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National News in Bengali 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী  IIT  কানপুরে ব্লকরেইন-ভিভিক ভিভিটাল ভিভি 

োলু কেরলন  

জাতীয় ব্লকচেইন প্রকচের অধীচন, প্রধানমন্ত্রী নচরন্দ্র মমাদী আইআইটি 

কানপুচরর 54তম সমাচেশ অনুষ্ঠাচন ব্লকচেইন-ভিভিক ভিভজটাল ভিভি োলু 

কচরচেন । এরপচর প্রধানমন্ত্রী কানপুর মমচরা মরল প্রকচের সমূ্পর্ণ অংশ এেং 

ভেনা-পাভি মাভিচপ্রািাক্ট পাইপলাইন প্রকচেরও উচবাধন কচরন ।  

ভিভজটাল ভিভি প্রদাচনর জন্য IIT কানপুর মে ব্লকচেইন প্রেুভি ব্যেহার করচে 

তা অিযন্তরীর্িাচে ততভর করা হচয়চে । এটি ভশক্ষা খাচতর জন্য একটি তেপ্লভেক 

প্রেুভি ভহচসচে ভেচেভেত হচে । প্রেুভিটি ইভতমচে আভথণক খাচত ব্যেহার করা 

হচে । প্রেুভিটি ন্যাশনাল ব্লকচেইন প্রকচের অধীচন ততভর করা হচয়চে | 

 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী ভিমােল প্ররদরে ৪টি িলভিদ্যুৎ প্রকরেে 

ভিভিপ্রস্তে স্থাপন কেরলন  

প্রধানমন্ত্রী নচরন্দ্র মমাদী ভহমােল প্রচদচশর মাভিচত 11000 মকাটি টাকার 

জলভেদ্যযৎ প্রকচের উচবাধন ও ভিভি স্থাপন কচরচেন । ভতভন সাওরা-কুডু্ড 

জলভেদ্যযৎ প্রকচের উচবাধন কচরন | এটি একটি 111 মমগাওয়াচটর প্রকে ো 

প্রায় 2,080 মকাটি টাকা ব্যচয় ভনভমণত হচয়চে । প্রধানমন্ত্রী প্রায় 3 দশক ধচর 

স্থভগত থাকা মররু্কাভজ োাঁ ধ প্রকচের ভিভিপ্রস্তরও স্থাপন কচরন । 40 মমগাওয়াট 

প্রকেটি প্রায় 7,000 মকাটি টাকা ব্যচয় ভনভমণত হচে। অন্যান্য প্রকেগুভল হল: 

লুহভর মেজ 1 জলভেদ্যযৎ প্রকে , মধৌলভসধ জলভেদ্যযৎ প্রকে এেং হাভমরপুর 

মজলার প্রথম জলভেদ্যযৎ প্রকে । 

 

International News in Bengali 
 

ভমেে ভনউ মিরিলপরমন্ট ব্াাংরকে েতুর্থ নতুন সদস্য ভিসারি 

ভনিথাভেত ির়েরে 

ভমশর ভিকস ভনউ মিচিলপচমন্ট ব্যাংচকর েতুথণ নতুন সদস্য মদশ ভহচসচে েুি 

হচয়চে । োংলাচদশ, সংেুি আরে আভমরশাহী এেং উরুগুচয় 2021 সাচলর 

মসচেম্বচর BRICS ভনউ মিচিলপচমন্ট ব্যাংচক মোগদান কচরচে । 

সদস্যপচদর সম্প্রসারর্ ভনউ মিচিলপচমন্ট ব্যাংকচক উদীয়মান অথণনীভতর জন্য 

একটি প্রধান উন্নয়ন প্রভতষ্ঠান ভহচসচে ভনচজচক প্রভতভষ্ঠত করচত সক্ষম করচে । 

ভিকস ভনউ মিচিলপচমন্ট ব্যাি হল একটি েহুপাভক্ষক ব্যাি ো িাভজল, রাভশয়া, 

েীন, িারত এেং দভক্ষর্ আভিকা বারা মটকসই উন্নয়ন এেং পভরকাঠাচমা প্রকচে 

অথণায়চনর জন্য প্রভতভষ্ঠত হচয়ভেল। 

 

ভনউ মিরিলপরমন্ট ব্াাংরকে সদস্য মদেগুরলাে নতুন তাভলকা: 

 

S.No সদস্য মদেসমূি 

1  িাভজল 

2  রাভশয়া 

3  িারত 

4  েীন 

5  দভক্ষর্ আভিকা 

6  োংলাচদশ 

7  সংেুি আরে আভমরশাহী 

8  ভমশর 

9  উরুগুচয় 
 

েীন 5m মেরিাভলউেরনে নতুন কুারমো স্যারটলাইট উৎরেপণ 

করেরে 

েীচনর ন্যাশনাল মেস অযািভমভনচেশন(CNSA) অনুসাচর, পাাঁ ে ভমটার 

মরচজাভলউশচনর সাচথ িূভমর েভে তুলচত সক্ষম একটি কযাচমরা সহ একটি 

নতুন স্যাচটলাইট উৎচক্ষপর্ কচরচে েীন । স্যাচটলাইটটির নাম “Ziyuan-1 

02E” ো “ফাইি ভমটাে 02 অপটিকুাল স্যারটলাইট”। মেইভজং প্রচদচশর 

তাইযু়য়ান স্যাচটলাইট লঞ্চ মসন্টার মথচক লং মােণ -4ভস রচকচটর মােচম 

স্যাচটলাইটটি লঞ্চ করা হচয়চে । এটি Longue Marche-4C রচকচটর 39তম 

উৎচক্ষপর্ এেং সমি লং মােণ  ভসভরচজর 403তম উৎচক্ষপর্। 
 

স্যারটলাইট সম্পরকথ : 

• Ziyuan-1 02E এর ওজন প্রায় 2.5 ভকচলািাম এেং এটি ইনিাচরি, 

কাোকাভে-ইনিাচরি এেং হাইপারচেকরাল কযাচমরা ভদচয় সভিত। 

কযাচমরাটি পৃভথেীর পঞ্চচরাম্যাটিক রভিন েভে তুলচত পাচর। 

• স্যাচটলাইটটি পাাঁ ে ভমটার অপটিকযাল স্যাচটলাইট 01-এর সাচথ কাজ 

করচে এেং েীনা িূখচের পুন-পভরদশণচনর সময় ভতন ভদন মথচক কভমচয় 

দ্যই ভদন করচে। 

• স্যাচটলাইট েুগল বারা মতালা েভেগুভল ইভিভনয়ারচদর েীচনর িূতাভিক 

পভরচেশ অেয়ন করচত এেং খভনজ অনুসন্ধান করচত সাহায্য করচে৷ 

পভরেহন, কৃভি এেং দ্যচেণাগ প্রশমচনর মচতা অন্যান্য মক্ষচে কমণরত 

ব্যভিরাও েভের মােচম সাহায্য পাচেন। 
 

মসামাভল়োে মপ্রভসরিন্ট প্রধানমন্ত্রী মিম্মদ হুরসইন মোরিলরক 

িেখাস্ত করেরেন 

মসামাভলয়ার প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ হুচসইন মরাচেলচক েরখাস্ত করা হচয়চে ।  জভম 

েুভরর সচে জভ়িত থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রীচক সামভয়কিাচে েরখাস্ত কচরচেন 

মপ্রভসচিন্ট মহম্মদ আেদ্যল্লাভহ ফারমাচজা । তচে, মহম্মদ মরাচেল রাষ্ট্রপভতর 

ভেরুচে অিুযত্থাচনর মেষ্টার অভিচোগ  আচনন । ভতভন ভমিঃ ফামণাচজার পভরেচতণ  

ভনরাপিা োভহনীচক তার কাে মথচক আচদশ মনওয়ার আহ্বান জানান । 

ফামণাচজার মময়াদ আনুষ্ঠাভনকিাচে মফব্রুয়াভরচত মশি হচয়ভেল ভকন্তু কীিাচে 

নতুন দাভয়ত্বশীল ভনেণােন করচেন তা ভনচয় মতভেচরাচধর কারচর্ মময়াচদর সময় 

ো়িাচনা হচয়ভেল । 
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1991 সাচল দীর্ণভদচনর শাসক ভসয়াদ োচরর উৎখাচতর পর মথচক 

মসামাভলয়াচত একটি কােণকর মকন্দ্রীয় সরকার মনই । প্রভতবন্দ্বী রাজনীভতভেদ 

এেং ভেভিন্ন মগাষ্ঠীর মচে ভেচরাচধর কারচর্ মদশটি ক্ষভতিস্ত হচয়চে । মদশটি 

আল-কাচয়দার সহচোগী আল-শাোচের ভেচরাচহর ভেরুচেও ল়িাই করচে । 
 

িাপান Inmarsat-6 F1 কভমউভনরকেন স্যারটলাইট উৎরেপণ 

করেরে 

জাপাচনর তাচনগাভশমা মেস মসন্টার মথচক ভমত্সুভেভশ মহভি ইিাভেজ 

(MHI) H-IIA204 রচকচটর মােচম Inmarsat-6 F1 নামক একটি 

মোগাচোগ স্যাচটলাইট উৎচক্ষপর্ করা হচয়চে, ো পৃভথেীর উপচর প্রায় 

22,240 মাইল (35,790 ভকচলাভমটার) িূ-ভস্থর কক্ষপচথ আেতণ ন করচে। এটি 

লিন-ভিভিক মকাম্পাভন Inmarsat বারা তার পরেতী প্রজচের স্যাচটলাইট 

িিব্যাি পভরচিোর অংশ ভহসাচে ততভর করা হচয়চে । স্যাচটলাইটটি 12,060-

পাউি ওজচনর (5,470 ভকচলািাম)| 
 

িাপান ভিরেে প্রর্ম িু়োল-মমাি যানিািন োলু করেরে 

জাপান সরকার কাইচয়া শহচর একটি ভমভনোসচর মচতা মদখচত ভেচের প্রথম 

িুয়াল-মমাি মিভহচকল (DMV) োলু কচরচে । DMV 21 জন োেী েহন 

করচত পাচর এেং মরল রযাচক 60km/h মেচগ েলচত পাচর এেং পােভলক 

রাস্তায় প্রায় 100km/h মেচগ েলচত পাচর । 

এর সামচনর টায়ারগুভল রযাক মথচক ওঠাচনা হয় এেং ভপেচনর োকাগুভল  

মরলপচথ েলার জন্য নীচে থাচক ৷ DMV একটি মরল রযাচক সহচজই মরচনর 

মচতা মভিউচল কােণকরিাচে পভরেতণ ন করচত পাচর । ভিচজল বারা োভলত এই 

গাভ়িটি ভেভিন্ন রচি আচস । এটি দভক্ষর্ জাপাচনর ভশচকাকু বীচপর উপকূল 

অঞ্চল েরাের েলােল কচর, ো মেশ কচয়কটি মোট শহরচক সংেুি কচর এেং 

োেীচদর আকিণর্ীয় সমুর উপকূচলর দৃশ্য প্রদান কচর । 

 

State News in Bengali 
 

িভে়োনাে মুখ্যমন্ত্রী ‘িভে়োনা মকৌেল মোিগাে ভনগম’ ওর়েি-

মপাটথ াল োলু করেরেন 

হভরয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মচনাহর লাল খট্টর ‘হভরয়ানা মকৌশল মরাজগার ভনগম 

মপাটণ াল’ োলু কচরচেন এেং হভরয়ানার গুরুিাচম অটল পাকণ  ও সৃ্মভত মকন্দ্র 

স্থাপচনর মর্াির্া কচরচেন । এো়িা ভতভন ভেভিন্ন মক্ষচে মসরা মসো প্রদাচনর 

জন্য 78 জন কমণকতণ া ও কমণোরীচকও সম্মাভনত কচরন । ভতভন একটি 

‘Vyavastha Parivartan Se Susashan’ এেং 2022 অভফভসয়াল 

কযাচলিারও োলু কচরন । 
 

কণথাটক সেকাে 'ই-রুভপ' িাস্তিা়েরনে িন্য NPCI এিাং SBI এে 

সারর্ পাটথ নােেীপ করেরে 

কর্ণাটক সরকার ন্যাশনাল মপচমন্টস কচপণাচরশন অফ ইভিয়া (NPCI) এেং 

মেট ব্যাি অফ ইভিয়া (SBI) এর সাচথ পাটণ নারশীপ কচরচে োচত স্কলারভশপ 

মপ্রািাচমর অধীচন োেচদর জন্য 'e-RUPI' মপচমন্ট সভলউশন সক্ষম এেং 

োস্তোয়ন করা োয় । 'e-RUPI' ভরভিম করার জন্য, ভেভিত প্রভতষ্ঠানগুভল একটি 

অযাভপ্লচকশন ব্যেহার কচর ভশক্ষাথীচদর বারা প্রদভশণত QR মকাি ো SMS ভেং 

স্কযান করচে । 'e-RUPI' হল NPCI বারা প্রদি একটি নগদহীন এেং 

মোগাচোগহীন অথণপ্রদান করার উপায় এেং এটি ভলক-প্রুফ মিভলিাভর মলনচদন 

ভনভিত করচত ব্যেহার করা হচে। 
 

ই-রুভপে সুভিধা: 

ভিভজটাল মপচমন্ট প্লযাটফমণ e-RUPI কর্ণাটক সরকাচরর স্কলারভশপ মপ্রািাচমর 

অধীচন মোগ্য ভশক্ষাথীচদর জন্য ভশক্ষা ভফ প্রদাচনর "ভলক-প্রুফ" প্রদান ভনভিত 

করচত ব্যেহার করা হচে । এই প্রভরয়ার একটি অংশ ভহসাচে, কর্ণাটক সরকার 

ভশক্ষাথীচদর মমাোইচল ই-িাউোর সরেরাহ করচে। িাউোর মকািটি ভফোর 

মফাচনও পাওয়া োচে । ভশক্ষাথীরা ভফ প্রদাচনর উচেচশ্য ভেভিত কচলজ ো 

ইনভেটিউচট ই-RUPI ভরভিম করচত সক্ষম হচে। 
 

তাভমলনাডু সেকাে “CM Dashboard Tamil Nadu 

360” পযথরিেণ ব্িস্থা োলু করেরে 

তাভমলনা়িু সরকার মেন্নাইচত মুখ্যমন্ত্রী (ভসএম) িযাশচোিণ  মভনটভরং ভসচেম, 

“CM Dashboard Tamil Nadu 360” োলু কচরচে। এটি মুখ্যমন্ত্রীচক 

সমস্ত কল্যার্মূলক প্রকেগুভলচক রযাক করচত সক্ষম করচে | 
 

িুােরিািথ টি সম্পরকথ : 

• এই িযাশচোিণ টি রাজয সরকাচরর সমস্ত ভেিাগ, মূল জলাধাচরর মোচরজ 

মলচিল, েৃভষ্টপাচতর ধরর্ প্রিৃভত সম্পচকণ  ভরচয়ল-টাইম তথ্য সরেরাহ 

করচে, ো 25টি খাদ্যশস্য/সেভজ/ফচলর দাচমর ভস্থভতশীলতা ভনরীক্ষর্ কচর 

এেং এটি সম্ভাব্য মূল্য েৃভের অনুমান প্রান করচে | 
 

মধ্যপ্ররদরে ভিে সঙ্গীত তানরসন উৎসি আর়োভিত ির়েরে  

মেপ্রচদচশর মগায়াভলয়চর ভেে সেীত তানচসন উৎসচের 97তম সংস্করর্ শুরু 

হচয়চে। শহচর 25 ভিচসম্বর মথচক 30 ভিচসম্বর পেণন্ত পাাঁ ে ভদনব্যাপী ভেে সেীত 

তানচসন উৎসে শুরু হচয়চে । অনুষ্ঠাচনর মঞ্চ ততভর করা হচয়চে ওমকাচরেচর 

অেভস্থত ভসেনাথ মভিচরর ভথচম । সেীত উৎসচে শুধু িারত মথচক নয়, ভেচদশ 

মথচকও অচনক ভশেী অংশ মনচেন। 

প্রথম সাতটি কনসাটণ  তানচসচনর সমাভধ ও মহম্মদ ঝাউচসর সমাভধ প্রস্তুত মচঞ্চ 

অনুভষ্ঠত হয়। অষ্টম কনসাটণ টি হচে 30 ভিচসম্বচর ভঝলভমল নদীর তীচর | মশি 

সংভক্ষপ্ত কনসাটণ টি একই ভদচন মগায়াভলয়র মফাচটণ  অনুভষ্ঠত হচে। 
 

 

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


Weekly Current Affairs One-Liners | 25 December to 31 December of 2021  

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

প্রভতেোমন্ত্রী োিনার্ ভসাং লখনউরত ব্ররমাস মেপণাস্ত্র উৎপাদন 

ইউভনরটে উরবাধন কেরলন  

িারচতর প্রভতরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ ভসং লখনউচত িচমাস অযাচরাচেস রুজ 

ভমসাইল ততভর ইউভনচটর ভিভিপ্রস্তর স্থাপন কচরচেন । ভতভন লখনউচতও 

DRDO প্রভতরক্ষা প্রেুভি এেং পরীক্ষা মকচন্দ্রর ভিভি স্থাপন কচরভেচলন । 

BrahMos প্রকে 5,500 টি নতুন কাচজর সুচোগ ততভর করচত সাহায্য করচে। 
 

BrahMos ভমসাইল সম্পরকথ : 

• BrahMos িারচতর প্রভতরক্ষা গচেির্া ও উন্নয়ন সংস্থা (DRDO) এেং 

রাভশয়ার NPOM-এর মচে একটি মেৌথ উচদ্যাগ । িচমাস মক্ষপর্াচের 

নাম এচসচে িারচতর িমপুে নদী এেং রাভশয়ার মস্কিা নদী মথচক। 

• সম্প্রভত, িারত েভিপুচরর সমভিত পরীক্ষা পভরসর মথচক িচমাস 

সুপারসভনক রুজ মক্ষপর্াচের োযু় সংস্করচর্র সফলিাচে পরীক্ষা করা 

হচয়চে । 
 

তাভমলনাডুে মুখ্যমন্ত্রী ‘Meendum Manjappai’ প্রকে োলু 

করেরেন 

তাভমলনা়িুর মুখ্যমন্ত্রী এম.চক. েযাভলন জনসাধারচর্র বারা কাপচ়ির ব্যাচগর 

ব্যেহারচক উৎসাভহত করচত এেং প্লাভেচকর ব্যাচগর ব্যেহারচক ভনরুৎসাভহত 

করার জন্য ‘Meendum Manjappai’নামক একটি প্রকে োলু কচরচেন । 

'হলুদ' কাপচ়ির ব্যাগ ো 'মািপাই' ব্যেহার করার মূল উচেশ্য  হল এই 

পভরচেশ-োন্ধে ব্যাগ ব্যেহাচর এেং প্লাভেচকর ব্যাগ েজণ ন করচত জনগর্চক 

উৎসাভহত করা । রাজয সরকার 1 জানুয়ারী, 2019 মথচক 14 ধরচর্র প্লাভেচকর 

উত্পাদন, ব্যেহার, মোচরজ, ভেতরর্, পভরেহন ো ভেরচয়র উপর ভনচিধাজ্ঞা 

জাভর কচরভেল । 

 

Economy News in Bengali 
 

ICRA মেটিাং এরিভি অনুমান কেরে ময FY22-23 এ িােরতে 

অর্থনীভত 9% িারে িৃভি পারি 

ICRA মরভিট মরটিং এচজভি আশা কচরচে মে িারচতর GDP 2022 এেং 

2023 অথণেেচর 9% হাচর েৃভে পাচে । েলভত অথণেেচরর ভবতীয় মকায়াটণ াচর 

িারতীয় অথণনীভত 8.4 শতাংশ হাচর েৃভে মপচয়চে ।  

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

IIT Madras ‘ARIIA র্যাভকাং 2021’-এ প্রর্ম স্থান অিথ ন করেরে 

IIT Madras CFTIs/ মসন্ট্রাল ইউভনিাভসণটি/ ইনভেটিউট অফ ন্যাশনাল 

ইমচপাচটণ ি (চটকভনকযাল) ভেিাচগর অধীচন টানা তৃতীয় েেচরর জন্য 

ইনভেটিউশনস অন ইচনাচিশন অযাভেিচমন্টস (ARIIA) 2021-এর র যাভিং-

এ প্রথম স্থান অজণ ন কচরচে । ARIIA র্যাভিংচয়র তৃতীয় সংস্করর্টি 

মকন্দ্রীয়িাচে অথণাভয়ত প্রভতষ্ঠান ভেিাচগ আইআইটি বারা প্রাধান্য মপচয়চে । 

সাতটি আইআইটি শীিণ-10 এর তাভলকায় রচয়চে । আইআইটি-মারাচজর পচর 

রচয়চে আইআইটি মোচম্ব, আইআইটি ভদভল্ল, আইটি কানপুর এেং আইআইটি 

রুরভক । মেোলুরুর ইভিয়ান ইনভেটিউট অফ সাচয়ি (IISc) িষ্ঠ স্থান 

মপচয়চে। 
 

অন্যান্য ভিিারগে ভিি়েীো: 

• রাচজয এেং ভেেভেদ্যালয় ভেিাগ ভহসাচে ভেচেভেত, পািাে ইউভনিাভসণটি 

(েেীগ়ি) র যাভিংচয় শীচিণ, তারপচর ভদভল্ল মটকচনালভজকযাল ইউভনিাভসণটি 

এেং মনতাভজ সুিাি ইউভনিাভসণটি অফ মটকচনালভজ (ভদভল্ল)। 

• সরকাভর ইভিভনয়াভরং কচলজ ভেিাচগ পুচনর কচলজ অফ ইভিভনয়াভরং 

প্রথম | এরপচর রচয়চে েথারচম তাভমলনা়িুর ভপএসভজ কচলজ অফ 

মটকচনালভজ এেং গুজরাচটর এলভি কচলজ অফ ইভিভনয়াভরং | 

• কভলে ইনভেটিউট অফ ইিাভেয়াল মটকচনালভজ মখাধণা (ওভ়িশা) 

মেসরকারী ভেেভেদ্যালয় ভেিাচগ শীচিণ রচয়চে। মহারাচষ্ট্রর ভজ এইে 

রাইচসাভন কচলজ অফ ইভিভনয়াভরং সেচেচয় উদ্ভােনী মেসরকারী কচলজ 

ভহসাচে স্বীকৃত মপচয়চে। 

• ইভিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওচপন ইউভনিাভসণটি (ভদভল্ল) মকন্দ্রীয়িাচে অথণাভয়ত 

প্রভতষ্ঠানগুভলর মচে কযাটাগভরচত শীচিণ | এরপচর রচয়চে  িারতীয় 

ইনভেটিউট অফ ম্যাচনজচমন্ট (আইআইএম) মকাভঝচকা়ি | 
 

শ্যামা প্রসাদ মুখাভিথ  Rurban ভমেরন েীরষথ মতরলঙ্গানা 

Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM) 

োস্তোয়নকারী 34টি রাজয এেং মকন্দ্রশাভসত অঞ্চলগুভলর মচে মতচলোনা 1ম 

স্থান অজণ ন কচরচে । তাভলকায় তাভমলনা়িু ও গুজরাট েথারচম 2য় ও 3য় স্থান 

অভধকার কচরচে । 295 টি ক্লাোচরর মচে সাোচরভির ভরয়াকাল ক্লাোর এেং 

মতচলোনার কামাচরভির জুক্কল ক্লাোর েথারচম 1ম এেং 2য় স্থান অজণ ন 

কচরচে । ভমচজারাচমর আইজল আইেক ক্লাোর তৃতীয় স্থান অজণ ন কচরচে । 
 

নীভত আর়োগ েতুর্থ  োিু স্বাস্থু সূেক প্রকাে করেরে 

NITI Aayog 2019-20 সাচলর  জন্য রাজয স্বাস্থয সূেচকর েতুথণ সংস্করর্ 

প্রকাশ কচরচে, ো স্বাচস্থযর ফলাফল এেং অেস্থার  রমেধণমান কমণক্ষমতা প্রদান 

কচর । সূেকটি ততভর কচরচে: NITI Aayog, World Bank এেং Ministry 

of Health and Family Welfare (MoHFW)৷ "স্বাস্থুকে োিু, 

প্রগভতেীল িােত" ভশচরানাচমর এই ভরচপাটণ -এ, স্বাচস্থযর ফলাফচলর উপর 

ভনিণ র কচর  রাজয এেং মকন্দ্রশাভসত অঞ্চলগুভলচক  তাভলকািুি করা হচয়চে । 

সূেকটি 2017 সাল মথচক সংকভলত এেং প্রকাশ করা হচে ।  

অনুরূপ সিাগুভলর মচে তুলনা ভনভিত করার জন্য, র যাভিংটি 'েৃহির রাজয', 

'মোট রাজয' এেং 'মকন্দ্রশাভসত অঞ্চল' ভহসাচে মের্ীেে করা হচয়চে: 

• 'েৃহির রাজযগুভলর' মচে, োভিণক রমেধণমান কমণক্ষমতার পভরচপ্রভক্ষচত, 

উিরপ্রচদশ, আসাম এেং মতচলোনা শীিণ ভতনটি র যাভিং রাজয। 

• 'মোট রাজযগুভলর' মচে, ভমচজারাম এেং মমর্ালয় সেণাভধক োভিণক েৃভের 

অিগভত নভথিুি কচরচে ৷ 

• মকন্দ্রশাভসত অঞ্চলগুভলর মচে, ভদভল্লর পচরই রচয়চে জমু্ম ও কাশ্মীর | 
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CEBR: 2031 সারল িােত তৃতী়ে িৃিিম অর্থনীভতরত পভেণত 

িরি 

ইউনাইচটি ভকংিচমর মসন্টার ফর ইচকানভমকস অযাি ভেজচনস ভরসােণ  

(CEBR) িভেষ্যবার্ী কচরচে মে িারতীয় অথণনীভত 2031 সাচলর মচে ভেচের 

তৃতীয় েৃহিম হচয় উঠচে ৷  

2020 সাচল, COVID-19 মহামারী এেং পরেতী লকিাউচনর কারচর্ 

িারচতর ভজভিভপ 7.3% সংচকােন হচয়ভেল, োর ফলস্বরূপ অথণননভতক 

কােণকলাচপ োধা সৃভষ্ট কচরভেল । COVID-19 মহামারীর দরুর্ মাভকণ ন েুিরাষ্ট্র 

ও িাভজচলর পচর িারচত ভেেব্যাপী তৃতীয় সচেণাচ্চ মৃতুযর সংখ্যা রচয়চে। 

োইচহাক, জরুরী সহায়তা এেং িারত সরকাচরর গৃহীত তাৎক্ষভর্ক ব্যেস্থার 

সাহাচয্য িারত COVID-19 এর ভবতীয় ওচয়ি মথচক পুনরুোর করচত সমথণ 

হচয়চে । 
 

ও়োর্ল্থ  ইরকানভমক ভলগ মটভিল 2022 মর্রক 2036 সাল পযথন্ত 191টি 

মদরেে অর্থননভতক পূিথািা: 

191টি মদচশর মচে র্যাভিং 2021 2022 2026 2031 2036 

িারত 7 6 5 3 3 

েুিরাষ্ট্র 1 1 1 2 2 

েীন 2 2 2 1 1 

জাপান 3 3 3 4 5 

জামণাভন 4 4 4 5 4 

েুিরাজয 5 5 6 6 6 

িাি 6 7 7 7 7 
 

গুি গিরনথি ইনরিক্স 2021: গুিোট ে ুাভকাংর়েে েীরষথ ের়েরে 

মকন্দ্রীয় মন্ত্রী অভমত শাহ 25 ভিচসম্বর 2021 তাভরচখ গুি গিচনণি ভদেস 

উপলচক্ষয ‘গুি গিচনণি ইনচিক্স 2021’ োলু কচরচেন । গুি গিচনণি 

ইনচিক্স 2021 প্রশাসন সংস্কার ও জনঅভিচোগ ভেিাগ (DARPG) বারা 

প্রস্তুত করা হচয়ভেল । গুি গিচনণি ইনচিক্স 2021 মিমওয়াকণ  10টি মসক্টর 

এেং 58টি সূেকচক কিার কচরচে ।  
 

10টি গিরনথি মসক্টে িল: 

• কৃভি ও সহচোগী খাত 

• োভর্জয ও ভশে 

• মানে সম্পদ ও উন্নয়ন 

• জনস্বাস্থয 

• পােভলক অেকাঠাচমা এেং উপচোভগতা 

• অথণননভতক শাসন 

• সমাজকল্যার্ ও উন্নয়ন 

• ভেোর ভেিাগীয় ও জনভনরাপিা 

• পভরচেশ 

• নাগভরক-মকভন্দ্রক শাসন 
 

Top ranking states in sectors as well as composite ranks: 

 

Sectors 
Group 

A 

Group 

B 

NE & 

Hill 

States 

UTs 

Agriculture and 

Allied Sectors 
অন্ধ্রপ্রচদশ 

মে 

প্রচদশ 
ভমচজারাম 

ভি অযাি 

এন 

হাচিভল 

Commerce & 

Industries 
মতচলোনা 

উির 

প্রচদশ 
J&K 

দমন ও 

ভদউ 

Human Resource 

and Development 
পািাে ওভ়িশা 

ভহমােল 

প্রচদশ 
েেীগ়ি 

Public Health মকরালা পভিমেে ভমচজারাম একটি বীপ 

Public 

Infrastructure 

and Utilities 

মগায়া ভেহার 
ভহমােল 

প্রচদশ 
একটি বীপ 

Economic 

Governance 
গুজরাট ওভ়িশা ভেপুরা ভদল্লী 

Social Welfare & 

Development 
মতচলোনা েভিশগ়ি ভসভকম 

ভি অযাি 

এন 

হযাচিভল 

Judicial & Public 

Security 
তাভমলনা়িু রাজস্থান নাগাল্যাি েেীগ়ি 

Environment মকরালা রাজস্থান মভর্পুর 
দমন ও 

ভদউ 

Citizen-Centric 

Governance 
হভরয়ানা রাজস্থান উিরাখে ভদল্লী 

Composite গুজরাট 
মে 

প্রচদশ 

ভহমােল 

প্রচদশ 
ভদল্লী 

 

Agreement News in Bengali 
 

নতুন ভফনরটক প্ল্ুাটফমথ োলু কেরত NSDL মপরমন্টস ব্ারকে 

সারর্ Indipaisa েুভি করেরে 

Indipaisa িারচতর 63 ভমভলয়ন কু্ষর ও মাঝাভর আকাচরর এন্টারপ্রাইজ 

(SME) মসক্টরচক লক্ষয কচর আভথণক প্রেুভি (Fintech) সমাধান োলু করচত 

NSDL মপচমন্টস ব্যাচির সাচথ একটি অংশীদাভরত্ব েুভি স্বাক্ষর কচরচে । এই 

েুভির প্রধান উচেশ্য হল SME মাভলক ও অপাচরটরচদর এমন সুভেধা এেং 

পভরচিো প্রদাচনর জন্য ক্ষমতায়ন করা ো তাচদর ব্যেসার েৃভেচত সাহায্য কচর, 

সরকারী কর আইন মমচন েচল এেং একটি মটকসই িভেষ্যত গচ়ি মতাচল । 
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েুভি সম্পরকথ : 

• Indipaisa-এর লক্ষয হল SME মাভলক এেং অপাচরটরচদর তাচদর 

অচথণর দাভয়ত্ব মনওয়ার জন্য ক্ষমতায়ন করা এেং মসইসাচথ তাচদর এমন 

সুভেধা এেং পভরচিো মদওয়া ো তাচদর ব্যেসার েৃভে করচত, সরকারী কর 

আইন মমচন েলচত এেং পভরোচরর জন্য একটি িাল িভেষ্যত গচ়ি 

তুলচত সাহায্য কচর । 

• Indipaisa িারতীয় SME মাভলক এেং অপাচরটরচদর ভনভদণ ষ্ট োভহদা 

মমটাচত িাউি আপ মথচক কােমাইজ করা একাভধক আভথণক পণ্য এেং 

পভরচিো োলু করার পভরকেনা কচরচে । 

• Indipaisa িারত সরকার এেং ভরজািণ  ব্যাি অফ ইভিয়ার মপচমন্ট 

ভিভজটাইজ করার ড্রাইচির অংশ হচত মপচর গভেণত, ো 2025 সাল নাগাদ 

োভিণক USD 1.0 ট্রিভলয়ন োভ়িচয় োচে । 
 

িামীণ এলাকা়ে ব্াভকাং পভেরষিা প্রদান কোে িন্য HDFC ব্াক 

IPPB-এে সারর্ েুভি করেরে 

HDFC ব্যাি ইভিয়া মপাে মপচমন্টস ব্যাি (IPPB) এর সাচথ একটি MoU 

স্বাক্ষর কচরচে োচত আধা-শহুচর এেং িামীর্ এলাকায় IPPB-এর 4.7 মকাটি 

িাহকচদর জন্য ব্যাভিং পভরচিো প্রদান করা োয় ৷ MoU -এর অধীচন, 4.7 

মকাটির মচে, প্রায় 90 শতাংশ িাহক িামীর্ এলাকায় েসোস কচরন । HDFC 

ব্যাচির লক্ষয হল IPPB-এর 650টি শাখার মনটওয়াকণ  এেং 136,000 টিরও 

মেভশ ব্যাভিং অযাচক্সস পচয়চন্টর সুভেধার মােচম তাচদর আভথণক অন্তিুণ ভি 

ড্রাইি ো়িাচনা । 

 

Appointment News in Bengali 
 

অনুপম ো়ে িাভতসাংরেে ভনেস্ত্রীকেণ সরম্মলরন িােরতে নতুন 

োষ্ট্রদূত ভিসারি ভনযুি ির়েরেন  

ভসভনয়র ভিচপ্লাম্যাট অনুপম রায়চক মজচনিায় জাভতসংচর্র ভনরেীকরর্ 

সচম্মলচন িারচতর পরেতী স্থায়ী প্রভতভনভধ ভহচসচে ভনেুি করা হচয়চে । 

অনুপম রায় 1994-ব্যাচের িারতীয় পররাষ্ট্র পভরচিো অভফসার | ভতভন েতণ মাচন 

ভদভল্লচত MEA-এর সদর দফতচর েুগ্ম সভেে ভহসাচে দাভয়ত্ব পালন করচেন । 

পিজ শমণার স্থাচন অনুপম রায় এই পচদর দাভয়ত্ব সামলাচেন ।  
 

ITBP-ে ভিভি সঞ্জ়ে অরোো SSB এে দাভ়েরে র্াকরিন 

ITBP-র মহাপভরোলক সিয় অচরারা সীমান্ত রক্ষী োভহনী সশে সীমা েচলর 

(এসএসভে) অভতভরি দাভয়ত্ব পালন করচেন | এর কারর্ হল সশে সীমা েচলর 

(এসএসভে) প্রধান কুমার রাচজশ েন্দ্র 31 ভিচসম্বর অেসর ভনচত েচলচেন। সিয় 

অচরারা তাভমলনা়িু কযািাচরর 1988-ব্যাচের কমণকতণ া। 
 

ইকুইটাস স্মল ফাইন্যাি ব্ারকে MD এিাং CEO ভিসারি PN 

িাসুরদিনরক পুনো়ে ভনযুি কো ির়েরে 

Equitas Small Finance Bank Limited (ESFBL) এর ম্যাচনভজং 

ভিচরক্টর (MD) এেং ভেফ এভক্সভকউটিি অভফসার (CEO) ভহসাচে োসুচদেন 

পাঠাভে নরভসমহনচক ভতন েেচরর জন্য (23 জুলাই, 2022 মথচক 22 জুলাই, 

2025 পেণন্ত) মোিণ  অফ মোিণ  ভিচরক্টর বারা পুনরায় ভনেুি করা হচয়চে। । 

েতণ মাচন ভতভন ব্যাংকটির এমভি ও ভসইও ভহচসচে দাভয়ত্ব পালন করচেন। 

এর আচগ ভতভন ইকুইটাস মহাভডংস ভলভমচটচির MD ভহচসচে কমণরত ভেচলন। 

ভতভন মারাজ ভেেভেদ্যালয় মথচক ভেজ্ঞাচন (পদাথণভেদ্যা) স্নাতক ভিভি অজণ ন 

কচরচেন।  
 

ভিি়ে োি এিাং িরুণ েমথা EaseMyTrip-এে ব্রুান্ড অুাম্বারসিে 

ভিরসরি মরনানীত ির়েরেন 

েভলউি অভিচনতা ভেজয় রাজ এেং েরুর্ শমণাচক িারচত অেভস্থত একটি 

অনলাইন ভ্রমর্ সংস্থা EaseMyTrip.com (ইভজ ট্রিপ প্লযানারস ভলভমচটি) এর 

িযাি অযাম্বাচসির ভহচসচে মচনানীত করা হচয়চে ৷ 2008 সাচল ভনশান্ত ভপট্টি 

এেং ভরকান্ত ভপভি বারা প্রভতভষ্ঠত EaseMyTrip  B2B মপাটণ াল ভহসাচে োো 

শুরু হচয়ভেল এেং 2011 সাচল B2C ভেিাচগ প্রচেশ কচরভেল। 

রাজ এেং শমণা প্রথমোচরর মচতা মকাচনা িযাি কযাচম্পইচনর জন্য জুটি ভহচসচে 

একসচে কাজ করচেন । অভিচনতাচদর তাচদর ব্যাপক আচেদন এেং দশণকচদর 

সাচথ দৃঢ় সংচোগ িযাচির ভেেচক পভরপূরক করচে।  
 

ভিরপ্ল্াম্যাট ভিক্রম ভমভিরক মিপুটি িাতী়ে ভনোপিা উপরদষ্টা 

ভিরসরি ভনযুি কো ির়েরে 

ভিচপ্লাম্যাট ভেরম ভমসভরচক জাতীয় ভনরাপিা পভরিদ সভেোলচয় উপ-জাতীয় 

ভনরাপিা উপচদষ্টা ভহচসচে ভনচয়াগ করা হচয়চে । প্রায় ভতন েের েীচন িারতীয় 

রাষ্ট্রদূত ভহসাচে দাভয়ত্ব পালন করার পচর 1989-ব্যাচের ইভিয়ান ফচরন সাভিণ স 

(IFS) অভফসার ভমসভরচক ভনচয়াগ করা হচয়চে ।  ভতভন পররাষ্ট্র মন্ত্রর্ালচয়র 

(MEA) সদর দফতচরর পাশাপাভশ প্রধানমন্ত্রীর কােণালচয় ভেভিন্ন পচদ দাভয়ত্ব 

পালন কচরচেন । ভেরম ভমসভর জাতীয় ভনরাপিা উপচদষ্টা অভজত মিািাচলর 

কাচে ভরচপাটণ  করচেন । েতণ মাচন, রাভজির খান্না, পিজ শরর্ এেং দিােয় 

পদসালভগকার মিপুটি NSA ভহসাচে দাভয়ত্ব পালন করচেন । 

ভেরম  ভমসভর ইউচরাপ, আভিকা, এভশয়া এেং উির আচমভরকার ভেভিন্ন 

িারতীয় ভমশচনও কাজ কচরচেন । সরকার ইভতমচেই প্রদীপ কুমার রাওয়াতচক 

েীচন িারচতর নতুন রাষ্ট্রদূত ভহচসচে ভনচয়াগ কচরচে । 
 

ভসভপ মগার়েল িন মিাপভেোলক এিাং ভিরেষ সভেি ভিসারি ভনযুি 

কো ির়েরে 

িারতীয় েন পভরচিো অভফসার েন্দ্র প্রকাশ মগায়ালচক েন মহাপভরোলক এেং 

পভরচেশ, েন ও জলোযু় পভরেতণ ন মন্ত্রচকর ভেচশি সভেে (DGF&SS) ভহসাচে 

ভনেুি করা হচয়চে । েন্দ্র প্রকাশ মগায়াল একজন 1986 ব্যাচের IFS অভফসার, 

ভতভন পূচেণ উিরপ্রচদশ েন ভেিাচগর অধীচন প্রধান েন সংরক্ষক ভহসাচে কাজ 

কচরভেচলন | 
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োভধকা ঝারক এনাভিথ  এভফভসর়েভি সাভিথ রসরসে CEO ভিরসরি 

ভনযুি ির়েরেন 

রাভধকা ঝা এনাভজণ  এভফভসচয়ভি সাভিণ চসস (EESL)-এর প্রধান ভনেণাহী কমণকতণ া 

ভহচসচে ভনেুি হচয়চেন। EESL হল NTPC, পাওয়ার ভিি, পাওয়ার 

ফাইন্যাি কচপণাচরশন এেং REC-এর মচে একটি মেৌথ উচদ্যাগ, ো মদচশ 

শভির দক্ষতা েৃভের জন্য কাজ কচর। 

নতুন মপাভেংচয়র আচগ, IAS অভফসার রাভধকা ঝা উিরাখে সরকাচরর ভশক্ষা 

দফতচরর সভেে ভহসাচে দাভয়ত্ব পালন করভেচলন । ভতভন এই েেচরর জুলাই 

মাচস এই পচদর দাভয়ত্ব মনন এেং মকাভিি-এর পচর ক্লাস পুনরায় শুরু করার 

জন্য অপাচরশনাল ভনচদণ ভশকা মনভিচগট কচরন ।  
 

GoI অতুল কুমাে মগার়েলরক PNB-এে নতুন MD এিাং CEO 

ভিসারি ভনযুি করেরে 

মভন্ত্রপভরিচদর ভনচয়াগ কভমটি (ACC) UCO ব্যাচির MD এেং CEO অতুল 

কুমার মগাচয়লচক পািাে ন্যাশনাল ব্যাচির (PNB) MD এেং CEO ভহসাচে 

আগামী েেচরর 1 মফব্রুয়াভর মথচক ভনচয়াচগর অনুচমাদন ভদচয়চে ৷ মগাচয়ল 

31মশ ভিচসম্বর, 2024 পেণন্ত PNB প্রধান ভহসাচে কাজ করচেন । মগাচয়ল 

PNB-এর েতণ মান MD ও CEO মভল্লকাজুণ ন রাও-এর স্থাচন এই পচদর দাভয়ত্ব 

সামলাচেন | রাওচক ভতন মাচসর এক্সচটনশন মদওয়া হচয়ভেল ো 31 জানুয়ারী, 

2022-এ মশি হচে। 

অন্যভদচক, ACC মেট ব্যাি অফ ইভিয়ার মিপুটি ম্যাচনভজং ভিচরক্টর মসামা 

শিরা প্রসাদচক ইউচকা ব্যাচির ম্যাচনভজং ভিচরক্টর এেং ভেফ এভক্সভকউটিি 

অভফসার ভহসাচে ভনচয়াগ কচরচে । ভতভন 2023 সাচলর 31মম তাভরচখ োকভরর 

মময়াদ পূর্ণ হওয়া পেণন্ত UCO ব্যাংচকর MD এেং CEO ভহচসচে দাভয়ত্ব পালন 

করচেন। 
 

ইভন্ড়োন ইনভিটিউট অফ করপথারেট অুারফ়োরসথে DG এিাং 

CEO ভিসারি IAS প্রিীণ কুমােরক ভনযুি কো ির়েরে 

িারত সরকার ইভিয়ান ইনভেটিউট অফ কচপণাচরট অযাচফয়াসণ (IICA) এর 

ভিচরক্টর মজনাচরল এেং ভেফ এভক্সভকউটিি অভফসার পচদ দক্ষতা উন্নয়ন ও 

উচদ্যািা মন্ত্রচকর প্রািন সভেে প্রেীর্ কুমারচক ভনচয়াচগর অনুচমাদন মদওয়া 

হচয়চে । IICA স্থাপচনর প্রস্তােটি 2007 সাচল পভরকেনা কভমশন বারা 

অনুচমাভদত হচয়ভেল । এটি 2008 সাচল হভরয়ানার মাচনসাচর প্রভতভষ্ঠত 

হচয়ভেল। 
 

 

মিম্মদ মিন সুলার়েম FIA এে সিাপভত ভনিথাভেত িরলন 

সংেুি আরে আভমরশাহীর মহম্মদ মেন সুলাচয়ম মমাটরচোচটণ র ভেে 

পভরোলনা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল অচটাচমাোইল মফিাচরশন (এফআইএ) এর 

প্রথম নন-ইউচরাপীয় সিাপভত ভহসাচে ভজন টচির উিরসূভর ভনেণাভেত হচয়চেন। 

FIA হল ফমুণলা ওয়ান, ওয়াডণ  র্যাভল েযাভম্পয়নভশপ, ওয়াডণ  এিুচরি এেং 

ফমুণলা ই অন্যান্য ভসভরচজর গিভনণং েভি। 60 েের েয়সী মহম্মদ মেন সুলাচয়ম 

দ্যোইচত জেিহর্কারী প্রািন র যাভল ড্রাইিার ভিটিশ আইনজীেী িাহাম 

মোকাচরর ভেরুচে দাাঁ ভ়িচয়ভেচলন, ভেভন 2009 সাল মথচক টিচটর মিপুটি 

মপ্রভসচিন্ট ভেচলন। 
 

RBL ব্াক: োিীি আহুিা নতুন এমভি ভিসারি ভনযুি ির়েরেন  

RBL ব্যাচির মোিণ  েতণ মাচন ব্যাচির ভনেণাহী পভরোলক ভহসাচে কমণরত রাজীে 

আহুজাচক ব্যাচির ভনয়ন্ত্রক ও অন্যান্য অনুচমাদন সাচপচক্ষ অভেলচম্ব ব্যাচির 

অন্তেণতীকালীন ব্যেস্থাপনা পভরোলক এেং প্রধান ভনেণাহী কমণকতণ া ভহসাচে ভনেুি 

কচরচেন।  
 

SEBI আেভত কৃষ্ণানরক MF উপরদষ্টা প্যারনরলে সদস্য ভিসারি 

ভনযুি করেরে 

ভেজচনসলাইচনর সম্পাদকীয় পরামশণদাতা আরভত কৃষ্ণানচক ভমউেুয়াল ফাি 

সম্পভকণ ত িারচতর ভসভকউভরটিজ অযাি এক্সচেি মোচিণ র উপচদষ্টা কভমটির 

সদস্য ভহসাচে অন্তিুণ ি করা হচয়চে । িারতীয় ভরজািণ  ব্যাচির প্রািন মিপুটি 

গিনণর ঊিা মথারাচতর সিাপভতচত্ব কভমটিটি ভেভনচয়াগকারীচদর সুরক্ষা, ভশচের 

ভেকাচশর প্রচয়াজনীয়তা প্রিৃভত ভনভিত করার জন্য ভমউেুয়াল ফাি ভনয়ন্ত্রর্ 

সম্পভকণ ত ভেিচয় SEBI-মক পরামশণ মদয় ।  

কভমটিচত 24 জন সদস্য রচয়চে োর মচে প্রধান হল ভমউেুয়াল ফাি হাউচসর 

ভসইও | এো়িা রচয়চে একাচিভময়া, এক্সচেি, মিািা স্বাথণ গ্রুপ, ফাি রাভে, 

মরটিং এচজভি, ভেতরর্ সংস্থা এেং ভমভিয়ার প্রভতভনভধরা । 
 

ইভেন ভেিানা  ই়োমািা মমাটে ইভন্ড়ো গ্রুরপে নতুন মে়োেম্যান 

ভিসারি ভনযুি ির়েরেন   

ইভিয়া ইয়ামাহা মমাটর (আইওয়াইএম) প্রাইচিট ভলভমচটি মর্াির্া কচরচে মে 

ইভশন ভেহানা মকাম্পাভনর নতুন মেয়ারম্যান ভহসাচে ইভিয়া মমাটর গ্রুচপর 

অপাচরশচনর দাভয়ত্ব ভনচত েচলচেন |  ভতভন মমাচটাফুভম ভশতারার স্থাচন এই 

পচদ ভনেুি হচয়চেন ।  ভেহানা 1991 সাল মথচক ভেেব্যাপী ইয়ামাহা মমাটর 

মকাম্পাভন এেং এর গ্রুপ মকাম্পাভনর সাচথ েুি।  
 

দভেণ আভিকাে সরিথাচ্চ ভিোেক মিরে িােতী়ে িাংরোদ্ভূত 

ভিোেপভত ভনযুি ির়েরেন 

িারতীয় েংচশাদ্ভূত নারন্দ্রান 'মজাভি' মকাল্লাচপনচক দভক্ষর্ আভিকার সচেণাচ্চ 

ভেোরক মেঞ্চ সাংভেধাভনক আদালচত ভনেুি করা হচয়চে। জনসাধারচর্র 

সাক্ষাত্কাচরর দীর্ণ প্রভরয়ার পচর সাংভেধাভনক আদালচত সেণচশি সংচোজন 

ভহসাচে 64 েের েয়সী মকাল্লাচপন এেং রামমাকা ভেচিন ম্যাচথাচপার ভনচয়াগ 

হচয়চে । উিয়ই 1 জানুয়ারী, 2022 মথচক কােণিার িহর্ করচেন । রাষ্ট্রপভত 

ভসভরল রামাচফাসা দীর্ণ জনসাধারচর্র সাক্ষাত্কাচরর পচর সাংভেধাভনক 

আদালচত রামমাকা ভেচিন মাচথাচপা এেং মকালাচপনচক ভনচয়াচগর মর্াির্া 

কচরচেন । 
 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8317/wbcs-achievers-batch-for-wbcs-group-a-b-c-d-exam-bengali-live-classes-by-adda247


Weekly Current Affairs One-Liners | 25 December to 31 December of 2021  

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

মকালারপন সম্পরকথ : 

মকাল্লাচপন 1982 সাচল তার আইনী অনুশীলন শুরু কচরন এেং জনস্বাথণ মামলা 

করা শুরু কচরন  । 1995 সাচল মানোভধকাচরর জন্য আইনজীেীচদর জাতীয় 

পভরোলক হওয়ার পর, ভতভন 1997 সাচল দভক্ষর্ আভিকার মানোভধকার 

কভমশচনর কভমশনার ভহসাচে ভনেুি হন এেং 2009 সাল পেণন্ত কভমশচনর 

একজন সদস্য ভেচলন । তারপর মথচক, মকালাচপন অসংখ্য NGO এেং সংস্থার 

সাচথ কাজ কচরচেন |  

 

Banking News in Bengali 
 

PoS মমভেরন Axis Bank ভবতী়ে িৃিিম মারেথ ন্ট-অভধিিণকােী 

ব্াক ির়ে উরেরে 

অযাভক্সস ব্যাি মদচশর ভবতীয় েৃহিম মাচেণ ন্ট-অভধিহর্কারী ব্যাি হচয় উচঠচে | 

েেচর দ্যই লচক্ষরও মেভশ কািণ -মসায়াইপ মমভশন ইনেল কচর 2021-এ Axis 

Bank ভদতীয় স্থাচন উচঠ এচসচে | এটি ব্যাচির 'অযাভক্সস ওয়ান' মকৌশচলর 

একটি অংশ মেখাচন এটি একটি স্বতন্ত্র পভরচিোর পভরেচতণ  তার সমূ্পর্ণ স্বতন্ত্র 

পণ্যগুভল অফার কচর িাহকচদর কাচে মপৌাঁোয় । 

ব্যেসায়ীচদর সংখ্যা ো়িাচনার জন্য Axis Bank-এর মকৌশল হল প্রেুভির 

অতযাধুভনক পভরচিো প্রদান করা এেং ভেভিন্ন সমস্যার সমাধান করা । 

উদাহরর্স্বরূপ, ব্যািটি Android PoS মমভশন ইনেল কচরচে এেং একটি 

ভপ্রন্টার-মলস কমপ্যাক্ট মমভশন ভনচয় এচসচে ।  

 

IndusInd ব্াক ‘green fixed deposits’ োলু করেরে 

IndusInd ব্যাি ‘green fixed deposits’ োলু করার মর্াির্া কচরচে, 

মেখাচন আমানচতর অথণ জাভতসংচর্র মটকসই উন্নয়ন লক্ষয (SDGs) 

সমথণনকারী প্রকে এেং সংস্থাগুভলর অথণায়চন ব্যেহার করা হচে । একটি সেুজ 

আমানত হল একটি স্থায়ী-মময়াদী আমানত, ো ভেভনচয়াগকারীরা তাচদর উবৃি 

নগদ সংরক্ষর্ পভরচেশ োন্ধে প্রকেগুভলচত ভেভনচয়াগ করচত োয় ৷ এই 

আমানত খুেরা এেং কচপণাচরট উিয় িাহকচদর জন্য অফার করা হচে | 

 

Green fixed deposits’ সম্পরকথ : 

• ব্যাি এই আমানত মথচক প্রাপ্ত আয় ব্যেহার করচে এসভিভজ ভেিাচগর 

অধীচন আসা ভেসৃ্তত মসক্টচর অথণায়চনর জন্য, োর মচে রচয়চে শভি 

দক্ষতা, নোয়নচোগ্য শভি, সেুজ পভরেহন, খাদ্য, কৃভি, েনায়ন, েজণ য 

ব্যেস্থাপনা এেং ভিনহাউস গ্যাস হ্রাস । 

• ভিন ভিচপাভজচটর সুদ প্রেীর্ নাগভরকচদর জন্য 50 মেভসস পচয়চন্টর 

অভতভরি সুভেধার সাচথ প্রদান করা হচে  ।  
 

মটারকনাইরিেন RBI: কািথ  মটারকনাইরিেরনে সম়েসীমা িুন 

2022 পযথন্ত িাডারনা ির়েরে 

ভরজািণ  ব্যাি অফ ইভিয়া (RBI) কািণ -অন-ফাইল(CoF) মটাচকনাইচজশচনর 

সময়সীমা 6 মাস োভ়িচয়চে অথণাৎ 30 জুন, 2022 পেণন্ত েভধণত কচরচে। আচগ 

সময়সীমা 31 ভিচসম্বর, 2021 পেণন্ত ভস্থর করা হচয়ভেল। 2020 সাচলর মােণ  

মাচস, RBI ভনচদণ ভশকা জাভর কচরভেল মপচমন্ট এভিচগটর এেং মপচমন্ট 

মগটওচয়র ভনয়ন্ত্রচর্র জন্য, মপচমন্ট এভিচগটর এেং মাচেণ ন্টচদর 30 জুন 2021 

মথচক িাহক কাচিণ র শংসাপে তাচদর িাটাচেস ো সািণ াচরর মচে সংরক্ষর্ 

করচত ভনচিধ কচরভেল । 

2021 সাচলর মসচেম্বচর, RBI ভিিাইস-ভিভিক মটাচকনাইচজশন মথচক 

CoF মটাচকনাইচজশন পভরচিোগুভলচত মটাচকনাইচজশচনর সুচোগ োভ়িচয়চে 

এেং অনলাইন মলনচদচনর সময় প্রকৃত কািণ  মিটা সংরক্ষর্ করচত 

ব্যেসায়ীচদর োধা ভদচয়ভেল। RBI 1 জানুয়ারী, 2022 পেণন্ত কািণ  

মটাচকনাইচজশচনর সময়সীমা ভনধণারর্ কচরচে। 

 

BOB ভফনাভি়োল এিাং ইভন্ড়োন মনভি মকা-ব্রুারন্ডি মক্রভিট 

কারিথ ে উরমােন করেরে 

BOB Financial Solutions Ltd. (BFSL), ব্যাি অফ েচরাদা (BoB) এেং 

িারতীয় মনৌোভহনীর সমূ্পর্ণ মাভলকানাধীন সহচোগী সংস্থা িারতীয় মনৌোভহনীর 

কমীচদর জন্য একটি সহ-িযাচিি মরভিট কািণ  োলু কচরচে৷ কািণ টি 

contactless features সহ সভিত এেং RuPay প্লযাটফচমণ অফার করা হচে। 
 

মযাগ্যতা: 

• 64 েের েয়স পেণন্ত িারতীয় মনৌোভহনীর কমীরা কাচিণ র ভতনটি রূপ মথচক 

মেচে মনওয়ার জন্য মোগ্য হচেন। 

• েভদও মেস মিভরচয়ন্টটি আজীেন ভি মরভিট কািণ  ভহসাচে অফার করা 

হচে | এো়িা অন্য দ্যটি মিভরচয়ন্ট মোগদান এেং োভিণক ভফ, স্বাগত 

উপহার এেং সহচজ অজণ নচোগ্য খরে-ভিভিক ভফ ভরিাসণাল/মওকুফ সহ 

অফার করা হচে। 
 

আন্তিথ াভতক তিভিল স্থানান্তে সেম কেরত MoneyGram-এে 

সারর্ Paytm মপরমন্ট ব্াক টাই-আপ করেরে 

Paytm মপচমন্টস ব্যাি MoneyGram এর সাচথ পাটণ নারভশপ কচরচে । এই 

পাটণ নারভশচপর অধীচন, ভেচদচশ MoneyGram ব্যেহারকারীরা মেচকান 

Know Your Customer (চকওয়াইভস)-অনুশীভলত Paytm ওয়াচলচট অথণ 

স্থানান্তর করচত পারচেন ৷ িারচত MoneyGram এর মলনচদনগুভল 

ভিভজটালিাচে প্রাপ্ত সমস্ত মলনচদচনর প্রায় 50 শতাংচশ দাাঁ ভ়িচয়চে। এটি 

িারচত MoneyGram-এর প্রথম মমাোইল ওয়াচলট পাটণ নারভশপ| 
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RBI মপরমন্ট অপারেটে One Mobikwik এিাং Spice Money-

এে উপে িভেমানা আরোপ করেরে 

ভরজািণ  ব্যাি অফ ইভিয়া (RBI) ভনয়ম লঙ্ঘচনর জন্য দ্যটি মপচমন্ট ভসচেম 

অপাচরটর ওয়ান মমাভেকউইক ভসচেম প্রাইচিট ভলভমচটি এেং োইস মাভন 

ভলভমচটচির উপর আভথণক জভরমানা আচরাপ কচরচে । মকন্দ্রীয় ব্যাংচকর জাভর 

করা আচদশ অনুোয়ী উিয় মপচমন্ট মকাম্পাভনচক 1 মকাটি টাকা কচর জভরমানা 

করা হচয়চে। একটি ভেেৃভতচত, আরভেআই েচলচে মে এই ব্যাি দ্যটি মপচমন্ট 

এেং মসচটলচমন্ট ভসচেম অযাক্ট, 2007 (PSSAact) এর ধারা 26 (6) এ 

উচল্লভখত অপরাধ করার জন্য দ্যটি মপচমন্ট ভসচেম অপাচরটচরর উপর জভরমানা 

আচরাপ কচরচে৷ 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

ভিউিরনে COVID-19 িুাকভসন Corbevax িােরত ব্িিারেে 

িন্য DCGI অনুরমাদন মপর়েরে 

মটক্সাস ভেলচড্রনস হসভপটাল (TCH) এেং Baylor College of Medicine 

(BCM) মর্াির্া কচরচে মে, একটি মকাভিি িযাকভসন মপ্রাটিন সাে-ইউভনট 

Corbevax িারচত োলু করার জন্য ড্রাগ কচন্ট্রালার মজনাচরল অফ ইভিয়া 

(DCGI) এর কাে মথচক অনুচমাদন মপচয়চে। িযাকভসন অযাভন্টচজচনর 

প্রাথভমক ভনমণার্ এেং উৎপাদন প্রভরয়াটি TCH এর িযাকভসন মিচিলপচমন্ট 

মসন্টাচর ততভর করা হচয়ভেল। 

মেচহতু Corbevax মক িারচত জরুভর ব্যেহাচরর জন্য অনুচমাদন মদওয়া 

হচয়চে | তাই,  প্রচফসর ভপটার মহাচটজ েচলচেন, "জরুভরতার পভরচপ্রভক্ষচত, 

Corbevax শুধুমাে িারচতর জন্যই নয়, ভেেব্যাপী সহায়ক হচে কারর্ আভিকা 

মহাচদচশর অভধকাংশ, িারচতর আচশপাচশর প্রভতচেশী মদশগুভল মূলত 

টিকাহীন রচয় মগচে।"  
 

নাসা মিমস ওর়েি মেস নারম ভিরেে সিরের়ে িড মটভলরকাপ 

লে করেরে  

NASA-এর $10 ভেভলয়ন িলাচরর মজমস ওচয়ে মেস মটভলচস্কাপ ভেগ ব্যাং 

এর পচর মহাভেচের প্রথম আিাস কযাপোর করার জন্য ভিজাইন করা হচয়চে | 

এটি ইউচরাপীয় মহাকাশ সংস্থার মকৌচরা, মিঞ্চ গায়ানা মথচক লঞ্চ করা হচয়চে 

। নতুন মটভলচস্কাপটি আমাচদর মহাভেচের গঠন ও উৎপভি এেং এচত আমাচদর 

অেস্থান অনুসন্ধান করচত ভেজ্ঞানীচদর সাহায্য করচে। 
 

মটভলরকাপ সম্বরে: 

মটভলচস্কাপটি আকার এেং জটিলতায় অসম। এর আয়নাটির ব্যাস 6.5 ভমটার (21 

ফুট), ো হােচলর আয়নার আকাচরর ভতনগুর্ - এেং এটি 18টি ি়িিুজ অংশ 

ভদচয় ততভর। এটি এতটাই ে়ি মে রচকচট েসাচনার জন্য িাাঁ জ করচত হচয়চে । 
 

মূল তথ্য: 

• হােল মেস মটভলচস্কাচপর আভেষ্কারচক প্রসাভরত করার জন্য ওচয়ে 

ভেেব্যাপী মজযাভতভেণজ্ঞানীচদর জন্য প্রধান মহাকাশ পেণচেক্ষর্ মকন্দ্র হচে। 

• এটি হচে মহাকাচশ স্থাভপত সেচেচয় ে়ি মটভলচস্কাপ এেং হােচলর মেচয় 

100 গুর্ মেভশ শভিশালী। 

• মটভলচস্কাপটি ভেগ ব্যাং-এর পচর জে মনওয়া প্রথম োয়াপথগুভল মদখচত 

সাহায্য করচে ৷ 

• এটি হচে মহাকাচশ উৎচক্ষভপত সেচেচয় ে়ি মটভলচস্কাপ োর মমাট ির 

6200 মকভজ। 

• ওচয়ে এক্সরাচসালার িচহর োযু়মেচল জলীয় োষ্প মদখচত পাচর। 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

িােত 2022 সারলে িানু়োভেরত UNSC-এে কাউন্টাে মটেভেিম 

কভমটিে সিাপভতে কেরি 

িারত 10 েের পর 2022 সাচলর জানুয়াভরচত UNSC-এর কাউন্টার-

মটরভরজম কভমটির সিাপভতত্ব করচে। মাভকণ ন েুিরাচষ্ট্র 9/11 এর সন্ত্রাসী 

হামলার পভরচপ্রভক্ষচত 28 মসচেম্বর 2001 তাভরচখ সেণসম্মভতরচম গৃহীত 

ভনোপিা পভেষরদে প্রস্তাি 1373 বারা কাউন্টার-মটচরাভরজম কভমটি প্রভতভষ্ঠত 

হচয়ভেল। কভমটিচক মরচজাভলউশন 1373-এর োস্তোয়ন পেণচেক্ষচর্র দাভয়ত্ব 

মদওয়া হচয়ভেল ো ভেভিন্ন মদশগুভলচক মদচশ এেং ভেেজুচ়ি সন্ত্রাসী 

কােণকলাচপর ভেরুচে তাচদর আইভন ও প্রাভতষ্ঠাভনক ক্ষমতা ো়িাচনার লচক্ষয 

মেশ কচয়কটি পদচক্ষপ োস্তোয়চনর জন্য অনুচরাধ কচরভেল। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

সাভিতু একারিমী পুেকাে 2021 মোষণা কো ির়েরে 

সাভহতয একাচিমী ভেভিন্ন িািায় মেণাদাপূর্ণ সাভহতয একাচিমী পুরস্কার, েুে 

পুরস্কার এেং োল সাভহতয পুরস্কার 2021 মর্াির্া কচরচে। মোচিণ র মচত, একটি 

মখাদাই করা তামার মপ্লট, শাল এেং 1 লাখ টাকা মদওয়া হচে প্রধান সাভহতয 

আকাচদভম পুরস্কার ভেজয়ীচক এেং একটি মখাদাই করা তামার মপ্লট এেং েুে 

পুরস্কার ও োল সাভহতযচক 50,000 টাকা পুরস্কার মদওয়া হচে।  
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সাভিতু একারিমী পুেকাে 2021: 

সাভহতয একাচিমী পুরষ্কার 2021 20টি িারতীয় িািার উপর প্রদান করা 

হচয়ভেল | গুজরাটি, তমভথভল, মভর্পুভর এেং উদ্যণ িািার ভেজয়ীচদর নাম পচর 

মর্াির্া করা হচে।  

1. িাতয েসু (োংলা) 

2. Mwdai Gahai (মোচিা) 

3. রাজ রাভহ (চিাগভর) 

4. নভমতা মগাখচল (ইংচরভজ) 

5. দয়া প্রকাশ ভসনহা (ভহভি) 

6. ভিএস নাগিূির্ (কন্ন়ি) 

7. ওয়ালী মমািঃ আভসর কাশতাওয়ারী (কাশ্মীভর) 

8. সিীে মিচরির (চকািাভন) 

9. জজণ  ওনাকু্কর (মালয়ালম) 

10. ভকরর্ গুরি (মারাঠি) 

11. েভেলাল উপাোয় (চনপাভল) 

12. হৃভিচকশ মভল্লক (ওভ়িয়া) 

13. খাভলদ হুচসন (পািােী) 

14. ভমচথশ ভনচমণাহী (রাজস্থানী) 

15. ভেচদেরীপ্রসাদ ভমে "ভেনয়" (সংসৃ্কত) 

16. ভনরিন হাাঁ সদা (সাাঁ ওতাভল) 

17. অজুণ ন োওলা (ভসভন্ধ) 

18. আম্বাই (তাভমল) 

19. মগারাটি মিিন্না (চতচলগু) 
 

Sahitya Akademi Yuva Puraskar 2021: 

সাভহতয আকাচদভম েুে পুরস্কার 2021 22টি িারতীয় িািার জন্য পুরসৃ্কত 

হচয়ভেল এেং তাভমল িািায় পুরস্কারটি পচর মর্াির্া করা হচে, এই েের 

রাজস্থানী িািায় মকানও পুরস্কার মদওয়া হয়ভন। মলভখকা মমর্া মজুমদার 2020 

সাচল প্রকাভশত তার প্রথম েই book ‘A Burning’-এর জন্য সাভহতয 

একাচিমী েুে পুরস্কার 2021 ভজচতচে। 

1. অভিভজৎ মোরা (অসমীয়া) 

2. মগৌরে েরেতী (োিাভল) 

3. মগৌতম দাইমাভর (চোচিা) 

4. অরুর্ আকাশ মদে (চিাগভর) 

5. মমর্া মজুমদার (ইংচরভজ) 

6. দৃভষ্ট মসাভন (গুজরাটি) 

7. ভহমাংশু োজচপই (ভহভি) 

8. এল.লক্ষ্মী নারায়র্ স্বামী (কন্ন়ি) 

9. রাজী তাভহর িগত (কাশ্মীভর) 

10. শেণ  গরদ (চকািাভন) 

11. অভমত ভমে (নমভথলী) 

12. মভেন মমাহন (মালয়ালম) 

13. মলভনন খমাঞ্চা (মভর্পুভর) 

14. প্রর্ে সখাচদও (মারাঠি) 

15. মচহশ দাহাল (চনপাভল) 

16. মদেিত দাস (ওভ়িয়া) 

17. েীরদাভেির ভসং (পািাভে) 

18. মস্বতপদ্ম সতপতী (সংসৃ্কত) 

19. কুনা হাাঁ সদাহ (সাাঁ ওতাভল) 

20. রাচকশ মশওয়াভন (ভসভন্ধ) 

21. থাগুল্লা মগাপাল (চতচলগু) 

22. উমর ফারহাত (উদ্যণ) 
 

Bal Sahitya Puraskar 2021: 

িাল সাভিতু পুেকাে 2021 22টি িারতীয় িািায় মদওয়া হচয়ভেল, এই েের 

গুজরাটি এেং পািাভে িািায় মকানও োল সাভহতয পুরস্কার মদওয়া হয়ভন। 

"অমৃতা মেে-ভগল: মেরিল উইর্ আ মপইন্টব্রাে" এর জীেনীটির জন্য োল 

সাভহতয পুরস্কার 2021 এর প্রাপক ভহসাচে অভনতা িােরাজাভনচক নামকরর্ করা 

হচয়চে।  

1. মৃর্াল েন্দ্র কভলতা (অসমীয়া) 

2. সুভনমণল েরেতী (োিাভল) 

3. রচেের নারজাভর (চোচ়িা) 

4. নরভসংহ মদে জামিাল (চিাগভর) 

5. অভনতা িাচ্চরাজাভন (ইংচরভজ) 

6. মদচেন্দ্র মমওয়াভর (ভহভি) 

7. েসু মেভিনাভগদা (কন্ন়ি) 

8. মাভজদ মাজাজী (কাশ্মীভর) 

9. সুচমধা কামত মদশাই (চকািাভন) 

10. আনচমাল ঝা (নমভথলী) 

11. ররু্নাথ পাচলভর (মালয়ালম) 

12. ভনচোম্বাম োদ্যমভন ভসং (মভর্পুভর) 

13. সিয় ওয়ার্ (মারাঠি) 

14. সুদশণা আম্বাচত (চনপাভল) 

15. ভদগরাজ িমা (ওভ়িয়া) 

16. কীভতণ  শমণা (রাজস্থানী) 

17. আশা আগরওয়াল (সংসৃ্কত) 

18. মশািা হাাঁ সদা (সাাঁ ওতাভল) 

19. ভকভশন খুেোিাভন "রিয়াল" (ভসভন্ধ) 

20. মু. মুরুচগশ (তাভমল) 

21. মদেরাজু মহারাজু (চতচলগু) 

22. কাউসার ভসভেকী (উদ্যণ) 
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PETA: আভল়ো িাট 2021 সারলে িােরতে মসো ব্ভিে  

ভপপল ফর দ্য এভথকযাল ট্রিটচমন্ট অফ অযাভনম্যালস (PETA) ইভিয়া েভলউি 

তারকা আভলয়া িাটচক 2021 সাচলর েিণচসরা ব্যভি ভহচসচে মচনানীত কচরচে 

। ভতভন হচলন একজন পশুচপ্রমী এেং ভতভন প্রায়ই তার মপািা প্রার্ীচদর সাচথ 

েভে মশয়ার কচরন।  

অতীচত PETA ইভিয়ার পাসণন অফ দ্য ইয়ার অযাওয়াচিণ র প্রাপকরা হচলন: 

• সহানুিূভতশীল নাগভরকচদর সমথণন করার জন্য পুরস্কার মপচয়চেন িিঃ 

েেী র্ারুে | 

• প্রািন সুভপ্রম মকাচটণ র ভেোরপভত মক এস পাভনকাে োধাকৃষ্ণন – 

ভেভিন্ন মখলায় িাাঁ চ়ির ব্যেহাচরর ভেরুচে েুগান্তকারী রাচয়র জন্য | 

• ভরচকটার ভিোট মকািভল - একটি ভনেণাভতত হাভতর মুভি এেং পশু 

ভনেণাতনকারীচদর জন্য কচঠার শাভস্তর আহ্বান জানাচনার জন্য; 

• মকৌতুক অভিচনতা কভপল েমথা - মানুিচক কুকুর দিক ভনচত উৎসাভহত 

করার জন্য; 

• অভিচনতা িন আব্রািাম, আনুেকা েমথা, সাভন ভলওন, আে মাধিন, 

িুাকভলন ফানথারেি, মিমা মাভলনী, এেং মসানম কাপুে আহুিা - 

ভেভিন্নিাচে উপাচয় পশুচদর সাহায্য করার জন্য। 
 

িাইোল মদোই "রলািাল এনিা়েেনরমন্ট অুান্ড ক্লাইরমট 

অুাকেন ভসটিরিন অুাও়োিথ  2021" পুেকাে ভিরতরেন 

গুজরাচটর ভিনম্যান ো ভিন ম্যান ভহসাচে পভরভেত সুরাচটর একজন ভশেপভত 

িাইরাল সুধীরিাই মদশাই ‘রলািাল এনিা়েেনরমন্ট অুান্ড ক্লাইরমট 

অুাকেন ভসটিরিন অুাও়োিথ  2021’-পুরস্কাচর িূভিত হচয়চেন । 11টি 

মদচশর 28 জন ব্যভিচত্বর মচে ভতভন এই পুরস্কাচরর জন্য ভনেণাভেত হচয়চেন | 
 

HDFC ব্াক 'মমাি ইরনারিটিি মিি প্রুাকটিস 2021’-এে িন্য 

CII Dx পুেকাে ভিরতরে 

HDFC ব্যাি 'মমাে ইচনাচিটিি মেে প্রযাকটিস'-এর অধীচন ভিভজটাল 

রািফরচমশন অযাওয়ািণ  2021 ো CII DX অযাওয়ািণ  2021-প্রদান করা 

হচয়চে । িাম স্তচরর কােণভনেণাহী ভেিাচগ ভেেমাচনর আভথণক অন্তিুণ ভির মক্ষচে 

HDFC-এর প্রচেষ্টার জন্য ব্যািটি স্বীকৃত হচয়চে ।  
 

HDFC ব্ারকে বাো প্ররেষ্টা সমূি: 

• 1.1 লক্ষ VLE (ভিচলজ মলচিল এভক্সভকউটিি) মকন্দ্র CSC ই-গিচনণি 

বারা পভরোভলত  

• এর মচে, 1 লচক্ষরও মেভশ VLE মকন্দ্রগুভল িামীর্ এেং আধা-শহচর 

অঞ্চচল রচয়চে ৷ 

• এই অেস্থানগুভল িারত জুচ়ি প্রায় 50,000টি িাম কিার কচর ৷ 

• এই িামগুভল 685টি মজলা এেং 5,176টি উপ-মজলা জুচ়ি ভেসৃ্তত | 

• অভতভরিিাচে, 2929টি শহর/শহর জুচ়ি ব্যাচির 5,686টি শাখা রচয়চে - 

এর মচে 50 শতাংশই িামীর্ এেং আধা-শহচর অেভস্থত। 
 

Important Dates News in Bengali 
 

25 ভিরসম্বে সুোসন ভদিস ভিসারি পালন কো ি়ে 

িারচত, সুশাসন ভদেস (Good Governance Day) প্রভত েের 25 ভিচসম্বর 

পালন করা হয়। এই ভদচন মদচশর িারতরে জয়ী এেং প্রািন-প্রধানমন্ত্রী অটল 

ভেহারী োজচপয়ীর জেোভিণকী উপলচক্ষয পালন করা হয় ।  
 

ভদিরসে তাৎপযথঃ 

এই ভদেসটি পালচনর উচেশ্য হল মদচশর োে-োেী ও নাগভরকচদর সরকাচরর 

দাভয়ত্ব ও কতণ ব্য সম্পচকণ  অেগত করা ।  
 

ভদরনে ইভতিাস: 

23 মশ ভিচসম্বর 2014-এ, প্রািন প্রধানমন্ত্রী অটল ভেহারী োজচপয়ী এেং 

পভেত মদন মমাহন মালভিয়াচক মদচশর সচেণাচ্চ মেসামভরক পুরস্কার িারতরে 

পাওয়ার মর্াির্া করা হচয়ভেল। মর্াির্ার পর, নেভনেণাভেত প্রধানমন্ত্রী নচরন্দ্র 

মমাদী 25 ভিচসম্বরচক সুশাসন ভদেস ভহচসচে পালন করার মর্াির্া কচরভেচলন | 

 

Sports News in Bengali 
 

মিম্মদ োভম মটি ভক্ররকরট 200 টি উইরকট মনও়ো 11তম 

িােতী়ে মিালাে ির়েরেন 

মহম্মদ শাভম 11 তম িারতীয় মোলার হচয়চেন, ভেভন মটে ভরচকচট মাে 55টি 

মটে ম্যাচে 200টি উইচকট ভনচয়চেন । ভতভন মটে ফমণযাচট 200টি উইচকট 

মনওয়া 5ম িারতীয় মপসার হচয়চেন । এো়িাও, শাভম তৃতীয় দ্রুততম িারতীয় 

মপসার ভেভন এই মাইলচোন েুাঁ চয়চেন | 
 

এখারন মটি ভক্ররকরট িােরতে সিরের়ে মিভে উইরকট সাংিািকরদে 

তাভলকা ের়েরে: 

• অভনল কুম্বচল: 619 উইচকট 

• কভপল মদে: 434 উইচকট 

• রভেেন্দ্রন অভেন: 427 উইচকট 

• হরিজন ভসং: 417 উইচকট 

• জভহর খান: 311 উইচকট 

• ইশান্ত শমণা: 311 উইচকট 

• ভেএস মেদী: 266 উইচকট 

• ভেএস েন্দ্রচশখর: 242 উইচকট 

• জাগাল শ্রীনাথ: 236 উইচকট 

• রেীন্দ্র জাচদজা: 232 উইচকট 

• মহম্মদ শাভম: 200 উইচকট 
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ভিরদরেে মাটিরত 100টি মটি উইরকট মনও়োে মেরে িাসভপ্রত 

িুমোি মাইলরিান অিথ ন করেরেন 

জসভপ্রত েুমরাহ 22টি মটে ম্যাচে র্চরর োইচর 100 উইচকট মনওয়ার 

মাইলফলক অজণ ন কচরচেন। ভেচদশী কভিশচন েুমরাচহর 100তম মটে ভশকার 

হন িযান মির িুচসন । 28 েের েয়সী এই ভরচকটাচরর এখন 105টি উইচকট 

রচয়চে, োর মচে 101টি ভেচদচশর মাটি মথচক এচসচে । 2018 সাচল দভক্ষর্ 

আভিকায় তার মটে অভিচিক করা েুমরাহ মমাট  25টি মটে মখচলচেন | 

 

ভেচদচশর মাটিচত 100টি দূচর মটে উইচকট মনওয়ার মক্ষচে সেচেচয় কম 

র্চরর মাটিচত উইচকট মনওয়া মখলাচরর নাম: 

• জাসভপ্রত েুমরাহ (িারত): 104 

• মমাহাম্মদ আভমর (পাভকস্তান): 118 

• মাইচকল মহাভডং (ওচয়ে ইভিজ): 136 

• জভহর খান (িারত): 137 

• মমাহাম্মদ শাভম (িারত): 140 

• অযাভি রোটণ স (ওচয়ে ইভিজ): 140 

 

িাতী়ে মিাপ মটভিাং ল্যািরেটভে WADA স্বীকৃভত পুনরুিাে 

করেরে 

ওয়াডণ  অযাভন্ট-মিাভপং এচজভি (WADA) ইন্টারন্যাশনাল েযািািণ  ফর 

ল্যােচরটভরজ (ISL) অনুসাচর জাতীয় মিাপ মটভেং ল্যােচরটভর (NDTL) এর 

স্বীকৃভত পুনরুোর কচরচে, ো 2019  সাচলর আগে মাস মথচক স্থভগত ভেল । 

এর সাচথ, NDTL-এর অযাভন্ট-মিাভপং পরীক্ষা এেং কােণরম অভেলচম্ব পুনরায় 

োলু করা হচে । NDTL তার গচেির্া কােণরম এেং মিাভপং-ভেচরাধী প্রচেষ্টাচক 

শভিশালী করার জন্য অন্যান্য WADA স্বীকৃত পরীক্ষাগারগুভলর সাচথও 

সহচোভগতা করচে । 

 

নীরতে কুমাে েতুর্থ  প্যাো-ব্ািভমন্টন িাতী়ে েুাভম্প়েনভেরপ 

িািলরস মসানা ভিরতরেন 

নীচতশ কুমার 4থণ প্যারা-ব্যািভমন্টন জাতীয় েযাভম্পয়নভশচপর িােলচস মসানা 

ভজচতচেন, ো ওভ়িশার িুেচনেচর সমাপ্ত হচয়চে । হভরয়ানার নীচতশ তার সেী 

তরুর্ ভধল্লচনর সাচথ ভেে নং 1 প্যারাভলভম্পক মগমচসর স্বর্ণপদক ভেজয়ী প্রচমাদ 

িগত এেং মচনাজ সরকারচক 21-19, 21-11-এ সরাসভর মসচট পরাভজত কচর 

পুরুিচদর িােলচসর ফাইনাচল মসানা ভজচতচেন৷ 

এর আচগ, নীচতশও পুরুিচদর ভসচেলস ভেিাচগ স্বর্ণপদক ভজচতভেচলন । 

গুজরাচটর ভেে নম্বর 1 SL3 প্যারা-ব্যািভমন্টন মখচলায়া়ি পারুল পারমারও স্বর্ণ 

ভজচতচেন এেং উিরাখচের মনদীপ মকৌর মরৌপ্য এেং মানসী মিাি ভজচতচেন। 

 

উিেপ্ররদে 11তম িভক ইভন্ড়ো িুভন়েে িাতী়ে েুাভম্প়েনভেপ 

ভিরতরে 

তাভমলনা়িুর মকাভিলপট্টিচত অনুভষ্ঠত ফাইনাচল েেীগ়িচক 3-1 মগাচল হাভরচয় 

11তম জুভনয়র জাতীয় পুরুি হভক েযাভম্পয়নভশচপ উিরপ্রচদশ ভেজয়ীর ভশচরাপা 

ভজচতচে|  টুনণাচমচন্টর সচেণাচ্চ  মগাল মস্কারার শারদা নি ভতওয়াভর 

উিরপ্রচদচশর হচয় মগাচলর সূেনা কচরন । উিরপ্রচদশ হভক তার অপরাভজত 

মরকিণ  েজায় মরচখচে । 3য়/4থণ স্থাচনর মপ্লঅফ ম্যাচে, ওভিশা হভক 

অযাচসাভসচয়শন হভক হভরয়ানাচক 3 – 2 ব্যেধাচন পরাভজত কচর প্রভতচোভগতায় 

3য় স্থান অজণ ন কচরচে । 
 

িােতী়ে অফ ভেনাে িেিিন ভসাং সি ধেরণে ভক্ররকট মর্রক 

অিসরেে মোষণা কেরলন  

িারচতর ভসভনয়র অফ ভেনার হরিজন ভসং সে ধরচনর ভরচকট মথচক 

অেসচরর মর্াির্া কচরচেন । ভতভন ভেচলন প্রথম িারতীয় ভরচকটার ভেভন মটে 

ভরচকচট হযাটট্রিক ভনচয়ভেচলন | ভতভন 103 মটচে 417টি  উইচকট ভনচয়চেন 

এেং ভতভন মটে ভরচকচট িারচতর পচক্ষ 4থণ সচেণাচ্চ উইচকট ভশকারী। 1998 

সাচল শারজাহচত ভনউভজল্যাচির ভেরুচে একটি ওভিআই (একভদচনর 

আন্তজণ াভতক)এর সময় ভতভন জাতীয় ভরচকট দচল অভিচিক কচরন এেং 

সেণচশচি 2016 সাচল োংলাচদচশর ঢাকায় সংেুি আরে আভমশণাভহর ভেরুচে 

একটি টি-মটাচয়ভন্টচত িারচতর হচয় প্রভতভনভধত্ব কচরন। 
 

আঁেল োকুে FIS আলপাইন কাভ়োং প্রভতরযাভগতা 2021 এ মব্রাঞ্জ 

পদক ভিরতরেন 

িারতীয় স্কায়ার আাঁেল ঠাকুর মভন্টভনচিাচত আন্তজণ াভতক স্কাই 

মফিাচরশন(এফআইএস) আলপাইন স্কাভয়ং প্রভতচোভগতায় মিাি পদক 

ভজচতচেন। ভতভন 1:54:30 এর সামভিক সমচয়র সাচথ 3য় স্থান অজণ ন 

কচরচেন। এর সাচথ, আাঁেল প্রথম িারতীয় স্কাভয়ং অযাথভলট হচয়চেন ভেভন 

আন্তজণ াভতক স্তচর দ্যটি পদক ভজচতচেন। ভতভন এর আচগ 2018 সাচলর FIS 

আলপাইন 3200 কাচপ তুরচস্কর জভজণ য়া এভপফাভনউওচন মরৌপ্য পদক 

ভজচতভেচলন | 

মরাচয়ভশয়ার মিারা ভলজুটিক (1:50.61) স্বর্ণপদক ভজচতচেন এেং সাইপ্রাচসর 

স্কায়ার জভজণ য়া এভপফাভনউ (1:52.71) মরৌপ্য ভজচতচেন। 
 

পকি আিিাণী 2021 সারলে িাতী়ে ভিভল়োিথ  মখতাি ভিরতরেন 

মেপ্রচদচশর মিাপাচল অনুভষ্ঠত একটি ফাইনাচল PSPB সতীথণ ধ্রুে 

ভসতওয়ালাচক 5-2 মগচম পরাভজত কচর পিজ আদিাভন তার 11 তম টুনণাচমন্ট 

ভজচত ভনচজর জাতীয় ভেভলয়ািণ স মখতাে রক্ষা কচরচেন । ভতভন জাতীয় 

ভেভলয়ািণ স েযাভম্পয়নভশচপ মপচরাভলয়াম মোটণ স প্রচমাশন মোিণ  (PSPB) 

দচলর প্রভতভনভধত্ব কচরভেচলন । 88তম জাতীয় ভেভলয়ািণ স এেং সু্নকার 

েযাভম্পয়নভশপ 2021 মেপ্রচদচশর মিাপাচল আচয়াভজত হচয়ভেল৷ 
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ভিি়ে িািারে ট্রভফ 2021: ভিমােল প্ররদে তাভমলনাডুরক 

িাভের়েরে 

জয়পুচরর সওয়াই মানভসংহ মেভিয়াচম ভহমােল প্রচদশ ফাইনাচল 

তাভমলনা়িুচক 11 রাচন (ভিচজভি পেভত) পরাভজত কচর তাচদর প্রথম ভেজয় 

হাজাচর রভফর ভশচরাপা ভজচত ভজচতচে | প্রথচম ব্যাট কচর তাভমলনা়ি ু 49.4 

ওিাচর 314 রাচনর েযাচলভিং মস্কার কচর । জোচে, ভহমােল 47.3 ওিাচর 4 

উইচকচট 299 রান কচরভেল | এর ফচল ভহমােল প্রচদশ ভিচজভি পেভতচত 

তাচদর প্রথম রভফ জয় কচর মনন | 

 

Obituaries News in Bengali 
 

সাত মম়োরদে োিুসিাে সাাংসদ ও ভেেপভত মরিন্দ্র প্রসাদ প্র়োত 

ির়েরেন 

জনতা দল (ইউনাইচটি) পাটিণ র সাত োচরর রাজযসিা সাংসদ এেং ভশেপভত 

মচহন্দ্র প্রসাদ প্রয়াত হচয়চেন | ভতভন ভেহার মথচক সাতটি মময়াচদর রাজযসিার 

সাংসদ ভেচলন এেং একোর মলাকসিাচতও ভনেণাভেত হচয়ভেচলন । ভতভন 1980 

সাচল কংচিচসর টিভকচট প্রথম মলাকসিায় ভনেণাভেত হন ।  
 

‘Father of Biodiversity’ নারম পভেভেত ই.ও. উইলসন প্র়োত 

ির়েরেন 

প্রািন হািণ ািণ  ভেেভেদ্যালচয়র জীেভেজ্ঞানী এেং পুভলৎজার পুরস্কার ভেজয়ী ই.ও. 

উইলসন প্রয়াত হচয়চেন । মৃতুযকাচল তাাঁ র েয়স ভেল 92 েের । পৃভথেীচক রক্ষা 

করার জন্য তাচক "Darwin’s natural heir" উপাভধ প্রদান করা হচয়ভেল | 
 

ভিরসে প্রািন োষ্ট্রপভত কুারোরলাস পারপাভল়োস প্র়োত ির়েরেন 

2010-এর দশচকর অথণননভতক সংকচটর অেস্থায় রাষ্ট্রপভত ভহসাচে দাভয়ত্ব পালন 

করা প্রেীর্ িীক রাজনীভতভেদ কযাচরাচলাস পাচপাভলয়াস প্রয়াত হচয়চেন | 

দীর্ণভদচনর সমাজতাভন্ত্রক আইন প্রচর্তা এেং মন্ত্রী কযাচরাচলাস পাচপাভলয়াস 

সমাজতাভন্ত্রক PASOK পাটিণ র প্রভতষ্ঠাতা Andreas Papandreou-এর র্ভনষ্ঠ 

ভেচলন। ভতভন 2005 মথচক 2015 এর মচে দ্যটি মময়াচদ দাভয়ত্ব পালন কচরন। 
 

‘He-Man’ ভেেী এিাং মখলনা ভিিাইনাে মাকথ  মটলে প্র়োত 

ির়েরেন 

ভহ-ম্যান এেং মাোসণ অফ দ্য ইউভনিাসণ িযাঞ্চাইভজর ভশেী এেং মখলনা 

ভিজাইনার মাকণ  মটলর প্রয়াত হচয়চেন  । মটলর প্যাচকভজং ভিজাইনার ভহসাচে 

1976 সাচল ম্যাচটচলর সাচথ তার কমণজীেন শুরু কচরন । মখলনা প্রস্তুতকারক 

ম্যাচটচলর মাোসণ অফ দ্য ইউভনিাসণ িযাঞ্চাইভজর মপশীেুি িন্টম্যান ভেচলন 

ভহ-ম্যান ।  ভহ-ম্যান ভেচলন একজন সুপারভহচরা মোোর প্রতীক, ভকন্তু 

LGBTQ+ সম্প্রদাচয়র মচে একটি আইকন হচয় ওচঠন। 
 

মাল়োলম পভেোলক মক এস মসতুমাধিন প্র়োত ির়েরেন 

ভকংেদভন্ত মালয়ালম েলভচ্চে ভনমণাতা মক এস মসতুমাধেন 90 েের েয়চস প্রয়াত 

হচয়চেন | ভতভন তার কমণজীেচন তাভমল, মতচলগু এেং ভহভি সহ পাাঁ েটি িািায় 

60টিরও মেভশ ভসচনমা পভরোলনা কচরচেন। ভতভন ওদাইল ভননু্ন, অনুিেল 

পাভলোকাল, ওচপাল, আরনাভঝকাভনরম, আোনুম োপাযু়ম ইতযাভদর মচতা 

জনভপ্রয় েলভচ্চে পভরোলনা কচরচেন। ভতভন 10টি জাতীয় েলভচ্চে পুরস্কারসহ 

9টি মকরালা রাজয পুরস্কার ভজচতচেন। 
 

ইাংল্যারন্ডে প্রািণ মটি অভধনা়েক মে ইভলাংও়োর্থ প্র়োত 

ির়েরেন  

ইংল্যাচির প্রািন অভধনায়ক মর ইভলংওয়াথণ সম্প্রভত প্রয়াত হচয়চেন | ভতভন 

1958 সাল মথচক 1973 সাচলর মচে ইংল্যাচির হচয় 61টি মটে মখচলচেন 

এেং 31 ম্যাচে মদচশর হচয় অভধনায়কত্ব কচরচেন | ভতভন 1993 মথচক 1996 

সাচলর মচে ইংল্যাচির ভনেণােকচদর মেয়ারম্যান ভেচলন এেং 1995-96 সাচল 

দচলর মকােও ভেচলন । 

 

Defence News in Bengali 
 

িােতী়ে মসনািাভিনী যুরিে সামভেক সদে দফতরেে MCTE মত 

মকা়োন্টাম ল্যাি স্থাপন করেরে 

িারতীয় মসনাোভহনী মেপ্রচদচশর ইচিাচর ভমভলটাভর মহিচকায়াটণ ার অফ ওয়ার 

(Mhow), ভমভলটাভর কচলজ অফ মটভলকভমউভনচকশন ইভিভনয়াভরং(MCTE) 

এ মকায়ান্টাম ল্যাে স্থাপন কচরচে। মকায়ান্টাম প্রেুভির মক্ষচে িারতীয় 

মসনাোভহনীর গচেির্া পরেতী প্রজচের মোগাচোচগ পভরর্ত করচত এেং 

িারতীয় সশে োভহনীচত ভরচোিাভফর েতণ মান ব্যেস্থাচক মপাে মকায়ান্টাম 

ভরচোিাভফচত (PQC) রূপান্তভরত করচত সাহায্য করচে। মূল থ্রাে 

মক্ষেগুভলর মচে রচয়চে মকায়ান্টাম কভম্পউটিং, মকায়ান্টাম কী ভিভেভেউশন, 

মকায়ান্টাম কভমউভনচকশন এেং মপাে মকায়ান্টাম ভরচোিাভফ। 
 

ল্যািটি সম্পরকথ : 

মকায়ান্টাম ল্যােটি জাতীয় ভনরাপিা পভরিদ সভেোলচয়র (এনএসভসএস) 

সহায়তায় এই মূল উন্নয়নশীল মক্ষচে গচেির্া ও প্রভশক্ষচর্র মনতৃত্ব মদওয়ার 

জন্য প্রভতভষ্ঠত হচয়ভেল। িারতীয় মসনাোভহনীও MCTE, Mhow-মত একটি 

কৃভেম েুভেমিা (AI) মকন্দ্র স্থাপন কচরচে মেখাচন 140 টিরও মেভশ মমাতাচয়ন 

রচয়চে এেং ভশে ও একাচিভময়ার সভরয় সমথণন রচয়চে। সাইোর ভনরাপিা ল্যাে 

এেং অতযাধুভনক সাইোর মরচির মােচম সাইোর েুচের প্রভশক্ষর্ মদওয়া হচে। 
 

DRDO সফলিারি 'অিুাস'-এে ফ্লাইট পেীো করেরে 

ভিচফি ভরসােণ  অযাি মিচিলপচমন্ট অগণানাইচজশন (ভিআরভিও) ওভিশা 

উপকূচল েভিপুচর ইভন্টচিচটি মটে মরি মথচক মদশীয়িাচে ভনভমণত উন্নত 

উচ্চ-গভতর এক্সচপচিেল এভরয়াল টাচগণট (HEAT) 'অিযাস'-এর একটি ফ্লাইট 

পরীক্ষা সফলিাচে পভরোলনা কচরচে। এর রায়াচলর সময়, উচ্চ সহনশীলতার 

সাচথ খুে কম উচ্চতায় একটি উচ্চ সােসভনক গভতর রযাচজচক্টাভর প্রদভশণত 

হচয়ভেল। এটি অযাচরানটিকযাল মিচিলপচমন্ট এোেভলশচমন্ট (এভিই), 

ভিআরভিও পরীক্ষাগার এেং অন্যান্য পরীক্ষাগার বারা ততভর করা হচয়চে। 
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ASIGMA: িােতী়ে মসনািাভিনী ইন-িাউস মমরসভিাং অুাপ োলু 

করেরে 

িারতীয় মসনাোভহনী ‘ASIGMA’ (আভমণ ভসভকউর ইনভিভজভনয়াস মমচসভজং 

অযাভপ্লচকশন) নাচম একটি মমচসভজং অযাভপ্লচকশন োলু কচরচে। এটি একটি 

নতুন প্রজচের ওচয়ে-ভিভিক অযাভপ্লচকশন, ো সমূ্পর্ণরূচপ মসনাোভহনীর কপণস 

অফ ভসগন্যাচলর অভফসারচদর একটি দল বারা ততভর করা হচয়চে৷ এটি আভমণ 

ওয়াইি এভরয়া মনটওয়াকণ  (AWAN) মমচসভজং অযাভপ্লচকশচনর ভেকে ভহসাচে 

কাজ করচে, ো গত 15 েের ধচর পভরচিোচত রচয়চে।  

 

Books & Authors News in Bengali 
 

ভি এল ইভেো দরিে মলখা ‘Dr V L Dutt: Glimpses of a 

Pioneer’s Life Journey’ ভেরোনারমে একটি িই প্রকাভেত 

ির়েরে 

িারচতর উপরাষ্ট্রপভত এম মিিাইয়া নাইিু তাভমলনা়ুির মেন্নাইচত মকভসভপ 

গ্রুচপর মেয়ারপাসণন ও ব্যেস্থাপনা পভরোলক িক্টর ভি এল ইভিরা দচির মলখা 

‘Dr V L Dutt: Glimpses of a Pioneer’s Life Journey’ 

ভশচরানাচমর একটি েই প্রকাশ কচরচেন । েইটি মকভসভপ গ্রুচপর প্রািন 

মেয়ারম্যান প্রয়াত মিলাগাপুভদ লক্ষ্মর্ দি (ভিএল দি) এর জীেচনর উপর 

ভিভি কচর মলখা হচয়চে ।  

িক্টর ভি এল ইভিরা দি ভেচলন একজন সুপভরভেত ভশেপভত, সমাজচসেী এেং 

দূরদশী, ভেভন তরুর্ উচদ্যািাচদর একটি প্রজেচক প্রিাভেত কচরভেচলন ।  

মফিাচরশন অফ ইভিয়ান মেম্বারস অফ কমাসণ অযাি ইিাভের 

(এফআইভসভসআই) সিাপভত ভহসাচে ভতভন 1991-92 সাচলর গুরুত্বপূর্ণ 

েেরগুভলচত সরকার ও ভশচের মচে ব্যেধান পূরর্ করচত গুরুত্বপূর্ণ িূভমকা 

পালন কচরভেচলন । 
 

এম মিকাই়ো নাইিু “The Turnover Wizard – Saviour Of 

Thousands” ভেরোনারমে একটি িই প্রকাে করেরেন 

িারচতর উপ-রাষ্ট্রপভত এম মিিাইয়া নাইিু NTPC ভলভমচটি এেং NBCC 

(ইভিয়া) ভলভমচটচির প্রািন মেয়ারম্যান ও ব্যেস্থাপনা পভরোলক অরূপ রায় 

মেৌধুরীর আত্মজীেনী “The Turnover Wizard – Saviour Of 

Thousands” নামক েইটি প্রকাশ কচরচেন৷ েইটিচত অরূপ রায় মেৌধুরীর 

জীেচনর নানান ভেিয় সম্বচন্ধ ের্ণনা করা হচয়চে | েইটি, দ্য মমচরা ম্যান অফ 

ইভিয়া ই শ্রীধরন বারাও সমথণন করা হচয়চে । 
 

সঞু্জ িামথাে "দ্য মমাভদ গ্যাভম্বট: ভিরকাভিাং মমাভদ 2.0" ভেরোনারমে 

একটি নতুন িই প্রকাভেত ির়েরে 

অথণনীভতভেদ এেং ভেচজভপর জাতীয় মুখপাে সিু িামণা "দ্য মমাভদ গ্যাভম্বট: 

ভিচকাভিং মমাভদ 2.0" নাচম একটি নতুন েই ভলচখচেন । েইটিচত িারচতর 

প্রধানমন্ত্রী ভহচসচে প্রধানমন্ত্রী নচরন্দ্র মমাদীর ভবতীয় মময়াচদর ভেগত 2 েেচরর 

ভেভিন্ন কৃভতত্ব সম্বচন্ধ ের্ণনা কচরচেন । েইটির মুখেন্ধ ভলচখচেন পদ্মশ্রী 

মমাহনদাস পাই এেং আফটারওয়ািণ  ভলচখচেন ভসএনএন ভনউজ 18-এর 

ম্যাচনভজং এভিটর আনি নরভসমহান। 
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