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1ম ইজিযান ইযািং ওযাটার প্রতে নাল ব্রপ্রাগ্রাম চালু করা তযতে

জিতেন্দ্র জ িং জিতের প্রথম মাজিতমাডাল ব্রেন ইতমজিিং ব্রডটা এিিং
অ্যানাজলটিক্স চালু কতরতেন
বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় প্রবিমন্ত্রী (স্বাধীন দাবয়ত্ব), ডঃ বিকিন্দ্র ব িং
SWADESH প্রেকের উকবাধন েকরকেন। স্বকদশ প্রেেটি ভারিীয় িনগকের
িন্য বিকশষভাকি বডিাইন েরা হকয়কে | এই অনন্য মবিষ্ক উকযাগটি তিবর
েকরকে বডবিটি-ন্যাশনাল কেইন বর ার্চ ক ন্টার (বডবিটি-এনবিআরব ), গুরগাাঁও,
হবরয়ানা।

ইবিয়ান ইয়ািং ওয়াটার প্রকফশনাল কপ্রাগ্রাকমর প্রেম িংস্করে র্ালু েরা হল।

SWADESH ম্পতকে:
• SWADESH এেটি প্ল্যাটফকমচর অধীকন বিবভন্ন স্নায়বিে করাকগর িন্য
বিগ-কডটা আবেচ কটের্ার এিিং বিকেষে বনকয় আক ।
• এটি গকিষেকদর আলকিইমার করাগ এিিং বিবভন্ন স্নায়বিে ব্যাবধ িু ঝকি ও
পবরর্ালনা েরকি মাবিমডাল মবিষ্ক গকিষো পবরর্ালনা েরকি ক্ষম
েরকি।
• DBT-NBRC ভারকির এেমাত্র প্রবিষ্ঠান যা স্নায়ুবিজ্ঞান গকিষো এিিং
বশক্ষার িন্য বনকিবদি।

অকেবলয়ায় ভারিীয় হাইেবমশনার মনপ্রীি কভাহরা, ভারকি অকেবলয়ার
হাইেবমশনার ব্যাবর ও'ফাকরল এিিং িলশবি মন্ত্রকের অবিবরি বর্ি কদিশ্রী
মুখাবিচর উপবস্থবিকি এই অনুষ্ঠানটি র্ালু হয়; ন্যাশনাল হাইকরালবি প্রকিকের
অধীকন এই েমচ ূ বর্ কনওয়া হকয়বেল।
ইজিযান ইযািং ওযাটার প্রতে নাল ব্রপ্রাগ্রাম ম্পতকে
•

ইবিয়া ইয়ািং ওয়াটার প্রকফশনাল কপ্রাগ্রাম অনন্য এিিং াধারে প্রবশক্ষে
কপ্রাগ্রাম কেকে আলাদা। এটি প্রবশক্ষে এিিং কশখার মকডকলর উপর দৃবি
বনিদ্ধ েকর।

•

এই কপ্রাগ্রাকমর 70% ব র্ুকয়শন আিারেযাবিিং অযাি ইমপ্রুভকমন্ট
প্রকিে (SUIP) এর মাধ্যকম প্রেে-বভবিে বশক্ষার উপর দৃবি বনিদ্ধ েরা
হকয়কে।

•

এটি বলঙ্গ মিা এিিং তিবর্কত্রযর উপরও দৃবি বনিদ্ধ েকর |

•

কপ্রাগ্রাকমর প্রেম িংস্করকের িন্য, িািীয় িলবিযা প্রেকের কেন্দ্রীয় ও

অ্ল ইজিযা ব্ররজডও যু ি অ্নু ষ্ঠান ‘AIRNxt’ চালু কতরতে

রািয িািিায়নোরী িংস্থাগুবল কেকে প্রায় 20 িন অিংশগ্রহেোরীকে

অল ইবিয়া করবডও র্লমান ‘আিাজি কা অ্মৃ ে মত াৎ ি’ উদযাপকনর
অিংশ বহক কি িরুেকদর েণ্ঠস্বর ম্প্রর্ার েরার িন্য AIRNxt নাকম এেটি
নিুন অনুষ্ঠান শুরু েরার ব দ্ধান্ত বনকয়কে। AIR কেশনগুবল স্থানীয় েকলি,
বিশ্ববিযালকয়র িরুেকদর কপ্রাগ্রাবমিংকয় অিংশ কনওয়ার অনুমবি প্রদান েরকি,
িাকদর যুি-কেবন্দ্রে অনুষ্ঠানগুবল বনকয় আকলার্না এিিং বেউকরট েরার অনুমবি
প্রদান েরকি।

কিকে কনওয়া হকয়কে, যার মকধ্য 10 িন পু রুষ এিিং 10 িন মবহলা

ব্র াটি ম্পতকে:
• 1,000 টি বশক্ষা প্রবিষ্ঠাকনর প্রায় 20,000 িন যুিে আগামী িেকর
ভারকির প্রবিটি প্রান্ত কেকে 167টি AIR কেশকনর মাধ্যকম অিংশগ্রহে
েরকি।

রকয়কে৷

ভারেীয িংস্থাগুজলর িন্য ভারে-ITU ব্রযৌথ াইিার জিল 2021
চালু তযতে
ইন্টারন্যাশনাল কটবলেবমউবনকেশন ইউবনয়ন (ITU) এিিং কযাগাকযাগ মন্ত্রকের
অধীকন পবরর্াবলি কটবলেবমউবনকেশন বিভাগ এেটি কযৌে াইিার বরল 2021
পবরর্ালনা েকরকে।

াইিার বরলটি ভারকির বিটিেযাল কনটওয়ােচ

ইনফ্রাোের্ার অপাকরটরকদর িন্য পবরর্াবলি হকয়বেল। বিটিেযাল কনটওয়ােচ
ইনফ্রাোের্ার হল ক ই ব কেম, ম্পদ এিিং কনটওয়ােচ , যা এেটি কদকশর
বনরাপিা বনবিি েরার িন্য অপবরহাযচ।
াইিার জিল এর উতেশ্য জক?
•

এটির লক্ষয ভারকির াইিার বনরাপিা উন্নি েরা। এোডাও, এটি কদকশর
ু রক্ষা এিিং ঘটনার প্রবিবিয়া েরার ক্ষমিা উন্নি েরার লক্ষয রাকখ ।

•

াইিার বরকলর ময়, াইিার আিমে এিিং িথ্য ু রক্ষা ঘটনাগুবল
অনুেরে েরা হকয়বেল এিিং অিংশগ্রহেোরীকদর প্রবিরক্ষা এিিং এই
ধরকনর ঘটনার বিরুকদ্ধ প্রবিবিয়া িানাকি প্রবশক্ষে কদওয়া হকয়বেল।
এইভাকি, বরলটি এেটি িংস্থার াইিার ক্ষমিা পরীক্ষা েরকি াহায্য
েকরকে।
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ু জিধা:
•

•

িংযু ক্ত আরি আজমর া ীর আ তমি নাত র আল-রাইজ

বরলটি েবম্পউটার ব বেউবরটি ইনব কডন্ট কর পন্স টিম এিিং েবম্পউটার

ইন্টারতোতলর ব্রপ্রজ তডন্ট জ াতি জনিে াজচে তযতেন

ইনব কডন্ট অযাি কর পন্স টিম (CIRT) এর ভূবমোর উপর কিার কদয় ।

আন্তিচাবিে অপরাধ পু বলশ িংস্থা (INTERPOL) িুরকস্কর ইিাম্বু কল অনু বষ্ঠি

CIRT বনরাপিা লঙ্ঘন পবরর্ালনার িন্য দায়ী |

89িম ইন্টারকপাল াধারে পবরষকদর ভায় ইন্সকপের কিনাকরল আহকমদ

এটি কদকশর গুরুত্বপূ েচ িকথ্যর পবরোঠাকমা রক্ষা েরকি াহায্য েরকি|

নাক র আল-রাইব কে ( িংযুি আরি আবমরশাহী) 4 িেকরর কময়াকদর িন্য

International News in Bengali
কুতযতের নেুন প্রধানমন্ত্রী তলন ব্র খ ািা আল খাতলি আল
ািা

কপ্রব কডন্ট বহ াকি বনিচাবর্ি েকরকে। বিবন দবক্ষে কোবরয়ার বেম িিং ইয়াকনর
স্থাকন বনযুি হকয়কেন।
র্ূডান্ত রাউকি, িংযুি আরি আবমরশাহীর প্রােী দস্য কদশগুবলর বারা প্রদি
কভাকটর 68.9 শিািংশ কভাট কপকয়কেন। কপ্রব কডন্ট বহ াকি আল রাইব র

কশখ ািাহ আল খাকলদ আল হামাদ আল ািাহ কুকয়কির নিুন প্রধানমন্ত্রী

ভূবমো হল র্ার িেকরর কময়াকদর িন্য োযচবনিচাহী েবমটির তিঠকের ভাপবিত্ব

বহ াকি বনযুি হকয়কেন। কশখ ািাহ 1995 কেকে 1998 াল পযচন্ত ক ৌবদ

েরা |

আরকি কুকয়কির রাষ্ট্রদূি এিিং অগচানাইকিশন অফ ই লাবমে কো-অপাকরশন
(OIC)-এর দূি বহক কিও দাবয়ত্ব পালন েকরকেন। এোডাও বিবন ক ৌবদ আরি
েিতচে 1998 াকল প্রেম কেেীর রািা আিদুল আবিকির আকদকশ ভূবষি

2025 াতলর মতে িজিণ ব্রকাজরযায জিতের প্রথম ভা মান

র

গতে উঠতে চতলতে
মুদ্রপত কষ্ঠর উচ্চিা িত বদ্ধর োরকে িন্যার

হকয়কেন।

মস্যা কমাোকিলা েরকি খু ি

কুকয়কির িাউন বপ্রন্স কশখ বমশাল আল-আহমাদ আল-িাকির আল- ািাহ

িাডািাবড বিকশ্বর প্রেম ভা মান শহর গকড উঠকি র্কলকে দবক্ষে কোবরয়ায় ।

আবমকরর পকক্ষ এেটি আকদশ িাবর েকরকেন, কশখ ািাহ খাকলদ আল-হামাদ

এই ভা মান শহর প্রেেটি ইউএন বহউম্যান ক কটলকমন্ট কপ্রাগ্রাম (UN-

আল- ািাহকে এেটি নিুন রোর গঠকনর িন্য বনকয়াগ এিিং অনু কমাদকনর

Habit) এিিং OCEANIX-এর কযৌে প্রকর্িা। শহরটি দবক্ষে কোবরয়ার িু াকনর

িন্য নাকমর িাবলো রিরাহ েকরকেন।

উপকূকল বনবমচি হকি এিিং ম্ভিি 2025 াকলর মকধ্য এটি ম্পূ েচ হকি।
রটি ম্পতকে:

ব্রেত্র জেযালা ব্রচক প্রিােতন্ত্রর নেুন প্রধানমন্ত্রী জ াতি জনযু ক্ত
•

তযতেন

ভা মান শহকর িন্যার ঝুাঁ বে দূর েরার িন্য 'িন্যা প্রবিকরাধী পবরোঠাকমা'

কপত্র বফয়ালা কর্ে প্রিািকন্ত্রর নিুন প্রধানমন্ত্রী বহক কি শপে বনকয়কেন | 57

োেকি এিিং কিশ েকয়েটি মানি ত ি বীপ োেকি। স্বয়িং ম্পূ েচ এই শহরটি

িের িয় ী বফয়ালাবিন-দলীয় কিাট টুকগদাকরর (ব বভে কডকমািযাটিে পাটিচ,

ু নাবম, িন্যা এিিং েযাটাগবর 5 হাবরকেকনর মকিা প্রােতবিে দুকযচাগ

বিবিয়ান কডকমািযাট ) প্রধান, যা অকোিকরর শুরুকি 27.8% কভাট
কপকয়বেল। বফয়ালা আকন্দ্রি িাবিক র স্থাকন এই পকদ বনযুি হন। এই কিাটটি
বিবলয়কনয়ার িাবিক র কনিতকত্ব ANO আকদালনকে অকের িন্য পরাবিি েকর।

কমাোকিলার িন্য বিকশষভাকি বডিাইন েরা হকি।

িািে াতডা জিতের নেুন প্রিােন্ত্র তয ওতঠতে
বেটিশ উপবনকিকশ পবরেি হওয়ার প্রায় 400 িের পর িািচাকডা বিকশ্বর নিুন

WHO নেুন COVID-19 ব্রভজরতযন্ট B.1.1.529 ব্রক Omicron

প্রিািকন্ত্র পবরেি হকয়কে। িািচাকডা কে বেটিশরা এেটি দা

জ াতি ব্রেণীিদ্ধ কতরতে

েকরবেল । িািচাকডা 1625 াকল এেটি ইিংকরি উপবনকিকশ পবরেি হকয়বেল ।

বিশ্ব স্বাস্থয িংস্থা (WHO) নিুন COVID-19 কভবরকয়ন্ট B.1.1.529 কে

এই কদশটি 1966 াকল িাকদর স্বাধীনিা লাভ েকরবেল । িািচাকডা রােী ববিীয়

Omicron বহ াকি কেেীিদ্ধ েকরকে। নিুন COVID-19 কভবরকয়ন্ট

এবলিাকিেকে কদকশর প্রধাকনর পদ কেকে অপ ারে েকরকে।

B.1.1.529 প্রেম 24 নকভম্বর 2021-এ দবক্ষে আবফ্রো কেকে WHO-কি

কডম ান্দ্রা প্রুকনলা ম্যা ন িািচাকডাক র কপ্রব কডন্ট বহক কি দাবয়ত্ব বনকয়কেন।

বরকপাটচ েরা হকয়বেল। WHO-এর মকি, অন্যান্য ফকমচর িুলনায় এই কেনটি

বিবন 2021 াকলর অকোিকর িািচাকডাক র প্রেম কপ্রব কডন্ট হওয়ার িন্য

আরও দ্রুি েবডকয় পডকি পাকর। এটিকি প্রর্ুর পবরমাকে বমউকটশন রকয়কে।

বনিচাবর্ি হন। িািচাকডাক র িং কদর উভয় েকক্ষর এেটি কযৌে ভায় বিবন

দবক্ষে আবফ্রো োডাও, ইস্রাকয়ল, িিক ায়ানা, কিলবিয়াম, হিংেিং এিিং

িািচাকডাক র কপ্রব কডন্ট বহ াকি বনিচাবর্ি হন। হাউ অফ অযাক ম্ববলর বিোর

মালাউই কেকে আগি এেিন ব্যবির মকধ্য Omicron নাি েরা হকয়কে;

আেচার কহাল্ডার িার নাম কঘাষো েকরবেকলন।
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ওকাতমাতটার স্থাতন গীো ব্রগােীনাথ IMF-এর 2 নম্বর কমে কেে া
জ ত তি িাজযত্ব োলন করতে চতলতেন
আন্তিচাবিে মুদ্রা িহবিকলর প্রধান অেচনীবিবিদ গীিা কগাপীনাে প্রবিষ্ঠাকনর 2
নিং েমচেিচ া বহক কি বিওকফ্র ওোকমাকটার োে কেকে দাবয়ত্ব বনকি র্কলকেন৷
এটি এেটি ঐবিহাব ে ঘটনা হকি র্কলকে, যখন আন্তিচাবিে মুদ্রা িহবিকলর
প্রেম দুটি শীষচস্থানীয় স্থাকন মবহলা দাবয়ত্ব ামলাকিন|
এই পদকক্ষপটি আিযচিনে োরে কগাপীনাে, আইএমএকফর প্রধান
অেচনীবিবিদ বহ াকি োি েরা প্রেম মবহলা বযবন বিন িেকরর রোবর র্ােবরর
পকর িার কময়াদী ু বিধা কপাে িিায় রাখকি িানুয়াবরকি হাভচ াডচ বিশ্ববিযালকয়
পু নরায় কযাগ কদওয়ার পবরেেনা েকরবেকলন।

িািংলাতি ও মাজকেন যু ক্তরাতের মতে CARAT নামক একটি
জিোজিক ম ো চালু তযতে
মাবেচ ন ামবরে েমীরা এিিং িািংলাকদশ কনৌিাবহনী (বিএন) এর মকধ্য
িকঙ্গাপ াগকর 1 বডক ম্বর কেকে 27িম িাবষচে কো-অপাকরশন অযাকলাট
করবডকন অযাি কেবনিং (CARAT) নামে এেটি ামুবদ্রে মহডা শুরু হকয়কে

State News in Bengali
ভারতের প্রথম াইিার ে জ ল তেজর করতি মেপ্রতি

রকার

মধ্যপ্রকদশ রোর মধ্যপ্রকদশ রাকিয াইিার িহব ল তিবরর প্রিাি অনুকমাদন
েকরকে। এরফকল, মধ্যপ্রকদশ কদকশর প্রেম রািয হকি কযখাকন াইিার িহব ল
হকি র্কলকে । াইিার িহব ল বমউকটশন প্রবিয়াটিকে হি েকর িুলকি এিিং
রাকিযর কয কোনও িায়গা কেকে কলাকেরা এর ু বিধা কপকি পাকর। এর মাধ্যকম
অবিিবেচ ি িবমর কক্ষকত্র রূপান্তকরর প্রবিয়াটি ু বিধািনে হকি।

ব্রমঘালতয ব্রচজর ব্ল ম ব্রেজিভযাল 2021 োজলে ল
কমঘালকয়র মুখ্যমন্ত্রী েনরাড কে ািংমা এিিং ভারকি িাপাকনর রাষ্ট্রদূি াকিাবশ
ু িুবে বিন বদকনর বশলিং কর্বর ব্ল ম কফবেভযাল 2021 এর উকবাধন
েকরবেকলন। এটি 25 কেকে 27 নকভম্বর পাবলি হকয়বেল। উৎ িটি কমঘালকয়র
ওয়াডচ কলে এিিং কপাকলা গ্রাউি নামে দুটি কভনুযকি অনুবষ্ঠি হকয়বেল।
ব্রমঘালতযর জকেু িনজপ্রয উৎ ি:
•

নিংকিম নত িয উৎ ি

। নয় বদনব্যাপী এই মহডাটি কনৌিাবহনীর বিিত ি ক্ষমিার উপর দৃবি বনিদ্ধ
েরকি এিিং একি হকযাবগিামূ লে পদকক্ষপ অন্তভুচি রকয়কে যা এেটি মু ি
ইকদা-প্যাব বফে বনবিি েরকি মাবেচ ন যুিরাষ্ট্র এিিং িািংলাকদকশর এে কঙ্গ
োি েরার ক্ষমিা প্রদশচন েকর।

•

ওয়ানগালা উৎ ি

•

আহাইয়া

•

কিহকদইনখলাম উৎ ি

•

শাদ শুি

কযাতরটটি ম্পতকে:
িািংলাকদশ কনৌিাবহনীর বলট েমািার বরয়ার এডবমরাল এ এম আব্দু ল োলাম
আিাদ এর মকি, েযাকরট আঞ্চবলে হকযাবগিার প্রর্ার এিিং ম্পেচ গকড
কিালার িন্য 2011 াল কেকে িািংলাকদশ কনৌিাবহনী CARAT মহডায়
অিংশগ্রহে েরকে, যা এই িের িার 27িম িাবষচেী উদযাপন েরকে।

নাগাল্যাি েু জল ‘Call your Cop’ ব্রমািাইল অ্যাে চালু কতরতে

ব্রকাঅ্োতর ন ব্রলাট ব্ররজডতন অ্যাি ব্রেজনিং (CARAT ম ো):
• CARAT হল এেটি িাবষচে ববপাবক্ষে মহডা |
• িিচ মাকন, িািংলাকদশ, ব্রুনাই, েকম্বাবডয়া, ইকদাকনবশয়া, মালকয়বশয়া,
বফবলপাইন, ব ঙ্গাপু র, শ্রীলঙ্কা এিিং োইল্যাকির কনৌিাবহনীর াকে
CARAT মহডাটি হয়।

নাগাল্যাকির DGP টি. িন লিংকুমার আনুষ্ঠাবনেভাকি কোবহমায় পু বলশ দর
দফিকর ‘Call your Cop’ কমািাইল অযাপ র্ালু েকরকেন। অযাপটি
Excellogics Tech Solutions Pvt Ltd বারা তিবর েরা হকয়কে ৷ অযাপটি
রাকিযর মি নাগবরেকদর বিকশষ েকর যারা দুদচ শাগ্রি িাকদর রা বর
পু বলকশর াকে কযাগাকযাগ েরকি ক্ষম েরকি |
অযাকপর তিবশিযগুবলর মকধ্য রকয়কে এেটি বডকরেবর, িেচ িা, টুযবরে টিপ ,
এ ওএ , বনেটিম পু বলশ কেশন এিিং অনু ন্ধান। নাগবরেরা কযকোকনা
অযান্ড্রকয়ড কফাকন গুগল কোর কেকে অযাপটি ডাউনকলাড েরকি পারকিন।
গুগল কোর কেকে অযাপটি ডাউনকলাড েরা যাকি। এই অযাকপর মাধ্যকম,
আপবন খির, আপকডট, পরামশচ ইিযাবদর মকিা বিজ্ঞবিও কপকি পাকরন।
মস্ত প্রজেতযাজগোমূ লক েরীিার িন্য গুরুত্বেূ ণে েথ্য:
•

নাগাল্যাকির মুখ্যমন্ত্রী: বনবফউ বরও; নাগাল্যাকির রািযপাল: িগদীশ মুখী

ব্রকরালা েযে টন অ্জভজ্ঞোমূ লক েযে টতনর িন্য ‘STREET’ প্রকল্প
চালু কতরতে
কেরালা পযচটন কেরালার অভযন্তরীে ও গ্রামীে পিাৎভূবমকি পযচটকনর প্রর্ার ও
পযচটনকে বনকয় যাওয়ার িন্য ‘STREET’ প্রেে র্ালু েকরকে। প্রেেটি
দশচেকদর এই ি অঞ্চকলর তিবর্ত্রয অনুভি েরকি াহায্য েরকি৷
‘STREET’ হল Sustainable, Tangible, Responsible,
Experiential, Ethnic, Tourism hubs এর িংবক্ষি রূপ।
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প্রকতল্পর উতেশ্য:
• ‘STREET’ প্রেকের লক্ষয হল ভ্রমেোরীকদর ামকন কেরালা রাকিযর
অনন্য পবরর্য় িুকল ধরা। এটি পযচটন খাকি প্রিত বদ্ধর এেটি বিশাল
ম্ভািনাও প্রদান েরকি এিিং উকেখকযাগ্য পবরিিচ ন আনকি।
• প্রেেটি পযচটন উন্নয়ন এিিং কেরালা রাকিযর মানুকষর াধারে িীিকনর
মকধ্য পারিবরেভাকি ম্পেচ গকড িুলকি।
• প্রেেটি দাবয়ত্বশীল পযচটন বমশন বারা পবরেবেি, িাবি িংকঘর বিশ্ব পযচটন
িংস্থার 'অন্তভুচবিমূলে িত বদ্ধর িন্য পযচটন' কলাগান বারা অনুপ্রাবেি।

‘তপ্রজ তডন্ট কালার অ্যাওযাডে’ ম্পতকে:

ব্ররােওতয েজরতেিা চালু করার িন্য িারাণ ী প্রথম ভারেীয
তয উতঠতে

উত্ কির 22 িম িংস্করে এিিং এটি নাগাল্যাকির 6টি কিলায় উদযাবপি হকি

র

উির প্রকদকশর এেটি শহর িারাে ী যানিট েমাকনার িন্য পািবলে
োন্সকপাকটচর এেটি কমাড বহ াকি করাপওকয় পবরকষিা শুরু েরার কক্ষকত্র প্রেম
ভারিীয় শহর হকি র্কলকে। প্রিাবিি করাপওকয়টি েযান্ট করলওকয় কেশন
(িারাে ী িিংশন) কেকে র্ার্চ কস্কায়ার (কগাকদৌবলয়া) এর মকধ্য 3.45 বেবম দূরত্ব
েভার েরকি | এর ব্যয় হকি 400 কোটি টাোরও কিবশ, যা কেন্দ্রী রোর এিিং
রািয রোকরর মকধ্য 80:20 অনুপাকি বিভি । িবলবভয়া এিিং কমবিকোর পর
ভারি হকি বিকশ্বর িতিীয় কদশ কযখাকন পািবলে োন্সকপাকটচর িন্য করাপওকয়
ব্যিহার েরা হকি।

‘তপ্রজ তডন্ট কালার অ্যাওযাডে’ হল এেটি বিকশষ েতবিত্ব পু রস্কার | যা রািয
পু বলকশর মানিিার ক িার পাশাপাবশ েমচক্ষমিা, কপশাদাবরত্ব,
মানিাবধোর ু রক্ষা এিিং অন্যান্য বিষয়গুবল প্রদশচন েকর |

নাগা ব্র জরতটি গ্রাম ‘জক ামায’ নে জিল উৎ ি োজলে ল
নাগাল্যাকির িকর্কয় িড ািংস্কতবিে উৎ ি হনচবিল ‘নাগা ব্র জরতটি’ গ্রাম
বে ামাকি ঐবিহযিাহী

াকে শুরু হকয়কে। এটি হনচবিল

উৎ িটি পবরদশচন েকরবেকলন, যার মকধ্য 3,000 টিরও কিবশ বিকদশী পযচটে
এিিং েমপকক্ষ 55,500 িকনরও কদশীয় পযচটে বেকলন।

Economy News in Bengali
ভারে রকার নতভম্বর মাত GST জ াতি 1.31 লি ব্রকাটি টাকা
িংগ্র কতরতে
2021 াকলর নকভম্বর মাক

জ মাচল প্রতি েু জল তক 'ব্রপ্রজ তডন্ট কালার' েু রস্কাতর ম্মাজনে
করা ল

4

ঙ্গীি, নতকিযর

র্কলকে ৷ 2019 াকলর 20 িম িংস্করকে 282,800 িকনরও কিবশ মানুষ

নাগাল্যাি োর 59েম রািয জিি উিযােন করতে
নাগাল্যাি 1 বডক ম্বর 2021-এ িার 59িম রািয বদি উদযাপন েরকে।
নাগাল্যািকে 1 বডক ম্বর 1963 াকল রাকিযর মযচাদা কদওয়া হকয়বেল এিিং
কোবহমাকে এর রািধানী বহ াকি কঘাষো েরা হকয়বেল। এর আকগ নাগা কনিারা
এিিং কেন্দ্রীয় রোর 1957 াকল নাগা পাহাকডর এেটি পত েে অঞ্চল তিবর
েরার িন্য এেটি র্ুবিকি কপৌাঁকেবেল। এইভাকি নাগাল্যািকে রাকিযর মযচাদা
কদওয়ার িন্য পালচাকমন্ট অফ নাগাল্যাি অযাে, 1962 প্রেীি হকয়বেল।
371-A অনুকেদ অনু াকর নাগাকদর ধমীয় িা ামাবিে অনুশীলন, নাগা
প্রোগি আইন এিিং পদ্ধবি, নাগা প্রোগি আইন অনু াকর ব দ্ধান্ত িবডি
কদওয়ানী িা কফৌিদাবর বির্াকরর প্রশা ন ম্পবেচ ি বিষকয় িং কদর কোনও
আইন নাগাল্যাি রাকিয প্রকযািয হকি না। িবম এিিং এর ম্পকদর মাবলোনা
এিিং হিান্তর। নাগাল্যাি হল উির-পূ কিচর প্রেম রািয যা ভারিীয় ইউবনয়কনর
16 িম রািয বহ াকি আ াম কেকে বিভি হকয়কে।

বহমার্ল প্রকদশ পু বলশ ব মলার ঐবিহাব ে বরি গ্রাউকি ‘তপ্রজ তডন্ট
কালার অ্যাওযাডে’ অনুষ্ঠান পবরর্ালনা েকরকে। রািযপাল এই উপলকক্ষ রািয
পু বলশকে ‘তপ্রজ তডন্ট কালার অ্যাওযাডে’ প্রদান েকরন। পু বলকশর
মহাপবরর্ালে ঞ্জয় কুিু রািয পু বলকশর পক্ষ কেকে পু রস্কারটি গ্রহে েকরন। এই
অনুষ্ঠাকনর প্রধান অবিবে বেকলন রািযপাল রাকিন্দ্র বিশ্বনাে আরকলোর এিিং
বিকশষ অবিবে বেকলন মুখ্যমন্ত্রী িয় রাম ঠাকুর। বহমার্ল প্রকদশ পু বলশ ভারকির
অিম রািয পু বলশ িাবহনী যারা এই ম্মানটি কপকয়কে।

িিা,

িংগত হীি কমাট GST রািস্ব হল 1,31,526 কোটি

টাো। GSTবেল 23,978 কোটি টাো, SGST 31,127 কোটি টাো। IGST
বেল 66,815 কোটি টাো (এর মকধ্য 32,165 কোটি টাো আমদাবন েরা পণ্য
কেকে িংগ্রহ েরা হকয়বেল)। িংগত হীি ক

বেল 9,606 কোটি টাো (এর মকধ্য

আমদাবনেতি পণ্য কেকে 653 কোটি টাো অন্তভুচি)। নকভম্বর মাক

িংগত হীি

GST রািস্ব নকভম্বর 2020-এর GST রািকস্বর কেকে 25% কিবশ এিিং
নকভম্বর 2019-এ নকভম্বর মাক

িংগত হীি GST রািকস্বর কেকে 27% কিবশ৷

ভারে রকাতরর আতগর মাত র GST িংগ্র জেল:
•

অকোির 2021:Rs.1.30 লক্ষ কোটি টাো

•

ক কেম্বর 2021: RS.1,17,010 কোটি টাো

•

আগে 2021: RS.1.12 লক্ষ কোটি টাো

•

িু লাই 2021: RS.1,16,393 কোটি

•

িু ন 2021: RS.92,849 কোটি টাো

•

কম 2021: RS.1,02,709 কোটি টাো

•

এবপ্রল 2021: RS.1.41 লক্ষ কোটি ( িচোকলর কিচাচ্চ)

•

মার্চ 2021: RS.1.24 লক্ষ কোটি টাো

•

কফব্রুয়াবর 2021: RS.1,13,143 কোটি টাো

•

িানুয়ারী 2021: RS.1,19,847 কোটি টাো
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Ind-Ra FY22 এ ভারকির GDP 9.4% অনুমান েকরকে
করটিিং একিবন্স, ইবিয়া করটিিং অযাি বর ার্চ (Ind-Ra) আবেচে িের-2022-এর
ববিীয় তত্রমাব কে (Q2 FY22) ভারকির কমাট কদশি উৎপাদন (GDP) 3
শিািংশ এিিং FY22-এ 9.4 শিািংকশ আশা েরকে৷ Q1 FY22-এ েমচকক্ষকত্র
গবিশীলিা কি লাইকনর কর্কয় 26 শিািংশ েম এিিং কি লাইকনর িুলনায়
িেকর 16 শিািংশ েম বেল রোকরর মূলধন ব্যয় (capex) Q2 FY22-এ
51.9 শিািংশ িত বদ্ধ কপকয়কে যা FY21 Q2-এ 26.3 শিািংশ বেল৷
EIU-এর WoLiving Indexrldwide Cost of 2021 কঘাষো েরা হকয়কে
ইকোনবমে ইকন্টবলকিন্স ইউবনট (EIU) বিশ্বব্যাপী িীিনযাত্রার ব্যয় ূ র্ে
2021 কঘাষো েকরকে। ূর্ে অনুযায়ী কিল আবিি 2021 াকল ই রাকয়কল
ি িাক র িন্য বিকশ্বর িকর্কয় ব্যয়িহুল শহর হকয় উকঠকে ও প্যাবর , ফ্রান্স
এিিং ব ঙ্গাপু রকে কযৌেভাকি দখল েরকি কঠকল বদকয়কে। ববিীয় স্থাকন িু বরখ
এিিং হিংেিং যোিকম র্িুেচ এিিং পঞ্চম স্থাকন।
কিল আবিি 2021 াকল মাবেচ ন ডলাকরর বিপরীকি ই রাকয়বল মুদ্রা কশকেকলর
মূল্য িত বদ্ধর পাশাপাবশ মুবদ এিিং পবরিহকনর মূল্য িত বদ্ধর োরকে 5ম স্থান কেকে
শীকষচ উকঠবেল। ব বরয়ার দাকমস্ক বিকশ্বর িকর্কয় িা শহর বহ াকি স্থান
কপকয়কে।
ূ চতকর মূ ল েতযন্ট:
বিশ্বব্যাপী াপ্ল্াই কর্ইন মস্যা, বিবনময় হাকরর পবরিিচ ন এিিং কভািাকদর
র্াবহদা পবরিিচ কনর োরকে পণ্য ও অন্যান্য পকণ্যর দাম কিকডকে। পবরিহন মূল্য
ূ র্কে দ্রুিিম লাভ অিচন েকরকে এিিং িারপকর শবির দাম িত বদ্ধ কপকয়কে।
2021 াকল পণ্য ও পবরকষিার দাম 3.5% কিকডকে যা 2020 াকল ববগুে হকয়
1.9% হকয়কে।
করাম, ইিাবল রািংবেিংকয়র িকর্কয় িড পিন কদকখকে 32 িম কেকে 48 িম
স্থাকন এিিং কিহরান, ইরান 79 িম কেকে 29 িম স্থাকন উকঠকে।
হিংেিংকয় কপকোকলর দাম িকর্কয় কিবশ বেল প্রবি বলটাকর 2.50 ডলার।
েযাকিড ব গাকরকটর দাম গকড 6.7% কিকডকে।
জিেব্যােী িীিনযাত্রার ব্যয 2021 ূ চক:
বিশ্বব্যাপী িীিনযাত্রার ব্যয় ূর্ে 173টি শহকর িীিনযাত্রার ব্যয় পরীক্ষা েকর
এিিং প্রভািশালী বিশ্ব ঘটনাগুবল পবরমাপ েকর। িীবিি অধ্যয়কনর খরর্ িেকর
দুিার পবরর্াবলি হয়।

ভারতের ীেে 5টি িে াজধক উতেশ্যমূ লক েযাি:

1

িে াজধক
উতেশ্যমূ লক
প্রযু জক্ত
েযাি মূ
আমািন

2

Zomato

3

YouTube

4

গুগল এিিং ু ইবগ

িে াজধক
উতেশ্যমূ লক
FMCG
েযাি মূ
টাটা টি
াফচ একিল
(বডটারকিন্ট েযাি)
িািমহল (র্া
েযাি)
প্যারা ু ট এিিং ম্যাবগ

5

Flipkart

Britannia

Rank

িে াজধক
উতেশ্যমূ লক
অ্- FMCG
েযাি মূ
এবশয়ান কপন্ট
Samsung & Jio
MRF
টাটা হাউবিিং
Airtel

নীজে আতযাতগর িাজরদ্র্য ূ চক: িহুমাজত্রক িাজরতদ্র্র মতে জি ার
িতচতয িজরদ্র্
রোবর বেঙ্ক টযাঙ্ক নীবি আকয়াগ িািীয়, রািয/ইউটি এিিং কিলা িকর
দাবরদ্রযিা পবরমাকপর িন্য প্রেম িহুমাবত্রে দাবরদ্রয ূ র্ে (MPI) প্রোশ
েকরকে। উকবাধনী ূর্ে অনু াকর, বিহারকে িকর্কয় দবরদ্র রািয বহ াকি
বিকির্না েরা হকয়কে। বিহাকরর কমাট িন িংখ্যার 51.91 শিািংশ মানুষ দবরদ্র
ীমার বনকর্ অিস্থান েকরকে ।
ূ চকটি অ্নু যাযী:
•

ঝাডখকির িন িংখ্যার 42.16 শিািংশ িহুমাবত্রেভাকি দবরদ্র বহ াকি
ববিীয় স্থাকন রকয়কে। এর পকরই রকয়কে উিরপ্রকদশ (37.79 শিািংশ),
মধ্যপ্রকদশ (36.65 শিািংশ) এিিং কমঘালয় (32.67 শিািংশ) |

•

ইবিমকধ্য, কেরালা (0.71%), কগায়া (3.76%), ব বেম (3.82%),
িাবমলনাডু (4.89%) এিিং পাঞ্জাি (5.59%) ারা ভারকি শীষচ 5টি
িকর্কয় দাবরদ্রযিাযুি রািয।

•

কেরালার কোট্টায়াম হল এেমাত্র কিলা কযটি ূ র্ে অনুযায়ী ারা কদকশ
শূ ন্য দাবরদ্রযিা নবেভুি েকরকে।

Rankings & Reports News in Bengali
Kantar’s BrandZ ইজিযা জরতোটে 2021 এর ব্রঘােণা করা তযতে
Kantar’s BrandZ ইবিয়া 2021 বরকপাটচ অনু াকর, আমািন, টাটা টি এিিং
এবশয়ান কপইন্ট যোিকম প্রযুবি, FMCG এিিং নন-FMCG বিভাগ িু কড
ভারকির িকর্কয় উকেশ্যমূ লে েযাি বহ াকি আবিভূচি হকয়কে। প্রযু বি
রযাবঙ্কিংকয় অযামািন এই ূ র্কে এবগকয় রকয়কে| িারপকর কিামাকটা, ইউটিউি,
গুগল এিিং ু ইবগ কযৌেভাকি র্িুেচ স্থাকন রকয়কে।
5
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Business News in Bengali
ব্রকাটাক মাজ ন্দ্রা ব্যাতে LIC-এর অ্িং ীিাজরত্ব িাোতে RBI
অ্নু তমািন কতরতে
বরিাভচ ব্যাঙ্ক অফ ইবিয়া (RBI) ব্যবিগি ঋেদািা কোটাে মাবহন্দ্রা ব্যাকঙ্ক
লাইফ ইন্সু যকরন্স েকপচাকরকনর (LIC) অিংশীদাবরত্ব 9.99 শিািংশ অিবধ িবধচি
েরার অনুকমাদন অনুকমাদন বদকয়কে। িিচ মাকন, LIC কি রোবর ঋেদািার
4.96% অিংশীদাবরত্ব ধারে

কেন্দ্রীয় ব্যািংকের অনুকমাদন এে িেকরর িন্য তিধ হকি। RBI -এর বনয়ম
অনু াকর, প্রাইকভট ব্যাঙ্কগুবলকি 5 শিািংকশরও কিবশ অিংশীদাবরত্ব
িাডাকি RBI -এর অনুকমাদন প্রকয়ািন।

•

LIC হল ভারকির েে মাকেচ কটর

িকর্কয় িড প্রাবিষ্ঠাবনে

বিবনকয়াগোরীকদর মকধ্য এেটি এিিং কিশ েকয়েটি কি রোবর ও রোবর
ব্যাঙ্কগুবলকি LIC এর অিংশীদাবরত্ব রকয়কে৷ েযাবপটালাইকনর িথ্য কেকে
িানা যায় কয, 24টি বনধচাবরি িাবেবিযে ব্যাকঙ্ক LIC-এর অিংশীদাবরত্ব
রকয়কে৷
•

অন্যান্য িড ব্যাঙ্কগুবলর মকধ্য, LIC এর োনারা ব্যাকঙ্ক 8.8 শিািংশ, পাঞ্জাি
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এিিং কেট ব্যাঙ্ক অফ ইবিয়াকি 8.3 শিািংশ, অযাবি
ব্যাকঙ্ক 8.2 শিািংশ এিিং ICICI ব্যাকঙ্ক 7.6 শিািংশ কশয়ার রকয়কে৷

RBI জরলাতযন্স কযাজেটাল ব্রিাডেতক

জরতয প্র া ক জ াতি

নাতগের রাওতক জনযু ক্ত কতরতে
বরিাভচ ব্যাঙ্ক অফ ইবিয়া ‘RBI আইন, 1934 এর ধারা 45-IE (1)’ এর অধীকন
প্রদি ক্ষমিা প্রকয়াগ েকর এেটি নন-ব্যাবঙ্কিং বফনাবন্সয়াল কোম্পাবন (NBFC)
বরলাকয়ন্স েযাবপটাল বলবমকটড (RCL) এর পবরর্ালনা পষচদকে িাবিল েকরকে ।
অবনল ধীরুভাই আম্বাবনর বরলাকয়ন্স গ্রুপ বারা RCL প্রর্াবরি হয়। এই বিষকয়,
শীষচ ব্যাঙ্ক RBI আইকনর ধারা 45-IE (2) এর অধীকন নাকগশ্বর রাও ওয়াই
(প্রািন-বনিচাহী পবরর্ালে, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র) কে কোম্পাবনর প্রশা ে বহ াকি
বনযুি েকরকে ৷
ক ন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ন্যাশনাল কোম্পাবন ল োইিু যনাল (NCLT)-এর োকেও আকিদন
েরকি প্রশা েকে ইন লকভবন্স করকিাবলউশন প্রকফশনাল বহক কি বনকয়াকগর
িন্য। বরলাকয়ন্স েযাবপটাল DHFL এিিং Srei গ্রুপ কোম্পাবনগুবলর পকর
কদউবলয়া পদ্ধবির অধীকন িতিীয় নন-ব্যাবঙ্কিং আবেচে িংস্থা হকয় উঠকি। অবনল
বধরুভাই আম্বাবন কগাষ্ঠীর এেটি অিংশ বরলাকয়ন্স েযাবপটাল িারিংিার িাকদর
ঋকের দায় কশাধ েরকি ব্যেচ হকয়কে।
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াযো করার িন্য

বরিাভচ ব্যাঙ্ক অফ ইবিয়া বরলাকয়ন্স েযাবপটাকলর প্রশা েকে পরামশচ কদওয়ার
িন্য এেটি উপকদিা েবমটি বনযুি েকরকে। এই েবমটিকি রকয়কেন কেট ব্যাঙ্ক
অফ ইবিয়ার প্রািন বডএমবড ঞ্জীি কনৌটিয়াল, অযাবি ব্যাকঙ্কর প্রািন
বডএমবড শ্রীবনিা ন ভারদারািন এিিং টাটা েযাবপটাল বলবমকটকডর প্রািন
এমবড ও ব ইও প্রিীে বপ োদকল।

Agreement News in Bengali

গুরুত্বেূ ণে জিক:
•

জরলাতযন্স কযাজেটাল অ্যাডজমজনতেটরতক
RBI উেতিষ্টা কজমটি জনতযাগ কতরতে:

ওযালমাটে এিিং জলেকাটে MSME ব্রক মথে ন করার িন্য MP
রকাতরর াতথ একটি MoU স্বাির কতরতে
ওয়ালমাটচ এিিং এর হকযাগী িংস্থা বলপোটচ মধ্যপ্রকদকশ MSME-কে মেচন
েরার িন্য এেটি ইকোব কেম তিবর েরার িন্য মধ্যপ্রকদশ রোকরর মাইকিা,
স্মল এিিং বমবডয়াম এন্টারপ্রাইি বিভাকগর াকে এেটি MoU স্বাক্ষর েকরকে।
এই MoU এর অধীকন ওয়ালমাটচ, বলপোটচ এিিং MSME বিভাগ MSME-কে
িাকদর ব্যি া বডবিটাইি েরকি এিিং অনলাইন খু র্রা বিকিিার মাধ্যকম
িাকদর পণ্য বিবি েরকি ক্ষম েরার উকেকশ্য হায়িা প্রদান েরকি।
এই উকযাগটি ওয়ালমাটচ িত বদ্ধ াপ্ল্ায়ার কডকভলপকমন্ট কপ্রাগ্রাকমর(ওয়ালমাটচ
িত বদ্ধ) অধীকন আক , যা নকলি পাটচনার স্ববি বারা বিিরে েরা হকয়কে | এর
লক্ষয হল বলপোকটচর মকিা কলািাল মাকেচ টকপ্ল্ প্রায় 50000 িন ভারিীয়
MSME-কে প্রবশক্ষে কদকি। এই কপ্রাগ্রাকমর অধীকন ওয়ালমাটচ এিিং বলপোটচ
হবরয়ানা ও িাবমলনাডু হ বিবভন্ন রাকিযর াকে অিংশীদাবরত্ব েকরকে।

MakeMyTrip ব্রি ামজরক জিমান েজরি ন মন্ত্রতকর াতথ
আঞ্চজলক এযার কাতনজিজভটি প্রচাতরর িন্য চুজক্তিদ্ধ তযতে
MakeMyTrip UDAN বস্ককমর মাধ্যকম আঞ্চবলে বিমান িংকযাকগর প্রর্ার
েরকি কি ামবরে বিমান পবরিহন মন্ত্রকের াকে অিংশীদাবরত্ব েকরকে ।
MakeMyTrip এখন 'AirSewa কপাটচাল'-এ UDAN লাইটগুবলকে র্াবলি
েরকি | রোর 21কশ অকোিরকে UDAN বদি বহক কি বর্বিি েকরকে,
কযবদন বস্ককমর নবেটি প্রেম প্রোবশি হকয়বেল। আঞ্চবলে িংকযাগ প্রেে
UDAN 4.1-এর অধীকন কি ামবরে বিমান পবরিহন মন্ত্রে 78টি নিুন রুট
অনুকমাদন েকরকে। UDAN প্রেকের অধীকন এখনও পযচন্ত 766টি রুট
অনুকমাবদি হকয়কে।

SBI মজ লাতির িমোযতনর িন্য উো ইন্টারন্যা নাতলর াতথ
MOU স্বাির কতরতে
ভারিীয় কেট ব্যাঙ্ক (SBI) আবেচে হায়িা প্রদাকনর মাধ্যকম মবহলা
উকযািাকদর ক্ষমিায়কনর িন্য উষা ইন্টারন্যাশনাল বলবমকটড (UIL) এর
াকে এেটি র্ুবি স্বাক্ষর েকরকে৷ কযৌে দায়িদ্ধিা গ্রুপ মকডকলর অধীকন
আবেচে হায়িা প্রদান েরা হকি। কদকশর গ্রামীে এলাোয় নারী উকযািাকদর
ামাবিে ও অেচননবিে অিস্থার উন্নবির িন্য িাকদর স্ববনভচ র েকর এিিং
আবেচে িত বদ্ধ এিিং অন্তভুচবি অিচকনর িন্য মান ু কযাগ প্রদাকনর িন্য UIL
এিিং SBI-এর মকধ্য এটি প্রেম ধরকনর হকযাবগিা।
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Appointment News in Bengali
ব্রলেতটন্যান্ট ব্রিনাতরল মতনাি কুমার মাতগা ন্যা নাল জডতেন্স
কতলতির প্রধান জ াতি জনযু ক্ত তযতেন
কলফকটন্যান্ট কিনাকরল মকনাি কুমার মাকগা নয়াবদবের ন্যাশনাল বডকফন্স
েকলি (এনবডব ) এর েমািযান্ট বহক কি দাবয়ত্ব বনকয়কেন। বিবন লু বধয়ানার
িাব দা | এনবডব -কি অযা াইনকমন্ট কদওয়ার আকগ িাটিদায় 10 েপচ -এর
েমাবিিং বেকলন যা কদকশর ামবরে, কি ামবরে আমলািন্ত্র এিিং ভারিীয়
পু বলশ পবরকষিার ব বনয়র-অবধোবরেকদর মকধ্য এেটি কেৌশলগি িংস্কতবির
বিোশ ঘটায়। ইবিয়ান বমবলটাবর এোকডবম কদরাদুন কেকে পাশ েরা
কলফকটন্যান্ট কিনাকরল মাকগা 1984 াকল বেকগড অফ গাকডচর 7িম
ব্যাটাবলয়কন েবমশন লাভ েকরন। পরিিীোকল বিবন 16 িন গাকডচর েমাি
েকরন।

ইন্টারতোতলর জনিে া ী কজমটিতে ভারতের প্রাথী জনিে াজচে তযতেন
ক ন্ট্রাল িু যকরা অফ ইনকভবেকগশকনর (CBI) বিকশষ পবরর্ালে প্রিীে ব নহা
এেটি েঠিন প্রবিববিিার পকর আন্তিচাবিে অপরাধ পু বলশ িংস্থার
(ইন্টারকপাল) োযচবনিচাহী েবমটিকি এবশয়ার প্রবিবনবধ বহ াকি বনিচাবর্ি
হকয়কেন। বনিচার্কন র্ারটি প্রবিবিী বেল র্ীন, ব ঙ্গাপু র, দবক্ষে কোবরয়া ও
িডচান। ভারকির ন্যাশনাল ক ন্ট্রাল িু যকরা (এনব বি-ইবিয়া) এই বনিচার্কনর
প্রর্ারোর িন্য বিশ্বিু কড িার প্রবিপকক্ষর াকে কযাগাকযাগ েকরকে। িুরকস্কর
ইিাম্বু কল র্লমান 89 ইন্টারকপাকলর াধারে পবরষকদর ময় বনিচার্নটি অনুবষ্ঠি
হয়।

রিনী কুমার Hero MotoCorp-এর নন-এজক্সজকউটিভ জডতরির
জ াতি জনযু ক্ত তযতেন
টু-হুইলার কোম্পানী Hero MotoCorp কেট ব্যাঙ্ক অফ ইবিয়া (SBI) এর
প্রািন কর্য়ারম্যান রিনীশ কুমারকে কোম্পাবনর পষচকদ এেিন স্বাধীন ননএবিবেউটিভ বডকরের বহক কি বনকয়াকগর কঘাষো েকরকে । রিনীশ কুমার
2020 াকলর অকোিকর SBI-এর কর্য়ারম্যান বহ াকি িার বিন িেকরর কময়াদ
পূ েচ েকরন। বিবন িিচ মাকন HSBC, Asia Pacific, L&T Infotech হ
অন্যান্য অকনে কোম্পাবনর কিাকডচ এেিন স্বাধীন পবরর্ালে বহক কি দাবয়ত্ব
পালন েরকেন |

েে িন্তী জিষ্ট ইজিযান মাউতন্টজনযাজরিং োউতি তনর প্রথম মজ লা
ব্রপ্রজ তডন্ট তযতেন
উিরাখকের বিখ্যাি পিচিাকরাহী, হষচিন্তী বিি ইবিয়ান মাউকন্টবনয়াবরিং
ফাউকিশন (IMF)-এর প্রেম মবহলা কপ্রব কডন্ট বহ াকি বনিচাবর্ি হওয়ার
কগৌরি অিচন েকরকেন। 62 িের িয় ী হষচিন্তী বিি 107টি কভাকটর মকধ্য কমাট
60টি কভাট কপকয় োবিি পকদ বনিচাবর্ি হন। 1958 াকল প্রবিবষ্ঠি হওয়া
IMF এর কপ্রব কডন্ট বহক কি প্রেমিাকরর মকিা এেিন নারী বনিচাবর্ি
হকয়কেন।
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ব্র ন্ট্রাল ব্রিাডে অ্ে ইনডাইতরি টযাতক্স অ্যাি কািমত র নেুন
ব্রচযারম্যান জ াতি জনিে াজচে তলন জিতিক ব্রিা জর
ব বনয়র আমলা বিকিে কিাহবর ক ন্ট্রাল কিাডচ অফ ইনডাইকরে টযাকি অযাি
োেম (CBIC) এর নিুন কর্য়ারম্যান বহ াকি বনযু ি হকয়কেন। বিবন এম
অবিি কুমাকরর স্থাকন এই পকদ বনযুি হকিন । বিবন এেিন 1985-ব্যাকর্র
ভারিীয় রািস্ব পবরকষিা (শুল্ক ও পকরাক্ষ ের) এর েমচেিচ া। িিচ মাকন বিবন
CBIC-র দস্য বহক কি েমচরি আকেন। িার বনকয়াগ মবন্ত্র ভার বনকয়াগ েবমটি
অনুকমাদন েকরকে।
ব্র ন্ট্রাল ব্রিাডে অ্ে ইনডাইতরি টযাতক্স অ্যাি কািম (CBIC):
CBIC হল ভারকি GST, োেম , ক ন্ট্রাল এিাইি, াবভচ টযাি এিিং
নারকোটিি পবরর্ালনা েরার িন্য কনাডাল িািীয় িংস্থা। োেম ও কেন্দ্রীয়
আিগাবর বিভাগ 1855 াকল ভারকির বেটিশ গভনচর-কিনাকরল বারা োেম
আইন পবরর্ালনা এিিং আমদাবন শুল্ক িা ভূবম রািস্ব িংগ্রকহর িন্য প্রবিবষ্ঠি
হকয়বেল। CBIC ভারকির প্রার্ীনিম রোবর দিরগুবলর মকধ্য এেটি।

জম্বে োত্রতক ইজিযা টুযজরিম ব্রডতভলেতমন্ট কতেে াতর তনর
ব্রচযারম্যান জ ত তি নাম জনযু ক্ত করা তযতে
মবন্ত্র ভার বনকয়াগ েবমটি বারা বম্বি পাত্রকে ইবিয়া টুযবরিম কডকভলপকমন্ট
েকপচাকরশকনর (ITDC) কর্য়ারম্যান বনযুি েরা হকয়কে। আইএএ অবফ ার
বি েমলা িধচন রাও আইটিবডব র ব্যিস্থাপনা পবরর্ালকের পকদ োেকিন। ইবিয়া
টুযবরিম কডকভলপকমন্ট েকপচাকরশন হল পযচটন মন্ত্রকের অধীকন ভারি
রোকরর মাবলোনাধীন এেটি আবিকেয়িা, খু র্রা এিিং বশক্ষা িংস্থা । এর
আকগ, বম্বি পাত্র ওএনবিব র স্বাধীন পবরর্ালে বহক কি দাবয়ত্ব পালন
েকরবেকলন।

ভারেীয িিংত াদ্ভূে এজক্সজকউটিভ েরাগ আগরওযাল টুইটাতরর
নেুন জ ইও জ াতি জনযু ক্ত তযতেন
ক াশ্যাল বমবডয়া িায়াকন্টর হ-প্রবিষ্ঠািা িযাে ডরব পদিযাগ েরার পকর
ভারিীয় িিংকশাদ্ভূি প্রযু বি বনিচাহী পরাগ আগরওয়ালকে টুইটাকরর নিুন CEO
বহ াকি বনযুি েরা হকয়কে। বিবন িিচ মাকন S&P 500 এলকিাবয়িং কমটা
প্ল্যাটফমচ ইনেকপচাকরকটকডর িচেবনষ্ঠ CEO। আগরওয়াকলর িিচ মান িয়
37 িের এিিং িার িয় মােচ িু োরিাকগচর িয়ক র মান। পরাগ আগরওয়াল
10 িের আকগ টুইটাকর কযাগ বদকয়বেকলন যখন ক খাকন 1,000 িকনরও েম
েমী বেকলন।
েরাগ আগরওযাল ম্পতকে:
পরাগ আগরওয়াল মযচাদাপূ েচ ইবিয়ান ইনবেটিউট অফ কটেকনালবি (IIT)
কিাকম্ব কেকে স্নািে েকরকেন। এর পকর, বিবন েযানকফাডচ বিশ্ববিযালয় কেকে
স্নািকোির েরকি যান। বিবন 2012 াকল এেই স্থান কেকে েবম্পউটার
াকয়কন্স বপএইর্বড ম্পন্ন েকরন।
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ঞ্জয িত্ত অ্রুণাচল প্রতিত র 50 েম িেে উিযােতনর িন্য েযাি

RBI জনযম না ব্রমতন চলার িন্য SBI-এর উের 1 ব্রকাটি টাকার

অ্যাম্বাত ডর জ াতি জনযু ক্ত তলন

িজরমানা কতরতে

অরুোর্ল প্রকদশ (এবপ) রোর িবলউড অবভকনিা ঞ্জয় দিকে েযাি

ব্যাবঙ্কিং করগুকলশন অযাে, 1949-এর ধারা 19-এর উপধারা (2) লঙ্ঘন েরার

অযাম্বাক ডর এিিং পু রস্কারপ্রাি র্লবচ্চত্র বনমচািা এিিং েযাবিিং বিকশষজ্ঞ রাহুল

িন্য ভারিীয় বরিাভচ ব্যাঙ্ক (RBI) কেট ব্যাঙ্ক অফ ইবিয়া (SBI) এর উপর 1

বমত্রকে িাকদর ু িেচ িয়ন্তী উদযাপকনর েযাি উপকদিা বহ াকি স্বাক্ষর েকরকে

কোটি টাোর আবেচে িবরমানা আকরাপ েকরকে।

এই রাকিযর নামেরকের 50 িম িের উপলকক্ষ৷ ঞ্জয় দি এবপর বশ-ইকয়াবম

ব্যািংজকিং ব্ররগুতল ন অ্যাি, 1949-এর উে-ধারা (2) কী?

কিলার কমর্ুো উপিযোয় 20কশ িানুয়ারী কেকে 20কশ কফব্রুয়াবর 2022

ব্যাবঙ্কিং করগুকলশন অযাে, 1949-এর উপ-ধারা (2) অনু াকর, কোনও ব্যাবঙ্কিং

পযচন্ত মা ব্যাপী উদযাপকনর িন্য এেটি বমবডয়া প্রর্ারো শুরু েকরবেকলন।

কোম্পানী ক ই কোম্পাবনর পবরকশাবধি কশয়ার মূলধকনর 30 শিািংকশর কিবশ

বমবডয়া প্রর্ারোর অিংশ বহ াকি ঞ্জয় দি রাকিযর পযচটন, যুিেকদর াকে

পবরমাকের ধারে, িন্ধেদািা িা মাবলে বহ াকি কশয়ার রাখকি পাকর না।

মাদেদ্রব্য এিিং মাদকের অপব্যিহাকরর উকযাগ এিিং াম্প্রবিে িেরগুবলকি
রাকিযর িন্য গুরুির উকবকগর উপর প্রর্ারমূলে বভবডওগুবলর এেটি ব বরি
কদখাকিন।

HSBC িারা চালু করা েু নিে যি ারতযাগ্য PVC প্লাজিক ব্রথতক
তেজর তযতে ভারতের প্রথম ব্রেজডট কাডে
HSBC India ভারকির প্রেম কিবডট োডচ র্ালু েকরকে যা পু নিচযিহৃি

Banking News in Bengali

বপবভব (পবলবভনাইল কলারাইড) প্ল্াবেে কেকে তিবর। এেিার-ব্যিহাকরর
বপবভব প্ল্াবেে ধীকর ধীকর বনমূচল েরকি কলািাল োডচ প্রস্তুিোরে IDEMIA-

Bajaj Allianz General Insurance ‘তিান ইন্সু যতরতন্সর’ িন্য

এর াকে অিংশীদাবরকত্ব োডচগুবল র্ালু েরা হকয়কে৷ োডচগুবল 85 শিািংশ

TropoGo-এর াতথ চুজক্তিদ্ধ তযতে

পু নিচযিহৃি প্ল্াবেে কেকে তিবর েরা হকয়কে এিিং প্রবিটি োডচ ামবগ্রে োিচন

Bajaj Allianz General Insurance এেটি করান িীমা পণ্য বিিরকের িন্য

বনঃ রে েমাকি াহায্য েরার পাশাপাবশ 3.18 গ্রাম প্ল্াবেে িিচয িংরক্ষে

বডপ-কটে োটচআপ TropoGo-এর াকে অিংশীদাবরত্ব কঘাষো েকরকে। এর

েরকি।

াকে Bajaj Allianz General Insurance করান েভার অফার েরার িন্য
র্িুেচ িীমাোরী হকয় উকঠকে। 2020 াকলর িু কন করান িীমা েভার র্ালু েরার
কক্ষকত্র HDFC এরকগা প্রেম িীমাোরী হকয় উকঠবেল |

ইজিযা1 ব্রেতমন্ট 10,000 টি ব্র াযাইট-ব্রলতিল ATM ইনিল
কতরতে
ইবিয়া1 কপকমন্ট

10,000টি কহায়াইট-কলকিল এটিএম স্থাপকনর এেটি

ব্রিান িীমা ম্পতকে:

মাইলফলে অবিিম েকরকে, কযটিকে "ইবিয়া1এটিএম" িলা হয়। ইবিয়া1

করান িীমা পণ্যটি করান এিিং কপকলাকডর ক্ষবি েভার েরকি এটি িতিীয় পকক্ষর

কপকমন্ট IPO-আিদ্ধ এিিং অকেবলয়ার ব্যািংেকটে গ্রুপ বারা প্রর্াবরি। এটি

দায় িহন েকর, বিবভএলওএ (দৃবির বভিু যয়াল লাইকনর িাইকর) অনুকমাদন

আকগ BTI Payments নাকম পবরবর্ি বেল। ইবিয়া1 এটিএম আধা-শহুকর

এিিং নাইট লাইিং এনকডার কমন্ট।

এিিং গ্রামীে এলাোয় ববিীয় িত হিম কহায়াইট কলকিল এটিএম েযাি হকয়
উকঠকে। 10000টি ATM স্থাপকনর াকে India1 Payments এই ক গকমকন্টর
িত হিম কপ্ল্য়ার হকয় উকঠকে।
ব্র াযাইট-ব্রলতিল এটিএম:
অকটাকমকটড কটলার কমবশন (এটিএম) যা নন-ব্যাঙ্ক িা বারা ক ট আপ,
মাবলোনাধীন এিিং পবরর্াবলি হয় "কহায়াইট কলকিল এটিএম" (ডবব্লউএলএ)
নাকম পবরবর্ি। কোম্পাবন আইন 1956 এর অধীকন ভারকি বনগবমি নন-ব্যাঙ্ক
িাগুবলকে WLA র্ালাকনার অনুমবি কদওয়া হকয়কে। কপকমন্ট অযাি
ক কটলকমন্ট ব কেম (PSS) আইন, 2007-এর অধীকন, শীষচ ব্যাঙ্ক কেকে
অনুকমাদন পাওয়ার পকর, নন-ব্যাঙ্ক িংস্থাগুবলকে ভারি িু কড WLAs স্থাপন
েরার অনুমবি কদওয়া হয়।
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Schemes & Committee News in Bengali

Science & Technology News in Bengali

ব্রকন্দ্র রকার EWS জনধে ারতণর িন্য মানিণ্ড েু নজিে তিচনার িন্য
একটি কজমটি গঠন কতরতে

7েম ভারে আন্তিোজেক জিজ্ঞান উত্ ি ব্রগাযার োনাজিতে

ামাবিে ন্যায়বির্ার ও ক্ষমিায়ন মন্ত্রে িংবিধাকনর 15 অনুকেকদর ব্যাখ্যার
বিধাকনর পবরকপ্রবক্ষকি অেচননবিেভাকি দুিচল বিভাগ (EWS) বিভাকগর িন্য
িংরক্ষকের মানদে পযচাকলার্না েরার িন্য এেটি বিন দকস্যর েবমটি গঠন
েকরকে। েবমটিকে বিন িাকহর মকধ্য োি কশষ েরকি িলা হকয়কে। েবমটির
প্রধান োেকিন প্রািন অেচ বর্ি অিয় ভূষে পাকি।
েবমটির বনকয়াগ এিিং EWS িংরক্ষকের মানদে পু নবিচকির্না েরার কঘাষো
ু বপ্রম কোকটচর হিকক্ষকপর পকর এক কে। ু বপ্রম কোটচ িু লাই মাক িাবর েরা
রোরী বিজ্ঞবিকে র্যাকলঞ্জ েকর আকিদকনর শুনাবন েরকে, যা NEET
ভবিচ কি 10 শিািংশ EWS কোটা প্রদান েকর।
কজমটির িস্যরা তলন• অিয় ভূষে পাকি - প্রািন অেচ বর্ি, বিওআই (কর্য়ারম্যান)
•

অধ্যাপে বভ কে মালকহাত্রা - ভারিীয়
পবরষকদর দস্য বর্ি (ICSSR)

•

শ্রী ঞ্জয় ান্যাল – বিওআই-এর প্রধান অেচননবিে উপকদিা ( দস্য
আহ্বায়ে)

ামাবিে বিজ্ঞান গকিষো

অ্নু জষ্ঠে তি
র্ার বদনব্যাপী ইবিয়া ইন্টারন্যাশনাল াকয়ন্স কফবেভযাল(IISF) এর 7িম
িংস্করে কগায়ার পানাবিকি 2021 াকলর 10 কেকে 13 বডক ম্বর পযচন্ত
অনুবষ্ঠি হকি৷ 2021 াকলর উত্ কির বেম হল " Celebrating Creativity
in Science, Technology and Innovation for Prosperous
India"। 2015 াকল নয়াবদবেকি প্রেম IISF অনুবষ্ঠি হকয়বেল।
কগায়া-বভবিে ন্যাশনাল ক ন্টার ফর কপালার অযাি ওশান বর ার্চ (NCPOR)
আেচ াকয়ন্স মন্ত্রকের অধীকন IISF 2021 আকয়ািকনর কনাডাল একিবন্স৷
উৎ িটি পারমােবিে শবি(DAE), বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিভাগগুবল, DST,
িাকয়াকটেকনালবি(DBT) , কি (DoS) এিিং োউবন্সল ফর াকয়বন্টবফে
অযাি ইিাবেয়াল বর ার্চ (CSIR) এর াকে কযৌেভাকি আকয়াবিি হকি৷

স্কাইরুট ভারতের প্রথম ব্যজক্তগেভাতি জনজমে ে োতযাতিজনক
রতকট ইজঞ্জন "ধাওযান-1" এর েরীিা কতরতে
হায়দরািাকদ অিবস্থি এেটি মহাোশ প্রযুবি োটচআপ ‘স্কাইরুট অযাকরাকি ’

Troika: ভারে ইতদাতনজ যা এিিং ইোজলর াতথ G20 'Troika'এ ব্রযাগিান কতরতে

ভারকির প্রেম ব্যবিগিভাকি উন্নি

ভারি 'G20 Troika'-এ কযাগদান েকরকে এিিং G20-এর আকলার্য ূ বর্র
ধারািাবহেিা বনবিি েরকি ইকদাকনবশয়া এিিং ইিাবলর াকে ঘবনষ্ঠভাকি
োি েরকি র্কলকে | ভারি োডাও ‘Troika’ ইকদাকনবশয়া এিিং ইিাবল
বনকয় গঠিি। ভারি 2022 াকলর বডক ম্বকর ইকদাকনবশয়া কেকে G20
কপ্রব কডবন্স গ্রহে েরকি এিিং 2023 াকল প্রেমিাকরর িন্য G20 কনিাকদর
শীষচ কম্মলকনর আহ্বান েরকি । ‘Troika’ G20 এর মকধ্য শীষচ গ্রুবপিংকে
কিাঝায় যা িিচ মান, পূ িচিিী এিিং আগি কপ্রব কডবন্সগুবল (ইকদাকনবশয়া, ইিাবল
এিিং ভারি) বনকয় গঠিি |

অরবিটাল লঞ্চ কভবহেযাকলর উপকরর ধাপগুবলকে শবি প্রদান েরকি ৷ ভারিীয়

েূ িেিেী এিিং িেে মান ব্রপ্রজ তডন্ট :
• ইিাবল 30-31 অকোিকরর মকধ্য G20 শীষচ কম্মলকনর আকয়ািন
েকরবেল, কযখাকন প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র কমাদী উপবস্থি বেকলন | কযখাকন
িাবলিাকনর আফগাবনিান দখকলর পকর আফগাবনিাকনর মানুকষর
ভবিষ্যি বনকয় ভারি উকবগ প্রোশ েকরবেল।
• ইকদাকনবশয়া 01 বডক ম্বর, 2021-এ G20 ভাপবিত্ব গ্রহে েকরকে।

ািংহাই কো-অপাকরশন অগচানাইকিশন (SCO) োউবন্সল অফ কহড অফ

•

•

আগামী মা গুবলকি, ইকদাকনবশয়া 30-31 অকোির, 2022-এর িন্য
বনধচাবরি G20 কনিাকদর শীষচ কম্মলন আহ্বান েরার আকগ G20
দস্যকদর মকধ্য বিবভন্ন িকর আকলার্নার পিচ েরকি৷
আগামী িেকরর াবমটটি "“Recover Together, Recover
Stronger " বেম অনুযায়ী িংগঠিি হকি৷
9

Dhawan-1 এর

ম্পূ েচ িাকয়াকিবনে রকেট ইবঞ্জন

ফলভাকি পরীক্ষা েকরকে৷ এটি আ ন্ন Vikram-2

রকেট বিজ্ঞানী িীশ ধাওয়াকনর নাকম রকেট ইবঞ্জন Dhawan-1 এর নামেরে
েরা হকয়কে।

Summits & Conference News in Bengali
20েম SCO কাউজন্সল অ্ে ব্র ড

অ্ে গভনে তমন্ট-এ এ .

িয ের ভারতের প্রজেজনজধত্ব কতরন
গভনচকমন্ট (CHG)-এর 20 িম ভায় বিকদশ মন্ত্রী, এ িয়শঙ্কর ভারিীয়
প্রবিবনবধকদর কনিতত্ব কদন। োিাখিাকনর ভাপবিকত্ব ভার্চু য়াল ফরম্যাকট নূরু লিাকন তিঠেটি অনুবষ্ঠি হয়।
তিঠকে SCO দস্য কদশগুকলার রোরপ্রধান, পযচকিক্ষে রাষ্ট্র এিিং SCO-র
মহা বর্ি উপবস্থি বেকলন। SCO বরবিওনাল অযাবন্ট-কটকরাবরে োের্ার
(RATS), িুেচ কমবনিাকনর বনিচাহী পবরর্ালে এিিং অন্যান্য আমবন্ত্রি অবিবেরাও
তিঠকে উপবস্থি োেকিন িকল আশা েরা হকে। ভারি এই অঞ্চকল বিবভন্ন
SCO োযচেলাপ/ িংলাপ প্রবিয়ার পাশাপাবশ SCO োঠাকমার মকধ্য অন্যান্য
িহুপাবক্ষে হকযাবগিায় বিয়ভাকি িবডি।
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SCO ম্পতকে:

েু রস্কারপ্রাপ্তরা:

রাবশয়া, র্ীন, বেরবগি প্রিািন্ত্র, োিাখিান, িাবিবেিান এিিং

•

পবরর্ালে অযাবম কিফিার দবক্ষে আবফ্রোন র্লবচ্চত্র Barakat’ এিিং
পবরর্ালে বলউিভ কিাবরক াভা বারা পবরর্াবলি রাবশয়ান র্লবচ্চত্র ‘The
Sun above Me Never Sets ' BRICS ষষ্ঠ িংস্করে র্লবচ্চত্র উৎ কি
ক রা র্লবচ্চকত্রর পু রস্কার ভাগ েকর বনকয়কে।

•

োবিবলয়ান র্লবচ্চত্র বনমচািা লু ব য়া মুরাি িার িথ্যবর্ত্র ‘Ana’-এর িন্য
ক রা পবরর্ালকের পু রস্কার পান।

•

ভারিীয় অবভকনিা ধানুশ ‘Asuran’-এ িার ভূবমোর িন্য ক রা
অবভকনিা (পু রুষ) পু রস্কার বিকিকেন।

•

োবিবলয়ান অবভকনিা Lara Boldorini ‘On Wheels’-এ িার
ভূবমোর িন্য কেষ্ঠ অবভকনিার (মবহলা) ম্মান কপকয়বেকলন।

•

পবরর্ালে Yan Han কে িার র্লবচ্চত্র A Little Red Flower from
China-র িন্য বিকশষ িু বর পু রস্কার প্রদান েরা হয়।

উিকিবেিাকনর রাষ্ট্রপবিকদর বারা 2001

াকল

ািংহাইকি এেটি শীষচ

কম্মলকন SCO প্রবিবষ্ঠি হকয়বেল। িেকরর পর িের ধকর, এটি িত হিম
আঞ্চবলে আন্তিচাবিে িংস্থাগুবলর মকধ্য এেটি বহ াকি আবিভূচি হকয়কে।
ভারি ও পাবেিান 2017 াকল এর স্থায়ী দস্য হয়।

Awards & Honours News in Bengali
প্তম ব্যালন জড’অ্র জিেতলন জলওতনল ব্রমজ
বলওকনল কমব ফ্রান্স ফু টিকলর 2021 াকলর ক রা কখকলায়াড বহ াকি
মকনানীি হওয়ার পকর িমিাকরর মকিা ব্যালন বড’অর বিকিকেন। লাি এিিং
কদকশর হকয় কখকল 56টি ম্যাকর্ কমব 41টি কগাল এিিং 17টি অযাব ে েকরকেন
| আকিচবন্টনাকে দীঘচ প্রিীবক্ষি কোপা আকমবরো িকয় বিবন কনিতত্ব বদকয়কেন।
কমব 2009, 2010, 2011, 2012 এিিং 2015 াকলও ব্যালন বড’অর
বিকিবেকলন। গি মর ু কম িাক চকলানার হকয় কখকল 34 িের িয় ী এই

NDTV, দ্য উইক টিতমর িন্য আন্তিোজেক ব্রপ্র
ম্মান ব্রেতযতে

ইনজিটিউট

(বপএ বি/ইিাবল)

ইন্টারন্যাশনাল কপ্র ইনবেটিউট (IPI) ইবিয়া অযাওয়াডচ ফর এবিকলন্স ইন
িানচাবলিম 2021 কযৌেভাকি NDTV -র শ্রীবনিা ন তিন ও মবরয়ম আলাবভ
এিিং "য উইে"-এর লক্ষ্মী ু োমাবনয়ান ও ভানু প্রোশ র্ন্দ্রকে কদওয়া হকয়কে।
অন্যবদকে, য ইবিয়ান এিকপ্রক র ঋবিো কর্াপডাকে ািংিাবদেিায় কেষ্ঠকত্বর
িন্য IPI ইবিয়া পু রস্কার 2020 কদওয়া হকয়কে।
2020 এিিং 2021-এর পু রস্কারপ্রািকদর 2021 াকলর বডক ম্বর িা 2022
াকলর িানুয়ারী মাক নিুন বদবেকি িংিবধচি েরা হকি৷ নগদ 1 লাখ টাো,
এেটি েবফ এিিং এেটি াটিচবফকেট পু রস্কার বহ াকি প্রদান েরা হয়৷

•

ব্যালন বড’অর (মবহলা): অযাকলবিয়া পু কটলা (িাক কচ লানা/কিন)

ব্রগাযায ভারতের 52েম আন্তিোজেক চলজিত্র উৎ ি ব্র ে ল

•

িেকরর ক রা োইোর: রিাটচ কলভাকিাবস্ক (িায়ানচ বমউবনখ/কপাল্যাি)

•

ক রা িরুে পু রুষ কখকলায়াকডর িন্য কোপা েবফ: কপবদ্র

ভারকির আন্তিচাবিে র্লবচ্চত্র উৎ কির 52িম িংস্করে কগায়ায় কশষ হকয়কে।
প্রেমিাকরর মকিা, IFFI-এর পাশাপাবশ BRICS র্লবচ্চত্র উৎ কির আকয়ািন
েরা হকয়বেল, OTT প্ল্যাটফমচ অিংশগ্রহে েকরবেল এিিং IFFI-কি ব কনমার 75
িন ত িনশীল ব্যবিত্বকে িংিবধচি েরা হকয়বেল। অনুষ্ঠাকন উপবস্থি বেকলন
মকনাি িািকপয়ী, রেধীর োপু র, মাধু রী দীবক্ষি কনকনর পাশাপাবশ কেন্দ্রীয় িথ্য
ও ম্প্রর্ার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর এিিং কগায়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রকমাদ াওয়ান্ত।

কখকলায়াড 48 ম্যাকর্ 38 টি কগাল েকরবেকলন|
ব্যালন জড’অ্র 2021 জিিযীরা:
•

ব্যালন বড’অর (পু রুষ): বলওকনল কমব (বপএ বি/আকিচবন্টনা)

•

িেকরর ক রা লাি: কর্লব ফু টিল লাি

•

ক রা কগালরক্ষকের িন্য ইয়াবশন েবফ: বিয়ানলু ইবগ কডানারুমা

(িাক চকলানা/কিন)

6েম জেক জেল্ম ব্রেজিভযাল অ্যাওযাডে 2021 এর ব্রঘােণা করা
তযতে
কগায়ায় ভারকির 52িম আন্তিচাবিে র্লবচ্চত্র উৎ কি বেে র্লবচ্চত্র উৎ ি

IFFI ব্রগাযা েু রস্কার জিিযীতির োজলকা:

পু রস্কাকরর 6 িম িংস্করকনর কঘাষো েরা হকয়কে। প্রেমিাকরর িন্য, 20

•

র্লবচ্চকত্রর শুটিিংকয়র িন্য িকর্কয় িন্ধুত্বপূ েচ রািয: উিরপ্রকদশ

নকভম্বর কেকে 28 নকভম্বর, 2021 পযচন্ত IFFI-এর পাশাপাবশ BRICS

•

ক রা অবভকনিার িন্য ব লভার বপেে (পু রুষ): বিকিন্দ্র বভকুলাল কিাশী
(কগাদািরী)

•

ক রা অবভকনিা (মবহলা): শালচকটর িন্য অযাকঞ্জলা কমাবলনা (প্যারাগুকয়)

•

ক রা পবরর্ালে: ‘Saving One Who Was Dead’-এর িন্য
ভযােলাভ োদ্রনো (কর্ে প্রিািন্ত্র)

র্লবচ্চত্র উৎ ি অনুবষ্ঠি হকয়বেল। এই প্রবিকযাবগিামূলে উৎ কির িু বরকি
প্রবিটি BRICS কদশ কেকে এেিন েকর। 5 িন দস্য বেল | িু বর বিশটি
র্লবচ্চত্র পরীক্ষা েকর পাাঁর্টি বিভাকগ পু রস্কার বনিচার্ন েকর।
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•

ক রা র্লবচ্চকত্রর িন্য কগাকল্ডন বপেে পু রস্কার: িাপাবন র্লবচ্চত্র Ring
Wandering (মা াোিু োবনকয়কো)

•

বিকশষ িু বর পু রস্কার: করনাটা োরভালকহা (োবিল)

•

ভারিীয় বফল্ম পাক চানাবলটি অফ য ইয়ার পু রস্কার: প্র ূ ন কিাশী

•

প্রেম বফর্ার বফল্ম: য ওকয়লে অফ য ওয়াকল্ডচর িন্য িু বর বিকশষ উকেখ

•

এেিন পবরর্ালকের ক রা অবভকষে বফর্ার বফল্ম: পবরর্ালে মাবর
অযাকল াবন্দ্রবনর িাকহাবর৷

•

ICFT UNESCO গান্ধী পু রস্কার: Lingui: The Sacred Bonds

জভ প্রিীণ রাও 7ম ডির M.S.স্বামীনাথন েু রস্কার 2017-19 োতেন
প্রকফ র িয়শঙ্কর কিকলঙ্গানা কেট এবগ্রোলর্ারাল ইউবনভাব চটির ভাই র্যাকন্সলর (VC), বভ প্রিীে রাও 2017-19 মকয়র িন্য 7 িম ড: এম. এ .
স্বামীনােন পু রস্কার বিকিকেন। এটি এেটি ববিাবষচে িািীয় (প্রবি 2 িেকর)
পু রস্কার যা অি রপ্রাি ICAR (ইবিয়ান োউবন্সল অফ এবগ্রোলর্ারাল বর ার্চ)
এমপ্ল্বয়ি অযাক াব কয়শন (RICAREA) এিিং নুবিকভদু ব ড বলবমকটড বারা
উপস্থাবপি হয়। এটিকি 2 লাখ টাো নগদ পু রস্কার এিিং এেটি প্রশিং াপত্র
রকয়কে।
েু রস্কাতরর াইলাইট :
প্রািন ICAR বডকরের-কিনাকরল আরএ পকরাদার কনিতকত্ব িাোই েবমটি
'েতবষ গকিষো, বশক্ষাদান, ম্প্র ারে এিিং প্রশা ন" কক্ষকত্র িাাঁর অিদাকনর
স্বীেতবিস্বরূপ পু রস্কাকরর িন্য বভ প্রিীে রাওকে বনিচার্ন েরার ব দ্ধান্ত বনকয়কে।
প্রিীে রাও ভারি, ই রাকয়ল এিিং দবক্ষে আবফ্রোয় মাইকিা-ক র্ িংিান্ত
13টি গকিষো এিিং 6টি পরামশচ প্রেে পবরর্ালনা েকরকেন।

অ্ঞ্জু িজি িিে: জিে অ্যাথতলটিক্স িারা িেে ত রা মজ লার জ তরাো
ব্রেতযতেন
বেিংিদবন্ত ভারিীয় অযােবলট অঞ্জু িবি িিচকে কদকশর প্রবিভা তিবর েরার িন্য
এিিং বলঙ্গ মিার মেচকনর িন্য বিশ্ব অযােকলটিি বারা িেকরর ক রা মবহলা
পু রস্কাকর ভূবষি েরা হকয়কে। 2016 াকল, বিবন অেিয় ী কমকয়কদর িন্য
এেটি িীডা এোকডবম গঠন েকরন। এর মাধ্যকম বিবন ভারিকে কখলাধু লায়
অগ্র র হকি াহায্য েকরকেন এিিং নারীকদর িীিকন এবগকয় যাওয়ার অনুকপ্ররো
প্রদান েকরকেন। বলঙ্গ মিার মেচন েরার িন্য িাকে পু রস্কতিও েরা হকয়কে |
অঞ্জু এেমাত্র ভারিীয় বযবন 2003 বিশ্ব র্যাবম্পয়নবশপ িংস্করকে অ াধারে
পারফরম্যান্স েকর কোঞ্জ বিকিবেকলন ।

েু রস্কার:
•

অঞ্জু 2002 াকল অিুচ ন পু রস্কার, 2004 াকল পদ্মশ্রী, 2003 াকল
কখলরত্ন পু রস্কাকর ভূবষি হন।

•

2021 াকল, বিবন ক রা িীডাবিদ বিভাকগ BBC লাইফটাইম
অযাবর্ভকমন্ট অযাওয়াডচও বিকিবেকলন ।

জি ার ভারে আন্তিোজেক িাজণিয ব্রমলার 40েম িংস্কর স্বণে েিক
েু রস্কার জিতেতে
কেন্দ্রীয় িাবেিয ও বশেমন্ত্রী, পীযূষ কগাকয়ল বদবের প্রগবি ময়দাকন ইবিয়া
ইন্টারন্যাশনাল কেড কফয়ার (IITF) 2021-এর 40িম িংস্করকের উকবাধন
েকরকেন। এটি ইবিয়া কেড প্রকমাশন অগচানাইকিশন বারা 'আত্মজনভের
ভারে'কে বেম বহ াকি এিিং 'স্থানীযতির িন্য ব্রভাকাল' ধারোকে আরও
প্রর্ার েরকি আকয়াবিি হকয়বেল । বিহার হল 40 িম IITF-এর অিংশীদার
রািয এিিং কফাো রািযগুবল হল উিরপ্রকদশ এিিং ঝাডখে৷
বিহার প্যাবভবলয়ন IITF 2021-এ মধু িনী, মঞ্জুষা আটচ , কটরাকোটা, িাাঁি এিিং
রাকিযর অন্যান্য কদশীয় পকণ্যর মকিা হিবশকের মাধ্যকম রাকিযর বশে এিিং
ািংস্কতবিে মত বদ্ধ প্রদশচন েকর 6িম স্বেচপদে বিকিকে |

Important Dates News in Bengali
িােীয অ্ঙ্গ িান জিি : 26 নতভম্বর 2021 োজরতখ িােীয অ্ঙ্গ
িান জিি জ াতি োজলে য
ভারকি, গি 10 িের কেকে প্রবি িের 27 নকভম্বর 'িািীয় অঙ্গ দান বদি '
পালন েরা হয়। বদি টির উকেশ্য হল মানুকষর মকধ্য অঙ্গদান ম্পকেচ
কর্িনিা িত বদ্ধ েরা | 2021 ালকে 12িম িািীয় অঙ্গ দান বদি বহ াকি
বর্বিি েরা হয় ৷ এটি স্বাস্থয ও পবরিার েল্যাে মন্ত্রকের অধীকন িািীয় অঙ্গ ও
টি ু য োন্সপ্ল্ান্ট অগচানাইকিশন (NOTTO) বারা িংগঠিি।
মস্ত প্রজেতযাজগোমূ লক েরীিার িন্য গুরুত্বেূ ণে েথ্য:
•

িািীয় অঙ্গ ও টি ু য োন্সপ্ল্ান্ট অগচানাইকিশকনর দর দির: নিুন বদবে।

অ্ঞ্জুর অ্ াধারণ অ্যাজচভতমন্ট গুজল ল:
• বিবন 2005 IAAF ওয়াল্ডচ অযােকলটিি ফাইনাকল স্বেচপদে িয়ী।
•

বিবন প্যাবরক 2013 াকল অনুবষ্ঠি অযােকলটিকির বিশ্ব র্যাবম্পয়নবশকপ
লিং িাকম্প কোঞ্জ পদে কিিা প্রেম ভারিীয় িীডাবিদ বেকলন।

•

2004 অবলবম্পকে, বিবন ষষ্ঠ স্থান অিচন েকরবেকলন।
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জেজলজস্তজন িনগতণর াতথ আন্তিোজেক িং জে জিি

জিে প্রজেিন্ধী জিি : 3রা জডত ম্বর 2021

বফবলবিবন িনগকের াকে আন্তিচাবিে িংহবি বদি হল এেটি িাবি িংঘিংগঠিি বদি , যা প্রবি িের 29 কশ নকভম্বর অনুবষ্ঠি হয়। বদি টির উকেশ্য
হল বফবলবিকনর িন াধারেকে বশবক্ষি েরা এিিং ই রাকয়ল-বফবলবিবন
িংঘাকির শাবন্তপূ েচ মীমািং া েরা। এটি করকিাবলউশন 181 এর িাবষচেী
উপলকক্ষ পালন েরা হয়, কযখাকন অযাক ম্ববল 29 নকভম্বর, 1947-এ
বফবলবিকনর বিভািকনর প্রিাি গত হীি হকয়বেল।

বিশ্ব প্রবিিন্ধী বদি প্রবি িের বিশ্বব্যাপী 3রা বডক ম্বর িাবরকখ পাবলি হয়, এটি
আন্তিচাবিে প্রবিিন্ধী বদি বহক কিও পবরবর্ি। প্রবিিন্ধী ব্যবিকদর অন্তভুচবির
াকে ম্পবেচ ি িটিল বিষয়গুবলকে মেচন েরার িন্য এই বদনটি বর্বিি এিিং
পালন েরা হয় । 1992 াকল িাবি িংকঘর াধারে পবরষদ েিতচে IDPWD
বদি কঘাষো েরা হকয়বেল |

জিনটির ইজে া :
1977 াকল, াধারে পবরষদ 29 নকভম্বর বফবলবিবন িনগকের াকে
আন্তিচাবিে িংহবি বদি বহ াকি িাবষচেী পালকনর আহ্বান িানায়। এই বদকন,
1947 াকল, অযাক ম্ববল প্যাকলোইন বিভবির প্রিাি গত হীি হয়। বফবলবিবন
িনগকের োকে এর অেচ এিিং িাৎপকযচর োরকে এই িাবরখটি কিকে কনওয়া
হকয়বেল|

2021

াকলর বিশ্ব প্রবিিন্ধী বদিক র বেম হল ‘Leadership and

participation of persons with disabilities’ | মাি ও উন্নয়কনর
েল কক্ষকত্র প্রবিিন্ধী ব্যবিকদর অবধোকরর প্রর্ার এিিং রািননবিে, ামাবিে,
অেচননবিে ও ািংস্কতবিে িীিকনর প্রবিটি কক্ষকত্র প্রবিিন্ধী ব্যবিকদর পবরবস্থবি
ম্পকেচ কর্িনিা িত বদ্ধর িন্য বদি টি পাবলি হয়।

Sports News in Bengali
ব্র ৌরভ ব্রঘাোল মালতযজ যান ওতেন ব্রস্কাযা

চযাজম্পযনজ ে

জিে এইড জিি 1 জডত ম্বর োজলে ল

2021 জিতেতেন

1988 াল কেকে প্রবি িের 1লা বডক ম্বর বিশ্ব িু কড বিশ্ব এইড বদি পাবলি
হয়। বদনটি বিশ্বব্যাপী মানুষকে HIV-এর বিরুকদ্ধ লডাইকয় এেবত্রি হওয়ার িন্য
এিিং এইড এর োরকে যারা মারা কগকেন িাকদর স্মরে েরার িন্য পাবলি হয়|

ভারিীয় কস্কায়াশ িারো ক ৌরভ কঘাষাল ইবিহা রর্না েকরকেন োরে বিবন
প্রেম ভারিীয় কস্কায়াশ কখকলায়াড হকয়কেন বযবন মালকয়বশয়ান ওকপন
র্যাবম্পয়নবশপ বিকিকেন। ববিীয় িাোই কঘাষাল কুয়ালালামপু কর পু রুষকদর
ব কঙ্গল ফাইনাকল েলবম্বয়ার বমগুকয়ল রবদ্রকগিকে 11-7, 11-8 এিিং 13-11
কস্কাকর হাবরকয় 2021 মালকয়বশয়ান ওকপন কস্কায়াশ র্যাবম্পয়নবশকপর বশকরাপা
বিকিকেন। অন্যবদকে, 2021 মালকয়বশয়ান ওকপন কস্কায়াশ র্যাবম্পয়নবশকপর
মবহলাকদর ব কঙ্গল বশকরাপা বিকিকেন মালকয়বশয়ার আইফা আিমান।

এ িের বিশ্ব এইড বদিক র বেম হল ‘End inequalities. End AIDS
and End Pandemics’ |
জিজভন্ন কারণ রতযতে যার মােতম একিন ব্যজক্ত এইডত আোন্ত তে
োতর। ব্রযমন•

এটি শরীকরর িরল কযমন রি, িীযচ, বপ্র-ক বমনাল িরল, কযাবন এিিং
মলবার িরল এিিং িংিাবমি মবহলার িু কের দুকধর মাধ্যকম েডাকি পাকর।

•

িংিাবমি ব্যবির াকে অ ু রবক্ষি কযৌন বমলন অন্য ব্যবির োকেও
মারাত্মে করাগ েডাকি পাকর।

•

িংিাবমি ব্যবির াকে ইনকিেশকনর ূাঁর্, করিার কব্লড, েু বর কশয়ার
েরাও করাকগর িংকোর্কনর এেটি োরে হকি পাকর।

BSF 2021

াতলর 01 জডত ম্বর -এ 57 েম উত্থােন জিি

উিযােন কতরতে
িডচার ব বেউবরটি কফা চ (BSF) 01 বডক ম্বর 2021-এ 57 িম উত্থাপন বদি
উদযাপন েরকে। ভারকির ীমাকন্তর বনরাপিা বনবিি েরার িন্য ভারিপাবেিান এিিং ভারি-র্ীন যুকদ্ধর পর 1965 াকলর 1 বডক ম্বকর বিএ এফ
এেটি ঐেযিদ্ধ কেন্দ্রীয় িংস্থা বহ াকি গঠিি হকয়বেল | এটি ভারকির
ইউবনয়কনর পাাঁর্টি কেন্দ্রীয় শস্ত্র পু বলশ িাবহনীর এেটি এিিং বিকশ্বর িত হিম
ীমান্ত রক্ষাোরী িাবহনী বহ াকি প্রব দ্ধ । বিএ এফকে ভারিীয় অঞ্চকলর
প্রবিরক্ষার প্রেম লাইন বহ াকি অবভবহি েরা হকয়কে।
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Obituaries News in Bengali
াজ েয একাতডজম েু রস্কার জিিযী কজি নন্ত োজন্ত প্রযাে তলন
াবহিয অোকদবম পু রস্কারপ্রাি বিবশি অ মীয়া েবি নন্ত িাবন্ত প্রয়াি
হকয়কেন | িার বেেু বিবশি োকির মকধ্য Ujjwal Nakshatrar Sondhanot,
Moi Manuhar Amal Utsav, Nizor Biruddhey Sesh Prastab, এিিং
Moi | বিবন 2018 াকল " Kailoir Dinto Amar Hobo " েবিিার িংগ্রকহর
িন্য। াবহিয আোকদবম পু রস্কার (অ বময়া) বিকিবেকলন |

প্রিীণ েডওতয ু রকার ও গীজেকার জিতেন

িত ম প্রযাে

তযতেন
প্রিীে ু রোর এিিং গীবিোর বেকফন কিাশুয়া িকহম 91 িের িয়ক মাবেচ ন
যুিরাকষ্ট্রর োকনেটিোকট প্রয়াি হকয়কেন | বিবন বেকয়টাকর আিীিন েতবিকত্বর
িন্য 8টি টবন পু রস্কার কপকয়কেন | বিবন এেটি পু বলৎিার পু রস্কার (' ানকড ইন
য পােচ '), এিিং ' ু নার অর কলটার' গানটির িন্য এোকডবম পু রস্কারও
কপকয়বেকলন। এোডাও আটটি গ্রযাবম অযাওয়াডচ, কপ্রব কডবন্সয়াল কমকডল অফ
বফ্রডম 2015 ইিযাবদর মকিা কিশ েকয়েটি পু রস্কার বিকিকেন।
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িািংলাতিত র জিখ্যাে প্রতে র রজেকুল ই লাম প্রযাে তলন

আযাি ব্রমমন "Indian Innings: The Journey of Indian

িািংলাকদকশর িািীয় অধ্যাপে প্রকফ র রবফকুল ই লাম প্রয়াি হকয়কেন ।
প্রকফ র রবফকুল ই লাম বেকলন িািংলাকদকশর অন্যিম কেষ্ঠ পবেি। বিবন
িািংলাকদকশর কিচাচ্চ কি ামবরে পু রস্কার স্বাধীনিা পদে এিিং একুকশ পদকে
ভূবষি হকয়বেকলন । বিবন িািংলা এোকডবম াবহিয পু রস্কাকরর প্রাপে বেকলন।
বিবন 30টিরও কিবশ পাবেিযপূ েচ িই বলকখকেন। অধ্যাপে রবফকুল ই লাম
মত িুযোকল িািংলা এোকডবমর ভাপবি বেকলন।

Cricket from 1947" নামক একটি িই জলতখতেন

Defence News in Bengali
ভারেীয ব্রনৌিাজ নী 4থে স্করতেন-ব্রেজণর ািতমজরন INS ব্রভলাতক
কজম ন কতরতে
ভারিীয় কনৌিাবহনী মুম্বাইকয়র কনভাল ডেইয়াকডচ কদশীয়ভাকি তিবর কস্কাকপচনকেেীর ািকমবরন কভলাকে েবমশন েকরকে। INS কভলা হল োলভারী,
খাকদবর এিিং েরকঞ্জর পকর প্রকিে 75 ব বরকির র্িুেচ ািকমবরন | এটি
মুদ্রপে রক্ষা ও ু রবক্ষি েরকি াহায্য েরকি । এটি ফ্রাকন্সর কম া চ কনভাল
গ্রুকপর হকযাবগিায় Mazagon Dock Shipbuilders Ltd বারা বনবমচি
হকয়বেল।

NCC 73 েম প্রজেষ্ঠা জিি উিযােন করতে
ন্যাশনাল েযাকডট েপচ (NCC) ভারিীয় শস্ত্র িাবহনীর যুি শাখা এিিং বিকশ্বর
িত হিম ইউবনফমচধারী যুি িংগঠন 28 নকভম্বর উত্থাপকনর 73িম িাবষচেী পালন
েরকে। NCC বদি টি প্রবি িের নকভম্বকরর র্িুেচ রবিিার পাবলি হয় |
েযাকডটকদর বমবেল, রিদান বশবির এিিং ামাবিে উন্নয়ন েমচ ূ বর্কি
অিংশগ্রহকের মধ্য বদকয় ারা কদকশ উদযাপন বদি পাবলি হকে।

Books & Authors News in Bengali

আয়াি কমমকনর কলখা ‘Indian Innings: The Journey of Indian
Cricket from 1947’ নামে এেটি িই প্রোবশি হকয়কে। এটি ভারিীয়
বিকেকটর এেটি িংেলন এিিং গি 70 িেকরর ভারিীয় বিকেকটর কিশ বেেু
অন্তদৃচবি বর্বিি েকরকে। িইটিকি প্রিীে বিকেটার কে. এন. প্রভু কেকে বপ.
এন. ু দকর ান এিিং বডবে রুিনগর কেকে রামর্ন্দ্র গুহ এিিং ু করশ কমনকনর
যুগকে েভার েরা হকয়কে |

Miscellaneous News in Bengali
ভারেীয ব্ররল মজনেু তর জিতের িতচতয উঁচু জেযার জেি জনমে াণ
করতে
ভারিীয় করলওকয় মবেপু র বিকশ্বর িকর্কয় উঁর্ু বপয়ার করলওকয় ক িু বনমচাে
েরকে। মবেপু কর করলওকয়র উচ্চাবভলাষী প্রেে হল বিবরিাম-ইম্ফল
করললাইকনর অিংশ, যা কশষ পযচন্ত উির-পূ িচ রািযটিকে কদকশর িাবে অিংকশর
াকে িংযু ি েরার িন্য বনবমচি এেটি নিুন েডকগি লাইকনর অিংশ। িিচ মাকন,
ইউকরাকপর মবন্টবনকগ্রাকি বনবমচি 139-বমটার উচ্চ মালা-বরকিো ভায়াডাে বারা
িকর্কয় লম্বা বপয়ার ক িুর করেডচ রকয়কে।
ব্র েু ম্পতকে:
•

ক িুটি 141 বমটার উচ্চিায় বনবমচি হকে।

•

মবেপু র ক িুর কমাট তদঘচয হকি 703 বমটার।

কিনাকরল এম এম নারাকভন ‘Bangladesh Liberation @ 50 years:
‘Bijoy’ with Synergy, India-Pakistan war 1971’ নামক এেটি িই
প্রোশ েকরকেন, যা ভারি ও পাবেিাকনর প্রিীে ত বনেকদর যুকদ্ধর ব্যবিগি
বিিরকের িংেলন।

•

এেিার ম্পূ েচ হকল, প্রেেটি যাত্রীকদর 2-2.5 ঘণ্টায় 111 বেকলাবমটার

ঘটনা ম্পতকে:

জ াতি ব্রঘােণা কতরতে

•

ইবিয়া ইন্টারন্যাশনাল ক ন্টার(IIC) বদবেকি ক ন্টার ফর ল্যাি
ওয়ারকফয়ার োবডি (CLAWS) বারা ভারি-িািংলাকদশ িন্ধুকত্বর 50
িের পূ বিচ উপলকক্ষয এিিং ভারি-পাবেিান যুদ্ধ 1971-এর বনষ্পবিমূলে
বিিয় স্মরকে অনুষ্ঠানটি আকয়াবিি হকয়বেল।

েবলন্স বডেশনারী 'NFT' শব্দটিকে 2021 াকলর ওয়াডচ অফ য ইয়ার বহ াকি

এেটি পু রষ্কার অনুষ্ঠানও পবরর্াবলি হকয়বেল। এেিন কযাদ্ধা বহক কি এিিং
গকিষোর কক্ষকত্র অ ামান্য অিদাকনর িন্য বেকগবডয়ার নকরন্দ্র কুমারকে
িািংলাকদকশর প্রািন COAS (ক না প্রধান) িীর প্রিীে েিতচে ‘স্কলার
ওয়াবরয়র অযাওয়াডচ’ প্রদান েরা হয়।

িংজ্ঞাবয়ি েরা হয় | এটি এেটি বশেেমচ িা িংগ্রহকযাকগ্যর মকিা ম্পবির

এম. এম. নারাতভন কেৃেক ভারে-োজকস্তান যু দ্ধ 1971-এর উের
একটি িই প্রকাজ ে তযতে

•
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দূরত্ব অবিিম েরকি ক্ষম েরকি৷

কজলন্স জডক নারী 'NFT' ব্রক 2021 াতলর ওযাডে অ্ে দ্য ইযার

কঘাবষি েকরকে | NFT হল "নন-ফাবঞ্জিল কটাকেন" এর িংবক্ষি রূপ। েবলন্স
বডেশনাবর অনু াকর, NFT কে "এেটি অনন্য বডবিটাল াটিচবফকেট বহ াকি

মাবলোনা করেডচ েরকি ব্যিহৃি হয়। েবলন্স ইিংবলশ বডেশনাবর লা কগাকি
হাপচারেবলন্স বারা প্রোবশি হয়।
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ব্রমজরযাম-ওতযিিার অ্জভধান 2021 াতলর িন্য " vaccine "
ব্দটিতক িেতরর ব্র রা ব্দ জ াতি ব্রঘােণা কতরতে

িলপ্রপাি" নাকমও পবরবর্ি | এটি িম্মু ও োশ্মীকরর োশ্মীর উপিযোর দবক্ষেপবিমাঞ্চকলর এেটি পাহাবড স্থান।

আকমবরোন প্রোশনা িংস্থা কমবরয়াম-ওকয়িোর 2021 াকলর ওয়াডচ অফ য
ইয়ার বহ াকি " vaccine " শব্দটিকে কিকে বনকয়কে। ইিংকরবি শকব্দর িংজ্ঞা,
অেচ এিিং উচ্চারকের িন্য Merriam-Webster হল আকমবরোর িকর্কয়
বিশ্বি অনলাইন অবভধান। এটি 2008 াল কেকে িেকরর ক রা শব্দ কঘাষো
েকর আ কে। " vaccine " শব্দটি 2020 াকলর িুলনায় িেকর 601 শিািংশ
িত বদ্ধ কপকয়কে।

েযে টতনর প্রচাতরর িন্য িম্মু ও কাশ্মীতর অ্নু জষ্ঠে প্রথম অ্ রিল
উৎ ি
িম্মু ও োশ্মীকরর কুলগাম কিলা প্রশা ন এিিং পযচটন বিভাগ িম্মু ও োশ্মীকরর
বিকশষ েকর আহরিাল িলপ্রপাকির পযচটকনর উন্নয়কনর িন্য প্রেম অহরিল
উৎ কির আকয়ািন েকরকে। অহরিল িলপ্রপাি, যা োশ্মীকরর "নায়াগ্রা
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