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National News in Bengali

State News in Bengali

অটল ইননোনেশন মিশন ‘েোনন োকুলোর ইননোনেশন প্রোগ্রোি’ চোলু
কনরনে

ঋষে পন্তনক উত্তরোখনের িযোন্ড অযোম্বোেোের মহেোনে মনযু ি করো

নীতি আয ়োযের অটল উদ্ভ়োবন তিশন ভ়োনন়োকুল়োর ইযন়োযভশন প্র়োগ্র়োযির
উযম়োচন কযরযে, য়ো ভ়োরযি উদ্ভ়োবক এবং উযয়োক্ত়োযের প্কন্দ্র দ্ব়োর়ো তনর্ন়োতরি
22টি ভ়োষ়ো উদ্ভ়োবন ইযক়োতিযেযির অয়োযেি প্েযি িহ়ো ি়ো করযব। এটি
ভ়োষ়োর ব়োর়্ো অতিক্রি করযি এবং উদ্ভ়োবকযের ক্ষিি়ো ন করযি ি়োহ়োয্য করযব।

হনযনে
উত্তর়োখযের িুখ্যিন্ত্রী েু ষ্কর তিং র়্োতি প্ ়োষণ়ো কযরযেন প্য ভ়োরিী উইযকটরক্ষক ব্য়োটিম্য়োন ঋষভ েতযক র়োযজযর িয়োন্ড অয়োম্ব়োি়োের তহযিযব তনযুক্ত কর়ো
হয যে। 24 বের ব িী ে়োত, তযতন তনউতজল্য়োন্ড প্টযের জন্য তবশ্র়োি
প্েয তেযলন | তিতন বিন ি়োযন েতক্ষণ আতিক়ো রয যেন ক়োরণ ভ়োরিী েল

International News in Bengali
কোলন প্নহোিোর অমিযোর চযোনেলর মহনেনে শপথ মননলন
অতি ়োর তভয ন়োর হফব়োেন প্য়োযলযি এক অনুষ্ঠ়োযন অতি ়োর প্রতিযেন্ট
আযলকজ়োন্ড়োর ভয়োন ে়োর প্বযলন উেতিতিযি ক়োলন প্নহ়োি়োর অতি ়োর নিুন
চয়োযেলর তহযিযব শেথ প্নন । তিতন আযলকজ়োন্ড়োর শ্য়োযলনব়োযেনর ি়োযন এই
েযের ে়োত ত্ব প্নন | আযলকজ়োন্ড়োর শ্য়োযলনব়োেন 2021 ি়োযলর অযট়োবযর
চয়োযেলর তহযিযব ে়োত ত্ব প্নন । েি দুই ি়োযি তিতন অতি ়োর চয়োযেলযরর
ে়োত ত্ব ে়োলনক়োরী িৃিী ব্যতক্ত।
প্নহ়োি়োর প্ক?
তভয ন়ো জম প্নও ়ো প্নহ়োি়োর প্বশ কয ক বের প্িন়োব়োতহনীযি ক়োজ

26 তেযিম্বর প্থযক শুরু হও ়ো তিন ম্য়োযচর প্টে তিতরযজ প্র়োটি ়োযের
িুযখ়োিুতখ হযি রস্তুি।

িহোরোষ্ট্র েরকোর েোে ভ্রিনের জন্য Chalo প্িোেোইল অযোপ এেং
স্মোটন কোেন চোলু কনরনে
িহ়োর়োযষ্ট্রর েযনটন ও েতরযবশ িন্ত্রী আতেিয ঠ়োকযর বৃ হমু ম্ব়োই ইযলকট্রিক ি়োপ্ল়োই
অয়োন্ড ট্র়োেযে়োটন (BEST) ব়োি টিতকযটর তেতজট়োল এবং অতগ্রি ক্রয র
িু তবর়্োযথন Chalo প্ি়োব়োইল অয়োতপ্লযকশন (অয়োে) এবং Chalo স্ম়োটন ক়োেন চ়োলু
কযরযেন। তিতন BEST-এর NCMC কিপ্ল়োয ন্ট স্ম়োটন ক়োযেনর ে়োশ়োে়োতশ

কযরযেন। ি়োরেযর তিতন 2017 ি়োযল একজন র়োজনীতিতবে হও ়োর আযে

য়োত্রীযের জন্য নিুন ভ়ো়ে়োর তস্কিও চ়োলু কযরযেন | এর িযে একটি হল 70

একজন প্য়োে়োযয়োে উেযেষ্ট়ো তহযিযব ক়োজ শুরু কযরন। ি়োযক 2020 ি়োযলর

ট়োক়ো 10টি ট্রিে এবং অন্যটি ‘যেতেযফ ়োর’ ন়োযি েতরতচি।

জ়োনু ়োতরযি স্বর়োষ্ট্রিন্ত্রী তহি়োযব তনযুক্ত কর়ো হ । তিতন অতফযি থ়োক়োক়োলীন,
অতি ়োর রথি ইিল়োতি িন্ত্র়োিী হ়োিল়োর িম্মু খীন হন |

অযোপটি েম্পনকন:

গ্যোমিনযল প্েোমরক মচমলর েেন কমনষ্ঠ প্রমেনেন্ট মনেন োমচত হনযনেন
35 বের ব িী গ্য়োতিয ল প্ব়োতরক তচতলর প্রতিযেন্ট তহি়োযব তনবন়োতচি হয যেন |
এই তনযুতক্তর ফযল তিতন তচতলর ইতিহ়োযির িবনকতনষ্ঠ প্রতিযেন্ট হয যেন ।
তনবন়োচযন তিতন ি়োর তবযর়োর্ী প্হ়োযি আযত়োতনও ক়োেযক ের়োতজি কযরন।

Chalo প্ি়োব়োইল অয়োে য়োত্রীযের অনল়োইন ব়োযির টিতকট তকনযি এবং একটি
ই-ও ়োযলযটর ি়োেযি ব়োি ে়োযি অয়োযেযির অনুিতি প্েযব। Chalo প্ি়োব়োইল
অয়োতপ্লযকশনটি ে বেযরর রক্ষণ়োযবক্ষযণর জন্য 85 প্ক়োটি ট়োক়োর তবতনিয
একটি চুতক্তযি ি়োক্ষতরি হয তেল |

গ্য়োতিয ল প্ব়োতরক 2022 ি়োযলর ি়োচন ি়োি প্থযক এই েযের ে়োত ত্ব
ি়োিল়োযবন|

িোল্টো ব্যমিগত ব্যেহোনরর জন্য িোমরজু যোনো অনু নিোদনকোরী রথি
ইউনরোপীয প্দশ হনয উনেনে
ে়োলন়োযিন্ট প্ভ়োযটর ের ি়োল্ট়ো রথি ইউযর়োেী প্েশ হয উঠযি চযলযে
প্যখ়োযন ব্যতক্তেি ব্যবহ়োযরর জন্য িীতিি েতরি়োণ ি়োতরজু ়োন়ো চ়োষ কর়ো য়োযব |
ি়োল্ট়োর ে়োলন়োযিন্ট েি িপ্ত়োযহ এর েযক্ষ প্ভ়োট তেয যে | 36টি প্ভ়োট েযক্ষ
এবং 27টি প্ভ়োট তবেযক্ষ েয়েযে ৷ র়োপ্তব স্কর়ো ব়োত়েযি চ়োরটি ে়োে র়োখযি
ে়োরযব এবং ি়োযের ি়োি গ্র়োি ি়োতরজু ়োন়ো বহন কর়োর অনুিতি প্েও ়ো হযব |
রক়োযশ্য ব়ো তশশুযের ি়োিযন র্ূ িে়োন অববর্ থ়োকযব ।
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নোগোল্যোন্ড েরকোর মনউল্যোন্ড, প্েমিমনউ, চুিু নকমদিো নোিক 3টি
নতুন প্জলো ততমর কনরনে

হমরযোনো েরকোর প্খলোধু লোর রচোনরর জন্য 'প্খল নোেন োমর মিি
2022-23' চোলু কনরনে

ন়োে়োল্য়োন্ড িরক়োর তনউল্য়োন্ড, প্িতিতনউ, চুিু যকতেি়ো ন়োযি তিনটি নিুন প্জল়ো
তিতরর প্ ়োষণ়ো কযরযে | র়োযজযর 12 িি প্জল়ো - নকল়োক - উযদ্ব়োর্যনর এক
বেযররও কি িি েযর এই র়োজযটি তিরী হয যে । তিনটি নিুন প্জল়ো যুক্ত
হও ়োর ফযল এখন ন়োে়োল্য়োযন্ডর প্ি়োট প্জল়োর িংখ্য়োটি 15টি ।

হতর ়োন়োর ক্রী়ে়ো ও যুব তবষ ক রতিিন্ত্রী িদীে তিং র়োযজয প্খল়োর্ুল়োর রচ়োযরর

হমরযোনো েরকোর কনন োনল নতুন ইমন্টনগ্রনটে কিোন্ড অযোন্ড কনরোল
প্েন্টোর চোলু কনরনে
হতর ়োন়োর িুখ্যিন্ত্রী, িযন়োহর ল়োল খ়োট্ট়োর কনন়োল স্ম়োটন তিটি রকযের অর্ীযন নিুন
ইতন্টযগ্রযটে কি়োন্ড অয়োন্ড কযর়োল প্িন্ট়োর (ICCC) চ়োলু কযরযেন । নিুন
কি়োন্ড অয়োন্ড কযর়োল প্িন্ট়োর অয়োে়োতিভ ট্র়োতফক কযর়োল, স্ব ংতক্র নম্বর
প্প্লট শন়োক্তকরণ, প্রে-ল়োইট লঙ্ঘন িন়োক্তকরণ এবং েতি লঙ্ঘযনর িযি়ো
উন্নি তিযেিগুতলর ক়োযনক়োতরি়ো িক্ষি করযব।
ICCC এর উযদ্ব়োর্যনর ি়োযথ ি়োযথ, শহযরর প্বশ কয কটি স্ম়োটন ট্র়োতফক
ম্য়োযনজযিন্ট তিযেি জীবত হয উযঠযে । তবতভন্ন ি়োযন 500 টিরও প্বতশ
তিতিটিতভ কয়োযির়ো এখন অয়োে়োতিভ ট্র়োতফক কযর়োল, স্ব ংতক্র নম্বর প্প্লট
শন়োক্তকরণ, প্রে-ল়োইট লঙ্ঘন িন়োক্তকরণ এবং েতি লঙ্ঘযনর িযি়ো উন্নি
তিযেিগুতলর ক়োযনক়োতরি়ো িক্ষি কযর ৷
উযদ্ব়োর্নটি ে়োবতলক অয়োযেি তিযেি, নের রশ়োিযনর ি়োযথ িম্পতকন ি তবতভন্ন
ওয ব এবং প্ি়োব়োইল অয়োে, তবতডং ম্য়োযনজযিন্ট তিযেি, এনভ়ো রনযিন্ট়োল
ম্য়োযনজযিন্ট তিযেি, ি়োনুযষর িযে প্র়োল আউটযক তচতিি করযব । তবতভন্ন
িরক়োরী তবভ়োযের আইটি তিযেযির ি়োযথ একতত্রি ICCC শহযরর জরুরী ও
দুযযন়োে ব্যবি়োেন়ো প্কন্দ্র তহি়োযব ক়োজ করযব য়ো তনর়োেত্ত়ো বৃ তি এবং শহযর
উন্নিির জনযিব়ো রে়োন করযব। এটি আইনশৃ ঙ্খল়ো রক্ষ়ো েু তলশযক িহ়ো ি়োও
করযব।

প্গোযোর িু মি মদেে 2021
ভ়োরযি রতি বের 19 তেযিম্বর প্ে়ো ়ো িুতক্ত তেবি তহি়োযব ে়োলন কর়ো হ এবং
এটি েিুনতেজ শ়োিযনর 450 বেযরর ের ভ়োরিী িশস্ত্র ব়োতহনী দ্ব়োর়ো 1961
ি়োযল প্ে়ো ়োযক িুক্ত কর়োর তেন তহি়োযব তচতহহি কর়ো হ । 2021 ি়োল প্ে়ো ়োর
স্ব়োর্ীনি়োর 60 বের েূ তিন তহি়োযব ে়োলন কর়ো হ ।
প্গোযো িু মি মদেনের ইমতহোে:
• েিুনতেজর়ো 1510 ি়োযল ভ়োরযির তবতভন্ন অংযশ উেতনযবশ ি়োেন
কযরতেল তকন্তু 19 শিযকর প্শযষর তেযক ভ়োরযি েিুনতেজ
উেতনযবশগুতল প্ে়ো ়ো, েিন, তেউ, ে়োের়ো, নের হ়োযভতল এবং অযেতেভ়ো
দ্বীযের িযে িীি়োবি তেল।
• প্ে়ো ়ো িুতক্ত আযদ়োলন, য়ো প্ে়ো ়োযি েিুনতেজ ঔেতনযবতশক শ়োিযনর
অবি়োন ট়োযি প্চয তেল এবং এটি প্ে়োট আক়োযরর তবযর়োযহর ি়োেযি
শুরু হয তেল।
• 15 আেে, 1947-এ, যখন ভ়োরি স্ব়োর্ীনি়ো ল়োভ কযর, িখনও প্ে়ো ়ো
েিুনতেজ শ়োিযনর অর্ীযন তেল।
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জন্য 'প্খল নোেন োমর মিি 2022-23' চ়োলু কযরযেন । হতর ়োন়োর
প্খযল়ো ়ো়ের়ো ি়োযের ক্রী়ে়ো রতিভ়ো তেয র়োজযযক আতজন়োতিক স্তযর নিুন
েতরচ তেয যে । র়োজয িরক়োর র়োযজয নিুন ক্রী়ে়ো রতিভ়ো তবক়োযশর জন্য িবনে়ো
িযচষ্ট ।
এই তস্কিটি ক্রী়ে়ো ন়োিন়োতরগুতলযক রচ়োর করযব য়ো িরক়োরী, প্বিরক়োরী তশক্ষ়ো
রতিষ্ঠ়োন এবং প্বিরক়োরী ক্রী়ে়ো রতিষ্ঠ়োনগুতলযি শুরু কর়ো হযব । অতলতম্পক,
এতশ ়োন ও কিনওয লথ প্েিযি অতভুনক্ত প্খল়োর জন্য প্প়োটনি ন়োিন়োতর প্খ়োল়ো
হযে।

ঝোড়খনের িু খ্যিন্ত্রী িোওেোদী রেোমেত এলোকোর জন্য SAHAY
রকল্প চোলু কনরনেন
ঝ়ো়েখযের িুখ্যিন্ত্রী, প্হিত প্ি়োযরন র়োযজযর ি়োওব়োেী-আক্র়োত প্জল়োগুতলযি
Sports Action toward Harnessing Aspiration of
Youth (SAHAY) রকে চ়োলু কযরযেন ৷ এই তস্কিটি ব়োিেন্থীর চরিেন্থ়ো
(LWE) েিন কর়োর জন্য চ়োলু কর়ো হয যে, য়ো র়োযজযর 24টি প্জল়োর িযে
19টি প্জল়োযক রভ়োতবি কযরযে। গ্র়োি প্থযক ও ়োেন েযন়ো েযনত 14-19
ব িী প্েযল-প্িয যের এই রকযের অর্ীযন তনবতিি কর়ো হযব এবং ব়োযস্কটবল,
ভতলবল, হতক এবং অয়োথযলটিযে ি়োযের েক্ষি়ো রেশনযনর িু যয়োে প্েও ়ো হযব।

UP েরকোর 25 মেনেম্বর 'মি স্মোটনন োন প্যোজনো' চোলু করনত
চনলনে
উত্তর রযেযশর প্য়োেী আতেিযন়োথ িরক়োর 25 তেযিম্বর 'মি স্মোটনন োন
প্যোজনো' চ়োলু করযি চযলযে, য়ো রবীণ তবযজতে প্নি়ো এবং র়োক্তণ রর়্োনিন্ত্রী
অটল তবহ়োরী ব়োজযে ীর জমব়োতষনকী । এই তস্কযির অর্ীযন, র়োজয িরক়োর
গ্র়োজুয ট এবং প্শষ বযষনর তশক্ষ়োথীযের স্ম়োটনযফ়োন এবং টয়োবযলট তবিরণ করযব।
25 তেযিম্বর, িুখ্যিন্ত্রী যুবকযের িযে 60,000 টি স্ম়োটনযফ়োন এবং
40,000 টি টয়োবযলট তবিরণ করযবন। তেতজ শতক্ত প্ে়োটন়োযল 38 লযক্ষরও
প্বতশ যুবক তনযজযের ন়োি প্রতজে়োর কযরযেন।
প্যোগ্যতো:
•

র়োথীযক অবশ্যই একজন ে়োত্র এবং উত্তর রযেযশর ব়োতিদ়ো হযি হযব।

•

MA, BA, BSc, ITI, MBBS, MD, BTech, এবং MTech
এর প্শষ বযষনর ে়োত্রযের অগ্র়োতর্ক়োর প্েও ়ো হযব।

•

60 শি়োংশ ব়ো ি়োর প্বতশ নম্বর ে়োও ়ো তশক্ষ়োথীর়ো এই তস্কযির জন্য
আযবেন করযি ে়োরযব।

•

েতরব়োযরর ব়োতষনক আ 2 ল়োযখর প্বতশ হও ়ো উতচি ন ।
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পাঞ্জাবের মু খ্যমন্ত্রী চরণজিৎ জ িং িগন্নাথ রথযাত্রাবে ‘রািয
উৎ ে’ ট্যাগ জিব়েবেন

মেলটি েম্পনকন:
•

তবরুযি তিন বেযরর প্জল এবং য়োবজ্জীবন ক়োর়োেে ও ₹25 ল়োখ েযনত
জতরি়োন়ো রে়োন করযব ।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ জ িং চাজি ভগোন কৃষ্ণ েলরাম িগিাথ রথযাত্রাবক
োজষিক রািয উৎ ে জিব বে ঘ াষণা কবরবেন। 25 তম শ্রী ভগোন কৃষ্ণ
েলরাম িগিাথ রথযাত্রার পতাকা প্রদর্িবনর ময় এই ঘ াষণাটি করা িবয়জেল।
জতজন পাঞ্জাবের লু জিয়ানার ই কন মজিবরর িন্য 2.51 ঘকাটি টাকা অনুদান
ঘ াষণা কবরবেন। উবেখবযাগ্যভাবে, পাঞ্জাে রকার পাজতয়ালায় 20 একর
িজমবত ভগেদ গীতা এেিং রামায়ণ গবেষণা ঘকন্দ্রও ততজর করবে।
এই প্রথমোর নয় ঘয লু জিয়ানার রথযাত্রা জনেিাচবনর মঞ্চ ততজর কবরজেল।

তবলটি "জখি ব়ো িৃ িুয" এর তেযক েতরচ়োতলি িব তলতচংয জত়েিযের

•

তলতচং-এর টন়ো টযল য়োর ফযল ভুক্তযভ়োেী আহি হ , প্ে়োষীযের 3
বের েযনত ক়োর়োেে এবং ₹1 ল়োখ প্থযক ₹3 ল়োখ েযনত জতরি়োন়ো কর়ো
হযব ।

ওমড়শোর িু খ্যিন্ত্রী কটনক ওমড়শোর দীর্ন তি প্েতু 'টি-প্েতু'-র

2017 পাঞ্জাে জনেিাচবনর আবগ AAP-এর জদজের ঘেপু টি জ এম মনীর্

উনবোধন কনরনেন

জ ব াজদয়া যাত্রায় অিংর্ জনবয়জেবলন। দলীয় প্রাথীবদর বে মঞ্চ ঘথবক ‘মিা

ওত়েশ়োর িুখ্যিন্ত্রী নবীন েট্টন়োয ক ওত়েশ়োর কটক প্জল়ো িহ়োনেীর উের

আরজত’ও কবরন জতজন।

গগা়ো়ে উন্ন়েন প্রেবের ূ চনা েরবেন প্রধানমন্ত্রী নবরন্দ্র প্িোদী
ঘগায়া মুজি জদে উপলবে, প্রিানমন্ত্রী নবরন্দ্র ঘমাজদ ঘগায়ায় 650 ঘকাটি
টাকারও ঘেজর্ মূবের ঘের্ কবয়কটি উিয়ন প্রকবের উববািন ও জভজিপ্রস্তর
স্থাপন কবরবেন। অনুষ্ঠাবন জতজন মুজিবযাদ্ধা ও ‘অপাবরর্ন জেিয়’-এর প্রেীণ
ত জনকবদর িংেিিনা ঘদন। রাবিয উিয়বনর গজত িবর রাখার িন্য জতজন মুখ্যমন্ত্রী
প্রবমাদ াওয়াবের প্রর্িং া কবরবেন।
গমাজি উববাধন েরবেন েব়েেটি েড় প্রেে
•

28 ঘকাটি টাকারও ঘেজর্ ব্যবয় আগুয়াদা ঘ াটি ঘিল জমউজিয়াবমর
পু নঃজেকার্।

•

ঘগায়া ঘমজেবকল কবলি ও িা পাতাবল একটি ু পার ঘের্াজলটি ব্লক, যা
380 ঘকাটি টাকারও ঘেজর্ ব্যবয় জনজমিত িবয়বে।

•

প্রায় 220 ঘকাটি টাকা ব্যবয় জনজমিত জনউ াউথ ঘগায়া ঘিলা িা পাতাল।

•

প্রায় 8.5 ঘকাটি টাকা ব্যবয় জনজমিত আ ি ঘমাপা জেমানেিবর এজভবয়র্ন
জিল ঘেবভলপবমন্ট ঘ ন্টার।

•

মারগাওর দাবভারজলম-নাবভজলম-এ একটি গ্যা -অেরক ােবের্ন প্রায়
16 ঘকাটি টাকা ব্যবয় জনজমিত িবয়জেল।

ঝোড়খে মেধোনেেো জনতোর েমহংেতো, মলমচং রমতনরোনধ মেল
পোে কনরনে
ঝ়ো়েখে তবর়্োনিভ়ো জনি়ো িতহংিি়ো রতিযর়োর্ এবং িব তলতচং তবল 2021
ে়োি কযরযে, য়োর লক্ষয ি়োংতবর়্োতনক অতর্ক়োরগুতলর "কোযন কর েু রক্ষো" রে়োন
কর়ো এবং র়োযজয ি়োনুযষর িতহংিি়ো রতিযর়োর্ কর়ো । একটি িংযশ়োর্নী অতভুনক্ত
কর়োর েযর তবলটি ে়োি কর়ো হয তেল এবং ি়োর িম্মতির জন্য র়োজযে়োযলর ক়োযে
ে়োঠ়োযন়ো হয তেল । একব়োর তবজ্ঞ়োতেি হযল, েতিিবঙ্গ, র়োজি়োন এবং িতণেু যরর
েযর ঝ়ো়েখে চিুথন র়োজয হয উঠযব য়োর়ো এই র্রযনর আইন আন়োর প্ক্ষযত্র ।
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তনতিনি র়োযজযর েী নিি প্িিু 'টি-প্িিু'-র উযদ্ব়োর্ন কযরযেন । ইংযরতজ বণনি়োল়ো
'T'- আকৃতির প্িিুটি 111 প্ক়োটি ট়োক়ো ব্যয তনতিনি হয তেল । ব়োে়োম্ব়োর
প্ে়োেীন়োথেু র, ব়োাঁতকর ব়োইযেশ্বর প্থযক কটযকর তিংহন়োথ তেঠ়োযক িংযয়োেক়োরী
4-তকতি েী ন এই প্িিুটি ব়োে়োিব়ো এবং ব়োাঁতক তবযেশ্বযরর িযে র়ো 45
তকযল়োতিট়োর দূরত্ব `কি়োযি ি়োহ়োয্য করযব ।
িুখ্যিন্ত্রী 28 প্ফব্রু ়োতর, 2014-এ 'টি-প্িিু'-র তভতত্তরস্তর ি়োেন কযরতেযলন
। তকন্তু, তকেু রযুতক্তেি িিস্য়োর ক়োরযণ, তনিন়োণ ক়োজ তবলতম্বি হয তেল এবং
2018 ি়োযল এর ক়োজ শুরু হয তেল । প্িিুটি আযশে়োযশর এল়োক়োর র়ো
ে়োাঁচ-লক্ষ ি়োনুযষর প্য়োে়োযয়োযের িু তবর়্ো রে়োন করযব । এটি এল়োক়োর কৃতষ, ব্যবি়ো
ও েযনটন ক়োযনক্রযির উন্নতি ট়োযব ।

Economy News in Bengali
অমগ্রি কর েংগ্রহ 54% প্েনড় 4.60 লক্ষ প্কোটি টোকো হনযনে
অথন িন্ত্রযকর িযি, এই অথনবেযর এ েযনত অতগ্রি কর িংগ্রহ 53.50 শি়োংশ
প্বয়ে 4.60 লক্ষ প্ক়োটি ট়োক়ো হয যে, য়ো অথননীতি েু নরুি়োযরর ইতঙ্গি তেযে ।
16 তেযিম্বর েযনত 2021-22 ি়োযলর রিযক্ষ কর িংগ্রহ তেল 9.45 লক্ষ
প্ক়োটি ট়োক়ো, য়ো এক বের আযে তেল 5.88 লক্ষ প্ক়োটি ট়োক়ো | এরফযল,
2021-22 ি়োযল রিযক্ষ কর িংগ্রহ বৃ তি প্েয যে 60.8 শি়োংশ |

েোরত েেন কোনলর েনেন োচ্চ েোমষন ক FDI প্রমজস্টোর কনরনে
ভ়োরি 2020-21 ি়োযল িবনক়োযলর িযবন়োচ্চ ব়োতষনক রিযক্ষ তবযেশী
তবতনয ়োযের রব়োহ $81.97 তবতল ন নতথভুক্ত কযরযে । েি ি়োিটি আতথনক
বেযর FDI রব়োহ $440 তবতল যনর প্বতশ, য়ো েি 21 আতথনক বেযর প্ি়োট
FDI রব়োযহর র়ো 58% । শীষন ে়োাঁচটি প্েশ প্যখ়োন প্থযক 2014-2021
এর িযে FDI ইকুযইটি ইনযে়ো েৃ হীি হয তেল প্িগুতল হল তিঙ্গ়োেুর, িতরশ়োি,
ি়োতকন ন যুক্তর়োষ্ট্র, প্নে়োরল্য়োন্ড এবং জ়োে়োন ৷
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Rankings & Reports News in Bengali
Truecaller: েোরত 2021 েোনল স্প্যোি কল বোরো চতুথন েেন োমধক
ক্ষমতগ্রস্ত প্দশ
callerID, পয়োি িন়োক্তকরণ এবং ব্লতকং প্ক়োম্প়োতন Truecaller
অনুি়োযর, ভ়োরযি পয়োি কযলর হ়োর আব়োর প্বয়েযে | 2021 ি়োযল তবক্র
এবং প্টতলি়োযকন টিং কলগুতলযি উযেখযয়োগ্য ক়োরযণ প্েশটি তবশ্বব্য়োেী রয়োতকংয
9 িি অবি়োন প্থযক 4থন ি়োযন উযঠ এযিযে ।
শীষন 3 প্দশ:
িবন়োতর্ক পয়োি তভতত্তক কল িহ তবযশ্বর শীষন তিনটি প্েশ হল ি়োতজল, প্েরু এবং
ইউযক্রন । কযঠ়োর িরক়োরী তবতর্তনযষযর্র ক়োরযণ ি়োতকন ন যুক্তর়োষ্ট্র 2020 ি়োযল
2 ি়োন প্থযক 2021 ি়োযল 20 িি ি়োযন প্নযি এযিযে ।

প্িোট ইউমনকননন র মদক প্থনক যু িরোনজযনক মপেনন প্ নল তৃতীয
স্থোনন েোরত
ভ়োরি এক বেযর 33টি "ইউতনকনন" প্য়োে কযর ইউন়োইযটে তকংেিযক
ি়োনচুযি কযর 1 তবতল ন েল়োযরর উযয়োযের িংখ্য়োর তেক প্থযক িৃিী ি়োযন
উযঠ এযিযে | হুরুন তরি়োচন ইনতেটিউট দ্ব়োর়ো িংকতলি িথ্য অনুি়োযর ি়োতকন ন
যুক্তর়োষ্ট্র এবং চীন, য়োর়ো রথি দুটি ি়োন েখল কযরযে |
ইউতনকনন িহ়োতবযশ্বর 74 শি়োংযশর আব়োিিল হল ি়োতকন ন যুক্তর়োষ্ট্র এবং চীন ।
ি়োতকন ন যুক্তর়োষ্ট্র 254টি ইউতনকনন যুক্ত কযরযে এবং ি়োযের প্ি়োট 487টি
ইউতনকনন হয যে, প্যখ়োযন চীন 74টি ইউতনকনন প্য়োে কযর প্ি়োট ইউতনকনন-এর
িংখ্য়ো হয যে 301টি |
প্শষ েের:
েি বের ইউতনকযননর িংখ্য়োর প্ক্ষযত্র ভ়োরি চিুথন ি়োযন তেল । য়োইযহ়োক, হুরুন
তরি়োচন ইনতেটিউট দ্ব়োর়ো িংকতলি িথ্য অনুি়োযর, ি়োতকন ন যুক্তর়োষ্ট্র এবং উত্তর
রতিযবশী চীন, য়োর়ো রথি দুটি ি়োন েখল কযরযে, ি়োর়ো অযনক এতেয রয যে।

YouGov: PM প্িোদী 2021 েোনল মেনের 8তি েেন োমধক রশংমেত
ব্যমি
প্েট়ো অয়োন়োতলটিে িংি়ো YouGov-এর দ্ব়োর়ো েতরচ়োতলি একটি িিীক্ষ়ো
রর়্োনিন্ত্রী নযরন্দ্র প্ি়োেী তবযশ্বর শীষন 20জন িবন়োতর্ক রশংতিি ব্যতক্তযের
ি়োতলক়ো 8িি ি়োযন রয যেন । এই ি়োতলক়ো শ়োহরুখ খ়োন, অতিি়োভ বচ্চন ও
তবর়োট প্ক়োহতলর প্চয এতেয রয যেন রর়্োনিন্ত্রী নযরন্দ্র প্ি়োেী । 38 টি প্েযশর
42000 ি়োনুযষর িি়োিি তনয ি়োতলক়োটি তিতর কর়ো হয যে।
রর়্োনিন্ত্রী প্ি়োেী ে়ো়ে়োও, অন্য়োন্য ভ়োরিী েু রুষ য়োর়ো ি়োযভন অনুি়োযর, 2021
ি়োযল িবন়োতর্ক রশংতিি তেযলন ি়োযের িযে রয যেন শচীন প্টন্ডুলক়োর,
শ়োহরুখ খ়োন, অতিি়োভ বচ্চন এবং তবর়োট প্ক়োহতল । এই ি়োতলক়ো 2021
ি়োযলর িবযচয রশংতিি ভ়োরিী িতহল়োযের িযে রয যেন তর ়োক়ো প্চ়োে়ে়ো,
ঐশ্বতর ়ো র়োই বচ্চন এবং িু র়্ো িূতিন ।
4

মেনের েেনচনয রশংমেত 20 জন পু রুনষর তোমলকো:
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ব্যমিত্ব
ব়োর়োক ওব়োি়ো
তবল প্েটি
তশ তজনতেং
তক্রতে ়োযন়ো প্র়োন়োযড়ো
জয়োতক চয়োন
ইলন ি়োস্ক
তলওযনল প্িতি
ননরন্দ্র প্িোদী
ভ্ল়োতেতির েু তিন
জয়োক ি়ো
ও ়োযরন ব়োযফট
শচীন প্টন্ডুলকোর
প্ে়োন়োড ট্র়োম্প
শোহরুখ খোন
অতিি়োভ বচ্চন
প্ে়োে ি়োতেি
ইির়োন খ়োন
মেরোট প্কোহমল
অয়োতন্ড ল়োউ
প্জ়ো ব়োইযেন

মেনের েেনচনয রশংমেত 20 জন িমহলোনদর তোমলকো:
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ব্যমিত্ব
তিযশল ওব়োি়ো
অয়োযেতলন়ো প্জ়োতল
র়োনী তদ্বিী এতলজ়োযবথ
অের়োহ উইনযি
স্ক়োরযলট প্জ়োহ়োনিন
এি়ো ও ়োটিন
প্টইলর িু ইফ্ট
আযহেল়ো ি়োযকন ল
ি়োল়োল়ো ইউিু ফজ়োই
মরযঙ্কো প্চোপড়ো
কিল়ো হয়োতরি
তহল়োতর তিনটন
ঐেমরযো রোই েচ্চন
েু ধো িূ মতন
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Rank
15
16
17
18
19
20

ব্যমিত্ব
প্গ্রট়ো থ়োনব়োেন
প্িল়োতন ়ো ট্র়োম্প
তলি়ো
তলউ ইযফই
ই ়োং তি
প্জতিন্ড়ো আরে়োনন

Wipro এবং Edgile একযত্র ‘Wipro CyberTransform’ ন়োিক
একটি িিতিি িু যট তিতর করযব য়ো তবতভন্ন এন্ট়োরর়োইজগুতলযক ি়োইব়োর
তনর়োেত্ত়ো ঝুাঁ তকর প্ব়োেনরুি েতরচ়োলন়ো করযি, শতক্তশ়োলী ি়োইব়োর প্কৌশলগুতলযি
তবতনয ়োে করযি ি়োহ়োয্য করযব ।

Agreement News in Bengali
GACL, GAIL টিি গুজরোনট েোনযোইথোনল প্ল্যোন্ট স্থোপন করনত

Business News in Bengali

গুজর়োট অয়োলক়োতলজ অয়োন্ড প্কতিকয়োলি তলতিযটে (GACL) এবং GAIL

IOCL ইমন্ডযোন গ্যোে এক্সনচনের 4.93% অংশীদোমরত্ব অমধগ্রহে
কনরনে

(ইতন্ড ়ো) তলতিযটে গুজর়োযট রতিতেন 500-তকযল়ো তলট়োর (KLD) উৎে়োেন
ক্ষিি়ো িহ একটি ব়োয ়োইথ়োনল প্লয়োন্ট ি়োেযনর জন্য একটি িিযঝ়োি়ো স্ম়োরক

ইতন্ড ়োন অয ল কযেন়োযরশন তলতিযটে (IOCL) প্ ়োষণ়ো কযরযে প্য এটি
ইতন্ড ়োন গ্য়োি এেযচে তলতিযটযের 4.93 শি়োংশ ইকুযইটি প্শ ়োর অতর্গ্রহণ
কযরযে | ইতন্ড ়োন অয যলর প্ব়োেন 20 তেযিম্বর 2021-এ অনুতষ্ঠি িভ়ো
10 ট়োক়ো প্ফি ভয়োলুর 36,93,750 টি ইকুযইটি প্শ ়োর অতর্গ্রহযণর জন্য
অনুযি়োেন তেয যে |

(MoU) স্ব়োক্ষর কযরযে ৷ অযশ়োতর্ি প্িযলর আিে়োতন কি়োযি 2025

কোেন-মেমত্তক অথন রদোননর জন্য প্টোনকনোইনজশননর উনেনে
িোস্টোরকোেন এেং Google Pay টোই-আপ কনরনে
Mastercard এবং Google pay একটি প্ট়োযকন়োইযজশন েিতি
প্ ়োষণ়ো কযরযে, য়ো Google Pay ব্যবহ়োরক়োরীযের ি়োযের
Mastercard প্ক্রতেট ক়োেন এবং প্েতবট ক়োেন ব্যবহ়োর কযর তনর়োেযে
প্লনযেন করযি িক্ষি করযব । এই িহযয়োতেি়োর ি়োেযি, Google Pay
অয়োন্ড্রয ে ব্যবহ়োরক়োরীর়ো িিস্ত ভ়োরি QR-িক্ষি ব্যবি়ো ীযের স্কয়োন করযি
এবং অথনরে়োন করযি, টয়োে-এন্ড-প্ে করযি এবং ি়োযের ি়োে়োরক়োেন প্েতবট
এবং প্ক্রতেট ক়োযেনর ি়োেযি প্লনযেন করযি ে়োরযব । িু তবর়্োজনক
প্রতজযিশযনর জন্য, ব্যবহ়োরক়োরীযের Google Pay অয়োযে ি়োযের ক়োেন
যুক্ত কর়োর জন্য ি়োযের ক়োযেনর তবশে তববরণ এবং ি়োযের OTP রযবশ কযর
একক়োলীন প্িটআে করযি হযব।
Mastercard এর িরফ থ্র্ক্ক্র বল়ো হয যে প্য এই উযয়োেটি Google-এর
ি়োযথ Mastercard-এর েী নি়ো ী িহযয়োতেি়োর একটি িম্প্রি়োরণ এবং এটি
ভ়োরযির তেতজট়োল অথননীতিযক িক্ষি কর়োর তেযক অযনক দূর এতেয তনয
য়োযব ।

ি়োযলর িযে প্েযট্র়োযল 20% ইথ়োনল তিশ্রযণর জন্য ভ়োরযির রর়্োনিন্ত্রী
নযরন্দ্র প্ি়োতের দ্ব়োর়ো চ়োলু কর়ো প্র়োেম্য়োযের ল়োইযন এই MOU স্ব়োক্ষতরি
হয তেল।
আনুি়োতনক রকে ব্য 1,000 প্ক়োটি ট়োক়ো এবং এটি আনুি়োতনক ব়োতষনক র়োজস্ব
উৎেন্ন করযব বযল আশ়ো কর়ো হযে। এই রকযের ি়োেযি তবযেতশক িুর়ো রতি
বের USD 70 তিতল যনর আনুি়োতনক িচ ও আশ়ো কর়ো হযে।

GoI এেিং িামম ান ব্যাঙ্ক ু রাট্ গমবরা গরে প্রেবের িন্য 442.26
জমজে়েন ইউবরার ঋণ স্বাক্ষর েবরবে
ভারত

রকার

এেিং

িামিাজন

ঘেবভলপবমন্ট

ব্যাঙ্ক-

KfW

(Kreditanstalt fur Wiederaufbau) গুিরাবট 40.35
জকবলাজমটার ু রাট ঘমবরা ঘরল প্রকবের িন্য 26 জমজলয়ন ইউবরার ঋণ স্বাের
কবরবে। প্রকবের ঘমাট ব্যয় িল 1.50 জেজলয়ন ইউবরা, যার মবে KfW
অথিায়ন করবে 442.26 জমজলয়ন ইউবরা। প্রকেটি ঘেঞ্চ ঘেবভলপবমন্ট
এবিজি, AFD (Agence Française de Développemet)
বারা 250 জমজলয়ন ইউবরা ি-অথিায়ন কবরবে।

উইনরো 230-মিমলযন েলোনরর চুমিনত Edgile প্ক অমধগ্রহে
করনত চনলনে
উইযর়ো 230 তিতল ন েল়োযরর তবতনিয ি়োইব়োর তনর়োেত্ত়ো ের়োিশন রে়োনক়োরী
Edgile প্ক অতর্গ্রহণ কর়োর জন্য একটি চুতক্ত স্ব়োক্ষর কযরযে । 2001 ি়োযল
রতিতষ্ঠি, Edgile ব্যবি়ো-িংলগ্ন ি়োইব়োর তনর়োেত্ত়ো ক্ষিি়ো, েতরবতিন ি তন ন্ত্রক
েতরযবযশর েভীর উেলতি এবং আর্ু তনক এন্ট়োরর়োইজযক িু রতক্ষি করযি
ি়োহ়োয্য কযর এিন ি়োউযে রূে়োতরযক িক্ষি কর়োর জন্য তনর়োেত্ত়ো এবং ঝুাঁ তকর
তলে়োরযের দ্ব়োর়ো স্বীকৃি র়োপ্ত । এটিযি 182 জন কিনচ়োরীর একটি অনি়োইট
কিী রয যে।
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উনেু মকি হুন্ডোই প্িোটর ইমন্ডযো মলমিনটনের MD মহেোনে মনযু ি
হনযনেন

IFFCO-TOKIO প্জনোনরল ইেু যনরে HO েু মরনক MD এেং
CEO মহেোনে মনযু ি কনরনে

Hyundai Motor Company 1ল়ো জ়োনু ়োরী 2022 প্থযক

IFFCO-TOKIO প্জন়োযরল ইেু যযরে নিুন ম্য়োযনতজং তেযরটর এবং তচফ

Hyundai Motor India Limited (HMIL) এর ম্য়োযনতজং
তেযরটর (MD) তহি়োযব উনিু তকিযক তনযুক্ত কযরযে। তিতন Seon Seob
Kim (SS Kim) এর ি়োযন এই েযে তনযুক্ত হযবন | উনিু তকি

এতেতকউটিভ অতফি়োর তহি়োযব HO িু তরযক তনয ়োযের প্ ়োষণ়ো কযরযে । তিতন
প্ক়োম্প়োতনর আতথনক উেযেষ্ট়ো, রর়্োন, অভযতরীণ তনরীক্ষ়ো ও আইনী তবযশষজ্ঞ
তেযলন এবংএই নিুন েেটি 1 অযট়োবর প্থযক ক়োযনকর হ । IFFCOTokio প্জন়োযরল ইেু যযরে প্ক়োম্প়োতন তলতিযটে হল IFFCO এবং

Hyundai িের েপ্তর েতক্ষণ প্ক়োতর ়োর তিউযল প্ল়োব়োল অে়োযরশন

জ়োে়োযনর প্ট়োতকও প্িতরন গ্রুযের িযে একটি 51:49 প্যৌথ উযয়োে । ফ়োিনটি

তেতভশযনর প্নিৃত্ব প্েযবন ।

প্ি়োটর, স্ব়োিয, ভ্রিণ, ব়োত়ে এবং ব্যতক্তেি দু টন ন়ো বীি়ো এবং কযেন়োযরট বীি়ো
েযের িযি়ো খু চর়ো েে িরবর়োহ কযর ।

প্িোমহত তজন েোরতীয েংেোদপত্র প্েোেোইটির নতুন েেোপমত
মহেোনে মনেন োমচত হনযনেন
য ইযক়োনতিক ট়োইিি-এর প্ি়োতহি তজন 2021-22 ি়োযলর জন্য য ইতন্ড ়োন
তনউজযেে়োর প্ি়োি়োইটির িভ়োেতি তহি়োযব তনবন়োতচি হয যেন। তিতন প্হলথ
অয়োন্ড য অয়োতন্টযিেটিযকর এল. আতেিুল়োযির ি়োযন তিতন এই েযে তনযুক্ত
হয যেন | ইতন্ড ়োন তনউজযেে়োর প্ি়োি়োইটির 82িি ব়োতষনক ি়োর়্োরণ িভ়োর
একটি অনুষ্ঠ়োযন ি়োর ন়োি প্ ়োষণ়ো কর়ো হ |

Appointment News in Bengali
উনেু মকি হুন্ডোই প্িোটর ইমন্ডযো মলমিনটনের MD মহেোনে মনযু ি
হনযনেন

HO েু মর েম্পনকন:
HO িু তর 1982 ি়োযল ইতন্ড ়োন ফ়োিন়োিন ফ়োটিনল়োইজ়োর প্ক়োঅে়োযরটিভ
তলতিযটে (IFFCO) এর ি়োযথ ি়োযের প্েশ়োে়োর য়োত্র়ো শুরু কযরন । তিতন
প্েশ়ো একজন চ়োটন়োেন অয়োক়োউন্টয়োন্ট | তিতন 2000 ি়োযল IFFCOTOKIO প্জন়োযরল ইেু যযরে প্ক়োম্প়োতনর রতিষ্ঠ়োি়ো-িেস্যযের একজন ।

রদীপ কুিোর রোওযোত চীনন েোরনতর নতুন রোষ্ট্রদূত মহেোনে মনযু ি
হনলন
তিতন র ভ়োরিী কূটনীতিক রেীে কুি়োর র়োও ়োি চীযন ভ়োরযির েরবিী
র়োষ্ট্রদূি তহযিযব তনযুক্ত হয যেন। র়োও ়োযির তনয ়োে েূ বন ল়োে়োযখ েী নি়ো ী
িীি়োত জটিলি়োর িযে এযিযে । র়োও ়োি বিন ি়োযন প্নে়োরল্য়োন্ডযির র়োষ্ট্রদূি
তহি়োযব কিনরি আযেন |

Hyundai Motor India Limited (HMIL) এর ম্য়োযনতজং

2025 াে পযম ন্ত BWF অ্যাথবেট্ েজমশবনর 6 জনযু ক্ত িস্যবির
মবে জপজি জ ন্ধু

তেযরটর (MD) তহি়োযব উনিু তকিযক তনযুক্ত কযরযে। তিতন Seon Seob

প্রািন জেশ্ব চযাজিয়ন জপজভ জ ন্ধু ব্যােজমন্টন ওয়ার্ল্ি ঘ োবরর্বনর (BWF)

Kim (SS Kim) এর ি়োযন এই েযে তনযুক্ত হযবন | উনিু তকি

অযাথবলট কজমর্বনর দস্য জি াবে জনযুি িবয়বেন, াবথ আরও পাাঁচিন।

Hyundai Motor Company 1ল়ো জ়োনু ়োরী 2022 প্থযক

Hyundai িের েপ্তর েতক্ষণ প্ক়োতর ়োর তিউযল প্ল়োব়োল অে়োযরশন
তেতভশযনর প্নিৃত্ব প্েযবন ।

প্িোমহত তজন েোরতীয েংেোদপত্র প্েোেোইটির নতুন েেোপমত
মহেোনে মনেন োমচত হনযনেন
য ইযক়োনতিক ট়োইিি-এর প্ি়োতহি তজন 2021-22 ি়োযলর জন্য য ইতন্ড ়োন
তনউজযেে়োর প্ি়োি়োইটির িভ়োেতি তহি়োযব তনবন়োতচি হয যেন। তিতন প্হলথ
অয়োন্ড য অয়োতন্টযিেটিযকর এল. আতেিুল়োযির ি়োযন তিতন এই েযে তনযুক্ত
হয যেন | ইতন্ড ়োন তনউজযেে়োর প্ি়োি়োইটির 82িি ব়োতষনক ি়োর়্োরণ িভ়োর
একটি অনুষ্ঠ়োযন ি়োর ন়োি প্ ়োষণ়ো কর়ো হ |
6

েয় দবস্যর মবে ঘচয়ারম্যান ও ঘেপু টি ঘচয়ারম্যান জনিিারণ করা িবে। BWF
অযাথবলট কজমর্বনর ঘচয়ারম্যান, মস্ত কাউজিল দস্যবদর িন্য প্রবয়ািনীয়
যাচাইকরণ প্রজিয়া অনু রণ কবর, 2025 াবলর পরেতী জনেিাচন পযিে
কাউজিবলর দস্য িবেন।

ব্রবমা অ্যাবরাবেব র CEO এেিং MD মহেোনে জনযু ক্ত হবেন
অ্তুে জিনোর রাবন
ব্রবমা
ু পার জনক িুি ঘেপণাস্ত্র ততজরকারী ব্রবমা অযাবরাবে
জলজমবটবের নতুন প্রিান জনেিািী কমিকতি া এেিং ব্যেস্থাপনা পজরচালক জিব বে
জনযুি িবয়বেন অতুল জদনকর রাবন। র্স্ত্র োজিনীবত ব্রবমা ু পার জনক িুি
ঘেপণাবস্ত্রর ল জেকার্ এেিং অেভুিজির িন্য তার অগ্রণী অেদান এেিং
প্রযুজি-ব্যেস্থাপক ঘনতৃত্ব রূপােরকারী িবয়বে।
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জমর্ন-জিটিকাল অনবোেি কজিউটার (OBC), লু প জ মুবলর্ন োজেবত

CSB ব্যোংক েম্পনকন:

িােিওয়যার, জ বেম জেবেষণ, জমর্ন ফ্টওয়যার উিয়ন এেিং প্রজতরো
অযাজিবকর্বনর িন্য অযাজভওজনক্স প্রযুজির আজদো ী নকর্া এেিং উিয়বন রাবন

CSB ব্য়োংক তলতিযটে, েূ যবন কয়োথতলক তিতর ়োন ব্য়োংক তলতিযটে একটি

তার দর্বকর ঘটক ই R&D অেদাবনর িন্য জেখ্যাত। র্স্ত্র োজিনীবত ব্রবমা
ু পার জনক িুি ঘেপণাবস্ত্রর ল জেকার্ এেিং অেভুিজির িন্য তার অগ্রণী
অেদান এেিং প্রযুজি-ব্যেস্থাপক ঘনতৃত্ব রূপােরকারী িবয়বে।

ব্য়োকটির ভ়োরি জু য়ে 450 টিরও প্বতশ শ়োখ়ো এবং 319 টিরও প্বতশ atm
প্নটও ়োকন রয যে ৷

Banking News in Bengali
RBI SFB-প্ক এনজমে ব্যোঙ্ক মহেোনে েরকোমর ব্যেেো পমরচোলনো
করোর অনু িমত মদনযনে
ভ়োরিী তরজ়োভন ব্য়োক অথন িন্ত্রযকর আতথনক েতরযষব়ো তবভ়োযের ি়োযথ ের়োিশন
কযর Scheduled payments banks and scheduled
small finance banks (SFBs)প্ক িরক়োতর িংি়োর ব্যবি়ো
েতরচ়োলন়োর জন্য প্য়োগ্য তহি়োযব তবযবতচি কর়ো হয যে ৷
এইভ়োযব, প্য প্ক়োনও প্েযিন্ট ব্য়োক ব়ো প্ে়োট তফন়োে ব্য়োক প্যগুতল িরক়োরী

ভ়োরিী প্বিরক়োতর খ়োযির ব্য়োংক | য়োর িের ভ়োরযির েপ্তর তত্রশুর, প্কর়োল়ো ।

েম্প্রমত RBI-এর এনজমে ব্যোঙ্ক মহেোনে তোমলকোেুি ব্যোঙ্কগুমলর
তোমলকো:
•
•
•
•
•
•
•

আরতবএল ব্য়োক
র্নলক্ষ্মী ব্য়োক
IndusInd ব্য়োক
বিন ব্য়োক
েতক্ষণ ভ়োরিী ব্য়োক
কণন়োটক ব্য়োক
তেতিতব ব্য়োংক

িংি়োর ব্যবি়ো েতরচ়োলন়ো করযি চ়ো , শুর্ু ি়োত্র RBI-এর ি়োযথ একটি চুতক্ত
িম্প়োেন কর়োর েযর এবং প্িই ব্য়োকগুতলর জন্য তনর্ন়োতরি তন ন্ত্রক ক়োঠ়োযি়োর

ওমরনযন্টোল ইেু যনরে অযোমক্সে ব্যোনঙ্ক পোেমলক প্শযোরনহোল্ডোর
মহেোনে প্েেীেদ্ধ করো হনযনে

ি়োযথ িম্মতিযি RBI-এর এযজন্ট তহি়োযব তনয ়োে কর়ো প্যযি ে়োযর।

অয়োতেি ব্য়োক ওতরয ন্ট়োল ইেু যযরে প্ক়োম্প়োতন তলতিযটে (ওআইতিএল) প্ক
প্র়োযি়োট়োর কয়োট়োেতর প্থযক ব্য়োযকর ে়োবতলক কয়োট়োেতরর প্শ ়োরযহ়োড়োযর

েোরতীয মরজোেন ব্যোঙ্ক অ ইমন্ডযো PNB এেং ICICI ব্যোনঙ্কর
উপর জমরিোনো আনরোপ কনরনে
ভ়োরিী তরজ়োভন ব্য়োক (RBI) ে়োে়োব ন্য়োশন়োল ব্য়োক (PNB) এর উের 1.8
প্ক়োটি ট়োক়ো এবং ICICI ব্য়োক এর উের 30 লক্ষ ট়োক়োর জতরি়োন়ো আযর়োে
কর়ো হয যে । প্কন্দ্রী ব্য়োযকর জ়োতর কর়ো একটি তববৃ তি অনুি়োযর, প্শ ়োযরর
রতিশ্রুতি িংক্র়োত ব্য়োতকং প্রগুযলশন অয়োট 1949 -এর তবর়্োন লঙ্ঘযনর জন্য
PNB প্ক প্ে়োষী ি়োব্যস্ত কর়ো হয যে।
অন্যতেযক ICICI ব্য়োযকর প্ক্ষযত্র, RBI বযলযে প্য ব্য়োযকর িত্ত্ব়োবর়্ো ক
িূল্য়ো যনর জন্য একটি তবতর্বি েতরেশনন কর়োর েযর, এটি প্িতভংি অয়োক়োউযন্ট
নূযনিি ব্য়োযলে ন়ো র়োখ়োর জন্য চ়োজন র়্োযন িংক্র়োত তনযেন শ়োবলীর ি়োযথ অ-িম্মতি
প্েয যে ।

RBI বোরো CSB ব্যোঙ্কনক এনজমে ব্যোঙ্ক মহেোনে অন্তেুনমির
প্র্োষেো কনরনে
ভ়োরিী তরজ়োভন ব্য়োক (আরতবআই) 'এযজতে ব্য়োক' তহি়োযব একটি প্বিরক়োতর
খ়োযির ঋণে়োি়ো CSB ব্য়োযকর ি়োতলক়োভুতক্তর প্ ়োষণ়ো কযরযে। এই তনয ়োযের
ি়োেযি, CSB ব্য়োক RBI দ্ব়োর়ো তনর্ন়োতরি তনযেন তশক়োগুতলর অর্ীযন প্কন্দ্রী এবং
র়োজয িরক়োযরর ি়োর়্োরণ ব্য়োতকং ব্যবি়ো েতরচ়োলন়ো করযব । একটি এযজতে ব্য়োক
তহি়োযব, CSB ব্য়োক তবতভন্ন র়োজয িরক়োর এবং প্কন্দ্রী িরক়োযরর েপ্তযরর ি়োযথ
ব্যবি়ো প্যিন কর িংগ্রহ, প্েনশন রে়োন, েয়োম্প শুল্ক িংগ্রহ ইিয়োতের জন্য
ক়োজ করযব।
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েু নঃযশ্রণীভুক্ত কর়োর অনুযি়োেন প্ ়োষণ়ো কযরযে । অযট়োবযর, BSE এবং
এনএিই-প্ি য তনউ ওতরয ন্ট়োল ইেু যযরে প্ক়ো-প্ক রবিন ক তবভ়োে প্থযক
ে়োবতলক তবভ়োযে েু নঃযশ্রণীকরযণর জন্য আযবেন কর়ো হয তেল ।
বিন ি়োযন, Axis ব্য়োযক OICL-এর 0.16 শি়োংশ প্শ ়োর রয যে ৷ বিন ি়োযন,
BSE এবং NSE প্র়োযি়োট়োর তবভ়োে প্থযক ে়োবতলক তবভ়োযে তনউ ওতরয ন্ট়োল
ইেু যযরে প্ক়োম্প়োতনর েু নঃযশ্রণীতবভ়োযের জন্য অনুযি়োেন তেয যে |

Equitas Small Finance Bank িহোরোষ্ট্র রোজয েরকোনরর
পোটননোর হনযনে
Equitas Small Finance Bank িহ়োর়োষ্ট্র র়োজয িরক়োযরর ব্য়োতকং
ে়োটনন়োর তহি়োযব ি়োতলক়োভুক্ত হয যে | য়োর িূল উযেশ্য হল র়োজয িরক়োযরর
কিনচ়োরীযেরযক েতরযষব়ো রে়োন কর়ো | বিন ব্য়োক, করুর ব্য়োক এবং ি়োউথ
ইতন্ড ়োন ব্য়োকযক িরক়োতর কিনচ়োরীযের প্বিন ও ভ়োি়ো তবিরযণর ে়োত ত্ব প্েও ়ো
হয যে।

মেমজটোল প্পনিনন্ট শীষন স্থোন দখল কনরনে ব্যোঙ্ক অ েনরোদো
ব্য়োক অফ বযর়োে়ো প্ ়োষণ়ো কযরযে প্য, FY20-21 এর জন্য ব়ে ব্য়োকগুতলর
িযে ি়োিতগ্রক তেতজট়োল প্লনযেযনর তেক প্থযক এই ব্য়োকটি এক নম্বর ি়োন
অজনন করযি িিথন হয যে ৷ ব্য়োকটি তেতজট়োল প্েযিন্ট প্লনযেযনর তেক
প্থযক অি়োর়্োরণ কৃতিযত্বর রেশনন কযরযে এবং এরফযল ব্য়োকটি ইযলকট্রতনে
ও িথ্য রযুতক্ত িন্ত্রক (MeitY) দ্ব়োর়ো িম্ম়োতনি হয যে ৷
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ভ়োরযির স্ব়োর্ীনি়োর 75িি ব়োতষনকী উেলযক্ষয, MeitY "মেমজটোল প্পনিন্ট
উৎেে" উেয়োেন করযে । এই উেয়োেযনর অংশ তহি়োযব, ব্য়োক অফ বযর়োে়ো
তবতভন্ন তবভ়োযে 2019-20 এবং 2020-21 অথনবেযরর জন্য 5টি তেতজর্ন
েু রস্ক়োযর ভূতষি হয যে । BoB তবতভন্ন তবভ়োযে 2019-20 এবং 202021 অথনবেযরর জন্য ে়োাঁচটি DigiDhan েু রস্ক়োযর ভূতষি হয যে ।

প্স্টট ব্যোঙ্ক অ ইমন্ডযো 100 প্কোটি টোকোয JSW মেনিনন্টর
অংশীদোমরত্ব অমধগ্রহে কনরনে
প্েট ব্য়োক অফ ইতন্ড ়ো (এিতবআই) Compulsory Convertible
Preference Shares (CCPS) এর ি়োেযি 100 প্ক়োটি ট়োক়োর
তবতনিয JSW তিযিন্ট তলতিযটযের অংশীে়োতরত্ব (50 শি়োংযশর কি)
অতর্গ্রহণ কযরযে ৷ প্েট ব্য়োক অফ ইতন্ড ়ো (এিতবআই) JSW Cement-এ
প্কৌশলেি তবতনয ়োেক়োরী তহযিযব ক়োজ করযে এবং CCPS-এর ি়োেযি
প্ক়োম্প়োতনযি তবতনয ়োে কযরযে ।

Science & Technology News in Bengali
মেনদমশ স্যোনটলোইট উৎনক্ষপনের জন্য ISRO চোরটি প্দনশর েনে
েযটি চুমি স্বোক্ষর কনরনে
ভ়োরিী িহ়োক়োশ েযবষণ়ো িংি়ো(ISRO) 2021-2023 িি ক়োযলর জন্য
তবযেশী স্য়োযটল়োইট উৎযক্ষেযণর জন্য চ়োরটি প্েযশর ি়োযথ ে টি চুতক্ত স্ব়োক্ষর
কযরযে। ব়োতণতজযক তভতত্তযি এই তবযেশী স্য়োযটল়োইট উৎযক্ষেযণর ি়োেযি র়ো
132 তিতল ন ইউযর়ো আ হযব। ISRO-ভ়োরিী িহ়োক়োশ িংি়ো, একটি
স্ব়োর্ীন ভ়োরিী িহ়োক়োশ কিনিূতচ তবক়োযশর জন্য 1969 ি়োযল রতিতষ্ঠি
হয তেল। েরি়োণু শতক্ত ও িহ়োক়োশ িন্ত্রী েঃ তজযিন্দ্র তিং বযলযেন প্য, ISRO
1999 ি়োল প্থযক 34 টি প্েযশর প্ি়োট 342 টি স্য়োযটল়োইট উৎযক্ষেণ
কযরযে।
ISRO ি়োর ব়োতণতজযক শ়োখ়ো তনউ প্পি ইতন্ড ়ো তলতিযটে (NSIL) এর
ি়োেযি প্ে়োল়োর স্য়োযটল়োইট লচ প্ভতহকল (PSLV) প্থযক অন্য়োন্য প্েযশর
স্য়োযটল়োইট উৎযক্ষেণ করযে। প্ি়োট 124টি প্েশী স্য়োযটল়োইট েৃতথবীর
কক্ষেযথ লচ কর়ো হয যে য়োর িযে রয যে 12টি েু যেন্ট স্য়োযটল়োইট |

Summits & Conference News in Bengali
মশল্প ও অেযন্তরীে েোমেনজযর রচোর মেেোগ LogiXtics চোলু
কনরনে
তেে়োটনযিন্ট ফর রযি়োশন অফ ইন্ড়োতি অয়োন্ড ইন্ট়োরন়োল প্ট্রে (DPIIT)
ইউতনফ়োইে লতজতেকি ইন্ট়োরযফি প্লয়োটফযিনর (ULIP) হয়োক়োথন 'LogiXtics' চ়োলু কযরযে, য়োযি আরও আইতে ়ো ক্র়োউেযি়োিন কর়ো য়ো য়ো
লতজতেক তশেযক উেকৃি করযব । ইউতনফ়োইে লতজতেক ইন্ট়োরযফি প্লয়োটফিন
(ULIP) হয়োক়োথন – LogiXtics NITI আয ়োে এবং অটল ইযন়োযভশন
তিশন দ্ব়োর়ো িংেঠিি হযে।
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LogiXtics েম্পনকন:
• এটি ন্য়োশন়োল ইন্ড়োতি ়োল কতরযে়োর প্েযভলেযিন্ট কযেন়োযরশন
(NICDC) এবং NICDC লতজতেক প্েট়ো ব্য়োক ি়োতভন যিি তলতিযটে
(NLDSL) দ্ব়োর়ো িিতথনি।
• ULIP একটি স্বে প্লয়োটফিন তিতর কযর ভ়োরযি ক়োযনক্ষিি়ো ব়ো়ে়োযন়ো এবং
লতজতেক খরচ কি়োযন়োর জন্য তেজ়োইন কর়ো হয যে য়ো িিস্ত
প্েকযহ়োড়োরযের তরয ল-ট়োইি িথ্য রে়োন করযি ে়োযর ।
• ভ়োরযি লতজতেক খরচ র়ো 14% য়ো তবযশ্বর অন্য়োন্য প্েযশর িুলন়ো
প্বতশ । ন্য়োশন়োল ইন্ড়োতি ়োল কতরযে়োর প্েযভলেযিন্ট কযেন়োযরশন
(NICDC) 2021 ি়োযলর জ়োনু ়োরীযি NITI আয ়োে দ্ব়োর়ো ইউতলে
তবক়োযশর জন্য ব়োেি়োিূলক কর়ো হয তেল।

Awards & Honours News in Bengali
মস্টল অথমরটি অ ইমন্ডযো মলমিনটে (SAIL) প্গোনল্ডন মপকক
এনেোযরননিন্ট ম্যোননজনিন্ট অযোওযোেন 2021-বোরো েম্মোমনত
হনযনেন
তেল িন্ত্রযকর অর্ীযন তেল অথতরটি অফ ইতন্ড ়ো তলতিযটে (SAIL) েরের
তিন বেযরর জন্য িযন়োে়োেূণন প্ে়োযডন তেকক এনভ়ো রনযিন্ট ম্য়োযনজযিন্ট
অয়োও ়োেন 2021-এ ভূতষি হয যে ৷ 1998 ি়োল প্থযক এনভ়ো রনযিন্ট
ফ়োউযন্ডশন (েতব্লউইএফ) দ্ব়োর়ো েতরযবশ ব্যবি়োেন়ো উযেখযয়োগ্য অবে়োযনর
জন্য তবতভন্ন িংি়োগুতলযক এই েু রস্ক়োর প্েও ়ো হ ।
প্ক়োম্প়োতনর েতরযবশেি িু রক্ষ়ো ব্যবি়োগুতল দূষণ তন ন্ত্রণ-এর িু তবর়্োগুতলর
আেযগ্রতেং, তজযর়ো তলকুইে তেিচ়োজন অজনযনর লযক্ষয িংরক্ষযণর রযচষ্ট়ো,
তবতভন্ন কঠিন বজনয (যযিন রতক্র ়ো বজনয, তবেজ্জনক বজনয, কয়োতন্টন/ট়োউনতশে)
েক্ষি়োর ি়োযথ েতরচ়োলন়ো িহ তবতভন্ন েতরযবশেি ব্যবি়ো গ্রহযণর উের দৃতষ্ট
তনবি কযর ।

এিো রোদুকোনু BBC প্স্প্োটনে পোনেন োনোমলটি অ
পু রিোর মজনতনেন

দ্য ইযোর 2021

প্টতনি ি়োরক়ো এি়ো র়োদুক়োনু 2021 ি়োযলর জন্য BBC-এর বষনযির়ো ক্রী়ে়ো
ব্যতক্তত্ব তহি়োযব তনবন়োতচি হয যেন । তিতন টি প্েতল (ে়োইভ়োর) এবং অয়োে়োি
তেটিযক (ি়োাঁি়োরু) ের়োতজি রথি ি়োটি েখল কযরযেন | অন্যতেযক, ইংল্য়োযন্ডর
েু রুষ ফু টবল়োরযের েল বষনযির়ো টিযির িম্ম়োন প্েয যেন |
ক্রীড়ো ব্যমিত্ব 2021-এ অন্যোন্য পু রিোর মেজযীরো:
Categories
প্হযলন প্র়োল়োিন েু রস্ক়োর

Winners
প্জন তবটি

বষনযির়ো প্ক়োচ

গ্য়োযরথ ি়োউথযেট

বেযরর প্ির়ো েল

ইংল্য়োন্ড েু রুষ ফু টবল েল

তবশ্ব ক্রী়ে়ো ি়োরক়ো

র়োযচল ব্লয়োকযি়োর

ল়োইফট়োইি অয়োতচভযিন্ট

তিযি়োন ব়োইলি

অযে়োচর ন়ো ক

স্য়োি ব়োরযল়ো

বষনযির়ো িরুণ ক্রী়ে়ো ব্যতক্তত্ব

স্ক়োই ি়োউন
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কুিোর িেলি মেড়লো প্লোেোল এন্টোরনরনযোর অ দ্য ইযোর পু রিোর
প্পনযনেন

ওমপ মজন্দোল প্লোেোল ইউমনেোমেন টি "মেমজটোল ইননোনেশন অ দ্য
ইযোর" পু রিোর মজনতনে

আতেিয তব়েল়ো গ্রুযের প্চ ়োরম্য়োন কুি়োর িঙ্গলি তব়েল়ো তিতলকন ভয়োতল তভতত্তক
য ইন্ড়োি এন্ট়োরযরন়োরি (TiE) প্থযক প্লোেোল এন্টোরনরনোর অ দ্য ইযোর
পু রিোর প্েয যেন । তব়েল়ো হযলন রথি ভ়োরিী তশেেতি তযতন তবশ্বব্য়োেী
ব্যবি়ো ী প্নি়ো িিয ন়োযেল়ো, ইলন ি়োস্ক এবং প্জফ প্বযজ়োযির িযি়ো তবশ্বব্য়োেী
উযয়োক্ত়োর জন্য েু রস্ক়োর প্েয যেন । প্ভচ়োর কয়োতেট়োতলে, টিি প্েে়োর,
রতিষ্ঠ়োি়ো, প্েে়োর ইউতনভ়োতিনটির িভ়োেতিযত্ব একটি স্ব়োর্ীন জু তর দ্ব়োর়ো
েু রস্ক়োরর়োপ্তযের তনবন়োতচি কর়ো হয তেল ।

O.P. তজদ়োল প্ল়োব়োল ইউতনভ়োতিনটি (JGU) স্কুল এবং তবশ্বতবয়োল গুতলযক
প্েট়ো েতরচ়োলন়ো করযি ি়োহ়োয্য কর়োর জন্য একটি তবন়োিূযল্য, ি়োউে-তভতত্তক
অয়োতপ্লযকশন তিতর কর়োর জন্য িযন়োে়োেূণন ট়োইিি হ়ো ়োর এেু যকশন (THE)
এতশ ়ো অয়োও ়োেনি 2021-এ ‘তেতজট়োল ইযন়োযভশন অফ য ই ়োর অয়োও ়োেন’
তজযিযে। JGU একি়োত্র ভ়োরিী তবশ্বতবয়োল য়োযক “Digital
Innovation of the Year” এর জন্য শটনতলে কর়ো হয তেল।

মদব্যো প্হগনে মলেোরমশপ কমিটনিন্ট এর জন্য UN ওনিনে
অযোওযোেন 2021 মজনতনেন
কণন়োটযকর উদুতের একজন ভ়োরিী জলব়ো ু অয়োকশন উযয়োক্ত়ো তেব্য়ো প্হেযে
আচতলক এতশ ়ো-প্য়োতিতফক িতহল়োযের ক্ষিি়ো ন নীতি েু রষ্ক়োর অনুষ্ঠ়োযন
প্নিৃযত্বর রতিশ্রুতির জন্য UN ওযিনি অয়োও ়োেন 202 তজযিযেন ৷ তিতন
ি়োর িংি়ো, প্বরু এনভ়ো রনযিন্ট়োল ি়োতভন যিযির ি়োযথ জলব়ো ু কিন রযচষ্ট়োর
ি়োেযি তলঙ্গ িিি়োর কিনিূতচযক এতেয প্নও ়োর জন্য ি়োর রযচষ্ট়োর জন্য স্বীকৃি
হয যেন ।
অন্যোন্য মেজযীরো:
• যুব প্নিৃত্ব: েেবী প্শতরং
• তলঙ্গ-অতভুনক্ত কিনযক্ষত্র: ন্য়োটওয ে গ্রুে
• প্জন্ড়োর-রতিতক্র ়োশীল ি়োযকন টযপ্লি: র্িন জীবন
• কতিউতনটি এনযেজযিন্ট এবং ে়োটনন়োরতশে: য প্ভতর গ্রুে
• স্বেি়ো এবং তরযে়োটিনং: Biocon Ltd India
• SME চয়োতম্প ন: নতিি়ো তবক়োশ

পদ্মেূষে অমনল রকোশ প্জোশী িোদোর প্তনরেো প্িনিোমরযোল
অযোওযোেন মজনতনেন
েদ্মভূষণ েু রস্ক়োযর ভূতষি েতরযবশতবে েঃ অতনল রক়োশ প্জ়োশী ি়োে়োর প্টযরি়ো
প্িযি়োতর ়োল অয়োও ়োেন ফর প্ি়োশ্য়োল জ়োতেি 2021-এ ভূতষি হয যেন ।
,এে়ো়ে়োও েু রস্ক়োর র়োেক তহি়োযব তেযলন.আথন শট র়োইজ তবজ ী তবদুযৎ প্ি়োহন
এবং উত্তর়োখযের িরুণ েতরযবশব়োেী কিী তরতর্ি়ো ে়োযন্ড |

টোইিে হোযোর এেুনকশন অযোওযোেনে এমশযো 2021 মেজযীরো:
Category
Leadership and
Management Team of
the Year
Workplace of the Year
International Strategy
of the Year
Teaching and Learning
Strategy of the Year
THE Datapoints Social
Impact Award
THE Datapoints
Improved Performance
Award
Excellence and
Innovation in the Arts
Technological or Digital
Innovation of the Year
Outstanding Support
for Students
Student Recruitment
Campaign of the Year

Winner
Kalinga Institute of
Industrial Technology
(India)
Saint Joseph University
of Beirut (Lebanon)
Hangzhou Dianzi
University of Hong Kong
National University of
Singapore
Institute Teknologi
Sepuluh Nopember
(Indonesia)
University Utara
(Malaysia)
Hong Kong Baptist
University
O.P. Jindal Global
University (India)
University Teknologi
Petronas (Malaysia)
Hanoi University of
Science and Technology
(Vietnam)

প্কন এই 3 জননক পু রিৃত করো হনযমেল?
• ে়োঃ প্জ়োতশযক ি়োর তহি়োল ়োন এনভ়ো রনযিন্ট়োল ে়োতেজ অয়োন্ড
কনজ়োরযভশন অেন়োন়োইযজশযনর ি়োেযি তহি়োল অচযলর 10,000
টিরও প্বতশ গ্র়োিযক রভ়োতবি কযর েতরযবশেি প্টকিই প্িটযর েতরবতিন ি
হয তেল ।
• তবদুযৎ ি়োর ি়োি়োতজক উযয়োে িক়োচ়োযরর জন্য ব়ো ু দূষযণর তবরুযি
ল়ে়োইয ি়োর প্িৌতলক এবং বু তিি়োন রযচষ্ট়োর জন্য স্বীকৃি হয যেন।
• অন্যতেযক, তরতর্ি়ো, একজন যুব েতরযবশ কিী তহযিযব ি়োর অি়োর়্োরণ
ি়োহি এবং অেম্য প্চিন়োর জন্য েু রস্ক়োর প্েয যেন তযতন জলব়ো ু েতরবিন ন
প্র়োযর্ প্েশী অংশগ্রহণযক জ়োতেয িুযলযেন।
9
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Important Dates News in Bengali
আন্তজনোমতক পমরযোযী মদেে 2021: 18ই মেনেম্বর
রতি বের 18 তেযিম্বর তবশ্বব্য়োেী আতজন়োতিক েতরয়ো ী তেবি ে়োলন কর়ো হ ।
জ়োতিিং -িংতিষ্ট িংি়ো ইন্ট়োরন্য়োশন়োল অেন়োন়োইযজশন ফর ি়োইযগ্রশন(IOM)
এর জ়োতিিং কিৃনক তেবিটি ে়োতলি হ । তেনটি 272 তিতল ন েতরয়ো ীযের
অবে়োন িুযল র্র়োর জন্য ে়োলন কর়ো হ , এর িযে 41 তিতল যনরও প্বতশ ি়োনুষ
রয যেন য়োর়ো অভযতরীণভ়োযব ব়োস্তুচুযি ব্যতক্ত এবং ি়োর়ো তবতভন্ন িিস্য়োর
িম্মু খীন হ ।
আতজন়োতিক েতরয়ো ী তেবি 2021-এর তথি হল ‘Harnessing the
potential of human mobility’ ।

জোতীয েংখ্যোলর্ু অমধকোর মদেে 2021
রতি বের 18ই তেযিম্বর ভ়োরযির জ়োতিেি িংখ্য়োল ু যের স্ব়োর্ীনি়ো এবং
িি়োন িু যয়োযের অতর্ক়োর বজ়ো র়োখযি এবং িংখ্য়োল ু যের িম্ম়োন ও িযন়োে়ো
িম্পযকন িযচিনি়ো তিতর করযি িংখ্য়োল ু অতর্ক়োর তেবি তহি়োযব ে়োলন কর়ো
হ । ভ়োরি প্িৌতলক ি়োনব়োতর্ক়োর তনয তিটিশ শ়োিযনর ের প্থযক অযনক ব়োর়্োর
িম্মু খীন হয যে। য়োইযহ়োক, এই অতর্ক়োরগুতল স্ব়োর্ীনি়োর েযর িু রতক্ষি তেল
এবং জনেণযক এটি িম্বযি িযচিন করযি হযব। এইভ়োযব আির়ো রতি বের
18ই তেযিম্বর িংখ্য়োল ু অতর্ক়োর তেবি তহি়োযব ে়োলন কতর।
িংখ্য়োল ু অতর্ক়োর তেবি 2021-এর লক্ষয হল িি়োযজর িিস্ত িংখ্য়োল ু
প্শ্রনীর ি়োনুযষর উন্নতি ি়োর্ন কর়ো এবং ি়োযের িি়োিি রক়োশ ি়োহ়োয্য কর়ো ।

িাতী়ে গজণত জিে : 22 জিব ম্বর 2021
ভারত 2012 াল ঘথবক প্রজত েের 22 জেব ম্বর িাতীয় গজণত জদে পালন
কবর। গজণতজ্ঞ শ্রীজনো রামানুিবনর িন্মোজষিকী স্মরবণ জদনটি পাজলত িয়। এই
েের ঘদর্টি রামানুিবনর 134তম িন্মোজষিকী উদযাপন করবে। িাতীয় গজণত
জদে উদযাপবনর মূল উবেশ্য িল গজণবতর জেকার্ এেিং মানেতার জেকাবর্ এর
গুরুত্ব িবকি মানুষবক বচতন করা।
িাতী়ে গজণত জিেব র ইজতহা :
ভারতীয় গাজণজতক প্রজতভা শ্রীজনো রামানুিবনর (22 জেব ম্বর 1887- 26
এজপ্রল 1920) িবন্মর 125তম োজষিকী উপলবে তৎকালীন প্রিানমন্ত্রী
মনবমািন জ িং 26 ঘ ব্রুয়ারী 2012 তাজরবখ জদে টি ঘ াষণা কবরজেবলন।
2012 িাতীয় গজণত েের জি াবেও পাজলত িবয়জেল। রামানুিবনর প্রচুর
িারণা জেল যা 20 র্তবকর গজণতবক রূপােজরত এেিং পু নজনিমিাণ কবরবে। এই
িারণাগুজল একজেিংর্ র্তাব্দীর গজণতবক রূপ জদবত থাবক।
রামানু িবনর িীেন ম্পবেম জেেু তথ্য:
•

শ্রীজনো রামানুিন 22ঘর্ জেব ম্বর, 1887 াবল তাজমলনাডুর ইবরাবে
তাজমল ব্রামণ আবয়োর পজরোবর িন্মগ্রিণ কবরন।

•

রামানুিন 1903 াবল কুম্বাবকানাবমর রকাজর কবলবি অেয়ন কবরন।
কবলবি, জতজন অ-গজণত জেষবয়র প্রজত অেবিলার কারবণ পরীোয় ব্যথি
িন।

মেে আরমে েোষো মদেে: 18ই মেনেম্বর
তবশ্ব আরতব ভ়োষ়ো তেবি রতি বের 18ই তেযিম্বর তবশ্বব্য়োেী ে়োতলি হ । আরতব
ভ়োষ়ো ি়োনবজ়োতির ি়োংস্কৃতিক তবতচযত্রযর অন্যিি স্তম্ভ। এটি তবযশ্বর িবন়োতর্ক
ব্যবহৃি ভ়োষ়োগুতলর িযে একটি, য়ো রতিতেন 400 তিতল যনরও প্বতশ ি়োনুষ
দ্ব়োর়ো কথ়ো বল়ো হ । এই তেবযির িূল উযেশ্য হল তবযশষ ক়োযনক্রি ও অনুষ্ঠ়োযনর
একটি কিনিূতচ রস্তুি কযর ভ়োষ়োর ইতিহ়োি, িংস্কৃতি ও তবক়োশ িম্পযকন
িযচিনি়ো বৃ তি কর়ো।
এই বেযরর তবশ্ব আরতব ভ়োষ়ো তেবযির তথি হল is “The Arabic
Language and Civilizational Communication”

আন্তজনোমতক িোনে েংহমত মদেে: 20 মেনেম্বর
তবতচযত্রযর িযে ঐকয উেয়োেন এবং িংহতির গুরুত্ব িম্পযকন িযচিনি়ো
ব়ো়ে়োযি রতি বের 20 তেযিম্বর তবশ্বব্য়োেী আতজন়োতিক ি়োনব িংহতি তেবি
ে়োলন কর়ো হ ।
আন্তজনোমতক িোনে েংহমত মদেে হল:
• তবতচযত্রয আি়োযের ঐকয উেয়োেযনর একটি তেন;
• আতজন়োতিক চুতক্তর রতি ি়োযের রতিশ্রুতিযক িম্ম়োন কর়োর জন্য
িরক়োরগুতলযক স্মরণ কতরয প্েও ়োর একটি তেন;
• িংহতির গুরুত্ব িম্পযকন জনিযচিনি়ো ব়ো়ে়োযি একটি তেন;
• ে়োতররযি়ো দূরীকরযণর জন্য নিুন উযয়োেযক উৎি়োতহি কর়োর জন্য একটি
কিন তেবি।
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•

1912 াবল রামানুিন মাদ্রাি ঘপাটি রাবে ঘকরাজন জি াবে কাি শুরু
কবরন।

•

প্রথম জেশ্বযুদ্ধ শুরু িওয়ার কবয়ক মা আবগ রামানুিন ট্রিজনটি কবলবি
ঘযাগ ঘদন। 1916 াবল জতজন ব্যাবচলর অ

াবয়ি (জেএ জ ) জেজগ্র

লাভ কবরন। জতজন 1917 াবল লন্ডন ম্যাথবমটিকাল ঘ া াইটিবত
জনেিাজচত িন।
•

রামানুিন 1919 াবল ভারবত জ বর আব ন। এক েের পবর, জতজন
32 েের েয়ব ঘর্ষ জনঃশ্বা তযাগ কবরন।

•

শ্রীজনো রামানুিবনর িীেনী অেলম্ববন 2015 াবলর জ বনমা ‘দ্য ম্যান
হু ঘনা ইনজ জনটি’ মুজি পায়।

েোরতীয জোতীয কৃষক মদেে: 23 মেনেম্বর
ভ়োরযির েচি রর়্োনিন্ত্রী প্চৌর্ু রী চরণ তিং-এর জমব়োতষনকী স্মরযণ 23 তেযিম্বর
ি়োর়ো প্েযশ তকষ়োণ তেবি ব়ো জ়োিী কৃষক তেবি ে়োতলি হ । তিতন কৃষকযের
উযেযশ্য তবতভন্ন নীতি চ়োলু কযরন এবং কৃষকযের কল্য়োযণ ন়োন়োরকি ক়োজ
কযরন । তিতন তেযলন ভ়োরযির েচি রর়্োনিন্ত্রী এবং 28 জু ল়োই 1979
প্থযক 14 জ়োনু ়োরী 1980 েযনত ভ়োরযির রর়্োনিন্ত্রী তহযিযব প্েযশর
ি়োনুযষর প্িব়ো কযরতেযলন।
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জোতীয প্েোিো অমধকোর মদেে 2021

প্িোে পদক

রতি বের 24 তেযিম্বর জ়োিী প্ভ়োক্ত়ো অতর্ক়োর তেবি তহি়োযব ে়োলন কর়ো হ
। এই আইযনর লক্ষয হল প্ভ়োক্ত়োযের তবতভন্ন র্রযনর প্শ়োষযণর তবরুযি ক়োযনকর
িু রক্ষ়ো প্যিন ত্রুটিেূ ণন েে, েতরযষব়োর ়োটতি এবং অন্য়োন্য ব়োতনতজযক অনুশীলন
রে়োন কর়ো |

•

তবক়োশ ঠ়োকুর (96 প্কতজ) (েু রুষ)

•

গুরেীে তিং (+109 প্কতজ) (েু রুষ)

•

ল়োলেনতহতি (71 প্কতজ) (িতহল়ো)

•

েোরনত প্েোিো েু রক্ষো আইন প্েোিোনদর েযটি প্িৌমলক
অমধকোনরর মনশ্চযতো প্দয:

•

আর আরতক ়ো আতলশ (76 প্কতজ) (িতহল়ো)
অনুর়োর়্ো েভুনর়োজ (87 প্কতজ) (িতহল়ো)

•
•
•
•
•
•

েে তনবন়োচন কর়োর অতর্ক়োর
িিস্ত র্রযণর তবেজ্জনক েে প্থযক িু রতক্ষি হও ়োর অতর্ক়োর
িিস্ত েযের কিনক্ষিি়ো এবং গুণি়োন িম্পযকন অবতহি হও ়োর অতর্ক়োর
প্ভ়োক্ত়ো স্ব়োথন িম্পতকন ি িিস্ত তিি়োত গ্রহযণর রতক্র ়ো প্শ়োন়োর অতর্ক়োর
যখনই প্ভ়োক্ত়ো অতর্ক়োর লতঙ্ঘি হয যে, রতিক়োর চ়োও ়োর অতর্ক়োর
প্ভ়োক্ত়ো তশক্ষ়ো িম্পূ ণন কর়োর অতর্ক়োর

Sports News in Bengali

BWF মেে ব্যোেমিন্টন চযোমম্পযনমশপ: প্ক শ্রীকোন্ত প্রৌপ্য
মজনতনেন
শ়োটল়োর তকে়োতম্ব শ্রীক়োত রথি ভ়োরিী তযতন BWF তবশ্ব চয়োতম্প নতশযে প্রৌপ্য
েেক তজিযলন । ফ়োইন়োযল, তকে়োতম্ব তিঙ্গ়োেুযরর প্ল়োহ প্কন ই ু-এর ক়োযে
21-15, 22-20-এ ের়োতজি হন । এই রথি তিঙ্গ়োেুযরর একজন েু রুষ
প্খযল়ো ়ো়ে BWF তবশ্ব চয়োতম্প নতশযে প্ি়োন়ো তজযিযে । ব্য়োেতিন্টন
টুনন়োযিন্টটি 12 প্থযক 19 তেযিম্বর, 2021 েযনত প্পযনর হুয লভ়োযি
অনুতষ্ঠি হয তেল ।

কিনওনযলথ েোনরোনত্তোলন চযোমম্পযনমশপ 2021-এ েোরত 16টি
পদক মজনতনে

েিস্ত রমতনযোমগতোিূ লক পরীক্ষোর জন্য গুরুত্বপূ েন তথ্য :
•

ব্য়োেতিন্টন ও ়োডন প্ফে়োযরশন রতিতষ্ঠি: 5 জু ল়োই 1934;

ভ়োরি উজযবতকস্ত়োযনর ি়োিখযদ অনুতষ্ঠি কিনওয লথ ভ়োযর়োযত্ত়োলন
চয়োতম্প নতশে 2021-এ 16টি েেযকর ( 4টি স্বণন, 7টি প্রৌপ্য এবং 5টি
প্ি়োে) ি়োযথ িি়োপ্ত কযরযে । তবশ্ব ভ়োযর়োযত্ত়োলন চয়োতম্প নতশে 2021-এ
তবদয়োর়োতন প্েবী তেযলন ভ়োরযির একি়োত্র েেকর়োপ্ত |
েতক্ষণ প্ক়োতর ়োর িন ই ং-তহ তবশ্ব চয়োতম্প নতশযে 282 প্কতজ
(122+159) ি়োিতগ্রক উযত্ত়োলযনর ি়োযথ স্বণনেেক তজযিযেন ।
তনউতজল্য়োযন্ডর প্েতভে তলটি প্ি়োট 407 প্কতজর (176+231) জন্য
স্বণনেেক তজযিযেন এবং ে়োতকস্ত়োযনর িহম্মে নূহ েস্তেীর ব়োট 390 প্কতজ
(165+225) ওজন িুযলতেযলন ।
ভ়োরযির েেক তবজ ীর়ো:
স্বেন পদক
• প্জযরতি ল়োলতরনুঙ্গ়ো (67 প্কতজ) (েু রুষ)
• অতচত়ো তশউতল (৭৩ প্কতজ) (েু রুষ)
• অজ তিং (৮১ প্কতজ) (েু রুষ)
• েূ তণনি়ো ে়োযন্ড (+87 প্কতজ) (িতহল়ো)

•

ব্য়োেতিন্টন ও ়োডন প্ফে়োযরশযনর িের েপ্তর: কু ়োল়োল়োিেু র, ি়োলয তশ ়ো;

•

ব্য়োেতিন্টন ও ়োডন প্ফে়োযরশযনর িভ়োেতি: েল-এতরক প্হ ়োর ল়োরযিন।

প্রৌপ্য পদক
• গুরু র়োজ়ো (61 প্কতজ) (েু রুষ)
• ল়োভরীি তিং (109 প্কতজ) (েু রুষ)
• তঝতল ে়োল়োযবযহর়ো (49 প্কতজ) (িতহল়ো)
• এি তবদয়োর়োনী প্েবী (55 প্কতজ) (িতহল়ো)
• হ়োজ়োতরক়ো েতে (59 প্কতজ) (িতহল়ো)
• হরতজদর প্কৌর (71 প্কতজ) (িতহল়ো)
• েু নি য়োেব (76 প্কতজ) (িতহল়ো)
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অেনী প্লখোরো 2021 প্যোরোমলমম্পক প্স্প্োটনে অযোওযোনেন 'প্েরো
িমহলো অমেনষক' এর েম্মোন মজনতনেন
ভ়োরিী শুযট়োর অবনী প্লখ়োর়ো, তযতন 2020 প্ট়োতকও প্য়োর়োতলতম্পযক শুটিংয
ভ়োরযির রথি স্বণনেেক তজযি ইতিহ়োি তিতর কযরযেন | তিতন 2021
প্য়োর়োতলতম্পক প্প়োটনি অয়োও ়োযেন "নেরো িমহলো অমেনষক " িম্ম়োন
তজযিযেন ৷ েু রস্ক়োরটি প্ ়োষণ়ো কযরযে আতজন়োতিক প্য়োর়োতলতম্পক কতিটি। তিতন
প্য়োর়োতলতম্পক প্েিযির একক িংস্করযণ 2টি প্য়োর়োতলতম্পক েেক তজযি রথি
ভ়োরিী িতহল়ো হয তেযলন। প্য়োর়োতলতম্পক প্েিযি ভ়োরি 5টি স্বণন, 8টি প্রৌপ্য
এবং 6টি প্ি়োে িহ একটি অভূিেূ বন 19টি েেক তজযিযেন৷

BWF World Championships 2021: Loh Kean Yew
পু রুষনদর মেনেলে মজনতনেন
2021 ব্য়োেতিন্টন ও ়োডন প্ফে়োযরশন (BWF) তবশ্ব চয়োতম্প নতশে
(আনুষ্ঠ়োতনকভ়োযব

য়ো

TotalEnergies

BWF

World

Championships 2021 ন়োযি েতরতচি) একটি ব়োতষনক টুনন়োযিন্ট, য়ো
12 তেযিম্বর 2021 প্থযক 19 তেযিম্বর 2021 এর িযে প্পযনর
হুয লভ়োযি অনুতষ্ঠি হয তেল। এই টুনন়োযিযন্ট তিঙ্গ়োেুযরর প্ল়োহ প্কন ই ু
েু রুষযের একক তশযর়োে়ো তজযিযেন এবং জ়োে়োযনর আক়োযন ই ়োি়োগুতচ
BWF তবশ্ব চয়োতম্প নতশে 2021-এর িতহল়োযের তিযঙ্গলি তশযর়োে়ো
তজযিযেন।
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Winners of BWF World Championship 2021:
কযোটোগমর মেজযী
রোনোর

কযোটোগমর মেজযী
রোনোর
প্ল়োহ প্কন ইউ
েু রুষযের তিযঙ্গলি
(তিঙ্গ়োেুর)
আক়োযন ই ়োি়োগুতচ
িতহল়োযের তিযঙ্গলি
(জ়োে়োন)
ি়োকুযর়ো হতক এবং যুযে়ো
েু রুষযের ে়োবলি
প্ক়োব়ো তশ (জ়োে়োন)
িতহল়োযের ে়োবলি

প্চন তকংযচন এবং তজ ়ো
ইফ়োন (চীন)

তিেে ে়োবলি

প্েচ়োযে়োল
েু ়োভ়োর়োনুযক্র়োহ এবং
ি়োেতিতর প্ির়োত্তন়োচ়োই
(থ়োইল্য়োন্ড)

Schemes & Committes

কযোটোগমর মেজযী
রোনোর

প্কন্দ্রীয িমন্ত্রেেো প্েমিকন্ডোক্টর ততরী করোর জন্য 76,000 প্কোটি
টোকোর অনু নিোদন কনরনে

শ্রীক়োত তকে়োতম্ব (ভ়োরি)

প্কন্দ্রী িতন্ত্রিভ়ো ভ়োরযি প্িতিকন্ড়োটর এবং তেিযপ্লর উত্ে়োেন বৃ তি কর়োর

ি়োই - িজু ইং (চীন়ো
ি়োইযেই)
প্হ তজটিং এবং ি়োন
তক ়োং (চীন)
তল প্ি়ো-তহ এবং তশন
প্িউং-চয়োন (েতক্ষণ
প্ক়োতর ়ো)
ইউট়ো ও ়োি়োন়োযব এবং
আতরি়ো তহে়োতশযন়ো
(জ়োে়োন)

েো অনূ র্ধ্ন 19 িমহলো চযোমম্পযনমশপ: েোরতনক হোমরনয
েোংলোনদশ জযী হনযনে
ি়োফ অনূর্ধ্ন-19 িতহল়ো চয়োতম্প নতশযের ফ়োইন়োযল ভ়োরিযক হ়োতরয তশযর়োে়ো
তজযিযে ব়োংল়োযেশ িতহল়ো েল । টুনন়োযিযন্ট িযবন়োচ্চ প্ে়োল কযরযেন
ব়োংল়োযেযশর শ়োযহে়ো আক্ত়োর তরে়ো । তিতন তজযিযেন 'িবযচয িূল্যব়োন
প্খযল়ো ়ো়ে' এর েু রস্ক়োর । 2021 SAFF অনূর্ধ্ন-19 িতহল়ো চয়োতম্প নতশে
তেল SAFF অনূর্ধ্ন-19 িতহল়ো চয়োতম্প নতশযের তদ্বিী িংস্করণ ।
টুনন়োযিন্টটি 11 প্থযক 22 তেযিম্বর 2021 েযনত ঢ়োক়োর BSSS প্ি়োস্তফ়ো
ক়োি়োল প্েতে ়োযি আয ়োতজি হয তেল । 2021 ি়োফ অনূর্ধ্ন-19 িতহল়ো
চয়োতম্প নতশযে ে়োাঁচটি প্েশ অংশ তনয তেল |

এমশযোন চযোমম্পযে ট্রম : েোরত মজনতনে প্িোে, মশনরোপো
মজনতনে প্কোমরযো
ভ়োরি ে়োতকস্ত়োনযক 4-3 ব্যবর়্োযন ের়োতজি কযর প্ি়োে েেক তনতিি কযরযে,
প্যখ়োযন প্ক়োতর ়ো জ়োে়োনযক 4-2(যেন়োতল্ট শুযটআউট) প্ে়োযল হ়োতরয এতশ ়োন
চয়োতম্প ে ট্রতফতজযিযে | জ়োে়োযনর ক়োত়ো ি়োন়োক়ো টুনন়োযিযন্টর প্ির়ো
প্খযল়ো ়ো়ে এবং ভ়োরযির িু রজ ক়োরযকর়ো প্ির়ো প্ে়োলরক্ষক তনবন়োতচি হন।

জন্য একটি 76,000 প্ক়োটি ট়োক়োর প্র়োে়োকশন তলকে ইনযিনটিভ(PLI)
রকযের অনুযি়োেন কযরযে। এর ি়োযথ, ইযলকট্রতনে প্িটযরর জন্য প্ ়োতষি
প্ি়োট production linked incentive (PLI) প্বয়ে 2.30 লক্ষ
প্ক়োটি ট়োক়ো হয যে।
মিিটি েম্পনকন:
• এই তস্কিটির অনুযি়োেন কর়ো হয যে য়োযি ভ়োরিযক হ়োই-প্টক
উৎে়োেযনর তেক প্থযক একটি প্ল়োব়োল হ়োব তহযিযব ি়োন প্েও ়ো য়ো | এটি
ভ়োরিযক ইযলকট্রতনে উত্ে়োেযন স্বতনভন র হযি এবং তবেু ল তবতনয ়োে
আনযি ি়োহ়োয্য করযব |
• ভ়োরযি একটি প্টকিই প্িতিকন্ড়োটর এবং তেিযপ্ল ইযক়োতিযেি তবক়োযশর
জন্য িরক়োর একটি স্ব়োর্ীন 'ইতন্ড ়ো প্িতিকন্ড়োটর তিশন(ISM)'ও ি়োেন
করযব।

Obituaries News in Bengali
মরটজকোর পু রিোর মেজযী মরচোেন রজোেন রযোত হনযনেন
তরটজক়োর েু রস্ক়োর তবজ ী তিটিশ-ইি়োলী িেতি তরচ়োেন রজ়োিন যুক্তর়োযজযর
লন্ডযন ি়োর ব়োিভবযন র ়োি হয যেন । তিতন 2007 ি়োযল ি়োেযিযর
প্ন়োযবল েু রস্ক়োর তহি়োযব েতরতচি তরটজক়োর েু রস্ক়োর ে়োন । তিতন 1991 ি়োযল
ন়োইট ব্য়োযচলর ল়োভ কযরন এবং র়োনী তদ্বিী এতলজ়োযবথ ি়োযক ন়োইট উে়োতর্যি
ভূতষি কযরন । তিতন ি়োতকন ন যুক্তর়োযষ্ট্রর তনউ ই কন তিটিযি নিুন ও ়োডন প্ট্রে
প্িন্ট়োর (3 ও ়োডন প্ট্রে প্িন্ট়োর), ি়োযের প্য়োতরযি প্িন্ট়োর েতম্পযে়ো এবং
যুক্তর়োযজযর লন্ডযন তিযলতন ়োি প্ে়োযির িেতি তেযলন ।

রোিন প্কন্দ্রীয িন্ত্রী আর এল জলপ্পো রযোত হনলন
ভ়োরিী জ়োিী কংযগ্রযির (INS) একজন রবীণ প্নি়ো এবং র়োক্তন প্কন্দ্রী
প্টেট়োইল িন্ত্রী R.L. জলপ্প়ো র ়োি হয যেন । R.L. জলপ্প়ো প্ক়োল়োযরর
প্েবর়োজ উরি প্িতেযকল কযলযজর রতিষ্ঠ়োি়ো এবং তিতন প্চ ়োরম্য়োনও তেযলন।

আনহোত মেং রথি েোরতীয প্িনয প্য িোমকনন যু িরোনষ্ট্র জু মনযর
প্িোযোশ ওনপন মজনতনে

2002 প্গোধরো দোেোর প্নতৃত্বদোনকোরী রোিন SC মেচোরক
মেচোরপমত মজ টি নোনোেতী রযোত হনযনেন

ভ়োরিী তকযশ়োর আনহ়োি তিং তফল়োযেলতফ ়ো িযন়োে়োেূণন জু তন র US ওযেন
প্স্ক়ো ়োশ টুনন়োযিযন্টর অনূর্ধ্ন-15 প্িয যের তবভ়োযে তজযি ইতিহ়োি রচন়ো
কযরযে। তেতের 13 বের ব িী প্িয টি আযলনন প্পকট়োর প্িন্ট়োযর প্খল়ো
ফ়োইন়োল ম্য়োযচ 11-9, 11-5, 8-11, 11-5 তিশযরর জ়োয ে়ো ি়োযরইযক
ের়োস্ত কযরতেল । 41টি প্েযশর রতিতনতর্ত্বক়োরী 850 টিরও প্বতশ প্স্ক়ো ়োশ
জু তন র প্খযল়ো ়ো়ে তবযশ্বর বৃ হত্তি জু তন র প্স্ক়ো ়োশ টুনন়োযিযন্ট অংশ তনয তেল।

তেতরশ ঠ়োকুরল়োল ন়োন়োবিী 2002 প্ে়োর্র়ো ে়োঙ্গ়ো এবং 1984 ি়োযলর তশখ
তবযর়োর্ী ে়োঙ্গ়োর িেযতর জন্য েঠিি দুটি িেত কতিশযনর প্নিৃত্বে়োনক়োরী িু তরি
প্ক়োযটনর র়োক্তন তবচ়োরেতি র ়োি হয যেন | িৃ িুযক়োযল তবচ়োরেতি তেতরশ
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ঠ়োকুরল়োল ন়োন়োবিী 86 বের ব িী তেযলন । তিতন ি়োচন 1995 ি়োযল ভ়োরযির
িু তরি প্ক়োযটনর তবচ়োরক তহি়োযব তনযুক্ত হন এবং 2000 ি়োযলর প্ফব্রু ়োতরযি
তিতন SC তবচ়োরক তহি়োযব অবির গ্রহণ কযরন।
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Defence News in Bengali

েোরত ওমড়শো উপকূনল ‘রলয’ মিেোইনলর ে ল পরীক্ষো কনরনে

IAF পোেোনে রথি S-400 এযোর মেন ে মেনস্টি প্িোতোনযন
কনরনে

ভ়োরি ওত়েশ়ো উেকূযল প্েশী ভ়োযব তিতর, ি়োরযফি প্থযক ি়োরযফি তিি়োইল

ইতন্ড ়োন এ ়োর প্ফ়োিন (IAF) েতিি ে়োে়োব প্িটযর S-400 এ ়োর তেযফে
তিি়োইল তিযেযির রথি প্স্ক়ো ়োেন প্ি়োি়োয ন কযরযে, য়ো ে়োতকস্ত়োন এবং
চীযনর তবি়োন হ়োিল়োযক রতিহি করযব । S-400 এ ়োর তেযফে তিযেি
ভ়োরি র়োতশ ়োর ক়োে প্থযক র়ো 35,000 প্ক়োটি ট়োক়োর তবতনিয চুতক্তবি
হয তেল এবং 400 তকযল়োতিট়োর েযনত তবি়োযনর আক্রিণ প্ি়োক়োযবল়োর জন্য
ভ়োরিযক ে়োাঁচটি প্স্ক়ো ়োেন রে়োন কর়ো হযব।

উন্ন ন িংি়ো দ্ব়োর়ো তিতর কঠিন-জ্ব়োল়োতন, যুিযক্ষযত্রর তিি়োইল ভ়োরিী
ব্য়োতলতেক তিি়োইল কিনিূতচর েৃ থ্বী রতিরক্ষ়ো য়োযনর উের তভতত্ত কযর তিতর
হয যে । এতেযজ আব্দু ল ক়োল়োি দ্বীে প্থযক তিি়োইলটি উৎযক্ষেণ কর়ো হয যে।

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) 83 টি LCA Tejas
Mk1A োইটোনরর জন্য BEL এর েোনথ চুমি স্বোক্ষর কনরনে

তনর্ন়োতরি লযক্ষয প্েৌাঁযেযে । 150 প্থনক 500 মকমি প্রযের ি়োযথ, 'রলয'
িতলে রযেল়োন্ট রযকট প্ি়োটর এবং অন্য়োন্য নিুন রযুতক্ত দ্ব়োর়ো চ়োতলি । তিি়োইল
ে়োইযেে তিযেযির িযে রয যে অিয়োর্ুতনক প্নতভযেশন এবং ইতন্টযগ্রযটে
এতভওতনে।

তহদু স্ত়োন অয়োযর়োনটিে তলতিযটে (HAL) ভ়োরি ইযলকট্রতনে তলতিযটে
(BEL) এর ি়োযথ 83টি LCA (হ়োলক়ো কিব্য়োট এ ়োরক্র়োফ্ট) প্িজি Mk1A
ফ়োইট়োর এ ়োরক্র়োফ্ট প্র়োগ্র়োযির জন্য 20 র্রযনর তিযেযির তবক়োশ ও
িরবর়োযহর জন্য 2,400 প্ক়োটি ট়োক়োর চুতক্ত স্ব়োক্ষর কযরযে। চুতক্তর িি ক়োল
5 বেযরর অথন়োৎ 2023 প্থযক 2028 ি়োল েযনত।

েোরত ওমড়শোর উপকূনল ‘অমি মপ’ প্ক্ষপেোনের ে ল পরীক্ষো
চোমলনযনে
তেযফে তরি়োচন অয়োন্ড প্েযভলেযিন্ট অেন়োন়োইযজশন (DRDO) দ্ব়োর়ো ওত়েশ়োর
উেকূযল ে়োরি়োণতবক প্ক্ষেণ়োস্ত্র 'অমি রোইি' িফলভ়োযব েরীক্ষ়ো কর়ো হয যে।
DRDO িম্প্রতি 7 তেযিম্বর িযম়োি িু ে়োরিতনক ক্রুজ প্ক্ষেণ়োযস্ত্রর ব়ো ু
িংস্করযণর িফল েরীক্ষ়ো চ়োতলয যে য়ো িযম়োযির উন্ন যন একটি "উযেখযয়োগ্য
ি়োইলফলক" তেল।
মিেোইল েম্পনকন:
• অতগ্ন-তে অতগ্ন প্শ্রণীর প্ক্ষেণ়োযস্ত্রর একটি নিুন রজযমর আেযগ্রযেে
িংস্করণ । এটি 1,000 প্থযক 2,000 তকযল়োতিট়োর প্রে িহ একটি তদ্বেযন়োয র কয়োতনে়োর়োইজে তিি়োইল।
• ব্য়োতলতেক তিি়োইল অতগ্ন 3 এর ওজযনর অযর্নক এবং প্ট্রন ব়ো র়োস্ত়ো প্থযক
উৎযক্ষেণ কর়ো প্যযি ে়োযর।

'রলয'-এর রথি ে়োইট েরীক্ষ়ো িফলভ়োযব িম্পূ ণন কযরযে । রতিরক্ষ়ো েযবষণ়ো

মিেোইল েম্পনকন:
নিুন এই তিি়োইলটি আর়্ো ব্য়োতলতেক ট্রয়োযজটতর অনুিরণ কযর এবং তন ন্ত্রণ,
তনযেন তশক়ো ও তিশন অয়োলেতরেিগুতলযক তবর্ কযর উচ্চ তেতগ্র তনভুনলি়োর ি়োযথ

Books & Authors News in Bengali
েঃ প্রখো প্চৌধু রীর প্লখো “India’s Ancient Legacy of
Wellness” নোিক একটি েই রকোমশত হনযনে
িহ়োর়োযষ্ট্রর েভননর ভেি তিং প্ক়োতশ ়োতরর উেতিতিযি ে়োঃ প্রখ়ো প্চৌর্ু রীর প্লখ়ো
“India’s Ancient Legacy of Wellness” তশযর়োন়োযির
একটি বই রক়োতশি হয যে । এটি তবশ্ব তেতজট়োল তেবি (WDD) উেয়োেন
উেলযক্ষ চ়োলু কর়ো হয তেল । বইটির ি়োেযি ি়োনুযষর রকৃতির ক়োে়োক়োতে
থ়োক়োর গুরুত্ব িম্পযকন বণনন়ো কর়ো হয যে |

এেএে ওনেরয এর প্লখো “Rewinding the first 25 years of
MeitY!” মশনরোনোনির একটি েই রকোমশত হনযনে
MeitY-এর িতচব অজ রক়োশ ি়োহতন ইযলকট্রতনে অয়োন্ড ইনফরযিশন
প্টকযন়োলতজ (MeitY) িন্ত্রযকর র়োক্তন উেযেষ্ট়ো এি এি ওযবর রতচি
“Rewinding the first 25 years of MeitY!” তশযর়োন়োযির
একটি বই লচ কযরযেন । বইটিযি িতচব অজ রক়োশ ি়োহতন MeitY-এর
অর্ীযন উেযেষ্ট়ো তহযিযব ি়োর কিন জীবযনর অতভজ্ঞি়ো, চয়োযলে রভৃতি
তবস্তৃিভ়োযব উযেখ কযরযেন |

প্েঙ্কোইযো নোইেু ‘Gandhi Topi Governor’ মশনরোনোনির
প্তনলগু েই রকোশ কনরনেন
ভ়োরযির উের়োষ্ট্রেতি এি প্ভক়োই ়ো ন়োইেু অন্ধ্ররযেযশর িরক়োতর ভ়োষ়ো
কতিশযনর প্চ ়োরম্য়োন েদ্ম েু রস্ক়োরর়োপ্ত েটর ই ়োরল়োেড্ড়ো লক্ষ্মী রি়োযের
titled ‘Gandhi Topi Governor’ তশযর়োন়োযির প্িযলগুযি বই
রক়োশ কযরযেন। বইটিযি ব্য়োতরে়োর ইেেু ে়োতত র়ো যবন্দ্র র়োও-এর জীবন িম্বযি
বণনন়ো কর়ো হয যে । আই আর র়োও তেযলন একজন তবতশষ্ট স্ব়োর্ীনি়ো িংগ্র়োিী,
আইন রযণি়ো এবং তিটিশ রশ়োিযন প্কন্দ্রী রযেযশর েভননর।
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Miscellaneous News in Bengali
প্তনলেোনোয আন্তজনোমতক েোমলমে ও িধ্যস্থতো প্কনন্দ্রর উনবোধন

States
Name

করো হনযনে

গুজরাট

ভ়োরযির রর়্োন তবচ়োরেতি (CJI) এনতভ রিন়ো এবং প্িযলঙ্গ়োন়োর িুখ্যিন্ত্রী প্ক
চন্দ্রযশখর র়োও প্িযলঙ্গ়োন়োর হ়ো র়োব়োযের ন়োনকর়োিগু়ে়ো তফতনে তভযক

হরিযানা

Founded
on

Official
Languages

1 May.
1960

গুজরাটি

চণ্ডীগড

1 Nov.
1966

হিন্দি

সিমলা

25 Jan.
1971

হিন্দি

Capital
গান্ধীনগ
র

ট়োও ়োযর ভ়োরযির রথি আতজন়োতিক ি়োতলতি ও িেিি়ো প্কন্দ্র (IAMC) এর
উযদ্ব়োর্ন কযরযেন । প্কযন্দ্রর ি়োতলক়োভুক্ত ি়োনুযষর়ো আতজন়োতিকভ়োযব
রশংতিি ি়োতলতিক়োরী এবং তিঙ্গ়োেুর ও যুক্তর়োযজযর িযি়ো প্েযশর
িেিি়োক়োরীযের অতভুনক্ত রয যে ।

ঝাডখণ্ড

রাাঁচি

েোরনতর রোজয এেং রোজধোনী: এখন 28টি রোজয এেং 8টি

কর্ণাটক

বেঙ্গালুরু

হিমাচল
প্রদেশ

প্কন্দ্রশোমেত অচল রনযনে

ভোপাল

1 Nov.
1956

হিন্দি

মহারাষ্ট্র

মুম্বাই

1 May.
1960

মারাঠি

মণিপুর

ইম্ফল

21 Jan.
1972

শিলং

21 Jan.
1972

র়োজয এবং 8টি প্কন্দ্রশ়োতিি অচল তনয এটি ভ়োরযির র়োজযগুতলর একটি
ইউতন ন েঠন কযর । ভ়োরি র়োজযগুতলর একটি ইউতন ন এবং র়োজযগুতলযি

মধ্য

। র়োযজযর ক়োজগুতল প্যিন তনর়োেত্ত়ো, স্ব়োিযযিব়ো, শ়োিন, র়োজস্ব উৎে়োেন
ইিয়োতে র়োজয িরক়োর দ্ব়োর়ো েতরচ়োতলি হ ।

প্রদেশ

মেঘালয

তপুরম

এখোনন েোরতীয রোজয এেং তোনদর রোজধোনীগুমলর তোমলকো রনযনে যো
রনতযক েোরতীযনদর অেেই জোনো উমচত:
States
Name

Capital

অন্ধ্র

অমরাব

প্রদেশ

তী

মিজোরাম

ইংরেজি

26 Jan.
1950

ওডিযা

ওডিশা

ইটানগর

20 Feb.
1987

ইংরেজি

পাঞ্জাব

চণ্ডীগড

আসাম

দিসপুর

26 Jan.
1950

অসমীযা

রাজস্থান

জযপুর

বিহার

পাটনা

22 Mar.
1912

হিন্দি

সিকিম

গ্যাংটক

ছত্তিশগড

রাযপুর

1 Nov.
2000

ছত্তিশগডী

তামিলনাডু

চেন্নাই

পানাজি

30 May.
1987

14

কোঙ্কনি

ইংরেজি

1 Dec.
1963

তেলেগু

গোযা

পনার ও

কোহিমা

1 Nov.
1956

তেলেঙ্গানা

গারো, খাসি,

মিজো

নাগাল্যান্

প্রদেশ

(মণিপুরি)

20 Feb.
1987

Official
Languages

ড

মেইটেইলন

আইজল

Founded
on

অরুণাচল

কন্নড
মালাযলাম

কেরালা

র়োযজযর একটি রশ়োিতনক, আইনিভ়ো এবং তবচ়োর তবভ়োেী র়োজর়্োনী রয যে
তকেু র়োযজযর তিনটি ক়োযনই একটি র়োজর়্োনীযি েতরচ়োতলি হ । এটি এিন একটি
অচল য়োর তনজস্ব িুখ্যিন্ত্রী রয যে । এখ়োযন র়োযষ্ট্রর তনজস্ব আল়োে়ো িরক়োর আযে

হিন্দি

1 Nov.
1956

ভ়োরি তবযশ্বর 7 িি বৃ হত্তি প্েশ এবং তবযশ্বর 2 জনবহুল প্েশ । প্ি়োট 28টি

র়োষ্ট্রেতির রতিতনতর্ তহি়োযব র়োজযে়োল তনবন়োহী তবভ়োযের রর়্োন। ভ়োরযি, রতিটি

তিরুবনন্

15 Nov.
2000
1 Nov.
1956

ভুবনেশ্ব
র

হাযদ্রাবা
দ

1 Nov.
1966
1 Nov.
1956
16 May.
1975
26 Jan.
1950
2 Jun.
2014

পাঞ্জাবি
হিন্দি
নেপালি
তামিল
তেলেগু
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States
Name

Capital

ত্রিপুরা
উত্তর
প্রদেশ
উত্তরাখণ্
ড
পশ্চিমবঙ্
গ

15

আগরত
লা

Founded
on
21 Jan.
1972

Official
Languages
বাংলা এবং
কোকবো
রোক

লখনউ

26 Jan.
1950

হিন্দি

দেরাদুন

9 Nov.
2000

হিন্দি

কলকাতা

1 Nov.
1956

বাংলা

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

