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National News 
 

ভারত 100 ক াটি ক াভভড -19 ভযা ভিনেশনের কডানের 

মাইলনটাে অভতক্রম  নরনে 

অভিযানটি শুরুর প্রায় 9 মাসের মসে িারত 21 শে অসটাবর শ াভিড-19  

িযা ভেসনর 100 শ াটি শডাজ েম্পন্ন  সরসে। প্রধানমন্ত্রী শমাদী এই োফল্যস  

"িারতীয় ভবজ্ঞান, উসযাগ এবং 130 শ াটি িারতীয়সদর েভিভিত শেতনার 

জয়" বসিসেন। প্রধানমন্ত্রী এখাসন রাম মসনাহর শিাভহয়া হােপাতািটি পভরদেশন 

 সরন এবং স্বাস্থ্যসেবা  মী ও িযা ভেন গ্রাহ সদর োসে  ো বসিন। 

এই উপিসযয, শ ন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্র  এ টি ধারাবাভহ  অনুষ্ঠান আসয়াজন  সরন 

এবং শ াভিড -19 এর ভবরুসে শদসের িডাইসয়র ভিজুযয়াি উপস্থ্াপনা েহ দুই 

ভমভনট োর শেস সের এ টি ভিভডও প্র াে  সরন। 
 

োভতিংনের মােবাভি ার  াউভিনল ভারত পুেরায় ভেববাভিত 

হনয়নে 

2021 োসির 14 অসটাবর িারত ভবপুি েংখ্যাগভরষ্ঠতার োসে  ষষ্ঠ শময়াসদর 

জন্য জাভতেংসের মানবাভধ ার পভরষসদ (UNHRC) পুনঃভনবশাভেত হসয়সে । 

িারসতর নতুন ভতন বেসরর শময়াদ জানুয়াভর 2022 শেস  ভডসেম্বর 2024 

পযশন্ত  াযশ র হসব। ভনবশােসন িারত 193 টি শিাসটর মসে 184  টি শিাট 

শপসয়সে । 

শমাট 18 টি আেসনর জন্য ভনবশােন অনুভষ্ঠত হসয়ভেি । জাভতেংসের 47তম 

েদস্য ভনবশাভেত হওয়ার জন্য শ াসনা এ টি শদেস  নযযনতম 97 টি শিাট পাওয়া 

প্রসয়াজন। UNHRC এর েদর দপ্তর েুইজারল্যাসের শজসনিায়। 
 

প্রিােমন্ত্রী েনরন্দ্র কমাদী 7 টি েতুে প্রভতরক্ষা PSU কদশন  উৎির্ব 

 নরনেে 

প্রধানমন্ত্রী নসরন্দ্র শমাদী োতটি নতুন প্রভতরযা PSU শদেস  উৎেগশ  সরসেন। 

200 বেসরর পুরসনা অডশ ন্যান্স ফযাটভর শবাডশ  (OFB) ভবিুভপ্তর পর এই 7 টি 

নতুন শ াম্পাভন গঠিত হসয়সে  । OFB এর অধীসন 41 টি ফযাটভর এবং 9 টি 

েহায়  েংস্থ্া ভেি। 

এখন, এই ফযাটভরগুভি নতুন ততভর হওয়া োতটি েংস্থ্ার মসে ভবতরণ  রা হসব। 

এোডাও, এই OFB- এর 70,000 জন  মশোরীস  োতটি নতুন েংস্থ্ায় 

পাঠাসনা হসব, শযখাসন  মীসদর  াসজর অবস্থ্ার শ ান পভরবতশ ন  রা হসব না। 
 

িাতটি েতুে প্রভতরক্ষা PSU কত অন্তভুব ক্ত আনে : 

• Munition India Ltd, 

• Armoured Vehicles Nigam Ltd 

• Advanced Weapons and Equipment India Ltd 

• Troop Comforts Ltd 

• Yantra India Ltd 

• India Optel Ltd 

• Gliders India Ltd 
 

ক ন্দ্রীয় মন্ত্রী অেুরার্ ঠাকুর MyParkings  অযাপ িালু  নরনেে 

শ ন্দ্রীয় তথ্য ও েম্প্রোর মন্ত্রী অনুরাগ ভেং ঠাকুর ‘MyParkings’ অযাসপর 

উসবাধন  সরসেন । IOT প্রযুভিযুি এই অযাপটি ব্রড াস্ট ইভিভনয়াভরং 

 নোিসটন্টে ইভেয়া ভিভমসটড (BECIL)  ততভর  সরসে। 

 

িুভবিাটি িম্পন ব : 

• এই েুভবধাটি পরবতী াসি িারসতর অন্যান্য শপৌরেিা ভবিাসগ োিু  রা 

হসব। 

• অযাপটির মযি উসেশ্য হি পাভ শ ং স্পট অনুেন্ধাসনর েময় হ্রাে  রা। 

 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভমত োহ ' Modi Van’ 

এর িূিো  রনলে 

শ ন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভমত োহ 2021  োসির 19 অসটাবর উত্তর প্রসদসের 

শ ৌোভম্ব শজিায় Modi Van অভিভহত "পাাঁ েটি শমাবাইি শমভডস ি িযান" এর 

েযেনা  রসিন | প্রধানমন্ত্রী নসরন্দ্র শমাদী ের াসরর প্রধান ভহসেসব 20 বের পযণশ 

হওয়ার স্মরসণ ভবসজভপ ের াসরর Seva Hi Sangathan’  মশেযভের আওতায় 

এই িযানগুভি োিু  রা  সরসে | 

পাাঁ েটি শমাবাইি শমভডস ি িযান শ ৌোভম্বর পাাঁ েটি ভবধানেিা শ সন্দ্র  াজ 

 রসব। এই িযানগুভি ভবসজভপর জাতীয় েম্পাদ  ভবসনাদ শোন ার পভরোভিত 

শ ৌেম্বী ভব াে পভরষসদর তত্ত্বাবধাসন  াজ  রসব। 
 

ক ন্দ্র ির ার ক ন্দ্রীয় ির ারী  মবিারী এবং কপেশেনভার্ীনদর 

েন্য DA/DR বৃভির অেুনমাদে  নরনে 

শ ন্দ্রীয় মভন্ত্রেিা শ ন্দ্রীয় ের ারী  মশোরী এবং শপনেনসিাগীসদর জন্য ভডয়ারসনে 

এিাউন্স (DA) এবং ভডয়ারসনে  ভরভিফ (DR) -এ আরও 3 েতাংে বৃভের  অনুসমাদন 

 সরসে। 3% বৃভে মযি শবতন/সপনেসনর বতশ মান হাসরর 28 েতাংসের শেসয় শবভে । 1 

জুিাই, 2021 শেস  এটি   াযশ র হসব। এখন এই বৃভের ফসি DA/DR  শবসড  হসব  

31%। 
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International News 
 

রাভশয়াে দল মহা ানশ প্রথম িলভিনের শুটিং কশনে পৃভথবীনত 

ভিনর এনিনে 

এ টি রাভেয়ান েিভিসের কু্র মহা াসে প্রেম ভেসনমার শুটিং শেসষ পৃভেবীসত 

ভফসর এসেসে । ভিম ভেসপনস া এবং অভিসনতা ইউভিয়া শপসরভেল্ড 

আন্তজশ াভত  মহা াে শস্টেন শেসড  াজাখস্তাসন অবতরণ  সরন ।  

ভেসনমাটিসত  টম কু্রজ এ টি বসডা িয ভম া পািন  সরসেন । ভতভন দৃশ্যত 

হভিউড ভফভমং-ইন-শস্পে প্র সের অংে, শযখাসন নাো এবং এিন মাস্ক 

শস্পেএক্স জভডত আসেন । 
 

িীে প্রথম কিালার এক্সনলানরশে স্যানেলাইে উৎনক্ষপণ  নরনে 

েীন উত্তসরর োনভে প্রসদসের তাইওয়ান স্যাসটিাইট উৎসযপণ শ ন্দ্র শেস  

েফিিাসব প্রেম শেৌর অনুেন্ধান স্যাসটিাইট মহা াসে উৎসযপণ  সরসে।  

স্যাসটিাইটটির নাম শদওয়া হসয়সে 'Xihe' (Xihe হি েযসযশর শদবী ভযভন প্রােীন 

েীনা শপৌরাভণ   াভহনীসত  যাসিোর ততভর  সরভেসিন), যা েীনা Hα শেৌর 

এক্সসলারার (CHASE) নাসমও পভরভেত। স্যাসটিাইটটি ততভর  সরসে োইনা 

এয়াসরাসস্পে োসয়ন্স অযাে শট সনািভজ  সপশাসরেন (CASC)। 
 

শ্রীলঙ্কা ভারনতর  াে কথন  500 ভমভলয়ে ডলার ঋণ কিনয়নে  

শ্রীিঙ্কা ের ার অপভরসোভধত শতি ক্রয়  রার জন্য িারসতর  াে শেস  500 

ভমভিয়ন মাভ শ ন ডিার শক্রভডট িাইন শেসয়সে,  ারণ  শদেটি মহামারীর জন্য 

পযশটন এবং শরভমসটন্স শেস  উপাজশ সন আোসতর েিুখীন হসয়সে, যার 

ফিস্বরূপ তীব্র তবসদভে  মুদ্রা েং সটর মুসখামুভখ হসয়সে  । 500 ভমভিয়ন 

মাভ শ ন ডিাসরর শক্রভডট িাইন িারত-শ্রীিঙ্কা অেশননভত  অংেীদাভরত্ব ব্যবস্থ্ার 

এ টি অংে। শপসরাি এবং ভডসজসির প্রসয়াজনীয়তা শমটাসনার জন্য এই 

েুভবধাটি ব্যবহার  রা হসব। 

2020 োসি শদসের ভজভডভপ শর ডশ  3..6 েতাংে েংকুভেত হসয়সে এবং এর 

তবসদভে  মুদ্রার ভরজািশ  জুিাই শেস  এ  বেসরর মসে অসধশস র ভনসে শনসম 

ভগসয় হসয়সে মাে 2.8 ভবভিয়ন ডিার। এর ফসি গত এ  বেসর ডিাসরর 

োসপসয শ্রীিঙ্কার রুভপর 9 েতাংে অবনভত হসয়সে, যা আমদাভন আরও 

ব্যয়বহুি  সরসে। 
 

State News 
 

রােস্থাে ‘Prashasan Gaon ke Sang’  যানম্পইে িালু  নরনে 

রাজস্থ্ান ের ার রাসজযর প্রতযন্ত গ্রাসম ের াভর পভরসষবাগুভিসত স্থ্ানীয় 

প্রসবোভধ ার প্রদাসনর জন্য 17 ভডসেম্বর, 2021 পযশন্ত ' Prashasan Gaon 

ke Sang’  নাসম এ টি শমগা  যাসম্পইন োিু  সরসে। স্থ্ানীয় প্রোেসনর 22টি 

ভবিাসগর  মশ তশ ারা আসবদন ারীসদর অন-স্পট েমাধান শদওয়ার জন্য প্রভতটি 

গ্রাম পঞ্চাসয়সতর গ্রামীণ অঞ্চসি শপৌাঁোসবন। 
 

 যানম্পইে িম্পন ব : 

• অভিযানটি েংভিষ্ট শজিা  াসিটসরর পযশসবযসণ পভরোভিত হসব| 

• যারা ভডভজটাি পেভতর োসে অপভরভেত এবং যারা োরীভর িাসব 

যাোইসয়র জন্য ের াভর অভফসে যাতায়াসতর অেুভবধার েিুখীন হয় 

তাসদর জন্য প্রোরাভিযানটি অতযন্ত উপ ারী হসত পাসর। 
 

পাঞ্জানবর মুখ্যমন্ত্রী িরণভেৎ িন্নী 'Mera Ghar Mere Naam' 

ভিম িালু  নরনেে 

পািাসব, মুখ্যমন্ত্রী েরণভজৎ েন্নী 'Mera Ghar Mere Naam' নাসম 

এ টি নতুন ভস্কম োিু  সরসেন, যার িযয গ্রাম ও েহসরর 'িাি িাভ র' এর 

মসে ো া বাভেন্দাসদর মাভি ানা অভধ ার প্রদান  রা। শয জভমটি গ্রাসমর 

মানুসষর বােস্থ্াসনর এ টি অংে এবং শযটি অ ৃভষ  াসজ ব্যবহৃত হয় শুধুমাে 

শেই জভমটি িাি িাভ র নাসম পভরভেত। 

রাজয ের ার ভডভজটাি ম্যাভপংসয়র জন্য গ্রামীণ এবং েহসর উিয় এিা ায় 

আবাভে  েম্পভত্তগুভির শরান োসিশ   রসব, যার পসর যোযে েনাি রণ বা 

যাোই রসণর পসর েমস্ত শযাগ্য বাভেন্দাসদর েম্পভত্ত  াডশ  শদওয়া হসব, যাসত 

তাসদর এ টি ভনভদশ ষ্ট েমসয়র মসে মাভি ানা অভধ ার প্রদান  রা যায়। পেভত 

প্রপাটিশ   াডশ  শরভজভির উসেশ্য পযরণ  রসব যার ভবরুসে তারা ব্যাঙ্ক শেস  ঋণ 

ভনসত পাসর, এরফসি তারা তাসদর েম্পভত্তও  ভবভক্র  রসত পাসর। 
 

উত্তরপ্রনদনশর কুশীের্র আন্তেব াভত  ভবমােবন্দনরর উনবািে 

 রনলে প্রিােমন্ত্রী েনরন্দ্র কমাদী 

প্রধানমন্ত্রী নসরন্দ্র শমাদী উত্তরপ্রসদসের কুেীনগর আন্তজশ াভত  ভবমানবন্দসরর 

উসবাধন  সরসেন। ভবমানবন্দরটি িারতীয় ভবমানবন্দর  তৃশ পয বারা আনুমাভন  

260  শ াটি টা া ব্যয়  সর ভনমশাণ  রা হসয়সে । এোডা, এখাসন 

উত্তরপ্রসদসের দীেশতম রানওসয় রসয়সে। এটি শদেীয় ও আন্তজশ াভত  

তীেশযােীসদর কুভেনগসর িগবান বুসের মহাপভরভনবশাণস্থ্ি পভরদেশন  রসত 

েহায়তা  রসব। 

কুেীনগর শগৌতম বুসের েয ডান্ত ভবশ্রামস্থ্ান, শযখাসন ভতভন মৃতুযর পর 

মহাপভরভনবশাণ িাি  সরভেসিন। ভবমানবন্দরটি শবৌে োভ শ সট পযশটন বাডাসত 

োহায্য  রসব। কুভেনগর আন্তজশ াভত  ভবমানবন্দসর প্রেম আন্তজশ াভত  ফ্লাইটটি 

শ্রীিঙ্কার  িসম্বা শেস  েতাভধ  শবৌে েন্নযােীসদর ও ভবভেষ্ট ব্যভিসদর প্রভতভনভধ 

দি ভনসয় অবতরণ  সর । এখন উত্তরপ্রসদসে যােীবাহী ফ্লাইট পভরোিনা ারী 

ভবমানবন্দসরর েংখ্যা শবসড দাাঁ ভডসয়সে 9। 
 

মধ্যপ্রনদশ ির ার "Mukhyamantri Ration Aapke 

Dwar Yojana" এর কোেণা  নরনে 

মেপ্রসদে ের ার ‘‘Mukhyamantri Ration Apke Dwar 

Yojana” প্র েটির বাস্তবায়সনর শোষণা  সরসে, যা নসিম্বর 2021 শেস  

শুরু হসত েসিসে। এই ভস্কসমর আওতায় গ্রামবােীসদর শদারসগাডায় শরেন 

েরবরাহ  রা হসব শযখাসন ন্যায্যমযসল্যর শদা ান (FPS) শনই । 

ভদব্যাঙ্গ (ভবসেষিাসব েযম) এবং প্রবীণ নাগভর সদর তাসদর বাভডর  াো াভে 

শরেন োমগ্রী েরবরাহ  রা হসব। 16 টি শজিার 74 টি উপজাতীয় অধুযভষত 

ব্লস র প্রভতটি গ্রাসম দভরদ্র আভদবােী পভরবাসরর জন্য ভনভদশ ষ্ট পভরমাসণর শরেন 

েরবরাহ ভনভিত  রা হসব। 
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Rankings & Reports 
 

2021 কলাবাল িুড ভিভ উভরটি ইেনডনক্স ভারত  71 তম স্থানে 

রনয়নে 

113 টি শদসের তাভি া শেস  শলাবাি ফুড ভেভ উভরটি (GFS) েযে  2021 এ 

িারত 71 তম স্থ্ান অজশ ন  সরসে। GFS েযে টি িেন ভিভত্ত  অেশনীভতভবদ 

ইমপ্যাট বারা ভডজাইন এবং ভনমশাণ  রা হসয়সে এবং  সটশ িা এভগ্রোসয়ন্স বারা 

স্পনের  রা হসয়সে। GFS েযে  2021-এ িারসতর োমভগ্র  শস্কার 57.2 

পসয়ন্ট। 

প্রভতসবদন অনুোসর, 113 টি শদসের GFS েযে  2021-এ 57.2 পসয়ন্ট ভনসয় 

িারত 71 তম স্থ্াসন অবস্থ্াসন  সরসে| িারত তার প্রভতসবেী শদেগুভি শযমন- 

পাভ স্তান (75 তম অবস্থ্ান), শ্রীিঙ্কা (77 তম অবস্থ্ান), শনপাি (79 তম 

অবস্থ্ান) এবং বাংিাসদে (84 তম) অবস্থ্ান)এর শেস  উপসর অবস্থ্ান  সরসে। 

ভ ন্তু িারত েীসনর (34 তম অবস্থ্ান) শেসয় অসন টাই ভপভেসয় আসে ।  
 

ভবশ্বব্যাপী: 

আয়ারল্যাে, অসিভিয়া, UK, ভফনল্যাে, েুইজারল্যাে, শনদারল্যােে, 

 ানাডা, জাপান, ফ্রান্স এবং মাভ শ ন যুিরাষ্ট্র েীষশস্থ্ানীয় স্থ্ান শপসয়সে। তাসদর 

োমভগ্র  GFS শস্কার েযেস  77.8 এবং 80 পসয়সন্টর মসে ভেি। 
 

ভবভভন্ন ইেনডক্স-এ ভারনতর র্যাঙ্ক এর তাভল া: 

• ইস ানভম  ভফ্রডমইনসডক্স 2021: 121 তম 

• ওয়াল্ডশ  হযাভপসনে ভরসপাটশ  2021: 139 তম 

• ইন্টারন্যােনাি ইসন্টসি েুয়াি প্রপাটিশ  (IP) েযে  2021: 40 তম 

• ওয়াল্ডশ  শপ্রে ভফ্রডম ইনসডক্স, 2021: 142 তম 

• ওয়াল্ডশ   সম্পটিটিিসনে ইনসডক্স 2021: 43 তম 

• শলাবাি ভপে ইনসডক্স 2021: 135 তম 

• শলাবাি স্টাটশ আপ ইস াভেসস্টম ইনসডক্স 2021: 20 তম 

• শলাবাি ম্যানুফযা োভরং ভরস্ক ইনসডক্স 2021: 2 তম 

• শলাবাি ইসনাসিেন ইনসডক্স (GII) 2021: 46 তম 

• শহনভি পােসপাটশ  ইনসডক্স 2021: 90 তম 

• শলাবাি হাঙ্গার ইনসডক্স 2021: 101 তম 

 

2021 মািবার CFS কলাবাল কপেশে িূি  িানভব নত ভারত 40 তম 

স্থানে অবভস্থত  

েীষশস্থ্ানীয় ভবশ্যব্যাপী ব্যবস্থ্াপনা পরামেশ  প্রভতষ্ঠান মােশার CFS শপনেন েযে  

(2021 MCGPI) এর 40 তম েংস্করণটি প্র াে  সরসে। 2021 মােশার CFS 

শলাবাি শপনেন ইনসডক্স োসিশ সত 43 টি শদসের মসে িারত 40 তম অবস্থ্াসন 

রসয়সে। 2020 োসি  39 টি শদসের মসে িারত 34 তম অবস্থ্াসন ভেি। 

আইেল্যাে 84.2 েযে  মান ভনসয় এই তাভি ার েীসষশ রসয়সে, তারপসর 83.5 

মান ভনসয় রসয়সে শনদারল্যােে এবং নরওসয় রসয়সে 82.0 মান ভনসয় তৃতীয় 

স্থ্াসন | িারসতর োভবশ  েযে  মান  ভেি 43.3 | োইল্যাসের েবশভনম্ন েযে  

মান(40.6) ভেি | 
 

কলাবাল হাঙ্গার ইেনডক্স 2021 এ 101তম স্থানে রনয়নে ভারত  

শলাবাি হাঙ্গার ইনসডক্স (GHI) 2021-এ ভবশ্বব্যাপী 116 টি শদসের মসে িারত 

101 তম স্থ্াসন শনসম এসেসে। 2020 োসি, 107 টি শদসের মসে িারত 94 

তম স্থ্াসন ভেি । 2021 োসি িারসতর GHI শস্কার 50 এর মসে ভেি 27.5 । 

এোডাও িারসতর প্রভতসবেী শদেেমযহ শযমন শনপাি (76), বাংিাসদে (76), 

মায়ানমার (71) এবং পাভ স্তান (92) শলাবাি হাঙ্গার ইনসডসক্স ভপেসনর ভদস  

রসয়সে, ভ ন্তু িারসতর তুিনায় এইেব শদেগুভি িাসিা ফি  সরসে। 
 

িূিন  শীেব কদশগুভল হল : 

েীন, কুসয়ত এবং ব্রাভজি েহ শমাট 18 টি শদে েীসষশ রসয়সে । এই 18 টি 

শদসের GHI শস্কার 5 এর  ম। এর অেশ হি, এই শদেগুভি যুধা এবং অপুভষ্টসত 

খুব  ম িুসগসে । 

 

কিাববনির ভবনশ্বর কিরা ভেনয়ার্ তব া 2021 তাভল ার শীেবস্থানে 

রনয়নে ভরলানয়ি ইন্ডাভিে 

শফাবশে  তৃশ   প্র াভেত ভবসশ্বর শেরা ভনসয়াগ তশ া 2021 তাভি ার েীসষশ 

রসয়সে মুস ে আম্বাভনর শনতৃত্বাধীন ভরিাসয়ন্স ইোভিজ শ াম্পানী । ভবশ্বব্যাপী, 

750 টি তবভশ্ব   সপশাসরসটর মসে ভরিাসয়ন্স 52 তম স্থ্াসন রসয়সে। দভযণ 

শ াভরয়ার জায়ান্ট শ াম্পানী স্যামোং ইসি রভনক্স 2021 োসির ভবশ্ব শেরা 

ভনসয়াগ তশ া ভহোসব োমভগ্র  তাভি ার েীসষশ রসয়সে, তারপসর রসয়সে 

যোক্রসম মাভ শ ন যুিরাসষ্ট্রর জায়ান্ট শ াম্পানী IBM, মাইসক্রােফট, আমাজন, 

অযাপি, alphabet এবং শডি শট সনািভজে । 
 

WHO কলাবাল TB ভরনপােব  2021 অেুযায়ী : TB-র ভেরীনে ভারত 

িবনিনয় কবভশ ক্ষভতগ্রস্ত কদশ 

ভবশ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্া (WHO) 2021 োসির জন্য শলাবাি টিভব ভরসপাটশ  প্র াে 

 সরসে । এখাসন শ াভিড -19 এর প্রিাবগুভি তুসি ধরা হসয়সে যা যক্ষ্মা (টিভব) 

ভনময শসির অগ্রগভতসত ব্যাপ  ভবপযশয় েটিসয়সে। প্রভতসবদসন িারতস  টিভব 

ভনময শসির শযসে েবসেসয় শবভে যভতগ্রস্ত শদে ভহসেসব উসেখ  রা হসয়সে, 

শযখাসন নতুন টিভব শরাসগর েনাি রণ প্রভক্রয়াটিসত 2020 োসি ব্যাপ  প্রিাব 

শফসিভেি। 
 

ওয়ার্ল্ব  োভটি প্রনেনের Rule of Law Index 2021 এ ভারত  79 

তম স্থানে অবস্থাে  নরনে 

ওয়াল্ডশ  জাভস্টে প্রসজট (WJP) এর Rule of Law Index 2021 -এ িারত 

139 টি শদসের মসে 79 তম স্থ্াসন অবস্থ্ান  সরসে। WJP Rule of Law 

Index 2021-এ  ভবভিন্ন শদেগুভিস  0 শেস  1 পযশন্ত শস্কাসরর উপর ভিভত্ত 

 সর তাভি ায় স্থ্ান শদওয়া হসয়সে  সর। শডনমা শ , নরওসয় এবং ভফনল্যাে 

ওয়াল্ডশ  জাভস্টে প্রসজসটর (WJP) Rule of Law Index 2021-এ েীসষশ 

রসয়সে। 
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এোনে কদশগুভলর অবস্থাে অেুযায়ী তাভল া রনয়নে: 

 

Rank Country 

1 শডনমা শ  

2  নরওসয় 

3 ভফনল্যাে 

79 িারত 

139 শিভনজুসয়িা 

138  াসম্বাভডয়া 

137  সঙ্গা 

 

Business News 
 

ভরলানয়ি ব্র্যান্ডি ভডোইোর মণীশ মালনহাোর MM টাইনলর 

40% কশয়ার ক্রয়  নরনে 

ভরিাসয়ন্স ইোভিজ ভিভমসটসডর ভরিাসয়ন্স ব্রযােে ভিভমসটড (RBL) এবং 

ভবখ্যাত ভডজাইনার মণীে মািসহাো মািসহাোর এমএম স্টাইিে প্রাইসিট 

ভিভমসটসডর 40 েতাংে অংেীদাভরত্ব অজশ সনর শোষণা  সরসে |  

2005 োসি োিু হওয়া  মণীে মািসহাো িাক্সারী ভরসটইি মুম্বাই, নয়াভদভে এবং 

হায়দ্রাবাসদর োরটি ফ্লযাগভেপ শস্টার জুসড ভবসৃ্তত।  

 

Agreement News 
 

NITI Aayog ইিনরার িনঙ্গ হাত ভমভলনয় ভেওনেভশয়াল এোভেব  

ম্যাপ িালু  নরনে 

নীভত আসয়াগ িারসতর ভজওসস্পভেয়াি এনাভজশ  ম্যাপ োিু  সরসে যা শদসের 

েমস্ত জ্বািাভন েম্পসদর এ টি োমভগ্র  ভেে প্রদান  রসব। ইভেয়ান শস্পে ভরোেশ  

অগশানাইসজেন (ISRO) এবং িারত ের াসরর জ্বািাভন মন্ত্রণািসয়র 

েহসযাভগতায় নীভত আসয়াগ এই মানভেেটি ততভর  সরসে। 
 

 

ভশশু ও ভ নশার -ভ নশারীনদর মােভি  িুস্থতার েন্য ICC ও 

UNICEF পােব োরভশপ  নরনে  

েংযুি আরব আভমরোহী ও ওমাসন 2021 োসির পুরুষসদর টি -শটাসয়ভন্ট 

ভবশ্ব াপ আসয়াজসনর  আসগ, ইন্টারন্যােনাি ভক্রস ট  াউভন্সি (ICC) এবং 

UNICEF ভেশু এবং ভ সোর -ভ সোরীসদর মসে  মানভে  স্বাস্থ্য েম্পভ শ ত 

ভবভিন্ন ভবষসয় েহায়তা প্রদান  রার জন্য এ ভেত হসয়সে 

 

Appointment News 
 

অভমত রানস্তার্ী NRDC এর েতুে কিয়ারম্যাে ও ব্যবস্থাপো 

পভরিাল  ভেযুক্ত হনয়নেে 

 সমাডর অভমত রাসস্তাভগ (অবেরপ্রাপ্ত) ন্যােনাি ভরোেশ  শডসিিপসমন্ট 

 সপশাসরেসনর (NRDC) নতুন শেয়ারম্যান ও ব্যবস্থ্াপনা পভরোি  ভহসেসব 

ভনযুি হসয়সেন। এর আসগ ভতভন যোক্রসম ইভন্টসগ্রসটড শহডস ায়াটশ াসর 

ইসি ট্রি যাি ইভিভনয়াভরং এর পভরোি , 5 বেসরর জন্য প্রভতরযা মন্ত্রণািয় 

এবং 2 বের শনিাি ড ইয়াসডশ  অভতভরি শজনাসরি ম্যাসনজার শট  

োভিশ সেে ভেসিন। NRDC িারসত 1953 োসি প্রভতভষ্ঠত হসয়ভেি | 

 

িহনদব যাদব IWF-এর েতুে িভাপভত ভহিানব ভেযুক্ত হনলে 

IWLF- এর প্রািন মহােভেব েহসদব যাদব েবশেিভতক্রসম Indian 

Weightlifting Federation  (IWLF) েিাপভত ভহোসব ভনবশাভেত হসয়সেন। 

এোডা S.H. আনন্দসগৌডা এবং নসরে েমশা IWLF-এর নতুন মহােভেব এবং 

শ াষােয ভহোসব ভনযুি হসয়সেন । ভদভে শজিা আদািসতর ভরটাভনশং অভফোর 

নভরন্দর পি শ ৌভে  পভরোভিত ভনবশােসন 10 জন নতুন েহ-েিাপভত, 4 জন 

যুগ্ম েভেব এবং  7  জন ভনবশাহী  ভমটির েদস্যও ভনবশাভেত হসয়সেন। 

 

অথবেীভতভবদ র্ীতা কর্াপীোথ 2022 িানলর োেুয়াভরনত IMF তযার্ 

 রনত  িনলনেে  

আন্তজশ াভত  মুদ্রা তহভবসির প্রধান অেশনীভতভবদ এবং গসবষণা ভবিাসগর 

পভরোি  গীতা শগাপীনাে 2022 োসির জানুয়াভরসত েংগঠন তযাগ শ াটশ  

েসিসেন । ভতভন আবার হািশ াডশ  ভবশ্বভবযািসয়র অেশনীভত ভবিাসগ শযাগ   রসবন। 

 

ইমভতয়াে আলী রাভশয়াে িলভিে উৎিনবর রাষ্ট্রদূত ভেযুক্ত হনয়নেে  

পভরোি -প্রসযাজ  ইমভতয়াজ আিীস  িারসতর রাভেয়ান েিভিে উৎেসবর 

রাষ্ট্রদূত ভহসেসব ভনসয়াগ  রা হসয়সে। উৎেসবর অংে ভহসেসব, ভবভিন্ন ধারার 

দেটি উসেখসযাগ্য রাভেয়ান েিভিে িারতীয় দেশ সদর জন্য 16 অসটাবর 

শেস  27 নসিম্বর পযশন্ত ভডজভন+ হটস্টার -এ প্রদভেশত হসে। 
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উৎিবটি িম্পন ব : 

• এই উৎেবটি রাভেয়া শেস  আইে, অন য এজ, শটি শহর, ডটর ভিজা, য 

ভরসিটিিে, অনার ওসমসনর মসতা জনভপ্রয় শরামান্স, নাট  এবং  সমভড 

প্রদভেশত হয়। 

• িারসত প্রেম অনিাইন রাভেয়ান ভফম শফভস্টিযািটি রভস্কসনা  তৃশ   

রাভেয়ান শফডাসরেসনর েংসৃ্কভত মন্ত্রনািয়, ভেসনমা ফাে, মসস্কা ভেটি 

টুযভরজম  ভমটি, ভডস্কিার মসস্কা এবং  াটিশ না ভবসনাদসনর েহায়তায় 

আসয়াভজত হয়। । 

• উৎেবটি 2020 োসি প্রেম োিু হসয়ভেি এবং ইভতমসেই 14 টি শদসে 

েফিিাসব অনুভষ্ঠত হসয়সে, শযখাসন দুই হাজাসররও শবভে দেশ  

হসয়ভেি| 

 

SAI  নমানডার ভপ. ক . র্র্বন  TOPS এর েতুে CEO ভহিানব 

ভেনয়ার্  নরনে 

শস্পাটশ ে অেভরটি অফ ইভেয়া (SAI) ভমেন অভিভম্প  শেসির েিায় 

 সমাসডার ভপ. শ . গগশস  টাসগশট অভিভম্প  শপাভডয়াম ভস্কম (TOPS) -এর 

প্রধান ভনবশাহী  মশ তশ া (CEO) ভহসেসব ভনসয়াগ  সরসে । ভতভন 1984 োসি 

িারতীয় শনৌবাভহনীসত শযাগদান  সরন এবং 34 বের ধসর অসন  গুরুত্বপযণশ ও 

মযশাদাপযণশ পসদর দাভয়সত্ব ভেসিন।  সমাসডার গগশ 2021 োসির জুন মাে 

পযশন্ত িারতীয় ক্রীডা  তৃশ পসযর পভরোি  ভেসিন । ভতভন শেভিংসয় অজুশ ন 

পুরস্কারপ্রাপ্ত (1990) এবং ভতভন 1993-94 োসি শমজর োনোাঁ দ শখিা 

শস্পাটশ ে পুরস্কারও ভজসতভেসিন। 

 

অনলা  ভমশ্র ইভন্ডয়া কপােব ি কলাবাল ভলভমনেনডর েতুে MD ভহিানব 

ভেযুক্ত হনয়নেে 

মভন্ত্রপভরষসদর ভনসয়াগ  ভমটি (ACC)  যাসেন অসিা  ভমশ্রস  ইভেয়া শপাটশ ে 

শলাবাি ভিভমসটসডর (IPGL) ব্যবস্থ্াপনা পভরোি  ভহসেসব ভনসয়াগ  সরসে| 

ভতভন বতশ মাসন মুম্বাই মহারাসষ্ট্রর শগটওসয় টাভমশনািে ইভেয়া প্রাইসিট ভিভমসটড 

(ভজটিআই) -এর শহড অফ অপাসরেন এবং রান্সফরসমেন ভিড ভহসেসব দাভয়ত্ব 

পািন  রসেন। 

অসিা  ভমশ্রস  5 বেসরর জন্য এই পসদ ভনসয়াগ  রা হসয়সে। ভতভন শ াম্পাভনর 

CMD হরভজৎ শ ৌর শজােীর স্থ্াসন এই পসদ ভনযুি হন | 

 

AMFI- এর েতুে কিয়ারম্যাে হনলে বালািুব্র্ামাভেয়াে 

এ. বািােুব্রামাভনয়ান অযাসোভেসয়েন অফ ভমউেুয়াি ফাে ইন ইভেয়া 

(AMFI) এর নতুন শেয়ারম্যান ভহোসব ভনবশাভেত হসয়সেন। ভতভন শ াটা  

ভমউেুয়াি ফাসের ব্যবস্থ্াপনা পভরোি  নীসিে োসহর স্থ্াসন এই পসদর দাভয়ত্ব  

োমিাসবন । বািােুব্রামাভনয়ান আভদতয ভবডিা োন িাইফ অযাসেট 

ম্যাসনজসমসন্টর প্রধান ভনবশাহী  মশ তশ া (CEO)। অন্যভদস , এসডিওসয়ে 

AMC-র MD এবং CEO রাভধ া গুপ্তস  AMFI-এর িাইে-শেয়ারম্যান 

ভহসেসব ভনসয়াগ  রা হসয়সে। 
 

অযাভক্সি ব্যাংন র প্রিাে ভেববাহী পনদ ভেনয়ার্ হনলে অভমতাভ 

কিৌিুরী 

ভরজািশ  ব্যাঙ্ক অফ ইভেয়া (RBI) ভতন বেসরর জন্য অভমতাি শেৌধুরীস  

শবের াভর ঋণপ্রদান ারী অযাভক্সে ব্যাংস র ব্যবস্থ্াপনা পভরোি  এবং প্রধান 

ভনবশাহী  মশ তশ া ভহোসব পুনঃ -ভনসয়াসগর অনুসমাদন শপসয়সে । 2022 োসির 

জানুয়াভর মাসে অভমতাি শেৌধুরী অযাভক্সে ব্যাংস র নতুন এমভড এবং প্রধান 

ভনবশাহী  মশ তশ া ভহসেসব দাভয়ত্ব গ্রহণ  সরন। 

 

ইউন া ব্যাংন র প্রিাে এ. ক . কর্ানয়ল IBA-র কিয়ারম্যাে ভেববাভিত 

হনয়নেে 

ইউস া ব্যাংস র ব্যবস্থ্াপনা পভরোি  ও প্রধান ভনবশাহী (MD ও CEO) এ.স . 

শগাসয়ি 2021-22 োসির জন্য ইভেয়ান ব্যাঙ্কে অযাসোভেসয়েসনর (IBA) 

শেয়ারম্যান ভনবশাভেত হসয়সেন। ভতভন ইউভনয়ন ব্যাং  অফ ইভেয়ার এমভড ও 

ভেইও রাজভ রণ রাই এর স্থ্াসন এই পসদ ভনবশাভেত হসয়সেন । IBA িারসতর 

ব্যাংভ ং পভরোিনার এ টি প্রভতভনভধ েংস্থ্া এবং এর েদর দপ্তর মুম্বাইসয় 

অবভস্থ্ত । 

 

ভরনতশ কিৌহােন  PM িিল বীমা কযােোর CEO ভহিানব 

মনোেীত  রা হনয়নে 

ভেভনয়র আমিা ভরসতে শেৌহান প্রধান মন্ত্রী ফেি বীমা শযাজনার (PMFBY) 

প্রধান ভনবশাহী  মশ তশ া (CEO) এবং  ৃভষ ও  ৃষ   ল্যাণ অভধদপ্তসরর অধীনস্ত 

যুগ্ম েভেব ভহোসব ভনযুি হসয়সেন। ভরসতে শেৌহাসনর েভিভিত শময়াদ হসব 22 

শেসেম্বর, 2023 পযশন্ত । ভতভন ভহমােি প্রসদে  যাডাসরর 2005-ব্যাসের IAS 

 মশ তশ া। ভতভন 2018 োসি ভনযুি আভেষ কুমার িুটাভনর োসে স্থ্াসন এই পসদ 

ভনযুি হসবন। 

 

কোোি র্হর কটার েরওনয়র েতুে প্রিােমন্ত্রী ভহিানব ভেযুক্ত  

হনয়নেে 

নরওসয়র শিবার পাটিশ র শনতা শজানাে গহর শস্টার 14 অসটাবর 2021 শেস  

নরওসয়র প্রধানমন্ত্রীর দাভয়ত্ব গ্রহণ  সরসেন। 2021 োসির শেসেম্বসর, 

শস্টাসরর শিবার পাটিশ  েংেদ ভনবশােসন জয়িাি  সর, যার ফিস্বরূপ বতশ মান 

প্রধানমন্ত্রী এরনা শোিবাগশ এবং তার ের ার পদতযাগ  সরসে। 
 

প্রদীপ কুমার পাঞ্জা  ণবাে  ব্যাংন র কিয়ারম্যাে ভহিানব ভেযুক্ত 

হনয়নেে  

িারতীয় ভরজািশ  ব্যাং  (RBI) প্রদীপ কুমার পািাস   ণশাট  ব্যাং  

ভিভমসটসডর শেয়ারম্যান ভহসেসব ভনসয়াসগর অনুসমাদন ভদসয়সে। ভতন বের. জন্য 

ভতভন ভপ জয়রাম িাসটর স্থ্াসন ভতভন এই পসদ ভনযুি হসবন । জয়রাম িাট 13 

নসিম্বর, 2021 এ অবের ভনসত েসিসেন । 
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েবরং িায়েী IBBI এর কিয়ারপারিে ভহনিনব দাভয়ত্ব কপনয়নেে  

িারসতর ইনেসভিভন্স এে ব্যাং রপভে  শবাসডশ র (IBBI) শেয়ারপারেন 

ভহসেসব দাভয়ত্ব শদওয়া হসয়সে নিারং োয়াভনস । 30 শেসেম্বর পাাঁ ে বেসরর 

শময়াদ শেসষ অবের গ্রহসণর পর পদটি েযন্য োস  । োয়নী IBBI-এর েদস্য।  

ের ার োয়নীস  তার বতশ মান দাভয়ত্ব োডাও শেয়ারপারেসনর অভতভরি দাভয়ত্ব 

ভদসয়সে। এটি ভতন মাসের জন্য অেবা  নতুন পসদ যতযণ না শ উ শযাগদান 

 সর ততযন পযশন্ত অেবা পরবতী আসদে না আো পযশন্ত ভতভন এই পসদর 

দাভয়সত্ব ো সবন  । 

 

Banking News 
 

RBI কপটিএম কপনমন্টি ব্যানঙ্কর উপর 1 ক াটি ো ার েভরমাো 

আনরাপ  নরনে 

ভরজািশ  ব্যাঙ্ক অফ ইভেয়া (RBI) ভ েু ভনভদশ ষ্ট ভনয়সমর িঙ্ঘসনর জন্য শপটিএম 

শপসমন্টে ব্যাঙ্ক(PPBL) -এর উপর 1 শ াটি টা া জভরমানা আসরাপ  সরসে, 

যা শপসমন্ট অযাে শেসটিসমন্ট ভেসস্টমে অযাট, 2007 -এর ধারা 26 (2) -এ 

উসেখ আসে। েয ডান্ত োটিশ ভফস ট অফ অেরাইসজেন(CoA) ইেুয  রার জন্য 

শপটিএম শপসমন্টে ব্যাসঙ্কর আসবদন জমা শদওয়া তথ্য প্র ৃত অবস্থ্ার 

প্রভতফিন েটায়ভন। 

 

োবানডব র িাবভিভডয়াভর 'NABSanrakshan' 1000 ক াটি 

ো ার কক্রভডে গ্যারাভন্ট িান্ড ট্রাট স্থাপে  নরনে 

ন্যােনাি ব্যাং  ফর এভগ্র ািোর অযাে রুরাি শডসিিপসমন্ট (NABARD) 

FPO এর জন্য 1,000 শ াটি টা ার শক্রভডট গ্যারাভন্ট ফাে রাস্ট 

(CGFTFPO) ততভরর শোষণা  সরসেন। NABARD- এর েম্পযণশ 

মাভি ানাধীন েহায়  প্রভতষ্ঠান NABSanrakshan Trustee Pvt 

Ltd এর রাভস্টভেসপর অধীসন এই তহভবি োিু  রা হসয়সে। 

এরজন্য, NABSanrakshan  ৃভষ ও  ৃষ   ল্যাণ মন্ত্রস র োসে এ টি 

রাস্ট ভডড স্বাযর  সরসে। রাস্টটি মুম্বাইসত শরভজস্টার হসয়সে।  

 

IndiaFirst Life ‘Saral Bachat Bima’ োম  বীমা 

পভর ল্পো িালু  নরনে 

ইভেয়া ফাস্টশ  িাইফ ইনু্সযসরন্স শ াম্পাভন ভিভমসটড (ইভেয়া ফাস্টশ  িাইফ), ব্যাঙ্ক 

অফ বসরাদা এবং ইউভনয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইভেয়ার শযৌে উসযাসগ " 

IndiaFirst Life Saral Bachat Bima Plan " োিু  সরসে। 

এটি েমগ্র পভরবাসরর জন্য এ টি েঞ্চয় এবং েুরযা  িার পভর েনা। এই 

পভর েনার মসে রসয়সে স্বে শময়াদী অেশ প্রদান, দীেশসময়াদী েুভবধা শিাগ এবং 

এটি বীমা  িাসরর মােসম ভনয়ভমত েুরযা প্রদান  রসব। 

 
পভর ল্পোটির িুভবিা: 

• শেভিংে বুস্ট  রার জন্য  4.75% শেস  6% বাভষশ  গ্যারাভন্টযুি 

অভতভরি েুভবধা েহ েঞ্চয় বৃভে  রুন।  

• শ ান শমভডস ি পরীযা এবং েংভযপ্ত আসবদন ফমশ ো সব না | 
 

RBI ভারতীয় কটে ব্যানঙ্কর উপর 1 ক াটি ো ার েভরমাো আনরাপ 

 নরনে  

ভরজািশ  ব্যাঙ্ক অফ ইভেয়া (RBI) িারসতর বৃহত্তম ের াভর ঋণপ্রদান ারী শস্টট 

ব্যাঙ্ক অফ ইভেয়ার (SBI) উপর এ  শ াটি টা ার আভেশ  জভরমানা আসরাপ 

 সরসে। “RBI (জাভিয়াভতর শশ্রণীভবিাগ এবং বাভণভজয  ব্যাংস র ভরসপাটিশ ং 

এবং ভেসিট এফআই) ভনসদশ েনা 2016” -এর ভনসদশ েনা না মানার জন্য SBI এর 

উপর এই জভরমানা আসরাপ  সরসে । 
 

RBI প্রতযক্ষ  র িংগ্রহ  রার েন্য Karur Vysya Bank (KVB) 

অেুনমাদে কপনয়নে  

ভরজািশ  ব্যাঙ্ক অফ ইভেয়া  রুর তবশ্য ব্যাঙ্কস  (KVB) শেন্ট্রাি শবাডশ  অব 

ভডসরট টযাসক্সসের (CBDT) পয শেস  প্রতযয  র আদাসয়র অনুমভত 

ভদসয়সে। অনুসমাদন পাওয়ার পর, KVB প্রতযয  র আদাসয়র জন্য CBDT- 

এর োসে এ ীিয ত রণ প্রভক্রয়া শুরু  সরসে। ইভন্টসগ্রেন ব্যাঙ্ক তার গ্রাহ সদর 

শয শ াসনা োখা/ শনট ব্যাংভ ং/ শমাবাইি ব্যাংভ ং পভরসষবার (DLite শমাবাইি 

অযাভলস েন) মােসম প্রতযয  র শপ্ররসণর অনুমভত শদসব। 
 

ভেষ্পভত্তর আনদশ ভেনয় SEBI 4 িদনস্যর উি ক্ষমতািম্পন্ন উপনদষ্টা 

 ভমটি র্ঠে  নরনে 

ভেভ উভরটিজ অযাে এক্সসেি শবাডশ  অফ ইভেয়া (SEBI) োর েদসস্যর 

"ভনষ্পভত্তর আসদে এবং অপরাসধর েংভমশ্রণ ভবষসয় উি যমতােম্পন্ন উপসদষ্টা 

 ভমটি" গঠন  সরসে।  ভমটির েিাপভত হসবন শবাসম্ব হাইস াসটশ র অবেরপ্রাপ্ত 

ভবোরপভত ভবজয় ভে দাগা।  ভমটির শরফাসরন্স েতশ াবিী হসব "ভেভ উভরটিজ 

অযাে এক্সসেি শবাডশ  অফ ইভেয়া (সেসটিসমন্ট প্রভেভডংে) শরগুসিেন, 

2018" অনুযায়ী। 
 

প্যানেনলর অন্যান্য িদস্যনদর মনধ্য রনয়নে: 

• আইন ও ভবোর মন্ত্রণািসয়র প্রািন আইন েভেব: ভপ শ  মািসহাো 

• শডসিাসয়ট হােভ ন্স অযাে শেিে এিএিভপর প্রািন শেয়ারম্যান: ভপআর 

রসমে 

• অযাডসিাস ট, পাটশ নার, রািাি অযাে রািাি অযাসোভেসয়টে: ভডএন 

রািাি 
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Science & Technology 
 

CII  "ভিউিার কে  2021" োম  আন্তেব াভত  িনেলে এবং 

প্রদশবেীর আনয়ােে  নরনে 

 নসফডাসরেন অফ ইভেয়ান ইোভি (CII) ভডভজটাি প্রযুভির উপর এ টি 

আন্তজশ াভত  েসিিন ও প্রদেশনী আসয়াজন  সরসে, যার নাম " Future 

Tech 2021- a Journey of digital transformation to technology 

adoption and acceleration" | এটি 19 শেস  27 অসটাবর পযশন্ত অনুভষ্ঠত 

হসব।  

এই েসিিনটির ভেম হি " Driving technologies for building the 

future, we all can trust "। 

 

Summits & Conference 
 

ভারত, ইিরানয়ল, িংযুক্ত আরব আভমরশাহী, মাভ ব ে যুক্তরাষ্ট্র 

িারনদশীয় অথবনেভত  কিারাম িালু  রার ভিিান্ত ভেনয়নে 

িারত, ইেরাইি, েংযুি আরব আভমরোহী এবং মাভ শ ন যুিরাষ্ট্র এ টি নতুন 

োরসদেীয় অেশননভত  শফারাম োিু  রার ভেোন্ত ভনসয়সে। গত বের আব্রাহাম 

েুভির পর মাভ শ ন যুিরাষ্ট্র, ইেরাসয়ি এবং েংযুি আরব আভমরোহীর মসে 

েিমান েহসযাভগতার উপর োরসদেীয় শজাট ততভর হয়। এই QUAD শগাষ্ঠী 

অেশননভত  েহসযাভগতার জন্য এ টি আন্তজশ াভত  শফারাম প্রভতষ্ঠার ভেোন্ত 

ভনসয়সে এবং মেপ্রাসেয ও এভেয়ায় অেশননভত  ও রাজননভত  েহসযাভগতা 

েম্প্রোরণ ারী শযৌে পভর াঠাসমা প্র সের েম্ভাবনা ভনসয় আসিােনা  সরসে। 
 

আন্তেব াভত  কিৌর কোনের 4থব কেোনরল অভিনবশে শুরু হনয়নে 

ইন্টারন্যােনাি শোিার অযািাসয়ন্স (ISA) এর েতুেশ োধারণ অভধসবেনটি 2021 

োসির 18 শেস  21 অসটাবসরর মসে েংগঠিত হসয়সে। ISA-র েিাপভত আর 

শ  ভেংহ এই েিায় েিাপভতত্ব  রসবন, ভযভন নতুন শ ন্দ্রীয় ও নবায়নসযাগ্য 

জ্বািাভন মন্ত্রীও । 

 

Awards & Honours 
 

কুং িু োেি ইউনেনিার মাশবাল আেব ি ভশক্ষা 2021 পুরিার 

ভেনতনে 

শবৌেধসমশর রু পা অডশ াসরর েুপভরভেত কুং ফু নানেসদর োহেী এবং বীরত্বপযণশ 

 াসজর জন্য ইউসনসস্কার মােশাি আটশ ে ভেযা পুরস্কার 2021 ভজসতসে। নানেরা 

মােশাি আসটশ র মােসম অেবয়েী শমসয়সদর আত্মরযা  রার, আত্মভবশ্বাে গসড 

শতািার এবং ভবভিন্ন েম্প্রদাসয়র মানুষসদর মসে শনতৃসত্বর িয ভম া শনওয়ার 

যমতা গসড শতাসি| 
 

ভারনতর "Takachar" ভপ্রি উইভলয়ানমর উনবািেী 'Eco-Oscar' 

পুরিার ভেনতনে 

পভরভেত । পৃভেবীস  বাাঁ োসনার শেষ্টা  রার জন্য ভবশ্বব্যাপী  সয় জন ব্যভিসদর 

েিান  রা হয় । ভবদুযৎ শমাহনস  ভিন আওয়ার এয়ার  যাটাগভরসত পুরসৃ্কত 

 রা হসয়সে । তার বানাসনা শট সনািভজ 'টা াোর' নাসম হি এ টি শোট এবং 

বহনসযাগ্য যন্ত্র যা ধাসনর ভনগশমন এবং বাযু় দূষণ শমা াসবিায় জ্বািানী ও োসরর 

মসতা তজব-পসে রূপান্তসরর জন্য ফেসির অবভেষ্টাংে ব্যবহার  সর। পাাঁ েজন 

ভবজয়ীর প্রসতযস ই তাসদর প্র সের জন্য 1 ভমভিয়ন ইউসরা পাসবন। 
 

মাইনক্রািিে টিম 2021 C.K. প্রহ্লাদ পুরিার ভেনতনে  

িারতীয়-আসমভর ান মাইসক্রােফসটর CEO েতয নাসদিা মাইসক্রােফসটর 

আরও ভতন েীষশ শনতা েহ 2021 োসির জন্য শলাবাি ভবজসনে 

োেসটইসনভবভিটি ভিডারভেসপর জন্য মযশাদাপযণশ ভে শ  প্রহ্লাদ পুরস্কার 

ভজসতসেন। মাইসক্রােফসটর োর েীষশ শনতা 2030  োসির মসে 

মাইসক্রােফটস  এ টি  াবশন শনসগটিি শ াম্পাভনসত রূপান্তভরত  রার জন্য 

তাসদর অফুরন্ত প্রসেষ্টার জন্য এই পুরস্কার শপসয়সেন । 

নাসদিা োডাও মাইসক্রােফসটর শপ্রভেসডন্ট এবং িাইে-শেয়ারম্যান ব্রযাড ভস্মে, 

প্রধান আভেশ   মশ তশ া অযাভম হুড এবং প্রধান পভরসবে  মশ তশ া িু াে শজাপা 

শলাবাি ভবজসনে োেসটইসনভবভিটি ভিডারভেসপর জন্য এই পুরস্কার শপসয়সেন । 
 

ভারতীয় কিোবাভহেী এক্সারিাইে  যামভব্র্য়াে প্যানট্রাল 2021 এ 

স্বণবপদ  ভেনতনে 

িারতীয় শেনাবাভহনীর প্রভতভনভধত্ব ারী পঞ্চম ব্যাটাভিয়ন -4 (5/4) শগাখশা 

রাইসফিে (ফ্রভন্টয়ার শফােশ) এর এ টি দি যুিরাসজয(U.K) অনুভষ্ঠত 

মযশাদাপযণশ  যামভব্রয়ান প্যাসরাি মহডায় স্বণশপদ  ভজসতসে। িারতীয় শেনা দি 

এই ইসিসন্ট অংে ভনসয়ভেি এবং ভবসশ্বর 96 টি টিসমর োসে প্রভতসযাভগতা 

 সরভেি, যার মসে ভেি 17 টি আন্তজশ াভত  দি, যা ভবসেষ বাভহনী এবং ভবসশ্বর 

ভবভিন্ন স্থ্ান শেস  মযশাদাপযণশ শরভজসমসন্টর প্রভতভনভধত্ব  সর। 
 

আনলভক্স োভালভে ইউনরাপীয় ইউভেয়নের িাোরভ পুরিার 

ভেনতনেে 

ইউসরাপীয় পািশাসমন্ট  ারাবন্দী রুে ভবসরাধী শনতা আসিভক্স নািািভনস  

ইউসরাপীয় ইউভনয়সনর েীষশ মানবাভধ ার পুরস্কার প্রদান  সরসে। ভ্লাভদভমর 

পুভতসনর োেসনর দুনীভতর ভবরুসে অিান্তিাসব িডাই  রার জন্য অেীম 

ব্যভিগত োহভে তার জন্য 45 বের বয়েী এই  মীস  পুরসৃ্কত  রা হসয়সে। 

 

Space News 
 

েুভপোনরর কট্রাোে গ্রহাণু অধ্যয়নের েন্য োিা 'লুভি ভমশে' িালু 

 রা হনয়নে 

মাভ শ ন মহা াে েংস্থ্া NASA জুভপটাসরর শরাজান গ্রহাণু অেয়ন  রার জন্য 

'িুভে ভমেন' নাসম এ টি ভমেন োিু  সরসে। িুভের ভমেনটি হসব 12 বেসরর 

জন্য, এই েময় মহা ােযানটি শেৌরজগসতর ভববতশ ন েম্পস শ  অেয়ন  রসত 

 রসত শমাট আটটি প্রােীন গ্রহাণুর পাে ভদসয় যাসব । এর মসে ো সব এ টি 

প্রধান-শবল্ট গ্রহাণু এবং োতটি বৃহস্পভত শরাজান গ্রহাণু। 

 

Important Dates 
 

ভবশ্ব ভশক্ষাথী ভদবি 2021: 15 অনোবর 

প্রভত বের 15 অসটাবর ভবশ্ব ভেযােী ভদবে ভহোসব পাভিত হয়। িারসতর প্রািন 

রাষ্ট্রপভত প্রয়াত ডাঃ এভপসজ আবদুি  ািাসমর জন্মবাভষশ ী  উপিসযয এই 

ভদনটি পাভিত হয়। 2010 োি শেস , জাভতেংসের েংস্থ্া (UNO) ডটর 

 ািাসমর ভেযা এবং তাাঁ র ভেযােীসদর প্রভত প্রসেষ্টাস  েিান জানাসনার জন্য  

15 অসটাবরস  ভবশ্ব ভেযােী ভদবে ভহসেসব ভেভিত  সরসে। েিভত বেসরর 

(2021) ভবশ্ব ভেযােী  ভদবসের ভেম হি "Learning for people, planet, 

prosperity and peace"। 
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ভবশ্ব োদ্য ভদবি: 16 অনোবর 

আমাসদর জীবন াি শেস  ভবশ্বব্যাপী যুধা দূর  রার জন্য প্রভত বের 16  

অসটাবর ভবশ্বজুসড ভবশ্ব খায ভদবে (WFD) পাভিত হয়। ভবশ্ব খায ভদবে 

(WFD) 1945 োসি জাভতেংসের খায ও  ৃভষ েংস্থ্ার (FAO) প্রভতষ্ঠার 

ভদনটিও স্মরণ  ভরসয় শদয় । 2021 োসি ভবশ্ব খায ভদবে (WFD) এর ভেমটি 

হি 'Safe food now for a healthy tomorrow'. 
 

ভবশ্ব অভটওনপানরাভিি ভদবি: 20 অনোবর 

ভবশ্ব অভস্টওসপাসরাভেে ভদবে (WOD) প্রভত বের 20 অসটাবর পাভিত হয়। এই 

ভদনটি পািসনর িযয হি অভস্টওসপাসরাভেে এবং ভবপা ীয় হাসডর শরাগ 

প্রভতসরাধ, ভনণশয় এবং ভেভ ত্োর ভবষসয় ভবশ্বব্যাপী েসেতনতা বৃভে  রা। 

2021  োসি শলাবাি WOD  যাসম্পইসনর ভেম হি " Serve Up Bone 

Strength "। 
 

অভটওনপানরাভিি ভ ? 

অভস্টওসপাসরাভেে হাডস  দুবশি এবং িঙু্গর  সর শতাসি যাসত শেগুভি 

েহসজই শিসে যায় - এমনভ  শোটখাসটা পতন, ধাক্কা, হাাঁ ভে বা হঠাৎ নডােডার 

ফসিও শিসঙ্গ যাওয়ার েম্ভাবনা োস  ।  
 

ভবশ্ব পভরিংখ্যাে ভদবি: 20 অনোবর 

প্রভত বের 20 অসটাবর ভবশ্বজুসড ভবশ্ব পভরেংখ্যান ভদবে পাভিত হয়। ভবশ্ব 

পভরেংখ্যান ভদবে 2021 উদযাপন এ টি ভবশ্বব্যাপী েহসযাভগতামযি  প্রসেষ্টা, যা 

জাভতেংসের পভরেংখ্যান  ভমেসনর ভনসদশ েনায় েংগঠিত হসয়সে। 

 

Sports News 
 

রাহুল দ্রাভবড়ন  টিম ইভন্ডয়ার প্রিাে ক াি ভহনিনব ভেনয়ার্  রা  

হনয়নে 

প্রািন িারতীয় ব্যাটেম্যান রাহুি দ্রাভবডস  টিম ইভেয়ার প্রধান শ াে ভহোসব 

ভনসয়াগ  রা হসয়সে এবং ভতভন রভব োস্ত্রীর স্থ্াসন এই পসদর দাভয়ত্ব োমিাসবন, 

যার শনতৃসত্বর শময়াদ েংযুি আরব আভমরোভহসত 2021 টি -শটাসয়ভন্ট 

ভবশ্ব াসপর পর শেষ হসব। প্রভতসবদন অনুোসর, ভবভেভেআই েিাপভত শেৌরি 

গাঙু্গভি এবং মাননীয় েভেব জয় োহ দুবাইসয় দ্রাভবসডর োসে তবঠ   সরভেসিন 

এবং জাতীয় দসির দাভয়ত্ব শনওয়ার জন্য তাাঁ র  াসে অনুসরাধ  সরভেসিন। 

প্রভতসবদন অনুযায়ী, িারতীয় ভক্রস সটর 'য ওয়াি' নাসমও পভরভেত দ্রাভবডস  

দুই বেসরর েুভিসত অন্তিুশ ি  রা হসয়সে এবং ভতভন 10 শ াটি টা া শবতন 

পাসবন। 

টিম ইভেয়া িরত অরুসণর স্থ্াসন শিফসটন্যান্ট পরে ম্যামসব্রস  তাসদর শবাভিং 

শ াে ভহসেসব ভনসয়াগ  সরসে । এমনভ  ভবক্রম রাসঠারস  ব্যাটিং শ াে ভহোসব 

বহাি রাখা হসিও, ভফভল্ডং শ াে আর শ্রীধসরর স্থ্াসন শ  হসবন শে ভবষসয় 

এখসনা শ াসনা ভেোন্ত শনওয়া হয়ভন। 
 

আইভপএল 2021 কিন্নাই িুপার ভ ংি ভেনতনে 

শেন্নাই েুপার ভ ংে (CSK) ফাইনাসি  ি াতা নাইট রাইডােশস  (KKR) 

হাভরসয় 2021 ইভেয়ান ভপ্রভময়ার ভিগ (IPL) ভেসরাপা ভজসতসে। এটি ভেি 

আইভপএসির 14 তম েংস্করণ, যা 20-20 ফরম্যাসট িারত ভিভত্ত  এ টি 

ভক্রস ট ভিগ। এটি আইভপএসি শেন্নাই েুপার ভ ংসের (CSK) েতুেশ জয়, এর 

আসগ 2010, 2011 এবং 2018 এ তারা টুনশাসমন্টটি ভজসতভেি। 
 

পরীক্ষার দৃভষ্টন াণ কথন  এোনে ভ েু গুরুত্বপূণব ভবেয় কদওয়া রনয়নে: 

• ভবজয়ী দি CSK এর অভধনায়  M.S. শধাভন। 

• ইয়ন মরগান রানার আপ দসির অেশাৎ  ি াতা নাইট রাইডােশ (KKR) 

এর অভধনায়  । ভতভন ইংল্যাে এর শখসিায়াড । 

• আইভপএসির প্রেমাধশ িারসত, ভবতীয় অসধশ  েংযুি আরব আভমরোভহসত 

শখিা হসয়ভেি। দুবাই আন্তজশ াভত  শস্টভডয়াসম ফাইনাি অনুভষ্ঠত হয়। 

• টুনশাসমসন্টর শেরা শখসিায়াড: হষশি প্যাসটি (আরভেভব) 

• েসবশাি রান শস্কারার ( মিা  যাপ): ঋতুরাজ গায় ওয়াড (CSK) (635 

রান) 

• েসবশাি উইস ট শট ার (পাপশি  যাপ ): হষশি প্যাসটি (আরভেভব) (32 

উইস ট) 

• মুম্বাই ইভেয়ান্স দি েবশাভধ বার আইভপএি ভেসরাপা ভজসতসে, অেশাৎ 5 

বার। 
 

কেপালন   3-0 কর্ানল হাভরনয় ভারত 2021 SAFF িযাভম্পয়েভশপ 

ভেনতনে 

মািবীসপর মাসি জাতীয় ফুটবি শস্টভডয়াসম 2021 SAFF েযাভম্পয়নভেসপর 

েয ডান্ত ভেসরাপা ভজতসত িারত শনপািস  3-0 শগাসি হাভরসয়সে। এটি িারতীয় 

পুরুষসদর শজতা অষ্টম SAFF েযাভম্পয়নভেপ ভেসরাপা। এর আসগ দিটি 1993, 

1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015 এ ভেসরাপা ভজসতভেি। 

ফাইনাসি িারতীয় দসির শগািদাতা ভেসিন েুনীি শেেী, েুসরে ভেং ওয়াংজাম 

এবং োহাি আবদুি োমাদ। েযাভম্পয়নভেসপ েসবশাি শগাি শস্কারার হসিন েুনীি 

শেেী (অভধনায় ) - 5 শগাি। এভদস , েুনীি শেেী েযাভম্পয়নভেসপ তার 80তম 

আন্তজশ াভত  শগাি  সর আই ভন  ভিওসনি শমভের োসে শস্কার েমান  সরন 

এবং েভক্রয় শখসিায়াডসদর মসে আন্তজশ াভত  ফুটবসি ভতভন ভবতীয় েসবশাি 

শগািদাতা হন। 
 

ভদব্যা কদশমুে হনলে ভারনতর 21 তম মভহলা গ্রযান্ড মাটার 

15 বের বয়েী ভদব্যা শদেমুখ হাসঙ্গভরর বুদাসপসস্ট ভবতীয় আন্তজশ াভত  মাস্টার 

(আইএম) অজশ সনর পর িারসতর 21 তম মভহিা গ্রযাে মাস্টার (WGM) হসিন 

। ভতভন নয় রাউসে পাাঁ ে পসয়ন্ট অজশ ন  সরভেসিন এবং তার েয ডান্ত WGM মান 

ভনভিত  রার জন্য ভতভন 2452 পারফরম্যান্স শরটিং ভদসয় শেষ  সরন । 
 

ভারনতর ভবােী কদবী ফ্রানি িাভলবলভভনল োতীয় প্রভতনযাভর্তা 

ভেনতনেে 

িারসতর তসিায়ার শখসিায়াড িবানী শদবী, ভযভন শটাভ ও অভিভম্পস  শগমে 

প্রভতসযাভগতায় অংেগ্রহণ ারী প্রেম িারতীয় হসয় ইভতহাে েৃভষ্ট  সরভেসিন, 

ভতভন ব্যভিগত মভহিা োবসর ইসিসন্ট ফ্রাসন্স োভিশিভিি জাতীয় প্রভতসযাভগতা 

ভজসতসেন। ভতভন বতশ মাসন ভবশ্বব্যাপী তাভি ায় 50 তম স্থ্াসন রসয়সেন এবং 

ভতভন িারসতর ভবভেষ্টয তসিায়ার শখসিায়াড |  
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িীে এবং ইনন্দানেভশয়া যথাক্রনম উবার  াপ এবং থমাি  াপ 

ভেনতনে 

উবার  াসপর ভেসরাপা পুনরুোর  রসত েীন জাপানস  শডনমাস শ র আরহুসে 

উবার  াসপর শরামাঞ্চ র ফাইনাসি 3-1 শগাসি পরাভজত  সরসে| 19 টি 

ফাইনাসি এটি েীসনর 15 তম উবার  াপ ভেসরাপা জয়। ম্যােটি উবার  াসপর 

ইভতহাসের দীেশতম ম্যাসের ভদস  অগ্রের হসয়ভেি যখন শেন ভ ং েযান এবং 

ভজয়া ই ফযান তাসদর ডাবিে ম্যাে ভজসতভেি। শডনমাস শ র আরহুে-এ অনুভষ্ঠত 

ফাইনাি ম্যাসে ভডসফভেং েযাভম্পয়ন েীনস  3-0 শগাসি পরাভজত  রার পর 

ইসন্দাসনভেয়া 2002  োসির পর প্রেমবাসরর জন্য েমাে  াপ রভফ শজসত | 
 

আন্তেব াভত  ভক্রন ে কথন  অবির ভেনলে অনিভলয়ার ভক্রন োর 

কেমি প্যাটিেিে 

অসিভিয়ার ফাস্ট শবািার শজমে প্যাটিনেন বুঝসত শপসরসেন শয ভতভন 

ভফটসনে জভনত েমস্যার  ারসণ অযাসেজ ভেভরসজর েদস্য হসত পারসবন না। 

তাই 31 বের বয়েী প্যাটিনেন 21  টি শটস্ট এবং 15 টি ওয়ানসড শখসিসেন | 

যভদও ভতভন েসরায়া ভক্রস সট শখিা োভিসয় যাসবন। 
 

ইভন্ডয়াে ওনয়লনি অেুভিত 2021 BNP পভরবাি ওনপনের িংভক্ষপ্ত 

ভববরণ 

2021 BNP পভরবাে ওসপন শটভনে টুনশাসমন্টটি মাভ শ ন যুিরাসষ্ট্রর 

 যাভিসফাভনশয়ার ইভেয়ান ওসয়িসে 04 শেস  18 অসটাবর, 2021 পযশন্ত 

অনুভষ্ঠত হসয়ভেি। এই টুনশাসমন্টটি 2021 ইভেয়ান ওসয়িে মাস্টােশ নাসমও 

পভরভেত |  এটি পুরুষসদর BNP পভরবাে ওসপসনর 47তম েংস্করণ এবং 

মভহিাসদর BNP পভরবাে ওসপসনর 32তম েংস্করণ (ডভব্লউটিএ মাস্টােশ)। 
 

ভবেয়ীনদর তাভল া ভেনি কদওয়া হল: 

• 2021 BNP পভরবাে ওসপসন পুরুষসদর ভেসঙ্গিে ভেসরাপা ভজসত 

 যাসমরন নভর তার প্রেম ATP মাস্টােশ 1000 ভজতসিন |  

• পুিা বাসদাো ভিসটাভরয়া আজাসরন াস  পরাভজত  সর মভহিাসদর 

ভেসঙ্গিে ভেসরাপা ভজসতসেন | 

• এভিে মাসটশ নে এবং েু ওসয় ভহসে মভহিাসদর ডাবিে ভেসরাপা 

ভজসতসেন| 

• জন ভপয়ােশ এবং ভফভিপ শপািাসে  পুরুষসদর ডাবিে ভেসরাপা 

ভজসতসেন | 
 

 

BNP পভরবাি ওনপে িম্পন ব : 

• BNP পভরবাে ওসপন হি েবসেসয় বড েভিভিত ATP টুযর মাস্টােশ 

1000 এবং WTA 1000 শটভনে ইসিন্ট। 

• এটি মাভ শ ন যুিরাসষ্ট্রর  যাভিসফাভনশয়ার ইভেয়ান ওসয়িে শটভনে গাসডশ সন 

অনুভষ্ঠত হয়। 

 

Obituaries 
 

শ্রীলঙ্কার প্রথম কেট অভিোয়  বানু্দলা ওয়ােবাপুরা প্রয়াত হনলে 

শ্রীিঙ্কার প্রেম শটস্ট অভধনায়  বানু্দিা ওয়ানশাপুরা অেুস্থ্তার  ারসণ প্রয়াত 

হসিন | ভতভন মৃতুয াসি 68 বের বয়েী ভেসিন। ভতভন ভেসিন এ জন ডানহাভত 

ব্যাটেম্যান | 1982 োসি যখন  ইংল্যাে তার প্রেম শটস্ট ম্যাসে মুসখামুভখ 

হসয়ভেি  তখন ভতভন তার শদেস  শনতৃত্ব ভদসয়ভেসিন । 12 ম্যাে শখসি 15 গড 

ভনসয় তার শমাট রান ভেি 180 |  
 

মাভ ব ে যুক্তরানষ্ট্রর প্রথম  ৃষ্ণাঙ্গ কিনক্রোভর   ভলে পাওনয়ল প্রয়াত 

হনলে 

তেভন  এবং কূটনীভত   ভিন পাওসয়ি শ াভিড -19 জভনত মহামারীর  ারসণ 

প্রয়াত হসিন | মৃতুয াসি ভতভন 84 বের বয়েী ভেসিন। 2001 োসি ভতভন 

শপ্রভেসডন্ট জজশ  W. বুসের েময় াসি প্রোেসন শযাগ ভদসয়ভেসিন। ভতভন 

ভেসিন প্রেম  ৃষ্ণাঙ্গ ব্যভি ভযভন ভবশ্ব মসঞ্চ মাভ শ ন ের াসরর প্রভতভনভধত্ব  সরন। 
 

প্রাক্তে হভ  আন্তেব াভত  কেনলায়াড় িরণভেৎ ভিং প্রয়াত হনয়নেে 

প্রািন হভ  আন্তজশ াভত  শখসিায়াড েরণভজৎ ভেং প্রয়াত  হসয়সেন । ভতভন 

ভেসিন প্রািন শস্টট ব্যাঙ্ক অফ ইভেয়ার হভ  শখসিায়াড এবং ভতভন  স্থ্ানীয় 

ভিসগ  রসনেন িাসবর হসয় শখসিভেসিন । এোডা , ভতভন  70 এবং 80 এর 

দেস র শেসষর ভদস  হায়দরাবাদ জুভনয়র এবং ভেভনয়রসদর প্রভতভনভধত্ব 

 সরভেসিন এবং িারসতর হসয়ও শখসিভেসিন । 
 

Defence News 
 

ভারত-মাভ ব ে কযৌথ িামভর  মহড়ার 17 তম িংিরণ “Ex Yudh 

Abhyas 2021" অেুভিত হনত িনলনে  

িারতীয় শেনাবাভহনী এবং মাভ শ ন শেনাবাভহনীর মসে শযৌে োমভর  প্রভেযণ 

মহডা "Ex Yudh Abhyas 2021" এর 17 তম েংস্করণ, 2021 োসির 15 

শেস  29 অসটাবর মাভ শ ন যুিরাসষ্ট্রর আিাস্কার জসয়ন্ট শবে এিসমনডফশ  

ভরোডশ েসন অনুভষ্ঠত েসিসে । িারতীয় দি এ টি  

পদাভত  তেন্যবাভহনী ব্যাটাভিয়ন গ্রুসপর 350 জন  মী ভনসয় গঠিত হসব। 
 

রাভশয়া-িীে োপাে িার্নর কেৌ-মহড়া “Joint Sea 2021” 

পভরিাভলত  নরনে 

রাভেয়া ও েীসনর শযৌে শনৌ মহডা “Joint Sea 2021” 14 অসটাবর, 2021 

োসি রাভেয়ার ভপটার য শগ্রট উপোগসর শুরু হসয়সে। েভিভিত বাভহনী েত্রু পৃষ্ঠ 

জাহাজ অনু রণ এবং বাযু়-প্রভতরযা মহডা অনুভষ্ঠত  রার িসযয পভর ভেত 

িযযবস্তুসত শুটিং অনুেীিন  রসব। 

রাভেয়ার রাষ্ট্রীয় েংবাদ েংস্থ্া TASS জাভনসয়সে শয, মহডাটি 'Joint Sea’ 

2021' -এর অংে ভহোসব পভরোভিত হসে, যা 2012 োি শেস  দুই বাভহনীর 

মসে ভবপাভয  শনৌ -মহডা ধারাবাভহ িাসব অনুভষ্ঠত হসে । 
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Books & Authors 
 

ভদব্যা দনত্তর কলো 'Stars In My Sky' োম  এ টি েতুে বই 

প্র াভশত হনয়নে 

জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিসনেী ভদব্যা দত্ত তার শিখা " The Stars in My Sky: 

Those Who Brightened My Film Journey " নাম  ভবতীয় বই প্র াভেত 

হসয়সে | শপঙু্গইন র্যােম হাউে ইভেয়া (PRHI) প্র াভেত বইটি 25 অসটাবর, 

2021 তাভরসখ প্র াে  রা হসব। ভদব্যা দসত্তর নতুন এই বইটিসত ভদব্যা দত্ত 

বভিউসডর ভ েু গুণী ব্যভির োসে তার অভিজ্ঞতা শেয়ার  সরসেন, যারা তার 

েিভিে জীবসন গুরুত্বপযণশ িয ভম া পািন  সরভেসিন। 

 

গুলোর “Actually… I Met Them: A Memoir” োম  এ টি 

বই ভলনেনেে" 

ভ ংবদন্তী িারতীয়  ভব-গীভত ার-পভরোি  গুিজার “Actually… I Met 

Them: A Memoir” নাম  এ টি বই ভিসখসেন | Penguin Random 

House India বইটি প্র াভেত  সরসে| এই বইসত গুিজার ভ সোর কুমার, 

ভবমি রায়, ঋভত্ত  েট , হৃভষস ে মুসখাপাোয় এবং মহাসশ্বতা শদবীর মসতা 

ভ ংবদভন্ত েম্পস শ  অসন  মজার অজানা তথ্য শেয়ার  সরসেন। 

 

অধ্যাপ  শানি ভ দওয়াইনয়র কলো  ‘Sir Syed Ahmad Khan: 

Reason, Religion And Nation’ োম  এ টি প্র াভশত হনয়নে 

োভহতয আ াসদভম পুরস্কারপ্রাপ্ত অোপ  োসফ ভ দওয়াই " Sir Syed 

Ahmad Khan: Reason, Religion And Nation " নাম  এ টি নতুন 

বইসয়র রেনা  সরসেন। বইটির উসেশ্য হি আভিগড মুেভিম ভবশ্বভবযািসয় 

পভরণত হওয়া মহসমডান অযাংসিা-ওভরসয়ন্টাি  সিসজর প্রভতষ্ঠাতা স্যার তেয়দ 

আহমদ খানস  ভবসিষণ  রা। 

বইটি রুটসিজ ইভেয়া প্র াে  সরসে। বইটির প্রারভম্ভ   ো ভিসখসেন অোপ  

ইরফান হাভবব। বইটি স্যার তেয়দ আহমদ খাসনর 204 তম জন্মবাভষশ ী (17 

অসটাবর 2021) এর আসগ প্র াে  রা হসয়ভেি। 
 

Miscellaneous 
 

কডাোর্ল্ ট্রাম্প Truth Social োনম এ টি কিাশ্যাল ভমভডয়া 

লযােিমব িালু  রনত িনলনেে 

শডানাল্ড রাম্প TRUTH Social  নাসম এ টি শোশ্যাি ভমভডয়া লযাটফমশ োিু 

 রার পভর েনার শোষণা  সরসেন, যা আগামী বেসরর প্রেম ভদস  োিু হসত 

েসিসে । TRUTH Social  রাম্প ভমভডয়া অযাে শট সনািভজ গ্রুপ নাসম 

এ টি নতুন উসযাসগর অংে হসব। ভতভন এমন এ টি লযাটফমশ ততভর  রসত োন 

যা টুইটার বা শফেবুস র প্রভতবন্দ্বী হসব| 
 

 

 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9253/mission-kolkata-police-si-sergeant-live-classes-by-adda247

