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Weekly Important Current Affairs : 25th Sept. to 1 Oct. 
 

National News 
 

সুপ্রিম ক োর্ট  FASTER ব্যব্স্থো চোলু  রেরে 

• ভারতের সুপ্রিম ক ার্ট  FASTER (Fast and Secured Transmission of 

Electronic Records) নাতম এ টি ইতে ট্রপ্রন  প্রসতেম চােু  তরতে। 

FASTER প্রসতেম ই-িমাপ্রিে  প্রি আদােে কেত   ারাগাতর স্থানান্ততরর 

জনয ব্যব্হার  রা হতব্। িধান প্রব্চারিপ্রে এনপ্রভ রামন, প্রব্চারিপ্রে নাতগশ্বর 

রাও এব্ং প্রব্চারিপ্রে সূর্ট  াতন্তর প্রেন প্রব্চারিপ্রের কব্ঞ্চ রাজয সর ার, 

ক ন্দ্রশাপ্রসে অঞ্চে,  ারাগার প্রব্ভাগ এব্ং সংপ্রিষ্ট অনযানয  েতট িক্ষত  ই-

িমাপ্রিে  প্রি গ্রহতির জনয  ারাগার ব্যব্স্থা তেরী  রার প্রনতদট শ প্রদত়েতে। 
 

হেদীপ প্রসিং পুেী 'Swachh Survekshan' -এে 7ম সিংস্কেরেে উরভোদন 

 েরলন 

• ক ন্দ্রী়ে গতহ ও নগর উন্ন়েন মন্ত্রী হরদীি প্রসং িুরী 'Swachh Survekshan 

2022' -এর 7ম সংস্করতির উতভাদন  তরতেন। এটি শহরাঞ্চতে ব্াপ্রষট  

িপ্ররচ্ছন্নো জপ্ররতির সপ্তম সংস্করি, র্ার অধীতন িেমব্াতরর মতো কজো 

ranking চােু  রা হত়েতে। িব্ীি নাগপ্রর  এব্ং েরুিতদর  ণ্ঠস্বরত ও 

অগ্রাপ্রধ ার কদও়ো হতব্। 

• এই প্রমশনটির মাধযতম জনসাধারতির সযাপ্রনতর্শন িপ্রর াঠাতমা এব্ং িপ্ররতষব্ার 

মান উন্ন়েতন নাগপ্রর তদর সাতে ক্রমাগে জপ্র়িে ো া হে মূে উতেশয । এই 

েক্ষয িূরতি , 'সাব্টজনীন কশৌচাে়ে সাফাই জন ভাপ্রগদারী উৎসব্' সম্প্রদা়ে 

এব্ং িাব্প্রে  র়্েতেতর্র মান মূেযা়েন এব্ং ভপ্রব্ষযতে িপ্রক্র়োর উন্নপ্রের জনয 

নাগপ্রর তদর মোমে গ্রহতির উিা়ে সহজের  রা হতব্। 
 

ভোেত IAEA এে ব্প্রহেোগত প্রনেীক্ষর ে দোপ্রিত্ব কপরত চরলরে  

• জামটাপ্রন এব্ং রু্ক্তরাজযত  িরাপ্রজে  রার ির 2022 কেত  2027 সাে ির্টন্ত 

ে়ে ব্েতরর জনয িারমািপ্রব্  শপ্রক্তর শাপ্রন্তিূিট ব্যব্হারত  উৎসাপ্রহে  রার 

জনয এ টি মর্টাদািূিট িপ্রেষ্ঠান ইন্টারনযাশনাে এর্প্রম  এনাপ্রজট  এতজপ্রির 

(IAEA) ব্প্রহরাগে প্রনরীক্ষ  প্রহতসতব্ ভারে প্রনব্টাপ্রচে হত়েতে। ভারতের 

 ম্পতট্রাোর এব্ং অপ্রির্র কজনাতরে প্রজপ্রস মুমুট IAEA এব্ং প্রব্তদশ মন্ত্রত র 

(MEA) ব্প্রহরাগে প্রনরীক্ষ  প্রহসাতব্ প্রনব্টাপ্রচে হত়েতেন। 

• িেম দফা়ে কভাতর্র জনয জামটাপ্রন 36 কভার্, ভারে 30, রু্ক্তরাজয আর্, 

রাপ্রশ়ো 11, েুরস্ক 9, প্রমশর 20, প্ররিাব্প্রে  অফ ক াপ্রর়ো 2 এব্ং প্রফপ্রেিাইন 

7 কভার্ কিত়েতে। প্রিেী়ে রাউন্ড ভারে ও জামটাপ্রনর মধয ার িপ্রেতর্াপ্রগো়ে 

উতেপ্রজে হত়েপ্রেে এব্ং ভারে ইউতরািী়ে কদশত  িরাপ্রজে  রতে সক্ষম 

হত়েপ্রেে। 

MCA ক োম্পোপ্রন আইন  প্রমটিে কমিোদ 1 ব্েে ব্োপ্র়িরিরে 

•  তিটাতরর্ প্রব্ষ়ে  মন্ত্রনাে়ে (MCA) আব্ার ক াম্পাপ্রন আইন  প্রমটির 

কম়োদ এ  ব্ের ব্াপ্র়িত়ে 16 কসতেম্বর, 2022 ির্টন্ত  তরতে।  তিটাতরর্ 

প্রব্ষ়ে  সম্পাদ  রাতজশ ভামটা  প্রমটির ব্েট মান কচ়োরিারসন।  প্রমটি 2019 

সাতে গঠিে হত়েপ্রেে এব্ং এতে কমার্ 11 জন সদসয প্রেতেন। 

• নযাশনাে ক াম্পাপ্রন আইন ট্রাইবু্যনাতের (NCLT)  ার্ট াপ্ররো উন্নে 

 রতে, ক াম্পাপ্রন আইন এব্ং সীপ্রমে দা়েব্দ্ধো অংশীদাপ্ররত্ব আইতনর 

ব্াস্তব্া়েন সংক্রান্ত প্রব্ষত়ে সুিাপ্ররশ  রার জনয এই  প্রমটি গঠন  রা হত়েপ্রেে। 

িযাতনতের কম়োদ 2020 সাতেও ব্াপ্র়িত়ে 17 কসতেম্বর, 2021 ির্টন্ত  রা 

হত়েপ্রেে । 
 

কলো সভোে প্রি োে 'প্রনপ্রি 2.0' প্রস্কম চোলু  রেরেন 

কো সভার প্রি ার ওম প্রব়্িো 2021 সাতের প্রব্শ্ব ির্টর্ন প্রদব্স উিেতক্ষ ির্টর্ন 

মন্ত্রনােত়ের আত়োজতন NIDHI 2.0 (নযাশনাে ইপ্রন্টতগ্রতর্ি িার্াতব্স অফ 

হসপ্রির্াপ্রেটি ) প্রস্কতমর উতিাধন  তরতেন। NIDHI 2.0 িার্াতব্সটি আরও কব্প্রশ 

অন্তভুট প্রক্তমূে  হতব্ ।এখাতন ক ব্ে আব্াসন ইউপ্রনর্গুপ্রেই ন়ে, ট্রাতভে এতজন্ট, 

রু্যর অিাতরর্র এব্ং অনযানযরাও এর মতধয অন্তভুট ক্ত ো তব্ । 

NIDHI প্রস্কম সম্পর ট : 

• ির্টর্ন খাতের প্রিপ্রজর্াোইতজশতনর সুপ্রব্ধাতেট এব্ং আপ্রেতে়েো ও ির্টর্ন 

খাতে ব্যব্সা  রা সহজ  রতে ির্টর্ন মন্ত্রিাে়ে NIDHI প্রস্কম চােু  তরতে। 
 

ক ন্দ্রীি মন্ত্রী প্রিরতন্দ্র প্রসিং “অমৃত গ্র্যোন্ড চযোরলঞ্জ কিোগ্র্োম- जनCARE” চোলু 

 রেরেন 

আজাদী  া অমতে মতহাৎসতব্র অংশ প্রহসাতব্, ক ন্দ্রী়ে মন্ত্রী িঃ প্রজতেন্দ্র প্রসং 

(ক ন্দ্রী়ে রাজয মন্ত্রী (স্বেন্ত্র দাপ্র়েত্ব) প্রব্জ্ঞান ও িরু্প্রক্ত) "जनCARE" নাম  

অমতেগ্রযান্ড চযাতেঞ্জ কিাগ্রাম চােু  তরতেন । এই গ্রযান্ড চযাতেতঞ্জর েক্ষয হে 75 

টি োর্ট -আি এব্ং উতদযাক্তাতদর প্রচপ্রিে  রা, র্ারা ভারতের স্বাস্থযতসব্ামূে  

চযাতেঞ্জগুপ্রের জনয উভাব্নী আইপ্রি়ো এব্ং সমাধান প্রনত়ে আসতব্ । 
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প্রস্কমটি সম্পর ট : 

• এই চযাতেঞ্জটি ব্াত়োতর্ তনােপ্রজ ইন্ডাপ্রি প্ররসাচট  অযাপ্রসতেি  াউপ্রিে 

(BIRAC), NASSCOM এব্ং NASSCOM ফাউতন্ডশন কর্ৌেভাতব্ 

কদশব্যািী "প্রিস ভার - প্রিজাইন - কস্কে" কিাগ্রাম প্রহতসতব্ চােু  তরতে। 

• "जनCARE" অমতে চযাতেঞ্জ কর্প্রেতমপ্রিপ্রসতন উভাব্ন, প্রিপ্রজর্াে স্বাস্থয, প্রব্গ 

কির্া সহ mHealth, এআই, ব্ল তচইন এব্ং অনযানয িরু্প্রক্তর মতো োর্ট -

আিগুপ্রেত  স্বী ত প্রে কদতব্। 

• চযাতেঞ্জটি 31 প্রিতসম্বর, 2021 এ কশষ হতব্। 
 

সোমোপ্রি  প্রব্চোে ও ক্ষমতোিন মন্ত্রেোলি এল্ডোে লোইন চোলু  রেরে 

• সামাপ্রজ  নযা়েপ্রব্চার ও ক্ষমো়েন মন্ত্রিাে়ে 'এল্ডার োইন' নাতম প্রসপ্রন়ের 

নাগপ্রর তদর জনয ভারতের িেম িযান-ইপ্রন্ড়ো কহল্পোইন চােু  তরতে, র্ার 

কর্াে-প্রি নম্বর 14567। প্ল্যার্ফমটটি প্রসপ্রন়ের প্রসটিতজনতদর সংতর্াগ  রতে 

এব্ং োতদর উতিগ কশ়োর  রতে, েেয এব্ং প্রনতদট প্রশ া কিতে সাহার্য  রতব্ 

। 

• এটি কিনশন ইসুয, আইপ্রন সমসযা এব্ং এমনপ্র  অিব্যব্হাতরর কক্ষতে ব্তদ্ধতদর 

উদ্ধার  রার প্রব্ষত়ে প্রব্নামূতেয েেয এব্ং প্রনতদট শনা িদান  রতব্। র্ার্া ট্রাে 

এব্ং NSE ফাউতন্ডশন "এল্ডার োইন" এর িরু্প্রক্তগে অংশীদার। 
 

ভোেতীি কসনোব্োপ্রহনী  ল োতোি ‘প্রব্িিো সোিংসৃ্কপ্রত  মরহোৎসব্’ আরিোিন 

 েরত চরলরে  

• ভারেী়ে কসনাব্াপ্রহনী 26 কেত  29 কসতেম্বর  ে াো়ে "প্রব্জ়ো সংস্কত প্রে 

মতহাৎসব্" আত়োজন  রতব্। 1971 সাতের ভারে-িা  রু্তদ্ধর সুব্িটজ়েন্তী 

উিেতক্ষ এই মতহাৎসব্ িােন  রা হতব্। ইতভন্টটির উতিাধন  রতব্ন ইোনট 

 মাতন্ডর কসনা  মান্ডার কেফতর্নযান্ট কজনাতরে মতনাজ িাতন্ড। এই অনুষ্ঠান 

চো ােীন চেপ্রিে িদশটনী, প্রেত়ের্ার নার্ , সংগীোনুষ্ঠান এব্ং ব্যান্ড 

িপ্ররতব্শনা সহ প্রব্প্রভন্ন সাংস্কত প্রে  অনুষ্ঠান িপ্ররচাপ্রেে হতব্। ভারে-িা  রু্তদ্ধর 

সুব্িটজ়েন্তী স্মরতি স্বপ্রিটম প্রব্জ়ে ব্ষট উদর্ািতনর অংশ প্রহতসতব্ এটি আত়োজন 

 রা হতব্। 

 

International News 
 

WHO 2005 সোরলে পে িথমব্োরেে িনয ব্োতোরসে মোনদণ্ড সিংর োিন 

 রেরে 

• প্রব্শ্ব স্বাস্থয সংস্থা (WHO) ব্া়ুে মাতনর প্রনতদট প্রশ া (AQG) -এ  তঠার 

সংতশাধন ক াষিা  তরতে। WHO  েতট   2005 সাতের ির এটি প্রব্শ্বব্যািী 

ব্া়ুে মাতনর িেম সংতশাধন। নেুন প্রনতদট প্রশ া়ে WHO ওতজান, নাইতট্রাতজন 

িাই অক্সাইি, সােফার িাই অক্সাইি,  াব্টন মতনাক্সাইি এব্ং িাটিট কুতের্ 

মযার্ার (PM) সহ িধান দূষি ারীর গ্রহিতর্াগয এক্সতিাজার মাো  প্রমত়ে 

প্রদত়েতে। 
 

নতুন প্রনরদট প্র  ো অনুযোিী: 

• WHO PM 2.5 সহ কব্শ  ত়ে টি দূষি ারীর গ্রহিতর্াগয সীমা  প্রমত়েতে। 

এখন, PM 2.5  নত্ব 15µg/m³ এর প্রনতচ ো তে হতব্। 

• নেুন সীমা অনুর্া়েী, গ়ি ব্াপ্রষট  PM 2.5  নত্ব িপ্রে  নপ্রমর্াতর 5 

মাইতক্রাগ্রাতমর কব্প্রশ হও়ো উপ্রচে ন়ে। 

• ব্া়ুে দূষি িপ্রে ব্ের  মিতক্ষ 7 প্রমপ্রে়েন মানুতষর িাি ক ত়ি কন়ে । 

সংতশাপ্রধে প্রনতদট প্রশ া প্রব্প্রভন্ন কদশগুপ্রেত  জীব্াশ্ম জ্বাোপ্রন প্রনগটমন হ্রাস 

 রতে উৎসাপ্রহে  রতব্ । 

• এই প্রনতদট প্রশ াগুপ্রে প্রব্প্রভন্ন কদশগুপ্রের জনয আইনে ব্াধযোমূে  ন়ে ব্া়ুে 

দূষতির মাো  তম কগতে মানুতষর স্বাতস্থযর উন্নপ্রে হতব্। 
 

ফুপ্রমও প্র প্র দো িোপোরনে পেব্তী িিোনমন্ত্রী হরত চরলরেন  

জািাতনর িাক্তি প্রব্তদশমন্ত্রী ফুপ্রমও প্র প্রশদা ক্ষমোসীন দতের কনেত তত্বর প্রনব্টাচতন 

জ়েী হত়েতেন । এই জত়ের ফতে প্রেপ্রন  ার্টে প্রনপ্রিে  তরতেন কর্ প্রেপ্রনই কদতশর 

িরব্েী িধানমন্ত্রী হতে চতেতেন । প্র প্রশদা এ টি জনপ্রি়ে ভযা প্রসন মন্ত্রী োতরা 

 তনাত  িরাপ্রজে  রার জনয এ টি রানঅতফ 257 কভার্ প্রজতেতেন । োতরা 

 তনা এর আতগ কদতশর িপ্রেরক্ষা এব্ং প্রব্তদশমন্ত্রীর িতদ প্রনরু্ক্ত প্রেতেন। 
 

উত্তে ক োপ্রেিো অপ্রি হোইপোেসপ্রন  কক্ষপেোস্ত্র "Hwasong-8" এে পেীক্ষো 

 রেরে 

উের ক াপ্রর়ো সফেভাতব্ এ টি নেুন হাইিারসপ্রন  কক্ষিিাস্ত্র িরীক্ষা  তরতে 

র্ার নাম কদও়ো 'Hwasong-8', এরফতে কদতশর আত্মরক্ষা  রার ক্ষমো ব্তপ্রদ্ধ 

িা়ে। এই কক্ষিিাস্ত্রটি প্রেে উের ক াপ্রর়োর িাাঁ চ ব্েতরর সামপ্রর  উন্ন়েন 

িপ্রর ল্পনা়ে রাখা নেুন িাাঁ চটি গুরুত্বিূিট নেুন অস্ত্র ব্যব্স্থার মতধয এ টি। এটি প্রেে 

এ  মাতসর মতধয কদতশর েত েী়ে কক্ষিিাস্ত্র িরীক্ষা। এর আতগ উের ক াপ্রর়ো়ে 

এ টি নেুন ধরতনর কু্রজ কক্ষিিাতস্ত্রর িাশািাপ্রশ নেুন কট্রন-চাপ্রেে ব্যাপ্রেপ্রে  

প্রমসাইে প্রসতেতমরও িরীক্ষা  তরতে। 

কক্ষপেোস্ত্রটি সম্পর ট : 

• ব্যাপ্রেপ্রে  অস্ত্র ব্যব্স্থার েুেনা়ে হাইিারসপ্রন  কক্ষিিাস্ত্রগুপ্রে  ম উিো়ে 

উ়িতে িাতর এব্ং িপ্রেিতক্ষর ব্াধাত  অপ্রেক্রম  তর শতের গপ্রের 

িাাঁ চগুতির কব্প্রশ গপ্রে অজট ন  রতে িাতর। 

 

State News 
 

নোগোলযোরন্ডে নোগ  সো GI র্যোগ কপরিরে  

• নাগােযাতন্ডর " নাগ শসা" দয প্রজওগ্রাপ্রফ যাে ইনপ্রিত শনস অফ গুিস 

(করপ্রজতিশন অযান্ড কিাতর্ শন) অযাক্ট, 1999 এর প্রব্ধাতনর অধীতন এ টি 

 ত প্রষ িিয প্রহসাতব্ প্রজওগ্রাপ্রফ যাে ইনপ্রিত শন (প্রজআই) র্যাগ কিত়েতে । 

শশা উের -িূব্ট অঞ্চতের অনযেম গুরুত্বিূিট ফসে। এই ফেটির 

এো াপ্রভপ্রে  চাতষ নাগােযান্ড িঞ্চম সতব্টাি স্থাতন রত়েতে এব্ং উৎিাদতন 

েত েী়ে স্থাতন রত়েতে। 
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প্রহমোচল িরদর  প্রব্রেে সরব্টোচ্চ ইপ্রভ চোপ্রিট িং কে রনে উরবোিন  েো হরিরে 

• প্রহমাচে িতদতশর োতহৌে এব্ং প্রিপ্রে কজোর  াজা গ্রাতম প্রব্তশ্বর সতব্টাি 

তব্দ্যযপ্রে  গাপ্র়ির চাপ্রজট ং কেশন উতিাধন  রা হত়েতে। ইতে ট্রি  র্ানব্াহন 

চাপ্রজট ং কেশন 500 ফুর্ উিো়ে স্থািন  রা হত়েতে । এই উতদযাতগর 

উতেশয হে র্ানব্াহতনর দূষি িরীক্ষা  রা এব্ং এ অঞ্চতে এ টি িপ্ররষ্কার ও 

সবু্জ িপ্ররতব্তশর জনয তব্দ্যযপ্রে  র্ানব্াহতনর িচার  রা। ভারে তব্দ্যযপ্রে  

র্ানব্াহন (ইপ্রভ) ইত াপ্রসতেতম ভাে গপ্রে অজট ন  রতে। 

• কদতশ ই-সু্কর্ার, ইতে ট্রি  প্রি-হুইোর, ই-প্রর শা, ই- ার্ট  এব্ং ই-ব্াইত র 

মতো ব্যার্াপ্রর চাপ্রেে কোর্ তব্দ্যযপ্রে  র্ানব্াহতনর ভাতো চাপ্রহদা রত়েতে। 

ভারতে ব্যার্াপ্রর ইতে ট্রি  র্ান এব্ং জ্বাোনী কসে র্ানব্াহন িরু্প্রক্ত উভ়েই 

এত  অিতরর িপ্ররিূর  । 

 

ঘূপ্রেটঝ়ি 'গুলোব্' অন্ধ্রিরদ  ও ওপ্র়ি োি আঘোত কহরনরে 

• ' ূপ্রিটঝ়ি গুোব্' উের-িপ্রিম এব্ং সংেগ্ন িপ্রিম-মধয ব্তগািসাগতর আ াে 

হানার ির ভারতের আব্হাও়ো প্রব্ভাগ (IMD) ওপ্র়িশা এব্ং অন্ধ্রিতদতশর 

জনয 'করি অযাোর্ট ' জাপ্রর  তরতে।  ূপ্রিটঝ়ি গুোতব্র নাম রি  তরতে 

িাপ্র স্তান। "গুোব্" শেটি ইংতরপ্রজতে Rose ক  কব্াঝা়ে। েযান্ডফতের 

সম়ে, ব্াোতসর গপ্রেতব্গ  ন্টা়ে 90 প্র তোপ্রমর্ার এব্ং 100 প্র তোপ্রমর্ার হতে 

িাতর। 

• প্রব্শ্ব আব্হাও়ো সংস্থা/জাপ্রেসংত র অেটননপ্রে  ও সামাপ্রজ   প্রমশন ফর 

এপ্রশ়ো অযান্ড দয িযাপ্রসপ্রফ  (WMO/ESCAP) িযাতনে অন ট্রপ্রি যাে 

সাইতলানস (PTC) িারা িপ্ররচাপ্রেে সাইতলাতনর নাতমর োপ্রে াতে গুোব্ 

নামটি রত়েতে। এই িযাতনতে 13 টি কদশ রত়েতে র্ারা এই অঞ্চতে  ূপ্রিটঝত়ির 

নাম প্রনব্টাচন  তর। এই কদশগুপ্রে হে ভারে, ব্াংোতদশ, মা়োনমার, 

িাপ্র স্তান, মােিীি, ওমান, শ্রীেঙ্কা, োইেযান্ড, ইরান,  াোর, কসৌপ্রদ আরব্, 

সংরু্ক্ত আরব্ আপ্রমরশাহী এব্ং ইত়েতমন। 
 

 

ভোেত সে োে অরুেোচল িরদর  ‘পেশুেোম কুন্ড’ গর়ি কতোলোে  োি শুরু 

 রেরে  

ভারে সর ার অরুিাচে িতদতশর কোপ্রহে নদীর প্রনম্ন িাতন্ত ব্রহ্মিুে মােভূপ্রমতে 

এ টি প্রহনু্দ েীেটস্থান ‘Parshuram Kund’ এর উন্ন়েতনর জনয  াজ শুরু 

 তরতে। ির্টর্ন মন্ত্রিােত়ের েীেটর্াো িুনরুজ্জীব্ন, আধযাপ্রত্ম , কহপ্ররতর্জ 

অগতমনতর্শন ড্রাইভ (PRASHAD) প্রস্কতমর আওো়ে 37.88 ক াটি র্া ার 

ি ল্পটি অনুতমাপ্রদে হত়েপ্রেে। 

প্রস্কমটি সম্পর ট : 

• 'েীেটর্াো িুনরুজ্জীব্ন, আধযাপ্রত্ম , কহপ্ররতর্জ অগতমনতর্শন ড্রাইভ 

(PRASHAD) জােী়ে প্রমশন 2014-15 সাতে ভারে সর ার িারা সমূ্পিট 

আপ্রেট  সহা়েো়ে চােু  রা এ টি ক ন্দ্রী়ে খাে ি ল্প। 
 

কসোিোত কমরহপ্রি এব্িং িুপ্রেমো েোইস ওিোইন প্রিআই র্যোগ কপরিরে 

আসাতমর কহামতমি রাইস ও়োইন জুপ্র়িমা এব্ং রাজস্থাতনর কসাজাে কমতহপ্রন্দ 

(কহনা) প্রজআই র্যাগ কিত়েতে। এ টি প্রনপ্রদট ষ্ট কভৌতগাপ্রে  উৎতসর সাতে সম্পপ্র ট ে 

িিযগুপ্রেত  এ টি প্রজআই র্যাগ িদান  রা হ়ে। এ টি প্রজআই সাইন িদান 

শুধুমাে িতিযর উৎিপ্রেস্থে সনাক্ত  রতে সাহার্য  তর না ব্রং কদশী়ে 

প্রব্তশষতত্বর সেযো এব্ং প্রব্িিন প্রনপ্রিে  রতে সহা়েো  তর। 

িুপ্র়িমো সম্পর ট : 

• জুপ্র়িমা এ টি স্থানী়ে িানী়ে র্া ভাে প্রদত়ে তেপ্রর  রা হ়ে, র্া আসাতমর 

প্রিমাসা সম্প্রদা়ে িারা তেপ্রর  রা হ়ে। এটির নাম 'জু' শে কেত  এতসতে , 

র্ার অেট ও়োইন এব্ং প্রদমার অেট 'প্রদমাসার অন্তগটে'। প্রজআই র্যাগ িাও়োর 

জনয এটি উের -িূতব্টর িেম ঐপ্রেহযব্াহী কচাোই। 

কসোিোত কমরহপ্রি সম্পর ট : 

• কসাজাে কমতহপ্রন্দ কসাজাতে জন্মাতনা কমতহপ্রন্দ িাো কেত  উদ্ভূে 

িা ত প্রে ভাতব্ ব্তপ্রষ্টর জে ব্যব্হার  তর চাষ  রা হ়ে। 

 

Economy News 
 

ICRA 2022 অথটব্েরেে িনয ভোেরতে GDP বৃ্প্রিে পূব্টোনুমোন  রেরে 

9.00%  

• ICRA 2021-22 (FY22) অেটব্েতরর জনয ভারতের কমার্ কদশী়ে 

উৎিাদন (GDP) ব্তপ্রদ্ধর হার িূব্টানুমান ব্তপ্রদ্ধ  তর 9 শোংশ  তরতে । আতগ 

এই হার প্রেে 8.5%। এটি েক্ষ  রা র্া়ে কর্, 2020-21 সাতে 7.3 শোংতশর 

সংত াচতনর িতর, 2021-22 সাতে উিের ব্তপ্রদ্ধর সংখযা আশা  রা 

হত়েপ্রেে। 

•  তরানার েত েী়ে কেউ এর আশঙ্কা  তর GDP ব্তপ্রদ্ধর হার 9 %  রা হত়েতে । 

ICRA হে গুরগাাঁ ও প্রভপ্রে  কক্রপ্রির্ করটিং এতজপ্রি, র্া মুপ্রিজ 

 তিটাতরশতনর মাপ্রে ানাধীন। 
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Rankings & Reports 
 

• মুর   আম্বোপ্রন হুরুন ইপ্রন্ডিো িনী তোপ্রল ো 2021-এে  ীরষট আরেন  

• প্ররোত়েি ইন্ডাপ্রিতজর কচ়োরমযান মুত শ আম্বাপ্রন র্ানা দশম ব্ের IIFL 

ওত়েেে হুরুন ইপ্রন্ড়ো ধনীতদর োপ্রে া়ে শীতষট রত়েতেন। 2021 সাতে, োর 

কমার্ সম্পদ প্রেে 7,18,000 ক াটি র্া া । এপ্রদত , আদাপ্রন গ্রুতির 

কচ়োরমযান কগৌেম আদাপ্রন 5,05,900 ক াটি র্া ার সম্পদ প্রনত়ে প্রিেী়ে স্থাতন 

রত়েতেন। 2,36,600 ক াটি র্া ার সম্পদ প্রনত়ে োপ্রে া়ে েত েী়ে স্থাতন 

রত়েতে প্রশব্ নাদার এব্ং এইচপ্রসএে িরু্প্রক্তর িপ্ররব্ার। 
 

হুরুন ইপ্রন্ডিো িনী তোপ্রল ো 2021 সম্পর ট : 

• হুরুন ইপ্রন্ড়ো ধনী োপ্রে া 2021 অনুর্া়েী 15 কসতেম্বর, 2021 ির্টন্ত 1000 

ক াটি র্া া ব্া োর কব্প্রশ সম্পদ সহ কদতশর সব্তচত়ে ধনী ব্যপ্রক্ততদর নাম 

কদও়ো হত়েতে । হুরুন ইপ্রন্ড়ো ধনী োপ্রে া 2021 অনুর্া়েী 119 টি শহতরর 

1,007 জন ব্যপ্রক্তর কমার্ সম্পদ রত়েতে 1,000 ক াটি র্া া । এই প্ররতিার্ট  

অনুর্া়েী, ভারতে কমার্ 237 জন প্রব্প্রে়েতন়োর রত়েতে, র্া গে ব্েতরর 

েুেনা়ে 58 জন কব্প্রশ। 
 

 ীষট 10 এে মরিয অনযোনয িনী ভোেতীিেো হরলন: 

• এসপ্রি প্রহনু্দজা ও িপ্ররব্ার োপ্রে া়ে চেুেট স্থান কেত  দ্যই িদ প্রনতচ কনতম 

এতসতে। 

• এেএন প্রমেে এব্ং িপ্ররব্ার আর্ স্থান কব্ত়ি িঞ্চম স্থাতন অব্স্থান  তরতে । 

• প্রসরাম ইনপ্রেটিউর্ অফ ইপ্রন্ড়োর সাইরাস এস িুতনা়োল্লা ষষ্ঠ স্থান অপ্রধ ার 

 তরতেন। 

• এপ্রভপ্রনউ সুিারমাতর্ট র রাধাপ্র শান দামাপ্রন সপ্তম স্থান ধতর করতখতেন। 

• প্রব্তনাদ শাপ্রন্তোে আদাপ্রন এব্ং িপ্ররব্ার অষ্টম স্থাতন উতঠ এতসতে । 

• কুমার মগেম প্রব়্িো এব্ং আপ্রদেয প্রব়্িো গ্রুতির িপ্ররব্ার নব্ম স্থান অপ্রধ ার 

 তর আতে । 

• োপ্রে ার দশম স্থানটি লাউি প্রসপ্র উপ্ররটি ক াম্পাপ্রনর কজিতস্কোর জ়ে 

কচৌধুরী অপ্রধ ার  তর আতে । 

 

Business News 
 

NPCI 'অন-দয-কগো' কপরমন্ট সপ্রলউ রনে িনয YES ব্যোরেে সোরথ চুপ্রি 

 রেরে 

• নযাশনাে কিতমন্টস  তিটাতরশন অফ ইপ্রন্ড়ো (NPCI) কব্সর াপ্রর খাতের 

ঋিদাো ইত়েস ব্যাংত র সাতে িার্ট নারপ্রশি  তর নযাশনাে কিতমন্টস 

 তিটাতরশন অফ ইপ্রন্ড়োর (NPCI) িেম ধরতনর 'RuPay On-the-Go' 

 ন্টাক্টতেস কিতমন্ট সপ্রেউশন চােু  তরতে । 'RuPay On-the-Go' 

 ন্টাক্টতেস কিতমন্ট সপ্রেউশন হে মূেে এ টি িপ্ররধানতর্াগয কিতমন্ট 

সপ্রেউশন, র্া গ্রাহ তদর িপ্রেপ্রদন িপ্ররধান  রা প্রজপ্রনসিে কেত  কোর্ এব্ং 

ব়্ি মূতেযর কেনতদন  রতে সক্ষম  রতব্ । 

• এরফতে প্রফপ্রজ যাে  ািট  ব্হন  রার িত়োজনী়েো দূর হতব্ এব্ং গ্রাহ রা 

খুচরা প্রব্ক্র়ে ক ন্দ্রগুপ্রেতে RuPay  ন্টাক্টতেস-সক্ষম PoS- এ এটি ব্যব্হার 

 রতে িারতব্ন এব্ং প্রিতনর িত়োজন ো়িাই 5,000 র্া া ির্টন্ত িপ্ররতশাধ 

 রতে িারতব্ন। সমাধানটি এ টি সহজ ‘Tap, pay, go’ িদ্ধপ্রের উির 

প্রভপ্রে  তর তেরী । এটি প্রফনতর্  ইনিািা চার িার্ট নার প্রনওক্রযাি এব্ং 

মযানুফযা চাপ্ররং িার্ট নার কশশাসাইত়ের সহতর্াপ্রগো়ে চােু  রা হত়েতে। 

 

Appointment News 
 

প্রব্রনোদ আগেওিোল ASDC এে সভোপপ্রত প্রহসোরব্ প্রনযুি হরিরেন 

• অতর্াতমাটিভ প্রস্কে কিতভেিতমন্ট  াউপ্রিে (ASDC) অতর্াতমাব্াইে 

প্রশতল্পর প্রব্তনাদ আগরও়োেত  ক াম্পাপ্রনর সভািপ্রে প্রহতসতব্ প্রনরু্ক্ত  তরতে। 

ব্েট মাতন VE  মাপ্রশট়োে কভপ্রহত েস প্রেপ্রমতর্তি (প্রভইপ্রসপ্রভ)  মটরে 

আগরও়োে ব্যব্স্থািনা িপ্ররচাে  এব্ং িধান প্রনব্টাহী প্রনকুঞ্জ সংপ্র র স্থাতন এই 

িদ প্রনরু্ক্ত হন ।  

• ASDC এ  দশ  আতগ স্থাপ্রিে হত়েপ্রেে এব্ং ক ন্দ্রী়ে প্রশল্প ও জােী়ে 

দক্ষো উন্ন়েন  তিটাতরশন (NSDC) সহ শীষট প্রশল্প সপ্রমপ্রে - SIAM, 

ACMA এব্ং FADA িারা িচাপ্ররে হ়ে। এটি অতর্া প্রশতল্পর এ টি কসক্টর 

প্রস্কেস  াউপ্রিে, র্ার েক্ষয কদশত  স্ব়েংসমূ্পিট  তর কোো এব্ং স্ব়েংচাপ্রেে 

প্রশতল্পর িপ্রেতর্াপ্রগো ব্জা়ে রাখা। 

 

সুনীল  োর্োপ্রেিো ISA এে কচিোেমযোন প্রনব্টোপ্রচত হরলন  

• ইপ্রন্ড়োন কসাসাইটি অফ অযািভারর্াইজাসট (ISA) এর নেুন প্রনব্টাপ্রচে প্রনব্টাহী 

িপ্ররষদ সুনীে  ার্াপ্রর়ো, িধান প্রনব্টাহী  মট েট া, ভারে এব্ং সা ট , কগাদতরজ 

 নপ্রজউমার কিািাক্টস প্রেপ্রমতর্িত  ISA-র কচ়োরমযান প্রহসাতব্ প্রনব্টাপ্রচে 

 তরতে। সুনীে  ার্াপ্রর়ো গে িাাঁ চ ব্েতর ইপ্রন্ড়োন কসাসাইটি অফ 

অযািভারর্াইজাসট এর কনেত ত্ব প্রদত়েতেন । 

 

NSDL পদ্মিো চুনু্ডরুর  MD ও CEO প্রহসোরব্ প্রনরিোগ  রেরে 

িদ্মজা চুনু্দরুত  নযাশনাে প্রসপ্র উপ্ররটিজ প্রিতিাপ্রজর্প্ররজ (NSDL) এর ব্যব্স্থািনা 

িপ্ররচাে  এব্ং িধান প্রনব্টাহী  মট েট া (MD ও CEO) প্রহতসতব্ প্রনত়োগ  রা 

হত়েতে। প্রেপ্রন প্রজপ্রভ নাতগশ্বর রাও এর স্থাতন NSDL এর MD ও CEO প্রহসাতব্ 

প্রনরু্ক্ত হত়েতেন। ভারতে নযাশনাে প্রসপ্র উপ্ররটিজ প্রিতিাপ্রজর্প্ররজ প্রেপ্রমতর্ি 

(NSDL) এব্ং কসন্ট্রাে প্রসপ্র উপ্ররটিজ প্রিতিাপ্রজর্প্ররজ প্রেপ্রমতর্ি (CDSL) নাতম 

দ্যটি আমানে রত়েতে। উভ়ে আমানেই আমাতদর আপ্রেট  প্রসপ্র উপ্ররটিতজর দাপ্র়েত্ব 

সামো়ে । 
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পদ্মিো চুনু্ডরু সম্পর ট : 

• িদ্মজা চুনু্দরু অন্ধ্র প্রব্শ্বপ্রব্দযাে়ে কেত  ব্াপ্রিজয প্রব্ভাতগ কিাে গ্রাজুত়ের্ 

 তরতেন । ব্যাংপ্র ং কিাতমতন োর িা়ে 37 ব্েতরর অপ্রভজ্ঞো রত়েতে। প্রেপ্রন 

কসতেম্বর 2018 কেত  আগে 2021 ির্টন্ত ভারেী়ে ব্যাংত র MD ও 

CEO প্রহতসতব্  াজ  তরতেন । োর কে তহাল্ডার মযাতনজতমন্ট, প্রিপ্রজর্াে 

ট্রািফরতমশন, করগুতের্প্রর অযাতফ়োসট, আন্তজট াপ্রে  অপ্রভজ্ঞো এব্ং 

ড্রাইপ্রভং ইতনাতভশতন ব্যাি  অপ্রভজ্ঞো রত়েতে । 
 

ক প্রভনর িোে CMD CK েঙ্গনোথন নতুন AIMA সভোপপ্রত প্রহরসরব্ 

মরনোনীত হরিরেন  

ক প্রভনত ়োর িাইতভর্ প্রেপ্রমতর্তির কচ়োরমযান ও ব্যব্স্থািনা িপ্ররচাে  প্রস ক  

রগনােনত  এ  ব্েতরর জনয অে ইপ্রন্ড়ো মযাতনজতমন্ট অযাতসাপ্রসত়েশতনর 

(AIMA) সভািপ্রে িতদ প্রনরু্ক্ত  রা হত়েতে । প্রেপ্রন 2022 সাতের কসতেম্বর 

মাস অব্প্রধ এই িতদর দাপ্র়েতত্ব ো তব্ন । প্রেপ্রন হষট িপ্রে প্রসংহাপ্রন়োর স্থাতন এই 

িতদ প্রনরু্ক্ত হন । 

AIMA সম্পর ট : 

• AIMA ভারতে ব্যব্স্থািনা কিশার জােী়ে শীষট সংস্থা। এটি ভারতে 

ব্যব্স্থািনা কিশাত  আরও এপ্রগত়ে প্রনত়ে কর্তে প্রশল্প, সর ার, প্রশক্ষাপ্রব্দ এব্ং 

প্রশক্ষােীতদর সাতে  প্রনষ্ঠভাতব্  াজ  তর। 
 

কিস ট্রোে অব্ ইপ্রন্ডিোে কচিোেমযোন প্রহরসরব্ পুনপ্রনটব্টোপ্রচত হরলন অপ্রভ  

সে োে 

• কদতশর সব্তচত়ে ব়্ি প্রিপ্রম়োর প্রনউজ এতজপ্রি কিস ট্রাে অব্ ইপ্রন্ড়োর 

(প্রিটিআই) কচ়োরমযান িতদ অপ্রভ  সর ার িুনপ্রনটব্টাপ্রচে হতেন । অপ্রভ  

সর ার প্রব্প্রচে এ জন মানুষ, প্রর্প্রন ব্ই, খাব্ার, ও়োইন এব্ং প্রশল্পত  োর 

িধান ভােব্াসার মতধয গিনা  তরন । প্রেপ্রন 10 ব্ের ধতর রত়েে  ে াো 

গল্ফ লাতব্র (RCGC)  যাতেন প্রেতেন। দ্যই ব্েতরর কম়োতদর জনয 

সর াতরর িুনপ্রনটব্টাচনত  PTI-এর িপ্ররচােনা িষটদ এই তব্ঠত র অনুতমাদন 

প্রদত়েতে । 
 

কলফরর্নযোন্ট কিনোরেল গুেব্ীেপোল প্রসিং NCC-ে DG প্রহরসরব্ দোপ্রিত্ব গ্র্হে 

 েরলন  

• কেফতর্নযান্ট কজনাতরে গুরব্ীরিাে প্রসং জােী়ে  যাতির্ ক াতরর (NCC) 

34 েম মহািপ্ররচাে  প্রহতসতব্ দাপ্র়েত্ব গ্রহি  তরতেন। প্রেপ্রন কেফতর্নযান্ট 

কজনাতরে েরুি কুমার আইতচর স্থাতন এই িতদ প্রনরু্ক্ত হন । প্রেপ্রন 1987 

সাতে িযারাচুর্ করপ্রজতমতন্ট  প্রমশন োভ  তরপ্রেতেন। 

• প্রেপ্রন নযাশনাে প্রিতফি এ াতিপ্রম, খ়ি ও়োসো, ইপ্রন্ড়োন প্রমপ্রের্াপ্রর 

এ াতিপ্রম, কদরাদ্যন এব্ং NCC-র এ জন িাক্তন োে । প্রেপ্রন ওত়েপ্রেংর্তনর 

প্রিতফি সাপ্রভট তসস োফ  তেজ এব্ং ন়ো প্রদপ্রল্লর নযাশনাে প্রিতফি  তেজ 

ক াতসট অংশ প্রনত়েপ্রেতেন। কেফতর্নযান্ট কজনাতরে গুরব্ীরিাে প্রসং 

নাগােযান্ড এব্ং প্রস়োতচন প্রহমব্াতহর জপ্রগপ্রব্তরাধী িপ্ররতব্তশ ক াম্পাপ্রন 

 মান্ডার প্রেতেন। 

কদব্ব্রত মুর োপোিযোি অপ্রির্ বু্যরেো অফ সোকুট রল রনে িিোন প্রহসোরব্ প্রনব্টোপ্রচত 

হরিরেন  

ইউনাইতর্ি ব্রু়োপ্ররতজর িধান প্রব্িিন  মট েট া কদব্ব্রে মুতখািাধযা়ে 

সব্টসম্মপ্রেক্রতম 2021-2022 সাতের জনয অপ্রির্ বু্যতরা অফ সাকুট তেশতনর 

(ABC) কচ়োরমযান িতদ প্রনব্টাপ্রচে হন। কদব্ব্রে মুতখািাধযাত়ের 27 ব্েতররও 

কব্প্রশ অপ্রভজ্ঞো রত়েতে । প্রেপ্রন প্র ংপ্রফশার, হাইতনত ন এব্ং আমতেতের মতো 

ব্রযাতন্ডর িপ্ররচােনার দাপ্র়েত্ব িােন  রপ্রেতেন ।  

অপ্রির্ বু্যরেো অফ সোকুট রল ন সম্পর ট : 

• ABC এ টি অোভজন  িচেন-প্রনরীক্ষা সংস্থা। এটি ভারতে সংব্াদিে 

এব্ং মযাগাপ্রজন সহ িধান ি াশনার িচেনত  িেযপ্র়েে  তর এব্ং প্রনরীক্ষা 

 তর। 
 

গিট ন ব্রোউন কলোব্োল কহলথ ফোইনযোপ্রসিং এে িনয WHO এে েোষ্ট্রদূত প্রনযুি 

হরিরেন  

• WHO ইউনাইতর্ি প্র ংিতমর িাক্তন িধানমন্ত্রী গিট ন ব্রাউন কলাব্াে কহেে 

ফাইনযাপ্রিংত়ের জনয WHO-র অযাম্বাতসির প্রহসাতব্ প্রনরু্ক্ত হত়েতেন । 2009 

সাতের েন্ডন G20 শীষট সতম্মেতন োর কনেত তত্বর মাধযতম প্রিেী়ে মন্দা করাধ 

 রার জনয োত  ব্যাি ভাতব্  ত প্রেত্ব কদও়ো হ়ে। প্রেপ্রন ঋি, উন্নপ্রে এব্ং 

চা প্ররর িুনরুদ্ধাতরর জনয অপ্রেপ্ররক্ত 1.1 ট্রিপ্রে়েন িোর কজাগাত়ির জনয প্রব্শ্ব 

কনোতদর এ প্রেে  তরতেন । 

 

Banking News 
 

RBI ঋেদোতোরদে ARC এে  োরে িোপ্রলিোপ্রত কলোে প্রব্প্রিে অনুমপ্রত প্রদরিরে  

• ভারেী়ে প্ররজাভট  ব্যাঙ্ক ঋিদাোতদর/ব্যাঙ্কগুপ্রেত  এই ঋিদাোতদর িারা 

িোরিা প্রহসাতব্ কেিীব্দ্ধ  রা ঋিগুপ্রে সম্পদ িুনগটঠন সংস্থাগুপ্রেতে 

(ARCs) হস্তান্ততরর অনুমপ্রে প্রদত়েতে। জাপ্রে়োপ্রে ঋিসহ 60 প্রদতনরও কব্প্রশ 

সম়ে ধতর NPA প্রহসাতব্ কেিীব্দ্ধ ঋিগুপ্রে ARC কে স্থানান্তর  রার অনুমপ্রে 

কদও়ো হ়ে। FY19 কেত  FY21 এর মতধয ব্যাঙ্কগুপ্রে কমার্ 3.95-েক্ষ ক াটি 

র্া ার জাপ্রে়োপ্রের প্ররতিার্ট   তরতে । 
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এ োরন প্রব্প্রভন্ন আপ্রথট  ব্েরেে িনয ব্যোে বোেো িোপ্রলিোপ্রত প্রহসোরব্ কঘোপ্রষত 

ঋরেে পপ্রেসিং যোন েরিরে: 

• 2020-21 (FY21) এর জনয: 1.37 ট্রিপ্রে়েন র্া ার কোি জাপ্রে়োপ্রে প্রহসাতব্ 

ক াষিা  রা হত়েপ্রেে 

• 2019-20 (FY20) এর জনয: 1.81 ট্রিপ্রে়েন র্া ার কোি জাপ্রে়োপ্রে প্রহসাতব্ 

ক াষিা  রা হত়েপ্রেে 

• 2018-19 (FY19) এর জনয: 64,539 ক াটি র্া ার কোি জাপ্রে়োপ্রে প্রহসাতব্ 

ক াষিা  রা হত়েপ্রেে 

 

RBI প্রসপ্র উপ্রের্োইরি ন কনোর্ ইসুয  েোে িনয সব্টপ্রনম্ন টিপ্র রর্ে আ োে 

প্রনিটোেে  রে কে 

• ভারেী়ে প্ররজাভট  ব্যাঙ্ক েযান্ডািট  সম্পতদর প্রসপ্র উপ্ররর্াইতজশন সংক্রান্ত 

প্রনতদট প্রশ া জাপ্রর  তরতে। প্রনতদট প্রশ া অনুর্া়েী, প্রসপ্র উপ্ররর্াইতজশন কনার্ ইসুয 

 রার জনয সব্টপ্রনম্ন টিপ্র তর্র আ ার হতব্ 1 ক াটি র্া া।  

 

RBI িম্পর্  োরেপ্রিভ অযো  ন কেমওিো ট  কথর  ইপ্রন্ডিোন ওভোেপ্রসি 

ব্যোিং র  সপ্রেরি প্রদরিরে 

• ভারেী়ে প্ররজাভট  ব্যাঙ্ক ইপ্রন্ড়োন ওভারপ্রসজ ব্যাংত র (IOB) উির কেত  

িম্পর্  াতরপ্রক্টভ অযা শন (PCA) প্রব্প্রধপ্রনতষধ অিসারতির ক াষিা  তরতে 

। এই প্রসদ্ধান্তটি ব্যাং ত  ঋি কদও়োর কক্ষতে প্রব্তশষ  তর 

 তিটাতরশনগুপ্রেত  এব্ং কনর্ও়ো ট  ব্তপ্রদ্ধর কক্ষতে প্রনধটাপ্ররে প্রন়েম সাতিতক্ষ 

আতরা স্বাধীনো কদতব্ । IOB 2015 সাতে PCA এর অধীতন রাখা হত়েপ্রেে। 

• ইপ্রন্ড়োন ওভারপ্রসজ ব্যাং  এ টি প্রেপ্রখে িপ্রেশ্রুপ্রে প্রদত়েতে কর্ এটি সব্টপ্রনম্ন 

প্রন়েন্ত্র  মূেধন, কনর্ NPA এব্ং প্রেভাতরজ অনুিাতের প্রন়েম কমতন চেতব্ 

এব্ং RBI ক   াঠাতমাগে এব্ং িদ্ধপ্রেগে উন্নপ্রে সম্পত ট  অব্প্রহে  রতব্, 

র্া ব্যাঙ্কত  এই িপ্রেশ্রুপ্রে িূরতি অব্যাহে রাখতে সাহার্য  রতব্ । 

 

RBI ক ন্দ্রীি সে োরেে িনয 50,000 ক োটি র্ো োে WMA প্রলপ্রমর্ প্রনিটোেে 

 রেরে 

ভারেী়ে প্ররজাভট  ব্যাঙ্ক 2021-22 অেটব্েতরর প্রিেী়োতধটর অেটাৎ অতক্টাব্র 2021 

কেত  মাচট  2022 এর জনয Ways and Means Advances (WMA) এর সীমা 

প্রনধটারি  তরতে। এই সীমাটি হে 50,000 ক াটি র্া া । প্ররজাভট  ব্যাঙ্ক ব্েট মান 

িপ্ররপ্রস্থপ্রেতে ভারে সর াতরর সতগ আতোচনা  তর সীমা সংতশাধন  রার 

নমনী়েো ব্জা়ে রাখতব্। 

WMA/ওভোেড্রোরেে সুরদে হোে হরব্: 

• WMA এর জনয: করতিা করর্ 

• ওভারড্রাতের জনয: করতিা করতর্র উির দ্যই শোংশ  

Science & Technology 
 

অযোপরলে সহ-িপ্রতষ্ঠোতো প্রেভ ওিপ্রনিো  কিস েোর্ট -আপ িোইরভর্ে চোলু 

 রেরেন 

• অযািতের সহ-প্রনমটাো প্রেভ উজপ্রন়ো  'িাইতভর্র কিস' নাতম এ টি নেুন 

মহা াশ োর্ট -আি চােু  তরতেন, র্া প্রব্প্রে়েপ্রন়োর এেন মাস্ক, কজফ 

কব্তজাস এব্ং প্ররচািট  ব্রযানসতনর আপ্রধিতেযর কক্ষতে সম্ভাব্য িপ্রেতর্াপ্রগো 

এতনতে।  

• তব্প্রশ্ব  মহা াশ অেটনীপ্রে কর্সো এব্ং অযামাজতনর মতো অতন  শীষট 

ক াম্পাপ্রনত  আ ত ষ্ট  তরতে । এতে গতব্ষিা, উন্ন়েন, মহা াশ ির্টর্ন এব্ং 

মহা াতশর ব্যব্হার িভত প্রে  ার্টক্রম জপ্র়িে। ব্যাং  অফ আতমপ্রর া 

ভপ্রব্ষযিািী  তর কর্, মহা াশ অেটনীপ্রে 2030 সাতের মতধয আ াতর 

প্রেনগুতিরও কব্প্রশ হতব্, র্ার ব্াজার মূেয হতব্ 1.4 ট্রিপ্রে়েন িোর। 

 

Summits & Conference 
 

চতুথট ইরিো-মোপ্র ট ন স্বোস্থয িোিলগ নিোপ্রদপ্রিরত অনুপ্রষ্ঠত হরিরে 

ক ন্দ্রী়ে স্বাস্থয ও িপ্ররব্ার  েযাি িপ্রেমন্ত্রী িাঃ ভারেী িব্ীি িাও়োর প্রদপ্রল্লতে 

অনুপ্রষ্ঠে চেুেট ইতন্দা-ইউএস স্বাস্থয িা়েেতগ ভারেী়ে িপ্রেপ্রনপ্রধ দতের কনেত ত্ব 

প্রদত়েতেন। এই িা়েেতগর জনয মাপ্র ট ন িপ্রেপ্রনপ্রধ দতের কনেত ত্ব কদন ইউএস 

প্রিিার্ট তমন্ট অব্ কহেে অযান্ড প্রহউমযান সাপ্রভট তসস (HHS) -এর কলাব্াে 

অযাতফ়োতসটর িপ্ররচাে  প্রমতসস েত়েস কিস।  

িোিলগ সম্পর ট : 

• দ্যই কদতশর মতধয স্বাস্থয খাতে চেমান এ াপ্রধ  সহতর্াপ্রগো প্রনত়ে আতোচনা 

 রার জনয দ্যই প্রদতনর এই িা়েেগত  এ টি প্ল্যার্ফমট প্রহতসতব্ ব্যব্হার  রা 

হতব্। 

• এই রাউতন্ড আতোচনার জনয িপ্রর প্রল্পে প্রব্ষ়েগুপ্রে হে মহামারী সংক্রান্ত 

গতব্ষিা, ভযা প্রসন উন্ন়েন, এ  স্বাস্থয, জুতনাটি  এব্ং কভক্টর-ব্াপ্রহে করাগ, 

স্বাস্থয ব্যব্স্থা এব্ং স্বাস্থয নীপ্রে ইেযাপ্রদ । 

• ভারতের স্বাস্থয ও িপ্ররব্ার  েযাি মন্ত্রিাে়ে এব্ং মাপ্র ট ন রু্ক্তরাতের স্বাস্থয ও 

মানব্ কসব্া প্রব্ভাতগর মতধয স্বাস্থয কসক্টতরর কক্ষতে স্বাস্থয সুরক্ষা এব্ং 

প্রনরািোর মতো প্রব্ষ়েগুপ্রের উির এ টি MoU চূ়িান্ত  রা হত়েতে । 
 

িিোনমন্ত্রী কমোদী প্রনউইির ট  76তম UNGA -কত ব্িৃতো প্রদরলন  

• ভারতের িধানমন্ত্রী নতরন্দ্র কমাদী প্রনউই়েত ট  জাপ্রেসংত র সাধারি িপ্ররষতদর 

(UNGA) 76েম অপ্রধতব্শতন ব্ক্তত ো প্রদতেন । প্রেপ্রনই িেম প্রব্শ্বতনো প্রর্প্রন 

জাপ্রেসংত র সাধারি অপ্রধতব্শতন সন্ধ্যা 6.30র্া়ে ব্ক্তত ো প্রদতে চতেতেন । 

এর আতগ, িধানমন্ত্রী কমাদী 2019 সাতে জাপ্রেসংত র সাধারি িপ্ররষতদ 

ব্ক্তত ো প্রদত়েপ্রেতেন। 
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• 2021 সাতে জাপ্রেসংত র সাধারি িপ্ররষতদর অপ্রধতব্শতনর প্রেম প্রেে 

'building resilience through hope – to recover from Covid-19, 

rebuild sustainably, respond to the needs of the planet, respect 

the rights of people, and revitalise the United Nations.' 
 

িিোনমন্ত্রী কমোদী 38 তম িগপ্রত সভোি সভোপপ্রতত্ব  েরলন  

ক ন্দ্রী়ে ও রাজয সর াতরর এ াপ্রধ  ি ল্প, অপ্রভতর্াগ ও  মটসূপ্রচ ির্টাতোচনা 

 রতে িধানমন্ত্রী নতরন্দ্র কমাদী 38 েম িগপ্রে সভা়ে সভািপ্রেত্ব  রতেন । 

PRAGATI মাতন 'Pro-Active Governance and Timely 

Implementation'। তব্ঠত , িা়ে 50,000 ক াটি র্া া খরচ  তর আর্টি ি ল্প 

ির্টাতোচনার জনয কনও়ো হত়েপ্রেে। এর আতগ 37 টি িগপ্রে সভা়ে 14.39 েক্ষ 

ক াটি র্া া ির্টাতোচনা  রা হত়েপ্রেে । 

PRAGATI সম্পর ট : 

• PRAGATI হে এ টি উিা াঙ্ক্ষী ব্হুমুখী প্ল্যার্ফমট, র্া িধানমন্ত্রী কমাদী 

এ টি ইন্টাতরপ্রক্টভ প্ল্যার্ফমট প্রহসাতব্ মাচট  2015 সাতে চােু  তরপ্রেতেন । এর 

েক্ষয প্রেে সাধারি মানুতষর অপ্রভতর্াতগর কমা াতব্ো  রা এব্ং এ ই সাতে 

ভারে সর াতরর গুরুত্বিূিট  মটসূচী এব্ং ি ল্পগুপ্রে ির্টতব্ক্ষি ও ির্টাতোচনা 

 রা । 
 

অপ্রমত  োহ িথম 'িোতীি সমব্োি সরেলরন' ব্িৃতো প্রদরলন  

ক ন্দ্রী়ে স্বরােমন্ত্রী এব্ং সহতর্াপ্রগো মন্ত্রী, অপ্রমে শাহ ন়ো প্রদপ্রল্লর ইপ্রন্দরা গান্ধ্ী 

ইতন্ডার কেপ্রি়োতম িেম জােী়ে সমব্া়ে সতম্মেতনর (কসহ াপ্ররো সতম্মেন) 

উতিাধন  রতেন এব্ং প্রনতজর ব্ক্তব্য রাখতেন । প্রেপ্রন সমব্া়ে খাতের উন্ন়েতন 

সর াতরর দৃপ্রষ্ট ও করািমযাতির রূিতরখা প্রদত়েপ্রেতেন । 

সরেলন সম্পর ট : 

• এই সতম্মেনটি প্রেে ভারতের িেম সমব্া়ে সতম্মেন, র্া প্রব্শ্বব্যািী ভারেী়ে 

সমব্া়েগুপ্রেত  ত্বরাপ্রিে ও শপ্রক্তশােী  রার এ টি প্ল্যার্ফমট প্রহসাতব্  াজ 

 তর। 

• IFFCO, National Cooperative Federation of India, Amul, 

Sahakar Bharti, NAFED, KRIBHCO এব্ং স ে সমব্া়ে প্রমতে 

কর্ৌেভাতব্ সতম্মেনটি আত়োজন  তরতে । 

• এ টি স্বপ্রনভট র ভারতের স্বপ্ন ব্াস্তব্া়েতন অব্দান রাখতে প্রব্প্রভন্ন রাজয এব্ং 

কদশ জুত়ি প্রব্প্রভন্ন সমব্া়ে খাতের 2,100 এরও কব্প্রশ িপ্রেপ্রনপ্রধ সতম্মেতন 

অংশ প্রনত়েপ্রেতেন। 

 

Awards & Honours 
 

75 িন প্রদব্যোঞ্জন ক  হুনোেব্োি পুেস্কোরে ভূপ্রষত হরলন 

• নযাশনাে ইনপ্রেটিউর্ অফ রুরাে কিতভেিতমন্ট অযান্ড িঞ্চাত়েপ্রে রাজ, 

হা়েদ্রাব্াদ গ্রামীি উন্ন়েন মন্ত্রত র িতষ্ঠতিাষ ো়ে 15 টি রাতজযর 75 জন 

িপ্রেব্ন্ধ্ী িােীতদর হুনারব্াজ িুরস্কাতর ভূপ্রষে  তরতে । িপ্রন্ডে দীনদ়োে 

উিাধযাত়ের জন্মব্াপ্রষট ী এব্ং আজাদী  া অমতে মতহাৎসতব্র অংশ প্রহতসতব্ 

অতন্তযাদ়ে প্রদব্স উিেতক্ষ িুরস্কার িদান অনুষ্ঠাতনর আত়োজন  রা 

হত়েপ্রেে। 

Asiamoney 2021 Poll: HDFC Bank ভোেরতে সব্রচরি অসোমোনয 

ক োম্পোপ্রন 

• Asiamoney 2021 কিাে অনুর্া়েী, HDFC ব্যাঙ্ক ভারতের োপ্রে াভুক্ত 

ক াম্পানীর মতধয সব্তচত়ে কব্প্রশ কভার্ কিত়েতে, র্ার ফতে ব্যাঙ্কটি ভারতে 

‘ওভারঅে কমাে আউর্েযাপ্রন্ডং ক াম্পাপ্রন’-র িুরস্কার কিত়েতে । 2018 

সাতে জনমে কিাে শুরু হও়োর ির কেত  র্ানা চেুেট ব্ের ব্যাঙ্কত  

'ভারতের সব্টাপ্রধ  অসামানয ক াম্পাপ্রন - ব্যাংপ্র ং কসক্টর' প্রহতসতব্ প্রনব্টাপ্রচে 

 রা হত়েতে। কিােটির েক্ষয কদশ এব্ং কসক্টর িারা সব্টজনীনভাতব্ 

োপ্রে াভুক্ত ক াম্পাপ্রনগুপ্রেত  প্রচপ্রিে  রা এব্ং স্বী ত প্রে কদও়ো। 

 

2021  োপ্রি স্বরূপ ভোর্নগে প্রব্িিীরদে নোম কঘোষেো  েো হরিরে 

• প্রব্জ্ঞান ও িরু্প্রক্ত 2021 এর জনয শাপ্রন্ত স্বরূি ভার্নগর িুরস্কার 80েম 

িপ্রেষ্ঠা প্রদব্তস প্রব্জ্ঞান ও প্রশল্প গতব্ষিা িপ্ররষতদর (CSIR) জনয ক াষিা  রা 

হত়েপ্রেে।  

• িপ্রেব্ের জীব্প্রব্জ্ঞান, রসা়েন, গপ্রিে, িদােটপ্রব্জ্ঞান, প্রচপ্র ৎসা, ইপ্রঞ্জপ্রন়োপ্ররং 

এব্ং িতপ্রেব্ী, ব্া়ুেমণ্ডে, মহাসাগর এব্ং গ্রহপ্রব্জ্ঞাতন অব্দাতনর জনয CSIR 

45 ব্েতরর  ম ব়্েসী প্রব্জ্ঞানীতদর এই িুরস্কার িদান  তর। িুরস্কাতরর মতধয 

রত়েতে নগদ িাাঁ চ োখ র্া া িুরস্কার। 

• অনুষ্ঠান চো ােীন উিরােিপ্রে এম কভঙ্কাই়ো নাইিু CSIR -ক  িুনরা়ে 

উভাব্ন  রার িরামশট প্রদত়েপ্রেতেন । 

এ োরন 11 িন প্রব্জ্ঞোনী পুেস্কোরেে তোপ্রল ো েরিরে: 

িীব্ন প্রব্জ্ঞোন প্রব্ভোগ: 

• Dr Amit Singh, department of microbiology and cell biology, 

Indian Institute of Science, Bengaluru. 

• Dr Arun Kumar Shukla, department of biological sciences 

and bioengineering, Indian Institute of Technology Kanpur. 

েোসোিপ্রন  প্রব্জ্ঞোন প্রব্ভোগ: 

• Two researchers from the Jawaharlal Nehru Centre for 

Advanced Scientific Research, Bengaluru, Dr Kanishka 

Biswas from the International Centre of Materials Science and 

Dr T Govindaraju, from the Bio-organic Chemistry 

Laboratory, announced as recipients. 

পৃপ্রথব্ী, ব্োিুমণ্ডল, মহোসোগে এব্িং গ্র্হ প্রব্জ্ঞোন প্রব্ভোগ: 

• Dr Binoy Kumar Saikia from Coal and Energy Research 

Group, CSIR North East Institute of Science and Technology, 

Jorhat, was named recipient. 
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ইপ্রঞ্জপ্রনিোপ্রেিং প্রব্জ্ঞোন প্রব্ভোগ: 

• Dr Debdeep Mukhopadhyay, Department of Computer 

Science and Engineering, Indian Institute of Technology 

Kharagpur, received the award under the engineering sciences 

category. 

গপ্রেত প্রব্জ্ঞোন প্রব্ভোগ: 

• Dr Anish Ghosh, school of mathematics, Tata Institute of 

Fundamental Research, Mumbai. 

• Dr Saket Saurabh, The Institute of Mathematical Sciences, 

Chennai, were announced winners. 

প্রচপ্র ৎসো প্রব্জ্ঞোন: 

• Dr Jeemon Panniyammakal, Achutha Menon Centre for 

Health Science Studies, Sree Chitra Tirunal Institute for 

Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram. 

• Dr Rohit Srivastava, department of biosciences and 

bioengineering, Indian Institute of Technology Bombay. 

কভৌত প্রব্জ্ঞোন: 

• Dr Kanak Saha, from Pune’s Inter-University Centre for 

Astronomy and Astrophysics, received the award for physical 

sciences. 

 োপ্রি স্বরূপ ভোর্নগে পুেস্কোে সম্পর ট : 

• িুরস্কারটি এমন এ জন ব্যপ্রক্তত  িদান  রা হ়ে, প্রর্প্রন CSIR-এর মতে, 

মানপ্রব্  জ্ঞান এব্ং অগ্রগপ্রেতে গুরুত্বিূিট এব্ং অসামানয অব্দান করতখতেন। 

• ইরিরমরনে মোনপ্রব্  সিংগঠন নযোনরসন  েেোথী পুেস্কোে 2021 প্রিরতরে 

• ইত়েতমতনর এ টি মানপ্রব্  সংগঠনত  2021 UNHCR নানতসন শরিােী 

িুরস্কাতরর প্রব্জ়েী ক াষিা  রা হত়েতে। আপ্রমন জুব্রান  েতট   2017 সাতে 

িপ্রেপ্রষ্ঠে "প্রজে আেতব্না অযাতসাপ্রসত়েশন ফর প্রহউমযাপ্রনর্াপ্রর়োন 

কিতভেিতমন্ট" নাতম সংগঠনটি কদতশর সং াতের  ারতি ব্াস্তুচুযে হাজার 

হাজার ইত়েতমনীতদর সহা়েো ও জীব্ন রক্ষার জনয এই সম্মানজন  িুরস্কাতর 

ভূপ্রষে হত়েতে । 
 

 

Important Dates 
 

25 কসরেম্বে অরিযোদি প্রদব্স পোপ্রলত হল  

• ভারতে িপ্রন্ডে দীনদ়োে উিাধযাত়ের জন্মব্াপ্রষট ী উিেতক্ষ িপ্রে ব্ের 25 

কসতেম্বর অতন্তযাদ়ে প্রদব্স প্রহসাতব্ িােন  রা হ়ে। অতন্তযাদ়ে এর অেট হে 

"দপ্ররদ্রেম দপ্ররদ্রতদর উন্নপ্রে সাধন  রা" ব্া "কশষ ব্যপ্রক্তর উত্থান"। কমাদী 

সর ার 25 কসতেম্বর, 2014 োপ্ররতখ প্রদনটি িােতনর ক াষিা  তর এব্ং 

2015 সাে কেত  আনুষ্ঠাপ্রন ভাতব্ এই প্রদনটি উদর্াপ্রিে হ়ে। 
 

প্রব্ে পযটর্ন প্রদব্স: 27 কসরেম্বে 

• প্রব্শ্ব ির্টর্ন প্রদব্স িপ্রে ব্ের 27কশ কসতেম্বর প্রব্শ্বব্যািী িাপ্রেে হ়ে। এই 

প্রদব্তসর উতেশয হে আন্তজট াপ্রে  সম্প্রদাত়ের মতধয ির্টর্তনর ভূপ্রম া 

সম্পত ট  সতচেনো ব্তপ্রদ্ধ  রা এব্ং এটি প্রব্শ্বব্যািী সামাপ্রজ , সাংস্কত প্রে , 

রাজননপ্রে  এব্ং অেটননপ্রে  মূেযতব্াধত   ীভাতব্ িভাপ্রব্ে  তর ো িদশটন 

 রা। চেমান মহামারীর সমত়ে ির্টর্ন খাে সম্পত ট  সতচেনো ব্া়িাতনা অপ্রে 

গুরুত্বিূিট  ারি গে ব্ের মহামারীটির ফতে প্রব্শ্বব্যািী 90% কহপ্ররতর্জ সাইর্ 

ব্ন্ধ্ হত়ে প্রগত়েপ্রেে এব্ং গ্রামীি সম্প্রদাত়ের মতধয অতন  েরুি নাগপ্রর  

কব্ ার হত়ে প্রগত়েপ্রেে । 

• প্রব্শ্ব ির্টর্ন প্রদব্স 2021 -এর প্রেম হে "Tourism for Inclusive 

Growth"।  

প্রদনটিে ইপ্রতহোস: 

• 1980 সাে কেত , প্রব্শ্ব ির্টর্ন প্রদব্স সারা প্রব্তশ্ব িপ্রে ব্ের 27 কসতেম্বর 

িাপ্রেে হ়ে।  
 

প্রব্ে পপ্রেরব্  স্বোস্থয প্রদব্স: 26 কসরেম্বে 

• িপ্রে ব্ের 26 কসতেম্বতর ইন্টারনযাশনাে কফিাতরশন অফ 

এনভা়েরনতমন্টাে কহেে (IFEH) প্রব্শ্বব্যািী িপ্ররতব্শ স্বাস্থয প্রদব্স প্রহসাতব্ 

িােতনর ক াষিা  তর । প্রব্শ্বব্যািী িপ্ররতব্শগে স্বাতস্থযর গুরুত্বিূিট  াতজ 

আতো িাে  রার জনয এই প্রদব্সটি িাপ্রেে হ়ে। ব্েট মান িপ্ররপ্রস্থপ্রেতে প্রদনটি 

খুব্ই গুরুত্বিূিট  ারি প্রব্তশ্বর কব্প্রশরভাগ অংশই চেমান  তরানাভাইরাস 

জপ্রনে মহামারীর িপ্ররপ্রস্থপ্রে কেত  িুনরুদ্ধাতরর  াজ  তর চতেতে।  

• 2021 প্রব্শ্ব িপ্ররতব্শ স্বাস্থয প্রদব্তসর প্রেম : Prioritizing Environmental 

Health for healthier communities in the global recovery. 

 

প্রব্ে িলোতে প্রদব্স: 28 কসরেম্বে 

• িপ্রে ব্ের 17 কসতেম্বর প্রব্শ্ব জোেঙ্ক প্রদব্স প্রহসাতব্ িাপ্রেে হ়ে । এই প্রদনটি 

িােতনর উতেশয হে মানুষ এব্ং িািীর উির জোেঙ্ক করাতগর িভাব্ 

সম্পত ট  সতচেনো ব্তপ্রদ্ধ  রা, প্র ভাতব্ করাগ িপ্রেতরাধ  রা র্া়ে এব্ং 

জোেঙ্ক প্রন়েন্ত্রতির িতচষ্টা গ্রহি  রা র্া়ে কস প্রব্ষত়ে েেয ও িরামশট িদান 

 রা । এটি 2021 প্রব্শ্ব জোেঙ্ক প্রদব্তসর 15 েম সংস্করি। 
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• 2021 সাতের প্রব্শ্ব জোেঙ্ক প্রদব্তসর প্রেম হে 'Rabies: Facts, not 

Fear'। প্রদনটি ফরাপ্রস রসা়েনপ্রব্দ এব্ং মাইতক্রাব্াত়োেপ্রজে েুই িাস্তুতরর 

মতেুযব্াপ্রষট ী উিেতক্ষ িাপ্রেে হ়ে । 

 

29 কসরেম্বে প্রব্ে হৃদি প্রদব্স প্রহসোরব্ পোপ্রলত হল  

হৃদতরাগ এব্ং সংপ্রিষ্ট স্বাস্থয সমসযার িপ্ররসতরর িপ্রে মানুতষর দৃপ্রষ্ট আ ষটি  রার 

জনয িপ্রেব্ের 29 কসতেম্বর প্রব্শ্ব হার্ট  প্রদব্স িাপ্রেে হ়ে। এই প্রদনটি হৃদতরাগ ও 

কিা  সহ  াপ্রিট ওভাসকুোর প্রিপ্রজজ (প্রসপ্রভপ্রি) সম্পত ট  সতচেনো সতপ্রষ্ট  রার 

জনয িপ্রেব্ের িাপ্রেে হ়ে এব্ং এই প্রদনটি িপ্রেতরাধমূে  ও প্রন়েন্ত্রি ব্যব্স্থা েুতে 

ধতর। হৃদতরাগ এব্ং কিা  সহ  াপ্রিট ওভাসকুোর করাগ সম্পত ট  সতচেনো ব্তপ্রদ্ধর 

জনয ও়োল্ডট  হার্ট  কফিাতরশন এই প্রদনটি চােু  তরতে। 

এ ব্ের প্রব্শ্ব হার্ট  প্রদব্তসর প্রেম হে "Use Heart to Connect"। 

প্রদনটিে ইপ্রতহোস: 

• 1999 সাতে ও়োল্ডট  হার্ট  কফিাতরশন (WHF) প্রব্শ্ব স্বাস্থয সংস্থার (WHO) 

সহতর্াপ্রগো়ে প্রব্শ্ব স্বাস্থয প্রদব্সটি িপ্রেপ্রষ্ঠে  তরপ্রেে । ব্াপ্রষট  এই অনুষ্ঠাতনর 

ধারিাটি WHF- এর সভািপ্রে অযান্টপ্রন কব্ইস কদ েুনা চােু  তরপ্রেতেন। 

মূেে, কসতেম্বতরর কশষ রপ্রব্ব্ার প্রব্শ্ব হার্ট  প্রদব্স িােন  রা হত়েপ্রেে । িেম 

উদর্ািনটি 2000 সাতের 24 কসতেম্বর হত়েপ্রেে। 

 

আিিট োপ্রত   প্রফ প্রদব্স: 01 অরিোব্ে 

িপ্রেব্ের, 1 অতক্টাব্র  প্রফর ব্যব্হাতরর উদর্ািন এব্ং িচাতরর জনয আন্তজট াপ্রে  

 প্রফ প্রদব্স প্রহসাতব্ িাপ্রেে হ়ে । অতনত ই আতেন র্ারা প্রব্শ্বাস  তরন কর্  প্রফ 

োতদর স্বাতস্থযর উির খারাি িভাব্ কফেতে িাতর, োই এই প্রদতন এই িানীত়ের 

প্রব্প্রভন্ন উি াপ্ররো সম্পত ট  মানুষত  অব্গে  রা হ়ে। আন্তজট াপ্রে   প্রফ প্রদব্তস, 

 প্রফ প্রশতল্পর সাতে রু্ক্ত ব্যপ্রক্ততদর  তঠার িপ্ররেম এব্ং িতচষ্টাত  স্বী ত ে কদও়ো 

হ়ে । 

প্রদনটিে ইপ্রতহোস: 

• 2015 সাতে িেমব্াতরর জনয আন্তজট াপ্রে   প্রফ প্রদব্স িাপ্রেে হ়ে। 

আন্তজট াপ্রে   প্রফ সংস্থা (ICO) 2014 সাতে প্রদনটি সমস্ত  প্রফ কিমীতদর 

জনয উৎসগট  রার প্রসদ্ধান্ত প্রনত়েপ্রেে, প্র ন্তু িেম আনুষ্ঠাপ্রন   প্রফ প্রদব্স 

2015 সাতে প্রমোতন চােু হত়েপ্রেে। প্রব্প্রভন্ন কদশ প্রব্প্রভন্ন োপ্ররতখ োতদর প্রনজস্ব 

জােী়ে  প্রফ প্রদব্স উদর্ািন  তর। 1997 সাতে, ICO িেমব্াতরর জনয চীতন 

আন্তজট াপ্রে   প্রফ প্রদব্স উদর্ািন  তরপ্রেে এব্ং িতর 2009 সাতে 

োইও়োতন প্রদনটি উদর্াপ্রিে হ়ে । কনিাে 2005 সাতের 17 নতভম্বর িেম 

আন্তজট াপ্রে   প্রফ প্রদব্স িােন  তরপ্রেে । 

Sports News 
 

লুইস হযোপ্রমল্টন 2021 েোপ্র িোন গ্র্যোন্ড প্রিক্স প্রিতরলন  

• েুইস হযাপ্রমল্টন (মাপ্রসটপ্রিজ-কগ্রর্ প্রব্রতর্ন), F1 রাপ্রশ়োন গ্রযান্ড প্রিক্স 2021 

প্রজেতেন । এটি োর 100 েম গ্রযান্ড প্রিক্স জ়ে। এটি হযাপ্রমল্টতনর এই 

কমৌসুতমর িঞ্চম জ়ে এব্ং জুোইত়ে প্রব্রটিশ গ্রযান্ড প্রিতক্সর ির এটি োর িেম 

জ়ে। মযাক্স ভােট াতিন (করি বু্ে-কনদারেযান্ডস) প্রিেী়ে এব্ং  াতেটাস 

সাইনজ জুপ্রন়ের (কফরাপ্রর-কিন) রাপ্রশ়োন গ্রযান্ড প্রিক্স 2021-এ েত েী়ে স্থান 

অপ্রধ ার  তরন। 

 

ভোেত 2021 তীেিোপ্রি প্রব্ে চযোপ্রম্পিনপ্র রপ প্রতনটি কেৌপয পদ  প্রিরতরে  

• টিম ইপ্রন্ড়োর েীরন্দাজরা রু্ক্তরাতের সাউে িাত ার্া, ই়োঙ্কর্তন অনুপ্রষ্ঠে 

2021 সাতের ও়োল্ডট  আচট াপ্রর চযাপ্রম্প়েনপ্রশতি প্রেনটি করৌিয িদ  প্রজতেতে ।  

• প্রব্জ়েও়ো়িার কভনম কজযাপ্রে সুতরখা িেম ভারেী়ে মপ্রহো প্রর্প্রন েীরন্দাজ 

প্রহতসতব্ প্রব্শ্ব চযাপ্রম্প়েনপ্রশতি প্রেনটি করৌিয িদ  প্রজতেপ্রেতেন। 25 ব্ের ব়্েসী 

কভনম কজযাপ্রে সুতরখা প্রেনটি প্রব্ভাতগর িপ্রেটিতে িদ  কজো িেম 

কখতো়োর । 

 

সোপ্রনিো প্রমিট ো ও ঝোিং শুিোই অস্ট্রোভো ওরপন WTA িোব্লস প্র রেোপো 

প্রিতরলন 

• কচ  িজােতন্ত্রর অিাভা ওতিতন মপ্রহোতদর িাব্েতসর ফাইনাতে ভারতের 

সাপ্রন়ো প্রমজট া এব্ং োর চীনা সগী ঝাং শু়োই মপ্রহো িাব্েতসর প্রশতরািা 

প্রজতেতেন। প্রিেী়ে ব্াোই ত ে ইতন্দা-চীনা জুটি আতমপ্রর ার ক র্প্রেন 

প্রক্রপ্রি়োন এব্ং প্রনউপ্রজেযাতন্ডর ইপ্ররন রাউর্প্রেতফর েত েী়ে ব্াোই জুটিত  এ  

 ণ্টা চার প্রমপ্রনতর্ 6-3 6-2 কস্কাতর িরাপ্রজে  তর। 

• গে মাতস মাপ্র ট ন রু্ক্তরাতে WTA 250 প্রলভেযান্ড ইতভতন্ট রানাসটআি 

হও়োর ির এটি সাপ্রন়োর প্রিেী়ে ফাইনাে প্রেে। 

 

কর্োপ্র ও অপ্রলপ্রম্প  পদ িোপ্ত রুপ্রপিে পোল প্রসিং হপ্র  কথর  অব্সে কঘোষেো 

 রেরেন 

• অপ্রেপ্রম্পত র কব্রাঞ্জ িদ জ়েী ভারেী়ে হপ্র  কখতো়ো়ি, রূপ্রিন্দর িাে প্রসং 

েরুি ও িপ্রেভাব্ান কখতো়ো়িতদর িে তেপ্রর  রার জনয আন্তজট াপ্রে  হপ্র  

কেত  অব্সতরর ক াষিা  তরতেন । 30 ব্ের ব়্েসী রূপ্রিন্দর িাে প্রসং োর 

13 ব্েতরর হপ্র   যাপ্রর়োতর 223 মযাতচ ভারেী়ে হপ্র  দতের িপ্রেপ্রনপ্রধত্ব 

 তরপ্রেতেন। প্রেপ্রন জুোই -আগে 2021-এ অনুপ্রষ্ঠে 2020 গ্রীষ্ম ােীন 

কর্াপ্র ও অপ্রেপ্রম্পত  কব্রাঞ্জ িদ  জ়েী ভারেী়ে হপ্র  দতের সদসয প্রেতেন । 

 

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


Weekly Current Affairs PDF in Bengali | 25 September to 1 October 
 

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

 

কপ োদোে ব্ক্সোে মযোপ্রন পযোকুইিোও ব্প্রক্সিং কথর  অব্সরেে কঘোষেো  রেরেন 

• 26 ব্ের এব্ং 72 টি কিশাদার ে়িাইত়ের িতর িাক্তন প্রব্শ্ব চযাপ্রম্প়েন মযাপ্রন 

িযাকুই়োও কিশাদার ব্প্রক্সং কেত  অব্সতরর ক াষিা  তরতেন । 1995 সাতে 

16 ব্ের ব়্েতস প্রেপ্রন কিশাগেভাতব্ প্রনতজর  যাপ্রর়োর শুরু  তরন। প্রেপ্রন িেম 

ব্ক্সার প্রহতসতব্ িাাঁ চটি প্রভন্ন ওজতনর লাতস চযাপ্রম্প়েনপ্রশি প্রজতেপ্রেতেন । 

এো়িা প্রেপ্রন চারটি প্রভন্ন দশত  প্রব্শ্ব চযাপ্রম্প়েনপ্রশি কজো এ মাে ব্ক্সার। 

 

ভোেতীি মপ্রহলো দল তোরদে িথম কগোলোপী ব্রলে কর্ে ক রলরে 

• 30 কসতেম্বর অতিপ্রে়োর কুইিেযান্ডতনর  ারারারা ওভাতে ভারে ও 

অতিপ্রে়োর মপ্রহো দতের মতধয িেম কগাোিী ব্তের প্রদন ও রাতের কর্ে 

মযাচ অনুপ্রষ্ঠে হতচ্ছ । BCCI এব্ং প্রক্রত র্ অতিপ্রে়ো িূিট প্রসপ্ররতজ এ টি 

কর্ে কখেতে চা়ে । এই মযাচটিতে ভারেী়ে দতের কনেত ত্ব প্রদতচ্ছন প্রমোপ্রে 

রাজ। 

• মপ্রহোতদর অযাতশতজর সম়ে অতিপ্রে়ো প্রসিপ্রনতে 2017 সাতে ইংেযাতন্ডর 

প্রব্রুতদ্ধ িেম কগাোিী ব্তের কর্ে মযাচ কখতেপ্রেে। দ্যই দে সব্টতশষ 2006 

সাতে অযাপ্রিতেতি এ টি কর্ে কখতেপ্রেে কর্খাতন জ়েী হত়েপ্রেে । 

 

ইিংলযোরন্ডে প্রির র্োে মঈন আলী কর্ে কথর  অব্সরেে কঘোষেো  রেরেন  

• ইংেযান্ড প্রক্রত র্ অেরাউন্ডার মঈন আেী কর্ে মযাচ  যাপ্রর়োর কেত  

অব্সতরর ক াষিা  রতেন । 34 ব্ের ব়্েসী মঈন আপ্রে 2014 সাতে কর্ে 

প্রক্রত তর্ অপ্রভতষ   তরপ্রেতেন এব্ং 64 টি কর্ে মযাতচ ইংেযাতন্ডর হত়ে 

িপ্রেপ্রনপ্রধত্ব  তরপ্রেতেন। প্রেপ্রন িাাঁ চব্ার িাাঁ চটি উইত র্ সহ 195 টি কর্ে 

উইত র্ কনন এব্ং প্রেপ্রন প্রনতজর কর্ে  যাপ্রর়োতর িাাঁ চটি কর্ে কসঞু্চপ্ররও 

 তরন। মঈন আপ্রে অব্শয ইংেযাতন্ডর হত়ে সীপ্রমে ওভাতরর প্রক্রত র্ কখো 

চাপ্রেত়ে র্াতব্ন। 

 

মোেোে োিট  দোব্ো চযোপ্রম্পিন মযোগনোস  োলটরসনর  কলোব্োল আম্বোসোিে 

প্রহরসরব্ প্রনরিোগ  রেরে 

• ফাইনযাপ্রি়োে সাপ্রভট স ক াম্পাপ্রন, মাোর ািট  ইন তিটাতরতর্ি সব্ট াতের 

সতব্টাি করটিং িাপ্ত দাব্া কখতো়ো়ি মযাগনাস  ােটতসনত  ক াম্পাপ্রনর 

কলাব্াে ব্রযান্ড অযাম্বাতসির প্রহতসতব্ প্রনরু্ক্ত  তরতে । এই িদতক্ষিটি 

মাোর াতিট র ক্রী়িা িতষ্ঠতিাষ োর োপ্রে াতে দাব্া কর্াগ  রার এ টি 

িদতক্ষতির অংশ।  

• নরওত়ের দাব্া গ্র্যোন্ডমোেোে মযোগনোস  োলটরসন প্রলওরনল কমপ্রস, নোওপ্রম 

ওসো ো, প্রিেোল িোন এব্ং িযোন  োর্ট োরেে মতো কপ্ল়্োরতদর মতো 

অনযানয িপ্রেতর্াপ্রগোমূে  কখতো়ো়িতদর সাতে প্রনতজর নাম রু্ক্ত  রতেন । 

কেোপ্রহত  মটো িথম ক রলোিো়ি প্রযপ্রন আইপ্রপএরল এ টি দরলে প্রব্রুরি এ  

হোিোে েোন  রেরেন  

• আবু্ ধাপ্রব্র কশখ জাত়েদ কেপ্রি়োতম  ে াো নাইর্ রাইিাতসটর (KKR) 

প্রব্রুতদ্ধ মুম্বাই ইপ্রন্ড়োতির (MI) মযাতচ করাপ্রহে শমটা ইপ্রন্ড়োন প্রিপ্রম়োর প্রেতগর 

(IPL ) ইপ্রেহাতসর িেম ব্যার্সমযান প্রহতসতব্ এ টি দতের প্রব্িতক্ষ 1000 

রান  রতেন । 34 ব্ের ব়্েসী এই মুম্বাই ইপ্রন্ড়োি এর কখতো়ো়ি চেুেট 

ওভাতর এই  ত প্রেত্ব অজট ন  তরন। করাপ্রহে এখনও অব্প্রধ ক ত আতরর 

প্রব্রুতদ্ধ 46.13 গ়ি এব্ং 132.16 এর িাই  করর্ প্রনত়ে 1015 রান  তরতেন, 

র্ার মতধয ে়েটি অধটশে  এব্ং এ  শে  রত়েতে। 

 

ICC টি -কর্োরিপ্রন্ট প্রব্ে োরপে সিংগীত লঞ্চ  রেরে 

• ইন্টারনযাশনাে প্রক্রত র্  াউপ্রিে আসন্ন টি -কর্াত়েপ্রন্ট প্রব্শ্ব াতির জনয 

আনুষ্ঠাপ্রন  সংগীে এব্ং ভারেী়ে ব্যাটিং মহাোর া প্রব্রার্ ক াহপ্রে এব্ং 

ওত়েে ইপ্রন্ডতজর অপ্রধনা়ে   াইরন কিাোতিট র 'অব্োর' সমপ্রিে এ টি 

 যাতম্পইন প্রফতের সূচনা  তরতে। গানটি রচনা  তরতেন ব্প্রেউতির সংগীে 

িপ্ররচাে  অপ্রমে প্রেতব্দী । এ টি অযাপ্রনতমতর্ি প্রফে তেরী  রা হত়েতে, 

কর্খাতন টি -কর্াত়েপ্রন্ট প্রক্রত তর্ প্রনত়োপ্রজে প্রব্শ্বব্যািী েরুি ভক্ততদর এব্ং 

কখোর সব্তচত়ে ব়্ি সুিারোরতদর অন্তভুট ক্ত  রা হত়েতে । 

• 17 অতক্টাব্র কেত  ওমান এব্ং সংরু্ক্ত আরব্ আপ্রমরশাপ্রহতে রু্নটাতমন্টটি শুরু 

হতব্ । ফাইনাে 14 নতভম্বর দ্যব্াইত়ে অনুপ্রষ্ঠে হতব্। 

 

আরমপ্রে ো ইউরেোপর  হোপ্রেরি েোইিোে  োপ গলফ রু্নটোরমরন্ট িিী হরিরে  

• মাপ্র ট ন রু্ক্তরাে 2021 রাইিার  াি প্রজতেতে । রুপ্র   প্রেন কমাপ্রর াও়ো 

চূ়িান্ত অধট-িত়েন্ট অজট ন  তর 19-9-এ জ়ে প্রনপ্রিে  তরতে, র্া রাইিার 

 াতির ইপ্রেহাতস জত়ের সব্তচত়ে ব়্ি ব্যব্ধাতন জ়ে । 

 

Obituaries 
 

প্রব্ যোত নোেী অপ্রি োে  মী এব্িং কলপ্র  ো  মলো ভোপ্রসন িিোত হরলন  

• নারী অপ্রধ ার  মী এব্ং প্রব্খযাে কেপ্রখ া  মো ভাপ্রসন  যািাতরর সাতে 

ে়িাই  তর মারা কগতেন । প্রেপ্রন 1970 এর দশত  উন্ন়েনমূে  ইসুযতে  াজ 

শুরু  তরপ্রেতেন এব্ং প্রেপ্রন প্রেগ সমো, প্রশক্ষা, মানব্ উন্ন়েন এব্ং 

গিমাধযতমর উির দৃপ্রষ্ট প্রনব্দ্ধ  তরন । প্রেপ্রন প্রেতেন এ জন প্রব্প্রশষ্ট  প্রব্ এব্ং 

কেখ  । প্রেপ্রন প্রেগ েত্ত্ব এব্ং নারীব্াদ প্রনত়ে ব্ই কেতখন, র্া 30 টিরও কব্প্রশ 

ভাষা়ে অনুব্াদ  রা হত়েপ্রেে । 
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Defence News 
 

িপ্রতেক্ষো মন্ত্র  118 টি অিুট ন Mk-1A র্যোরেে অিট োে প্রদরিরে 

িপ্রেরক্ষা মন্ত্রিাে়ে ভারেী়ে কসনাব্াপ্রহনীর জনয 118 টি িধান রু্দ্ধ র্যাং , এমপ্রব্টি 

অজুট ন Mk-1A প্র নতে চতেতে | এই অিট াতরর মূেয প্রেে 7,523 ক াটি র্া া। 

এটি িপ্রেরক্ষা খাতে কম  ইন ইপ্রন্ড়ো উতদযাগত  সমেটন  রতব্ এব্ং এটি 

আত্মপ্রনভট র ভারতের েক্ষয অজট তন সহা়েো  রতব্। 
 

DRDO ‘আ ো  িোইম প্রমসোইল’ পেীক্ষো সফলভোরব্ পপ্রেচোলনো  রেরে 

• প্রিতফি প্ররসাচট  অযান্ড কিতভেিতমন্ট অগটানাইতজশন (DRDO) ওপ্র়িশার 

চপ্রন্ডিুর, ইপ্রন্টতগ্রতর্ি কর্ে করঞ্জ (ITR) কেত  আ াশ প্রমসাইতের নেুন 

সংস্করি ‘আ াশ িাইম’ এর িেম িরীক্ষামূে  ফ্লাইর্ সফেভাতব্ িপ্ররচােনা 

 তরতে। এই িরীক্ষামূে  উ়িাতনর সাফেয প্রব্শ্বমাতনর কক্ষিিাস্ত্র ব্যব্স্থার 

ন শা ও উন্ন়েতন DRDO এর দক্ষো িদশটন  তর।  

 

Books & Authors 
 

প্রনরুপমো েোও েপ্রচত “The Fractured Himalaya” নোম  এ টি ব্ই 

ি োপ্র ত হল  

• প্রনরুিমা রাও রপ্রচে“The Fractured Himalaya: How the Past 

Shadows the Present in India-China Relations” নাম  এ টি ব্ই 

ি াপ্রশে হত়েতে। ব্ইটিতে ভারে ও চীতনর মতধয প্রব্েত ট র উৎিপ্রে  ীভাতব্ 

এ টি জীব্ন্ত ইপ্রেহাতসর অংশ হত়ে উতঠতে ো ব্িটনা  রা হত়েতে । প্রনরুিমা 

রাও হতেন এ জন িাক্তন িররাে সপ্রচব্। 

 

ওরল কসোিোইেো 'Chronicles from the Land of the Happiest People 

on Earth' নোম  ব্ই ি োপ্র ত  রেরে  

• ওতে কসা়োইঙ্কা রপ্রচে "Chronicles from the Land of the Happiest 

People on Earth" নাম  এ টি উিনযাস ি াপ্রশে হত়েতে। ওতে 

কসা়োইঙ্কা সাপ্রহতেয আপ্রি ার িেম কনাতব্ে প্রব্জ়েী। প্রেপ্রন 1973 সাতে োাঁ র 

কশষ উিনযাস "Season of Anomy" প্রেতখপ্রেতেন। প্রেপ্রন িা়ে 50 ব্ের ির 

এ টি নেুন উিনযাস প্রনত়ে প্রফতর আতসন। োর উতল্লখতর্াগয নার্ত র মতধয 

রত়েতে "The Jero Plays", "The Road", "The Lion and the Jewel", 

"Madmen and Specialists" এব্ং "From Zia, With Love"। 
 

প্রব্িি কগো রলে কল ো 'The Long Game: How the Chinese Negotiate 

with India' নোম  এ টি ব্ই ি োপ্র ত হল  

• প্রব্জ়ে কগাখতে রপ্রচে "The Long Game: How the Chinese 

Negotiate with India" নাম  এ টি ব্ই ি াপ্রশে হত়েতে । এই নেুন 

ব্ইত়ে প্রেপ্রন ভারতের িাক্তন িররাে সপ্রচব্ প্রব্জ়ে কগাখতের ে়েটি ঐপ্রেহাপ্রস  

এব্ং সাম্প্রপ্রে   র্না েুতে ধতরতেন । 

• ব্ইটিতে কূর্ননপ্রে  আতোচনার জনয চীন কর্সব্ ক ৌশে,  ার্টিদ্ধপ্রে এব্ং 

সরঞ্জাম ব্যব্হার  তর ো েুতে ধরা হত়েতে । োর "Tiananmen Square: 

The Making of a Protest" নাম  ব্ইটি এই মাতসর শুরুতে ি াপ্রশে 

হত়েপ্রেে। 
 

কুলিীত যোদরব্ে কল ো “The Battle of Rezang La” নোম  এ টি নতুন 

ব্ই ি োপ্র ত হল  

• কুেিীে র্াদতব্র কেখা "The Battle of Rezang La" নাম  এ টি নেুন 

ব্ই ি াপ্রশে হত়েতে। ব্ইটিতে 120 জন ভারেী়ে তসতনযর গতল্পর উতল্লখ  রা 

হত়েতে , র্ারা 1962 সাতের ভারে-চীন রু্তদ্ধ 5,000 জন শপ্রক্তশােী চীনা 

সামপ্রর  তসনযতদর প্রব্রুতদ্ধ এ টি ব্ীরত্বিূিট ে়িাই চাপ্রেত়েপ্রেে, র্ার ফতে 

োরা িুতরা োদাখ অঞ্চে দখে কেত  প্রব্রে  রতে সক্ষম হত়েপ্রেে । ব্ইটি 

প্রেতখতেন িাক্তি কনৌ  মট েট া এব্ং কেখ  কুেিীে র্াদব্। 
 

ইন্দ্র নুইত়ের আত্মজীব্নী " My Life in Full: Work, Family and our 

Future " ি াপ্রশে হে  

• ইন্দ্র নুই োর ব্ই, 'My Life in Full: Work, Family and our Future' 

-এ,  মটজীব্ী মপ্রহোতদর জীব্তন সাংগঠপ্রন  সহা়েো কর্ গুরুত্ব িদান  তর 

োর উির আতো িাে  তরতেন। উদাহরিস্বরূি, প্রেপ্রন োর ব্াব্ার  যািার 

ধরা ি়িার ির ভারতে ব্াব্ার র্ত্ন কনও়োর জনয BCG  েতট   প্রেন মাতসর 

কব্েন েুটির িস্তাতব্র  ো উতল্লখ  তরন ।  

 

Miscellaneous 
 

IFSCA সোরেরনব্ল ফোইনযোস প্রব্র ষজ্ঞ পযোরনল গঠন  রেরে  

ইন্টারনযাশনাে ফাইনযাপ্রি়োে সাপ্রভট তসস কসন্টারস অেপ্ররটি (IFSCA) IFSC কে 

সাসতর্ইতনব্ে ফাইনযাি হাতব্র উন্ন়েতনর জনয এ টি িদ্ধপ্রের সুিাপ্ররতশর 

উতেতশয এ টি প্রব্তশষজ্ঞ  প্রমটি গঠন  তরতে। প্রব্তশষজ্ঞ  প্রমটির সভািপ্রেত্ব 

 রতব্ন ভারে সর াতরর িাক্তি সপ্রচব্, িপ্ররতব্শ, ব্ন ও জেব্া়ুে িপ্ররব্েট ন মন্ত্র  

C.K. প্রমে।  প্রমটিতে কচ়োরিারসন এব্ং সদসয সপ্রচব্সহ কমার্ 10 জন সদসয 

ো তব্ । 
 

IFSCA সম্পর ট : 

• IFSCA 2020 সাতের 27 এপ্রিে িপ্রেপ্রষ্ঠে হ়ে । গুজরাতর্র গান্ধ্ীনগতরর 

GIFT প্রসটিতে এর সদর দপ্তর রত়েতে। 
 

অযোমোিন ইপ্রন্ডিো কলোব্োল  প্রম্পউর্োে সোরিস এিুর  ন কিোগ্র্োম চোলু 

 রেরে 

• ই- মাসট িধান আমাজন ইপ্রন্ড়ো ভারতে োতদর প্রব্শ্বব্যািী  প্রম্পউর্ার প্রব্জ্ঞান 

প্রশক্ষা কিাগ্রাম অযামাজন প্রফউচার ইপ্রঞ্জপ্রন়োর চােু  রার ক াষিা  তরতে । 

এই  মটসূচী প্রনম্নমাতনর িপ্রেপ্রনপ্রধত্বশীে এব্ং অিেুে সম্প্রদাত়ের প্রশক্ষােীতদর 

জনয মানসম্মে  প্রম্পউর্ার প্রব্জ্ঞান প্রশক্ষা এব্ং  মটজীব্তনর সুতর্াগ অযাতক্সস 

িদান  রতে সক্ষম হতব্।  
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েেব্ীে প্রসিং ভোেরতে NBA-ে ব্রযোন্ড অযোম্বোরসিে প্রহসোরব্ মরনোনীত হরলন 

নযাশনাে ব্াতস্কর্ব্ে অযাতসাপ্রসত়েশন (NBA) ব্প্রেউি অপ্রভতনো রিব্ীর প্রসংত  

ভারতের ব্রযান্ড অযাম্বাতসির প্রহতসতব্ মতনানীে  তরতে। প্রেপ্রন 2021-22-এর 75 

েম ব্াপ্রষট ী কমৌসুতম ভারতে প্রেগটিরর কিাফাইে ব্া়িাতনার জনয NBA- এর 

সাতে  াজ  রতব্ন। 2021-22 কমৌসুতমর জনয রিব্ীর প্রসং NBA ইপ্রন্ড়ো এব্ং 

োর ব্যপ্রক্তগে সামাপ্রজ  প্রমপ্রি়ো অযা াউন্টগুপ্রেতে িদপ্রশটে কব্শ  ত়ে টি েীগ 

উতদযাতগ অংশ কনতব্ন। 

NBA সম্পর ট : 

• NBA এ টি প্রব্শ্বব্যািী ক্রী়িা এব্ং প্রমপ্রি়ো ব্যব্সা, র্া চারটি কিশাদার ক্রী়িা 

েীগত  প্র তর প্রনপ্রমটে । এই ক্রী়িা প্রেগগুপ্রে হে নযাশনাে ব্াতস্কর্ব্ে 

অযাতসাপ্রসত়েশন, উইতমনস নযাশনাে ব্াতস্কর্ব্ে অযাতসাপ্রসত়েশন, NBA প্রজ 

েীগ এব্ং NBA 2K েীগ। NBA কগমস এব্ং কিাগ্রাপ্রমং 215 টি কদতশ 

িাও়ো র্া়ে । 
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