্ে   ুমলমশং ইনরডক্স 2021-এ অন্ধ্রপ্ররর্শ প্রেম স্থ্ান অিে ন 

েরেরে 

ইমডয়াে পুমেশ ফাউলডশে(IPF) দ্বারা প্রোমশত 29টি রাজয এবং কেন্দ্রশামসত 

অঞ্চেগুমের মলে অন্ধ্র প্রলদশ পুমেশ 'IPF স্মােষ  পুমেমশং' সূচে 2021-এর শীলর্ষ 

রলয়লে৷ অন্ধ্রপ্রলদশ 10 এর মলে 8.11 কিার মেলয় প্রথম স্থাে অমধোর েলরলে। 

কতলেঙ্গাো পুমেশ 8.10 পলয়ন্ট মেলয় মদ্বতীয় স্থালে রলয়লে এবং আসাম পুমেশ 

7.89 পলয়ন্ট মেলয় তৃতীয় স্থালে রলয়লে। 5.81 কিার মেলয় উত্তরপ্রলদশ 28 তম 

স্থালে রলয়লে এবং মবহার 5.74 পলয়ন্ট মেলয় কশর্ স্থাে দখে েলরলে। 

SMART পুমেমশং ধারণাটি 2014 সালে গুয়াহাটিলত অেুমষ্ঠত রাজয এবং কেন্দ্রীয় 

পুমেশ সংস্থাগুমের মেমজমপলদর সলম্মেলে প্রধােমন্ত্রী েলরন্দ্র কমাদী দ্বারা পমরেমল্পত 

এবং প্রবমতষ ত হলয়মেে |  
 

MHA মর্মল্লে সর্ে বািাে োনারে কসো োনা মহরসরব ক ািণা 

েো হরয়রে 

মদমল্লর সদর বাজার থাোলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রে দ্বারা 2021 সালের ‘িােরতে কসো 

োনা’ মহসালব ক ার্ণা েরা হলয়লে। োরলতর শীর্ষ 10টি থাোর তামেো স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রে দ্বারা বামর্ষেোলব প্রোশ েরা হয় | এই পুমেশ কেশেগুমেলত উপেব্ধ 

পমরলর্বা এবং সুলযাগ-সুমবধাগুমের পমরলপ্রমক্ষলত থাোগুমেলে র যাঙ্ক েরা হয়। 

পুমেশ কেশেগুমে দ্বারা সম্পামদত োলযষর মূল্যায়ে বুযরো অফ  ুমলশ মেসাচে  

অযাি কডরিল রমন্ট (BPRD) দ্বারা সম্পাদে েরা হয়| 
 

িােরতে শীিে 10টি োনাে তামলো: 

• সদর বাজার থাো: মদমল্লর উত্তর কজো 

• গঙ্গাপুর থাো: ওমডশার গঞ্জাম কজো 

• োটু্ট োোে থাো: হমরয়াোর ফলতহাবাদ কজো 

• োেলপাই থাো: উত্তর কগায়া 

• মােমে থাো: েণষােলের রায়চুর কজো 

• েদমত দ্বীপ থাো: োক্ষাদ্বীপ কেন্দ্রশামসত অঞ্চে 

• মশরাো থাো: মহারালষ্ট্রর সাংমে কজো 

• কথামত্তয়াম থাো: তামমেোডুর মতরুমচরাপল্লী 

• বসন্তগড থাো: জমু্ম ও োশ্মীলরর উধমপুর কজো 

• রামপুর কচৌরাম থাো: মবহালরর আরওয়াে কজো 
 

Business News in Bengali 
 

BharatPe মবরেে প্রেম মারচে ন্ট কশয়ােরহামর্ল্ং কপ্রাগ্রাম চালু 

েরেরে 

BharatPe  মবলশ্বর প্রথম মারচে ন্ট কশয়ােরহামর্ল্ং কপ্রাগ্রাম(MSP) চােু 

েলরলে। এটি এেটি $100 মমমেয়ে মূলল্যর কপ্রাগ্রাম, যার অধীলে কোম্পামেটি তার 

বমণে গ্রাহেলদর BharatPe-এর ইকুযইটি কশয়ার কেোর এবং এেটি অংশীদার 

হওয়ার সুলযাগ প্রদাে েলর । কোম্পামেটি 2024 সালের মলে এেটি সবষজেীে 

তামেোেুমির পমরেল্পো েলরলে এবং $1 মবমেয়ে পাবমেে মেমেং েযােু োলগষে 

েলরলে | 
 

ADB COVID-19 িযােমসন সংগ্ররহে িন্য িােতরে USD 1.5 

মবমলয়ন ঋণ অনুরমার্ন েরেরে 

এমশয়াে কেলেেপলমন্ট ব্যাঙ্ক (ADB) োরত সরোরলে েলরােোইরাস 

(COVID-19) এর মবরুলি মেরাপদ এবং োযষের েযােমসে মেেলত সাহায্য 

েরার জন্য $1.5 মবমেয়ে ঋণ (প্রায় 11,185 কোটি োো) অেুলমাদে েলরলে। 

কদলশর আেুমামেে 31.7 কোটি মােুলর্র জন্য েমপলক্ষ 66.7 কোটি COVID-

19 েযােমসে কোজ সংগ্রহ েরলত এই তহমবেটি ব্যবহার েরা হলব। এমশয়াে 

ইেফ্রাোেচার ইেলেেলমন্ট ব্যাঙ্ক প্রেল্পটির জন্য অমতমরি USD 500 মমমেয়ে 

সহ-অথষায়ে েরলব বলে আশা েরা হলে। 

 

Agreement News in Bengali 
 

IRCTC এবং Truecaller কেলওরয়রত িামলয়ামত েমারত 

 ার্ে নােমশ  েরেরে 

ইমডয়াে করেওলয় েযাোমরং অযাড েুযমরজম েলপষালরশে মেমমলেে (IRCTC) 

যাত্রীলদর কযাগালযালগর কক্ষলত্র আরও কবমশ আস্থা কদওয়ার জন্য Truecaller 

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

জামেয়ামত েমালো।  
 

কোর্াে মামহন্দ্রা ব্যাঙ্ক NPCI এে সারে  ার্ে নােমশ  েরে 

‘Veer’ নামে Rupay কক্রমডর্ োডে ’চালু েরেরে 

কোোে মামহন্দ্রা ব্যাঙ্ক (KMB) ন্যাশোে কপলমন্টস েলপষালরশে অফ ইমডয়া 

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

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

চােু েলরলে| োরলতর স্বাধীেতার 75তম বেলর RuPay কেেওয়ালেষ  KMBL 

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

সশস্ত্র বামহেীর জন্য চােু েরা হলয়লে। 
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অযামক্সস ব্যাঙ্ক 'Power Salute’ কর্ওয়াে িন্য িােতীয় 

কনৌবামহনীে সারে MOU স্বাক্ষে েরেরে 

Axis Bank মেউ মদমল্ললত ‘ াওয়াে স্যালুর্’-এর অধীলে এেটি প্রমতরক্ষা 

পমরলর্বা কবতে প্যালেজ অফার েরার জন্য োরতীয় কেৌবামহেীর সালথ এেটি 

MOU স্বাক্ষর েলরলে। এই চুমির মােলম  ব্যাঙ্কটি োরতীয় কেৌবামহেীর সমস্ত 

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

োরতীয় কসোবামহেীর সালথ তালদর MOU পুেেষবীেরণ েলরলে যালত তালদর 

'মডরফন্স স্যালামে অযাোউন্ট' (DSA)’ এর মােলম সেে চােমররত এবং 

অবসরপ্রাপ্ত কসো েমীলদর বমধষত সুমবধাগুমে প্রদাে েরা যায় | 

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

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

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

েোর এবং মবমাে দু ষেোর জন্য 1 কোটি োো েোর, শূন্য প্রমিয়ােরণ মফ এবং 

12টি EMI (মামসে মেমস্ত) কহাম কোলে মওকুফ৷ 
 

ICICI প্রুরডনমশয়াল লাইফ ইনু্সযরেরন্সে সারে NPCI Bharat 

BillPay চুমক্ত েরেরে 

োরলতর ন্যাশোে কপলমন্টস েলপষালরশলের সমূ্পণষ মামেোোধীে সাবমসমেয়ামর 

NPCI Bharat BillPay Ltd. বীমাোরী গ্রাহেলদরলে তালদর মামেষ  অফার - 

ClickPay প্রদাে েরার জন্য আইমসআইমসআই প্রুলেেমশয়াে োইফ 

ইিুযলরলির সালথ চুমিবি হলয়লে | আইমসআইমসআই প্রুলেেমশয়াে োইফ 

ইিুযলরি হে প্রথম মবমা কোম্পামে কযটি তার গ্রাহেলদরলে ClickPay -এর এই 

সুমবধাটি প্রদাে েলর যালত তারা সহলজ পুেেষবীেরণ মপ্রমময়াম কপলমন্ট েরলত 

সক্ষম হয়। 
 

ফুর্বরলে প্রচারেে িন্য িামরশর্ ুে ফুর্বল িারবে সারে SBI 

চুমক্ত স্বাক্ষে েরেরে 

কেে ব্যাঙ্ক অফ ইমডয়া োরলত ফুেবলের প্রচার ও সমথষলের জন্য োো মেলের 

সমূ্পণষ মামেোোধীে সহলযাগী প্রমতষ্ঠাে জামলশদপুর ফুেবে িালবর সালথ এেটি 

কেৌশেগত চুমি স্বাক্ষর েলরলে। ফুেবে কখোয় SBI-এর এটি এই ধরলের চুমি 

প্রথম চুমি। এই চুমির মােলম SBI  JFC-এর অন্যতম প্রধাে স্পেসর হলয় 

উঠলব, যার ফলে SBI-এর কোলগা জামসষলত থােলব। 

ইমডয়াে সুপার মেগ  (ISL) পমরচােো এবং োরলত ফুেবে কখোর প্রচালরর জন্য 

োো মেেস দ্বারা ঝাডখলে কজআরমে োো কস্পােষ স েমলেক্স স্থাপে েরা 

হলয়মেে। দুটি ব্র্যাড প্রথম দলের মােলম এবং ইমডয়াে সুপার মেগ (ISL) 

সম্প্রচালরর সময়ও সমিয়োলব েিলদর সালথ জমডত থােলব। SBI এবং JFC-

এর মেমজোে েযােফলমষও েিলদর সালথ কযাগালযাগ অব্যাহত থােলব। 
 

TVS কমার্ে UN কলাবাল েমপ্যারক্ট কযাগর্ারনে িন্য প্রেম 

িােতীয় 2-হুইলাে মনমোতা হরয় উরেরে 

TVS গ্রুলপর ফ্লযাগমশপ কোম্পামে ‘TVS কমাের’ মবলশ্বর বৃহত্তম কস্বোলসবী 

েলপষালরে সাসলেইলেমবমেটি উলযাগ ‘জামতসং  কগ্লাবাে েমপ্যাট (UNGC)’- 

এ কযাগদাে েলরলে। TVS কমাের UNGC-কত কযাগদােোরী প্রথম োরতীয় দু-

চাোর এবং মতে চাোর গামড প্রস্তুতোরে হলয় উলঠলে। টিমেএস কমাের 

সহলযামগতামূেে প্রেল্পগুমেলতও মেযুি থােলব যা জামতসংল র উন্নয়ে 

েক্ষযমাত্রা, মবলশর্ েলর কেেসই উন্নয়ে েক্ষযমাত্রার (এসমেমজ) অগ্রসর েরলব। 
 

IOCL এবং NTPC  ুননেবীেেণরযাগ্য শমক্তরত সহরযামগতা 

েোে িন্য  ার্ে নােমশ  েরেরে 

ন্যাশোে থামষাে পাওয়ার েলপষালরশে মেমমলেে (NTPC) এবং ইমডয়াে অলয়ে 

েলপষালরশে মেমমলেে (IOCL) পুেেষবীেরণলযাগ্য শমির কক্ষলত্র সহলযামগতা 

েরার জন্য এবং স্বল্প োবষে/ RE RTC েযাপটিে পাওয়ার সরবরাহ েরার জন্য 

এলে-অপলরর সালথ Mou স্বাক্ষর েলরলে। এর েক্ষয হে েবায়েলযাগ্য শমির 

েক্ষযমাত্রা অজষ ে এবং মগ্রেহাউস গ্যাস মেগষমে েমালো । ইমডয়াে অলয়ে 

েলপষালরশে মেমমলেে (IOCL) তার কোম্পামের মথুরা কশাধোগালর কদলশর 

সবষপ্রথম সবুজ হাইলড্রালজে েযান্ট ততমরর পমরেল্পো ক ার্ণা েলরলে| 
 

RuPay কক্রমডর্ োরডে ে িন্য NPCI এে সারে BOB কক্রমডর্ 

োডে  র্াই-আ  েরেরে  

Bank of Baroda (BoB)-এর এেটি সহলযাগী প্রমতষ্ঠাে BOB Financial 

Solutions (BFSL), RuPay েযােফলমষ BoB কিমেে োেষ  (ইমজ এবং 

মপ্রমময়ার কেমরলয়ন্ট) চােু েরলত ন্যাশোে কপলমন্ট েলপষালরশে অফ ইমডয়া 

(NPCI)-এর সালথ অংশীদামরে েলরলে | BoB কিমেে োলেষ র ইমজ এবং 

মপ্রমময়ার উেয় প্রোর JCB আন্তজষ ামতে কেেওয়ালেষ  চােু েরা হলয়লে এবং 

উেয় োেষ ই মবশ্বব্যাপী ব্যবহারলযাগ্য। 
 

োেষ  সম্পলেষ : 

• BoB কিমেে োলেষ র ইমজ এবং মপ্রমময়ার উেয় প্রোর JCB আন্তজষ ামতে 

কেেওয়ালেষ  চােু েরা হলয়লে এবং উেয় োেষ ই মবশ্বব্যাপী ব্যবহারলযাগ্য। 

• এই োেষ গুমে 5X মরওয়ােষ  পলয়ন্ট, জ্বাোমে সারচাজষ  মুকুব, িয়-পূবষ এবং 

িয়-পরবতী EMI অফার, পমরবালরর সদস্যলদর জন্য সবষামধে মতেটি অযাে-

অে কিমেে োেষ  প্রদাে েলর | 
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ফুমমও মেমশর্া িা ারনে প্রিানমন্ত্রী মহরসরব  ুনোয় মনবোমচত 

হরয়রেন 

2021 সালের সংসদীয় মেবষাচলে এেমেমপর জলয়র পর মেবালরে কেলমালিটিে 

পাটিষ র(LDP) কেতা ফুমমও মেমশদা জাপালের প্রধােমন্ত্রী মহলসলব পুেরায় মেবষামচত 

হলয়লেে। ফুমমও মেমশদা প্রািণ প্রধােমন্ত্রী ইলয়ামশমহলদ সুগার পমরবলতষ  এই 

পলদর দাময়ে সামোলবে | ইলয়ামশমহলদ সুগার 2021 সালের কসলেম্বলর জাপালের 

প্রধােমন্ত্রী মহসালব পদতযাগ েলরমেলেে। 
 

মহম্মর্ মসোি My11Circle এে িযাি অযাম্বারসডে মহরসরব 

মনযুক্ত হরয়রেন 

Games24x7 ফযান্টামস মিলেে েযােফমষ 'My11Circle' োরতীয় মিলেোর 

মহম্মদ মসরাজলে েতুে ব্র্যাড অযাম্বালসের মহলসলব ক ার্ণা েলরলে। 

My11Circle-এর অন্যান্য ব্র্যাড অযাম্বালসের হলেে - কসৌরে গাঙু্গেী, অমজঙ্কা 

রাহালে, VVS েক্ষ্মণ | মহম্মদ মসরাজ োরতীয় দলের হলয় কখলেে এবং IPL-এ 

রয়যাে চযালেঞ্জাসষ ব্যাঙ্গালোলরর প্রমতমেমধে েলরে। 

25 মমমেয়লেরও কবমশ কখলোয়ালডর ব্যবহারোরী কবস সহ ‘My11Circle’ হে 

োরলতর কসরা ফযান্টামস কস্পােষ স েযােফমষগুমের মলে এেটি | 
 

িাইস অযাডমমোল আে. হমে কুমাে কনৌবামহনীে  েবতী প্রিান 

মহরসরব মরনানীত হরয়রেন 

োইস অযােমমরাে আর. হমর কুমারলে োরত সরোর পরবতী কেৌবামহেীর প্রধাে 

মহলসলব মলোেীত েলরলে। মতমে বতষ মালে ফ্লযাগ অমফসার েমামডং-ইে-মচফ 

ওলয়োেষ কেোে েমাড মহলসলব মেযুি আলেে। মতমে 30 েলেম্বর, 2021 

কথলে োযষেরী েতুে েূমমো গ্রহণ েরলবে৷ মতমে বতষ মাে কেৌবামহেীর প্রধাে 

অযােমমরাে েরমবীর মসং-এর স্থালে এই পলদর দাময়ে সামোলবে | 30 েলেম্বর, 

2021-এ অযােমমরাে েরমবীর মসং-এর কময়াদ কশর্ হলব৷ 
 

অমমতাি বচ্চন অযামওরয় ইমিয়াে িযাি অযাম্বারসডে মহরসরব 

মনযুমক্ত হরয়রেন 

এেটি োইলরট কসমেং FMCG কোম্পামে অযামওলয় ইমডয়া বমেউে কমগাোর 

অমমতাে বিেলে কোম্পামের ব্র্যাড অযাম্বালসের মহলসলব মেযুি েলরলে | মতমে 

অযালসামসলয়শলের অংশ মহলসলব অযামওলয় ব্র্যাড এবং অযামওলয়র সমস্ত 

মেউট্রিোইে পে অেুলমাদে েরলবে। 
 

IPS অমফসাে শীল বিেন মসং ISF এে প্রিান মহসারব মনযুক্ত 

হরয়রেন 

সরোর দুটি গুরুেপূণষ কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুমেশ বামহেীর (CAPF) প্রধােলদর 

মেলয়ালগর ক ার্ণা েলরলে। এগুমে হে কসন্ট্রাে ইডামেয়াে মসমেউমরটি কফাসষ 

(CISF) এবং ন্যাশোে মেজাোর করসপি কফাসষ (NDRF)। ইলন্টমেলজি 

বুযলরার মবলশর্ পমরচােে শীে বধষে মসংলে েতুে CISF মেমজ মহসালব মেযুি 

েরা হলয়লে, এবং ন্যাশোে পুমেশ এোলেমমর মেলরটর অতুে োরওয়ােলে 

NDRF এে মেমজ মহসালব মেযুি েরা হলয়লে। মেলয়ালগর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণােলয়র 

প্রস্তাব অেুলমাদে েলরলে মমন্ত্রসোর মেলয়াগ েমমটি। 

মসং, মবহার েযাোলরর 1986 ব্যালচর োরতীয় পুমেশ সামেষ স অমফসার, বতষ মালে 

ইলন্টমেলজি বুযলরালত মবলশর্ পমরচােে। মসংলে 31.08.2023 পযষন্ত মেলরটর-

কজোলরে, CISF মহসালব মেযুি েরা হলয়লে। 
 

োিীব কুমাে মমশ্ররে PTC ইমিয়াে CMD মহসারব র্াময়ত্ব প্রর্ান 

েো হরয়রে 

দীপে অমমতালের স্থালে রাজীব কুমার মমশ্রলে PTC ইমডয়া মেমমলেলের 

কচয়ারম্যাে ও ব্যবস্থাপো পমরচােলের ক্ষমতা প্রদাে েরা হলয়লে | PTC  ইমডয়া 

মেমমলেে (পূলবষ পাওয়ার কেমেং েলপষালরশে অফ ইমডয়া মেমমলেে োলম পমরমচত 

মেে) | 1999 সালে অথষনেমতে দক্ষতা এবং সরবরালহর মেরাপত্তা অজষ লের জন্য 

এবং কদলশ এেটি প্রাণবন্ত মবদুযলতর বাজার গলড কতাোর জন্য অন্তেুষ ি েরা 

হলয়মেে। 
 

GoI অরশাে িূিণরে NCLAT এে কচয়াে াসেন মহসারব মনযুক্ত 

েরেরে 

GoI সুমপ্রম কোলেষ র প্রািে মবচারে মবচারপমত অলশাে েূর্ণলে জাতীয় 

কোম্পামে আইে আমপে োইবুযোলের (NCLAT) েতুে কচয়ারপাসষে মহসালব 

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

হলব কসই সময়োে পযষন্ত মেযুি েরা হলয়লে । মতমে কেরাো হাইলোলেষ র প্রািে 

প্রধাে মবচারপমত মেলেে। NCLAT কোম্পামে আইে, 2013 এর ধারা 410 এর 

অধীলে সরোর দ্বারা গঠিত হলয়মেে। 

এোডাও, মবচারপমত রামামেঙ্গম সুধােরলে ন্যাশোে কোম্পামে ে 

োইবুযোে(এেমসএেটি) অধষ-মবচামরে সংস্থার েতুে সোপমত মহলসলব পাাঁ চ বেলরর 

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

মমণপুর হাইলোলেষ র প্রািে প্রধাে মবচারপমত মেলেে। 
 

মস্মেরসামনয়াে কবাডে  অফ ট্রামেরত মনযুক্ত হরলন ইশা আম্বামন 

মরোলয়ি মরলেইে এবং মরোলয়ি ফাউলডশলের কবােষ  সদস্য ইশা আম্বামেলে 

মযষাদাপূণষ মস্মথলসামেয়ােস ন্যাশোে মমউমজয়াম অফ এমশয়াে আলেষ র কবােষ  অফ 

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

কব্র্হম কগ্লাবাে কেঞ্চারস LLC -এর প্রমতষ্ঠাতা েযালরামেে কব্র্হম এবং মপোর 

মেলমেম্যােও কবালেষ  কযাগ মদলয়লেে।  
 

RBI-এে গিনেে মহসারব শমক্তোন্ত র্াসরে  ুনমনেরয়ারগে 

অনুরমার্ন কর্ওয়া হরয়রে  

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

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

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

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

আরমবআই-লত তাাঁ র মেলয়ালগর আলগ, শমিোন্ত দাস 15 তম অথষ েমমশলের 

সদস্য মহসালব োজ েলরমেলেে। মতমে তামমেোডু েযাোলরর 1980 ব্যালচর 

ইমডয়াে অযােমমমেলেটিে সামেষ লসস (IAS)এর এেজে অমফসার। 
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অরুণ চাওলারে FICCI-এে মহা মেচালে মহসারব মরনানীত 

েো হরয়রে 

ইডামে কচম্বার কফোলরশে অফ ইমডয়াে কচম্বাসষ অফ েমাসষ অযাড ইডামে 

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

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

েলরে এবং মতমে বতষ মালে কচম্বালরর কেপুটি কসলিোমর-লজোলরে।  
 

বােে রলরসে নতুন প্রিান মহসারব িােরত িমগ্রহণোেী মসএস 

কিঙ্কর্েৃষ্ণান মনযুক্ত হরয়রেন 

বােষ লেলসর েতুে CEO  মহসালব মেযুি হলয়লেে মসএস কেঙ্কেেৃষ্ণাে | মতমে 

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

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

এই পলদ মেযুি হলয়লেে | 
 

ম .মস. কমার্ী োিযসিাে মহাসমচব মহসারব মনযুক্ত হরয়রেন 

1982-ব্যালচর অবসরপ্রাপ্ত আইআরএস অমফসার এবং কসন্ট্রাে কবােষ  অফ 

োইলরট েযালক্সস(CBDT) এর প্রািে কচয়ারম্যাে প্রলমাদ চন্দ্র কমাদীলে 

মপ.মপ.লে রামাচারুেু এর স্থালে রাজযসোর েতুে মহাসমচব মহসালব মেযুি েরা 

হলয়লে । এমদলে রামাচারুেুলে এে বেলরর কময়ালদর জন্য উপলদষ্ট্া মহলসলব 

পুেমেষযুি েরা হলয়লে। রামাচারুেুলে এখে রাজযসো সমচবােলয় উপলদষ্ট্া 

মহলসলব মেলয়াগ েরা  হলয়লে। 

কসন্ট্রাে কবােষ  অফ োইলরট েযালক্সস(CBDT) এর প্রািে কচয়ারম্যাে প্রলমাদ 

চন্দ্র কমাদী সংসলদর উি েলক্ষর েতুে মহাসমচব হলবে। রাজযসোর কচয়ারম্যাে 

এম কেঙ্কাইয়া োইেু এই মবর্লয় এেটি আলদশ স্বাক্ষর েলরলেে। 
 

োহুল দ্রামবড়রে কোর্রর্ে িুরতাে িযাি ‘কপ্ল্রর্াে’ িযাি 

অযাম্বারসডে মহসারব মরনানীত েো হরয়রে 

মশশুলদর জুলতা ব্র্যাড ‘কেলো’ মবখ্যাত োরতীয় মিলেোর রাহুে দ্রামবডলে 

কোম্পামের ব্র্যাড অযাম্বালসের এবং পরামশষদাতা মহলসলব মেলয়ালগর ক ার্ণা 

েলরলে। কেলো হে োরলতর প্রথম D2C ফুে-লহেথ কেমন্দ্রে ফুেওয়যার ব্র্যাড, 

যা োরতীয় মশশুলদর জন্য মবলশর্োলব মেজাইে েরা হলয়লে। কেলো 2020 

সালের মাচষ  মালস রমব োল্লাইে, সারা মেেলগার এবং পবে োলরমত দ্বারা প্রমতমষ্ঠত 

হলয়মেে। 
 

িােতীয় অধ্যা ে মবমল প্যারর্ল আন্তিে ামতে আইন েমমশরন 

মনবোমচত হরয়রেন 

োরতীয় অোপে মবমে প্যালেে পাাঁ চ বেলরর জন্য আন্তজষ ামতে আইে েমমশলে 

মেবষামচত হলয়লেে। তার পাাঁ চ বেলরর কময়াদ 1 জােুয়ারী, 2023 কথলে শুরু হলব। 

অোপে প্যালেে রাষ্ট্রীয় রক্ষা মবশ্বমবযােলয়র োইস-চযালিের এবং োরলতর 

জাতীয় মেরাপত্তা উপলদষ্ট্া কবালেষ র সদস্য। 51 বের বয়সী প্যালেে জামতসংল র 

সাধারণ পমরর্লদ 192 সদলস্যর মলে 163টি কোে পাে। এটি মেে এমশয়া-

প্যামসমফে গ্রুলপ কোলো প্রাথী দ্বারা প্রাপ্ত সলবষাি কোে। 
 

এস.এন. প্রিানরে NCB-এে মহা মেচালে মহসারব মনযুক্ত েো 

হরয়রে 

সতয োরায়ণ প্রধােলে 31কশ আগে 2024-এ তার বরখালস্তর তামরখ পযষন্ত বা 

পরবতী আলদশ ো কদওয়া পযষন্ত এেটি কেপুলেশলে োরলোটিক্স েলন্ট্রাে 

বুযলরা(NCB) এর মহাপমরচােে(DG) মহসালব মেযুি েরা হলয়লে। মতমে 

NDRF-এর মেমজ মহসালব দাময়লের পাশাপামশ NCB-র মেমজ মহসালব অমতমরি 

দাময়ে পােে েলরমেলেে। মদমল্লর পুমেশ েমমশোর মহলসলব মেযুি রালেশ 

আস্থাোর স্থালে মতমে এেমসমব-র মেমজ-র দাময়ে সামোলবে। 
 

ডযামনরয়ল ব্রুহলরে িামতসং -ওয়ার্ল্ে  ফুড কপ্রাগ্রারমে গুড 

উইল আম্বাসাডে মহরসরব মরনানীত েো হরয়রে 

স্পযামেশ-জামষাে অমেলেতা েযামেলয়ে ব্রুহে জামতসংল র ওয়ার্ল্ষ  ফুে কপ্রাগ্রালমর 

(UN-WFP) গুে উইে আম্বাসাের মহসালব মলোেীত হলয়লেে। সমগ্র মবলশ্ব 

মজলরা হাঙ্গারলরর জন্য মতমে WFP-এর এই মমশলে কযাগ মদলয়লেে।  গুে উইে 

আম্বাসাের মহসালব মতমে কু্ষধার প্রধাে চােে সম্পলেষ  অবগত েরলবে এবং 

তাত্ক্ষমণে চামহদা ও কু্ষধার মূে োরলণর কমাোলবোয় জামতসংল র WFP-এর 

প্রলচষ্ট্ালে সবার সামলে তুলে ধরলবে | 
 

MC কমমে েম ‘TRIFED আমর্ মরহাৎসরবে’ িযাি 

অযাম্বারসডে মহসারব মনযুক্ত হরয়রেন 

কেন্দ্রীয় উপজামত মবর্য়ে মন্ত্রী অজুষ ে মুডা েগবাে মবরসা মুডার োমত সুখরাম 

মুডা-এর উপমস্থমতলত েয়া মদমল্লর মদমল্ল হালে TRIFED (Tribal Cooperative 

Marketing Development Federation Ltd) আমদ মলহাৎসলবর উলদ্বাধে 

েলরে৷ এই অেুষ্ঠালে অমেমম্পে পদে মবজয়ী এবং বক্সার পদ্মমবেূর্ণ MC কমমর 

েমলে TRIFED আমদ মলহাৎসলবর ব্র্যাড অযাম্বালসের মহলসলব ক ার্ণা েরা 

হয়। এটি এেটি জাতীয় আমদবাসী উৎসব এবং উপজামত মবর্য়ে মন্ত্রে এবং 

োইলফলের কযৌথ উলযাগ। 
 

মিওফ অযালামডে স আইমসমসে স্থ্ায়ী CEO মহসারব মনযুক্ত 

হরয়রেন 

ইন্টারন্যাশোে মিলেে োউমিে (ICC) মজওফ অযাোমেষ সলে আন্তজষ ামতে 

মিলেে গেমেষং বমের স্থায়ী CEO মহলসলব মেলয়াগ েলরলে| মতমে আে মালসরও 

কবমশ সময় ধলর অন্তবষতীোেীে CEO মহলসলব দাময়ে পােে েরমেলেে । মতমে 

মােু সাহমের স্থালে এই পলদ মেযুি হে । অযাোমেষ স অলেমেয়াে প্রথম-লশ্রণীর 

প্রািে মিলেোর এবং প্রশাসে মেলেে | মতমে  আে বের ধলর আইমসমসর 

কজোলরে ম্যালেজার মেলেে। এর আলগ মিলেে অলেমেয়ালতও মতমে এেই 

ধরলের দাময়ে পােে েলরমেলেে। 
 

সমস্ত প্রমতরযামগতামূলে  েীক্ষাে িন্য গুরুত্ব ূণে তথ্য: 

• ICC সদর দপ্তর: দুবাই, সংযুি আরব আমমরশাহী; 

• ICC প্রমতমষ্ঠত: 15 জুে 1909; 

• ICC কেপুটি কচয়ারম্যাে: ইমরাে খাজা; 

• ICC কচয়ারম্যাে: কগ্রগ বােষ লে। 
 

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


Monthly Current Affairs PDF in Bengali | November 2021 
 

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

 

Banking News in Bengali 
 

RBI মনবোমচত NBFC-এে িন্য অিযন্তেীণ ন্যায় াল ব্যবস্থ্া চালু 

েরেরে 

োরতীয় মরজােষ  ব্যাঙ্ক দুই ধরলণর েে-ব্যামঙ্কং আমথষে সংস্থাগুমের(NBFCs) জন্য 

অেযন্তরীণ ন্যায়পাে ব্যবস্থা চােু েরার ক ার্ণা েলরলে। এই দুই ধরলের NBFC 

হে আমােত গ্রহণোরী এেমবএফমস(NBFCs-D), যার 10টি বা তার কবমশ শাখা 

রলয়লে এবং েে-মেলপামজে গ্রহণোরী এেমবএফমস (NBFCs-ND), যার 

সম্পলদর আোর 5,000 কোটি এবং তার কবমশ পাবমেে গ্রাহে ইন্টারলফস 

রলয়লে। 

ফেস্বরূপ, NBFC-র এই দুটি মবোগলে অেযন্তরীণ ন্যায়পাে(IO) মেলয়াগ 

েরলত হলব। RBI অেযন্তরীণ ন্যায়পাে মেলয়ালগর জন্য NBFC-লে েয় মালসর 

সময়সীমা মদলয়লে। 
 

HDFC ব্যাঙ্ক "Mooh Band Rakho" েযারম্পইরনে 2য় 

সংিেণ চালু েরেরে 

HDFC ব্যাংে মেমমলেে আন্তজষ ামতে জামেয়ামত সলচতেতা সপ্তাহ 2021 

(েলেম্বর 14-20, 2021) এর সমথষলে জামেয়ামত প্রমতলরালধর জন্য সলচতেতা 

বাডালত " Mooh Band Rakho" প্রচারামেযালের মদ্বতীয় সংিরণ চােু 

েলরলে। HDFC ব্যালঙ্কর েক্ষয হে সমস্ত ধরলের জামেয়ামতর মবর্লয় কোম্পামের 

গ্রাহেলদর অবগত েরা এবং তারা কযে োরও সালথ কগাপেীয় ব্যামঙ্কং তথ্য কশয়ার 

ো েলর তা মেমিত েরা । HDFC ব্যাঙ্ক এই প্রচারামেযালের অধীলে আগামী চার 

মালস 2,000টি েমষশাোর আলয়াজে েরলব। 
 

PM কমার্ী RBI-এে দ্যটি উদ্ভাবনী গ্রাহে-রেমন্দ্রে উরযাগ চালু 

েরেরেন 

মরজােষ  ব্যাঙ্ক অফ ইমডয়া(RBI)-এর দুটি উদ্ভাবেী গ্রাহে-লেমন্দ্রে উলযাগ চােু 

েলরলেে প্রধােমন্ত্রী েলরন্দ্র কমাদী। এই উলযাগগুমে হে আরমবআই মরলেইে 

োইলরট মিম এবং মরজােষ  ব্যাঙ্ক ইমন্টলগ্রলেে ওমবুেসম্যাে মিম। গ্রাহেলদর জন্য 

তালদর অমেলযাগ দালয়র েরলত, েমথ জমা মদলত, েযাোস েযাে েরলত এবং 

প্রমতমিয়া জাোলত এেটি এেে পলয়ন্ট অফ করফালরি থােলব। 
 

আেমবআই মেরর্ইল ডাইরেক্ট মিম সম্পরেে : 

• মরলেইে মবমেলয়াগোরীলদর জন্য সরোরী মসমেউমরটিজ মালেষ লে অযালক্সস 

বাডালোর েলক্ষয আরমবআই মরলেইে োইলরট মিম চােু েরা হলয়লে। 

োরত সরোর এবং রাজয সরোর দ্বারা জামর েরা মসমেউমরটিলজ সরাসমর 

মবমেলয়ালগর জন্য এটি এেটি েতুে উপায় প্রদাে  েরলব। 

• এই মিলমর মােলম, এেজে খুচরা মবমেলয়াগোরী সরোরী মসমেউমরটিলজর 

বাজালর প্রলবশামধোর পালবে। 

• এই মিমটি কেন্দ্র এবং রাজয সরোর উেলয়র দ্বারা জামর েরা মসমেউমরটিলজ 

সরাসমর মবমেলয়ালগর জন্য এেটি েতুে উপায় অফার েরলব৷ 

• মবমেলয়াগোরীরা সহলজই RBI-এর সালথ মবোমূলল্য তালদর সরোমর 

মসমেউমরটিজ অযাোউন্ট খুেলত এবং বজায় রাখলত সক্ষম হলব। 
 

RBI মডনােস িাব ইন্টােন্যাশনাল মলমমরর্রডে উ ে কেরে 

মনরিিাজ্ঞা তুরল মনরয়রে 

মরজােষ  ব্যাঙ্ক অফ ইমডয়া(RBI) েতুে গ্রাহেলদর অেলবােষ  েরার আলরামপত 

কিমেে োেষ  ইসুযোরী ‘মেোরস িাব ইন্টারন্যাশোে মেমমলেে’ এর উপর কথলে 

মবমধমেলর্ধ তুলে মেলয়লে। োরলতর কেন্দ্রীয় ব্যাংে মরজােষ  ব্যাঙ্ক অফ 

ইমডয়া(RBI) কেো কোলরজ মেয়ম েঙ্ঘলের জন্য মামেষ ে মেমত্তে ‘মডনােস 

িাব ইন্টােন্যাশনাল মলমমরর্ড’ কোম্পামেলে েতুে কদশীয় গ্রাহেলদর 

অেলবামেষ ং কথলে মেমর্ি েলরমেে। 

এর আলগ, RBI েতুে গ্রাহেলদর তামেোেুি েরা কথলে োরলতর 7তম বৃহত্তম 

কিমেে োেষ  ইসুযোরী আলমমরোে এক্সলপ্রস(23কশ এমপ্রে 2021) এবং োরলতর 

মদ্বতীয় বৃহত্তম কিমেে োেষ  প্রদােোরী Mastercard (জুোই 2021 )এর উপর 

মবমধমেলর্দ আলরাপ েলরমেে, যার মেলর্ধাজ্ঞা আরমবআই এখেও তুলে কেয়মে। 
 

ADB িােরতে NICDP-এে িন্য $250 মমমলয়ন ঋণ অনুরমার্ন 

েরেরে 

এমশয়াে কেলেেপলমন্ট ব্যাঙ্ক (ADB) োরলতর ন্যাশোে ইডামেয়াে েমরলোর 

কেলেেপলমন্ট কপ্রাগ্রাম (NICDP)-কে সমথষে েরার জন্য USD 250 মমমেয়ে 

(প্রায় 1,875 কোটি োো) ঋণ অেুলমাদে েলরলে। এটি 17টি রালজয মবসৃ্তত 11টি 

মশল্প েমরলোর মবোলশর জন্য USD 500 মমমেয়ে ঋলণর প্রথম কপ্রাগ্রাম। 
 

SBI ক নশনরিাগীরর্ে িন্য ‘Video Life Certificate’ সুমবিা 

চালু েরেরে 

কেে ব্যাঙ্ক অফ ইমডয়া কপেশেলোগীলদর জন্য এেটি মেমেও োইফ সাটিষ মফলেে 

পমরলর্বা চােু েলরলে। এই েতুে পমরলর্বার মােলম কপেশেলোগীরা তালদর বামড 

কথলে মেমেওর মােলম তালদর োইফ সাটিষ মফলেে জমা মদলত পারলবে। এই 

সুমবধাটি কপেশেলোগীলদর জন্য উপেব্ধ (পামরবামরে কপেশেলোগী ব্যতীত)।  
 

সুমবিাটি সম্পরেে : 

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

মবোমূলল্য। 

• মবমেন্ন কপেশেলোগীলদর কপেশে স্থমগত হওয়া এডালত প্রমত বের 30 

েলেম্বলরর আলগ তালদর োইফ সাটিষ মফলেে জমা কদওয়া গুরুেপূণষ। 
 

RBI ব্যাঙ্কগুমলে িন্য সংরশামিত PCA োোরমা িামে েরেরে 

RBI ব্যাঙ্কগুমের জন্য এেটি সংলশামধত প্রম্পে োলরেটিে অযােশে(PCA) 

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

যায়, এটি োযষের বাজার শৃঙ্খোর জন্য এেটি হামতয়ার মহসালব োজ েরলব। পুাঁমজ, 

সম্পলদর গুণমাে এবং মেোলরজ সংলশামধত োঠালমার মেরীক্ষলণর মূে কক্ষত্র 

হলব। সংলশামধত PCA কফ্রমওয়ােষ  1 জােুয়ারী, 2022 কথলে োযষের েরা হলব। 

কফ্রমওয়ােষ টি কশর্বার এমপ্রে 2017-লত সংলশামধত হলয়মেে। 
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PCA এে উরেে মে? 

PCA কফ্রমওয়ালেষ র উলেে হে এেটি উপযুি সমলয় তোবধায়ে হস্তলক্ষপ 

সক্ষম েরা এবং তোবধালে থাো সোলে সময়মত প্রমতোরমূেে ব্যবস্থা মহসালব 

গ্রহণ এবং বাস্তবায়লের জন্য আমথষে অবস্থার পুেরুিার েরা । 
 

কোন ব্যাংেগুমল PCA োোরমাে আওতায় েরয়রে? 

PCA কফ্রমওয়ােষ  শুধুমাত্র বামণমজযে ব্যাংলের জন্য প্রলযাজয। কো-অপালরটিে 

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

RBI মডমির্াল ঋণ মনরয় ওয়ামেে ং গ্রুর ে মের ার্ে  প্রোশ েরেরে 

মরজােষ  ব্যাঙ্ক অফ ইমডয়া (RBI) দ্বারা গঠিত অেোইে েযােফমষ এবং কমাবাইে 

অযালপর মােলম ঋণ সংিান্ত ওয়ামেষ ং গ্রুপ মরলপােষ  জমা মদলয়লে। RBI অেোইে 

েযােফমষ এবং কমাবাইে অযালপর মােলম ঋণ প্রদাে সহ মেমজোে ঋলণর উপর 

এেটি WG কসে েলরমেে |  

মেেেবতী সমলয়, WG মেমজোে ঋণ প্রদালের ইলোমসলেলম পমরচামেত 

ব্যালেি শীে ঋণদাতা এবং ঋণদাে পমরলর্বা প্রদােোরীলদর (LSPs) মেমজোে 

কেেলদে অযাপস (DLAs) এর প্রযুমিগত প্রমাণপত্র যাচাই েরার জন্য 

কেেলহার্ল্ারলদর সালথ পরামশষ েলর এেটি কোোে এলজমি স্থাপে েরার 

পরামশষ মদলয়লে। 
 

মেিািে  ব্যাঙ্ক অফ ইমিয়া (RBI) RBL ব্যাঙ্করে প্রতযক্ষ েে 

সংগ্ররহে িন্য অনুরমামর্ত েরেরে 

মরজােষ  ব্যাঙ্ক অফ ইমডয়া(RBI) কেন্দ্রীয় প্রতযক্ষ ের কবালেষ র(CBDT) পক্ষ 

কথলে অযাোউন্টস মেয়ন্ত্রে, অথষ মন্ত্রে এবং োরত সরোলরর এেটি সুপামরলশর 

মেমত্তলত প্রতযক্ষ ের সংগ্রলহর জন্য RBL ব্যাঙ্কলে অেুলমাদে েলরলে । এখে, 

RBL ব্যালঙ্কর গ্রাহেরা RBL ব্যালঙ্কর কমাবাইে ব্যামঙ্কং বা কেে ব্যামঙ্কং েযােফমষ 

বা শাখা ব্যামঙ্কং কেেওয়ােষ গুমের মােলম তালদর প্রতযক্ষ ের পমরলশাধ েরলত 

পারলব। 
 

ব্যাংেটি সম্পরেে : 

• RBL ব্যাঙ্ক হে োরলতর প্রধাে কবসরোমর খালতর ব্যাঙ্কগুমের মলে এেটি, 

যা সারা কদলশ মবসৃ্তত রলয়লে৷ 

• ব্যাঙ্কটি পাাঁ চটি ব্যবসাময়ে োটিষ েযালের অধীলে মবলশর্ পমরলর্বা প্রদাে েলর, 

কযমে: েলপষালরে এবং প্রামতষ্ঠামেে ব্যাংমেং, বামণমজযে ব্যাংমেং, শাখা এবং 

ব্যবসাময়ে ব্যাংমেং, খুচরা সম্পদ এবং কেজামর ও আমথষে বাজার পমরচােো। 

• এটি বতষ মালে 28টি োরতীয় রাজয ও কেন্দ্রশামসত অঞ্চে জুলড 445টি শাখা, 

1,435টি ব্যবসাময়ে শাখা (যার মলে 271টি ব্যামঙ্কং আউেলেে) এবং 386টি 

এটিএম-এর কেেওয়ালেষ র মােলম 9.97 মমমেয়ে গ্রাহেলদর পমরলর্বা প্রদাে 

েলর৷ 
 

ICICI ব্যাঙ্ক অনলাইন প্ল্যার্ফমে ‘Trade Emerge’ চালু েরেরে 

কবসরোমর খালতর ঋণদাতা ICICI ব্যাঙ্ক োরতীয় রপ্তামেোরে এবং 

আমদামেোরেলদর মেমজোে ব্যামঙ্কং এবং মূল্য সংলযাজে পমরলর্বাগুমে অফার 

েরার জন্য ‘Trade Emerge’ োলম এেটি অেোইে েযােফমষ চােু েলরলে। 

‘Trade Emerge’ এর সালথ িস বেষ ার বামণজয ঝালমোমুি, দ্রুত এবং 

সুমবধাজেে হলয় উঠলব, োরণ এে জায়গায় এোমধে পমরলর্বা প্রদাে েরা হলে, 

তাই কোম্পামেগুমেলে এোমধে োচপলয়লন্টর সালথ সমন্বয় েরার প্রলয়াজে হলব 

ো। ICICI ব্যালঙ্কর গ্রাহে েে এমে রপ্তামেোরে এবং আমদামেোরেরাও এই 

েযােফলমষর সুমবধা কপলত পালরে। 
 

 মিরচমে কো-অ  মমল্ক প্রমডউসােস ইউমনয়ন মলমমরর্রডে সারে 

এেটি MoU স্বাক্ষে েেল SBI 

পমডলচমর কো-অপ মমল্ক কপ্রামেউসার ইউমেয়ে মেমমলেে (PONLAIT) 

প্রলতযে দুগ্ধ চার্ীলদর 3 েক্ষ োো পযষন্ত অথষায়লের জন্য কেে ব্যাঙ্ক অফ ইমডয়া 

(SBI) -এর সালথ এেটি MoU চুমি স্বাক্ষর েলরলে। SBI ব্যালঙ্কর YONO 

আলবদলের মােলম কোে উপেব্ধ েরা হলব।  SBI এেটি প্রযুমি পে চােু 

েলরলে, যার োম ‘SAFAL- মসম্পল অযাি ফাষ্ট্ এমগ্রোলচাে কলান’।  
 

Equitas SFB কো-িযারিড কক্রমডর্ োডে  অফাে েোে িন্য 

HDFC ব্যারঙ্কে সারে  ার্ে নােমশ  েরেরে 

Equitas Small Finance Bank (SFB) েতুে কো-ব্র্যালডে কিমেে োেষ  চােু 

েরার জন্য HDFC (হাউমজং কেলেেপলমন্ট ফাইন্যাি েলপষালরশে মেমমলেে) 

ব্যাংলের সালথ পােষ োরমশপ েলরলে। এই পােষ োরমশলপর মােলম, Equitas SFB 

কিমেে োলেষ র বাজালর HDFC ব্যালঙ্কর সুোমলে োলজ োগালব এবং গ্রাহেলদর 

আরও োে ব্যামঙ্কং ইলোমসলেম প্রদাে েরলব। 
 

কক্রমডর্ োডে  সম্পরেে : 

কিমেে োেষ  দুটি মবোলগ পাওয়া যালব। প্রথম মবোগটি হে 'এক্সাইে কিমেে 

োেষ ',  যা 25,000 োো কথলে 2 োখ োো পযষন্ত কিমেে সীমা অফার েলর এবং 

মদ্বতীয় মবোগটি হে 'এমেলগি কিমেে োেষ ' যা 2 োখ োোর কবমশ কিমেে 

অফার েলর। 
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Schemes & Committee News in Bengali 
 

মমন্ত্রসিা প্রিানমন্ত্রী গেীব েল্যাণ অযান কযািনাে কময়ার্ 

বাড়ারনাে অনুরমার্ন মর্রয়রে 

প্রধােমন্ত্রী েলরন্দ্র কমাদীর কেতৃলে কেন্দ্রীয় মমন্ত্রসো আরও চার মালসর জন্য 

প্রধােমন্ত্রী গরীব েল্যাণ অযাে কযাজোর (PMGKAY) কময়াদ বাডালোর 

অেুলমাদে মদলয়লে। PMGKAY মিলমর পঞ্চম ধাপটি মেলসম্বর 2021 কথলে 

মাচষ  2022 পযষন্ত োযষের হলব৷ এই মিলমর অধীলে, জাতীয় খায মেরাপত্তা 

আইে(NFSA) এর আওতায় অন্তেুষ ি সমস্ত সুমবধালোগী প্রমত মালস জে প্রমত 

5 কেমজ খাযশস্য পায় ৷ 
 

মিমটি সম্পরেে : 

• প্রেলল্পর পঞ্চম ধালপর জন্য আেুমামেে অমতমরি খায েতুষ মে হে Rs. 

53344.52 কোটি োো| 

• PMGKAY কফজ V-এর জন্য কমাে খাযশলস্যর পমরমাণ হলব প্রায় 163 

LMT। 
 

মনমেলা সীতাোমন কতিমস্বনী ও হাউসলা মিম চালু েরেরেন 

কেন্দ্রীয় অথষ ও েলপষালরে মবর্য়ে মন্ত্রী মেমষো সীতারামে মমহোলদর জন্য J&K 

ব্যালঙ্কর ‘রতিমস্বনী ও হাউসলা মিম’ োলম দুটি মিম চােু েলরলেে।   জমু্ম ও 

োশ্মীলর(J&K) পযষেে মবোলশর জন্য 18-35 বের বয়সী কমলয়রা তালদর ব্যবসা 

শুরু েরলত পাঞ্জাব ন্যাশোে ব্যালঙ্কর(PNB) দ্বারা ‘মশখে ও মশোো’ মিমটি 

চােু েরা হলয়মেে । 
 

কতিমস্বনী প্রেল্প সম্পরেে : 

জমু্মলত কিমেে কিার আউেমরচ কপ্রাগ্রালমর অধীলে কতজমস্বেী মিমটি চােু েরা 

হলয়মেে । এই মিলমর েক্ষয হে অল্পবয়সী মমহোলদর 5 েক্ষ োো পযষন্ত আমথষে 

সাহায্য প্রদাে েলর তালদর ব্যবসা েরলত সাহায্য েরা| কতজমস্বেী মিম আমথষে 

সাহায্য প্রদালের উপর দৃমষ্ট্ মেবি েলর৷  
 

মমহলা উরযাক্তারর্ে িন্য হাউসলা মিম 2021 সম্পরেে : 

বতষ মাে মমহো উলযািালদর তালদর মেজ মেজ কসটলরর করাে মলেে হলত 

ক্ষমতায়লের জন্য J&K কেে প্রলমাশে অগষাোইলজশলের অধীলে হাউসো 

মিমটি চােু েরা হলয়লে।  
 

'মশখে ও মশোো' সম্পরেে : 

• মশখর মিম কহালেে, েুযর এবং পযষেে মশলল্পর জন্য INR 2 কোটি পযষন্ত 

কিমেে প্রলয়াজেীয়তা পূরলণর উপর দৃমষ্ট্ মেবি েলর৷ 

• ‘মশোরা’ যার েক্ষয হে সাম্প্রমতে মশোরা অমধগ্রহলণর জন্য অথষ সরবরাহ 

েরা এবং সাত বেলর EMI কমালের অধীলে সহজ প্রমতদাে সহ জামােত-

মুি সমলয়র ঋলণর মােলম মশোরা ও হাউসলবাে পুেরুিার ও রক্ষণালবক্ষণ 

েরা।  
 

Science & Technology News in Bengali 
 

PhonePe কর্ারেনাইরিশন সলুসন ' SafeCard ' চালু েরেরে 

মেমজোে কপলমন্ট ফামষ PhonePe অেোইে কেমবে এবং কিমেে োেষ  

কেেলদলের জন্য ‘SafeCard’ োলম এেটি কোলেোইলজশে সেুসে চােু 

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

কোলেোইলজশে(COFT) পমরলর্বাগুমের জন্য প্রলযাজয এেটি মেোইস-

মেমত্তে কোলেোইলজশে োঠালমা ততমর েরা হলয়মেে | োেষ -অে-ফাইে(CoF) 

এর অথষ হে কিমেে/লেমবে োলেষ র মবশদগুমে অথষ প্রদালের সহজতার জন্য 

বমণেলদর দ্বারা সংরক্ষণ েরা | 
 

সাম্প্রমতে সমরয় চালু েো মেেু অন্যান্য কর্ারেনাইরিশন সলুসন হল: 

• PayU- 'PayU কোলেে হাব' 

• CCAvenue- 'কোলেেলপ' 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

G20 শীিে সরম্মলন ইতামলে কোরম অনুমষ্ঠত হরয়মেল 

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

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

ইতামের প্রধােমন্ত্রী মামরও ড্রাম র সোপমতলে তবঠেটি অেুমষ্ঠত হয়। G20 

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

শীিে সরম্মলরনে এরিিা এবং কমারর্া: 

কমালো: মােুর্, গ্রহ এবং সসমৃি 

এলজডা: জেবাযু় পমরবতষ ে, অথষনেমতে পুেরুিার, মহামারী এবং মবশ্বব্যাপী 

েূযেতম েলপষালরে েলরর হার। 
 

চূড়ান্ত নমেরত G20 সর্স্য কর্রশে কনতারর্ে মনম্নমলমখত কক্ষরত্র 

প্রমতশ্রুমতবি েো হরয়রে: 

• জেবাযু় পমরবতষ ে কমাোলবোয় এখে কথলে 2025 সাে পযষন্ত প্রমত বের 

$100 মবমেয়ে প্রদাে েরা। 

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

বন্ধ েরা, 

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

েরার জন্য পদলক্ষপ কেওয়া। 

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

WHO কে শমিশােী েরা। 
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লাসরগা িলবায়ু শীিে সরম্মলন 2021 

িেল্যালড অেুমষ্ঠত COP26 গ্লাসলগা জেবাযু় সলম্মেলে বিৃতা কদওয়ার সময় 

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

োবষে মেগষমলের েক্ষয অজষ ে েরলব। এোডাও, প্রধােমন্ত্রী কমাদী মবশ্ব উষ্ণায়ে এবং 

জেবাযু় পমরবতষ লের মবধ্বংসী প্রোবগুমের মবরুলি েডাই েরার জন্য এেটি পাাঁ চ-

দফা পমরেল্পো বা 'পঞ্চামৃত'-এর উপর কজার মদলয়লেে। COP26  গ্লাসলগা 

জেবাযু় শীর্ষ সলম্মেলে 120 টিরও কবমশ মবশ্ব কেতা অংশগ্রহণ েলরলেে। 

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

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

কপৌাঁোলব এবং মামেষ ে যুিরাষ্ট্র ও ইউলরাপীয় ইউমেয়ে 2050 সালের মলে 

েক্ষযমাত্রা অজষ লের েক্ষয রাখলে। 
 

কিসন মর্ েোসামহরতযে িন্য 2021 িাতীয় বই  ুেিাে 

মিরতরেন 

ন্যাশোে বুে অযাওয়ালেষ র 72তম সংিরলণ ন্যাশোে বুে ফাউলডশে দ্বারা এেটি 

োচুষ য়াে ইলেন্ট আলয়াজে েরা হলয়মেে। কজসে মে তার উপন্যাস " Hell of a 

Book" এর জন্য 2021 সালের ন্যাশোে বুে অযাওয়ােষ  মজলতলেে | এটি বইলয়র 

সফলর  ুলর কবডালোর সময় এেজে েৃষ্ণাঙ্গ কেখলের এেটি দুাঃসাহমসে োলজর 

বণষো। 
 

2021 িাতীয় বই  ুেিারেে মবিয়ীো: 
 

েযার্াগমে বই কলখে 

মফেশে Hell of a Book কজসে মে 

েে-মফেশে 

All That She Carried: The 

Journey of Ashley’s Sack, 

a Black Family Keepsake 

টিয়া মাইেস 

তরুণলদর 

সামহতয 

Last Night at the Telegraph 

Club 
মামেো কো 

েমবতা Floaters মাটিষ ে এসপাদা 

কশ্রষ্ঠ 

অেুবামদত 

সামহতয 

Winter in Sokcho 

এমেসা শুয়া দুসামপে 

এবং অেুবাদে 

আমেসা আব্বাস 

মহমগি 
 

োষ্ট্র মত োমনাে কোমবন্দ স্বচ্ছ সারিে েশান  ুেষ্কাে 2021 এে 

উ স্থ্া না েরেরেন 

োরলতর রাষ্ট্রপমত রাম োথ কোমবে েয়ামদমল্ললত আবাসে ও েগর মবর্য়ে মন্ত্রে 

আলয়ামজত স্বে অমৃত মলহাৎসলব স্বে সালেষ েশাে অযাওয়ােষ স 2021 প্রদাে 

েলরলেে। 2021 হে স্বে সালেষ েশাে পুরষ্কালরর 6 তম সংিরণ কযখালে প্রায় 

4,320টি শহলরর সমীক্ষা েরা হলয়মেে৷ শহরগুমেলে মতেটি প্যারামমোলরর উপর 

মেমত্ত েলর র্যামঙ্কং েরা হলয়লে, যা হে পমরলর্বা স্তলরর অগ্রগমত (SLP), 

সাটিষ মফলেশে এবং োগমরেলদর েলয়স। 

আবার, ইলোর োো পঞ্চম বেলরর জন্য োরলতর সবলচলয় পমরেন্ন শহর মহসালব 

মেবষামচত হলয়লে। ইলোলরর পলর মদ্বতীয় স্থালে রলয়লে গুজরালের সুরাত এবং 

তৃতীয় স্থালে রলয়লে অন্ধ্রপ্রলদলশর মবজয়ওয়াডা। 
 

এখারন  ুেিাে মবিয়ী শহেগুমলে সমূ্পণে তামলো েরয়রে: 

• পমরেন্ন শহর: ইলোর 

• পমরেন্ন গঙ্গা শহর: বারাণসী 

• পমরেন্ন রাজয (100টিরও কবমশ েগর স্থােীয় সংস্থা সহ): েমত্তশগড 

• পমরেন্ন রাজয (100 টিরও েম েগর স্থােীয় সংস্থা সহ): ঝাডখে 

• পমরেন্ন শহর (এে োলখরও েম জেসংখ্যা সহ): মহারালষ্ট্রর মেো শহর 

• পমরেন্ন কোে শহর (1-3 েক্ষ জেসংখ্যা): েতুে মদমল্ল মমউমেমসপ্যাে 

োউমিে 

• পমরেন্ন মাঝামর শহর (3-10 েক্ষ জেসংখ্যা): েয়ো 

• পমরেন্ন বড শহর' (10-40 েক্ষ জেসংখ্যা): েমে মুম্বাই 

• সবলচলয় পমরষ্কার েযান্টেলমন্ট কবােষ : আহলমদাবাদ েযান্টেলমন্ট 

• পমরেন্ন কজো: সুরাে 

• দ্রুততম মুোর কোে শহর: কহাশাঙ্গাওয়াদ, মেপ্রলদশ 

• োগমরেলদর প্রমতমিয়ায় কসরা কোে শহর: মত্রপুমত, মহারাষ্ট্র৷ 

• সাফাইমমত্র সুরক্ষা চযালেলঞ্জর শীর্ষ শহর: েমে মুম্বাই 
 

CII কচন্নাইরয় ‘োরনক্ট 2021’-এে 20তম সংিেণ আরয়ািন 

েেরব 

েেলফোলরশে অফ ইমডয়াে ইডামে (CII) কচন্নাই এর তামমেোডুলত 26 কথলে 

27 েলেম্বর পযষন্ত ফ্লযাগমশপ ইলেন্ট 'োলেট 2021' আলয়াজে েরলত চলেলে। 

এটি এেটি আন্তজষ ামতে সলম্মেে এবং তথ্য ও কযাগালযাগ প্রযুমির (আইমসটি) 

প্রদশষেী। এর মথম হে: " Building a Sustainable Deep T’ech’N’ology 

Ecosystem "। 
 

'োরনক্ট 2021' সম্পরেে : 

• 'োলেট 2021'-এর মূে েক্ষয হে 2030 সালের মলে রালজযর মজমেমপ 

US$ 1,000 মবমেয়লে মেলয় যাওয়া। 

• ইলেলন্টর উলদ্বাধে েরলবে তামমেোডুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে োমেে েলেম্বর 

26, 2021-এ৷ অলেমেয়া এবং যুিরাজয এই অেুষ্ঠালের অংশগ্রহেোরী 

কদশ৷ 

• CII-এর ফ্লযাগমশপ ইলেন্টটি তামমেোডু সরোর দ্বারা আলয়াজে েরা 

হলয়লে এবং োরলতর সফেওয়যার কেেলোেমজ পােষ  এবং কেন্দ্রীয় 

ইলেেেমেক্স ও কেমেলযাগালযাগ মন্ত্রে দ্বারা সহ-আলয়াজে েরা হলয়লে। 
 

িাইস কপ্রমসরডন্ট 13তম ASEM শীিে সরম্মলরন িােরতে 

প্রমতমনমিত্ব েরেন 

ASEM (এমশয়া-ইউলরাপ সো) শীর্ষ সলম্মেলের 13তম সংিরণ 25 এবং 26 

েলেম্বর, 2021-এ আলয়াজে েরা হলয়লে। েলম্বামেয়া ASEM কচয়ার মহসালব 

এই সামমলের আলয়াজে েরলে। দুই মদেব্যাপী ASEM শীর্ষ সলম্মেলের মূে মথম 

হলে Strengthening Multilateralism for Shared Growth । 
োচুষ য়াে েযােফলমষর মােলম োরতীয় প্রমতমেমধদলের কেতৃে মদলেে উপরাষ্ট্রপমত 

এম কেঙ্কাইয়া োইেু। 
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সামমর্ সম্পরেে : 

• ASEM শীর্ষ সলম্মেে এমশয়া এবং ইউলরালপর কদশগুমেলে আঞ্চমেে ও 

তবমশ্বে সমস্যাগুমের উপর মতামত মবমেময় েরলত এবং মবমেন্ন কক্ষলত্র 

সহলযামগতা কজারদার েরলত এেমত্রত েরলব৷ 

• ASEM গ্রুমপংলয়র 51টি সদস্য কদশ এবং দুটি আঞ্চমেে সংস্থা রলয়লে - 

ইউলরাপীয় ইউমেয়ে এবং দমক্ষণ-পূবষ এশীয় কদশগুমের সংস্থা (ASEAN)৷ 

• 2021 শীর্ষ সলম্মেে ASEM প্রমিয়ার 25 তম বামর্ষেীলে মচমিত েলর৷ 
 

োিনাে মসং দ্যরযোগ ব্যবস্থ্া না মবিয়ে 5তম মবে েংরগ্ররসে 

উরবািন েরেরেন 

মবশ্ব েংলগ্রস অে মেজাোর ম্যালেজলমন্ট (WCDM) এর পঞ্চম সংিরলের 

উলদ্বাধে েরলেে কেন্দ্রীয় প্রমতরক্ষা মন্ত্রী রাজোথ মসং। ইলেন্টটি ইমডয়াে 

ইেমেটিউে অফ কেেলোেমজ (IIT) মদমল্ল েযাম্পালস 24-27 েলেম্বর, 2021-এ 

আলয়াজে েরা হলয়লে৷ 5তম WCDM-এর মথম হে ‘Technology, 

Finance and Capacity for Building Resilience to Disasters in 

the Contexts of Covid-19’৷ 
 

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

" উরযারগে সূচনা েরেরেন 

গ্লাসলগালত COP 26 জেবাযু় সোয় োরলতর প্রধােমন্ত্রী েলরন্দ্র কমাদী এবং মব্র্টিশ 

প্রধােমন্ত্রী বমরস জেসে কযৌথোলব ‘One Sun, One World, One Grid’ 

(OSOWOG) উলযালগর সূচো েলরলেে। এই প্রেল্পটি সারা মবলশ্ব কসৌরশমি 

সরবরালহর জন্য এেটি 'ট্রান্স-ন্যাশনাল ইরলমিমসটি মগ্রড' স্থাপে েরলব। 
 

গুরুত্ব ূণে মর্ে: 

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

ISRO শীঘ্রই মবশ্বলে এেটি েযােকুলেের সরবরাহ েরলব, যা কয কোেও 

অঞ্চলের কসৌর শমির পমরমাপ েরলত পারলব | 

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

চযালেঞ্জ কমাোলবো েরলত ব্যবহার েরা হলব। 

• পৃমথবীর বাযু়মেে এে  ণ্টায় কয পমরমাণ  সূযষালোে গ্রহণ েলর, তা এে 

বেলরর জন্য পৃমথবীর প্রমতটি মােুলর্র প্রলয়াজেীয় মবদুযলতর শমি প্রদাে 

েরলত ব্যবহার েরা কযলত পালর। 

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

আবহাওয়ার পমরমস্থমতর উপর মেেষ রশীে। 
 

সাইবাে মনো ত্তা সরম্মলরনে 14তম সংিেরণে উরবািন েেরবন 

মবম ন োওয়াত 

মচফ অফ মেলফি োফ কজোলরে মবমপে রাওয়াত c0c0n’-এর 14 তম 

সংিরলণর উলদ্বাধে েরলত চলেলেে |এটি এেটি বামর্ষে হযামেং এবং সাইবার 

মেরাপত্তা মব্র্মফং, যা 10-13 েলেম্বর পযষন্ত অেুমষ্ঠত চলেলে। সলম্মেেটি দুটি 

অোেজেে সংস্থা যথা- কসাসাইটি ফর য পুমেমশং অফ 

সাইবারলস্পস(POLCYB) এবং ইেফরলমশে মসমেউমরটি মরসাচষ  

অযালসামসলয়শে(ISRA) এর সহলযামগতায় কেরাো পুমেশ দ্বারা পমরচামেত হলব, 

কযখালে  প্রাথমমেোলব েেোউে সময়োলে অেোইে িযাম এবং প্রমতরক্ষা 

মেলয় আলোচো েরা হলব। 
 

সরম্মলনটি সম্পরেে : 

• এই বেলরর 'c0c0n'-এর মথম হে Improvise, Adapt and 

Overcome. 

• সলম্মেেটি এমেোলব অেুমষ্ঠত হলে কযখালে অেোইে মেরাপত্তা এমেেী 

রালজযর মশশুলদর জন্যও উপোরী হলত চলেলে | 

• এই সলম্মেেটিলত সারা মবশ্ব কথলে কোলেরা ইলেলন্ট কযাগ মদলত পালর 

োরণ গত বের 'c0c0n' এর 13তম সংিরলে সারা মবশ্ব কথলে 6,000 

জলেরও কবমশ অংশগ্রহণ েলরমেে | 

• সলম্মেলের উলেে হে "কোমেে চোোেীে মেমজোে মবলশ্বর মুলখামুমখ 

হওয়া চযালেঞ্জগুমে গ্রহণ েরা এবং কসগুমে অমতিম েরার জন্য প্রলয়াজেীয় 

সমাধােগুমে সম্বলন্ধ আন্তজষ ামতে স্তলর আলোচো েরা" | 
 

মসডমন ডায়ালরগ প্রিানমন্ত্রী নরেন্দ্র কমার্ী বকৃ্ততা মর্রলন 

প্রধােমন্ত্রী েলরন্দ্র কমাদী মেমেও েেফালরলির মােলম মসেমে োয়েলগ বিৃতা 

মদলয়লেে। প্রধােমন্ত্রী ‘India’s technology evolution and revolution’ 

মথলমর উপর অেুষ্ঠালে বিৃতা মদলেে | অলেমেয়াে েযালেমজে পমেমস 

ইেমেটিউে েতৃষ ে 17-19 েলেম্বর, 2021 পযষন্ত মসেমে োয়েলগর আলয়াজে 

েরা হলয়লে। 

ইলেন্টটি রাজনেমতে, ব্যবসাময়ে এবং সরোরী কেতৃবৃেলে মেলবে েরলত, েতুে 

ধারণা ততমর েরলত এবং উদীয়মাে ও সমালোচোমূেে প্রযুমির দ্বারা সৃষ্ট্ সুলযাগ 

এবং চযালেঞ্জগুমের সাধারণ কবাঝাপডার মদলে োজ েরার জন্য এেমত্রত েরলব। 

মসেমে োয়ােগটি হে মবলশ্বর আইেশৃঙ্খো পমরমস্থমতর উপর মেমজোে কোলমলের 

পতে মেলয় আলোচো েরার জন্য সাইবার এবং সমালোচোমূেে প্রযুমির এেটি 

বামর্ষে শীর্ষ সলম্মেে। 
 

মবরেে প্রেম DART মমশন চালু েেল NASA 

মামেষ ে মহাোশ সংস্থা োসা ইোেৃতোলব এেটি মহাোশযাে মবধ্বস্ত েলর এেটি 

গ্রহাণুর পথ পমরবতষ ে েরার জন্য DART োলম এেটি েতুে ধরলের মমশে চােু 

েলরলে।  DART হে োবে অযালেরলয়ে মরোইলরেশে কেে।  কস্পসএক্স 

ফযােেে 9 রলেলের উপলর েযামেলফামেষয়ার েযােলেেবাগষ কস্পস কফাসষ কবস 

কথলে 24 েলেম্বর, 2021-এ $325 মমমেয়ে DART মমশেটি েক্ষপলথ চােু েরা 

হলয়মেে। 
 

মমশন সম্পরেে  তথ্য: 

মমশলের েক্ষয গ্রহাণু-মবলক্ষপণ প্রযুমি পরীক্ষা েরা।  মমশলের উলেে হ'ে গ্রহাণুর 

মলে এেটি কস্পস কপ্রাব মবধ্বস্ত েরা যালত এর গমত এবং গমতপথ পমরবতষ ে েরা 

যায়, এবং এটিলে পৃমথবীলত আ াত েরা কথলে মবরত রাখা যায়।  োসা 

ইোেৃতোলব এেটি মহাোশযাে মবধ্বস্ত েলর এেটি গ্রহাণুলে মবচুযত েরার জন্য 

এেটি েতুে ধরলণর মমশলে প্রস্তুত।  মমশেটি েমবষ্যলত সম্ভাব্য মবপযষয়ের সং র্ষ 

কথলে পৃমথবীলে রক্ষা েরলত পালর। 
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মশশুরর্ে িন্য িােরতে প্রেম িাচুে য়াল সারয়ন্স ল্যাব চালু 

েেরলন মিরতন্দ্র মসং 

মবজ্ঞাে ও প্রযুমি মন্ত্রী, মজলতন্দ্র মসং CSIR (োউমিে অফ সালয়মন্টমফে অযাড 

ইডামেয়াে মরসাচষ ) মজগ্যাসা কপ্রাগ্রালমর অধীলে মশশুলদর জন্য োরলতর প্রথম 

োচুষ য়াে সালয়ি ল্যাব চােু েলরলেে।  এই ল্যাবগুমে সারা কদলশর মবজ্ঞােীলদর 

সালথ মশক্ষাথীলদর সংলযাগ েরলব।  এেটি অেোইে ইন্টালরমটে মােলমর উপর 

মেমত্ত েলর িুে োত্রলদর জন্য মােসম্পন্ন গলবর্ণা এক্সলপাজার এবং উদ্ভাবেী 

মশক্ষাদাে প্রদাে েরা। 

েতুে সুমবধাটি কেন্দ্রীয় মবযােয়, েলবাদয় মবযােয় এবং সরোমর মবযােলয়র 

োত্রোত্রীলদর ব্যাপেোলব উপেৃত েরলব। মজগ্যাসা কপ্রাগ্রালমর অধীলে এেটি 

োচুষ য়াে ল্যাব েযােফমষ ততমর েরলত মসএসআইআর, কবালম্ব-ইমডয়াে ইেমেটিউে 

অফ কেেলোেমজর সালথ অংশীদামরে েলরলে। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

িাতীয় ক্রীড়া  ুেিাে 2021 ক ািণা েো হল 

মমমেমে অফ ইউথ অযালফয়াসষ এড কস্পােষ স 2021 সালের জাতীয় িীডা পুরিার 

ক ার্ণা েলরলে। োরলতর রাষ্ট্রপমত শ্রী রামোথ কোমবে 13 েলেম্বর, 2021-এ 

পুরিারপ্রাপ্তলদর সংবধষো কদলবে। কখোধুোয় কশ্রষ্ঠেলে স্বীেৃমত ও পুরিৃত েরার 

জন্য প্রমত বের জাতীয় িীডা পুরিার কদওয়া হয়। েীলচ মেবষামচত িীডামবদলদর 

তামেো কদওয়া হে যারা এই বের এই পুরিারটি পালবে। 
 

কমিে ধ্যানচাাঁ র্ কখলেত্ন  ুেিাে 2021: 

 

Name of the Sportsperson Discipline 

Neeraj Chopra Athletics 

Ravi Kumar Wrestling 

Lovlina Borgohain Boxing 

Sreejesh P.R Hockey 

Avani Lekhara Para Shooting 

Sumit Antil Para Athletics 

Pramod Bhagat Para-Badminton 

Krishna Nagar Para-Badminton 

Manish Narwal Para Shooting 

Mithali Raj Cricket 

Sunil Chhetri Football 

Manpreet Singh Hockey 
 

ক্রীড়া ও কগমস 2021-এ অসামান্য  ােফেম্যারন্সে িন্য অিুে ন 

 ুেিাে: 
 

Name of the Sportsperson Discipline 

Arpinder Singh Athletics 

SimranjitKaur Boxing 

Shikhar Dhawan Cricket 

Bhavani Devi Chadalavada Anandha 

Sundhararaman 
Fencing 

Monika Hockey 

VandanaKatariya Hockey 

SandeepNarwal Kabaddi 

HimaniUttamParab Mallakhamb 

Abhishek Verma Shooting 

Ankita Raina Tennis 

Deepak Punia Wrestling 

Dilpreet Singh Hockey 

Harman Preet Singh Hockey 

Rupinder Pal Singh Hockey 

Surender Kumar Hockey 

AmitRohidas Hockey 

BirendraLakra Hockey 

Sumit Hockey 

Nilakanta Sharma Hockey 

Hardik Singh Hockey 

Vivek Sagar Prasad Hockey 

Gurjant Singh Hockey 

Mandeep Singh Hockey 

Shamsher Singh Hockey 

Lalit Kumar Upadhyay Hockey 

Varun Kumar Hockey 

Simranjeet Singh Hockey 

YogeshKathuniya Para Athletics 

Nishad Kumar Para Athletics 

Praveen Kumar Para Athletics 

SuhashYathiraj Para-Badminton 

SinghrajAdhana Para Shooting 

Bhavina Patel 
Para Table 

Tennis 

Harvinder Singh Para Archery 

Sharad Kumar Para Athletics 
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কপার্ে স অযাি কগমস 2021 (লাইফ-র্াইম মবিাগ) এ অসামান্য 

কোচরর্ে িন্য কদ্রাণাচাযে   ুেিাে: 
 

Name of the Coach Discipline 

T. P. Ouseph Athletics 

SarkarTalwar Cricket 

Sarpal Singh Hockey 

Ashan Kumar Kabaddi 

Tapan Kumar Panigrahi Swimming 
 

ক্রীড়া ও কগমস 2021 (মনয়মমত মবিাগ) এ অসামান্য কোচরর্ে 

িন্য কদ্রাণাচাযে   ুেিাে: 
 

Name of the Coach Discipline 

Radhakrishnan Nair P Athletics 

SandhyaGurung Boxing 

PritamSiwach Hockey 

Jai PrakashNautiyal Para Shooting 

Subramanian Raman Table Tennis 
 

ক্রীড়া ও কগমস 2021-এ আিীবন েৃমতরত্বে িন্য ধ্যানচাাঁ র্ 

 ুেিাে: 
 

Name Discipline 

Lekha K.C. Boxing 

AbhijeetKunte Chess 

Davinder Singh Garcha Hockey 

Vikas Kumar Kabaddi 

Sajjan Singh Wrestling 
 

োষ্ট্রীয় কখলা প্রচাে  ুেিাে 2021: 
 

Category 

Entity recommended for 

Rashtriya Khel Protsahan 

Puraskar, 2021 

Identification and 

Nurturing of Budding and 

Young Talent 

ManavRachna Educational 

Institution 

Encouragement to sports 

through Corporate Social 

Responsibility 

Indian Oil Corporation 

Limited 

 

কমৌলানা আবুল োলাম আিার্ (MAKA) ট্রমফ 2021: 

•  াঞ্জাব মবেমবযালয়: চণ্ডীগড়। 
 

মপ্রয়াঙ্কা কমামহরত 2020 এে কতনমিং কনােরগ িাতীয় 

অযাডরিঞ্চাে অযাওয়াডে  ক রত চরলরেন 

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

িীডা মন্ত্রে েূমম অযােলেঞ্চালরর জন্য অসামান্য অবদালের ফেস্বরূপ মযষাদাপূণষ 

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

েলরলে। মতমে মবলশ্বর সলবষাি শৃঙ্গ মাউন্ট এোলরে, মাউন্ট কোেলস এবং মাোেু 

মাউলন্ট আলরাহণ েলরলেে। মতমে মবলশ্বর 10তম সলবষাি পবষতশৃঙ্গ মাউন্ট অন্নপূণষা 

আলরাহণোরী প্রথম োরতীয় মমহো। 

 

Tenzing Norgay National Award 2020: 
 

Awardee Category 

Priyanka Mangesh Mohite Land Adventure 

Jay Prakash Kumar Land Adventure 

Col. Amit Bisht Land Adventure 

Sheetal Land Adventure 

Srikaanth Viswanathan Water Adventure 

Lt. Col. Servesh Dhadwal Air Adventure 

Jai Kishan Life Time Achievement 
 

 ুনীত োিকুমােরে মেরণাত্তে ’বসবশ্রী  ুেিাে 2021’ মর্রয় 

সম্মামনত েো হরয়রে 

েন্নড অমেলেতা পুেীত রাজকুমারলে মরলণাত্তর বসবশ্রী পুরিার 2021 প্রদাে 

েরা হলব | পুেীত রাজকুমার 1975 সালের 17 মাচষ  কচন্নাইলয় জন্মগ্রহণ 

েলরমেলেে | মতমে মেলেে এেজে অমেলেতা, কেব্যাে গায়ে, কেমেমেশে 

উপস্থাপে এবং প্রলযাজে। পুেীত মেলেে ম্যাটিমে আইেে রাজকুমালরর কেলে | 

মতমে 29টি চেমিলত্র প্রধাে অমেলেতা মেলেে | 
 

IFFI এে বিেরসো চলমচ্চত্র ব্যমক্তরত্বে  ুেিাে  ারচ্ছন কহমা 

মামলনী, প্রসূন কিাশী 

অমেলেতা এবং মবলজমপ কেত্রী কহমা মামেেী, এবং গীমতোর এবং প্রািে CBFC 

প্রধাে প্রসূে কজাশীলে োরতীয় চেমিত্র ব্যমিলের বর্ষলসরা পুরিার প্রদাে েরা 

হলব আন্তজষ ামতে চেমিত্র উৎসব 2021-এ। েলয়ে দশে ধলর মবসৃ্তত োরতীয় 

চেমিলত্রর কক্ষলত্র তালদর অবদাে এবং তালদর োজ প্রজন্ম জুলড দশষেলদর মুগ্ধ 

েলরলে। 

কহমা মামেেী মথুরা কথলে দুইবালরর সংসদ সদস্য, এবং কজাশীলে 2017 সালে 

কসন্ট্রাে কবােষ  অফ মফল্ম সাটিষ মফলেশে (CBFC) এর কচয়ারপাসষে মহসালব 

সরোর দ্বারা মেযুি েরা হলয়মেে। 2014 সালের সাধারণ মেবষাচলের আলগ, 

মবলজমপর পক্ষ কথলেেলরন্দ্র কমাদীলে দলের প্রধােমন্ত্রী প্রাথী ক ার্ণা েরা 

হলয়মেে, তখে কজাশী আলগ প্রধােমন্ত্রী েলরন্দ্র কমাদীর জন্য এেটি প্রচারমূেে 

গাে মেলখমেলেে। 
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মনু িারেে এবং িারির্ ফরেৌম  উরবািনী কপ্রমসরডন্টস োর  

কসানা মিরতরেন 

োরলতর মমহো মপস্তে তারো মেু োলের এবং ইরালের অমেমম্পে চযামম্পয়ে 

জালেদ ফলরৌম  কপাল্যালডর রলিালত উলদ্বাধেী ISSF কপ্রমসলেন্টস োলপ 10 

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

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

হামরলয় স্বণষপদে মজলতলেে । সাত সদলস্যর োরতীয় দে ISSF কপ্রমসলেন্টস 

োলপ অংশ মেলে। 
 

র্মক্ষণ আমিোে কলখে ডযামন গালগুর্ বুোে  ুেিাে 

মিরতরেন 

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

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

উপন্যাস, কযখালে মতমে বণষনবর্লম্যর কশর্ সময়োে কথলে জযােব জুমার 

সময়োে পযষন্ত তাাঁ র জন্মেূমমর এেটি পমরবালরর েথা বণষো েলরলেে। 

মমোর গােগুে তৃতীয়বালরর মলতা ফাইোমেে মহলসলব পুরিারটি মজলতলেে| 

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

রুম" এর জন্য সংমক্ষপ্ত তামেোেুি হলয়মেলেে, মেন্তু উেয়বারই পুরিারটি 

মজতলত ব্যথষ হলয়মেলেে। 
 

কর্রশে োষ্ট্র মত কন ারলে কসনাপ্রিানরে 'কিনারেল অফ 

ইমিয়ান আমমে'  রর্ িূমিত েরেরেন  

1950 সালে শুরু হওয়া এেটি ঐমতলহযর ধারাবামহেতায় কেপালের কসোপ্রধাে 

কজোলরে প্রেু রাম শমষালে রাষ্ট্রপমত রাম োথ কোমবে 'োরতীয় কসোবামহেীর 

কজোলরে'-এর সম্মােসূচে পলদ েূমর্ত েলরলেে। কেপাে সরোর গত বেলরর 

েলেম্বলর োঠমাডু সফলরর সময় োরতীয় কসোপ্রধাে কজোলরে এম এম 

োরাোলেলে 'কেপাে কসোবামহেীর কজোলরে' এর সম্মােসূচে পদমযষাদা প্রদাে 

েলরমেে। 

এই অঞ্চলে সামমগ্রে কেৌশেগত স্বালথষর পমরলপ্রমক্ষলত কেপাে োরলতর জন্য 

এেটি গুরুেপূণষ প্রমতলবশী কদশ |  দুই কদলশর কেতারা প্রায়শই পুরলো "লরাটি 

কবটি" সম্পলেষ র েথা উলল্লখ েলরে। স্থেলবমষ্ট্ত কেপাে পে ও পমরলর্বা 

পমরবহলের জন্য োরলতর উপর অলেে কবমশ মেেষ র েলর। 
 

কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুোগ োকুে SAI প্রামতষ্ঠামনে  ুেিাে 

প্রর্ান েরেরেন  

কেন্দ্রীয় যুব মবর্য়ে ও িীডা মন্ত্রী শ্রী অেুরাগ ঠাকুর েয়া মদল্লীলত 246 জে 

িীডামবদ ও কোচলে প্রথম SAI প্রামতষ্ঠামেে পুরিার প্রদাে েলরলেে। 

জওহরোে কেহরু কেমেয়ালম অেুষ্ঠাে চোোেীে কমাে 162 জে িীডামবদ এবং 

84 জে কোচলে জাতীয় ও আন্তজষ ামতে প্রমতলযামগতায় তালদর পারফরম্যালির 

জন্য ‘অসামান্য পুরষ্কার’ এবং ‘লসরা পুরষ্কার’ মবোলগ মলোেীত েলর পুরষ্কার 

প্রদাে েরা হলয়লে। েগদ পুরিালরর কমাে পমরমাণ 85.02 েক্ষ োো। 
 

 ুেিাে সম্পরেে  তথ্যাবলী: 

মবমেন্ন িীডা প্রচার প্রেলল্পর অধীলে 2016 কথলে জাতীয় ও আন্তজষ ামতে 

প্রমতলযামগতায় অযাথলেে এবং কোচলদর ব্যমতিমী পারফরম্যালির জন্য এই SAI 

পুরিার কদওয়া হলয়লে। 2016-17, 2017-18, 2018-19 এবং 2019-20 

বেলরর জন্য কযাগ্য প্রাথীলদর উলদ্বাধেী পুরিারও প্রদাে েরা হলয়লে। 
 

মেরশাে িােতীয় িাইরয়ো বিে য প্রেরল্পে িন্য মশশু শামন্ত  ুেিাে 

মিরতরে 

মদমল্ল-মেমত্তে দুই মেলশার োই মেহাে(17) এবং েে আগরওয়াে(14) গৃহস্থােীর 

বজষ য পুেবষযবহার েলর তালদর শহলরর দূর্ণ কমাোলবোর জন্য 17তম বামর্ষে 

মেেসরাইেস ইন্টারন্যাশোে মচেলড্রেস মপস প্রাইজ মজলতলে৷ োরতীয় কোলবে 

শামন্ত পুরিার মবজয়ী তেোশ সতযাথীর হালত সম্মােজেে পুরিারটি কপলয়লেে 

এই জুটি। Vihan এবং Nav হাজার হাজার বামড, িুে এবং অমফস কথলে 

আবজষ ো আোদা েরা এবং বজষ য সংগ্রহ েরার জন্য এেটি "One Step 

Greener" উলযাগ ততমর েলরলে। 
 

দূের্শেন এবং AIR ‘UNESCO-ABU Peace Media Awards 

2021’  ুেিাে মিরতরে 

অে ইমডয়া করমেওর দূরদশষে এবং করমেও কশা মােলয়মশয়ার কুয়াোোমপুলর 

ABU – UNESCO Peace Media Awards-2021-এ এোমধে পুরিার 

কপলয়লে। 'েুলগদার ফর মপস' উলযালগ এমশয়া প্যামসমফে ব্র্েোমেং ইউমেয়লের 

সহলযামগতায় ইউলেলিা এই পুরিার কদয়। 
 

কেন উিয়রে  ুেিৃত েো হরয়রে? 

• ‘প্রেৃমতর সলঙ্গ তেমতে ও কেেসই সম্পেষ ’ পুরিার: AlR’s ‘Living on 

the edge – The coastal lives’ 

• সুপার-োইোমসষটি েযাোগমরর সালথ োেোলব জীবেযাপে েরার জন্য 

দূরদশষে কপ্রাগ্রাম 'DEAFinitely Leading the Way' পথ কদমখলয়লে| 
 

আন্তিে ামতে এমম  ুেিাে 2021 ক ািণা েো হরয়রে 

2021 সালের আন্তজষ ামতে এমম পুরিারটি মেে মেউ ইয়েষ  মসটিলত অেুমষ্ঠত বামর্ষে 

অেুষ্ঠালের 49তম সংিরণ। পুরষ্কারটি 1 জােুয়ারী, 2020 এবং 31 মেলসম্বর, 

2020 তামরলখর মলে মামেষ ে যুিরালষ্ট্রর বাইলর ততরী এবং সম্প্রচামরত হওয়া 

কেমেমেশে কপ্রাগ্রাম এবং েে-ইংমেশ োর্ার ইউএস প্রাইমোইম কপ্রাগ্রামগুমের 

মলে কশ্রষ্ঠলের স্বীেৃমত মদলয়লে। 

োরত কথলে েওয়াজউমেে মসমেেী ‘মসমরয়াস কমে’-এ অমেেলয়র জন্য কসরা 

অমেলেতার জন্য মলোেীত হে, সুমস্মতা কসলের কেতৃোধীে আযষ কসরা োেলের 

জন্য মলোেীত হে এবং কেৌতুে অমেলেতা বীর দাস কসরা েলমমের জন্য 

মলোেীত হে। তলব োরত উপলরর কোলো মবোলগই জয় েমথেুি েরলত 

পালরমে। এখেও অবমধ, এেমাত্র োরতীয় কশা যা এমম কপলয়লে তা হে ‘মদমল্ল 

িাইম’ যা 2020 সালে কসরা োেে পুরিার মজলতলে। 
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2021 আন্তিে ামতে এমম অযাওয়ারডে ে মবিয়ীরর্ে তামলো: 

1. কসরা অমেলেতা: কেমেে কেন্যান্ট ফর কেস (ইউলে) 

2. কসরা অমেলেত্রী: কহইমে কিায়াসষ ফর অযাোি কমলেমরয়াে (ইউলে) 

3. কসরা ড্রামা মসমরজ: কতহরাে (ইসরালয়ে) 

4. কসরা েলমমে মসমরজ: েে মাই এলজন্ট মসজে 4 (ফ্রাি) 

5. কসরা েকুলমন্টামর: কহাপ কফ্রালজে: এ কোলয়ে েু মেে েুোইস (থাইল্যাড) 

6. কসরা কেমেলোলেো: য সং অফ কগ্লামর (চীে) 

7. কসরা টিমে মুমে / মমমে-মসমরজ: আেোমন্টে িমসং (েরওলয়) 

8. কসরা আেষ স কপ্রাগ্রামমং: কুমব্র্ে বাই কুমব্র্ে (ফ্রাি) 

9. কসরা শেষ -ফমষ মসমরজ: INSiDE (মেউমজল্যাড) 

10. কসরা েে-মিলেে এন্টারলেইেলমন্ট: য মািে মসঙ্গার (ইউলে) 

11. কসরা েে-ইংমেশ োঙু্গলয়জ ইউ.এস. প্রাইমোইম কপ্রাগ্রাম: 21 তম বামর্ষে 

ল্যাটিে গ্রযামম অযাওয়ােষ স (মামেষ ে যুিরাষ্ট্র) 
 

BWF লাইফর্াইম অযামচিরমন্ট অযাওয়ারডে  িূমিত প্রোশ 

 াড়ুরোন  

োরতীয় ব্যােমমন্টে মেংবদমন্ত প্রোশ পাডুলোে, ব্যােমমন্টে ওয়ার্ল্ষ  কফোলরশে 

(BWF) োউমিলের 2021 সালের মযষাদাপূণষ োইফোইম অযামচেলমন্ট 

পুরিালরর জন্য মেবষামচত হলয়লেে।  প্রািে মবশ্বলসরা এই ব্যমিে ইমতমলেই 

2018 সালে ব্যােমমন্টে অযালসামসলয়শে অফ ইমডয়ার (BAI) োইফোইম 

অযামচেলমন্ট অযাওয়ালেষ  সম্মামেত হলয়লে৷ পােুলোেই প্রথম োরতীয় মযমে 

1983 সালের কোলপেলহলগে েুেষালমলন্ট মবশ্ব চযামম্পয়েমশলপ পদে মজলতলেে৷  
 

Pratham NGO ইমন্দো গান্ধী শামন্ত  ুেিাে 2021 মিরতরে 

োরলত মশক্ষার সুলযাগ প্রসামরত েরার জন্য Pratham NGO কে ইমেরা গান্ধী 

শামন্ত পুরিার 2021 প্রদাে েরা হলয়লে। প্রমতটি মশশুর মােসম্মত মশক্ষার সুলযাগ 

মেমিত েরার জন্য এটি 25 বেলররও কবমশ সময় ধলর অগ্রণী েূমমো পােে েলর 

চলেলে | 
 

Pratham NGO সম্পরেে : 

• Pratham NGO হে এেটি উদ্ভাবেী মশক্ষা প্রমতষ্ঠাে, যা োরলত মশক্ষার 

মাে উন্নত েরার জন্য ততমর েরা হলয়মেে। 

• NGO টি 1995 সালে ফমরদা োলম্ব এবং মাধব চোে দ্বারা সহ-প্রমতষ্ঠা েরা 

হলয়মেে। এটি োরলতর বৃহত্তম কবসরোমর সংস্থাগুমের মলে এেটি। 

• এটি মশক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি কমাোলবোর জন্য উি-মালের, েম খরলচ এবং 

প্রমতমেমপলযাগ্য হস্তলক্ষলপর উপর দৃমষ্ট্ মেবি েলর। 

• এটি 1994 সালে মুম্বাইলয়র বমস্ত এোোগুমের মশশুলদর জন্য প্রাে-িুে 

মশক্ষা কদওয়ার জন্য প্রমতমষ্ঠত হলয়মেে। 
 

ইমন্দো গান্ধী শামন্ত  ুেিাে সম্পরেে : 

ইমেরা গান্ধী শামন্ত পুরিার এেটি বামর্ষে মযষাদাপূণষ পুরিার। প্রািে প্রধােমন্ত্রী 

ইমেরা গান্ধীর োলম এটির োমেরণ েরা হলয়লে। ইমেরা গান্ধী কমলমামরয়াে োে 

1968 সাে কথলে প্রমত বের এই পুরিারটি প্রদাে েলর চলেলে। এটি এেটি 

েৃমতলের স্বীেৃমতস্বরূপ মােপত্রসহ  25 েক্ষ োোর এেটি আমথষে পুরিার মেলয় 

গঠিত৷ 
 

অন্ধ্রপ্ররর্শ কসো কমমেন কের্ অযাওয়াডে  ক রয়রে 

মৎস্য দফতর অন্ধ্রপ্রলদশলে কদলশর কসরা সামুমদ্রে রাজয মহসালব ক ার্ণা েলরলে। 

মৎস্য, পশুপােে ও দুগ্ধজাত মন্ত্রলের অধীলে মৎস্য মবোগ 'মবশ্ব মৎস্য মদবস' 

উপেলক্ষ 21কশ েলেম্বর 2021-22-এর জন্য কসরা পারফরম্যািোরী 

রাজযগুমেলে পুরিৃত েলরলে | েুবলেশ্বলর কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপােে এবং দুগ্ধ 

মন্ত্রী পরলশাত্তম রুপাো এই পুরিারগুমে ক ার্ণা েলরমেলেে। 
 

শীিে োিয 

• সামুমদ্রে রাজয: অন্ধ্রপ্রলদশ 

• অেযন্তরীণ রাজয: কতলেঙ্গাো 

• পাবষতয এবং উত্তর পূবষ রাজয: মত্রপুরা 
 

শীিে কিলা 

• কসরা সামুমদ্রে কজো: ওমডশার বাোলসার 

• কসরা অেযন্তরীণ কজো: মেপ্রলদলশর বাো াে 

• কসরা পাবষতয এবং পূবষবতী কজো: আসালমর কবাঙ্গাইগাাঁ ও 
 

োষ্ট্র মত  োমনাে কোমবন্দ বীে চক্র, েীমতে  চক্র এবং কশৌযে চক্র 

 ুেিাে প্রর্ান েেরলন 

োরলতর রাষ্ট্রপমত রাম োথ কোমবে রাষ্ট্রপমত েবলে প্রমতরক্ষা মবমেলয়াগ অেুষ্ঠালে 

বীরে পুরষ্কার এবং মবমশষ্ট্ পমরলর্বা সজ্জা প্রদাে েরলেে। সশস্ত্র বামহেীর 

অমফসার/েমীলদর পাশাপামশ অন্যান্য আইেত গঠিত বামহেী এবং কবসামমরে 

ব্যমিলদর সাহমসেতা ও আত্মতযালগর োজলে সম্মাে জাোলত োরত সরোর 

বীরে পুরষ্কার চােু েলরলে। এই পুরিারগুমে অগ্রামধোলরর িম হে বীর চি, 

েীমতষ  চি এবং কশৌযষ চি। 
 

বীে চক্র: 

গ্রুপ েযালেে অমেেেেলে 2019 সালের কফব্রুয়ামরলত পামেস্তালের 

যুিমবমােলে মপেলে কঠলে কদওয়ার েূমমোর জন্য রাষ্ট্রপমত রাম োথ কোমবে 

েতৃষ ে বীর চি প্রদাে েরা হলয়মেে। অমেেেে তখে উইং েমাডার মেলেে। 

পরবতী বায়বীয় েগফাইলে মতমে কফব্রুয়ারী 27, 2019-এ এেটি পামেস্তামে F-16 

যুিমবমােলে গুমে েলর োমমলয়মেলেে। 
 

েীমতে  চক্র: 

রাষ্ট্রপমত কোমবে জমু্ম ও োশ্মীলর এেটি অমেযালে সন্ত্রাসীলদর মেমিয় েরার জন্য 

স্যাপার প্রোশ যাদবলে মদ্বতীয় সলবষাি শামন্তোেীে বীরে পুরিার েীমতষ  চি 

(মরলণাত্তর) প্রদাে েলরলেে। পুরিারটি গ্রহণ েলরে তার স্ত্রী ও মা। 
 

কশৌযে  চক্র: 

• কমজর মবেূমত শঙ্কর ধুমেয়ােলে এেটি অপালরশলে তার েূমমোর জন্য কশৌযষ 

চি (মরলণাত্তর) প্রদাে েরা হলয়মেে, কযখালে মতমে পাাঁ চ সন্ত্রাসীলে মেমূষে 

েলরমেলেে এবং কসখাে কথলে 200 কেমজ মবলস্ফারে উপাদাে উিার েরা 

হলয়মেে। তাাঁ র স্ত্রী কেফলেন্যান্ট মেমতো কেৌে এবং মা পুরিারটি গ্রহণ 

েলরে। 
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• োলয়ব সুলবদার কসামবীরলে জমু্ম ও োশ্মীলর এেটি অমেযালের সময় A++ 

কশ্রণীর সন্ত্রাসীলে হতযা েরার জন্য মরলণাত্তর কশৌযষ চি প্রদাে েরা হলয়মেে। 

তাাঁ র স্ত্রী সুমে কদবী এবং মা রালজন্দ্র কদবী এই সম্মােটি কপলয়মেলেে। 

• রাষ্ট্রপমত তসমেে িুে সাতারার প্রািে োত্র কমজর মলহশকুমার েূলরলেও 

কশৌযষ চি প্রদাে েলরে। উিৃমত অেুসালর, কমজর েূলর এেটি অমেযালের 

কেতৃে কদে যালত েয় শীর্ষ সন্ত্রাসী েমাডার মেহত হয়। 
 

অমনতা কর্শাই ‘র্ার্া মলর্ারেচাে লাইি! লাইফর্াইম 

অযামচিরমন্ট অযাওয়াডে ’-এ িূমিত হরলন 

োরলতর সবলচলয় কবমশ বই মবমি হওয়া কেখেলদর এেজে অমেতা কদশাই 

‘র্ার্া মলর্ারেচাে লাইি! লাইফর্াইম অযামচিরমন্ট  ুেিারে’ েূমর্ত 

হলয়লেে! এই পুরিারটি 50 বেলররও কবমশ সময় ধলর মবসৃ্তত তার দী ষ সামহমতযে 

েমষজীবেলে স্বীেৃমত কদওয়ার জন্য 2021 সালে প্রদাে েরা হলয়লে। অন্যমদলে, 

2021 সালের েমব মবজয়ী পুরিার কদওয়া হলয়লে োরতীয় েমব আমদে 

জুসাওয়াোলে। এই দুটি পুরিারই োরতীয় সামহলতযর কক্ষলত্র উলল্লখলযাগ্য প্রোব 

কফলেলে এমে ব্যমতিমী োলজর স্বীেৃমত কদওয়ার জন্য প্রদাে েরা হয়। 

 

Important Dates News in Bengali 
 

োষ্ট্রীয় এেতা মর্বস বা িাতীয় ঐেয মর্বস: 31 অরক্টাবে 

োরলতর কেৌহ মােব সদষ ার বল্লেোই প্যালেলের জন্মবামর্ষেী উপেলক্ষয 2014 

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

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

হয়, মযমে োরলতর স্বাধীেতার সংগ্রালম এবং পলর কদলশর এেীেরলণর জন্য 

গুরুেপূণষ েূমমো পােে েলরমেলেে। 
 

মবে কিগান মর্বস: 01 নরিম্বে 

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

মােলম কেগাে খাবালরর উপোমরতা সম্পলেষ  সলচতেতা েডালো হয়|  
 

মবে সুনামম সরচতনতা মর্বস: 5 নরিম্বে 

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

সুোমমর মবপদ সম্পমেষ ত মবর্লয় মবশ্বব্যাপী মােুলর্র মলে সলচতেতা েমডলয় 

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

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

'2030 সালের মলে বতষ মাে কফ্রমওয়ালেষ র বাস্তবায়লের জন্য জাতীয় 

মিয়ােোপগুমেলে পমরপূরে েরার উলেলে পযষাপ্ত এবং কেেসই সহায়তার 

মােলম উন্নয়েশীে কদশগুমেলে যলথষ্ট্ পমরমালণ আন্তজষ ামতে সহলযামগতা বৃমি 

প্রদাে েরা।' 
 

িাতীয় েযান্সাে সরচতনতা মর্বস: 7ই নরিম্বে 

েযােসার এর েক্ষণ ও মচমেৎসার মবর্লয় সলচতেতা বাডালোর জন্য োরলত প্রমত 

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

স্বাস্থয সংস্থার (WHO) মলত, েযািার মবশ্বব্যাপী মৃতুযর মদ্বতীয় প্রধাে োরণ। 2018 

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

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

োরলত প্রায় 0.8 মমমেয়ে মােুলর্র েযািার জমেত োরলণ মৃতুয হলয়লে। 
 

িাতীয় মশক্ষা মর্বস: 11 নরিম্বে 

স্বাধীে োরলতর প্রথম মশক্ষামন্ত্রী কমৌোো আবুে োোম আজালদর জন্মবামর্ষেী 

স্মরলণ প্রমত বের 11 েলেম্বর জাতীয় মশক্ষা মদবস পামেত হয়। 2008 সালের 11 

কসলেম্বর তামরলখ মােবসম্পদ উন্নয়ে মন্ত্রে মদবসটি ক ার্ণা েলরমেে। কমৌোো 

আবুে োোম আজাদ 15 আগে 1947 কথলে 2 কফব্রুয়ামর 1958 পযষন্ত 

মশক্ষামন্ত্রী মহসালব দাময়ে পােে েলরমেলেে। 
 

িাতীয় মশক্ষা মর্বরসে ইমতহাস: 

11 কসলেম্বর 2008-এ মােবসম্পদ উন্নয়ে মন্ত্রে(HRD) 11 েলেম্বর জাতীয় 

মশক্ষা মদবস মহসালব উদযাপলের মােলম মশক্ষা কক্ষলত্র কমৌোো আবুে োোম 

আজালদর অবদালের েথা স্মরণ েথা ক ার্ণা েরা হলয়লে। 2008 সাে কথলে 

োরলত প্রমত বের  েুটি ক ার্ণা ো েলরই জাতীয় মশক্ষা মদবস পামেত হয়। 
 

মমন্ত্রসিা 15 নরিম্বেরে ‘িনিাতীয় কগৌেব মর্বস’ মহরসরব 

 ালরনে অনুরমার্ন মর্রয়রে 

প্রধােমন্ত্রী শ্রী েলরন্দ্র কমাদীর সোপমতলে কেন্দ্রীয় মমন্ত্রসো 15 েলেম্বরলে 

‘জেজাতীয় কগৌরব মদবস’ মহসালব পােলের ক ার্ণার অেুলমাদে মদলয়লে। 15 

েলেম্বর মদেটিলে কবলে কেওয়া হলয়লে োরণ এই তামরখটি শ্রী মবরসা মুোর 

জন্মবামর্ষেী মহসালব মচমিত েরা হলয়লে, মযমে সারা কদলশ উপজাতীয় সম্প্রদালয়র 

দ্বারা েগবাে (ঈশ্বর) মহসালব সম্মামেত হে| 
 

 াবমলে সামিে স িডোমেং কড: 12 নরিম্বে 

পাবমেে সামেষ স ব্র্েোমেং কে প্রমত বের 12 েলেম্বর পামেত হয়। 1947 সালে 

অে ইমডয়া করমেওর েুমেওলত জামতর মপতা মহাত্মা গান্ধীর প্রথম এবং এেমাত্র 

সফরলে স্মরণ েরার জন্য এই মদবসটি পামেত হয়। 12 েলেম্বর 1947-এ মহাত্মা 

গান্ধী বাস্তুচুযত মােুর্লদর(পামেস্তাে কথলে আসা আশ্রয়প্রাথী) উলেলে মেলজর 

বিৃতা রালখে | এই আশ্রয়প্রাথীরা কদশোলগর পর অস্থায়ীোলব হমরয়াোর 

কুরুলক্ষলত্র বসমত স্থাপে েলরমেলেে। 
 

12 নরিম্বে মবে মনউরমামনয়া মর্বস মহসারব  ালন েো হয় 

মবশ্ব মেউলমামেয়া মদবস প্রমত বের 12 েলেম্বর সলচতেতা বৃমি, প্রমতলরাধ ও 

মচমেত্সা প্রচার এবং করালগর মবরুলি েডাই েরার জন্য পদলক্ষপ গ্রহলণর 

উলেলে মবশ্বব্যাপী পামেত হয় । মবশ্ব মেউলমামেয়া মদবস 2021 হে এেটি বামর্ষে 

ইলেন্ট যা প্রথম 2009 সালে পামেত হলয়মেে। 
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14 নরিম্বে মশশু মর্বস মহসারব  ালন েো হরয়রে 

োরলতর প্রথম প্রধােমন্ত্রী পমডত জওহরোে কেলহরুর জন্মবামর্ষেী উপেলক্ষ 

প্রমত বের 14ই েলেম্বর  মশশু মদবস মহসালব পামেত হয়। মশশু মদবসটি োরলত 

'বাে মদওয়াস' োলমও পমরমচত। মদবসটির েক্ষয হে মশশুলদর অমধোর, যত্ন এবং 

মশক্ষার মবর্লয় সলচতেতা বৃমি েরা। এই মদলে মশশুলদর জন্য সারা কদলশ অলেে 

মশক্ষামূেে এবং কপ্ররণামূেে অেুষ্ঠালের আলয়াজে েরা হয়। 
 

14 নরিম্বে মবে ডায়ারবটিস মর্বস মহসারব  ালন েো হরয়রে 

প্রমত বের 14ই েলেম্বর মবশ্ব োয়ালবটিস মদবস মহসালব পােে েরা হয়। এই 

েযালম্পইলের েক্ষয হে োয়ালবটিলস আিান্ত ব্যমিলদর সহায়তায় োসষরা কয 

গুরুেপূণষ েূমমো পােে েলর কস সম্পলেষ  সলচতেতা বৃমি েরা। মবশ্ব োয়ালবটিস 

মদবস 2021-23 এর মথম হে: "Access to Diabetes Care"। 

2007 সালে সাধারণ পমরর্দ 14 েলেম্বর মদেটিলে মবশ্ব োয়ালবটিস মদবস মহসালব 

মলোেীত েলর করজুলেশে 61/225 গৃহীত হলয়মেে।  
 

কর্শ 16ই নরিম্বে অমডর্ মর্বরসে 1ম সংিেণ  ালন েরেরে 

োরলতর েম্পলোোর অযাড অমেের কজোলরে(CAG) এর ঐমতহামসে উত্স 

এবং গত েলয়ে বের ধলর শাসে, স্বেতা এবং জবাবমদমহতার কক্ষলত্র কয অবদাে 

করলখলে তা মচমিত েরার জন্য 16ই নরিম্বে অমেে মদবস মহসালব পামেত হয়। 

বতষ মালে, জমু্ম োশ্মীলরর UT-এর প্রািে কেফলেন্যান্ট গেেষর G. C. Murmu 

োরলতর CAG মহলসলব দাময়ে পােে েরলেে। মতমে োরলতর 14তম CAG। 
2020 সালের আগলে তার কময়াদ শুরু হয়। 
 

16 নরিম্বে িাতীয় কপ্রস মর্বস মহসারব  ালন েো হয় 

োরলত স্বাধীে ও দাময়েশীে সংবাদপত্র উদযাপলের জন্য প্রমত বের 16ই েলেম্বর 

জাতীয় কপ্রস মদবস মহসালব পােে েরা হয়। এই মদলে কপ্রস োউমিে অফ ইমডয়া 

এেটি তেমতে প্রহরী মহসালব োজ শুরু েলর যালত কপ্রসগুমে উি মাে বজায় 

রালখ এবং কোেও প্রোব বা হুমমে দ্বারা বাধাগ্রস্ত ো হয়। এটি কসই মদেটিলেও 

স্মরণ েলর যখে কপ্রস োউমিে অফ ইমডয়া োজ শুরু েলরমেে। 
 

আন্তিে ামতে সহনশীলতা মর্বস: 16 নরিম্বে 

জামতসং  প্রমত বের 16 েলেম্বর ‘আন্তজষ ামতে সহেশীেতা মদবস’ মহসালব পােে 

েলর। জামতসং  সংিৃমত ও জেগলণর মলে পারস্পমরে কবাঝাপডার মােলম 

সহেশীেতা কজারদার েরলত প্রমতশ্রুমতবি। 
 

17 নরিম্বে িাতীয় মৃগী মর্বস মহসারব  ালন েো হয় 

োরলত মৃগী করাগ সম্পলেষ  সলচতেতা বাডালোর জন্য মৃগী ফাউলডশে দ্বারা প্রমত 

বের 17 েলেম্বর জাতীয় মৃগী মদবস মহসালব পােে েরা হয়। মৃগী মমস্তলষ্কর এেটি 

দী ষস্থায়ী ব্যামধ, যা বারবার 'মখাঁচুমে' বা 'মফে' দ্বারা মচমিত েরা হয়। েলেম্বর 

মাসটিলে ‘জাতীয় মৃগীলরাগ সলচতেতা মাস’ মহলসলব পােে েরা হয়। 
 

19 নরিম্বে মবে কশৌচাগাে মর্বস মহসারব  ালন েো হয় 

মবশ্ব কশৌচাগার মদবস 19কশ েলেম্বর 2021 তামরলখ সারা মবলশ্ব পামেত হয়। 

মবশ্বব্যাপী স্যামেলেশে সংেলের কমাোলবোয় মবমেন্ন পদলক্ষপলে অেুপ্রামণত 

েরার জন্য এই মদেটি পােে েরা হয়। স্যামেলেশলের উন্নমতর েক্ষয অজষ লের জন্য 

মােুর্লে অবহত েরা, জমডত েরা এবং অেুপ্রামণত েরার জন্য মদবসটি পােে 

েরা হয় এবং এর েক্ষয হে সেলের জন্য জে এবং স্যামেলেশলের প্রাপ্যতা এবং 

কেেসই ব্যবস্থাপো মেমিত েরা। মবশ্ব েয়লেে মদবস 2021 এর মথম হে: " 

valuing toilets"। 
 

িাতীয় নবিাতে সপ্তাহ 2021: 15-21 নরিম্বে 

োরলত প্রমত বের 15 কথলে 21 েলেম্বর জাতীয় েবজাতে সপ্তাহ মহসালব পােে 

েরা হয়। সপ্তাহটি পােলের মূে উলেে হে স্বাস্থয খালতর এেটি প্রধাে অগ্রামধোর 

কক্ষত্র মহসালব েবজাতলের স্বালস্থযর গুরুেলে আরও কজারদার েরা এবং 

েবজাতলের সময়োলে মশশুলদর স্বাস্থযলসবার অবস্থার উন্নমতর মােলম মশশুমৃতুযর 

হার েমালো। 

জাতীয় েবজাতে সপ্তাহ 2021-এর মথম হে ‘Safety, quality and 

nurturing care – the birthright of every newborn'। 2014 সালে 

োরত েবজাতে এবং মৃত জলন্মর প্রমতলরাধলযাগ্য মৃতুয দূর েরার জন্য কগ্লাবাে 

এেমর মেউবেষ অযােশে েযালের সালথ সামরবিোলব ইমডয়া মেউবেষ অযােশে 

েযাে (INAP) চােু েরা প্রথম কদশ হলয় ওলঠ। 
 

552 তম গুরু নানে িয়ন্তী মর্বস 19 নরিম্বে 2021 এ  ালন েো 

হল 

মশখ প্রমতষ্ঠাতা গুরু োেে কদব জন্মবামর্ষেী মহলসলব প্রমত বের ‘গুরু নানে 

িয়ন্তী মর্বস’ পােে েরা হয়। এই বেরটি গুরু োেলের 552তম জন্মবামর্ষেী, যা 

প্রোশ উত্সব বা গুরু পুরব োলমও পমরমচত, োরণ এটি মশখ সম্প্রদালয়র জন্য 

এেটি গুরুেপূণষ উত্সব মহসালব মচমিত ৷ গুরু োেে হলেে দশজে মশখ গুরুর 

মলে প্রথম, মযমে সমগ্র মবশ্বলে আলোমেত েলরমেলেে বলে মলে েরা হয়। মতমে 

1469 সালে তােওয়ামে োলম এেটি গ্রালম জন্মগ্রহণ েলরে, যা বতষ মালে 

পামেস্তালের োেোো সালহলব অবমস্থত। 
 

মবে কর্মলমিশন মর্বস 21 নরিম্বে  ালন েো হয় 

প্রমত বের 21 েলেম্বর মবশ্ব কেমেমেশে মদবস মহসালব পােে েরা হয়। এই  মদেটির 

মােলম মেজুযয়াে মমমেয়ার শমি প্রদমশষত হয়। কেমেমেশে বেলরর পর বের ধলর 

মােুলর্র জীবলে গুরুেপূণষ েূমমো পােে েলর চলেলে। এটি এমে এেটি মােম 

যার মােলম আমরা সমগ্র মবলশ্বর মবলোদে, মশক্ষা, সংবাদ, রাজেীমত, গমসপ 

ইতযামদ উপলোগ েরলত পামর | 
 

26 নরিম্বে িােতীয় সংমবিান মর্বস  ালন েো হয় 

োরলত কদলশর সংমবধাে গৃহীত হওয়ার বামর্ষেী উপেলক্ষ প্রমত বের 26 েলেম্বর 

সংমবধাে মদবস মহসালব পােে েরা হয়। 1949 সালের এই মদলে সংমবধাে গৃহীত 

হলয়মেে, যা 26 জােুয়ারী, 1950 সালে োযষের হলয়মেে | এরফলে, োরলতর 

ইমতহালস এেটি েতুে যুলগর সূচো হয়। মদবসটির েক্ষয হে সংমবধালের গুরুে 

সম্বলন্ধ মােুর্লে অবগত েরা | 
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সংেল্প গুপ্ত 71তম িােতীয় গ্রযািমাোে হরয়রেন 

সামবষয়ার Arandjelovac-এ GM Ask 3 রাউড-রমবে ইলেলন্ট 6.5 পলয়ন্ট 

কিার েলর মদ্বতীয় স্থাে অজষ ে েলরলে সংেল্প গুপ্ত | এর সালথই মতমে োরলতর 

71তম গ্রযাডমাোর হলয়লেে। মহারালষ্ট্রর এই কখলোয়াড েুেষালমন্ট চোোেীে 

2500 ইলো করটিং মােষ ও স্পশষ েলরমেলেে। GM  কখতাব অজষ ে েরলত এেজে 

কখলোয়াডলে মতেটি GM মেয়ম সুরমক্ষত েরলত হলব এবং 2,500 Elo পলয়লন্টর 

োইে করটিং অমতিম েরলত হলব। 
 

মমত্রিা গুহ িােরতে 72 তম গ্রযািমাোে মহসারব মরনানীত 

হরয়রেন 

পমিমবলঙ্গর েেোতা শহলরর বামসো মমত্রো গুহ গ্রযাডমাোর মহসালব 

মলোেীত হলয়লেে | এরফলে মতমে োরলতর 72 তম গ্রযাডমাোর হলয়লেে৷  
 

সাম্প্রমতে িােতীয় র্াবা গ্রযািমাোে: 

• 69তম: হমর্ষত রাজা (মহারাষ্ট্র) 

• 70তম: রাজা ঋমেে (লতলেঙ্গাো) 

• 71তম: সংেল্প গুপ্ত (মহারাষ্ট্র) 
 

মামনো বাত্রা এবং অচে না োমাে WTT েরন্টিাে কর্মবল কর্মনস 

রু্নোরমন্ট মিরতরেন 

কেমবে কেমেলস োরতীয় জুটি মামেো বাত্রা এবং অচষ ো মগমরশ োমাথ কিালেমেয়ার 

োলিালত WTT েলন্টডার েুেষালমলন্ট মমহোলদর োবেলসর মশলরাপা মজলতলেে। 

োরতীয় জুটি কমোমেয়া মেয়াজ এবং আমদ্রয়াো মেয়ালজর পুলয়লতষ া মরোে দেলে 

11-3, 11-8, 12-10 কগলম পরামজত েলর মশলরাপাটি কজলতে।  
 

ম্যাক্স িােে ার ন 2021 কমমক্সরো মসটি গ্রযাি মপ্রক্স মিরতরেন 

ম্যাক্স োেষ ালপে(লরে বুে - কেদারল্যাডস) কমমক্সলো মসটির অলোলড্রালমা 

হারমােস রমদ্রলগলজ অেুমষ্ঠত 2021 কমমক্সলো মসটি গ্রযাড মপ্রক্স মজলতলেে। 

সাতবালরর মবশ্ব চযামম্পয়ে েুইস হযামমিে (মামসষমেজ-লগ্রে মব্র্লেে) মদ্বতীয় এবং 

সামজষ ও কপলরজ (লমমক্সলো- করে বুে) তৃতীয় স্থালে কশর্ েলরে।  
 

িােরতে তািামুল ইসলাম মবে মেেবমক্সং চযামম্পয়নমশর  

স্বণে র্ে মিরতরেন 

13 বের বয়সী তাজামুে ইসোম প্রথম োশ্মীমর কমলয় মযমে োরলতর হলয় 

প্রমতমেমধে েলরলেে এবং মমশলরর োয়লরালত অেুমষ্ঠত মবশ্ব মেেবমক্সং 

চযামম্পয়েমশলপ অেূধ্বষ -14 বয়স মবোলগ স্বণষপদে মজলতলেে। তাজামুে ইসোম 

ফাইোলে আলজষ মন্টোর োমেোলে হামরলয়লেে | মতমে উত্তর োশ্মীলরর বামেলপারা 

কজোর এেটি প্রতযন্ত গ্রাম তারেলপারায় জন্মগ্রহণ েলরে। তাজামুে কবটি বাাঁ চাও 

কবটি পডাও (BBBP) মিলমর ব্র্যাড অযাম্বালসের। 
 

কনািাে কিারোমিচ প্যামেরস 37তম মাোসে কখতাব  2021 

মিরতরেন 

কোোে কজালোমেচ(সামবষয়া) ফাইোলে েযামেে কমদলেলদেলে(রামশয়া) 

পরামজত েলর ফ্রালির প্যামরস শহলর তার েযামরয়ালরর 6তম প্যামরস মশলরাপা 

এবং করেেষ  37তম মাোসষ কখতাব মজলতলেে। ফাইোলে কজালোমেচ 4-6, 6-

3, 6-3 কগলম েযামেে কমদলেলদেলে হামরলয়লেে। এই জলয়র সালথ, 

কজালোমেচ করেেষ  7 তম বের কশলর্ এটিমপ মবশ্ব েম্বর 1 র যালঙ্ক থােলবে। 
 

এই হল মবিয়ীরর্ে তামলো: 
 

মবিাগ মবিয়ী োনাে আ  

মসলঙ্গে কোোে কজালোমেচ েযামেে কমদলেলদে 

েবেস 
টিম পুেজ 

মাইলেে কেোস 

মপলয়লর-মহউজ হারবােষ  

মেলোোস মাহুত 
 

কডায়াইন িারিা আন্তিে ামতে মক্ররের্ কেরে অবসরেে ক ািণা 

েরেরেন 

ওলয়ে ইমডজ মিলেে দলের প্রািণ অমধোয়ে কোয়াইে ব্র্ালো আন্তজষ ামতে 

মিলেে কথলে অবসর ক ার্ণা েলরলেে |  মতমে সাতটি টি-লোলয়মন্ট মবশ্বোলপ 

কখলেলেে এবং 2012 এবং 2016 সালে টি-লোলয়মন্ট মশলরাপা কজতা ওলয়ে 

ইমডজ দলের এেজে সদস্য মেলেে। মতমে ব্যােসম্যাে মহসালব 22.23 গড এবং 

115.38 োইে করলের সালথ 1245 রাে েলরলেে এবং মতমে 78 টি উইলেে 

মেলয়লেে। 
 

ISSF কপ্রমসরডন্ট োর ে উরবািনী অনুষ্ঠারন িােত 5 টি  র্ে 

মিরতরে 

োরত উলদ্বাধেী ISSF কপ্রমসলেন্ট োলপ দুটি স্বণষ, দুটি করৌপ্য এবং এেটি কব্র্াঞ্জ 

সহ পাাঁ চটি পদে মেলয় কশর্ েলরলে। শুধুমাত্র আমন্ত্রণ জাোলোর জন্য েুেষালমন্টটি 

কপাল্যালডর রলিালত অেুমষ্ঠত হলয়মেে, কযখালে প্রমতটি শেগাে, মপস্তে এবং 

রাইলফে মবোলগ শীর্ষ 12 জে শুোর অংশ মেলয়মেে। োরলতর মেু োলের দুটি 

কসাো মজলতলেে। 
 

 র্ে মবিয়ীরর্ে অন্তিুে ক্ত: 
 

কসানা 

• 25 মমোর র যামপে ফায়ার মপস্তে মমক্সে টিম প্রমতলযামগতা: মেু োলের 

• 10 মমোর এয়ার মপস্তে মমশ্র দে প্রমতলযামগতা: মেু োলের 
 

মসলিাে 

• মমহোলদর 25 মমোর মপস্তে করৌপ্য ব্যমিগত প্রমতলযামগতা: রামহ সরলোবত 

• পুরুর্লদর 10 মমোর এয়ার মপস্তে ব্যমিগত প্রমতলযামগতা: কসৌরে কচৌধুরী 
 

কিাঞ্জ 

• পুরুর্লদর 10 মমোর এয়ার মপস্তে ব্যমিগত প্রমতলযামগতা: অমেলর্ে োমষা 
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J&K র্ল মবে বমিে িুরডা চযামম্পয়নমশর  প্রেম স্থ্ান অিে ন 

েরেরে 

জমু্ম ও োশ্মীলরর বমধরলদর জুলো দে ফ্রালির প্যামরস োসষাইলত অেুমষ্ঠত মবশ্ব 

বমধর জুলো চযামম্পয়েমশলপ প্রথম স্থাে অজষ ে েলরলে। োরতীয় দলের সদস্য 

রক্ষো কমহে কসমমফাইোলে দমক্ষণ কোমরয়া দেলে হামরলয় কব্র্াঞ্জ পদে 

মজলতলেে। চযামম্পয়েমশপটি ফ্রালির োসষাইলত অেুমষ্ঠত হলয়মেে। 

চযামম্পয়েমশপটির আলয়াজে েলরমেে ‘ইন্টারন্যাশোে েমমটি অফ কস্পােষ স ফর 

য কেফ’। 
 

আোশ কুমাে 2021 AIBA  ুরুিরর্ে মবে চযামম্পয়নমশর  

কিাঞ্জ মিতরলন 

োরতীয় বক্সার আোশ কুমার 05 েলেম্বর, 2021 সামবষয়ার কবেলগ্রলে 2021 

AIBA পুরুর্লদর মবশ্ব বমক্সং চযামম্পয়েমশলপ কব্র্াঞ্জ পদে মজলতলেে। 21 বের 

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

কিালর হালরে । আোশ সপ্তম োরতীয় পুরুর্ বক্সার মযমে মবশ্ব চযামম্পয়েমশলপ 

পদে মজলতলেে। 
 

েমশর্ খান সবেেমনষ্ঠ কবালাে মহরসরব 400টি T-রর্ারয়মন্ট উইরের্ 

মনরয়রেন 

আফগামেস্তালের কেগ-মস্পোর রমশদ খাে দুবাইলত মেউমজল্যালডর মবপলক্ষ তার 

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

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

হলেে মাটিষ ে গাপটিে।  
 

আইমসমস আগামী 10 টি  ুরুিরর্ে মক্ররের্ রু্নোরমরন্টে 

আরয়ািে কর্রশে নাম ক ািণা েরেরে 

আন্তজষ ামতে মিলেে োউমিে (ICC) 2024-2031 সালের ICC পুরুর্লদর 14 

টি সাদা-বে ইলেলন্টর আলয়াজে কদলশর োম ক ার্ণা েলরলে। োরত 2029 

সালের চযামম্পয়ি েমফ এবং 2026 সালের ICC পুরুর্লদর টি-লোলয়মন্ট মবশ্বোপ 

শ্রীেঙ্কার সালথ যুগ্মোলব আলয়াজে েরলত চলেলে | এোডা োরত 2031 সালের 

ICC পুরুর্লদর 50-ওোলরর মবশ্বোপ বাংোলদলশর সালথ  যুগোলব কহাে 

েরলত প্রস্তুত। 

কবােষ  অফ েলন্ট্রাে ফর মিলেে ইে ইমডয়ার কপ্রমসলেন্ট কসৌরে গাঙু্গেী এবং 

মিলেে ওলয়ে ইমডলজর কপ্রমসলেন্ট মরমে িামরে সহ মাটিষ ে কেলেলের 

সোপমতলে আইমসমস কহামেং সাব-েমমটির তোবধালে এেটি প্রমতলযামগতামূেে 

মবমেং প্রমিয়ার মােলম আলয়াজেলদর মেবষাচে েরা েলরমেে | 
 

আইমসমস ইরিরন্টে আরয়ািে: 

 

ইরিন্ট কহাে 

2024 ICC পুরুর্লদর T20 মবশ্বোপ 
মামেষ ে যুিরাষ্ট্র এবং 

ওলয়ে ইমডজ 

2025 ICC পুরুর্লদর চযামম্পয়ি েমফ পামেস্তাে 

2026 ICC পুরুর্লদর T20 মবশ্বোপ োরত ও শ্রীেঙ্কা 

2027 ICC পুরুর্লদর 50 ওোলরর মবশ্বোপ 
দমক্ষণ আমফ্রো, 

মজম্বাবুলয় ও োমমমবয়া 

2028 ICC পুরুর্লদর T20 মবশ্বোপ 
অলেমেয়া ও 

মেউমজল্যাড 

2029 ICC পুরুর্লদর চযামম্পয়ি েমফ োরত 

2030 ICC পুরুর্লদর T20 মবশ্বোপ 
ইংল্যাড, আয়ারল্যাড 

এবং িেল্যাড 

2031 ICC পুরুর্লদর 50 ওোলরর মবশ্বোপ োরত ও বাংোলদশ 
 

লুইস হযামমল্টন 2021 F1 িামিমলয়ান গ্রযাি মপ্রক্স মিরতরেন 

েুইস হযামমিে(মামসষমেজ-লগ্রে মব্র্লেে) 2021 F1 সাও পাওলো গ্রযাড মপ্রক্স 

মজলতলে( যা আলগ ব্র্ামজমেয়াে গ্রযাড মপ্রক্স োলম পমরমচত)। ম্যাক্স 

োেষ ালপে(লরে বুে – কেদারল্যাডস) মদ্বতীয় এবং োেলতমর কবাোস(মামসষমেজ-

মফেল্যাড) ব্র্ামজমেয়াে গ্রযাড মপ্র 2021-এ তৃতীয় হলয়লেে। ম্যাক্স োেষ ালপে 

312.5 পলয়ন্ট মেলয় মবলশ্বর ড্রাইোরলদর তামেোয় এমগলয় রলয়লেে, েুইস 

হযামমিলের (318.5) কথলে 19 পলয়ন্ট এমগলয়। 
 

কসৌেি গাঙু্গলী ICC  ুরুিরর্ে মক্ররের্ েমমটিে কচয়ােম্যান 

মহরসরব মনযুক্ত হরয়রেন  

BCCI-এর সোপমত কসৌরে গাঙু্গেী ICC কবােষ  মমটিং-এর সময় ICC পুরুর্লদর 

মিলেে েমমটির কচয়ারম্যাে মহলসলব মেযুি হলয়লেে। কসৌরে গাঙু্গমে, অমেে 

কুম্বলে এর দ্বারা স্থোমেমর্ি হলবে, মযমে 2012 সালে এই পলদর দাময়ে গ্রহণ 

েলরমেলেে। অমেে কুম্বলে সলবষাি মতেটি পৃথে মােলম, মতে বের কময়ালদর 

মলে পদতযাগ েলরলেে। 

কবােষ  এটিও অেুলমাদে েলরলে কয, পুরুর্লদর কখোর সালথ সামঞ্জস্য েরার জন্য 

মমহোলদর মিলেলে প্রথম-লশ্রণীর মযষাদা এবং A কশ্রণীমবোগ তামেো প্রলয়াগ 

েরা হলব এবং পূবষবতীোলব তা প্রলয়াগ েরা হলব। আগামী মদলে ICC মমহো 

েমমটি ICC মমহো মিলেে েমমটি মহসালব পমরমচত হলব এবং মমহোলদর মিলেে 

মরলপােষ  েরার সমস্ত মসিান্ত কেওয়ার দাময়ে সরাসমর মসইমস (CEC) এর 

রলয়লে।ওলয়ে ইমডলজর মিলেে মসইও (CEO)জমে কগ্রেলে আইমসমস(ICC) 

মমহো মিলেে েমমটিলত মেযুি েরা হলয়লে। 
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মিমিএস লক্ষ্মণ  েবতী িাতীয় মক্ররের্ এোরডমমে (NCA) 

প্রিান মহরসরব র্াময়ত্ব কনরবন 

কবােষ  অফ েলন্ট্রাে ফর মিলেে ইে ইমডয়া (BCCI) সোপমত কসৌরে গাঙু্গমে 

মেমিত েলরলেে কয োরলতর প্রািে ব্যােসম্যাে মেমেএস েক্ষ্মণ জাতীয় 

মিলেে এোলেমমর (NCA) পরবতী প্রধাে হলবে। েক্ষ্মণ তার প্রািে ব্যাটিং 

সহেমী রাহুে দ্রামবলডর োে কথলে দাময়ে কেলবে, মযমে সম্প্রমত রমব শাস্ত্রীর 

কময়াদ কশর্ হওয়ার পর োরতীয় দলের প্রধাে কোচ মহলসলব মেযুি হলয়লেে। 
 

কপরনে গােবাইন মুগুরুিা 2021 WTA ফাইনারল মিরতরেন 

কেমেলস কস্পলের গারবাইে মুগুরুজা ফাইোলে এলস্তামেয়ার অযালেে েন্টামেেলে 

6-3, 7-5 এ পরামজত েলর মেলজর প্রথম WTA ফাইোে কখতাব অজষ ে েলরে। 

মুগুরুজাও প্রথম স্পযামেয়ােষ  মযমে WTA ফাইোে মজলতলেে। মুগুরুজা মদ্বতীয় 

কসলে কব্র্ে কথলে মফলর েডাই েলরে, ম্যালচর কশর্ চারটি কগম মজলত মতমে 

মেলজর কেমরয়ালরর 10তম মশলরাপা মজলত কেে। োবেলস  কচলের বারলবারা 

কিমজলোো এবং োলতমরো মসমেয়ালোো চীো তাইলপই এর হমসলয়হ সু-ওলয়ই  

এবং কবেমজয়ালমর এমেস কমরলেেসলে 6-3, 6-4 কিালর পরামজত েলরলেে। 
 

বামমেংহাম 2022 েমনওরয়লে কগমরস মমহলা মক্ররেরর্ে 

অমিরিে হরত চরলরে 

বামমষংহাম 2022 েমেওলয়েথ কগমলসর প্রথম ম্যালচর ক ার্ণা েরা হলয়লে। 

মমহো মিলেলের টি-লোলয়মন্ট ফরম্যালে েমেওলয়েথ কগমলস অমেলর্ে হলত 

চলেলে | 1998 সংিরলণ মামি-লস্পাটিষ ং কশামপলস কশর্বার মিলেে কখো 

অেুমষ্ঠত হলয়মেে | কুয়াোোমপুলর মমহোলদর মিলেে টি-লোলয়মন্ট প্রমতলযামগতা 

29জুোই কথলে এজবােে কেমেয়ালম অেুমষ্ঠত হলব | কব্র্াঞ্জ এবং স্বণষপদলের 

ম্যাচ 7 আগে অেুমষ্ঠত হলব। 
 

অরেমলয়া তারর্ে প্রেম টি-রর্ারয়মন্ট মবেোর ে মশরো া 

মিরতরে 

ফাইোলে মেউমজল্যাডলে 8 উইলেলে হামরলয় অলেমেয়া তালদর প্রথম টি-

কোলয়মন্ট মবশ্বোলপর মশলরাপা মজলতলে। ফাইোলে 173 রালের োলগষে েখলোই 

সহজ েয় মেন্তু মমলচে মাশষ এবং কেমেে ওয়ােষালরর(38 বলে 53) কদৌেলত তারা 

18.5 ওোলর ম্যাচটি মজলত যায় | ম্যালচর কসরা কখলোয়াড মেবষামচত হলয়লেে 

মমলচে মাশষ। 
 

ICC  ুরুিরর্ে T20 মবেো  2021 সম্পরেে : 

ICC পুরুর্লদর T20 মবশ্বোপ 2021 ওমাে মিলেে এোলেমম গ্রাউলড 17 ই 

অলটাবর 2021 তামরলখ শুরু হলয়মেে | ফাইোে ম্যাচটি 14 েলেম্বর দুবাইলত 

হলয়মেে যখে েুেষালমলন্টর দুটি কসরা দে অলেমেয়া এবং মেউমজল্যাড এলে-

অপলরর সালথ মুলখামুমখ হলয়মেে। োরলত COVID-19 পমরমস্থমতর োরলণ 

সংযুি আরব আমমশষামহলত এবং ওমালে স্থাোন্তমরত েরা হলয়মেে।  
 

2007 কেরে  2021 সাল  যেন্ত মবেোর  মবিয়ীরর্ে তামলো: 
 

2007 কেরে  2021 সাল  যেন্ত মবেোর  মবিয়ীরর্ে তামলো 

সাল মবিয়ী 

2007 ইমডয়া 

2009 পামেস্তাে 

2010 ইংল্যাড 

2012 ওলয়ে ইমডস 

2014 শ্রীেঙ্কা 

2016 ওলয়ে ইমডস 

2021 অরেমলয়া 
 

ICC  ুরুিরর্ে T20 মবেো  মবিয়ীরর্ে তামলো, োনাসে আ , কপ্ল্য়াে 

অফ য মসমেি, র্  োন কিাোে, সরবোচ্চ উইরের্ গ্রহীতা এবং কিনুয সম্পরেে  

মবস্তামেত মবরেিণ মনরচ কর্ওয়া হল: 

 

Year মবিয়ী 
োনাে 

আ  

মসমেরিে 

কসো 

কখরলায়াে 

সবরচরয় 

কবমশ োন 

সংগ্রহোেী 

সবরচরয় 

কবমশ 

উইরের্ 

সংগ্রহোেী 

স্থ্ান 

2021 অরেমলয়া মেউমজল্যাড 
কেমেে 

ওয়ােষার 
বাবর আজম 

ওয়ামেেু 

হাসরাঙ্গা 

ওমাে ও 

সংযুি 

আরব 

আমমরশামহ 

2016 
ওরয়ে 

ইমিি 
ইংল্যাড 

মবরাে 

কোহমে 

তামমম 

ইেবাে 

কমাহাম্মদ 

েবী 
োরত 

2014 শ্রীলংো োরত 
মবরাে 

কোহমে 

মবরাে 

কোহমে 

আহসাে 

মামেে ও 

ইমরাে 

তামহর 

বাংোলদশ 

2012 
ওরয়ে 

ইমিি 
শ্রীেংো 

কশে 

ওয়ােসে 

কশে 

ওয়ােসে 

অজন্তা 

কমমডস 
শ্রীেংো 

2010 ইংল্যাি অলেমেয়া 
কেমেে 

মপোরলসে 

মালহো 

জয়াবধষলে 

োেষ  

ন্যালেস 

ওলয়ে 

ইমডজ 

2009  ামেস্তান শ্রীেংো 
মতেেরলত্ন 

মদেশাে 

মতেেরলত্ন 

মদেশাে 
উমর গুে ইংল্যাড 

2007 িােত পামেস্তাে 
শহীদ 

আমফ্রমদ 

ম্যাথু 

কহলেে 
উমর গুে 

দমক্ষে 

আমফ্রো 
 

2007 কেরে 2021 সাল  যেন্ত কর্শমিমত্তে টি-রর্ারয়মন্ট মবেো  

মবিয়ীরর্ে তামলো কর্রখ কনওয়া যাে: 
 

কর্রশে নাম মবিরয়ে সংখ্যা মবিয়ী বেে 

ওলয়ে ইমডজ 2 2012, 2016 

োরত 1 2007 

পামেস্তাে 1 2009 

ইংল্যাড 1 2010 

শ্রীেংো 1 2014 

অলেমেয়া 1 2021 
 

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


Monthly Current Affairs PDF in Bengali | November 2021 
 

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

 

আরলেিািাে কিরেি মিরয়না কর্মনস ওর ন 2021 মিরতরেন 

জামষাে কপশাদার কেমেস কখলোয়াড আলেেজাডার সাশা কজলরে ইউোইলেে 

কেেস অফ আলমমরো (USA) এর ফ্রামিস টিয়ালফালে পরামজত েলর মেলয়ো 

ওলপে 2021 বা এরলে ব্যাংে ওলপে 2021- মসজলের পঞ্চম ATP মশলরাপা 

মজলতলেে এবং সামমগ্রেোলব তার 18তম মশলরাপা। বতষ মালে  আলেেজাডার 

কজলরে ATP মবশ্ব র যামঙ্কংলয় তৃতীয় স্থালে রলয়লেে। 
 

বসয়র্ মুশতাে আমল ট্রমফ ফাইনাল: তামমলনাড়ু েণোর্েরে হামেরয়রে 

তামমেোডু 152 রাে তাডা েলর েণষােেলে হামরলয় তসয়দ মুশতাে আমে েমফ 

মজলতলে। ব্যােসম্যাে শাহরুখ খাে োেেীয় কশর্ বলে েকা কমলর তামমেোডুলে 

চার উইলেলের করামাঞ্চের জয় প্রদাে েরলত গুরুেপূণষ েূমমো পােে েলরে । 

এই মেলয় তৃতীয়বার তামমেোডু তসয়দ মুশতাে আেী েুেষালমন্ট মজলতলে, এর 

আলগ তামমেোডু 2006-07 এবং 2020-21 সালে মজলতমেে। 
 

2021 ইরন্দারনমশয়া মাোসে রু্নোরমন্ট মিরতরেন কেরন্টা 

কমারমার্া এবং আন কসয়ং 

ব্যােমমন্টলে, 2021 ইলোলেমশয়া মাোসষ সুপার 750 ব্যােমমন্টে েুেষালমলন্ট 

পুরুর্লদর মসলঙ্গে মশলরাপা মজলতলেে জাপালের কেলন্টা কমালমাো, মযমে 

কেেমালেষ র অযাডারস অযান্টেলসেলে 21-17, 21-11-এ হামরলয়লেে। 

েুেষালমন্টটি ইলোলেমশয়ার বামেলত 16 কথলে 21 েলেম্বর, 2021 পযষন্ত অেুমষ্ঠত 

হলয়মেে৷ মমহোলদর মসলঙ্গেলস, দমক্ষণ কোমরয়ার অযাে কসয়ং শীর্ষ বাোই 

জাপালের আোে ইয়ামাগুমচলে 21-17, 21-19 কিালর হামরলয় মশলরাপাটি 

মজলতলেে৷ 
 

2021 ইরন্দারনমশয়া মাোসে মবিয়ীরর্ে তামলো: 

• পুরুর্লদর মসলঙ্গেস: কেলন্টা কমালমাো (জাপাে) 

• মমহোলদর মসলঙ্গেস: আে কসয়ং (দমক্ষণ কোমরয়া) 

• পুরুর্লদর োবে: তাকুলরা হমে এবং ইউলগা কোবায়ামশ (দুজলেই জাপাে) 

• মমহোলদর োবে: োমম মাতসুয়ামা এবং মচহারু মশদা (দুজলেই জাপাে) 

• মমক্সে োবে: কেচালপাে পুয়াোরােুলিাহ এবং সাপমসমর কতরাত্তোচাই 

(উেয় থাইল্যাড) 
 

সব িেরনে মক্ররের্ কেরে অবসরেে ক ািণা েেরলন এমব মড 

মিমলয়াসে 

সব ধরলের মিলেে কথলে অবসলরর ক ার্ণা েলরলেে দমক্ষণ আমফ্রোর প্রািণ 

অমধোয়ে এমব মে মেমেয়াসষ। মতমে ইমতমলেই 2018 সালে আন্তজষ ামতে মিলেে 

কথলে অবসর মেলয়মেলেে। তলব, 2011 সালে ফ্রযাঞ্চাইমজলত কযাগদালের পর 

কথলে এমব মে মেমেয়াসষ এখেও ইমডয়াে মপ্রমময়ার মেলগ (আইমপএে) রয়যাে 

চযালেঞ্জাসষ ব্যাঙ্গালোলরর (আরমসমব) হলয় কখেমেলেে। 37 বের বয়সী এই 

মিলেোর 17 বেলরর দী ষ েযামরয়ালরর সমামপ্তর ক ার্ণা েরলেে, কযখালে মতমে 

কপ্রাটিয়ালদর হলয় 114টি কেে, 228টি ওয়ােলে এবং 78টি টি-লোলয়মন্ট 

কখলেলেে। এমব মে মেমেয়াসষ আরমসমবর হলয় 156 ম্যাচ কখলে 4,491 রাে 

েলরলেে।  
 

লুইস হযামমল্টন 2021 F1 োতাে গ্রযাি মপ্রক্স মিরতরেন 

েুইস হযামমিে (মামসষমেজ-লগ্রে মব্র্লেে), 2021 F1 োতার গ্রযাড মপ্রক্স মজলতলে। 

ম্যাক্স োেষ ালপে (লরে বুে – কেদারল্যাডস) মদ্বতীয় এবং ফােষালো আলোেলসা 

(আল্পাইে-লস্পে) তৃতীয় হলয়লেে। এই জলয়র সালথ, েুইস হযামমিে হলেে প্রথম 

ড্রাইোর মযমে 30টি মেন্ন সামেষ লে ফমুষো 1 মজলতলেে। 
 

2021 এমশয়ান আচে ামে চযামম্পয়নমশর  িােত 7টি  র্ে মর্রয় 

কশি েরেরে 

2021 এমশয়াে আচষ ামর চযামম্পয়েমশপ বাংোলদলশর ঢাোয় অেুমষ্ঠত হলয়মেে। 

োরতীয় তীরোজরা পদে কেমবলে মদ্বতীয় স্থাে দখে েরলত প্রমতলযামগতায় 

সাতটি পদে মজলতলে। এর মলে এেটি স্বণষ, চারটি করৌপ্য এবং দুটি কব্র্াঞ্জ পদে 

রলয়লে। দমক্ষণ কোমরয়া 15টি পদে মজলত পদে কেমবলের শীলর্ষ রলয়লে, কযখালে 

বাংোলদশ 3টি পদে মেলয় তৃতীয় স্থালে রলয়লে। 
 

িােতীয়  র্ে িয়ীরর্ে তামলো 

স্বণে  র্ে 

• মমহোলদর ব্যমিগত কযৌমগে ইলেন্ট: কজযামত সুলরখা কেন্নাম 
 

কেৌপ্য  র্ে 

• পুরুর্লদর দে মরোেষ  ইলেন্ট: প্রবীণ যাদব, েমপে, এবং পাথষ সােুেলখ 

• মমহো দলের মরোেষ  ইলেন্ট: অমঙ্কতা েেত, মরমধ এবং মধু কবদওয়াে 

• পুরুর্লদর পৃথে েম্পাউড ইলেন্ট: অমেলর্ে োমষা 

• মমশ্র দে েম্পাউড ইলেন্ট: ঋর্ে যাদব এবং কজযামত সুলরখা কেন্নাম 
 

কিাঞ্জ  র্ে 

• মমশ্র দে মরোেষ  ইলেন্ট: অমঙ্কতা েেত, েমপে 

• পুরুর্লদর দে েম্পাউড ইলেন্ট: আমাে সাইমে, অমেলর্ে োমষা এবং 

ঋর্ে যাদব 
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েন্নড় সু ােোে  ুমনত োিকুমাে প্রয়াত হরলন 

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

মেংবদমন্ত অমেলেতা রাজকুমালরর কেলে মেলেে। 2002 সালের েমবর পর মতমে 

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

তাাঁ র েৃতয দক্ষতার জন্য মতমে খুবই প্রশংমসত মেলেে। 
 

অরেমলয়াে মেংবর্মন্ত কখরলায়াে অযালান কডমিডসন প্রয়াত 

হরয়রেন 

অলেমেয়ার মেংবদমন্ত কখলোয়ার অযাোে কেমেেসে প্রয়াত হলয়লেে| 1953 

সালে ইংল্যালডর মবপলক্ষ কেে অমেলর্ে েরা এই কবামেং অেরাউডার 

মিলেলের দী ষতম ফরম্যালে 44 ম্যালচ অলেমেয়ার হলয় প্রমতমেমধে েলরমেলেে। 

বাাঁ হামত এই কপসার 20.53 গলডর সালথ 186 টি উইলেে মেলয় মেলজর েযামরয়ার 

কশর্ েলরে। 
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মহরোমশমা  ােমাণমবে কবামা হামলায় কবাঁরচ যাওয়া সুনাও 

সুরবাই প্রয়াত হরলন 

মহলরামশমা পারমাণমবে কবামা হামোয় কবাঁলচ যাওয়া সুোও সুলবাই প্রয়াত 

হলয়লেে| মতমে মেলেে পারমাণমবে অলস্ত্রর মবরুলি এেজে কেতৃস্থােীয় জাপামে 

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

বের বয়লস মতমে প্রয়াত হলয়লেে| এই পারমাণমবে কবামা হামোয় প্রায় 140,000 

জে মােুর্ মেহত হলয়মেে | সুোও সুলবাই পারমাণমবে অস্ত্র মেমূষলের প্রচারণার 

জন্য তার জীবে উৎসগষ েলরমেলেে। মামেষ ে কপ্রমসলেন্ট মহলসলব মহলরামশমা সফলর 

মতমে বারাে ওবামার সলঙ্গও কদখা েলরমেলেে। 
 

মবখ্যাত েযান্সাে মবরশিজ্ঞ  দ্মশ্রীপ্রাপ্ত ডাাঃ মািবন েৃষ্ণান নায়াে 

প্রয়াত হরয়রেন 

এেজে মবমশষ্ট্ েযািার মবলশর্জ্ঞ এবং আঞ্চমেে েযািার কেলন্দ্রর(RCC) 

প্রমতষ্ঠাতা ও পদ্মশ্রী পুরিারপ্রাপ্ত োাঃ মাধবে েৃষ্ণাে োয়ার প্রয়াত হলেে| মতমে 

োরলতর জাতীয় েযািার মেয়ন্ত্রণ পমরেল্পো প্রস্তুতোরী মবলশর্জ্ঞ দলের সদস্য 

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

মবলশর্জ্ঞ পরামশষে প্যালেলেও োজ েলরলেে। োরত সরোর তালে 2001 

সালে কমমেমসলের জন্য পদ্মশ্রী মদলয় সম্মামেত েলরলে। 
 

আফগামনস্তারনে প্রাক্তণ প্রিানমন্ত্রী আহমর্ শাহ আহমর্িাই 

প্রয়াত হরয়রেন 

আফগামেস্তালের প্রািে প্রধােমন্ত্রী (PM) এবং এেজে মবখ্যাত মজহামদ কেতা 

আহলমদ শাহ আহমদজাই  আফগামেস্তালের োবুলে 77 বের বয়লস প্রয়াত 

হলয়লেে। আহলমদ শাহ আহমাদজাই 1995-1996 সালে 1996 তালেবাে 

কেেওোলরর আলগ কপ্রমসলেন্ট বুরহােউমেে রব্বােীর অধীলে আফগামেস্তালের 

োরপ্রাপ্ত প্রধােমন্ত্রী মহলসলব দাময়ে পােে েলরমেলেে। 
 

কদ্রাণাচাযে   ুেিােপ্রাপ্ত মবমশষ্ট্ মক্ররের্ কোচ তােে মসনহা 

প্রয়াত হরয়রেন 

মবখ্যাত মিলেে কোচ এবং কদ্রাণাচাযষ পুরিারপ্রাপ্ত তারে মসেহা দী ষ অসুস্থতার 

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

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

আমশস কেহরা, মশখর ধাওয়াে এবং ঋর্ে পালন্তর মলতা োরলতর কসরা 

মিলেোরলদর প্রমশক্ষলণর জন্য পমরমচত । 
 

র্াশেমনে কোরনরু োমেৃষ্ণ োও প্রয়াত হরয়রেন 

মবখ্যাত মশক্ষামবদ, মশক্ষে এবং দাশষমেে কোলেরু রামেৃষ্ণ রাও মারা কগলেে। 

মতমে এেজে আন্তজষ ামতেোলব স্বীেৃত মলোমবজ্ঞােী মেলেে এবং ইউএস-মেমত্তে 

প্যারাসাইলোেমজেযাে অযালসামসলয়শে এবং োরতীয় অযাোলেমম অফ 

অযাোলয়ে সাইলোেমজর সোপমত মহলসলব দাময়ে পােে েলরলেে। 2011 সালে 

মতমে পদ্মশ্রী পুরিার োে েলরে। 
 

র্মক্ষণ আমিোে প্রাক্তণ কপ্রমসরডন্ট এবং কনারবল িয়ী 

কিরডমেে উইরলম মড িােে  প্রয়াত হরয়রেন 

দমক্ষণ আমফ্রোর প্রািে কপ্রমসলেন্ট এবং কেতৃেদােোরী কদলশর সবষলশর্ 

কশ্বতাঙ্গ ব্যমি কফ্রলেমরে উইলেম মে িােষ  েযািালর আিান্ত হলয় প্রয়াত 

হলয়লেে | মতমে 1989 সালের কসলেম্বর কথলে 1994 সালের কম মাস পযষন্ত 

রাষ্ট্রপ্রধাে মেলেে। 1993 সালে মে িােষ  এবং কেেসে ম্যালডো বণষবালদর 

অবসালে উলল্লখলযাগ্য েূমমো রাখার জন্য কযৌথোলব কোলবে শামন্ত পুরিার পাে। 
 

প্রবীণ ক্রীড়া িাোিাষ্যোে এবং ফুর্বল মবরশিজ্ঞ নমি 

ো ামডয়া প্রয়াত হরয়রেন 

প্রবীণ কেখে, ফুেবে সাংবামদে এবং িীডা ধারাোষ্যোর েমে োপামেয়া 

স্বাস্থযগত জটিেতার োরলণ প্রয়াত হলয়লেে | তালে প্রায়ই 'োরতীয় ফুেবলের 

েণ্ঠস্বর' বো হলতা। এই মবখ্যাত ধারাোষ্যোর েয়টি মফফা মবশ্বোপ, কসইসালথ 

অমেমম্পে, এমশয়াে কগমস এবং েমেওলয়েথ কগমস েোর েলরমেলেে। 

এেজে কেখে মহসালব োপামেয়া কবয়ারফুে েু বুেস, য কমমে োইেস অফ 

ইমডয়াে ফুেবলের মলতা বই মেলখলেে। 
 

মবখ্যাত কলখে আনন্দ শঙ্কে  ািয প্রয়াত হরয়রেন 

মবশ্ব মহেু পমরর্লদর (VHP) প্রািে সহ-সোপমত আেে শঙ্কর পাডয প্রয়াত 

হলয়লেে | মৃতুযোলে তার বয়স মেে 99 বেলররও কবমশ। মতমে মেলেে এেজে 

মবমশষ্ট্ কেখে এবং বুমিজীবী, মযমে ইমতহাস, জেেীমত এবং আোমত্মেতার উপর 

ব্যাপেোলব মেলখলেে। মতমে VHP-লত সমিয় মেলেে এবং সমাজলসবার 

উলেলে মোঃস্বাথষোলব োজ েলরমেলেে। 
 

মবে মবখ্যাত মেংবর্মন্ত কলখে উইলবাে মস্মে প্রয়াত হরয়রেন 

আন্তজষ ামতেোলব মবখ্যাত জামম্বয়ায় জন্মগ্রহণোরী দমক্ষণ আমফ্রোে কেখে 

উইেবার মস্মথ প্রয়াত হলয়লেে | মৃতুযোলে মতমে 88 বের বয়সী মেলেে। মবশ্বব্যাপী 

সবষামধে মবমিত বইলয়র কেখে 49টি উপন্যাস মেলখলেে এবং 30টিরও কবমশ 

োর্ায় মবশ্বব্যাপী 140 মমমেয়লেরও কবমশ েমপ মবমি েলরলেে। মতমে 1964 সালে 

তার প্রথম উপন্যাস " When the Lion Feeds" এর মােলম খ্যামত অজষ ে 

েলরমেলেে যা 15 টি মসকুযলয়ে সহ চেমিলত্র পমরণত হলয়মেে। মস্মথ 2018 সালে 

তার আত্মজীবেী "On Leopard Rock" প্রোশ েলরলেে। 
 

 দ্মমবিূিণ  ুেিােপ্রাপ্ত ইমতহাসমবর্ ও কলখে বাবাসারহব 

 ুেন্দরে প্রয়াত হরয়রেন 

মবখ্যাত ইমতহাসমবদ, বিা এবং মহারালষ্ট্রর প্রখ্যাত কেখে বেওয়ান্ত কমালরশ্বর 

পুরেলর প্রয়াত হলয়লেে| মৃতুযর সময় তাাঁ র বয়স মেে 99 বের । কেখে 

‘বাবাসালহব পুরের’ োলম পমরমচত মেলেে। পুরেলর মারাঠা কযািা রাজা েত্রপমত 

মশবাজী মহারাজ সম্পলেষ  ব্যাপেোলব মেলখলেে। মতমে 'মশব শামহর' উপামধ গ্রহণ 

েলরমেলেে যার আক্ষমরে অথষ ‘মশবাজীর বােষ ’। মতমে 25 জােুয়ারী 2019-এ 

োরলতর মদ্বতীয়-সলবষাি কবসামমরে পুরিার পদ্মমবেূর্লণ েূমর্ত হে। 
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মবখ্যাত িােতীয় কলখে মানু্ন িািােী প্রয়াত হরয়রেন 

মবখ্যাত কেখে মানু্ন োডারী প্রয়াত হলয়লেে | মৃতুযোলে মতমে 90 বের বয়সী 

মেলেে। মতমে 1931 সালে মেপ্রলদলশর োেপুরা শহলর জন্মগ্রহণ েলরে এবং 

রাজস্থালের আজমীলর কবলড ওলঠে। তার বাবা সুখসম্পাত রাই মেলেে এেজে 

স্বাধীেতা সংগ্রামী, মযমে ইংলরমজ কথলে মহমে এবং ইংলরমজ কথলে মারাঠি 

অমেধালে োজ েরলতে। োডারী মহমে সামহলতযর েময় োহামে আলোেলের 

অন্যতম প্রধাে সদস্য মেলেে। 

োডারীর মেেু উলল্লখলযাগ্য োলজর মলে রলয়লে মহালোজ (1979), এে কেে 

সাইোব (1962), ইলয়ই সাচ হযায় অর আমেয়া োহামেয়া (1966), মতে মেগালহে 

এে তাসেীর (1969), এবং মত্রশঙ্কু  
 

র্মক্ষণ আমিোে প্রাক্তণ কপ্রমসরডন্ট এবং কনারবল িয়ী 

কিরডমেে উইরলম মড িােে  প্রয়াত হরয়রেন 

দমক্ষণ আমফ্রোর প্রািে কপ্রমসলেন্ট এবং কেতৃেদােোরী কদলশর সবষলশর্ 

কশ্বতাঙ্গ ব্যমি কফ্রলেমরে উইলেম মে িােষ  েযািালর আিান্ত হলয় প্রয়াত 

হলয়লেে | মতমে 1989 সালের কসলেম্বর কথলে 1994 সালের কম মাস পযষন্ত 

রাষ্ট্রপ্রধাে মেলেে। 1993 সালে মে িােষ  এবং কেেসে ম্যালডো বণষবালদর 

অবসালে উলল্লখলযাগ্য েূমমো রাখার জন্য কযৌথোলব কোলবে শামন্ত পুরিার পাে। 
 

প্রবীণ ক্রীড়া িাোিাষ্যোে এবং ফুর্বল মবরশিজ্ঞ নমি 

ো ামডয়া প্রয়াত হরয়রেন 

প্রবীণ কেখে, ফুেবে সাংবামদে এবং িীডা ধারাোষ্যোর েমে োপামেয়া 

স্বাস্থযগত জটিেতার োরলণ প্রয়াত হলয়লেে | তালে প্রায়ই 'োরতীয় ফুেবলের 

েণ্ঠস্বর' বো হলতা। এই মবখ্যাত ধারাোষ্যোর েয়টি মফফা মবশ্বোপ, কসইসালথ 

অমেমম্পে, এমশয়াে কগমস এবং েমেওলয়েথ কগমস েোর েলরমেলেে। 

এেজে কেখে মহসালব োপামেয়া কবয়ারফুে েু বুেস, য কমমে োইেস অফ 

ইমডয়াে ফুেবলের মলতা বই মেলখলেে। 
 

মবখ্যাত কলখে আনন্দ শঙ্কে  ািয প্রয়াত হরয়রেন 

মবশ্ব মহেু পমরর্লদর (VHP) প্রািে সহ-সোপমত আেে শঙ্কর পাডয প্রয়াত 

হলয়লেে | মৃতুযোলে তার বয়স মেে 99 বেলররও কবমশ। মতমে মেলেে এেজে 

মবমশষ্ট্ কেখে এবং বুমিজীবী, মযমে ইমতহাস, জেেীমত এবং আোমত্মেতার উপর 

ব্যাপেোলব মেলখলেে। মতমে VHP-লত সমিয় মেলেে এবং সমাজলসবার 

উলেলে মোঃস্বাথষোলব োজ েলরমেলেে। 
 

মবে মবখ্যাত মেংবর্মন্ত কলখে উইলবাে মস্মে প্রয়াত হরয়রেন 

আন্তজষ ামতেোলব মবখ্যাত জামম্বয়ায় জন্মগ্রহণোরী দমক্ষণ আমফ্রোে কেখে 

উইেবার মস্মথ প্রয়াত হলয়লেে | মৃতুযোলে মতমে 88 বের বয়সী মেলেে। মবশ্বব্যাপী 

সবষামধে মবমিত বইলয়র কেখে 49টি উপন্যাস মেলখলেে এবং 30টিরও কবমশ 

োর্ায় মবশ্বব্যাপী 140 মমমেয়লেরও কবমশ েমপ মবমি েলরলেে। মতমে 1964 সালে 

তার প্রথম উপন্যাস " When the Lion Feeds" এর মােলম খ্যামত অজষ ে 

েলরমেলেে যা 15 টি মসকুযলয়ে সহ চেমিলত্র পমরণত হলয়মেে। মস্মথ 2018 সালে 

তার আত্মজীবেী "On Leopard Rock" প্রোশ েলরলেে। 
 

 দ্মমবিূিণ  ুেিােপ্রাপ্ত ইমতহাসমবর্ ও কলখে বাবাসারহব 

 ুেন্দরে প্রয়াত হরয়রেন 

মবখ্যাত ইমতহাসমবদ, বিা এবং মহারালষ্ট্রর প্রখ্যাত কেখে বেওয়ান্ত কমালরশ্বর 

পুরেলর প্রয়াত হলয়লেে| মৃতুযর সময় তাাঁ র বয়স মেে 99 বের । কেখে 

‘বাবাসালহব পুরের’ োলম পমরমচত মেলেে। পুরেলর মারাঠা কযািা রাজা েত্রপমত 

মশবাজী মহারাজ সম্পলেষ  ব্যাপেোলব মেলখলেে। মতমে 'মশব শামহর' উপামধ গ্রহণ 

েলরমেলেে যার আক্ষমরে অথষ ‘মশবাজীর বােষ ’। মতমে 25 জােুয়ারী 2019-এ 

োরলতর মদ্বতীয়-সলবষাি কবসামমরে পুরিার পদ্মমবেূর্লণ েূমর্ত হে। 
 

প্রবীণ  াঞ্জামব কফাে গায়ে গুেমমত বাওয়া প্রয়াত  হরলন 

মবখ্যাত পাঞ্জামব কফাে গায়ে গুরমমত বাওয়া দী ষ অসুস্থতার পর মারা কগলেে। 

মৃতুযোলে মতমে 77 বের বয়সী মেলেে। গুরমমত তার দী ষ 'কহে' (এেটি পাঞ্জামব 

কফাে গালের কব্র্থলেস ওলপমেং, যা "লহা" বলে এেটি অেুে তরলঙ্গর সালথ এেটি 

সুলরো েণ্ঠ ততমর েলর) এর জন্য সবলচলয় কবমশ পমরমচত মেে, যা মতমে প্রায় 45 

কসলেড ধলর রাখলত পালরে। মতমে দূরদশষলে অমেেয় শুরু েরার পলর খ্যামত 

অজষ ে েলরে এবং এইোলব জাতীয় কেমেমেশে চযালেলে উপমস্থত হওয়া প্রথম 

পাঞ্জামব মমহো গাময়ো হলয় ওলঠে। 
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3য় কগায়া কমমের্াইম েনরিি 2021 শুরু হরয়রে 

কগায়া কমমরোইম েেলিে(GMC) 2021-এর তৃতীয় সংিরণ োরতীয় 

কেৌবামহেী 07 কথলে 09 েলেম্বর, 2021 পযষন্ত কগায়ার কেোে ওয়ার েলেলজ 

আলয়াজে েলরলে। কেৌবামহেীর প্রধাে অযােমমরাে েরমবীর মসং সলম্মেলে 

সোপমতে েরলবে। 2021 GMC-এর মথম হে "Maritime Security and 

Emerging Non-Traditional Threats: A Case for Proactive Role 

for IOR Navies"। 

12টি োরত মহাসাগরীয় অঞ্চলের(IOR) কদলশর কেৌবামহেীর প্রধাে/লমমরোইম 

কফালসষর প্রধােরা এই েেলিলে অংশগ্রহণ েরলেে, যার মলে রলয়লে 

বাংোলদশ, েলমালরাস, ইলোলেমশয়া, মাদাগািার, মােলয়মশয়া, মােদ্বীপ, 

মমরশাস, মায়ােমার, কসইলচলেস, মসঙ্গাপুর, শ্রীেঙ্কা এবং থাইল্যাড। েেলিেটি 

োরত মহাসাগর অঞ্চলের অপ্রচমেত হুমমে এবং অন্যান্য মবর্য় মেলয় আলোচো 

েরার জন্য এেটি েযােফমষ প্রদাে েলর। 
 

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

েরেরে 

ইসরালয়লের ওেদা এয়ারলবলস IAF-এর মমরাজ 2000 মবমাে কিায়াড্রলের সালথ 

ব্লু ফ্লযাগ 2021 আন্তজষ ামতে বহুপামক্ষে যুি এক্সারসাইলজ কমাে 84 জে োরতীয় 

মবমােবামহেী(IAF) েমী অংশ মেলয়মেলেে। ব্লু ফ্লযাগ 2021 এর মথম হে: : 

Integration of fourth and fifth-generation aircraft in complex 

operational scenarios 

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

জামষামে, ফ্রাি, ইতামে, মগ্রস এবং ইসরাইে। 
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6তম িােত-িান্স মব ামক্ষে কসনা মহড়া ‘EX SHAKTI 2021’ 

শুরু হরয়রে 

োরত এবং ফ্রালির কেৌবামহেী 15 কথলে 26 েলেম্বর, 2021 পযষন্ত ফ্রালির 
কফ্রজুলস মদ্ববামর্ষে প্রমশক্ষণ মহডা "EX SHAKTI 2021" এর 6তম সংিরণ 
পমরচামেত হলে। োরতীয় কসোবামহেীর প্রমতমেমধে েরলব কগাখষা রাইলফেস 
পদামতে ব্যাোমেয়ে এবং ফ্রাি কসোবামহেীর প্রমতমেমধে েরলব 6তম োইে 
আমষােষ  মব্র্লগলের 21 তম কমমরে ইেফযামন্ট্র করমজলমলন্টর তসন্যরা। 
 

ইরন্দা োই সমমিত প্যারট্রারলে 32তম সংিেণ শুরু হরয়রে৷ 

োরতীয় কেৌবামহেী এবং রয়যাে থাই কেৌবামহেীর মলে োরত-থাইল্যাড সমমন্বত 
প্যালোে(ইলো-থাই েপষযাে) এর 32তম সংিরণ 12-14 েলেম্বর 2021 কথলে 
পমরচামেত হলে । োরতীয় কেৌ জাহাজ(INS) োমুষে এবং  ম্যালজমেস থাইল্যাড 
জাহাজ (এইচটিএমএস) োয়ােচে এই েপষাে-এ অংশগ্রহণ েলরলে। 
 

INS মবশাখা ত্তনম িােতীয় কনৌবামহনীরত েমমশনপ্রাপ্ত হরয়রে 

এেটি P15B মেেথ গাইলেে-মমসাইে কেেয়ার ‘INS মবশাখাপত্তেম’ 
মুম্বাইলয়র কেোে েেইয়ালেষ  োরতীয় কেৌবামহেীলত েমমশে েরা হলয়লে। এটি 
চারটি 'মবশাখাপত্তেম' এর  মমসাইে কেেয়ালরর মলে প্রথম। এটি োরতীয় 
কেৌবামহেীর অেযন্তরীণ অগষাোইলজশে ‘মেলরটলরে অফ কেোে’ দ্বারা মেজাইে 
েরা হলয়লে এবং মাজাগে েে মশপমবর্ল্াসষ মেমমলেে, মুম্বাই দ্বারা মেমমষত হলয়লে। 
INS মবশাখাপত্তেলমর তদ ষয 163 মমোর, প্রস্থ 17 মমোর এবং ওজে 7,400 েে। 
রক্ষামন্ত্রী শ্রী রাজোথ মসংলয়র উপমস্থমতলত এটি চােু েরা হলয়মেে। 
 

িােত, মালবী  ও শ্রীলঙ্কা মববামিেে মত্র ক্ষীয় মহড়া ‘রর্ামস্ত’ এে 

 মেচালনা েরেরে 
এেটি শামন্তপূণষ ও মস্থমতশীে োরত মহাসাগরীয়  অঞ্চলের জন্য আঞ্চমেে 
মেরাপত্তা গঠলের উলেলে মােদ্বীপ, োরত এবং শ্রীেঙ্কার মলে 5 মদেব্যাপী 

মদ্ববামর্ষে মত্রপক্ষীয় মহডা 'কর্ামস্ত'  20-24 েলেম্বর 2021 পযষন্ত মােদ্বীলপ 
পমরচামেত হলয়মেে। মহডাটি 3 টি কদলশর কোে গােষ লদর মলে মদ্ববামর্ষেোলব 
পমরচামেত হয়। এই বের মহডাটি  শুরু হওয়ার 30 তম বের সমূ্পণষ  েলরলে। 
োরতীয় কোে গােষ  জাহাজ, ইমন্টলগ্রলেে কোে গােষ  মশপ (ICGS) বজ্র ও  
অপূবষ এবং শ্রীেঙ্কার  কোে গােষ  মশপ (SLCGS) সুরক্ষা মহডায় অংশগ্রহণ 
েলরলে। োরত-মােদ্বীপ-শ্রীেঙ্কা মত্র-পামক্ষে মহডা 'কদামস্ত'-এর েক্ষয হে এই 
মতেটি  কদলশর মলে বনু্ধেলে আরও দৃঢ় েরা, পারস্পমরে অপালরশোে সক্ষমতা 
বৃমি েরা এবং আন্তাঃোযষক্ষমতা অেুশীেে েরা এবং মােদ্বীপ, োরত ও শ্রীেঙ্কার 
কোে গােষ লদর মলে সহলযামগতা গলড কতাো। 
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শঙ্কে আচারযেে কলখা " An Economist at Home and 

Abroad: A Personal Journey " মশরোনারমে এেটি নতুন বই 

প্রোমশত হল 

মবখ্যাত অথষেীমতমবদ এবং োরত সরোলরর প্রািে প্রধাে অথষনেমতে উপলদষ্ট্া, 

োঃ শঙ্কর আচাযষ " An Economist at Home and Abroad: A Personal 

Journey " োলম এেটি েতুে বই মেলখলেে। বইটিলত সবলচলয় দক্ষ পমেমস 

অথষেীমতমবদ োঃ শঙ্কর আচালযষর কপশাগত এবং ব্যমিগত জীবে তুলে ধরা হলয়লে। 
 

মত্র ুের্মন মসং এবং আমর্ল হুরসরনে কলখা  "Nehru: The 

Debates that Defined India" নামে এেটি প্রোমশত হরয়রে 

মত্রপুরদমে মসং এবং আমদে হুলসলের কেখা " Nehru: The Debates that 

Defined India" মশলরাোলমর এেটি বই প্রোমশত হলয়লে । এই বইটির মােলম 

োরলতর প্রথম এবং সবলচলয় দী ষ কময়াদী প্রধােমন্ত্রী জওহরোে কেহরু সম্বলন্ধ  

বণষো েরা হলয়লে | 
 

সালমান খুেমশরর্ে "Sunrise over Ayodhya – Nationhood 

in our Times" নামে এেটি নতুন বই প্রোমশত হরয়রে 

প্রািে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং েংলগ্রস কেতা সােমাে খুরমশদ সম্প্রমত অলযাো রালয়র 

উপর এেটি বই প্রোমশত েলরলেে | বইটির োম “Sunrise over Ayodhya 

– Nationhood in our Times” । খুরশীদ বলেে, “মােুর্ কেলবমেে রায় 

আসলত এেশ বের কেলগ যালব। রালয়র পলর, কোলেরা সম্ভবত এটি ো পলড বা 

ো বুলঝই মতামত মদলত শুরু েলরমেে কয সুমপ্রম কোেষ  েী, কেে বা েীোলব রায় 

মদলয়লে।” 
 

অসীম চাওলাে কলখা ‘Finding A Straight Line Between 

Twists and Turns' নামে এেটি নতুন বই প্রোমশত হরয়রে 

োরলতর অন্যতম প্রধাে ের আইেজীবী এবং সুপমরমচত আন্তজষ ামতে েযাক্স এবং 

েীমত মবলশর্জ্ঞ অসীম চাওো তার েতুে বই " Finding A Straight Line 

Between Twists and Turns – An Imperfect, Yet Honest 

Reflections on the Indian Tax Landscape" প্রোশ েলরলেে | বইটি 

ম্যাট্রিক্স পাবমেশাসষ দ্বারা প্রোমশত হলয়লে ৷ বইটি এে দশে ধলর োরতীয় েযাক্স 

ল্যাডলিলপর জাতীয় এবং আন্তজষ ামতে উেলয়রই গেীর মবলের্ণ প্রদাে েলর । 
 

িািে চরটা াধ্যায় েমচত " The Cinema of Satyajit Ray " 

নামে এেটি নতুন বই প্রোমশত হরয়রে 

কেখে োির চলট্টাপাোলয়র কেখা এবং ওলয়েল্যাড দ্বারা প্রোমশত ‘The 

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

কযখালে মেংবদন্তী োরতীয় চেমিত্র মেমষাতা - সতযমজৎ রালয়র জীবে সম্বলন্ধ বমণষত 

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

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

Sequeira"(2018) এর মলতা উপন্যাসও মেলখলেে। 
 

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


Monthly Current Affairs PDF in Bengali | November 2021 
 

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

 

প্রর্ী  ম্যাগামিরনে ’Not just cricket: A Reporters 

Journey’’  মশরোনারমে এেটি বই প্রোমশত হরত চরলরে 

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

মশলরাোলমর এেটি বই 2021 সালের মেলসম্বলর প্রোমশত হলত চলেলে৷ বইটি 

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

মেলয় সাংবামদে প্রদীপ ম্যাগামজে মেলখলেে৷ মতমে " Not quite cricket" বইটির 

কেখে, যা ম্যাচ মফমক্সং কেলেঙ্কামর মেলয় কেখা হলয়লে | 
 

সুিা মূমতে  "The Sage with Two Horns: Unusual Tales 

from Mythology’ নামে এেটি বই মলরখরেন 

ইেলফামসস ফাউলডশলের কচয়ারপাসষে এবং মবখ্যাত এেজে কেখে  সুধা মূমতষ  " 

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

এেটি বই প্রোশ েলরলেে, এটি " Unusual Tales from Mythology" 

মসমরলজর 5 তম এবং কশর্ বই। মসমরজটিলত রাজা, রাণী, কদবী, কদবতা, ঋমর্ এবং 

অসাধারণ জ্ঞােী পুরুর্ ও মমহোলদর গল্প বমণষত আলে | 
 

ডাঃ অিয় কুমাে ‘FORCE IN STATECRAFT’ নারম এেটি 

বই প্রোশ েরেরেন 

োরলতর প্রমতরক্ষা সমচব োঃ অজয় কুমার েয়ামদমল্ললত ‘FORCE IN 

STATECRAFT’ োলম এেটি বই প্রোশ েলরলেে। বইটি মবলদ্রাহ-মবলরাধী 

অমেযাে, উত্তর-পূলবষ সং র্ষ, মবমাে শমি, পারমাণমবে েমঙ্গ ইতযামদ মবর্লয়র 

উপর প্রবলন্ধর সংেেে | 

এটি ন্যাশোে মেলফি েলেলজর (এেমেমস) েমাডযান্ট এয়ার মাশষাে দীলপেু 

কচৌধুরী এবং এেমেমস এয়ার োইস মাশষাে (েটর) অজুষ ে সুব্র্ামামেয়াম (অব.) এর 

কপ্রমসলেলন্টর কচয়ার অফ এমক্সলেি দ্বারা সংেমেত হলয়লে।  
 

অিয় মেব্বাে এবং সালমান আমনস কসারিে "আনোেমলং 

ইমিয়া" মশরোনারমে এেটি বই প্রোমশত হরয়রে 

"আেোেমেং ইমডয়া: হােষ  েুথস অযাড মিয়ার চলয়স ফর ইলোেমমে 

মরোইোে" মশলরাোলমর এেটি বই মেলখলেে অজয় মেব্বার এবং সােমাে আমেস 

কসাজ।  
 

বান মে মুন প্রোশ েরেরেন তাে আত্মিীবনী " Resolved: 

Uniting Nations in a Divided World’  

জামতসংল র প্রািণ মহাসমচব বাে মে মুলের ‘Resolved: Uniting Nations 

in a Divided World’  োমে এেটি আত্মজীবেী প্রোমশত হলয়লে । এই 

বইটিলত মতমে তার জীবলের মবমেন্ন অমেজ্ঞতা এবং চযালেঞ্জগুমে বণষো েলরলেে 

| মতমে দুবার 5 বেলরর কময়ালদ (2007-2016) জামতসংল র 8 তম মহাসমচব 

মহলসলব দাময়ে পােে েলরমেলেে। 

হাপষারেমেি ইমডয়া দ্বারা প্রোমশত ‘Resolved: Uniting Nations in a 

Divided World’-এ, বাে মে মুলের বণষো েলরলেে কয েীোলব মতমে "যুলির 

মশশু" কথলে "শামন্তর মােুর্" হলয়মেলেে। প্রািে জামতসং  মহাসমচব বাে মে 

মুলের প্রথম কূেনেমতে কপামেং োরলত মেে এবং মতমে োরলতর সালথ এেটি 

মবলশর্ সংলযাগ গলড তুলেমেলেে| 
 

অমিমিৎ বরন্দযা াধ্যায় " Cooking to Save your Life " নারম 

এেটি বই মলরখরেন 

োরতীয় বংলশাদ্ভূত আলমমরোে অথষেীমতমবদ এবং কোলবে মবজয়ী, অমেমজৎ 

ব্যাোমজষ  " Cooking to Save your Life" মশলরাোলমর এেটি েতুে বই 

মেলখলেে। ফ্রাি মেমত্তে মচত্রমশল্পী মশলয়ে অমেোর দ্বারা মচমত্রত বইটি জাগারেে 

বুেস দ্বারা প্রোমশত হলয়লে। মবশ্বব্যাপী দামরদ্রযতা দূরীেরলণ তালদর পরীক্ষামূেে 

পিমতর জন্য মতমে এথার েুলফ্লা এবং মাইলেে কিমালরর সালথ 2019 সালে 

অথষনেমতে মবজ্ঞালে কোলবে কমলমামরয়াে পুরিার মজলতমেলেে। 
 

বসয়র্ আেবেউমেরনে কলখা " India vs UK: The Story of 

an Unprecedented Diplomatic Win" নামে এেটি নতুন বই 

প্রোমশত হরয়রে 

মসমেয়র োরতীয় কূেেীমতে, তসয়দ আেবরউমেে " India vs UK: The 

Story of an Unprecedented Diplomatic Win" মশলরাোলমর এেটি 

েতুে বই মেলখলেে। বইটিলত 2017 সালে ইন্টারন্যাশোে কোেষ  অফ জামেস 

(ICJ) এর মেবষাচলে যুিরালজযর মবরুলি োরলতর জলয়র কেপলথ্যর মববরণ 

রলয়লে।  
 

'শ্রীমাদ্রায়ণম' বইটি প্রোশ েেরলন উ োষ্ট্র মত এম কিঙ্কাইয়া 

নাইডু 

হায়দ্রাবালদ 'শ্রীমাদ্রায়ণম' োমে বইটি প্রোশ েলরলেে উপরাষ্ট্রপমত এম কেঙ্কাইয়া 

োইেু।  এটি মেলখলেে শশীমেরাোচাযষ।  এটি েগবাে রালমর কেতৃে, সুশাসে এবং 

আইলের শাসে সম্পলেষ  মেমখত।  মতমে তরুণলদর মলে মবমেন্ন োরতীয় োর্ার 

সামহতযেমষ এবং োমব্যে োজগুমেলে জেমপ্রয় েরার প্রলয়াজেীয়তার উপরও 

কজার কদে। 
 

িােতীয় মশল্পেলাে উ ে বই মলখরলন মশল্প ইমতহাসমবর্ মবএন 

কগাস্বামী 

মবমশষ্ট্ মশল্প ইমতহাসমবদ এবং পদ্ম পুরিারপ্রাপ্ত, মব্র্মজের োথ কগাস্বামী োরতীয় 

মশল্পেোর উপর এেটি েতুে বই মেলখলেে, যার মশলরাোম রলয়লে 

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

themes, and More”।  কপঙু্গইে র্যাডম হাউস ইমডয়ার অমজষ ত বইটি 2022 

সালের জােুয়ামরলত প্রোমশত হলব। এই বইটিলত, মবএে কগাস্বামী মশল্পেোর মবমেন্ন 

মবর্য় মেলয় আলোচো েলরলেে।এই বইটির মােলম, কগাস্বামী মশল্পেোর মবমেন্ন 

মবর্লয় পাঠেলদর জামেলয়লেে।   
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Miscellaneous News in Bengali 
 

'Vax' শব্দটি অক্সরফাডে  ইংমলশ মডেশনামেে ওয়াডে  অফ য 

ইয়াে 2021 মনবোমচত হরয়রে  

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

শব্দ মহলসলব কবলে কেওয়া হলয়লে। েযাক্স ল্যাটিে শব্দ Vacca কথলে এলসলে, 

যার অথষ গরু। েযাক্স েযােমসেগুমের এেটি সংমক্ষপ্ত রূপ মহসালব ব্যবহৃত হয় এবং 

এর অথষ হে এেটি পদাথষ যা এেজে ব্যমির শরীলর প্রলবশ েরালো হয় যালত 

তালে এেটি করাগ কথলে রক্ষা েরা যায়। কোমেে-19 মহামারীর োরলণ, েবে-

েযাক্সে, আেেযাক্সে এবং অযামন্ট-েযাক্সার-এর মলতা শব্দগুমে সহ 2021 সালে 

েযােমসে সম্পমেষ ত শব্দগুমে কবলডলে। 
 

িরুেী ব্যবহারেে িন্য িােত বারয়ারর্রেে কোিযামক্সনরে 

WHO বাো  অনুরমার্ন কর্ওয়া হরয়রে 

োরত বালয়ালেলের কোেযামক্সে WHO-এর অেুলমাদে কপলয়লে | প্রযুমিগত 

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

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

টিোেরলণ োরলতর যাত্রার জন্য এেটি বড সাফল্য মহসালব মচমিত হলব। 

হায়দ্রাবাদ-মেমত্তে োরত বালয়ালেে এবং ইমডয়াে োউমিে অফ কমমেলেে 

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

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

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

7 Johnson – Janssen, Moderna, এবং Sinopharm-এর অেুলমাদে েলরলে। 
 

Nykaa-এে ফাল্গুনী নায়াে িােরতে সবরচরয় িনী স্ব-প্রমতমস্থ্ত 

মমহলা মবমলয়রনয়াে হরয়রেন 

মবউটি এবং ফযাশে ইেমাসষ েযােফমষ Nykaa-এর মসইও এবং প্রমতষ্ঠাতা ফাল্গুেী 

োয়ার  োরলতর সবলচলয় ধেী স্ব-প্রমতমস্থত মমহো হলয়লেে। মতমে 2012 সালে 

Nykaa প্রমতষ্ঠা েলরে। Nykaa-এ তার 53.5% কশয়ার রলয়লে এবং তার কেে 

মূল্য 7.48 মবমেয়ে মামেষ ে েোর। 

এটি FSN ই-েমাসষ কেেচালরর IPO-র পলর আলস, যা Nykaa এর মূে সত্তা। 

এটি েে এক্সলচলঞ্জ তামেোেুি হওয়া প্রথম মমহো কেতৃোধীে ইউমেেেষ। FSN 

E-Commerce Ventures (Nykaa) এর IPO-এর ইসুয আোর মেে 5,351.92 

কোটি োো, যার প্রমত কশয়ালর কফস েযােু মেে 1 োো েলর।  
 

িােত অযান্টােে টিোয় 41তম ববজ্ঞামনে অমিযান শুরু েরেরে 

োরত সফেোলব 15 েলেম্বর, 2021-এ অযান্টােষ টিোয় 41তম তবজ্ঞামেে 

অমেযাে শুরু েলরলে৷ 23 জে মবজ্ঞােী এবং সহায়তা েমীলদর মেলয় গঠিত তার 

দলের প্রথম ব্যাচটি োরতীয় অযান্টােষ টিে কেশে তমত্রীলত কপৌাঁলেলে৷ আরও 

চারটি ব্যাচ 2022 সালের জােুয়ামরর মাঝামামঝ সময় অযান্টােষ টিোয় অবতরণ 

েরলব। োরতীয় অযান্টােষ টিে কপ্রাগ্রাম 1981 সালে শুরু হলয়মেে এবং 40টি 

তবজ্ঞামেে অমেযাে সম্পন্ন েলরলে। 
 

8,573 িন কিমনিুরয়লাে সঙ্গীতমশল্পী মবরেে বৃহত্তম অরেে ো 

কেেডে  স্থ্া ন েরেরেন 

পাাঁ চ মমমেলেরও কবমশ সময় ধলর 8,573 জে সংগীতমশল্পী এেসালথ বাযযন্ত্র 

বামজলয় কেমেজুলয়ো বৃহত্তম অলেষ োর জন্য এেটি েতুে মগলেস ওয়ার্ল্ষ  করেেষ  

স্থাপে েলরলে। করেেষ টি কদশটির যুব ও মশশুলদর অলেষ ো জাতীয় মসলেম দ্বারা 

কসে েরা হলয়মেে, যা "এে মসলস্তমা" োলম পমরমচত। এর আলগর করেেষ টি 

রামশয়ার কসন্ট মপোসষবালগষ 8,097 জে মমউমজমশয়াে এেসালথ বাযযন্ত্র বামজলয় 

গলডমেে| 

সম্প্রচালর মগলেস ওয়ার্ল্ষ  করেেষ স মবলশর্জ্ঞ সুজাো করলয়লসর এেটি করেমেষ ং 

অন্তেুষ ি মেে কযখালে ক ার্ণা েরা হয় কয কেলেজুলয়োর সঙ্গীতজ্ঞরা পাাঁ চ 

মমমেলেরও কবমশ সময় ধলর Pyotr Tchaikovsky দ্বারা োমালচষ  কিে বাজালোর 

পলর এেটি েতুে করেেষ  স্থাপলে সফে হলয়লে। 
 

 

 

 

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

