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National News 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী 'জল জীবন মমশন অ্যাপ' এবং 'রাষ্ট্রীয় জল জীবন 

ম াশ' চালু  রররেন 

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমাদী 20 অতটাবর, 2021 োররতে 'জল জীবন রমশন 

অযাপ' এবং 'রাষ্ট্রীয় জল জীবন ম াশ' এর উদ্ভোদন  তরতেন । এটি 2019 সাতল 

উদ্ভোদন হওয়া জল জীবন রমশন (JJM) এর অংশ রহসাতব চালু হতয়তে । জল 

জীবন রমশন মদতশর মরহলাতদরত  োতদর সময় সাশ্রয়  রতে সাহায্য  রতব | 

তোরো আতে পানীয় জল আনার উতেতে দীর্ঘ দূরত্ব অরেক্রম  রে, কিন্তু কিশনটি 

তোদ্দর িূল্যবোন সিয় বোাঁ চোদ্ত সোহোয্য িরদ্ব | 
 

জল জীবন মমশন অ্যাপ সম্পর ে : 

মে তহাল্ডারতদর মতে সতচেনো বৃরি  রার জন্য এবং রমশতনর অধীতন 

রিমগুরলর অরধ ের স্বচ্ছো এবং জবাবরদরহোর জন্য জল জীবন রমশন অযাপ 

চালু  রা হতয়তে।  েগুরল পররবার জল মপতয়তে, জতলর গুণমান সহ রমশতনর 

অন্যান্য সমস্ত রববরণ েথ্য এ টি মমাবাইল অযারিত শতন পাওয়া যাতব। 
 

রাষ্ট্রীয় জল জীবন ম াশ (RJJK) সম্পর ে : 

রাষ্ট্রীয় জল জীবন ম াশ (RJJK) ব্যরি, প্ররেষ্ঠান,  তপঘাতরশন, বা সমাজতসবী, 

ভারতে বা রবতদতশ, প্ররেটি গ্রামীণ পররবার, িুল, অঙ্গনওয়ার়ি ম ন্দ্র, আশ্রমশালা 

এবং অন্যান্য পাবরল  প্ররেষ্ঠাতন  তলর জতলর সংতযাে প্রদান  রতে সক্ষম 

 রতব । জল শরি মন্ত্রত র অধীতন পানীয় জল এবং স্যারনতেশন রবভাে দ্বারা 

প্ররেরষ্ঠে এ টি রনবরিে পাবরল  চযাররতেবল ট্রাে রহসাতব RJJK চালু  রা 

হতয়তে। 
 

ভারত সর ার 'Waste to Wealth' ওরয়ব মপার্ে াল চালু  রররে 

অর্ঘনীরে এবং রবরভন্ন সম্প্রদাতয়র মানুতের অংশগ্রহতণর মােতম সাতেতনবল 

উন্নয়তনর জন্য সহতযারেো বৃরির উতেতে ভারে সর ার "Waste to 

Wealth" নাতম এ টি ওতয়ব মপােঘ াল চালু  তরতে। ওতয়ব মপােঘ ালটি প্রযুরি 

সরবরাহ ারী, সর ারী অংশীদার এবং শহতরর স্থানীয় সংস্থাগুরলত  এ রিে  তর 

ভারতের বজঘ য সমস্যার (প্রধানে িারেত র) সমাধান েুুঁজতব । 

প্রধান ববজ্ঞারন  উপতদষ্টার  াযঘালয় দ্বারা মপােঘ ালটি চালু  রা হতয়তে এবং োিী 

জয়ন্তী উপলতক্ষ 02 অতটাবর, 2021 োররতে প্রধান ববজ্ঞারন  উপতদষ্টা ম . 

রবজয় রার্বন দ্বারা উতদ্বাধন  রা হতয়তে । 
 

ম ন্দ্র চাচা মচৌধুরীর  'Namami Gange' মমশরনর অ্মিমসয়াল 

ম্যাসকট মিরসরব ম াষণা  রররে 

আই রন  ভারেীয়  রম  বইতয়র  ােুঘ ন চররি চাচা মচৌধুরীত  

'NamamiGange' মপ্রাগ্রাতমর অরিরসয়াল ম্যোসিট রহতসতব মর্ােণা  রা 

হতয়তে। এই প্র তের জন্য 2.26 ম াটি ো া বরাে  রা হতয়তে।  রম গুরল 

প্রার্রম ভাতব রহরি, ইংতররজ এবং বাংলা ভাোয় চালু  রা হতব। 

ন্যাশনাল রমশন ির রিন েঙ্গা (NMCG)  ােুঘ ন চররতির ধারণার, রব াশ ও 

রবেরতণর জন্য চাচা মচৌধুরী  রম তসর প্র াশ  ডায়মন্ড েুনতসর সতঙ্গ চুরি 

 তরতে। চাচা মচৌধুরীত  মূলে রশশুতদরত  নদ-নদী পররষ্কাতরর অরভযাতনর সাতর্ 

যুি  রতে মবতে মনওয়া হতয়তে । 
 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী স্বচ্ছ ভােত মমশন-Urban 2.0 এবং 

AMRUT 2.0 এে উরভাদন করেরেন 

প্রধোনিন্ত্রী নদ্রন্দ্র মিোদী কদকির ডক্টর আদ্েদির ইন্টোরন্যোশনোল মসন্টোর মেদ্ি 

স্বচ্ছ ভোরত কিশন-Urban (SBM-U) এবং অটল কিশন ফর করজুদ্ভদ্নশন অযোন্ড 

আরবোন ট্রোন্সফরদ্িশন (AMRUT) নোদ্ি দুটি কিশদ্নর কিতীয় পদ্বের সূচনো 

িদ্রন। SBM-U 2.0 এবং AMRUT 2.0 সিস্ত শহরদ্ি 'আবজে নো িুক্ত' এবং 

'কনরোপদ জল ' িরোর উদ্েশ্য পূরদ্ের জন্য কডজোইন িরো হদ্য়দ্ে। SBM-U 2.0 

এর ব্যয় প্রোয় 1.41 লক্ষ মিোটি টোিো। AMRUT 2.0 এর ব্যয় প্রোয় 2.87 লক্ষ 

মিোটি টোিো। 
 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী লরণৌরত Azadi@75 পমেদশশন করেরেন 

প্রধোনিন্ত্রী নদ্রন্দ্র মিোদী লখনউদ্ত ‘Azadi@75 – New Urban India: 

Transforming Urban Landscape’ নোিি সদ্েলন-িোি-এক্সদ্পোর উদ্িোধন 

িরদ্লন । কতন কদনব্যোপী এই অনুষ্ঠোদ্নর কেি হল "New Urban India"। এটি 

07 অদ্ক্টোবর, 2021 তোকরদ্খ মশষ হদ্ব। এই সদ্েলন-িোি-এক্সদ্পো হোউকজং ও 

নগর কবষয়ি িন্ত্রেোলয় (MoHUA) িোরো আদ্য়োকজত হয়। 
 

মূল হাইলাইট: 

• প্রধোনিন্ত্রী স্মোটে  কসটিস কিশন এবং অযোম্রুট এর অধীদ্ন রোদ্জযর 75 টি নগর 

উন্নয়ন প্রিদ্ের উদ্িোধন ও কভকিপ্রস্তর স্থোপন িদ্রন। 

• কতকন লখনউ, িোনপুর, বোরোেসী, প্রয়োগরোজ, মগোরখপুর, ঝোাঁ কস এবং 

গোকজয়োবোদ সহ সোতটি শহদ্র FAME-II এর অধীদ্ন 75 টি বোদ্সর 

উদ্ভোদন। 
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মকন্দ্র সেকাে ICMR-এে মরান-মভমিক ভযাকমসন মবতেণ 

মরেল ‘i-Drone’ চালু করেরে 

মিন্দ্রীয় স্বোস্থয ও পকরবোর িল্যোে িন্ত্রী িনসুখ িোন্দোকভয়ো উির-পূবে রোজযগুকলর 

জন্য মরোন কভকিি ভযোিকসন কবতরে িদ্ডল 'আই-দ্রোন' চোলু িদ্রদ্েন। ইকন্ডয়োন 

িোউকন্সল অফ মিকডিযোল করসোচে  (ICMR) আই-দ্রোনটি ততকর িদ্রদ্ে। i-

Drone িোদ্ন ICMR’s Drone Response and Outreach in North East। 

এই টুলটির প্রধোন উদ্েশ্য হল ভোরদ্তর দুলেভ স্থোনগুকলদ্ত ভযোিকসন কবতরেদ্ি 

সহজতর িরো এবং স্বোস্থযদ্সবোর সহজলভযতো উন্নত িরো। বতে িোদ্ন িকেপুর, 

নোগোল্যোন্ড এবং মিন্দ্রশোকসত অঞ্চল আন্দোিোন ও কনদ্িোবদ্র মরোন কভকিি কবতরে 

প্রিে বোস্তবোকয়ত হদ্চ্ছ। ICMR প্রোেকিিভোদ্ব ভযোিকসন বহন ও স্থোনোন্তর িরোর 

জন্য মরোদ্নর ক্ষিতো পরীক্ষো িরোর উদ্েদ্শ্য িোনপুদ্রর ইকন্ডয়োন ইনকিটিউট 

অফ মটিদ্নোলকজর সোদ্ে সহদ্ োকগতো িদ্রদ্ে । 
 

ভােরতে উপ -োষ্ট্রপমত 'Mahabahu Brahmaputra River 

Heritage Centre' এে উরবাধন করেরেন 

ভোরদ্তর উপরোষ্ট্রপকত এি. মভঙ্কোইয়ো নোইডু আসোদ্ির গুয়োহোটিদ্ত রোজযপোল 

জগদীশ িুখী এবং িুখ্যিন্ত্রী কহিন্ত কবশ্ব শিেোর উপকস্থকতদ্ত 'Mahabahu 

Brahmaputra River Heritage Centre' এর উদ্িোধন িদ্রদ্েন। এই 

মসন্টোরটি িূলত িোিরূদ্পর কিটিশ মডপুটি িকিশনোদ্রর বোসস্থোন কহদ্সদ্ব িোজ 

িরত। এটি ততকরর প্রোয় 150 বের পদ্র, গুয়োহোটির আইকনি কডকস বোংদ্লোটি 

ঐকতহযশোলী মসন্টোর কহসোদ্ব জনসোধোরদ্ের জন্য উনু্মক্ত িরো হদ্য়কেল। 
 

মকন্দ্র সেকাে 5 বেরে 7 টি 'PM MITRA' পাকশ  স্থাপরনে 

অনুরমাদন মদর়েরে 

অেেনীকতদ্ত মটক্সটোইল খোদ্তর বৃকিদ্ি আরও একগদ্য় কনদ্ত এবং মলোবোল 

মটক্সটোইল িোনকচদ্ে ভোরতদ্ি শকক্তশোলী অবস্থোদ্ন প্রকতষ্ঠোন িরোর উদ্েদ্শ্য 

মিন্দ্র সরিোর সোরো মদদ্শ সোতটি নতুন মিগো মটক্সটোইল পোিে  বো PM MITRA 

পোিে  স্থোপদ্নর অনুদ্িোদন কদদ্য়দ্ে । মিগো ইকন্টদ্েদ্টড মটক্সটোইল করকজয়ন অযোন্ড 

অযোপোদ্রল পোিে  (PM MITRA) িোননীয় প্রধোনিন্ত্রীর 5F কভশদ্নর উপর কভকি 

িদ্র ততকর িরো হদ্ব। '5F' সূেটি হল 'ফোিে ফোইবোর', 'ফোইবোর টু ফযোক্টকর' ; 

'ফযোক্টকর টু ফযোশন'; 'ফযোশন টু ফদ্রন' । 

এই পোিে গুকল কবকভন্ন রোদ্জযর কেনকফল্ড এবং িোউনকফল্ড সোইটগুকলদ্ত এিটি 

কবদ্শষ উদ্েশ্যিূলি  োনবোহন িোরো স্থোপন িরো হদ্ব,  ো রোজয সরিোর এবং ভোরত 

সরিোদ্রর িোকলিোনোধীন এিটি পোবকলি-প্রোইদ্ভট পোটে নোরকশপ (PPP) মিোদ্ড 

েোিদ্ব। পোাঁ চ বেদ্রর জন্য প্রিদ্ের মিোট ব্যয় 4,445 মিোটি টোিো কনধেোরে িরো 

হদ্য়দ্ে। 
 

মকন্দ্র সেকাে ‘Buddhist Circuit Train FAM Tour and 

Conference’ এে আর়োজন করেরে  

মিন্দ্রীয় প েটন প্রকতিন্ত্রী অজয় ভোট সোফদোরজং মরলওদ্য় মিশন (কদকি 

শহরতলী মরলওদ্য়র অংশ) মেদ্ি "দ্বৌি সোকিে ট মট্রন FAM টুযর" এর উদ্ভোদন 

িরদ্লন । ইকন্ডয়োন মরলওদ্য় িযোটোকরং অযোন্ড টুযকরজি িদ্পেোদ্রশদ্নর (IRCTC) 

সহদ্ োকগতোয় প েটন িন্ত্রি মিন্দ্রীয় সরিোদ্রর "Dekho Apna Desh" 

উদ্যোদ্গর অংশ কহদ্সদ্ব “Buddhist Circuit Train FAM Tour” এর 

আদ্য়োজন িদ্রদ্ে। 
 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী 28তম NHRC প্রমতষ্ঠা মদবরসে 

কমশসূমচরত মনরজে বক্তব্য োখরলন 

মিন্দ্রীয় স্বরোষ্ট্রিন্ত্রী অকিত শোহ এবং NHRC মচয়োরপোসেদ্নর উপকস্থকতদ্ত 

প্রধোনিন্ত্রী নদ্রন্দ্র মিোদী 12 অদ্ক্টোবর কভকডও িনফোদ্রকন্সংদ্য়র িোধ্যদ্ি 28তি 

NHRC প্রকতষ্ঠো কদবদ্সর িিেসূকচদ্ত কনদ্জর বক্তব্য রোখদ্লন । ভোরদ্তর জোতীয় 

িোনবোকধিোর িকিশন (NHRC) িোনবোকধিোর সুরক্ষো আইন, 1993 -এর অধীদ্ন 

1993 সোদ্লর 12ই অদ্ক্টোবর -তোকরদ্খ এই সংস্থোটি প্রকতকষ্ঠত হয় । 

প্রধোনিন্ত্রী ভকবষ্যৎ প্রজদ্ন্মর িোনুষদ্দর িোনবোকধিোদ্রর িেো উদ্িখ িদ্র কনদ্জর 

বক্তব্য মশষ িদ্রন। কতকন মজোর মদন ম  আন্তজে োকতি মসৌর মজোট, 

পুননেবীিরেদ্ োগ্য শকক্তর লক্ষয এবং হোইদ্রোদ্জন কিশদ্নর িদ্তো পদদ্ক্ষদ্পর 

িোধ্যদ্ি ভোরত দ্রুত বৃকির কদদ্ি অেসর হদ্চ্ছ । 
 

IEA ভােতরক পূণশকালীন সদস্য হও়োে আমন্ত্রণ জামনর়েরে  

আন্তজে োকতি শকক্ত সংস্থো (IEA) ভোরতদ্ি পূেেিোলীন সদস্য হওয়োর জন্য আিন্ত্রে 

জোকনদ্য়দ্ে। এই সদস্যপদ্দর আিন্ত্রেটি মদওয়ো হদ্য়দ্ে তোর িোরে হল, ভোরত 

কবদ্শ্বর তৃতীয় বৃহিি জ্বোলোকন মভোক্তো।  কদ এই প্রস্তোবটি গৃহীত হয়, তোহদ্ল 

ভোরদ্তর স্ট্রোদ্টকজি মতদ্লর সংরক্ষে বোকিদ্য় 90 কদদ্নর জন্য িরদ্ত হদ্ব । 
 

বন্দরেে কার্শক্ররমে মেমজটাল পর্শরবক্ষরণে জন্য ভােত সেকাে 

'My Port App' চালু করেরে 

বন্দর পকরচোলনোর কডকজটোল প েদ্বক্ষদ্ের জন্য মিন্দ্র সরিোর িলিোতোয় 

'MyPortApp' চোলু িদ্রদ্ে। প্রচোদ্র স্বচ্ছতো আনোর জন্য এবং বন্দর-সম্পকিে ত 

তথ্য প্রদোদ্নর জন্য এটি চোলু িরো হদ্য়দ্ে। অযোপটি মসইসব মপোটে  ব্যবহোরিোরীদ্দর 

জন্য চোলু িরো হদ্য়দ্ে  োরো কবকভন্ন মপোটে  পকরদ্ষবো ব্যবহোর িরদ্ত চোন। এটি 

কডকজটোলভোদ্ব বন্দর সম্পকিে ত সিস্ত তথ্য অন্তভুে ক্ত িদ্র। 
 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী ইমি়োন মেস অযারসামসর়েশন চালু 

কেরলন 

প্রধোনিন্ত্রী নদ্রন্দ্র মিোদী কভকডও িনফোদ্রদ্ন্সর িোধ্যদ্ি ইকন্ডয়োন মেস 

অযোদ্সোকসদ্য়শন (ISpA) চোলু িদ্রদ্েন। এর প্রকতষ্ঠোতো সদস্যদ্দর িদ্ধ্য রদ্য়দ্ে 

ভোরতী এয়োরদ্টল, লোরদ্সন অযোন্ড টোদ্বেো, মনলদ্িো (টোটো গ্রুপ), ওয়োনওদ্য়ব, 

ম্যোপিোইকন্ডয়ো, ওয়োলচোাঁ দনগর ইন্ডোকস্ট্রজ এবং অনন্ত মটিদ্নোলকজ কলকিদ্টড। 

অন্যোন্য িূল সদস্যদ্দর িদ্ধ্য রদ্য়দ্ে মগোদদ্রজ, কহউদ্জস ইকন্ডয়ো, আকজস্তো-

কবএসটি অযোদ্রোদ্েস প্রোইদ্ভট কলকিদ্টড, কবইএল, মসন্টোি ইদ্লিট্রকনক্স এবং 

ম্যোক্সোর ইকন্ডয়ো। 
 

মবােশ  সদস্যরদে সম্পরকশ : 

• প্রেি মচয়োরম্যোন: জয়ন্ত পোকতল, L&T-NxT কসকনয়র একক্সকিউটিভ ভোইস 

মপ্রকসদ্ডন্ট ফর কডদ্ফন্স 

• ভোইস-দ্প্রকসদ্ডন্ট : রোহুল ভযোটস, ভোরতী এয়োরদ্টদ্লর প্রধোন কনয়ন্ত্রি 

িিেিতে ো 

• কডদ্রক্টর-দ্জনোদ্রল : মলফদ্টন্যোন্ট মজনোদ্রল এ.দ্ি. ভট্ট (অবসরপ্রোপ্ত) 
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মেলওর়ে দুটি দূেপাল্লাে মালবাহী মেন 'Trishul',এবং 

'Garuda' চালু করেরে 

ভোরতীয় মরলওদ্য় দুটি দূরপোিোর িোলবোহী মট্রন "Trishul" এবং "Garuda" চোলু 

িদ্রদ্ে -  ো িোলবোহী মট্রদ্নর স্বোভোকবি গঠদ্নর মচদ্য় কিগুে বো এিোকধি গুে 

মবকশ। এই দূরপোিোর মট্রনগুদ্লো সংিটপূেে কবভোদ্গ ক্ষিতো সীিোবিতোর সিস্যোর 

এিটি অতযন্ত িো েির সিোধোন প্রদোন িদ্র। এই মট্রনগুকল িোলবোহী মট্রদ্নর 

স্বোভোকবি গঠদ্নর মচদ্য় কিগুে বো এিোকধি গুে মবকশ হয় এবং সংিটপূেে কবভোদ্গ 

ক্ষিতো সীিোবিতোর সিস্যোর এিটি খুব িো েির সিোধোন প্রদোন িদ্র। 
 

Trishul সম্পরকশ : 

Trishul দকক্ষে িধ্য মরলওদ্য়র (SCR) প্রেি দীর্ে মট্রন এবং 177 টি ওয়োগন বো 

কতনটি িোলবোহী মট্রদ্নর সিোন। এটি কবজয়ওয়োিো কবভোদ্গর মিোন্ডোপিী মিশন 

মেদ্ি পূবে উপকূল মরলওদ্য়র খুরদো কবভোগ প েন্ত চোলু িরো হদ্য়কেল। 
 

Garuda সম্পরকশ : 

গুন্টিোল কবভোদ্গর রোয়চুর মেদ্ি মসদ্িন্দ্রোবোদ কবভোদ্গর িনুগুরু প েন্ত 'Garuda' 

মট্রন চোলু িরো হয়। উভয় দূরপোিোর মট্রদ্ন মখোলো ওয়োগন কেল  ো িূলত তোপকবদুযৎ 

মিন্দ্রগুকলর জন্য ব্যবহৃত িয়লো মলোড িরোর জন্য ব্যবহোর িরো হত। 
 

ভােত 100 মকাটি মকামভে -19 ভযাকমসরনশরনে মোরজে 

মাইলরটান েশশ করেরে 

অকভ োনটি শুরুর প্রোয় 9 িোদ্সর িদ্ধ্য ভোরত 21 মশ অদ্ক্টোবর মিোকভড-19 

ভযোিকসদ্নর 100 মিোটি মডোজ সম্পন্ন িদ্রদ্ে। প্রধোনিন্ত্রী মিোদী এই সোফল্যদ্ি 

"ভোরতীয় কবজ্ঞোন, উদ্যোগ এবং 130 মিোটি ভোরতীয়দ্দর সকেকলত মচতনোর জয়" 

বদ্লদ্েন। প্রধোনিন্ত্রী এখোদ্ন রোি িদ্নোহর মলোকহয়ো হোসপোতোলটি পকরদশেন িদ্রন 

এবং স্বোস্থযদ্সবো িিী ও ভযোিকসন েোহিদ্দর সোদ্ে িেো বদ্লন। 

এই উপলদ্ক্ষয, মিন্দ্রীয় স্বোস্থয িন্ত্রি এিটি ধোরোবোকহি অনুষ্ঠোন আদ্য়োজন িদ্রন 

এবং মিোকভড -19 এর কবরুদ্ি মদদ্শর লিোইদ্য়র কভজুযয়োল উপস্থোপনো সহ দুই 

কিকনট চোর মসদ্িদ্ন্ডর এিটি কভকডও প্রিোশ িদ্রন। 
 

জামতসংরেে মানবামধকাে কাউমিরল ভােত পুনো়ে মনবশামচত 

হর়েরে 

2021 সোদ্লর 14 অদ্ক্টোবর ভোরত কবপুল সংখ্যোগকরষ্ঠতোর সোদ্ে ষষ্ঠ মিয়োদ্দর জন্য 

জোকতসংদ্র্র িোনবোকধিোর পকরষদ্দ (UNHRC) পুনঃকনবেোকচত হদ্য়দ্ে । ভোরদ্তর 

নতুন কতন বেদ্রর মিয়োদ জোনুয়োকর 2022 মেদ্ি কডদ্সের 2024 প েন্ত িো েির 

হদ্ব। কনবেোচদ্ন ভোরত 193 টি মভোদ্টর িদ্ধ্য 184 টি মভোট মপদ্য়দ্ে । 

মিোট 18 টি আসদ্নর জন্য কনবেোচন অনুকষ্ঠত হদ্য়কেল । জোকতসংদ্র্র 47তি সদস্য 

কনবেোকচত হওয়োর জন্য মিোদ্নো এিটি মদশদ্ি নূযনতি 97 টি মভোট পোওয়ো 

প্রদ্য়োজন। UNHRC এর সদর দপ্তর সুইজোরল্যোদ্ন্ডর মজদ্নভোয়। 
 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী 7 টি নতুন প্রমতেক্ষা PSU মদশরক উৎসর্শ 

করেরেন 

প্রধোনিন্ত্রী নদ্রন্দ্র মিোদী সোতটি নতুন প্রকতরক্ষো PSU মদশদ্ি উৎসগে িদ্রদ্েন। 

200 বেদ্রর পুরদ্নো অডে ন্যোন্স ফযোক্টকর মবোডে  (OFB) কবলুকপ্তর পর এই 7 টি নতুন 

মিোম্পোকন গঠিত হদ্য়দ্ে । OFB এর অধীদ্ন 41 টি ফযোক্টকর এবং 9 টি সহোয়ি 

সংস্থো কেল। 

এখন, এই ফযোক্টকরগুকল নতুন ততকর হওয়ো সোতটি সংস্থোর িদ্ধ্য কবতরে িরো হদ্ব। 

এেোিোও, এই OFB- এর 70,000 জন িিেচোরীদ্ি সোতটি নতুন সংস্থোয় পোঠোদ্নো 

হদ্ব, ম খোদ্ন িিীদ্দর িোদ্জর অবস্থোর মিোন পকরবতে ন িরো হদ্ব নো। 
 

সাতটি নতুন প্রমতেক্ষা PSU মত অন্তভুশ ক্ত আরে : 

• 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 
 

মকন্দ্রী়ে মন্ত্রী অনুোর্ ঠাকুে MyParkings অযাপ চালু করেরেন 

মিন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচোর িন্ত্রী অনুরোগ কসং ঠোকুর ‘MyParkings’ অযোদ্পর 

উদ্িোধন িদ্রদ্েন । IOT প্র ুকক্ত ুক্ত এই অযোপটি িডিোি ইকিকনয়োকরং 

িনসোলদ্টন্টস ইকন্ডয়ো কলকিদ্টড (BECIL) ততকর িদ্রদ্ে। 
 

সুমবধাটি সম্পরকশ : 

• এই সুকবধোটি পরবতীিোদ্ল ভোরদ্তর অন্যোন্য মপৌরসভো কবভোদ্গ চোলু িরো 

হদ্ব। 

• অযোপটির িূল উদ্েশ্য হল পোকিে ং েট অনুসন্ধোদ্নর সিয় হ্রোস িরো । 
 

স্বরোষ্ট্রিন্ত্রী অকিত শোহ ' Modi Van’ এে সূচনা কেরলন 

মিন্দ্রীয় স্বরোষ্ট্রিন্ত্রী অকিত শোহ 2021 সোদ্লর 19 অদ্ক্টোবর উির প্রদ্দদ্শর 

মিৌশোকে মজলোয় Modi Van অকভকহত "পোাঁ চটি মিোবোইল মিকডদ্িল ভযোন" এর 

সূচনো িরদ্লন | প্রধোনিন্ত্রী নদ্রন্দ্র মিোদী সরিোদ্রর প্রধোন কহদ্সদ্ব 20 বের পূেে 

হওয়োর স্মরদ্ে কবদ্জকপ সরিোদ্রর Seva Hi Sangathan’ িিেসূকচর আওতোয় এই 

ভযোনগুকল চোলু িরো িদ্রদ্ে | 

পোাঁ চটি মিোবোইল মিকডদ্িল ভযোন মিৌশোকের পোাঁ চটি কবধোনসভো মিদ্ন্দ্র িোজ িরদ্ব। 

এই ভযোনগুকল কবদ্জকপর জোতীয় সম্পোদি কবদ্নোদ মসোনিোর পকরচোকলত মিৌশেী 

কবিোশ পকরষদ্দর তত্ত্বোবধোদ্ন িোজ িরদ্ব। 
 

মকন্দ্র সেকাে মকন্দ্রী়ে সেকােী কমশচােী এবং মপনশনরভার্ীরদে 

জন্য DA/DR বৃমিে অনুরমাদন করেরে 

মিন্দ্রীয় িকন্ত্রসভো মিন্দ্রীয় সরিোরী িিেচোরী এবং মপনশনদ্ভোগীদ্দর জন্য 

কডয়োরদ্নস এলোউন্স (DA) এবং কডয়োরদ্নস করকলফ (DR) -এ আরও 3 শতোংশ 

বৃকির অনুদ্িোদন িদ্রদ্ে। 3% বৃকি িূল মবতন/দ্পনশদ্নর বতে িোন হোদ্রর 28 

শতোংদ্শর মচদ্য় মবকশ । 1 জুলোই, 2021 মেদ্ি এটি িো েির হদ্ব। এখন এই বৃকির 

ফদ্ল DA/DR মবদ্ি হদ্ব 31%। 
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প্রধানমন্ত্রী মমাদী 5,000 মকাটি টাকাে 'আ়েুষ্মান ভােত স্বাস্থয 

পমেকাঠারমা মমশন' চালু করেরেন 

প্রধোনিন্ত্রী নদ্রন্দ্র মিোদী উির প্রদ্দদ্শ তোাঁ র কনদ্জর সংসদীয় এলোিো বোরোেসী 

মেদ্ি 25 অদ্ক্টোবর, 2021 তোকরদ্খ "আয়ুষ্মোন ভোরত স্বোস্থয পকরিোঠোদ্িো কিশন" 

চোলু িদ্রদ্েন। আয়ুষ্মোন ভোরত স্বোস্থয পকরিোঠোদ্িো কিশন হল সোরো মদশব্যোপী 

স্বোস্থযদ্সবোর পকরিোঠোদ্িোদ্ি িজবুত িরোর জন্য সবেবৃহৎ প্যোন-ভোরতীয় 

প্রিেগুকলর িদ্ধ্য এিটি | 
 

প্রকল্পটি সম্বরে: 

• প্রিদ্ের মিোট ব্যয়: 5,000-মিোটি টোিো| 

• উদ্েশ্য: জনস্বোস্থয পকরিোঠোদ্িোর ফোাঁ িগুকলর সোদ্ে মিোিোদ্বলো িরো | 

• সুকবধো: এই কিিটি ভকবষ্যদ্ত মরোদ্গর প্রোদুভে োদ্বর সোদ্ে লিোই িরদ্ত সোহোয্য 

িরদ্ব | 

• এই প্রিদ্ের অধীদ্ন 10টি হোই মফোিোস রোদ্জযর 17,788টি েোিীে স্বোস্থয ও 

সুরক্ষো মিন্দ্রগুকল এই প্রিদ্ের সিেেন পোদ্ব৷ 

• শহদ্র এলোিোর জন্য সিস্ত রোদ্জযর 11,024টি স্বোস্থয ও সুস্থতো মিন্দ্র স্থোপন 

িরো হদ্ব৷ 
 

ভােরতে মনবশাচন কমমশন Garuda অযাপ চালু করেরে 

ভোরদ্তর কনবেোচন িকিশন (ESI) সিল মভোটদ্িদ্ন্দ্রর কডকজটোল ম্যোকপংদ্য়র জন্য 

Garuda অযোপ চোলু িদ্রদ্ে| এর উদ্েশ্য হল কনবেোচদ্নর িোজ দ্রুত, স্বচ্ছ এবং 

সিয়িত সম্পন্ন িরো | Garuda অযোদ্পর িোধ্যদ্ি বুে মলদ্ভল অকফসোররো 

(BLO) তোদ্দর মরকজিোর িরো মিোবোইল নের মেদ্ি মসন্টোদ্রর অক্ষোংশ এবং 

দ্রোকর্িোংদ্শর িদ্তো মডটো সহ মভোট মিদ্ন্দ্রর ফদ্টো এবং অবস্থোদ্নর তথ্য 

আপদ্লোড িরদ্বন। অযোপটি িোগদ্জর িোজ িিোদ্তও সোহোয্য িরদ্ব। 
 

নীমত আর়োর্ " Innovations for You " নামক মেমজ-বুক 

চালু করেরে 

NITI আদ্য়োদ্গর অটল ইদ্নোদ্ভশন কিশন (AIM) " Innovations for You " 

নোিি এিটি কডকজ-বুি চোলু িদ্রদ্ে। এই কডকজ-বুদ্ির মফোিোস মসক্টর হল 

স্বোস্থযদ্সবো। "" Innovations for You " হল কবকভন্ন মডোদ্িদ্ন অটল ইদ্নোদ্ভশন 

কিশদ্নর িোটে আদ্পর সোফদ্ল্যর গে মশয়োর িরোর জন্য নীকত আদ্য়োদ্গর এিটি 

উদ্যোগ। 
 

নীমত আর়োরর্ে মেমজ বুক: 

• NITI আদ্য়োগ ভোরদ্ত আজোকদ িো অিৃত িদ্হোৎসব উদ োপন িরোর জন্য 

কডকজ বুি চোলু িদ্রদ্ে |  

• কডকজ-বুি হল 45টি মহলে মটি িোটে -আদ্পর এিটি সংিলন। এই িোটে  

আপগুকলদ্ি সোরো মদদ্শর অটল ইনকিউদ্বশন মসন্টোদ্র ইনকিউদ্বট িরো 

হদ্য়দ্ে। 

• এই িোটে -আপগুকল নবজোতি ও কশশুর  ত্ন মনওয়ো, িোনকসি স্বোস্থয, দোাঁ দ্তর 

 ত্ন, রক্তোেতো এবং িোনব জীবন প েদ্বক্ষদ্ের িদ্তো স্বোস্থযজকনত 

সিস্যোগুকলর সোিোকজিভোদ্ব প্রোসকিি সিোধোন প্রদোদ্নর জন্য AI, IoT, 

ICT এবং অন্যোন্য প্র ুকক্তর ব্যবহোর িরদ্ে। 
 

সেকাে মনপুন ভােত মমশরনে জন্য জাতী়ে মট়োমেং কমমটি 

র্ঠন করেরে  

িুল কশক্ষো ও সোক্ষরতো কবভোগ কনপুন ভোরত কিশন বোস্তবোয়দ্নর জন্য জোতীয় 

কিয়োকরং িকিটি (NSC) গঠন িদ্রদ্ে। এই িকিটির িোধ্যদ্ি কশক্ষোর অেগকত 

কবদ্েষে িদ্র রোজয/দ্িন্দ্রশোকসত অঞ্চলগুকলদ্ত কবকভন্ন প্রকতকিয়োর িূল্যোয়দ্নর 

এিটি পিকত কবিোশ িরো হদ্ব| 2026-27 সোদ্লর িদ্ধ্য ক্লোস 3 এর প্রকতটি কশশুদ্ি 

মিৌকলি সোক্ষরতো প্রদোন িরো হদ্ব|। 

মিন্দ্রীয় কশক্ষোিন্ত্রী শ্রী ধদ্িেন্দ্র প্রধোন হদ্বন NSC-এর মচয়োরপোসেন এবং কশক্ষো 

প্রকতিন্ত্রী শ্রীিকত অন্নপূেেো মদবী হদ্বন ভোইস-দ্চয়োরপোরসন | 
 

ভােরতে কলকাতা়ে প্রথম মেমেও ওভাে ইন্টােরনট 

মপ্রারটাকল মসরটরমে উরবাধন হল  

ভোরদ্তর িলিোতো শহদ্রর শ্যোিো প্রসোদ িুখোকজে  বন্দদ্র (SPM) প্রেি মরকডও 

ওভোর ইন্টোরদ্নট মপ্রোদ্টোিল কসদ্িদ্ির উদ্িোধন িরো হদ্য়দ্ে | 25 অদ্ক্টোবর, 

2021- তোকরদ্খ মরকডও ওভোর ইন্টোরদ্নট মপ্রোদ্টোিল কসদ্িদ্ির (ROIP) এর 

উদ্িোধন িদ্রন SPM-এর মচয়োরম্যোন কবকনত কুিোর| SMP, িলিোতো গত 152 

বের ধদ্র ভোরতীয় প্রধোন বন্দরগুকলদ্ত িিোগত তোর গুরুত্বপূেে অবস্থোন বজোয় 

মরদ্খদ্ে। 
 

সংসৃ্কমতমন্ত্রী মজ মক মেমি অমৃত মরহাৎসব পেকাট চালু 

করেরেন 

মিন্দ্রীয় সংিৃকত ও প েটন িন্ত্রী কজ. মি. মরকি আজোকদ িো অিৃত িদ্হোৎসব 

উদ োপদ্নর অংশ কহসোদ্ব অিৃত িদ্হোৎসব পডিোি চোলু িদ্রদ্েন। অিৃত 

িদ্হোৎসব পডিোি কসকরজ (জোরো ইয়োদ িদ্রো কুরবোকন) হল ভোরতীয় ন্যোশনোল 

আকিে (ব্যকক্ত ও আদ্ন্দোলন) এর প্রকত এিটি শ্রিোিকল,  ো ভোরদ্তর স্বোধীনতো 

সংেোদ্ি উদ্িখদ্ োগ্যভোদ্ব অবদোন মরদ্খকেল | 
 

GAIL ভােরতে বৃহিম সবুজ হাইররারজন প্ল্যান্ট ততমে কেরত 

চরলরে 

রোষ্ট্রীয় িোকলিোনোধীন GAIL (ইকন্ডয়ো) কলকিদ্টড ভোরদ্তর বৃহিি সবুজ 

হোইদ্রোদ্জন প্ল্যোন্ট ততকর িরদ্ত চদ্লদ্ে | GAIL-এর মচয়োরম্যোন এবং ব্যবস্থোপনো 

পকরচোলি িদ্নোজ তজন বদ্লদ্েন ম , মিোম্পোকন প্রকতকদন 4.5 টন সবুজ 

হোইদ্রোদ্জন ততকর িরদ্ত সক্ষি এিটি 10-দ্িগোওয়োট (দ্িগোওয়োট) 

ইদ্লদ্রোলোইজোর ততকরর কদদ্ি নজর কদদ্চ্ছ৷ ফোিেটি ইকতিদ্ধ্য ইদ্লদ্রোলোইজোর 

মিনোর জন্য এিটি কবশ্বব্যোপী মটন্ডোর জিো কদদ্য়দ্ে এবং 12-14 িোদ্সর িদ্ধ্য 

মডকলভোকর পোওয়োর আশো িরদ্ে।  
 

সেকাে মনপুন ভােত মমশরনে জন্য জাতী়ে মট়োমেং কমমটি 

র্ঠন করেরে  

িুল কশক্ষো ও সোক্ষরতো কবভোগ কনপুন ভোরত কিশন বোস্তবোয়দ্নর জন্য জোতীয় 

কিয়োকরং িকিটি (NSC) গঠন িদ্রদ্ে। এই িকিটির িোধ্যদ্ি কশক্ষোর অেগকত 

কবদ্েষে িদ্র রোজয/দ্িন্দ্রশোকসত অঞ্চলগুকলদ্ত কবকভন্ন প্রকতকিয়োর িূল্যোয়দ্নর 

এিটি পিকত কবিোশ িরো হদ্ব| 2026-27 সোদ্লর িদ্ধ্য ক্লোস 3 এর প্রকতটি কশশুদ্ি 

মিৌকলি সোক্ষরতো প্রদোন িরো হদ্ব|। 

মিন্দ্রীয় কশক্ষোিন্ত্রী শ্রী ধদ্িেন্দ্র প্রধোন হদ্বন NSC-এর মচয়োরপোসেন এবং কশক্ষো 

প্রকতিন্ত্রী শ্রীিকত অন্নপূেেো মদবী হদ্বন ভোইস-দ্চয়োরপোরসন | 
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MSME মন্ত্রক " SAMBHAV " নামক একটি জাতী়ে স্তরেে 

সরচতনতা কমশসূমচ চালু করেরে 

কু্ষদ্র, মেোট ও িোঝোকর উদ্যোগ িন্ত্রি(MSME) এিটি ই-জোতীয় স্তদ্রর ‘সম্ভব’ 

নোিি সদ্চতনতো িিেসূকচ চোলু িদ্রদ্ে। এই িিেসূকচর প্রদোন উদ্েশ্য হল 

উদ্যোক্তোদ্দর প্রচোদ্রর জন্য  ুবিদ্দর উদ্েদ্য়য়িদ্ধ্য উত্সোহ বৃকি িরো | 

‘SAMBHAV’ নোিি এই ই-জোতীয় স্তদ্রর সদ্চতনতো মপ্রোেোিটি নতুন কদকিদ্ত 

মিন্দ্রীয় MSME িন্ত্রী নোরোয়ে রোদ্ন চোলু িদ্রন | 
 

প্রচােণা সম্পরকশ : 

• MSME িন্ত্রদ্ির অধীদ্ন এই গেপ্রসোরে িিেসূকচটি হল এিটি বৃহৎ উদ্যোগ, 

ম খোদ্ন মদদ্শর কবকভন্ন িদ্লজ/ITI-এর েোে-েোেীদ্দর উদ্যোক্তো হওয়োর 

উদ্েদ্শ্য িন্ত্রদ্ির 130টি কফল্ড অকফস িোরো উৎসোকহত িরো হদ্ব। 

• িযোদ্ম্পইন চলোিোলীন িদ্লজ েোে-েোেীদ্দর অকডও/কভকডও কফল্ম 

উপস্থোপনোর িোধ্যদ্ি MSME িন্ত্রি িতৃে ি বোস্তবোকয়ত কবকভন্ন কিি সম্পদ্িে  

সদ্চতন িরো হদ্ব। 

• সোরোদ্দদ্শ 1,300টিরও মবকশ িদ্লদ্জ সদ্চতনতোিূলি িিেসূকচ পকরচোকলত 

হদ্ব ম খোদ্ন 1,50,000 জন কশক্ষোেী অংশেহে িরদ্ব বদ্ল অনুিোন িরো 

হদ্চ্ছ। 
 

আে. মক. মসং মিন মে আরহে মারকশ ট (GDAM) চালু 

করেরেন 

মিন্দ্রীয় কবদুযৎ ও নতুন এবং পুননেবীিরেদ্ োগ্য শকক্ত িন্ত্রী আর. মি. কসং এিটি 

নতুন বোজোর কবভোগ চোলু িদ্রদ্েন,  োর নোি " Green Day Ahead Market 

(GDAM "। এরফদ্ল ভোরত পুননেবীিরেদ্ োগ্য শকক্তর উদ্েদ্শ্য GDAM 

বোস্তবোয়দ্নর কদি মেদ্ি কবদ্শ্বর এিিোে বৃহৎ কবদুযদ্তর বোজোর হদ্য় হদ্য়দ্ে |  
 

উরযার্টি সম্পরকশ : 

• নতুন এই উদ্যোগটি পুননেবীিরেদ্ োগ্য জ্বোলোকন খোতদ্ি উনু্মক্ত িরদ্ব | 

• ইকতিদ্ধ্যই কবদুযৎ উৎপোদন এবং কবতরে মিোম্পোকনগুকল উনু্মক্ত অযোদ্ক্সদ্সর 

িোধ্যদ্ি নবোয়নদ্ োগ্য জ্বোলোকন কিনদ্ত বো কবকি িরদ্ত সক্ষি হদ্ব। 
 

 

মপর্াসাস ব্যবহাে করে অববধ নজেদামেে তদরন্তে জন্য সুমপ্রম 

মকাটশ  একটি কমমটি র্ঠন করেরে 

মপগোসোস ব্যবহোর িদ্র অববধ নজরদোকরর অকভদ্ োগ খকতদ্য় মদখোর জন্য ভোরদ্তর 

সুকপ্রি মিোটে  এিটি কতন সদদ্স্যর িকিটি গঠন িদ্রদ্ে | ইসরোদ্য়কল সংস্থো NSO 

গ্রুপ িোরো এিটি েোইওয়যোর ততকর িরো হদ্য়দ্ে৷ এর মনতৃদ্ত্ব েোিদ্বন 

অবসরপ্রোপ্ত কবচোরপকত আর কভ রকবন্দ্রন । কতকন িোকরগকর িকিটির িো েিোকরতোর 

তত্ত্বোবধোন িরদ্বন,  ো "অকভদ্ োদ্গর সতয বো কিথ্যো" খকতদ্য় মদখদ্ব এবং দ্রুত 

এিটি করদ্পোটে  জিো মদদ্ব। কবচোরপকত রবীন্দ্রন 2015 সোদ্ল BCCI সংিোদ্রর জন্য 

সুকপ্রি মিোটে  িোরো কন ুক্ত আর এি মলোধো িকিটির সদস্য কেদ্লন। 
 

কমমটিে অন্যান্য সদস্যঃ 

• নবীন কুিোর মচৌধুরী, অধ্যোপি (সোইবোর কসকিউকরটি অযোন্ড কডকজটোল 

ফদ্রনকসি) 

• প্রবোহরে কপ, অধ্যোপি (িুল অফ ইকিকনয়োকরং) 

• অকশ্বন অকনল গুিোদ্স্ত, ইনকিটিউদ্টর মচয়োর সহদ্ োগী অধ্যোপি 

(িকম্পউটোর সোদ্য়ন্স অযোন্ড ইকিকনয়োকরং) 
 

মদশী়েভারব মনমমশত ICGS ‘সাথশক’ মদরশে উরেরে উৎসর্শ 

কো হর়েরে 

এিটি নতুন ভোরতীয় মিোি গোডে  জোহোজ (ICGS) Sarthak’ 28 অদ্ক্টোবর, 

2021 তোকরদ্খ মদদ্শর উদ্েদ্শ উৎসগে িরো হদ্য়দ্ে। এটি গুজরোদ্টর মপোরবন্দদ্র 

অবকস্থত হদ্ব। মদশীয়ভোদ্ব কনকিেত জোহোজটি মগোয়োয় ভোরতীয় উপকূল রক্ষী 

বোকহনীর িহোপকরচোলি মি নটরোজন িোরো চোলু িরো হদ্য়কেল। ICGS Sarthak 

মডপুটি ইন্সদ্পক্টর মজনোদ্রল এি এি তসয়দ িোরো পকরচোকলত | 
 

ICGS সাথশক সম্পরকশ : 

• ICGS Sarthak ভোরদ্তর সোিুকদ্রি কনরোপিো বোিোদ্ত ICG-এর জন্য মগোয়ো 

কশপইয়োডে  কলকিদ্টড িোরো কনকিেত পোাঁ চটি অফদ্শোর প্যোদ্ট্রোল মভদ্সল 

(OPVs) কসকরদ্জর চতুেে স্থোদ্ন রদ্য়দ্ে৷ 

• 2,450 টন ওজদ্নর এবং 105-কিটোর দীর্ে জোহোজটি 26 নট এর সদ্বেোচ্চ গকত 

অজে দ্নর জন্য কডজোইন িরো ICGS Sarthak 9,100 কিদ্লোওয়োট কডদ্জল 

ইকিন িোরো চোকলত হয়। 

• জোহোজটিদ্ত অতযোধুকনি  ন্ত্রপোকত, মসন্সর এবং অস্ত্র রদ্য়দ্ে,  ো এটিদ্ি 

এিটি িিোন্ড প্ল্যোটফিে কহসোদ্ব িোজ িরদ্ত সক্ষি িরদ্ব|  

 

International News 
 

নাজলা বাউরেন মরামধারন মতউমনমসয়ার প্রথম মমিলা প্রধানমন্ত্রী 

মিরসরব মনযুক্ত িরয়রেন 

নাজলা বাউতডন মরামধাতন রেউরনরসয়ার প্রর্ম মরহলা প্রধানমন্ত্রী রহতসতব রনযুি 

হতয়তেন। 63 বের বয়সী নাজলা বাউতডন মরামধাতন সমগ্র আরব রবতের প্রর্ম 

মরহলা প্রধানমন্ত্রী । এই রনতয়াতের আতে, নাজলা 2011 সাতল রশক্ষা মন্ত্রণালতয়র 

দারয়ত্ব পালন  তরন। রেরন মপশায় এ জন ভূেত্ত্বরবদ এবং রেউরনস ন্যাশনাল িুল 

অি ইরিরনয়াররং -এর অোপ । 
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ইমথওমপ়োে প্রধানমন্ত্রী আমব আহরমদ মবতী়ে মম়োরদে জন্য 

শপথ মনরলন  

ইকেওকপয়োর প্রধোনিন্ত্রী আকব আহদ্িদ কিতীয় পোাঁ চ বেদ্রর মিয়োদ্দর জন্য শপে 

কনদ্য়দ্েন। সুকপ্রি মিোদ্টে র প্রধোন কবচোরপকত মিজো আদ্শনোকফর উপকস্থকতদ্ত কতকন 

শপে বোিয পোঠ িদ্রন । আহদ্িদ আকবর পোটিে দ্ি জুদ্নর সংসদ কনবেোচদ্ন কবজয়ী 

মর্োষেো িরো হদ্য়কেল,  ো কবদ্রোধী দলগুকল িোরো সিোদ্লোকচত হদ্য়কেল কিন্তু 

বকহরোগত প েদ্বক্ষিদ্দর িোরো কবগত কনবেোচদ্নর মচদ্য় উন্নত বদ্ল বেেনো িরো 

হদ্য়কেল। কতকন 2018 সোল মেদ্ি ইকেওকপয়োর প্রধোনিন্ত্রীর দোকয়ত্ব পোলন িরদ্েন। 
 

W.H.O বাো অনুরমামদত হল প্রথম ম্যারলমে়ো ভযাকমসন 

কবশ্ব স্বোস্থয সংস্থো (WHO) সোব-সোহোরোন আকিিোসহ অন্যোন্য অঞ্চদ্ল কশশুদ্দর 

িদ্ধ্য িোঝোকর মেদ্ি উচ্চ P ফযোলকসদ্পরোি ম্যোদ্লকরয়ো সংিিদ্ের মক্ষদ্ে 

RTS,S/AS01 (RTS,S) ম্যোদ্লকরয়ো ভযোিকসন ব্যোপিভোদ্ব ব্যবহোদ্রর সুপোকরশ 

কদদ্য়দ্ে । র্োনো, মিকনয়ো এবং িোলোউইদ্ত চলিোন এিটি পোইলট মপ্রোেোদ্ির 

ফলোফদ্লর উপর কভকি িদ্র এই সুপোকরশ িরো হদ্য়দ্ে,  ো 2019 সোল মেদ্ি 

800 000 এরও মবকশ কশশুর িোদ্ে মপৌাঁদ্েদ্ে। 

ভযোিকসনটি কিটিশ ওষুধ প্রস্তুতিোরি লযোদ্ক্সোকস্মেক্লোইন (GSK) ততকর িদ্রদ্ে। 

ভোইরোস এবং ব্যোিদ্টকরয়োর কবরুদ্ি অদ্নি ভযোিকসন কবযিোন কিন্তু এই 

প্রেিবোদ্রর িদ্তো WHO এিটি িোনব পরজীবীর কবরুদ্ি এিটি ভযোিকসদ্নর 

ব্যোপি ব্যবহোদ্রর সুপোকরশ িরল। ভযোিকসনটি প্ল্োজদ্িোকডয়োি ফযোলকসদ্পরোদ্ির 

কবরুদ্ি িোজ িদ্র । পোাঁ চটি পরজীবী প্রজোকতর িদ্ধ্য এিটি সবদ্চদ্য় িোরোত্মি। 

ম্যোদ্লকরয়োর লক্ষে হল জ্বর, িোেোব্যেো এবং মপশী ব্যেো, তোরপর ঠোন্ডো লোগো, জ্বর 

এবং র্োি হওয়ো। 
 

আরলকজািাে মশরলনবার্শ অমি়োে নতুন চযারিলে মহরসরব 

মনরু্ক্ত হর়েরেন 

মসবোকিয়োন কুদ্জে র পদতযোদ্গর পর আদ্লিজোন্ডোর মশদ্লনবোগে অকস্ট্রয়োন 

চযোদ্ন্সলর কহদ্সদ্ব কনবেোকচত হদ্লন । সম্প্রকত এিটি দুনীকত মিদ্লঙ্কোকরদ্ত জকিত 

েোিোর িোরদ্ে মসবোকিয়োন কুজে  পদতযোগ িদ্রকেদ্লন। আদ্লিজোন্ডোর েোিোও 

িোইদ্িল কলনহোডে  কবদ্দশিন্ত্রীর ভূকিিোয় ম োগ মদন। কতকন িোদ্ন্সর প্রোক্তন রোষ্ট্রদূত 

কেদ্লন। উভয় ব্যকক্তর কনদ্য়োগ অকস্ট্রয়োন সরিোর, অকস্ট্রয়োন কপপলস পোটিে  এবং 

কেন পোটিে  মিোয়োকলশদ্নর িদ্ধ্য সঙ্কটিোল িরদ্ত সোহোয্য িদ্রকেল। 

আদ্লিজোন্ডোর মশদ্লনবোগে ইউদ্রোদ্পর িদ্লজ মেদ্ি স্নোতি সমূ্পেে িদ্রকেদ্লন 

। কতকন এিজন িযোকরয়োর কডদ্প্ল্োম্যোট কেদ্লন এবং মসবোকিয়োন কুদ্জে র 

পরোিশেদোতো হদ্য়কেদ্লন  খন কতকন কবদ্দশিন্ত্রী কহদ্সদ্ব কন ুক্ত হন।  
 

জামশামন মবরেে প্রথম স্ব-চামলত মেন চালু করেরে 

জোিেোন মরল অপোদ্রটর ডয়দ্চ বোহন (Deutsche Bahn) এবং কশে গ্রুপ, কসদ্িন্স 

কবদ্শ্বর প্রেি স্বয়ংকিয় ও চোলিকবহীন মট্রন চোলু িদ্রদ্ে । হোিবুগে শহদ্র এই স্ব-

চোকলত মট্রন চোলু িরো হদ্য়কেল । এই প্রিেটি 'কসদ্িন্স এবং ডয়দ্চ বোহন' িোরো 

ততকর িরো হদ্চ্ছ । এটিদ্ি "কবদ্শ্বর-প্রেি" কহসোদ্ব ডোব িরো হদ্চ্ছ। এই প্রিেটি 

60 কিকলয়ন ইউদ্রোর হোিবুদ্গের দ্রুত নগর মরল ব্যবস্থোর আধুকনিীিরদ্ের অংশ।  
 

োমশ়োন দল মহাকারশ প্রথম চলমিরেে শুটিং মশরে পৃমথবীরত 

মিরে এরসরে 

এিটি রোকশয়োন চলকচ্চদ্ের িু িহোিোদ্শ প্রেি কসদ্নিোর শুটিং মশদ্ষ পৃকেবীদ্ত 

কফদ্র এদ্সদ্ে । কক্লি কশদ্পনদ্িো এবং অকভদ্নতো ইউকলয়ো মপদ্রকসল্ড আন্তজে োকতি 

িহোিোশ মিশন মেদ্ি িোজোখস্তোদ্ন অবতরে িদ্রন । কসদ্নিোটিদ্ত টি িুজ 

এিটি বদ্িো ভূকিিো পোলন িদ্রদ্েন । কতকন দৃশ্যত হকলউড কফকল্মং-ইন-দ্েস 

প্রিদ্ের অংশ, ম খোদ্ন নোসো এবং এলন িোি মেসএক্স জকিত আদ্েন । 
 

চীন প্রথম মসালাে এক্সরপ্ল্ারেশন স্যারটলাইট উৎরক্ষপণ করেরে 

চীন উিদ্রর শোনকস প্রদ্দদ্শর তোইওয়োন স্যোদ্টলোইট উৎদ্ক্ষপে মিন্দ্র মেদ্ি 

সফলভোদ্ব প্রেি মসৌর অনুসন্ধোন স্যোদ্টলোইট িহোিোদ্শ উৎদ্ক্ষপে িদ্রদ্ে। 

স্যোদ্টলোইটটির নোি মদওয়ো হদ্য়দ্ে 'Xihe' (Xihe হল সূদ্ ের মদবী ক কন প্রোচীন 

চীনো মপৌরোকেি িোকহনীদ্ত িযোদ্লন্ডোর ততকর িদ্রকেদ্লন),  ো চীনো Hα মসৌর 

এক্সদ্প্ল্োরোর (CHASE) নোদ্িও পকরকচত। স্যোদ্টলোইটটি ততকর িদ্রদ্ে চোইনো 

এয়োদ্রোদ্েস সোদ্য়ন্স অযোন্ড মটিদ্নোলকজ িদ্পেোদ্রশন (CASC)। 
 

শ্রীলঙ্কা ভােরতে কাে মথরক 500 মমমল়েন েলারেে ঋণ মচর়েরে  

শ্রীলঙ্কো সরিোর অপকরদ্শোকধত মতল িয় িরোর জন্য ভোরদ্তর িোে মেদ্ি 500 

কিকলয়ন িোকিে ন ডলোর মিকডট লোইন মচদ্য়দ্ে, িোরে মদশটি িহোিোরীর জন্য 

প েটন এবং মরকিদ্টন্স মেদ্ি উপোজে দ্ন আর্োদ্তর সেুখীন হদ্য়দ্ে,  োর ফলস্বরূপ 

তীি তবদ্দকশি িুদ্রো সংিদ্টর িুদ্খোিুকখ হদ্য়দ্ে। 500 কিকলয়ন িোকিে ন ডলোদ্রর 

মিকডট লোইন ভোরত-শ্রীলঙ্কো অেেবনকতি অংশীদোকরত্ব ব্যবস্থোর এিটি অংশ। 

মপদ্ট্রোল এবং কডদ্জদ্লর প্রদ্য়োজনীয়তো মিটোদ্নোর জন্য এই সুকবধোটি ব্যবহোর িরো 

হদ্ব। 

2020 সোদ্ল মদদ্শর কজকডকপ মরিডে  3..6 শতোংশ সংকুকচত হদ্য়দ্ে এবং এর 

তবদ্দকশি িুদ্রোর করজোভে  জুলোই মেদ্ি এি বেদ্রর িদ্ধ্য অদ্ধেদ্ির কনদ্চ মনদ্ি 

কগদ্য় হদ্য়দ্ে িোে 2.8 কবকলয়ন ডলোর। এর ফদ্ল গত এি বেদ্র ডলোদ্রর 

সোদ্পদ্ক্ষ শ্রীলঙ্কোর রুকপর 9 শতোংশ অবনকত হদ্য়দ্ে,  ো আিদোকন আরও ব্যয়বহুল 

িদ্রদ্ে। 
 

দমক্ষণ মকামে়ো প্রথম মদশী়ে মহাকাশ েরকট "নুমে" পেীক্ষা 

করেরে 

দকক্ষে মিোকরয়ো সম্প্রকত তোর প্রেি মদশীয় পিকতদ্ত ততকর রদ্িট উৎদ্ক্ষপে 

িদ্রদ্ে,  ো "দ্িোকরয়োন স্যোদ্টলোইট লঞ্চ মভকহিল II" বো "নুকর" নোদ্ি পকরকচত। 

এটি কসউল মেদ্ি 300 িোইল (500 কিদ্লোকিটোর)দকক্ষদ্ে এিটি িীদ্প 

মগোদ্হউংদ্য়র নোদ্রো মেস মসন্টোর মেদ্ি উৎদ্ক্ষপে িরো হদ্য়কেল। নুকর রদ্িট 

47.2 কিটোর লেো এবং 200 টন ওজদ্নর। কতন ধোদ্পর রদ্িটটি েয়টি তরল জ্বোলোকন 

ইকিন িোরো চোকলত। এটি কনিেোদ্ন আনুিোকনি 2 ট্রিকলয়ন ওয়োন (£1.23bn বো 

$1.6bn) ব্যয় হদ্য়দ্ে। 
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চীন 'মশমজ়োন -21' উপিহ উৎরক্ষপণ করেরে 

চীন সফলভোদ্ব কশকজয়োন-21 নোদ্ি এিটি নতুন উপেহ উৎদ্ক্ষপে িদ্রদ্ে। 

িহোিোদ্শর ধ্বংসোবদ্শষ প্রশিন প্র ুকক্ত পরীক্ষো ও  োচোই িরদ্ত স্যোদ্টলোইটটি 

ব্যবহোর িরো হদ্ব। কশকজয়োন-21 এিটি লং িোচে -3B িযোকরয়োর রদ্িদ্ট দকক্ষে-

পকিি চীদ্নর কসচুয়োন প্রদ্দদ্শর কশচোং স্যোদ্টলোইট লঞ্চ মসন্টোর মেদ্ি উৎদ্ক্ষপে 

িরো হদ্য়কেল। স্যোদ্টলোইটটি িূলত িহোিোশ ধ্বংসোবদ্শষ প্রশিন প্র ুকক্ত পরীক্ষো 

ও  োচোই িরদ্ত ব্যবহৃত হদ্ব। এই উৎদ্ক্ষপেটি লং িোচে  কসকরদ্জর িযোকরয়োর 

রদ্িদ্টর 393 তি কিশন কহদ্সদ্ব কচকিত। 
 

FATF মি তামলকা়ে পামকস্তারনে সরে মর্ার্ মদর়েরে তুেস্ক  

মলোবোল মটরর ফোইন্যোকন্সং ওয়োচডগ ফোইন্যোকন্সয়োল অযোিশন টোি মফোসে 

(FATF) পোকিস্তোনদ্ি তোর 'মে কলি' -এর মদশগুকলদ্ত ধদ্র মরদ্খদ্ে। এিটি 

কিকফংদ্য়, এফএটিএফ সভোপকত িোিে োস মপ্ল্য়োর আরও বদ্লন ম  কতনটি নতুন 

মদশ তুরি, জডে োন এবং িোকলদ্িও মে কলদ্ি  ুক্ত িরো হদ্য়দ্ে। এই বেদ্রর জুন 

িোদ্স, FATF পোকিস্তোনদ্ি তোর 'মে কলদ্ি' মরদ্খদ্ে িোকন লন্ডোকরং মরোদ্ধ ব্যেে 

হওয়োর জন্য,  ো সন্ত্রোদ্স অেেোয়দ্নর কদদ্ি পকরচোকলত িদ্র। 

FATF ইসলোিোবোদদ্ি হোকফজ সোইদ এবং িোসুদ আজহোর সহ জোকতসংদ্র্র 

িদ্নোনীত সন্ত্রোসীদ্দর তদন্ত ও কবচোর িরদ্ত বদ্লকেল। এটি পোকিস্তোনদ্ি 

মিৌশলগতভোদ্ব গুরুত্বপূেে ত্রুটিগুকল দূর িরোর জন্য িোজ িরদ্ত বদ্লকেল। 

2018 সোদ্লর জুদ্ন, FATF িোরো পোকিস্তোনদ্ি মে তোকলিোয় রোখো হদ্য়কেল। 

তোরপর মেদ্ি, পোকিস্তোন FATF-এর ম্যোদ্ন্ডট মিদ্ন চলদ্ত ব্যেেতোর িোরদ্ে এই 

তোকলিোয় রদ্য় মগদ্ে। মে তোকলিোয় েোিোয় পোকিস্তোদ্নর পদ্ক্ষ আন্তজে োকতি িুদ্রো 

তহকবল (IMF), কবশ্বব্যোংি, এশীয় উন্নয়ন ব্যোংি (ADB) এবং ইউদ্রোপীয় 

ইউকনয়ন মেদ্ি আকেেি সহোয়তো পোওয়ো িঠিন হদ্য় পদ্িদ্ে। 

 

State News 
 

মহমাচল প্ররদশ দারুমচমনে সংর্ঠিত চাে শুরু কো প্রথম োজয 

হর়ে উরঠরে  

CSIR এর ইনকিটিউট অব কহিোলয়োন বোদ্য়োদ্সোসে মটিদ্নোলকজ (IHBT) 

পোইলট কভকিদ্ত কহিোচল প্রদ্দদ্শ দোরুকচকন চোষ চোলু িদ্রদ্ে। আসল দোরুকচকন বো 

দোরুকচকনিুদ্ভরোি প্রধোনত শ্রীলঙ্কোয় জন্মোয় । অন্যকদদ্ি কু্ষদ্র উৎপোদনিোরী 

মদশগুকলর িদ্ধ্য রদ্য়দ্ে মসইদ্চদ্লস, িোদোগোিোর এবং ভোরত। 

চীন, শ্রীলঙ্কো, কভদ্য়তনোি, ইদ্ন্দোদ্নকশয়ো এবং মনপোল মেদ্ি ভোরত বেদ্র 45,318 

টন দোরুকচকন আিদোকন িরো হয় । দোরুকচকন মভরোি চোদ্ষর ফদ্ল কহিোচলপ্রদ্দশ 

ভোরদ্তর প্রেি রোদ্জয পকরেত হদ্য়দ্ে ম খোদ্ন দোরুকচকন চোদ্ষর আদ্য়োজন িরো 

হদ্য়দ্ে। 
 

মবরের সবরচরয় বড় খামদ জাতীয় পতা া লাদারখর মলিরত 

উরতালন  রা িরয়রে 

02 অতটাবর, 2021 -এ মহাত্মা োিীর 152 েম জন্মবারেঘ ী উপলতক্ষ োরদ 

 াপত়ি বেরর রবতের বৃহত্তম জােীয় পো া লাদাতের মলতহ স্থারপে হতয়তে। 

লাদাতের মলিতেন্যান্ট েভনঘর আর ম  মারু্র োরদ জােীয় পো ার উতদ্বাধন 

 তরন । পো াটি বেরর  তরতে োরদ ডায়াসঘ এবং মুম্বাই রভরত্ত  রপ্রন্টাসঘ যা োরদ 

গ্রাম ও রশে  রমশতনর অরধভুি। 

সুরা-তসাই ইরিরনয়ার মররজতমন্টত  মুম্বাই মর্ত  মলতহ জােীয় পো া আনার 

দারয়ত্ব মদওয়া হতয়রেল এবং উতন্মাচন অনুষ্ঠাতনর জন্য উঁচু পাহাত়ির চূ়িায় এটি 

স্থাপতনর দারয়ত্বও মদওয়া হতয়রেল। 
 

পতা াটি সম্পর ে : 

• পো াটি 225 িুে লম্বা এবং 150 িুে চও়িা। এর ওজন প্রায় 1,000 ম রজ। 

• পো াটি ভারেীয় মসনাবারহনীর 57 টি ইরিরনয়ার মররজতমন্ট প্রস্তুে  তরতে। 

• পো াটি এেন পযঘন্ত ভারতে রনরমঘে সবতচতয় ব়ি হস্তরনরমঘে এবং 

হযান্ডস্পুন েুলার োরদ পো া। 
 

 ঙ্গনা রানাউত উতরপ্ররদরশর ODOP মিরমর ব্র্যান্ড 

অ্যাম্বারসের মিসারব মনযুক্ত িরয়রেন 

মুখ্যমন্ত্রী মযােী আরদেযনাতর্র মনেৃত্বাধীন উত্তরপ্রতদশ সর ার প্রবীণ বরলউড 

অরভতনিী  ঙ্গনা রানাউেত  রাতজযর উচ্চারভলােী "One District One 

Product (ODOP)" রিতমর ব্র্যান্ড অযাম্বাতসডর রহসাতব মতনানীে  তরতে। 

মুখ্যমন্ত্রী মযােী  ঙ্গনাত  এ টি মরৌপ্য মুদ্রাও উপহার রদতয়তেন, যা 'রাম জন্ম ভূরম 

পূজার' জন্য ব্যবহৃে হতয়রেল। 
 

ODOP মিম সম্পর ে : 

UP সর ার রাতজযর 75 টি মজলায় ঐরেহযবাহী রশেত ন্দ্র বেররর লতক্ষয ওয়ান 

রডরিট-ওয়ান মপ্রাডাট (ODOP)  মঘসূরচ চালু  তরতে। 
 

আমলবার্ সাদা মপেঁ়োজ স্বাস্থযজমনত উপকারেে জন্য GI টযার্ 

মপর়েরে  

িহোরোদ্ষ্ট্রর রোয়গি মজলোর আকলবোদ্গর কবখ্যোত সোদো মপাঁয়োজদ্ি কজওেোকফিোল 

ইকন্ডদ্িশন (কজআই) টযোগ মদওয়ো হদ্য়দ্ে । এই মপাঁয়োজ তোর অনন্য কিকি স্বোদ 

এবং এর ঔষকধ গুেোবলীর জন্য কবশ্বব্যোপী স্বীিৃকত মপদ্য়দ্ে । আকলবোগ তোলুিোর 

িোটিদ্ত সোলফোদ্রর পকরিোে িি। NABL-অনুদ্িোকদত ল্যোব মটি করদ্পোদ্টে  সোদো 

মপাঁয়োজদ্ি িি তীিতো, কিকি স্বোদ, 'মনো টিয়োর' ফযোক্টর, িি পোইরুকভি অযোকসড, 

উচ্চ মপ্রোটিন, ফযোট এবং ফোইবোর ইতযোকদ তবকশদ্িয উদ্িখ িরো হদ্য়দ্ে। 

িৃকষ কবভোগ এবং মিোঙ্কন িৃকষ কবশ্বকবযোলয় ম ৌেভোদ্ব 15 ই জোনুয়োরী, 2019 

তোকরদ্খ GI আদ্বদন জিো কদদ্য়কেল। চলকত বেদ্রর 29 মসদ্েের, মপদ্টন্ট 

মরকজস্ট্রোদ্রর িুেোই িো েোলদ্য় প্রস্তোবটি  োচোই িরো হদ্য়কেল এবং আকলবোদ্গর 

সোদো মপাঁয়োজদ্ি কজআই টযোগ মদওয়োর কসিোন্ত মনওয়ো হদ্য়কেল।  
 

ভােরতে প্রথম ই-মিশ মারকশ ট অযাপ 'Fishwaale' আসারম চালু 

কো হর়েরে 

আসোদ্ির িৎস্য, পকরদ্বশ িন্ত্রী পকরিল শুক্লো তবয ভোরদ্তর প্রেি 'Fishwaale' 

নোিি ই-িোদ্ের বোজোর অযোপ চোলু িদ্রদ্েন। মটকবল সোইদ্জর ম িন ভোির, 

িৃগোল, মরোহু এবং কিকি জদ্লর ও সিুদ্দ্রর জদ্লর কহিোকয়ত িোে (আইসবক্স) 

এখোদ্ন পোওয়ো  োদ্ব । 
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পালেরেে মবখ্যাত ও়োদা মকালাম োইস মজআই(GI ) টযার্ 

মপর়েরে 
পোলর্র মজলোর ওয়োদোয় ব্যোপিভোদ্ব জন্মোদ্নো কবকভন্ন চোলদ্ি GI টযোগ মদওয়ো 

হদ্য়দ্ে,  ো এটিদ্ি এিটি অনন্য পকরকচকত এবং ব্যোপি বোজোর প্রদোন িরদ্ব । 

ওয়োদো মিোলোি,  ো কজকন বো কঝকন চোল নোদ্িও পকরকচত । এটি পোলর্দ্রর ওয়োদো 

তহকসদ্লর এিটি ঐকতহযগত প্রজোকতর চোল,  ো সোদো রদ্ের হয়। 

মদশীয় বোজোদ্র ওয়োদো মিোলোি চোদ্লর দোি প্রকত মিকজদ্ত 60-70 টোিো এবং 

কবদ্দদ্শও এর  দ্েি চোকহদো রদ্য়দ্ে। বেদ্রর পর বের ধদ্র পোলর্দ্র ওয়োদো 

মিোলোি জন্মোয় । এটি তোর মেোট আিৃকত, সুগন্ধ, স্বোদ্দর জন্য পকরকচত। এটি গ্লুদ্টন-

িুক্ত। তদ্ব এটি এিটি িি ফলনশীল ফসল | 
 

অন্ধ্রপ্ররদশ সেকাে ‘রস্বচ্ছা’ কমশসূমচ চালু করেরে  

ঋতুস্রোদ্বর সদ্ি  ুক্ত িলঙ্ক মিোিোদ্বলো, িকহলোদ্দর ব্যকক্তগত স্বোস্থযকবকধদ্ত 

অেোকধিোর এবং তদ্থ্যর সুস্থ সংলোপদ্ি উৎসোকহত িরোর জন্য অন্ধ্রপ্রদ্দদ্শর 

িুখ্যিন্ত্রী ওয়োই.এস.জগন মিোহন মরকি 'মস্বচ্ছো' িিেসূকচ চোলু িদ্রদ্েন। 
 

উরযারর্ে অধীরন: 

• রোজয সরিোর সরিোকর কশক্ষোপ্রকতষ্ঠোদ্ন কবনোিূদ্ল্য েোেীদ্দর ভোদ্লো িোদ্নর 

িযোদ্ন্ডড স্যোকনটোকর ন্যোপকিন প্রদোন িরদ্ব। 

• 32 মিোটি টোিোর আকেেি ব্যদ্য় রোদ্জযর সিস্ত সরিোকর িুল এবং 

ইন্টোরকিকডদ্য়ট িদ্লদ্জ সপ্তি-িোদশ মশ্রেী মেদ্ি পিো প্রোয় 10 লক্ষ 

কিদ্শোরী মিদ্য়দ্দর প্রকত িোদ্স দশটি িদ্র স্যোকনটোকর ন্যোপকিন মদওয়ো হদ্ব। 

• প্রকত িকহলো কশক্ষোেীদ্ি প্রকত বের মিোট 120 টি ন্যোপকিন বরোে িরো হদ্ব, 

এিনকি েীষ্মিোলীন েুটিদ্তও, কশক্ষোেীদ্দর িুল েোিোর আদ্গ তোদ্দর মিোটো 

সরবরোহ িরো হদ্ব | 
 

মতরলোনা়ে বাথুকাম্মা উৎসব শুরু হল  

মতদ্লিোনোয় নয় কদদ্নর বোেুিোেো উৎসব শুরু হদ্য়দ্ে। নোরীদ্দর পরম্পরোগত 

মপোশোি পরো হল এই উৎসদ্বর প্রধোন তবকশিয । এই উৎসবটি দুগেো নবরোকের সিয় 

পোকলত হয়। বোেুিোেো উৎসব িহোলয়ো অিোবস্যোর কদদ্ন শুরু হয় এবং এই উৎসব 

সোধোরেতঃ নয় কদন প েন্ত চদ্ল এবং মশষ হয় দুগেোিিীর কদদ্ন । 
 

মতরলোনাে উৎসরবে তামলকা 

• মবোনোলু উৎসব 

• ইনোদ্ভোলু (ইদ্লোকন) িিোনো  োেোরো  

• সোেোক্কো সরক্কো  োেোরো  

• নোদ্গোবো  োেোরো  
 

েমিশর্র়ে ভােরতে নতুন বাে মেজাভশ  উরভাদন হল  

ন্যোশনোল টোইগোর িনজোরদ্ভশন অেকরটি েকিশগি সরিোদ্রর গুরু র্োকসদোস 

ন্যোশনোল পোিে  এবং তোদ্িোর কপংলো বন্যপ্রোেী অভয়োরদ্ের সকেকলত 

এলোিোগুকলদ্ি টোইগোর করজোভে  কহদ্সদ্ব মর্োষেো িরোর প্রস্তোব কদদ্য়দ্ে । এটি 

রোদ্জযর উিরোঞ্চদ্ল, িধ্যপ্রদ্দশ ও ঝোিখদ্ের সীিোদ্ন্ত অবকস্থত। এটি 

েকিশগদ্ির চতুেে টোইগোর করজোভে  (উদোকন্ত-কসতোনদী, আচোনিিোর, ইন্দ্রোবতী)। 
 

মহাোষ্ট্র সেকাে 'মমশন কবচ কুণ্ডল' চালু করেরে 

িহোরোষ্ট্র সরিোর এিটি কবদ্শষ মিোকভড-19 ভযোিকসদ্নশন অকভ োন শুরু িদ্রদ্ে, 

 োর নোি 'কিশন িবচ কুেল' । এর িূল লক্ষয হল প্রকতকদন 15 লক্ষ িোনুষদ্ি টিিো 

মদওয়ো। 08 অদ্ক্টোবর মেদ্ি 14 অদ্ক্টোবর, 2021 প েন্ত সপ্তোহব্যোপী এই 

অকভ োদ্নর আদ্য়োজন িরো হদ্য়দ্ে। 2021 সোদ্লর 15 অদ্ক্টোবদ্রর িদ্ধ্য 100 

মিোটি মডোজ টিিো মদওয়োর লদ্ক্ষয মপৌাঁেোদ্নো হল এই অকভ োনটির িূল লক্ষয। 

একদদ্ি, মদদ্শ গত 24 র্ণ্টোয় 22,431 টি নতুন মিোকভড মিস হদ্য়দ্ে। সকিয় 

মিসদ্লোড বতে িোদ্ন 2,44,198,  ো 204 কদদ্নর িদ্ধ্য সবেকনম্ন। রোজয স্বোস্থয 

দফতদ্রর বুদ্লটিন অনু োয়ী িহোরোদ্ষ্ট্র গত 24 র্ন্টোয় 2,876 টি নতুন 

িদ্রোনোভোইরোস পকজটিভ মিস, 90 জন প্রোেহোকন এবং 2,763 জনদ্ি েোি 

মদওয়ো হদ্য়দ্ে। 
 

মদল্লীে মুখ্যমন্ত্রী অেমবন্দ মকজমেও়োল 'Desh Ke Mentor' 

মপ্রািাম চালু করেরেন 

কদিীর িুখ্যিন্ত্রী অরকবন্দ মিজকরওয়োল এিটি িিেসূকচ চোলু িদ্রদ্েন  োর অধীদ্ন 

কদকির সরিোরী িুদ্লর েোেেোেীদ্দর কনজ কনজ মক্ষদ্ে সফল নোগকরিদ্দর িোরো 

িিেজীবদ্নর পেদ্ন্দর মপশো সম্পদ্িে  কনদ্দে শনো প্রদোন িরো হদ্ব। 'Desh ke 

mentor' িিেসূকচর িদ্ধ্য রদ্য়দ্ে এি মেদ্ি 10 টি সরিোকর িুদ্লর কশক্ষোেীদ্দর 

'দিি মনওয়ো'  োদ্দরদ্ি তোদ্দর কনজ কনজ মক্ষদ্ে সফল নোগকরিদ্দর িোরো 

পরোিশে মদওয়ো হদ্ব । কদকি সরিোর আগি িোদ্স মর্োষেো িদ্রকেল ম  বকলউড 

অকভদ্নতো মসোনু সুদ মিন্টরস মপ্রোেোদ্ির িযোন্ড অযোেোদ্সডর হদ্বন। 
 

তামমলনা়েুে ‘কন্যাকুমােী লবে’ মজআই টযার্ মপর়েরে 

তোকিলনোিুর িন্যোকুিোরী মজলোর পোহোদ্ি জন্মোদ্নো অনন্য ‘িন্যোকুিোরী লবি’দ্ি 

কজআই টযোগ মদওয়ো হদ্য়দ্ে। ভোরদ্ত লবদ্ির মিোট উৎপোদন 1,100 মিট্রিি টন 

এবং এর িদ্ধ্য তোকিলনোিুদ্ত প্রকত বের 1,000 মিট্রিি টন উৎপোকদত হয় এবং 

750 মিট্রিি টন লবি শুধুিোে িন্যোকুিোরী মজলোদ্তই উৎপোকদত হয়। 
 

হমে়োনা সেকামে কমশচােীরদে োজনীমত, মনবশাচরন অংশিহণ 

কেরত মনমেি করেরে 

এি বেদ্ররও মবকশ সিয় ধদ্র নতুন িৃকষ আইন কনদ্য় িৃষিদ্দর কবদ্ক্ষোদ্ভর 

সেুখীন হওয়ো হকরয়োনো সরিোর রোজনীকত এবং কনবেোচদ্ন রোদ্জযর সরিোরী িিীদ্দর 

অংশেহে িরো মেদ্ি দূদ্র েোিদ্ত অনুিকত কদদ্য়দ্ে । হকরয়োনো কসকভল সোকভে দ্সস 

(গভনেদ্িন্ট এিপ্ল্য়ীজ িন্ডোক্ট) কবকধ, 2016 বোস্তবোয়দ্নর সিয় এই কবষদ্য় 

িুখ্যসকচদ্বর িো েোলয় মেদ্ি এিটি কবজ্ঞকপ্তও জোকর িরো হদ্য়কেল । 

প্রশোসকনি সকচব, কবভোগীয় প্রধোন, ব্যবস্থোপনো পকরচোলি, মবোদ্ডে র প্রধোন প্রশোসি, 

িদ্পেোদ্রশন, কবভোগীয় িকিশনোর, হকরয়োনোর মজলো প্রশোসি, হকরয়োনো 

কবশ্বকবযোলদ্য়র মরকজস্ট্রোর পোিোব ও হকরয়োনো হোইদ্িোটে দ্ি হকরয়োনো কসকভল 

সোকভে দ্সস (গভনেদ্িন্ট এিপ্ল্য়ীজ িন্ডোক্ট) কবকধ, 2016 কনয়িগুকল মিদ্ন চলদ্ত 

কনদ্দে শ কদদ্য়দ্ে । এই কনয়দ্ির লঙ্ঘদ্ন অকবলদ্ে িদ্ঠোর শোকস্তিূলি ব্যবস্থো মনওয়ো 

হদ্ব বদ্ল জোনোদ্নো হদ্য়দ্ে ।  
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োজস্থান ‘Prashasan Gaon ke Sang’ কযারম্পইন চালু করেরে 

রোজস্থোন সরিোর রোদ্জযর প্রতযন্ত েোদ্ি সরিোকর পকরদ্ষবোগুকলদ্ত স্থোনীয় 

প্রদ্বশোকধিোর প্রদোদ্নর জন্য 17 কডদ্সের, 2021 প েন্ত ' Prashasan Gaon ke 

Sang’ নোদ্ি এিটি মিগো িযোদ্ম্পইন চোলু িদ্রদ্ে। স্থোনীয় প্রশোসদ্নর 22টি 

কবভোদ্গর িিেিতে োরো আদ্বদনিোরীদ্দর অন-েট সিোধোন মদওয়োর জন্য প্রকতটি 

েোি পঞ্চোদ্য়দ্তর েোিীে অঞ্চদ্ল মপৌাঁেোদ্বন। 
 

কযারম্পইন সম্পরকশ : 

• অকভ োনটি সংকেি মজলো িোদ্লক্টদ্রর প েদ্বক্ষদ্ে পকরচোকলত হদ্ব| 

•  োরো কডকজটোল পিকতর সোদ্ে অপকরকচত এবং  োরো শোরীকরিভোদ্ব  োচোইদ্য়র 

জন্য সরিোকর অকফদ্স  োতোয়োদ্তর অসুকবধোর সেুখীন হয় তোদ্দর জন্য 

প্রচোরোকভ োনটি অতযন্ত উপিোরী হদ্ত পোদ্র। 
 

পাঞ্জারবে মুখ্যমন্ত্রী চেণমজৎ চন্নী 'Mera Ghar Mere Naam' 

মস্কম চালু করেরেন 

পোিোদ্ব, িুখ্যিন্ত্রী চরেকজৎ চন্নী 'Mera Ghar Mere Naam' নোদ্ি এিটি নতুন 

কিি চোলু িদ্রদ্েন,  োর লক্ষয েোি ও শহদ্রর 'লোল লোকির' এর িদ্ধ্য েোিো 

বোকসন্দোদ্দর িোকলিোনো অকধিোর প্রদোন িরো। ম  জকিটি েোদ্ির িোনুদ্ষর বোসস্থোদ্নর 

এিটি অংশ এবং ম টি অিৃকষ িোদ্জ ব্যবহৃত হয় শুধুিোে মসই জকিটি লোল লোকির 

নোদ্ি পকরকচত। 

রোজয সরিোর কডকজটোল ম্যোকপংদ্য়র জন্য েোিীে এবং শহদ্র উভয় এলোিোয় 

আবোকসি সম্পকিগুকলর মরোন সোদ্ভে  িরদ্ব,  োর পদ্র  েো ে সনোক্তিরে বো 

 োচোইিরদ্ের পদ্র সিস্ত ম োগ্য বোকসন্দোদ্দর সম্পকি িোডে  মদওয়ো হদ্ব,  োদ্ত 

তোদ্দর এিটি কনকদে ি সিদ্য়র িদ্ধ্য িোকলিোনো অকধিোর প্রদোন িরো  োয়। পিকত 

প্রপোটিে  িোডে  মরকজকস্ট্রর উদ্েশ্য পূরে িরদ্ব  োর কবরুদ্ি তোরো ব্যোঙ্ক মেদ্ি ঋে 

কনদ্ত পোদ্র, এরফদ্ল তোরো তোদ্দর সম্পকিও কবকি িরদ্ত পোদ্র। 
 

উিেপ্ররদরশে কুশীনর্ে আন্তজশ ামতক মবমানবন্দরেে উরবাধন 

কেরলন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী 

প্রধোনিন্ত্রী নদ্রন্দ্র মিোদী উিরপ্রদ্দদ্শর কুশীনগর আন্তজে োকতি কবিোনবন্দদ্রর 

উদ্িোধন িদ্রদ্েন। কবিোনবন্দরটি ভোরতীয় কবিোনবন্দর িতৃে পক্ষ িোরো আনুিোকনি 

260 মিোটি টোিো ব্যয় িদ্র কনিেোে িরো হদ্য়দ্ে । এেোিো, এখোদ্ন উিরপ্রদ্দদ্শর 

দীর্েতি রোনওদ্য় রদ্য়দ্ে। এটি মদশীয় ও আন্তজে োকতি তীেে োেীদ্দর কুকশনগদ্র 

ভগবোন বুদ্ির িহোপকরকনবেোেস্থল পকরদশেন িরদ্ত সহোয়তো িরদ্ব। 

কুশীনগর মগৌতি বুদ্ির চূিোন্ত কবশ্রোিস্থোন, ম খোদ্ন কতকন িৃতুযর পর িহোপকরকনবেোে 

লোভ িদ্রকেদ্লন। কবিোনবন্দরটি মবৌি সোকিে দ্ট প েটন বোিোদ্ত সোহোয্য িরদ্ব। 

কুকশনগর আন্তজে োকতি কবিোনবন্দদ্র প্রেি আন্তজে োকতি ফ্লোইটটি শ্রীলঙ্কোর িলদ্েো 

মেদ্ি শতোকধি মবৌি সন্নযোসীদ্দর ও কবকশি ব্যকক্তদ্দর প্রকতকনকধ দল কনদ্য় অবতরে 

িদ্র । এখন উিরপ্রদ্দদ্শ  োেীবোহী ফ্লোইট পকরচোলনোিোরী কবিোনবন্দদ্রর সংখ্যো 

মবদ্ি দোাঁ কিদ্য়দ্ে 9। 
 

মধ্যপ্ররদশ সেকাে "Mukhyamantri Ration Aapke Dwar 

Yojana" এে মোেণা করেরে 

িধ্যপ্রদ্দশ সরিোর ‘‘Mukhyamantri Ration Apke Dwar Yojana” 

প্রিেটির বোস্তবোয়দ্নর মর্োষেো িদ্রদ্ে,  ো নদ্ভের 2021 মেদ্ি শুরু হদ্ত 

চদ্লদ্ে। এই কিদ্ির আওতোয় েোিবোসীদ্দর মদোরদ্গোিোয় মরশন সরবরোহ িরো 

হদ্ব ম খোদ্ন ন্যোয্যিূদ্ল্যর মদোিোন (FPS) মনই । 

কদব্যোি (কবদ্শষভোদ্ব সক্ষি) এবং প্রবীে নোগকরিদ্দর তোদ্দর বোকির িোেোিোকে 

মরশন সোিেী সরবরোহ িরো হদ্ব। 16 টি মজলোর 74 টি উপজোতীয় অধুযকষত ব্লদ্ির 

প্রকতটি েোদ্ি দকরদ্র আকদবোসী পকরবোদ্রর জন্য কনকদে ি পকরিোদ্ের মরশন সরবরোহ 

কনকিত িরো হদ্ব। 
 

মর্া়ো প্রথম োজয হর়ে উরঠরে মর্খারন প্রমতটি পমেবারেে জন্য 

ODF এবং মবদুযৎ প্রদান কো হর়েরে 

মগোয়ো ওদ্পন মডকফদ্িশন কি(ODF) এবং প্রকতটি পকরবোদ্রর জন্য কবদুযৎ ব্যোবস্থো প্রদোন িরোর 

কদি মেদ্ি প্রেি রোদ্জয পকরনত হদ্য়দ্ে | মিোনও শহর বো ওয়োডে দ্ি ODF শহর বো ওয়োডে  

কহসোদ্ব তখনই গে িরো হয়  খন এিটি কদদ্নর ম  মিোনও সিদ্য় এিজন ব্যকক্তদ্িও মখোলো 

জোয়গোয় িলতযোগ িরদ্ত নো মদখদ্ত পোওয়ো  োয়৷ 

মগোয়ো "হর র্র জল কিশদ্নর" অধীদ্ন প্রকতটি বোকিদ্ত িদ্লর জল সরবরোহিোরী প্রেি রোজয 

হদ্য় উদ্ঠদ্ে। তো েোিো, মগোয়ো দকরদ্রদ্দর কবনোিূদ্ল্য মরশন মদওয়োর কদি মেদ্ি 100 শতোংশ 

লক্ষয অজে ন িদ্রদ্ে। এই রোজয মিোকভড -19 টিিোর প্রেি মডোজ 100 শতোংশ সম্পন্ন 

িদ্রদ্ে। 
 

UP সেকাে তিজাবাদ মটশরনে নাম পমেবতশ ন করে অরর্াধ্যা 

কযান্ট করেরে  

উিরপ্রদ্দশ সরিোর তফজোবোদ জংশদ্নর নোি পকরবতে ন িদ্র অদ্ োধ্যো িযোন্ট মরলওদ্য় 

মিশন িরোর কসিোন্ত কনদ্য়দ্ে। 1874 সোদ্ল উদ্ভোদন হওয়ো তফজোবোদ মরলওদ্য় মিশনটি 

উির মরলওদ্য় মজোদ্নর অধীদ্ন আদ্স। এটি লখনউ-বোরোেসী কবভোদ্গর অধীদ্ন পদ্ি। এর 

আদ্গ 2018 সোদ্ল, ম োগী আকদতযনোে সরিোর কদওয়োকল উপলদ্ক্ষ তফজোবোদ্দর নোি 

পকরবতে ন িদ্র অদ্ োধ্যো িদ্রকেল। কবদ্জকপ সরিোর এলোহোবোদ্দর নোি পকরবতে ন িদ্র 

প্রয়োগরোজ এবং িুর্লসরোই মরলওদ্য় জংশনদ্ি পকেত দীনদয়োল উপোধ্যোয় জংশন নোিিরে 

িদ্রদ্ে। 
 

নার্াল্যাি 56 তম জাতী়ে ক্রস কামি চযামম্প়েনমশরপে 

আর়োজন কেরব 

2022 সোউে একশয়োন মফডোদ্রশন িস িোকি চযোকম্পয়নকশপ 15 জোনুয়োরী, 2022 

তোকরদ্খ নোগোল্যোদ্ন্ডর মিোকহিোয় অনুকষ্ঠত হওয়োর িেো রদ্য়দ্ে। এর পোশোপোকশ, 56 

তি জোতীয় িস িোকি চযোকম্পয়নকশপও দকক্ষে একশয়োন মফডোদ্রশন িস িোকি 

চযোকম্পয়নকশদ্পর সোদ্ে  ুক্ত হদ্ব। এটি হদ্ব নোগোল্যোন্ড িতৃে ি আদ্য়োকজত প্রেি 

জোতীয় অযোেদ্লটিক্স ইদ্ভন্ট। 

দকক্ষে একশয়োর আটটি মদদ্শর শীষে িীিোকবদরো কদনব্যোপী আন্তজে োকতি িীিো 

প্রকতদ্ োকগতোয় অংশ মনদ্বন। চযোকম্পয়নকশদ্প কবকভন্ন ধরদ্নর ভূখদ্ের উপর 

মদৌিোদ্নো অন্তভুে ক্ত েোিদ্ব,  োর িদ্ধ্য রদ্য়দ্ে কিন্ট ওভোর ডোটে  , জগ ডোউনকহল 

এবং িোউকন্টং আপকহল। 
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মহাোষ্ট্র সেকাে মনজস্ব ও়োইল্ড লাইি অযাকশন প্ল্যান 2021-

30 পাস কোে মদক মথরক প্রথম োজয হর়ে উরঠরে 

মিট মবোডে  ফর ওয়োইল্ডলোইফ(SBWL) এর 17 তি তবঠদ্ির সিয় িহোরোষ্ট্র সরিোর 

কনজস্ব ওয়োইল্ড লোইফ অযোিশন প্ল্যোন(2021-2030) অনুদ্িোদন িদ্রদ্ে,  ো পরবতী 10 

বেদ্র বোস্তবোকয়ত হদ্ব। িহোরোষ্ট্র সরিোর কনজস্ব ওয়োইল্ড লোইফ অযোিশন প্ল্যোন পোস িরোর 

কদি মেদ্ি ভোরদ্তর প্রেি রোজয হদ্য় উদ্ঠদ্ে। মবোডে  কবদভে  অঞ্চদ্লর চন্দ্রপুর মজলোর 

তোদ্ডোবো-আন্ধোরী টোইগোর করজোদ্ভে র সীিোনোয় প্রোয় 79 বগে কিদ্লোকিটোর অঞ্চল বোিোদ্নোর 

অনুদ্িোদন কদদ্য়দ্ে। 
 

ভােরতে প্রথম োজয-বন্যপ্রাণী DNA পেীক্ষাে মবরেেণ ল্যাব 

নার্পুরে উরবাধন কো হর়েরে 

িহোরোদ্ষ্ট্রর িুখ্যিন্ত্রী উিব ঠোিদ্র িহোরোদ্ষ্ট্রর নোগপুদ্র আঞ্চকলি ফদ্রনকসি সোদ্য়ন্স 

ল্যোবদ্রটকর (RFSL)-এ ভোরদ্তর প্রেি রোজয সরিোদ্রর িোকলিোনোধীন বন্যপ্রোেী DNA 

কবদ্েষে পরীক্ষোগোর উদ্িোধন িদ্রদ্েন। এই উপলদ্ক্ষ, কতকন কনভে য়ো প্রিদ্ের অধীদ্ন 

িুেোই এবং পুদ্নদ্ত 3টি ফোি ট্রযোি DNA মটকিং ইউকনট চোলু িদ্রন। 

বতে িোদ্ন মদরোদুন এবং হোয়দ্রোবোদ্দ 2টি বন্যপ্রোেী DNA পরীক্ষোগোর রদ্য়দ্ে, ম গুকল 

সমূ্পেেরূদ্প মিন্দ্রীয় সরিোদ্রর িোকলিোনোধীন | অন্যকদদ্ি িুেোই এবং পুদ্নদ্ত নতুন স্থোপন 

িরো এই বন্যপ্রোেী DNA কবদ্েষে পরীক্ষোগোরটি রোজয সরিোদ্রর অধীদ্ন রদ্য়দ্ে । 

ল্যোবগুকল ম ৌন অপরোধ মেদ্ি কশশুদ্দর সুরক্ষো (POCSO) আইন, 2012-এর অধীদ্ন 

নকেভুক্ত িরো িোিলোগুকল কনদ্য় িোজ িরদ্ব৷ ল্যোবগুকল মিন্দ্রীয় সরিোদ্রর কনভে য়ো 

প্রিদ্ের অধীদ্ন 53 মিোটি টোিো ব্যয় িদ্র ততকর িরো হদ্য়কেল৷ 
 

ভােরতে গুজোরট প্রথম ‘রটট টিউব’ বামন্ন মমহরেে বােুরেে 

জন্ম হ়ে  

"বোকন্ন" জোদ্তর িকহদ্ষর প্রেি IVF বোেুর রোদ্জযর কগর মসোিনোে মজলোর এি িৃষদ্ির 

বোকিদ্ত জন্মেহে িদ্র। এটি িূলত গুজরোদ্টর িচ্ছ অঞ্চদ্ল পোওয়ো  োয় | দুধ উৎপোদন 

বৃকির জন্য কজনগতভোদ্ব উন্নত িকহদ্ষর সংখ্যো বোিোদ্নোর জন্য প্রকিয়োটি শুরু িরো হয় । 

বোকন্ন িকহষ এিটি শুষ্ক পকরদ্বদ্শ উচ্চ দুধ উৎপোদন ক্ষিতোর জন্য পকরকচত। 
 

েমিশর়্ে "শ্রী ধন্বন্তেী মজরনমেক মমমেরকল মটাে" প্রকল্প চালু 

করেরে 

েকিশগদ্ির িুখ্যিন্ত্রী ভূদ্পশ বোদ্র্ল রোদ্জযর দুবেল জনগেদ্ি স্বেিূদ্ল্য মজদ্নকরি 

ওষুধ এবং কনরবকচ্ছন্ন স্বোস্থযদ্সবো প্রদোদ্নর জন্য 'শ্রী ধন্বন্তরী মজদ্নকরি মিকডদ্িল 

মিোর কিি' নোদ্ি এিটি নতুন প্রিে চোলু িদ্রদ্েন। এই প্রিদ্ের বোস্তবোয়ন নগর 

প্রশোসন ও উন্নয়ন কবভোগ (UADD) িরদ্ব। 

কিদ্ির অধীদ্ন, 169 টি শহদ্র প্রোয় 188 টি মিকডদ্িল মিোর মখোলোর পকরিেনো 

িরো হদ্য়দ্ে। উদ্িোধনী অকধদ্বশদ্ন ওষুধ কবতরদ্ের জন্য বতে িোদ্ন 84 টি 

মজদ্নকরি মিকডদ্িল শপ মখোলো হদ্য়দ্ে। এই কিদ্ির অধীদ্ন, মলোদ্িরো 

মজদ্নকরি ওষুদ্ধর MRP (িোদ্িে ট মরট প্রোইস) এর উপর 09 শতোংশ মেদ্ি 71 

শতোংশ প েন্ত েোি পোদ্বন। 
 

গুজোরটে মুখ্যমন্ত্রী ভূরপন্দ্র প্যারটল ‘Go Green’ প্রকল্প চালু 

করেরেন 

গুজরোদ্টর িুখ্যিন্ত্রী ভূদ্পন্দ্র প্যোদ্টল রোদ্জযর কনিেোে ও কশে িিীদ্দর ভতুে কি হোদ্র 

তবদুযকতি কি-চোিোর গোকি সরবরোহ িরোর জন্য ‘Go Green’ প্রিে এবং তোর 

মপোটে োল চোলু িদ্রদ্েন। এই প্রিদ্ের লক্ষয হল জ্বোলোকন কবল িিোদ্নো এবং 

 োনবোহদ্নর দূষে মরোধ িরো। 

সংগঠিত খোদ্তর শ্রকিিরো, ম িন এিজন কশে শ্রকিি গোকির িূদ্ল্যর উপর 30 

শতোংশ অেবো 30,000 টোিোর িদ্ধ্য ম ই সংখ্যোটি িি হদ্ব মসটি ভতুে কি কহসোদ্ব 

পোদ্ব,  ো কতকন ব্যোটোকর চোকলত দুই চোিোর গোকি মিনোর জন্য ব্যবহোর িরদ্ত 

পোরদ্বন | অন্যকদদ্ি, কনিেোে খোদ্তর শ্রকিিদ্দর মক্ষদ্ে 50 শতোংশ অেবো 30,000 

টোিোর িদ্ধ্য ম ই সংখ্যোটি িি হদ্ব মসই পকরিোন টোিো ভতুকি কহসোদ্ব পোদ্ব| 

 

Economy News 
 

মসরেম্বে মারসে GST সংিহ 1.17 লক্ষ মকাটি টাকা োম়ের়েরে 

মসদ্েের িোদ্স সংগৃহীত মিোট GST রোজস্ব কেল 1,17,010 মিোটি টোিো,  োর 

িদ্ধ্য কেল CGST 20,578 মিোটি টোিো, SGST 26,767 মিোটি টোিো এবং 

IGST 60,911 মিোটি টোিো । মসদ্েেদ্রর রোজস্ব গত বেদ্রর ঐ এিই িোদ্স 

GST আদ্য়র মচদ্য় 23% মবকশ। মসদ্েের িোদ্স পে আিদোকন মেদ্ি আয় 30% 

মবকশ কেল। 
 

আরর্ে মাসগুমলরত GST সংিহ: 

• আগি: 1.12 লক্ষ মিোটি টোিো 

• জুলোই 2021: 1,16,393 মিোটি টোিো 

• জুন 2021: 92,849 মিোটি টোিো 

• মি 2021: 1,02,709 মিোটি টোিো 

• একপ্রল 2021: 1.41 লক্ষ মিোটি (সবেিোদ্লর সদ্বেোচ্চ) 

• িোচে  2021: 1.24 লক্ষ মিোটি টোিো 

• মফব্রুয়োকর 2021: 1,13,143 মিোটি টোিো 

• জোনুয়োকর 2021: ₹ 1,19,847 মিোটি টোিো 
 

মবেব্যাংক অনুমান করেরে FY22 মত ভােতী়ে GDP 8.3% 

হারে বৃমি হরব 

কবশ্বব্যোংি অনুিোন িদ্রদ্ে ম , চলকত অেেবের 2021-22 -এ ভোরদ্তর কজকডকপ 

8.3% বৃকি পোদ্ব। ভোরদ্তর অেেনীকত 2021-22 অেেবেদ্র 8.3 শতোংশ বৃকি পোদ্ব 

বদ্ল আশো িরো হদ্চ্ছ,  ো দকক্ষে একশয়োর বৃহিি । এটির বৃকি পোওয়োর িূল িোরে 

হদ্ত চদ্লদ্ে পোবকলি ইনদ্ভিদ্িন্ট এবং উৎপোদন বৃকিদ্ত উৎসোহ বৃকি হওয়ো 

। কবশ্বব্যোংি দকক্ষে একশয়োর সবেদ্শষ আপদ্ডট ‘কশফটিং কগয়োসে: কডকজটোইদ্জশন 

অযোন্ড সোকভে দ্সস-দ্লড মডদ্ভলপড’ -এ এটি জোকনদ্য়দ্ে। 
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মবেব্যাংক অনুর্া়েী মতনটি অথশবেরে ভােরতে জন্য মজমেমপ বৃমিে হাে 

মনম্নরূপ: 

• 2021-22 (FY22): 8.3% 

• 2022-23 (FY23): 7.5% 

• 2023-24 (FY24): 6.5% 

 

Fitch ভােরতে FY22 মজমেমপ বৃমিে পূবশানুমান কমমর়ে 8.7% 

করেরে  

কফচ মরটিং চলকত অেেবেদ্রর জন্য ভোরদ্তর অেেবনকতি বৃকির পূবেোনুিোন 8.7% 

-এ িকিদ্য়দ্ে, কিন্তু FY23-মত GDP বৃকি 10% হদ্ব বদ্ল অনুিোন িদ্রদ্ে । 

মিোকভড -19 িহোিোরীর কিতীয় মেউদ্য়র দরুে ভোরদ্তর অেেবনকতি পুনরুিোর 

কবলকেত হদ্চ্ছ বদ্ল কফচ মরটিং বেেনো িদ্রদ্ে । 
 

FICCI 2022 আমথশক বেরেে জন্য 9.1% GDP বৃমিে পূবশানুমান 

করেরে 

FICCI অনুসোদ্র 2021-22 সোদ্ল ভোরদ্তর GDP 9.1 শতোংশ হোদ্র বোিদ্ব বদ্ল 

অনুিোন িরো হদ্চ্ছ । জকরপটি 2021 সোদ্লর মসদ্েেদ্র পকরচোকলত হদ্য়কেল এবং 

কশে, ব্যোংকিং ও আকেেি পকরদ্ষবো খোদ্তর প্রকতকনকধত্বিোরীরো অেেনীকতকবদদ্দর 

মেদ্ি এই প্রকতকিয়ো কনদ্য়কেল। FICCI- এর ইদ্িোনকিি আউটলুি সোদ্ভে দ্ত 

উদ্িখ িরো হদ্চ্ছ ম , চলিোন উৎসব িরশুি এই গকতদ্ি সিেেন িরদ্ব।  

মসরেম্বরে ভােরতে খুচো মূল্যস্ফীমত হ্রাস মপর়ে 4.35% হর়েরে  

সরিোকর তথ্য অনু োয়ী, মসদ্েেদ্র খুচরো িূল্যস্ফীকত িদ্ি 4.35 শতোংদ্শ 

দোাঁ কিদ্য়দ্ে। িনকসউিোর প্রোইস ইনদ্ডক্স (CPI) অনুসোদ্র িুদ্রোস্ফীকত 2020 

সোদ্লর আগি িোদ্স 5.30 শতোংশ এবং মসদ্েের িোদ্স 7.27 শতোংশ কেল। 

2021 সোদ্লর মসদ্েেদ্র, আদ্গর িোদ্স তুলনোয় উদ্িখদ্ োগ্যভোদ্ব 3.11 শতোংশ 

হ্রোস মপদ্য়দ্ে। 
 

ভােত সেকাে সাত সদরস্যে অথশবনমতক উপরদষ্টা পমেেরদে 

পুনর্শঠন করেরে 

ভোরদ্তর মিন্দ্রীয় সরিোর সোত সদদ্স্যর অেেবনকতি উপদ্দিো পকরষদ(EAC-

PM) এর পুনগেঠন িদ্রদ্ে। কবদ্বি মদবরয় িোউকন্সদ্লর মচয়োরম্যোন কহসোদ্ব 2 

বেদ্রর জন্য দোকয়ত্ব পোলন িরদ্বন । EAC-PM মসদ্েের 2017 সোদ্ল দুই 

বেদ্রর মিয়োদ্দ প্রকতকষ্ঠত হদ্য়কেল | 
 

EAC-PM-এে অন্য ে়ে সদস্য হল: 

• রোদ্িশ মিোহন, 

• পুনি গুপ্তো, 

• টিটি রোি মিোহন, 

• সোকজদ মচনয়, 

• নীলিোন্ত কিশ্র এবং 

• নীদ্লশ শোহ। 
 

HDFC ব্যাংক, মাটােকােশ , মেএিমস, USAID $100 

মমমল়েন মক্রমেট সুমবধা চালু করেরে 

HDFC ব্যোংি, িোিোরিোডে , ইউনোইদ্টড মিটস ইন্টোরন্যোশনোল মডদ্ভলপদ্িন্ট 

ফোইন্যোন্স িদ্পেোদ্রশন (DFC), এবং ইউএস এদ্জকন্স ফর ইন্টোরন্যোশনোল 

মডদ্ভলপদ্িন্ট (USAID) ভোরদ্ত MSMEs (িোইদ্িো স্মল অযোন্ড কিকডয়োি 

এন্টোরপ্রোইজ) এর জন্য $100 কিকলয়ন মিকডট সুকবধো চোলু িদ্রদ্ে। মিকডট 

সুকবধোটি USAID-র মলোবোল ওদ্িন ইদ্িোনকিি এম্পোওয়োরদ্িন্ট ফোন্ড 

ইকনকশদ্য়টিভ এবং ভোরদ্ত এর COVID-19 প্রকতকিয়োর অংশ। 

HDFC ব্যোঙ্ক ভোরত জুদ্ি তোর শোখো মনটওয়োদ্িে র িোধ্যদ্ি অন্তত 50 শতোংশ 

িকহলো উদ্যোক্তো সহ কনউ - টু-দ্িকডট মেোট ব্যবসোর িোকলিদ্দর জন্য মিকডট 

সুকবধো কনকিত িরদ্ব।  

কডকজটোইদ্জশদ্নর প্রদ্য়োজনীয়তো হল ভোরদ্ত মেোট ব্যবসোগুকলদ্ি প্রচোর িরো 

এবং সিেেন িরো এবং মিোকভড -19 এর অেেবনকতি প্রভোব মেদ্ি পুনরুিোর িরো। 

 

Rankings & Reports 
 

মহনমল পাসরপাটশ  ইনরেক্স 2021-এ ভােত 6 তম স্থারন মনরম 

মর্রে 

মহনকল পোসদ্পোটে  ইনদ্ডক্স 2021 এ ভোরদ্তর স্থোন গত বের মেদ্ি েয় ধোপ িদ্ি 

90 মত মনদ্ি এদ্সদ্ে । কবদ্শ্বর সবদ্চদ্য় ট্রোদ্ভল্ড মিন্ডকল পোসদ্পোটে  এর তোকলিোয় 

জোপোন এবং কসিোপুদ্রর পোসদ্পোটে  প্রেি স্থোন অকধিোর িদ্র আদ্ে । এই সূচদ্ি 

227 টি গন্তব্য এবং 199 টি পোসদ্পোটে  রদ্য়দ্ে। সূচিটি এিন সিদ্য় প্রিোকশত 

হদ্য়দ্ে  খন মদশগুকল মিোকভড -19 িহোিোরীর প্রোদুভে োদ্বর প্রোয় দুই বের পর 

আন্তজে োকতি দশেনোেীদ্দর জন্য ধীদ্র ধীদ্র ভ্রিে কনদ্ষধোজ্ঞো কশকেল িরদ্ে। 

ইন্টোরন্যোশনোল এয়োর ট্রোন্সদ্পোটে  অযোদ্সোকসদ্য়শদ্নর (IATA) তদ্থ্যর কভকিদ্ত 

এই র্যোকঙ্কং িরো হদ্য়দ্ে। 
 

সূচরক শীেশ 5 টি মদশ: 

• Rank 1: জোপোন, কসিোপুর 

• Rank 2: জোিেোকন, দকক্ষে মিোকরয়ো 

• Rank 3: কফনল্যোন্ড, ইতোকল, লুদ্ক্সিবোগে, মেন 

• Rank 4: অকস্ট্রয়ো, মডনিোিে  

• Rank 5: িোন্স, আয়োরল্যোন্ড, মনদোরল্যোন্ডস, পতুে গোল, সুইদ্ডন 
 

মবরেে 5 টি কম শমক্তশালী পাসরপাটশ  

• আফগোকনস্তোন 

• ইরোি 

• কসকরয়ো 

• পোকিস্তোন 

• ইদ্য়দ্িন 
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মুরকশ আম্বামন মিাবশস ইমি়োে ধনী তামলকা 2021-এে শীরেশ 

ের়েরে  

করলোদ্য়ন্স ইন্ডোকস্ট্রজ কলকিদ্টদ্ডর (RIL) মচয়োরম্যোন িুদ্িশ আেোকন 2021 সোদ্ল 

প্রিোকশত মফোবেস ইকন্ডয়ো ধনী তোকলিোর শীদ্ষে রদ্য়দ্েন। এই তোকলিোয় ভোরদ্তর 

100 জন ধনী রদ্য়দ্ে। কতকন 2008 সোল মেদ্ি মফোবেস ইকন্ডয়োর তোকলিোয় টোনো 

14 বের ধনী ভোরতীয় কহদ্সদ্ব তোর অবস্থোন ধদ্র মরদ্খদ্েন।কতকন 2021 সোদ্ল 

তোর মিোট সম্পকিদ্ত 4 কবকলয়ন ডলোর ম োগ িদ্রন, এখন তোর মিোট সম্পদ 92.7 

কবকলয়ন ডলোর।  

2021 সোদ্ল মফোবেস ইকন্ডয়োর 100 জন ধনী ভোরতীদ্য়র মিোট সম্পদ্দর পকরিোে 

775 কবকলয়ন িোকিে ন ডলোর। ভোরদ্তর 100 জন ধনীর মিোট সম্পদ এখন 775 

কবকলয়ন ডলোর। কিতীয় স্থোনটি অদোকন গ্রুদ্পর মচয়োরম্যোন মগৌতি আদোকন ধদ্র 

মরদ্খদ্েন,  োর মিোট সম্পদ 74.8 কবকলয়ন ডলোর। মটি টোইকুন কশব নোদোর 31 

কবকলয়ন ডলোদ্রর সম্পদ কনদ্য় তৃতীয় স্থোন অজে ন িদ্রদ্েন। 
 

UNDP মামি োইরমনশনাল মপাভাটিশ  ইনরেক্স মেরপাটশ  2021 

প্রকাশ করেরে  

2021 িোকিডোইদ্িনশনোল মপোভোটিে  ইদ্ন্ডক্স (MPI) করদ্পোটে টি UNDP এবং 

অক্সদ্ফোডে  মপোভোটিে  এন্ড দোকহউিোন মডদ্ভলপদ্িন্ট ইকনকশদ্য়টিভ (OPHI) 

ম ৌেভোদ্ব প্রিোশ িদ্রদ্ে। করদ্পোটে টিদ্ত 109 টি উন্নয়নশীল মদশগুকলদ্ত 

িোকিডোইদ্িনশনোল মপোভোটিে  সম্পদ্িে  অনুিোন প্রদোন িরো হদ্য়দ্ে ।এর িদ্ধ্য 

রদ্য়দ্ে 26 টি কনম্ন আদ্য়র মদশ, 80 টি িধ্যি আদ্য়র মদশ এবং 3 টি উচ্চ আদ্য়র 

মদশ। সূচিটিদ্ত 10 টি সূচি জুদ্ি প্রকতটি ব্যকক্তর অবস্থোর পকরবতে ন পকরিোপ িদ্র 

কতনটি সিোন িোেোয় কবভক্ত িরো হদ্য়দ্ে । 
 

সূচকটি সম্পরকশ : 

• 109 টি মদশ এবং 5.9 কবকলয়ন িোনুষ জুদ্ি এই এই করদ্পোটে টির িদ্ধ্য 1.3 

কবকলয়ন িোনুষ িোকিডোইদ্িনশনোকল পুওর (বো 21.7%) 

• প্রোয় অদ্ধেি (644 কিকলয়ন) 18 বেদ্রর িি বয়সী কশশু। 

• প্রোয় 8.2 শতোংশ (105 কিকলয়ন) িোনুদ্ষর বয়স 60 বের বো তোর মবকশ। 

• প্রোয় 85 শতোংশ িোনুষ সোব-সোহোরোন আকিিো (556 কিকলয়ন) বো দকক্ষে 

একশয়োয় (532 কিকলয়ন) বোস িদ্র। 

• 84 শতোংশ (1.1 কবকলয়ন) িোনুষ েোিোঞ্চদ্ল বোস িদ্র এবং 16 শতোংশ (প্রোয় 

209 কিকলয়ন) শহরোঞ্চদ্ল বোস িদ্র। 

• 67 শতোংদ্শর মবকশ িোনুষ িধ্যি আদ্য়র মদদ্শ বোস িদ্র। 

• ভোরদ্ত, েয়টি িোকিডোইদ্িনশনোল পুওর িোনুদ্ষর িদ্ধ্য পোাঁ চজন কনম্ন মগোে 

বো বদ্েের অন্তগেত । 
 

ইউরনরস্কা ভােরতে জন্য 2021 মটট অি য এেুরকশন মেরপাটশ  

চালু করেরে 

কবশ্ব কশক্ষি কদবস উপলদ্ক্ষ (5 অদ্ক্টোবর) জোকতসংদ্র্র কশক্ষো, তবজ্ঞোকনি ও 

সোংিৃকতি সংস্থো (UNESCO) ভোরদ্তর জন্য 2021 সোদ্লর কশক্ষো প্রকতদ্বদন 

(SOER) চোলু িদ্রদ্ে । এই প্রকতদ্বদনটির নোি হল “No Teacher, No 

Class”। এই প্রিোশনোটি ইউদ্নদ্িো নয়োকদকির বোকষেি প্রধোন প্রকতদ্বদন এবং এটি 

ব্যোপি গদ্বষেোর উপর কভকি িদ্র ততরী হদ্য়দ্ে । মিট অফ এডুদ্িশন 

করদ্পোদ্টে র এই তৃতীয় সংিরেটিদ্ত কশক্ষি, কশক্ষোদোন এবং কশক্ষদ্ির কশক্ষোর 

কবষয়টিদ্ি মিন্দ্র িদ্র কেিটি গদ্ি উদ্ঠদ্ে । সোরো ভোরদ্ত িুলগুকলদ্ত 

ইন্টোরদ্নদ্টর অযোদ্ক্সস 19 শতোংশ। 
 

প্রমতরবদরনে মূল মবে়েগুমল: 

• নোরী কশক্ষদ্ির উচ্চ অনুপোত: চেীগি, কদকি, মিরোলো, পোিোব, তোকিলনোিু 

• নোরী কশক্ষদ্ির কনম্ন অনুপোত: কেপুরো, আসোি, রোজস্থোন, ঝোিখে, কবহোর। 

• কশক্ষদ্ির সংখ্যো বৃকি এবং উির-পূবেোঞ্চলীয় রোজয, েোিোঞ্চল এবং 

'উচ্চোিোঙ্ক্ষী মজলোগুকলদ্ত িোদ্জর অবস্থোর উন্নকত। 

• সিীত, কশে, বৃকিিূলি কশক্ষো, তশশবিোল এবং কবদ্শষ কশক্ষোর কশক্ষিদ্দর 

সংখ্যো বৃকি । 
 

2021 মলাবাল িুে মসমকউমেটি ইনরেরক্স ভােত 71 তম স্থারন 

ের়েরে 

113 টি মদদ্শর তোকলিো মেদ্ি মলোবোল ফুড কসকিউকরটি (GFS) সূচি 2021 এ 

ভোরত 71 তি স্থোন অজে ন িদ্রদ্ে। GFS সূচিটি লন্ডন কভকিি অেেনীকতকবদ 

ইিপ্যোক্ট িোরো কডজোইন এবং কনিেোে িরো হদ্য়দ্ে এবং িদ্টে ভো একেসোদ্য়ন্স িোরো 

েনসর িরো হদ্য়দ্ে। GFS সূচি 2021-এ ভোরদ্তর সোিকেি মিোর 57.2 

পদ্য়ন্ট। 

প্রকতদ্বদন অনুসোদ্র, 113 টি মদদ্শর GFS সূচি 2021-এ 57.2 পদ্য়ন্ট কনদ্য় 

ভোরত 71 তি স্থোদ্ন অবস্থোদ্ন িদ্রদ্ে| ভোরত তোর প্রকতদ্বশী মদশগুকল ম িন- 

পোকিস্তোন (75 তি অবস্থোন), শ্রীলঙ্কো (77 তি অবস্থোন), মনপোল (79 তি অবস্থোন) 

এবং বোংলোদ্দশ (84 তি) অবস্থোন)এর মেদ্ি উপদ্র অবস্থোন িদ্রদ্ে। কিন্তু 

ভোরত চীদ্নর (34 তি অবস্থোন) মচদ্য় অদ্নিটোই কপকেদ্য় আদ্ে ।  
 

মবেব্যাপী: 

আয়োরল্যোন্ড, অদ্স্ট্রকলয়ো, UK, কফনল্যোন্ড, সুইজোরল্যোন্ড, মনদোরল্যোন্ডস, িোনোডো, 

জোপোন, িোন্স এবং িোকিে ন  ুক্তরোষ্ট্র শীষেস্থোনীয় স্থোন মপদ্য়দ্ে। তোদ্দর সোিকেি 

GFS মিোর সূচদ্ি 77.8 এবং 80 পদ্য়দ্ন্টর িদ্ধ্য কেল। 
 

মবমভন্ন ইনরেক্স-এ ভােরতে র্যাঙ্ক এে তামলকা: 

• ইদ্িোনকিি কিডিইনদ্ডক্স 2021: 121 তি 

• ওয়োল্ডে  হযোকপদ্নস করদ্পোটে  2021: 139 তি 

• ইন্টোরন্যোশনোল ইদ্ন্টদ্লিচুয়োল প্রপোটিে  (IP) সূচি 2021: 40 তি 

• ওয়োল্ডে  মপ্রস কিডি ইনদ্ডক্স, 2021: 142 তি 

• ওয়োল্ডে  িদ্ম্পটিটিভদ্নস ইনদ্ডক্স 2021: 43 তি 
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• মলোবোল কপস ইনদ্ডক্স 2021: 135 তি 

• মলোবোল িোটে আপ ইদ্িোকসদ্িি ইনদ্ডক্স 2021: 20 তি 

• মলোবোল ম্যোনুফযোিচোকরং করি ইনদ্ডক্স 2021: 2 তি 

• মলোবোল ইদ্নোদ্ভশন ইনদ্ডক্স (GII) 2021: 46 তি 

• মহনকল পোসদ্পোটে  ইনদ্ডক্স 2021: 90 তি 

• মলোবোল হোিোর ইনদ্ডক্স 2021: 101 তি 
 

2021 মাসশাে CFS মলাবাল মপনশন সূচক সারভশ রত ভােত 40 তম 

স্থারন অবমস্থত  

শীষেস্থোনীয় কবশ্যব্যোপী ব্যবস্থোপনো পরোিশেি প্রকতষ্ঠোন িোসেোর CFS মপনশন সূচি 

(2021 MCGPI) এর 40 তি সংিরেটি প্রিোশ িদ্রদ্ে। 2021 িোসেোর CFS 

মলোবোল মপনশন ইনদ্ডক্স সোদ্ভে দ্ত 43 টি মদদ্শর িদ্ধ্য ভোরত 40 তি অবস্থোদ্ন 

রদ্য়দ্ে। 2020 সোদ্ল 39 টি মদদ্শর িদ্ধ্য ভোরত 34 তি অবস্থোদ্ন কেল। 

আইসল্যোন্ড 84.2 সূচি িোন কনদ্য় এই তোকলিোর শীদ্ষে রদ্য়দ্ে, তোরপদ্র 83.5 

িোন কনদ্য় রদ্য়দ্ে মনদোরল্যোন্ডস এবং নরওদ্য় রদ্য়দ্ে 82.0 িোন কনদ্য় তৃতীয় 

স্থোদ্ন | ভোরদ্তর সোকবেি সূচি িোন কেল 43.3 | েোইল্যোদ্ন্ডর সবেকনম্ন সূচি 

িোন(40.6) কেল | 
 

মলাবাল হাোে ইনরেক্স 2021 এ 101তম স্থারন ের়েরে ভােত  

মলোবোল হোিোর ইনদ্ডক্স (GHI) 2021-এ কবশ্বব্যোপী 116 টি মদদ্শর িদ্ধ্য ভোরত 

101 তি স্থোদ্ন মনদ্ি এদ্সদ্ে। 2020 সোদ্ল, 107 টি মদদ্শর িদ্ধ্য ভোরত 94 তি 

স্থোদ্ন কেল । 2021 সোদ্ল ভোরদ্তর GHI মিোর 50 এর িদ্ধ্য কেল 27.5 । এেোিোও 

ভোরদ্তর প্রকতদ্বশী মদশসিূহ ম িন মনপোল (76), বোংলোদ্দশ (76), িোয়োনিোর 

(71) এবং পোকিস্তোন (92) মলোবোল হোিোর ইনদ্ডদ্ক্স কপেদ্নর কদদ্ি রদ্য়দ্ে, কিন্তু 

ভোরদ্তর তুলনোয় এইসব মদশগুকল ভোদ্লো ফল িদ্রদ্ে। 
 

সূচরক শীেশ মদশগুমল হল : 

চীন, কুদ্য়ত এবং িোকজল সহ মিোট 18 টি মদশ শীদ্ষে রদ্য়দ্ে । এই 18 টি মদদ্শর 

GHI মিোর 5 এর িি। এর অেে হল, এই মদশগুকল কু্ষধো এবং অপুকিদ্ত খুব িি 

ভুদ্গদ্ে । 
 

মিাবশরসে মবরেে মসো মনর়োর্কতশ া 2021 তামলকাে শীেশস্থারন 

ের়েরে মেলার়েি ইিামিজ 

মফোবেস িতৃে ি প্রিোকশত কবদ্শ্বর মসরো কনদ্য়োগিতে ো 2021 তোকলিোর শীদ্ষে রদ্য়দ্ে 

িুদ্িশ আেোকনর মনতৃত্বোধীন করলোদ্য়ন্স ইন্ডোকস্ট্রজ মিোম্পোনী । কবশ্বব্যোপী, 750 টি 

তবকশ্বি িদ্পেোদ্রদ্টর িদ্ধ্য করলোদ্য়ন্স 52 তি স্থোদ্ন রদ্য়দ্ে। দকক্ষে মিোকরয়োর 

জোয়োন্ট মিোম্পোনী স্যোিসোং ইদ্লিট্রকনক্স 2021 সোদ্লর কবশ্ব মসরো কনদ্য়োগিতে ো 

কহসোদ্ব সোিকেি তোকলিোর শীদ্ষে রদ্য়দ্ে, তোরপদ্র রদ্য়দ্ে  েোিদ্ি িোকিে ন 

 ুক্তরোদ্ষ্ট্রর জোয়োন্ট মিোম্পোনী IBM, িোইদ্িোসফট, আিোজন, অযোপল, 

alphabet এবং মডল মটিদ্নোলকজস । 
 

WHO মলাবাল TB মেরপাটশ  2021 অনুর্া়েী : TB-ে মনেীরখ 

ভােত সবরচর়ে মবমশ ক্ষমতিস্ত মদশ 

কবশ্ব স্বোস্থয সংস্থো (WHO) 2021 সোদ্লর জন্য মলোবোল টিকব করদ্পোটে  প্রিোশ িদ্রদ্ে 

। এখোদ্ন মিোকভড -19 এর প্রভোবগুকল তুদ্ল ধরো হদ্য়দ্ে  ো  ক্ষ্মো (টিকব) কনিূেদ্লর 

অেগকতদ্ত ব্যোপি কবপ েয় র্টিদ্য়দ্ে। প্রকতদ্বদদ্ন ভোরতদ্ি টিকব কনিূেদ্লর মক্ষদ্ে 

সবদ্চদ্য় মবকশ ক্ষকতেস্ত মদশ কহদ্সদ্ব উদ্িখ িরো হদ্য়দ্ে, ম খোদ্ন নতুন টিকব 

মরোদ্গর সনোক্তিরে প্রকিয়োটিদ্ত 2020 সোদ্ল ব্যোপি প্রভোব মফদ্লকেল। 
 

ও়োল্ডশ  জামটস প্ররজরেে Rule of Law Index 2021 এ ভােত 

79 তম স্থারন অবস্থান করেরে 

ওয়োল্ডে  জোকিস প্রদ্জক্ট (WJP) এর Rule of Law Index 2021 -এ ভোরত 

139 টি মদদ্শর িদ্ধ্য 79 তি স্থোদ্ন অবস্থোন িদ্রদ্ে। WJP Rule of Law Index 

2021-এ কবকভন্ন মদশগুকলদ্ি 0 মেদ্ি 1 প েন্ত মিোদ্রর উপর কভকি িদ্র 

তোকলিোয় স্থোন মদওয়ো হদ্য়দ্ে িদ্র। মডনিোিে , নরওদ্য় এবং কফনল্যোন্ড ওয়োল্ডে  

জোকিস প্রদ্জদ্ক্টর (WJP) Rule of Law Index 2021-এ শীদ্ষে রদ্য়দ্ে। 
 

এখারন মদশগুমলে অবস্থান অনুর্া়েী তামলকা ের়েরে: 

 

Rank Country 

1 মডনিোিে  

2 নরওদ্য় 

3 কফনল্যোন্ড 

79 ভোরত 

139 মভকনজুদ্য়লো 

138 িোদ্েোকডয়ো 

137 িদ্িো 
 

ICICI ব্যাঙ্ক HUL মক মপেরন মিরল m-cap-এ 5তম স্থান 

অমধকাে করেরে৷ 

মবসরিোকর খোদ্তর ঋেদোতো ICICI ব্যোঙ্ক কহনু্দস্তোন ইউকনকলভোদ্রর বোজোর 

িূলধনদ্ি েোকিদ্য় বোজোর িূদ্ল্যর কদি মেদ্ি পঞ্চি বৃহিি মিোম্পোকন হদ্য় 

উদ্ঠদ্ে। BSE এর তথ্য অনুসোদ্র, ICICI ব্যোদ্ঙ্কর বোজোর িূলধন(m-cap) 

দোাঁ কিদ্য়দ্ে ₹5.83 লক্ষ মিোটি টোিো,  ো HUL(5.76 লক্ষ মিোটি টোিো)-এর 

বোজোর িূল্য মেদ্ি মবকশ |  
 

"মলাবাল ক্লাইরমট মটক ইনরভটরমন্ট মেি" মেরপাটশ : ভােত 

9ম স্থারন ের়েরে 

লন্ডন অযোন্ড পোটে নোরস, অযোন্ড মিো-এর 'পোাঁ চ বের ধদ্র: প্যোকরস চুকক্তর পর মেদ্ি 

কবশ্বব্যোপী জলবোয়ু প্র ুকক্ত কবকনদ্য়োদ্গর প্রবেতোর' প্রকতদ্বদন অনুসোদ্র, 2016 সাল 

মেদ্ি 2021 সোল প েন্ত জলবোয়ু প্র ুকক্ত কবকনদ্য়োদ্গর জন্য শীষে 10টি মদদ্শর 

তোকলিোয় ভোরত 9ি স্থোদ্ন রদ্য়দ্ে। ভোরতীয় জলবোয়ু প্র ুকক্ত সংস্থোগুকল এই 

সিদ্য়র িদ্ধ্য মভঞ্চোর িযোকপটোল(কভকস) অেেোয়দ্ন 1 USD কবকলয়ন মপদ্য়দ্ে ৷ 
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তামলকা়ে শীেশ 10টি মদশ: 
 

Rank Country 

1 িোকিে ন  ুক্তরোষ্ট্র (িোকিে ন  ুক্তরোষ্ট্র) 

2 চীন 

3 সুইদ্ডন 

4  ুক্তরোজয (UK) 

5 িোন্স 

6 জোিেোকন 

7 িোনোডো 

8 মনদোরল্যোন্ডস 

9 ভোরত 

10 কসিোপুর 

 

Business News 
 

মেলার়েি মনউ এনামজশ  মসালাে REC মসালাে মহামল্ডং মক 

অমধিহণ করেরে 

করলোদ্য়ন্স ইন্ডোকস্ট্রজ কলকিদ্টদ্ডর (RIL) সমূ্পেে িোকলিোনোধীন সহদ্ োগী প্রকতষ্ঠোন 

করলোদ্য়ন্স কনউ এনোকজে  মসোলোর কলকিদ্টড (RNESL) চীনো রোষ্ট্রীয় িোকলিোনোধীন 

মসৌর কবদুযৎ মিোম্পোকন REC মসোলোর মহোকল্ডংস AS (REC Group) এর 100 

শতোংশ মশয়োরদ্হোকল্ডং অজে ন িদ্রদ্ে। RNESL চীন ন্যোশনোল ব্লুিোর (গ্রুপ) মিো 

কলকিদ্টড মেদ্ি 771 কিকলয়ন ডলোদ্রর এন্টোরপ্রোইজ ভযোলুর কবকনিদ্য় 

আরইকস গ্রুপদ্ি অকধেহে িদ্রদ্ে। 
 

করলোদ্য়ন্স িযোন্ডস কডজোইনোর িেীশ িোলদ্হোেোর MM িোইদ্লর 40% 

মশয়োর িয় িদ্রদ্ে 

করলোদ্য়ন্স ইন্ডোকস্ট্রজ কলকিদ্টদ্ডর করলোদ্য়ন্স িযোন্ডস কলকিদ্টড (RBL) এবং 

কবখ্যোত কডজোইনোর িেীশ িোলদ্হোেো িোলদ্হোেোর এিএি িোইলস প্রোইদ্ভট 

কলকিদ্টদ্ডর 40 শতোংশ অংশীদোকরত্ব অজে দ্নর মর্োষেো িদ্রদ্ে |  

2005 সোদ্ল চোলু হওয়ো িেীশ িোলদ্হোেো লোক্সোরী করদ্টইল িুেোই, নয়োকদকি এবং 

হোয়দ্রোবোদ্দর চোরটি ফ্লযোগকশপ মিোর জুদ্ি কবসৃ্তত।  
 

Paytm মলনরদন স্টার্ে আপ CreditMate এর 100% মামল ানা 

অ্জে ন  রররে  

অনলাইন মপতমন্ট পররতেবা প্রদান ারী, Paytm মুম্বাই-রভরত্ত  রডরজোল 

মলনতদন োেঘ আপ CreditMate এর 100% মশয়ার র তনতে। েতব চুরির 

মলনতদতনর রববরণ প্র াশ  রা হয়রন। Paytm গ্রুপ এেন ব্যবসার 100% 

উপাজঘ তনর মারল  হতব । অন্যরদত  CreditMate এর সহ-প্ররেষ্ঠাো ব্যবসা 

মর্ত  মবররতয় আসতব। 
 

CreditMate সম্পর ে : 

2019 সাতল মজানার্ন রবল, আশীে মদারশ, স্বােী লাড এবং আরদেয রসংহ এ টি 

 াতল শন িযােিমঘ রহতসতব CreditMate প্ররেষ্ঠা  তররেতলন, যা ঋণদাোতদর 

ঋণগ্রহীোতদর  াে মর্ত  অরেররি অর্ঘ পররতশাধ  রতে সাহায্য  তর। 
 

SBI ভােতী়ে মনৌবামহনীে সহরর্ামর্তা়ে NAV-eCash কােশ  চালু 

করেরে 
মিট ব্যোঙ্ক অফ ইকন্ডয়ো (SBI) ভোরদ্তর বৃহিি মনৌ কবিোনবোহী জোহোজ INS 

কবিিোকদদ্তয SBI- এর NAV-eCash িোডে  চোলু িরোর মর্োষেো িদ্রদ্ে । এটি 

মপদ্িন্ট ইদ্িোকসদ্িদ্ির পকরবতে ন িরোর জন্য মসট িরো হদ্য়দ্ে । 

নতুন NAV-eCash িোডে  অনলোইন এবং অফলোইন উভয় মলনদ্দদ্নর সুকবধো 

প্রদোন িরদ্ব । এই িোডে টি সিুদ্দ্র জোহোজ মিোতোদ্য়দ্নর সিয় নগদ টোিো 

সোিলোদ্নো মেদ্ি িিীদ্দর কবরত রোখদ্ব ।  
 

মকাটাক ব্যাংক প্রতযক্ষ, পরোক্ষ কে আদার়েে জন্য সেকারেে 

কাে মথরক অনুরমাদন মপর়েরে  

মিোটোি িোকহন্দ্রো ব্যোংি কলকিদ্টড (KMBL) ব্যোংকিং মনটওয়োদ্িে র িোধ্যদ্ি 

আয়ির, পে ও পকরদ্ষবো ির (GST) ইতযোকদর িদ্তো প্রতযক্ষ ও পদ্রোক্ষ ির 

সংেদ্হর জন্য সরিোদ্রর অনুদ্িোদন মপদ্য়দ্ে। এরফদ্ল, ব্যোংিটি সরিোর-

সম্পকিে ত ব্যবসোয় অংশেহদ্ের অনুিকত পোওয়োর পদ্র প্রেি কনধেোকরত মবসরিোকর 

খোদ্তর ব্যোংি হদ্য় উদ্ঠদ্ে । 
 

ভােতরপ ‘buy now, pay later’ প্ল্যাটিমশ চালু করেরে 
কফনদ্টি মিোম্পোকন BharatPe, 'মপোিদ্প' চোলু িরোর সোদ্ে সোদ্ে 'Buy Now 

Pay later' (BNPL) িযোটোগকরদ্ত প্রদ্বদ্শর মর্োষেো িদ্রদ্ে। এই নতুন 

প্ল্যোটফিেটি েোহিদ্দর এখন কিনদ্ত মিকডট প্রদোন িদ্র, কিন্তু পদ্র ম  মিোন 

জোয়গো মেদ্ি আপকন অেে প্রদোন িরদ্ত পোদ্রন। 

মপোিদ্প প্ল্যোটফিে ব্যবহোরিোরী েোহিরো মপ্ল্ মিোর মেদ্ি অযোপটি ডোউনদ্লোড 

িরদ্ত পোরদ্বন এবং 10 লক্ষ টোিো প েন্ত সুদিুক্ত মিকডট মপদ্ত পোদ্রন। সংস্থোটি 

বদ্লদ্ে ম  মপোিদ্প শুধুিোে বি টিকিট মিনোর িদ্ধ্যই সীিোবি নয় বরং এটি 

মেোদ্টোখোদ্টো-দ্িনোিোটি িরোর জন্যও ব্যবহোর িরো ম দ্ত পোদ্র। এটি এই ধরদ্নর 

প্রেি কজকনস। 
 

BharatPe সম্পরকশ : 

• কফনদ্টি মিোম্পোকনটি জোকনদ্য়দ্ে ম  েোহিরো অনলোইদ্নর পোশোপোকশ 

অফলোইদ্নও মিনোিোটো িরদ্ত পোরদ্বন এবং ইএিআইদ্য়র িোধ্যদ্ি 

সহদ্জই মশোধ িরদ্ত পোরদ্বন। 

• এিজন েোহিদ্ি মপোিপ অযোদ্পর িোধ্যদ্ি কিউআর মিোড িযোন িরদ্ত 

হদ্ব এবং মিকডট ব্যবহোর িদ্র অেে প্রদোন িরদ্ত হদ্ব। ব্যবহোরিোরীরো এিটি 

মপোিদ্প িোদ্ডে র িোধ্যদ্ি অেে প্রদোন িরদ্ত পোদ্রন  ো লক্ষ লক্ষ 

অফলোইদ্নর পোশোপোকশ ই-িিোসে প্ল্যোটফিেগুকলদ্তও েহে িরো হদ্ব। 

িযোশব্যোি এবং পুরষ্কোরও মদওয়ো হদ্চ্ছ। 
 

টাটা গ্রুপ এ়োে ইমি়োে জন্য মবরে জ়েী হর়েরে  

এয়োর ইকন্ডয়ো এয়োরলোইদ্ন্সর জনি টোটো গ্রুপ জোতীয়িরে হওয়োর প্রোয় 60 বের 

পর পুনরোয় এয়োর ইকন্ডয়োদ্ি অকধেহে িরদ্ত চদ্লদ্ে । এয়োর ইকন্ডয়োয় 100% 

অংশীদোকরদ্ত্বর জন্য টোটো সন্স 180 কবকলয়ন ডলোদ্রর কবড িদ্রদ্ে। 

মিোকভড -19 জকনত িহোিোরীর িোরদ্ে 2020 সোদ্লর জোনুয়োকরদ্ত শুরু হওয়ো 

কবিয় প্রকিয়ো কবলদ্ের িুদ্খোিুকখ হদ্য়কেল। 2021 সোদ্লর একপ্রদ্ল সরিোর সম্ভোব্য 

দরদোতোদ্দর আকেেি দরপে জিো কদদ্ত বদ্ল। 
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MeitY Startup Hub এবং Google টাই-আপ করে 

‘Appscale Academy’ মপ্রািাম চালু করেরে 

ইদ্লিট্রকনক্স এবং তথ্য প্র ুকক্ত িন্ত্রদ্ির (MeitY ) িোটে আপ হোব এবং Google 

ভোরত জুদ্ি প্রোেকিি মেদ্ি িধ্য-প েোদ্য়র িোটে আপগুকলদ্ি প্রকশক্ষে মদওয়োর 

জন্য 'Appscale Academy' নোিি এিটি উন্নয়ন িিেসূকচ চোলু িরোর জন্য এদ্ি-

অপদ্রর সোদ্ে পোটে নোরকশপ িদ্রদ্ে। এই মপ্রোেোিটি ভোরদ্তর টিয়োর II এবং টিয়োর 

III শহদ্র উদীয়িোন িোটে আপ ইদ্িোকসদ্িদ্ির উপর দৃকি কনবি িদ্র,  োদ্ত 

তোদ্দর িোপদ্ োগ্য অযোপ সিোধোন ততকরর জন্য প্রদ্য়োজনীয় সহোয়তো প্রদোন িরো 

 োয়। 
 

অযাপরস্কল একারেমম সম্পরকশ : 

• Appscale এিোদ্ডকি স্থোনীয় প্রোেকিি মেদ্ি িধ্য-প েোদ্য়র 

িোটে আপগুকলদ্ি মগকিং, স্বোস্থযদ্সবো, কফনদ্টি, এডদ্টি, সোিোকজি প্রভোব 

এবং অন্যোন্য মডোদ্িন জুদ্ি কবশ্ব-িোদ্নর অযোপ ততকর িরদ্ত এবং মিল 

িরদ্ত সহোয়তো িরোর কদদ্ি িদ্নোকনদ্বশ িরদ্ব৷ 

• Appscale এিোদ্ডকির জন্য আদ্বদনগুকল 15 কডদ্সের, 2021 প েন্ত 

মখোলো েোিদ্ব৷ আদ্বদনিোরীদ্দর িদ্ধ্য মেদ্ি 100টি িোটে আপ কশে 

কবদ্শষজ্ঞদ্দর এিটি প্যোদ্নল, MeitY িোটে আপ হোদ্বর সদস্য এবং 

Google Play িোরো কনধেোকরত গুেগত এবং পকরিোেগত প্যোরোকিটোদ্রর 

কভকিদ্ত কনবেোচন িরো হদ্ব৷ 
 

স্বাস্থয বীমা অিাে কেরত Google Pay এবং SBI মজনারেল 

ইিুযরেি এরক-অপরেে সারথ চুমক্ত করেরে  

SBI General Insurance ব্যবহোরিোরীদ্দর Google Pay অযোদ্প SBI 

মজনোদ্রদ্লর স্বোস্থয বীিো কিনদ্ত সক্ষি িরোর জন্য Google Pay-এর সোদ্ে এিটি 

প্র ুকক্তগত পোটে নোরকশপ িদ্রদ্ে। এই পোটে নোরকশপটি স্বোস্থয বীিো অফোর িরোর জন্য 

ভোরদ্তর এি বীিোিোরীর সোদ্ে Google Pay-এর প্রেি পোটে নোরকশপ । 

ব্যবহোরিোরীরো Google Pay Spot-এর িোধ্যদ্ি SBI মজনোদ্রদ্লর আদ্রোগ্য 

সিীবনী নীকতর অধীদ্ন ব্যকক্তগত এবং পোকরবোকরি উভয় প্ল্যোন কিনদ্ত সক্ষি হদ্ব| 
 

 

Agreement News 
 

ভােত মকেমর্স্তারনে জন্য 200 মমমল়েন েলারেে লাইন অি 

মক্রমেট মোেণা করেরে 

ভোরত কিরকগজস্তোদ্নর জন্য 200 কিকলয়ন ডলোদ্রর মিকডট মর্োষেো িদ্রদ্ে এবং 

িধ্য এশীয় রোজয িকিউকনটি উন্নয়দ্নর জন্য মেোট কিন্তু উচ্চ প্রভোদ্বর প্রিেগুকল 

সম্পোদদ্নর জন্য এিটি চুকক্তদ্ত স্বোক্ষর িদ্রদ্ে। কিরকগস্তোন সফর মশদ্ষ 

কবদ্দশিন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মর্োকষত মবশ িদ্য়িটি পদদ্ক্ষদ্পর িদ্ধ্য এই দুটি 

উদ্যোগ কেল। 

কবদ্দশিন্ত্রী এস জয়শঙ্কর শীষে কিরকগজ মনতৃদ্ত্বর সদ্ি প্রকতরক্ষো সহদ্ োকগতোসহ 

কিপোকক্ষি সম্পিে  বোিোদ্ত "গঠনিূলি" আদ্লোচনো িদ্রদ্েন এবং 

আফগোকনস্তোদ্নর িদ্তো তবকশ্বি সিস্যো কনদ্য় আদ্লোচনো িদ্রদ্েন।  
 

ভােত মসইরচলমস 'Tax Inspectors Without Borders ‘ 

মপ্রািারম মর্ার্ মদর়েরে  

য টযোক্স ইন্সদ্পক্টরস উইদোউট বডে োরস (TIWB) Seychelles-এ তোদ্দর িিেসূকচ 

চোলু িদ্রদ্ে। এই িিেসূকচর জন্য ভোরতদ্ি অংশীদোর প্রশোসন কহদ্সদ্ব মবদ্ে 

মনওয়ো হদ্য়দ্ে। এই উদ্যোদ্গর সিেেদ্ন মদশটি তোদ্দর ির কবদ্শষজ্ঞ সরবরোহ 

িরদ্ব।  
 

TIWB সম্পরকশ : 

• 2015 সোদ্ল চোলু হওয়োর পর মেদ্ি TIWB হল জোকতসংদ্র্র উন্নয়ন 

িিেসূকচ (UNDP) এবং অেেবনকতি সহদ্ োকগতো ও উন্নয়ন সংস্থোর 

(OECD) ম ৌে উদ্যোগ। 

• এই উদ্যোদ্গর প্রধোন লক্ষয হল ির কনরীক্ষিদ্দর িোদ্ে প্র ুকক্তগত জ্ঞোন 

এবং দক্ষতো হস্তোন্তর িদ্র তোদ্দর ির প্রশোসনদ্ি শকক্তশোলী িরদ্ত 

সহোয়তো িরো। 
 

NITI Aayog ইসরোে সরে হাত মমমলর়ে মজওরেমশ়োল এনামজশ  

ম্যাপ চালু করেরে 

নীকত আদ্য়োগ ভোরদ্তর কজওদ্েকশয়োল এনোকজে  ম্যোপ চোলু িদ্রদ্ে  ো মদদ্শর 

সিস্ত জ্বোলোকন সম্পদ্দর এিটি সোিকেি কচে প্রদোন িরদ্ব। ইকন্ডয়োন মেস করসোচে  

অগেোনোইদ্জশন (ISRO) এবং ভোরত সরিোদ্রর জ্বোলোকন িন্ত্রেোলদ্য়র 

সহদ্ োকগতোয় নীকত আদ্য়োগ এই িোনকচেটি ততকর িদ্রদ্ে। 
 

মশশু ও মকরশাে -মকরশােীরদে মানমসক সুস্থতাে জন্য ICC ও 

UNICEF পাটশ নােমশপ করেরে  

সং ুক্ত আরব আকিরশোহী ও ওিোদ্ন 2021 সোদ্লর পুরুষদ্দর টি -দ্টোদ্য়কন্ট 

কবশ্বিোপ আদ্য়োজদ্নর আদ্গ, ইন্টোরন্যোশনোল কিদ্িট িোউকন্সল (ICC) এবং 

UNICEF কশশু এবং কিদ্শোর -কিদ্শোরীদ্দর িদ্ধ্য িোনকসি স্বোস্থয সম্পকিে ত কবকভন্ন 

কবষদ্য় সহোয়তো প্রদোন িরোর জন্য এিকেত হদ্য়দ্ে 
 

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


Monthly Current Affairs PDF in Bengali | October 2021 
 

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

 

CCI HDFC ব্যারঙ্কে HDFC ERGO-মত 4.99% মশ়োে 

অমধিহরণে অনুরমাদন মদর়েরে 

িকম্পটিশন িকিশন অফ ইকন্ডয়ো (CCI) মবসরিোকর খোদ্তর ঋেদোতো HDFC 

ব্যোদ্ঙ্কর HDFC ERGO মজনোদ্রল ইনু্সযদ্রন্স মিোম্পোকনদ্ত বদ্িয়ো ইকুযইটি 

মশয়োর িূলধদ্নর 4.99 শতোংশ অকধেহদ্ের অনুদ্িোদন কদদ্য়দ্ে৷ HDFC ব্যোঙ্ক 

িূল মিোম্পোকন হোউকজং মডদ্ভলপদ্িন্ট ফোইন্যোন্স িদ্পেোদ্রশন (HDFC) মেদ্ি 

1,906 মিোটি টোিোর কবকনিদ্য় 3.56 মিোটি মশয়োর বো 4.99% মশয়োর অকধেহে 

িরদ্ব। HDFC ERGO মজনোদ্রল ইনু্সযদ্রন্স মিোম্পোকন HDFC এবং 

ইউদ্রোপীয় বীিোিোরী ERGO International AG-এর িদ্ধ্য এিটি ম ৌে 

উদ্যোগ। 
 

মকাটাক মামহন্দ্রা ব্যাঙ্ক ‘Ka-ching’ মক্রমেট কােশ  চালু কেরত 

ইমিরর্াে সারথ চুমক্ত করেরে 

ইকন্ডদ্গো এবং মিোটোি িোকহন্দ্রো ব্যোঙ্ক (KMB) ‘Ka-ching’ নোদ্ি এিটি মিো-

িযোদ্ন্ডড মিকডট িোডে  চোলু িরোর জন্য এদ্ি-অপদ্রর সোদ্ে এিটি পোটে নোরকশপ 

িদ্রদ্ে। মিকডট িোডে টি IndiGo-এর 6E Rewards মপ্রোেোদ্ির অধীদ্ন চোলু িরো 

হদ্য়কেল এবং সদস্যদ্দর IndiGo ও অন্যোন্য বকেিদ্দর িোডে  ব্যবহোর িদ্র পুরষ্কোর 

অজে ন িরদ্ত সক্ষি িরোর জন্য এটির সোদ্ে কলঙ্ক িরো হদ্য়দ্ে। মিো-িযোদ্ন্ডড 

িোডে টি মদশীয় এবং আন্তজে োকতি ভ্রিদ্ের জন্য এিদ্চটিয়ো ভ্রিে সুকবধো প্রদোন 

িরদ্ত 6E পুরিোর এবং 6E পুরিোর XL-এর িদ্তো 2টি সংিরদ্ে পোওয়ো  োদ্ব। 
 

Utkarsh Small Finance Bank এে সারথ Bharti AXA 

ব্যাঙ্কাসুরেি পাটশ নােমশপ স্বাক্ষে করেরে 

Bharti AXA Life Insurance Company Limited (Bharti AXA Life) 

ভোরত জুদ্ি ব্যোদ্ঙ্কর মনটওয়োদ্িে র িোধ্যদ্ি জীবন বীিো পে কবতরে কনকিত িরদ্ত 

Utkarsh Small Finance Bank এর সোদ্ে এিটি ব্যোঙ্কোসুদ্রন্স অংশীদোকরত্ব 

স্বোক্ষর িদ্রদ্ে। এই অংশীদোকরত্ব Bharti AXA লোইফদ্ি বীিো সিোধোন সহ 

টোয়োর II এবং Tier III বোজোদ্র মপৌাঁেোদ্ত এবং ভোরদ্ত বীিোর নোগোল বোিোদ্ত 

সক্ষি িরদ্ব৷ 

এই অংশীদোকরদ্ত্বর অধীদ্ন, Bharti AXA Life-এর জীবন বীিো পকরিেনোর 

অন্তগেত সুরক্ষো, স্বোস্থয, সঞ্চয় এবং কবকনদ্য়োগ পকরিেনোগুকল ব্যোদ্ঙ্কর েোহিদ্দর 

জন্য 19টি রোজয এবং 2টি মিন্দ্রশোকসত অঞ্চদ্লর 202 মজলো জুদ্ি উপলব্ধ িরো 

হদ্ব। 

 

Appointment News 
 

আটটি উি আদালরত নতুন প্রধান মবচােপমত মনর়োর্ হর়েরে  

সরিোর উচ্চ আদোলদ্তর আটজন প্রধোন কবচোরপকতর কনদ্য়োগ এবং পোাঁ চজন প্রধোন 

কবচোরপকতর বদকলর কবজ্ঞকপ্ত কদদ্য়দ্ে। আটটি উচ্চ আদোলদ্ত নতুন প্রধোন 

কবচোরপকত কনদ্য়োগ হদ্ব এবং পোাঁ চজন প্রধোন কবচোরপকতর বদকল িরো হদ্ব | 13 টি 

হোইদ্িোদ্টে র েোিপে গুরুত্বপূেে বদ্ল কবদ্বকচত হদ্য়কেল, িোরে তোদ্দর িদ্ধ্য 

িদ্য়িজন ভোরপ্রোপ্ত প্রধোন কবচোরপকতদ্দর সোদ্ে িোজ িদ্র  োদ্চ্ছন। 
 

পােঁ চজন প্রধান মবচােপমতে নাম র্ারদে বদমল কো হর়েরে: 

• সরিোর কেপুরো হোইদ্িোদ্টে র প্রধোন কবচোরপকত এ.এ. কুদ্রকশদ্ি রোজস্থোন 

হোইদ্িোদ্টে  স্থোনোন্তদ্রর কনদ্দে শ মদন । 

• রোজস্থোন হোইদ্িোদ্টে র প্রধোন কবচোরপকত ইন্দ্রকজৎ িহোকন্ত কেপুরোর প্রধোন 

কবচোরপকতর দোকয়ত্ব েহে িরদ্বন। 

• িধ্যপ্রদ্দদ্শর প্রধোন কবচোরপকত িহেদ রকফি কহিোচল প্রদ্দশ হোইদ্িোদ্টে র 

প্রধোন কবচোরপকত কহদ্সদ্ব কন ুক্ত হদ্য়দ্েন। 

• মির্োলয় হোইদ্িোদ্টে র প্রধোন কবচোরপকত কবশ্বনোে মসোিদোরদ্ি কসকিি 

হোইদ্িোদ্টে র প্রধোন কবচোরপকত কহদ্সদ্ব বদকল িরো হদ্য়দ্ে। 

• কবচোরপকত এ.দ্ি. মগোস্বোিীদ্ি েকিশগি হোইদ্িোদ্টে র প্রধোন কবচোরপকত 

কহদ্সদ্ব কনদ্য়োগ িরো হদ্য়দ্ে। কতকন বতে িোদ্ন অন্ধ্রপ্রদ্দশ হোইদ্িোদ্টে র প্রধোন 

কবচোরপকত। 
 

নতুন মনরু্ক্ত প্রধান মবচােপমতসমূহ: 

• িলিোতো হোইদ্িোদ্টে র ভোরপ্রোপ্ত প্রধোন কবচোরপকত কবচোরপকত রোদ্জশ কবন্দোল 

এলোহোবোদ হোইদ্িোদ্টে র প্রধোন কবচোরপকত কহদ্সদ্ব কন ুক্ত হন। 

• কবচোরপকত রকিত কভ. মিোদ্র মির্োলয় হোইদ্িোদ্টে র প্রধোন কবচোরপকত কহদ্সদ্ব 

কনদ্য়োগ হদ্য়দ্েন । 

• িেেোটি হোইদ্িোদ্টে র ভোরপ্রোপ্ত প্রধোন কবচোরপকত সতীশ চন্দ্র শিেো মতদ্লিোনো 

হোইদ্িোদ্টে র প্রধোন কবচোরপকত কহদ্সদ্ব কন ুক্ত হদ্য়দ্েন। 

• িধ্যপ্রদ্দশ হোইদ্িোদ্টে র কবচোরপকত প্রিোশ শ্রীবোস্তব িলিোতো হোইদ্িোদ্টে র 

প্রধোন কবচোরপকত কহদ্সদ্ব কন ুক্ত হদ্য়দ্েন। 

• কবচোরপকত আর.কভ. িোকলিঠদ্ি িধ্যপ্রদ্দশ হোইদ্িোদ্টে র প্রধোন কবচোরপকত 

কহদ্সদ্ব কনদ্য়োগ িরো হদ্য়দ্ে। 

• কবচোরপকত ঋতুরোজ অবকস্থদ্ি িেেোটি হোইদ্িোদ্টে র প্রধোন কবচোরপকত কহদ্সদ্ব 

কনদ্য়োগ িরো হদ্য়দ্ে। 

• কবচোরপকত অরকবন্দ কুিোর গুজরোট হোইদ্িোদ্টে র প্রধোন কবচোরপকত কহদ্সদ্ব 

কন ুক্ত হদ্য়দ্েন। 

• কবচোরপকত প্রশোন্ত কুিোর কিশ্র অন্ধ্রপ্রদ্দশ হোইদ্িোদ্টে র প্রধোন কবচোরপকতর 

দোকয়ত্ব েহে িরদ্বন। 
 

মকমভ সুব্রামামন়োন প্রধান অথশবনমতক উপরদষ্টা পদ মথরক 

পদতযার্ করেরেন 

িুখ্য অেেবনকতি উপদ্দিো (CEA) মিকভ সুিোিোকনয়োন ভোরদ্তর অেে িন্ত্রেোলদ্য় 

তোর কতন বেদ্রর মিয়োদ মশষ হওয়োর পদ্র এিোদ্ডকিদ্ত কফদ্র আসোর কসিোন্ত 

কনদ্য়দ্েন। মিকভ সুিোিোকনয়োন 2018 সোদ্লর 7 কডদ্সের িুখ্য অেেবনকতি 

উপদ্দিোর দোকয়ত্ব েহে িদ্রন। তোর পূবেসূকর অরকবন্দ সুিোিোকনয়দ্নর পদতযোদ্গর 

প্রোয় পোাঁ চ িোস পর এই কনদ্য়োগ হয়। 

মিকভ সুিোিোকনয়োন, তোর িিেজীবদ্নর শুরুদ্ত, ভোরতীয় কসকিউকরটিজ অযোন্ড 

এক্সদ্চি মবোডে  (SEBI) এবং ভোরতীয় করজোভে  ব্যোংি (RBI ) -এর কবদ্শষজ্ঞ 

িকিটির সদস্য কেদ্লন। আইকসআইকসআই ব্যোঙ্ক, মজকপ িরগোন মচজ এবং টোটো 

িনসোলদ্টকন্স সোকভে স সহ শীষে িদ্পেোদ্রটদ্দর সংকক্ষপ্ত অবস্থোন কনদ্য় সুিোিোকনয়োন 

মবসরিোকর খোদ্তও পোরদশী । 
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প্রধান অথশবনমতক উপরদষ্টাে ভূমমকা: 

• CEA (প্রধোন অেেবনকতি উপদ্দিো) ভোরত সরিোদ্রর এিটি পদ। এটি 

ভোরত সরিোদ্রর সকচব পদি েোদোর সিতুল্য। 

• প্রধোন অেেবনকতি উপদ্দিো অেে িন্ত্রেোলদ্য়র অেেবনকতি কবষয়ি কবভোদ্গর 

প্রধোন। 
 

প্রাক্তন SBI প্রধান েজনীশ কুমাে BharatPe-এে মচ়োেম্যান 

মহসারব মনরু্ক্ত হরলন  

কফনদ্টি িোটে আপ BharatPe মিট ব্যোঙ্ক অফ ইকন্ডয়োর (SBI) প্রোক্তন 

মচয়োরম্যোন রজনীশ কুিোরদ্ি মিোম্পনীর মবোদ্ডে র মচয়োরম্যোন কহসোদ্ব কনদ্য়োগ 

িদ্রদ্ে। প্রোক্তন SBI মচয়োরম্যোন মিোম্পোকনর শীষে িিেিতে োদ্দর সোদ্ে গুরুত্বপূেে 

ব্যবসো এবং কনয়ন্ত্রি সেকন্ধত উদ্যোগ কনদ্য় র্কনষ্ঠভোদ্ব িোজ িরদ্বন। কতকন 

BharatPe এর দীর্েদ্িয়োদী এবং স্বেদ্িয়োদী মিৌশল কনধেোরদ্েও অংশ মনদ্বন। 
 

মচ়োেম্যান মহসারব েজনীশ কুমাে এে দাম়েত্ব হরব : 

• স্বেদ্িয়োদী এবং দীর্েদ্িয়োদী স্ট্রোদ্টকজ প্রেয়দ্ন BharatPe দলদ্ি পরোিশে 

মদওয়ো । 

• কনয়ন্ত্রি কবষদ্য় মবোডে  এবং কনবেোহীদ্দর সোদ্ে র্কনষ্ঠভোদ্ব িোজ িরো । 

• িদ্পেোদ্রট গভদ্নেদ্ন্সর কবষদ্য় ব্যবস্থোপনোদ্ি পরোিশে মদওয়ো । 
 

EESL অরুণ কুমাে মমশ্ররক CEO মহরসরব মনর়োর্ করেরে  

এনোকজে  একফকসদ্য়কন্স সোকভে দ্সস কলকিদ্টড(EESL) কবদুযৎ িন্ত্রনোলদ্য়র অধীদ্ন 

পোবকলি মসক্টর আন্ডোরদ্টকিংদ্সর ম ৌে উদ্যোদ্গ অরুে কুিোর কিশ্রদ্ি প্রধোন 

কনবেোহী িিেিতে ো (কসইও) কহদ্সদ্ব কনদ্য়োদ্গর মর্োষেো িদ্রদ্ে । কতকন সোরো মদদ্শ 

EESL এর িো েিদ্ির দোকয়ত্ব সোিলোদ্বন । 
 

অমমত খারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদীে উপরদষ্টা মহসারব মনরু্ক্ত 

হর়েরেন  

প্রোক্তন আিলো অকিত খোদ্র দুই বেদ্রর চুকক্তর কভকিদ্ত প্রধোনিন্ত্রী নদ্রন্দ্র মিোদীর 

উপদ্দিো কহদ্সদ্ব কন ুক্ত হদ্য়দ্েন। কতকন গত িোদ্স উচ্চকশক্ষো সকচব পদ মেদ্ি 

অবসর কনদ্য়কেদ্লন । ঝোিখে িযোডোদ্রর 1985 ব্যোদ্চর (অবসরপ্রোপ্ত) আইএএস 

িিেিতে ো অকিত খোদ্র 30 মসদ্েের চোিকরচুযত হন। 
 

সঞ্জ়ে ভার্শব ভােরত টােমলঙ্ক স্যারটলাইট ব্রেব্যাি উরযারর্ে 

প্রধান হরত চরলরেন  

ইদ্লিট্রকনি মপদ্িন্ট ফোিে PayPal িোরো প্রকতকষ্ঠত এিটি দদ্লর অংশ কহদ্সদ্ব 

এলন িোদ্ির সোদ্ে িোজ িরো সিয় ভোগেব এখন ভোরদ্ত মটি কবকলয়কনয়োর 

উদ্যোক্তোর িোরকলঙ্ক স্যোদ্টলোইট িডব্যোন্ড মভঞ্চোদ্রর প্রধোন হদ্ত চদ্লদ্েন । 

ভোগেব িোরকলদ্ঙ্কর িোকি কডদ্রক্টর (ভোরত) কহদ্সদ্ব SpaceX -এ ম োগদোন 

িদ্রন। 
 

অরলাক সহা়ে ইমি়োন মটল অযারসামসর়েশরনে মহাসমচব 

মহসারব মনরু্ক্ত হরলন 

ইকন্ডয়োন কিল অযোদ্সোকসদ্য়শন (ISA) মর্োষেো িদ্রদ্ে ম  ভোির চযোটোকজে র স্থোদ্ন 

অদ্লোি সহোয় মিোম্পোনীর নতুন িহোসকচব এবং কনবেোহী প্রধোন কহদ্সদ্ব দোকয়ত্ব েহে 

িদ্রদ্েন। অদ্লোি সহোয় ইেোত িতৃে পদ্ক্ষর (SAIL) প্রোক্তন কনবেোহী পকরচোলি 

কেদ্লন । তোর ইেোত কশদ্ে প্রোয় চোর দশদ্ির অকভজ্ঞতো রদ্য়দ্ে। 

সহোয় জোতীয় এবং আন্তজে োকতি মফোরোদ্ি বোকেজয-সম্পকিে ত কবষদ্য় ওিোলকত 

িরোর জন্য অন্যতি প্রধোন কশে প্রকতকনকধ কহদ্সদ্ব ইেোত কশে এবং সরিোদ্রর 

সোদ্ে র্কনষ্ঠভোদ্ব িোজ িদ্রদ্েন । কতকন কেদ্লন কিটিশ কিদ্লর প্রকশক্ষি এবং 

অক্সদ্ফোডে  কবশ্বকবযোলদ্য়র কুইন একলজোদ্বে হোউদ্সর কভকজটিং মফদ্লো । 
 

মবমস পট্টনার়েক LIC এে MD মহরসরব দাম়েত্ব িহণ করেরেন 

কবকস পট্টনোদ্য়ি ভোরতীয় জীবন বীিো িদ্পেোদ্রশদ্নর ব্যবস্থোপনো পকরচোলি কহদ্সদ্ব 

দোকয়ত্ব েহে িদ্রদ্েন। কতকন 5 জুলোই, 2021 তোকরদ্খর ভোরত সরিোদ্রর কবজ্ঞকপ্ত 

িোরো ব্যবস্থোপনো পকরচোলি কহসোদ্ব কন ুক্ত হন। কতকন LIC-র ব্যবস্থোপনো পকরচোলি 

কহদ্সদ্ব দোকয়ত্ব মনওয়োর আদ্গ িোউকন্সল ফর ইনু্সযদ্রন্স ওেডসদ্িন (CIO), 

িুেোই এর িহোসকচব কেদ্লন । কতকন 1986 সোদ্লর িোচে  িোদ্স কডদ্রক্ট করিুট 

অকফসোর কহসোদ্ব ভোরদ্তর LIC মত ম োগদোন িদ্রন। 
 

অ্মমশ মমিতা CRISIL এর নতুন MD এবং CEO মিসারব মনযুক্ত 

িরয়রেন 

অরমশ মমহোত  মরটিং এতজরি Crisil এর নেুন ব্যবস্থাপনা পররচাল  এবং 

প্রধান রনবঘাহী  মঘ েঘ া (MD ও CEO) রহতসতব রনযুি  রা হতয়তে। রেরন 01 

অতটাবর, 2021 মর্ত  এই পতদর দারয়ত্ব সামলাতবন । রেরন আশু সুয়াতশর স্থাতন 

রনযুি হতয়তেন। Crisil এর মারল  S&P। 
 

ই. আে. মশখ অেশ ন্যাি মেরেেরেরটে প্রথম মহাপমেচালক 

মহসারব মনরু্ক্ত হরলন  

ইআর মশখ অডে ন্যোন্স কডদ্রক্টদ্রদ্টর (দ্িো-অকডে দ্নশন অযোন্ড সোকভে দ্সস) প্রেি 

িহোপকরচোলি কহদ্সদ্ব দোকয়ত্ব েহে িরদ্লন । এটি অডে ন্যোন্স ফযোক্টকর মবোদ্ডে র 

(OFB) উিরসূকর সংস্থো। কতকন বোরোনগোাঁ ও অডে ন্যোন্স ফযোক্টকরদ্ত মেোট অস্ত্র 

মগোলোবোরুদ ততকরর জন্য আধুকনি উৎপোদন লোইন ব্যবস্থো প্রকতষ্ঠোয় অবদোন 

মরদ্খদ্েন। 
 

মপএল হাোনাধ প্যাোবীপ মপাটশ  োরটে মচ়োেম্যান মহরসরব 

দাম়েত্ব িহণ কেরলন  

1994 ব্যোদ্চর ভোরতীয় মরলওদ্য় ট্রোকফি সোকভে দ্সর (IRTS) িিেিতে ো কপএল 

হোরোনোধদ্ি প্যোরোিীপ মপোটে  ট্রোদ্ির (কপকপটি) নতুন মচয়োরম্যোন কহদ্সদ্ব কনদ্য়োগ 

িরো হদ্য়দ্ে। হোরোনোধ তোর 27 বেদ্রর চোিকরর সিয়িোদ্ল কবকভন্ন পদ্দ িোজ 

িদ্রদ্েন,  োর িদ্ধ্য ভোরতীয় মরলওদ্য়দ্ত 22 বের এবং মনৌপকরবহন িন্ত্রেোলদ্য় 

5 বের রদ্য়দ্ে। প্যোরোিীপ মপোটে  ট্রোি (PPT) ওকিশোর এিিোে প্রধোন বন্দর।  
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অমমত োরস্তার্ী NRDC এে নতুন মচ়োেম্যান ও ব্যবস্থাপনা 

পমেচালক মনরু্ক্ত হর়েরেন 

িদ্িোডর অকিত রোদ্স্তোকগ (অবসরপ্রোপ্ত) ন্যোশনোল করসোচে  মডদ্ভলপদ্িন্ট 

িদ্পেোদ্রশদ্নর (NRDC) নতুন মচয়োরম্যোন ও ব্যবস্থোপনো পকরচোলি কহদ্সদ্ব কন ুক্ত 

হদ্য়দ্েন। এর আদ্গ কতকন  েোিদ্ি ইকন্টদ্েদ্টড মহডদ্িোয়োটে োদ্র ইদ্লিট্রিিযোল 

ইকিকনয়োকরং এর পকরচোলি, 5 বেদ্রর জন্য প্রকতরক্ষো িন্ত্রেোলয় এবং 2 বের মনভোল 

ডিইয়োদ্ডে  অকতকরক্ত মজনোদ্রল ম্যোদ্নজোর মটি সোকভে দ্সস কেদ্লন। NRDC 

ভোরদ্ত 1953 সোদ্ল প্রকতকষ্ঠত হদ্য়কেল | 
 

সহরদব র্াদব IWF-এে নতুন সভাপমত মহসারব মনরু্ক্ত হরলন 

IWLF- এর প্রোক্তন িহোসকচব সহদ্দব  োদব সবেসেকতিদ্ি Indian 

Weightlifting Federation (IWLF) সভোপকত কহসোদ্ব কনবেোকচত হদ্য়দ্েন। 

এেোিো S.H. আনন্দদ্গৌিো এবং নদ্রশ শিেো IWLF-এর নতুন িহোসকচব এবং 

মিোষোধ্যক্ষ কহসোদ্ব কন ুক্ত হদ্য়দ্েন । কদকি মজলো আদোলদ্তর করটোকনেং অকফসোর 

নকরন্দর পল মিৌকশি পকরচোকলত কনবেোচদ্ন 10 জন নতুন সহ-সভোপকত, 4 জন  ুগ্ম 

সকচব এবং 7 জন কনবেোহী িকিটির সদস্যও কনবেোকচত হদ্য়দ্েন। 
 

অথশনীমতমবদ র্ীতা মর্াপীনাথ 2022 সারলে জানু়োমেরত IMF 

তযার্ কেরত চরলরেন  

আন্তজে োকতি িুদ্রো তহকবদ্লর প্রধোন অেেনীকতকবদ এবং গদ্বষেো কবভোদ্গর 

পকরচোলি গীতো মগোপীনোে 2022 সোদ্লর জোনুয়োকরদ্ত সংগঠন তযোগ মিোটে  

চদ্লদ্েন । কতকন আবোর হোভে োডে  কবশ্বকবযোলদ্য়র অেেনীকত কবভোদ্গ ম োগ িরদ্বন ।  
 

ইমমত়োজ আলী োমশ়োন চলমিে উৎসরবে োষ্ট্রদূত মনরু্ক্ত 

হর়েরেন  

পকরচোলি-প্রদ্ োজি ইিকতয়োজ আলীদ্ি ভোরদ্তর রোকশয়োন চলকচ্চে উৎসদ্বর 

রোষ্ট্রদূত কহদ্সদ্ব কনদ্য়োগ িরো হদ্য়দ্ে। উৎসদ্বর অংশ কহদ্সদ্ব, কবকভন্ন ধোরোর দশটি 

উদ্িখদ্ োগ্য রোকশয়োন চলকচ্চে ভোরতীয় দশেিদ্দর জন্য 16 অদ্ক্টোবর মেদ্ি 27 

নদ্ভের প েন্ত কডজকন+ হটিোর -এ প্রদকশেত হদ্চ্ছ। 
 

উৎসবটি সম্পরকশ : 

• এই উৎসবটি রোকশয়ো মেদ্ি আইস, অন য এজ, মটল মহর, ডক্টর কলজো, য 

করদ্লটিভস, অনোর ওদ্িদ্নর িদ্তো জনকপ্রয় মরোিোন্স, নোটি এবং িদ্িকড 

প্রদকশেত হয়। 

• ভোরদ্ত প্রেি অনলোইন রোকশয়োন কফল্ম মফকিভযোলটি রকিদ্নো িতৃে ি 

রোকশয়োন মফডোদ্রশদ্নর সংিৃকত িন্ত্রনোলয়, কসদ্নিো ফোন্ড, িদ্িো কসটি 

টুযকরজি িকিটি, কডিভোর িদ্িো এবং িোটিে নো কবদ্নোদদ্নর সহোয়তোয় 

আদ্য়োকজত হয়। । 

• উৎসবটি 2020 সোদ্ল প্রেি চোলু হদ্য়কেল এবং ইকতিদ্ধ্যই 14 টি মদদ্শ 

সফলভোদ্ব অনুকষ্ঠত হদ্য়দ্ে, ম খোদ্ন দুই হোজোদ্ররও মবকশ দশেি হদ্য়কেল| 
 

SAI করমারোে মপ. মক. র্র্শরক TOPS এে নতুন CEO মহসারব 

মনর়োর্ করেরে 

মেোটে স অেকরটি অফ ইকন্ডয়ো (SAI) কিশন অকলকম্পি মসদ্লর সভোয় িদ্িোদ্ডোর 

কপ. মি. গগেদ্ি টোদ্গেট অকলকম্পি মপোকডয়োি কিি (TOPS) -এর প্রধোন কনবেোহী 

িিেিতে ো (CEO) কহদ্সদ্ব কনদ্য়োগ িদ্রদ্ে । কতকন 1984 সোদ্ল ভোরতীয় 

মনৌবোকহনীদ্ত ম োগদোন িদ্রন এবং 34 বের ধদ্র অদ্নি গুরুত্বপূেে ও ি েোদোপূেে 

পদ্দর দোকয়দ্ত্ব কেদ্লন। িদ্িোদ্ডোর গগে 2021 সোদ্লর জুন িোস প েন্ত ভোরতীয় 

িীিো িতৃে পদ্ক্ষর পকরচোলি কেদ্লন । কতকন মসকলংদ্য় অজুে ন পুরিোরপ্রোপ্ত (1990) 

এবং কতকন 1993-94 সোদ্ল মিজর ধ্যোনচোাঁ দ মখলো মেোটে স পুরিোরও 

কজদ্তকেদ্লন। 
 

অরলাক মমশ্র ইমি়ো মপাটশ স মলাবাল মলমমরটরেে নতুন MD 

মহসারব মনরু্ক্ত হর়েরেন 

িকন্ত্রপকরষদ্দর কনদ্য়োগ িকিটি (ACC) িযোদ্েন অদ্লোি কিশ্রদ্ি ইকন্ডয়ো মপোটে স 

মলোবোল কলকিদ্টদ্ডর (IPGL) ব্যবস্থোপনো পকরচোলি কহদ্সদ্ব কনদ্য়োগ িদ্রদ্ে| 

কতকন বতে িোদ্ন িুেোই িহোরোদ্ষ্ট্রর মগটওদ্য় টোকিেনোলস ইকন্ডয়ো প্রোইদ্ভট কলকিদ্টড 

(কজটিআই) -এর মহড অফ অপোদ্রশন এবং ট্রোন্সফরদ্িশন কলড কহদ্সদ্ব দোকয়ত্ব 

পোলন িরদ্েন। 

অদ্লোি কিশ্রদ্ি 5 বেদ্রর জন্য এই পদ্দ কনদ্য়োগ িরো হদ্য়দ্ে। কতকন মিোম্পোকনর 

CMD হরকজৎ মিৌর মজোশীর স্থোদ্ন এই পদ্দ কন ুক্ত হন | 
 

AMFI- এে নতুন মচ়োেম্যান হরলন বালাসুব্রামামন়োন 

এ. বোলোসুিোিোকনয়োন অযোদ্সোকসদ্য়শন অফ কিউচুয়োল ফোন্ড ইন ইকন্ডয়ো (AMFI) 

এর নতুন মচয়োরম্যোন কহসোদ্ব কনবেোকচত হদ্য়দ্েন। কতকন মিোটোি কিউচুয়োল ফোদ্ন্ডর 

ব্যবস্থোপনো পকরচোলি নীদ্লশ শোদ্হর স্থোদ্ন এই পদ্দর দোকয়ত্ব সোিলোদ্বন । 

বোলোসুিোিোকনয়োন আকদতয কবিলো সোন লোইফ অযোদ্সট ম্যোদ্নজদ্িদ্ন্টর প্রধোন 

কনবেোহী িিেিতে ো (CEO)। অন্যকদদ্ি, এদ্ডলওদ্য়স AMC-র MD এবং CEO 

রোকধিো গুপ্তদ্ি AMFI-এর ভোইস-দ্চয়োরম্যোন কহদ্সদ্ব কনদ্য়োগ িরো হদ্য়দ্ে। 
 

অযামক্সস ব্যাংরকে প্রধান মনবশাহী পরদ মনর়োর্ হরলন অমমতাভ 

মচৌধুেী 

করজোভে  ব্যোঙ্ক অফ ইকন্ডয়ো (RBI) কতন বেদ্রর জন্য অকিতোভ মচৌধুরীদ্ি 

মবসরিোকর ঋেপ্রদোনিোরী অযোকক্সস ব্যোংদ্ির ব্যবস্থোপনো পকরচোলি এবং প্রধোন 

কনবেোহী িিেিতে ো কহসোদ্ব পুনঃ -কনদ্য়োদ্গর অনুদ্িোদন মপদ্য়দ্ে । 2022 সোদ্লর 

জোনুয়োকর িোদ্স অকিতোভ মচৌধুরী অযোকক্সস ব্যোংদ্ির নতুন এিকড এবং প্রধোন কনবেোহী 

িিেিতে ো কহদ্সদ্ব দোকয়ত্ব েহে িদ্রন। 
 

ইউরকা ব্যাংরকে প্রধান এ. মক. মর্ার়েল IBA-ে মচ়োেম্যান 

মনবশামচত হর়েরেন 

ইউদ্িো ব্যোংদ্ির ব্যবস্থোপনো পকরচোলি ও প্রধোন কনবেোহী (MD ও CEO) এ.দ্ি. 

মগোদ্য়ল 2021-22 সোদ্লর জন্য ইকন্ডয়োন ব্যোঙ্কস অযোদ্সোকসদ্য়শদ্নর (IBA) 

মচয়োরম্যোন কনবেোকচত হদ্য়দ্েন। কতকন ইউকনয়ন ব্যোংি অফ ইকন্ডয়োর এিকড ও 

কসইও রোজকিরে রোই এর স্থোদ্ন এই পদ্দ কনবেোকচত হদ্য়দ্েন । IBA ভোরদ্তর 

ব্যোংকিং পকরচোলনোর এিটি প্রকতকনকধ সংস্থো এবং এর সদর দপ্তর িুেোইদ্য় অবকস্থত। 
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মেরতশ মচৌহানরক PM িসল বীমা মর্াজনাে CEO মহসারব 

মরনানীত কো হর়েরে 

কসকনয়র আিলো করদ্তশ মচৌহোন প্রধোন িন্ত্রী ফসল বীিো ম োজনোর (PMFBY) 

প্রধোন কনবেোহী িিেিতে ো (CEO) এবং িৃকষ ও িৃষি িল্যোে অকধদপ্তদ্রর অধীনস্ত 

 ুগ্ম সকচব কহসোদ্ব কন ুক্ত হদ্য়দ্েন। করদ্তশ মচৌহোদ্নর সকেকলত মিয়োদ হদ্ব 22 

মসদ্েের, 2023 প েন্ত । কতকন কহিোচল প্রদ্দশ িযোডোদ্রর 2005-ব্যোদ্চর IAS 

িিেিতে ো। কতকন 2018 সোদ্ল কন ুক্ত আকশষ কুিোর ভুটোকনর সোদ্ে স্থোদ্ন এই পদ্দ 

কন ুক্ত হদ্বন। 
 

মজানাস র্হে মটাে নেওর়েে নতুন প্রধানমন্ত্রী মহসারব মনরু্ক্ত 

হর়েরেন 

নরওদ্য়র মলবোর পোটিে র মনতো মজোনোস গহর মিোর 14 অদ্ক্টোবর 2021 মেদ্ি 

নরওদ্য়র প্রধোনিন্ত্রীর দোকয়ত্ব েহে িদ্রদ্েন। 2021 সোদ্লর মসদ্েেদ্র, মিোদ্রর 

মলবোর পোটিে  সংসদ কনবেোচদ্ন জয়লোভ িদ্র,  োর ফলস্বরূপ বতে িোন প্রধোনিন্ত্রী 

এরনো মসোলবোগে এবং তোর সরিোর পদতযোগ িদ্রদ্ে। 
 

প্রদীপ কুমাে পাঞ্জা কণশাটক ব্যাংরকে মচ়োেম্যান মহসারব মনরু্ক্ত 

হর়েরেন  

ভোরতীয় করজোভে  ব্যোংি (RBI) প্রদীপ কুিোর পোিোদ্ি িেেোটি ব্যোংি কলকিদ্টদ্ডর 

মচয়োরম্যোন কহদ্সদ্ব কনদ্য়োদ্গর অনুদ্িোদন কদদ্য়দ্ে। কতন বের. জন্য কতকন কপ 

জয়রোি ভোদ্টর স্থোদ্ন কতকন এই পদ্দ কন ুক্ত হদ্বন । জয়রোি ভোট 13 নদ্ভের, 

2021 এ অবসর কনদ্ত চদ্লদ্েন । 
 

নবেং সা়েনী IBBI এে মচ়োেপােসন মহরসরব দাম়েত্ব মপর়েরেন  

ভোরদ্তর ইনসদ্ভভকন্স এন্ড ব্যোংিরপকস মবোদ্ডে র (IBBI) মচয়োরপোরসন কহদ্সদ্ব 

দোকয়ত্ব মদওয়ো হদ্য়দ্ে নভোরং সোয়োকনদ্ি। 30 মসদ্েের পোাঁ চ বেদ্রর মিয়োদ 

মশদ্ষ অবসর েহদ্ের পর পদটি শূন্য েোদ্ি । সোয়নী IBBI-এর সদস্য।  

সরিোর সোয়নীদ্ি তোর বতে িোন দোকয়ত্ব েোিোও মচয়োরপোরসদ্নর অকতকরক্ত দোকয়ত্ব 

কদদ্য়দ্ে। এটি কতন িোদ্সর জন্য অেবো নতুন পদ্দ  তক্ষে নো মিউ ম োগদোন িদ্র 

ততক্ষন প েন্ত অেবো পরবতী আদ্দশ নো আসো প েন্ত কতকন এই পদ্দর দোকয়দ্ত্ব 

েোিদ্বন । 
 

মক. মভ. কামাথরক NaBFID-এে মচ়োেপাসশন মহসারব মনর়োর্ 

কো হর়েরে 

ভোরত সরিোর মি. কভ. িোিোেদ্ি ন্যোশনোল ব্যোংি ফর ফোইন্যোকন্সং ইনিোস্ট্রোিচোর অযোন্ড 

মডদ্ভলপদ্িন্ট (NaBFID)-এর মচয়োরপোরসন কহদ্সদ্ব কন ুক্ত িদ্রদ্ে। কতকন ভোরদ্তর 

এিজন সুপকরকচত ব্যোঙ্কোর এবং কনউ মডদ্ভলপদ্িন্ট ব্যোদ্ঙ্কর (NDB) প্রেি প্রধোন । NaBFID 

হল ভোরদ্ত প্রকতকষ্ঠত এিটি নতুন উন্নয়ন আকেেি প্রকতষ্ঠোন (DFIs)। এটি ন্যোশনোল ব্যোংি 
ফর ফোইন্যোকন্সং ইনিোস্ট্রোিচোর অযোন্ড মডদ্ভলপদ্িন্ট (NaBFID) আইন, 2021 অনু োয়ী 

পকরিোঠোদ্িো অেেোয়দ্নর জন্য স্থোপন িরো হদ্য়দ্ে। NaBFID-এর অনুদ্িোকদত মশয়োর িূলধন 

হল এি লক্ষ মিোটি টোিো। NaBFID-এর প্রোেকিি মপইড-আপ িযোকপটোল হল 20,000 

মিোটি টোিো। 
 

অযামেোস মলাবাল ব্রযাি অযাম্বারসেে মহরসরব দীমপকা 

পা়ুেরকানরক মনরু্ক্ত করেরে 

জোিেোন মেোটে সওয়যোর িযোন্ড অযোকডডোস বকলউড অকভদ্নেী দীকপিো পোিুদ্িোনদ্ি 

িকহলোদ্দর িীিোর জন্য অযোেোদ্সডর কহদ্সদ্ব কনদ্য়োগ িদ্রদ্ে | কতকন কবশ্বব্যোপী 

অযোকডডোদ্সর িকহলোদ্দর প্রকতকনকধত্ব িরদ্বন। কতকন কিরোবোই চোনু সহ ভোরদ্ত 

অযোকডডোদ্সর িকহলো িযোন্ড অযোেোদ্সডরদ্দর তোকলিোয় ম োগদোন িদ্রদ্েন |  
 

মলামবজ মনওব্যাঙ্ক মরনাজ বাজরপ়েীরক ব্রযাি অযাম্বারসেে 

মহরসরব মনর়োর্ করেরে 

FloBiz হল ভোরতীয় মেোট মেদ্ি িোঝোকর আিোদ্রর ব্যবসোর(SMBs) জন্য এিটি 

কনওব্যোঙ্ক, পদ্মশ্রী পুরিোরপ্রোপ্ত অকভদ্নতো িদ্নোজ বোজদ্পয়ীদ্ি িযোন্ড অযোেোদ্সডর 

কহদ্সদ্ব মর্োষেো িদ্রদ্ে৷ কতকন কডকজটোল সিোধোদ্নর গুরুত্ব কচকিত িরদ্ত 

’Business Ko Le Seriously’ িযোদ্ম্পইন এর প্রচোর িরদ্বন। কতকন SMB 

মসক্টদ্র myBillBook-এর আউটকরচদ্ি ত্বরোকন্বত িরদ্ব |  
 

সম্প্রমত মনরু্ক্ত ব্রযাি অযাম্বারসেেরদে তামলকা: 

• িোিোরিোডে  মলোবোল িযোন্ড অযোেোদ্সডর: ম্যোগনোস িোলেদ্সন 

• TAGG, এিটি প্র ুকক্ত-চোকলত লোইফিোইল ইদ্লিট্রকনক্স িযোন্ড: মরোকহত 

শিেো 

• CoinDCX: অকিতোভ বচ্চন 

• ফোয়োর-দ্বোি: কবরোট মিোহকল 

• CoinDCX ‘ভকবষ্যৎ ইয়োকহ হযোয়’ প্রচোরেো: আয়ুষ্মোন খুরোনো 

• ভোরদ্ত রোকশয়োন চলকচ্চে উৎসব: ইিকতয়োজ আলী 

• Realme: মিএল রোহুল 

• অযোকডডোদ্সর মলোবোল িযোন্ড অযোেোদ্সডর: দীকপিো পোিুদ্িোন 

 

ইরন্দা-কানামে়োন অমনতা আনন্দ কানাোে প্রমতেক্ষামন্ত্রী 

মহসারব মনরু্ক্ত হর়েরেন 

প্রধোনিন্ত্রী জোকিন টু্রদ্ডো তোর নতুন িকন্ত্রসভো মর্োষেো িরোর সোদ্ে সোদ্ে ইদ্ন্দো-

িোনোকডয়োন অকনতো আনন্দ িোনোডোর জোতীয় প্রকতরক্ষো িন্ত্রী কহসোদ্ব কন ুক্ত হওয়ো 

িোে কিতীয় িকহলো হদ্য়দ্েন। অদ্টোয়োর করদ্ডো হদ্ল এি অনুষ্ঠোদ্ন গভনের-

মজনোদ্রল মিকর মি সোইিন িন্ত্রীদ্দর শপে েহে িদ্রন। 1990-এর দশদ্ি কিি 

িযোম্পদ্বদ্লর পর কতকনই প্রেি নোরী ক কন প্রকতরক্ষোিন্ত্রী কহদ্সদ্ব দোকয়ত্ব পোলন 

িরদ্ত চদ্লদ্েন| 
 

উজরবমকস্তারনে োষ্ট্রপমত মহরসরব পুনঃমনবশামচত হরলন 

শাভকাত মমেমজওর়েভ 

উজদ্বকিস্তোদ্নর বতে িোন রোষ্ট্রপকত শোভিোত কিরকজওদ্য়ভ উজদ্বকিস্তোদ্নর 

রোষ্ট্রপকত কহসোদ্ব কিতীয়বোর পোাঁ চ বেদ্রর জন্য কনবেোকচত হদ্লন | কতকন বতে িোদ্ন 

UzLiDeP (উজদ্বকিস্তোন কলবোদ্রল মডদ্িোদ্িটিি পোটিে ) এর সদস্য। 

উজদ্বকিস্তোদ্নর স্বোধীনতোর পর পরবতী প্রেি রোষ্ট্রপকত ইসলোি িকরিদ্ভর িৃতুযর 

পর 2016 সোদ্ল শভিোত কিকজে ওদ্য়ভ ক্ষিতোয় আদ্সন| 
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ICRA -এে এমমে এবং গ্রুপ মসইও মহরসরব োমনাথ কৃষ্ণন 

মনরু্ক্ত হর়েরেন 

রোিনোে িৃষ্ণন মরটিং এদ্জকন্স ICRA -এর নতুন ব্যবস্থোপনো পকরচোলি এবং 

গ্রুদ্পর প্রধোন কনবেোহী িিেিতে ো (CEO) কহদ্সদ্ব কন ুক্ত হদ্য়দ্েন। কতকন এন 

কশবরোিদ্নর স্থোদ্ন কন ুক্ত হন, ক কন 23 অদ্ক্টোবর, 2021 তোকরদ্খ ব্যকক্তগত িোরে 

মদকখদ্য় অকবলদ্ে পদতযোগ িদ্রন। 
 

ইনরভট ইমি়ো মজরনভা-মভমিক WAIPA-এে মপ্রমসরেন্ট 

মনবশামচত হর়েরে  

ভোরত সরিোদ্রর এিটি িোটে আপ ইনদ্ভি ইকন্ডয়ো সবেসেকতিদ্ি 2021-

2023-এর জন্য ওয়োল্ডে  অযোদ্সোকসদ্য়শন অফ ইনদ্ভিদ্িন্ট প্রদ্িোশন এদ্জকন্সস 

(WAIPA) এর সভোপকত কহসোদ্ব কনবেোকচত হদ্য়দ্ে। ইনদ্ভি ইকন্ডয়ো হল এিটি 

ন্যোশনোল ইনদ্ভিদ্িন্ট প্রদ্িোশন এবং ফযোকসকলদ্টশন এদ্জকন্স,  ো 

কবকনদ্য়োগিোরীদ্দর ভোরদ্তর বোজোদ্র কবকনদ্য়োদ্গর সুদ্ োগ এবং কবিে খুাঁজদ্ত 

সোহোয্য িরদ্ব | 
 

2021-23-এে জন্য WAIPA-এে মট়োমেং কমমটিে সদস্যরদে মরধ্য 

ের়েরে: 

• মপ্রকসদ্ডন্ট: Invest India 

• দুই ভোইস মপ্রকসদ্ডন্ট: কিশর এবং সুইজোরল্যোন্ড 

• 9টি আঞ্চকলি কডদ্রক্টর: িোকজল, দকক্ষে মিোকরয়ো, কফনল্যোন্ড, কুদ্য়ত, 

মিোিোকরিো, সোইপ্রোস, আজোরবোইজোন, র্োনো এবং সোদ্িোয়ো। 
 

Banking News 
 

PNB িাহক আউটমেচ মপ্রািারমে অধীরন '6S Campaign' চালু 

করেরে 

পোিোব ন্যোশনোল ব্যোংি (PNB) উৎসব িরশুদ্ি েোদ্ির হোদ্র আকেেি পকরদ্ষবো 

সম্প্রসোরদ্ের জন্য েোহি প্রচোর িো েিদ্ির আওতোয় ‘6 এস িযোদ্ম্পইন’ চোলু 

িদ্রদ্ে। '6 এস িযোদ্ম্পইন' কবকভন্ন কিিদ্ি অন্তভুে ক্ত িদ্র, ম িন- স্বকভিোন, 

সিৃকি, সম্পিে  এবং কশখর, সংিে এবং স্বোগত। এর উদ্েশ্য হল মদদ্শ আকেেি 

মসবোর কবিোদ্শর জন্য এিটি কবদ্শষ সদ্চতনতো অকভ োন চোলোদ্নো এবং ঋে বৃকি 

ত্বরোকন্বত িরো, সোিোকজি কনরোপিো কিদ্ির অনুপ্রদ্বশ বৃকি িরো এবং কডকজটোল 

ব্যোংকিং রোইভ বোিোদ্নো । 
 

RBI ইউমনটি স্মল িাইন্যাি ব্যাঙ্করক ব্যাংমকং লাইরসি প্রদান 

করেরে  

ভোরদ্ত SFB ব্যবসো চোকলদ্য়  োওয়োর জন্য মসিোি ফোইন্যোকন্সয়োল সোকভে দ্সস 

কলকিদ্টড (CFSL) এবং মরকসকলদ্য়ন্ট ইদ্নোদ্ভশনস প্রোইদ্ভট কলকিদ্টড 

(BharatPe) িোরো ম ৌেভোদ্ব প্রকতকষ্ঠত ইউকনটি স্মল ফোইন্যোন্স ব্যোংি কলকিদ্টড 

(USFBL) মি করজোভে  ব্যোংি অফ ইকন্ডয়ো (RBI) ব্যোংকিং লোইদ্সন্স কদদ্য়দ্ে। । 
প্রেিবোদ্রর িদ্তো দুটি অংশীদোর সিোনভোদ্ব এিকেত হদ্য় এিটি ব্যোংি ততকর 

িদ্রদ্ে ।  
 

RBI সােরিমস আইরনে অধীরন NARCL মক লাইরসি প্রদান 

করেরে  

ভোরতীয় করজোভে  ব্যোঙ্ক (RBI) ন্যোশনোল অযোদ্সট করিনস্ট্রোিশন (NARCL) 

মিোম্পোকনদ্ি এিটি সম্পদ পুনগেঠন সংস্থো (ARC) কহসোদ্ব মরকজদ্স্ট্রশদ্নর 

লোইদ্সন্স প্রধোন িদ্রদ্ে । লোইদ্সন্সটি কসকিউকরটোইদ্জশন অযোন্ড করিনস্ট্রোিশন 

অফ ফোইন্যোকন্সয়োল অযোদ্সটস এবং এনদ্ফোসেদ্িন্ট অফ কসকিউকরটি ইন্টোদ্রি 

(SARFAESI) অযোক্ট 2002 এর ধোরো 3 এর অধীদ্ন মদওয়ো হদ্য়দ্ে। 
 

RBI মুদ্রানীমত: মবমভন্ন হাে প্রকামশত হল  

ভোরতীয় করজোভে  ব্যোংদ্ির (RBI) িুদ্রোনীকত িকিটি (MPC) RBI গভনের 

শকক্তিোন্ত দোদ্সর মনতৃদ্ত্ব 2021-22 আকেেি বেদ্রর চতুেে কি-িোকসি পকলকস 

তবঠদ্ি মরদ্পো মরটদ্ি অপকরবকতে ত রোখো হদ্য়দ্ে । িুদ্রোনীকত িকিটি মরদ্পো মরটদ্ি 

4 শতোংশদ্তই অপকরবকতে ত মরদ্খদ্ে । করভোসে মরদ্পো মরট 3.35 শতোংশ েোিদ্ব। 

তবঠিটি অদ্ক্টোবদ্র (6 মেদ্ি 8 অদ্ক্টোবদ্রর িদ্ধ্য) অনুকষ্ঠত হদ্য়কেল। 
 

মামজশ নাল টযামিং িযামসমলটি (MSF) মেট এবং ব্যাংরকে মেট 

অপমেবমতশ ত ের়েরে: 

• পকলকস মরদ্পো মরট : 4.00% 

• করভোসে মরদ্পো মরট : 3.35% 

• িোকজে নোল িযোকন্ডং মফকসকলটি মরট: 4.25% 

• ব্যোংি মরট: 4.25% 

• িযোশ করসোভে  মরকসও : 4% 

• িযোকন্ডং কলকুইকডটি মরকসও : 18.00% 

 

RBI মপটিএম মপরমন্টস ব্যারঙ্কে উপে 1 মকাটি টাকাে জমেমানা 

আরোপ করেরে 

করজোভে  ব্যোঙ্ক অফ ইকন্ডয়ো (RBI) কিেু কনকদে ি কনয়দ্ির লঙ্ঘদ্নর জন্য মপটিএি 

মপদ্িন্টস ব্যোঙ্ক(PPBL) -এর উপর 1 মিোটি টোিো জকরিোনো আদ্রোপ িদ্রদ্ে,  ো 

মপদ্িন্ট অযোন্ড মসদ্টলদ্িন্ট কসদ্িিস অযোক্ট, 2007 -এর ধোরো 26 (2) -এ উদ্িখ 

আদ্ে। চূিোন্ত সোটিে কফদ্িট অফ অেরোইদ্জশন(CoA) ইসুয িরোর জন্য মপটিএি 

মপদ্িন্টস ব্যোদ্ঙ্কর আদ্বদন জিো মদওয়ো তথ্য প্রিৃত অবস্থোর প্রকতফলন র্টোয়কন। 
 

নাবারেশ ে সাবমসমে়োমে 'NABSanrakshan' 1000 মকাটি 

টাকাে মক্রমেট গ্যাোমন্ট িাি োট স্থাপন করেরে 

ন্যোশনোল ব্যোংি ফর একেিোলচোর অযোন্ড রুরোল মডদ্ভলপদ্িন্ট (NABARD) 

FPO এর জন্য 1,000 মিোটি টোিোর মিকডট গ্যোরোকন্ট ফোন্ড ট্রোি (CGFTFPO) 

ততকরর মর্োষেো িদ্রদ্েন। NABARD- এর সমূ্পেে িোকলিোনোধীন সহোয়ি 

প্রকতষ্ঠোন NABSanrakshan Trustee Pvt Ltd এর ট্রোকিকশদ্পর অধীদ্ন এই 

তহকবল চোলু িরো হদ্য়দ্ে। 

এরজন্য, NABSanrakshan িৃকষ ও িৃষি িল্যোে িন্ত্রদ্ির সোদ্ে এিটি ট্রোি 

কডড স্বোক্ষর িদ্রদ্ে। ট্রোিটি িুেোইদ্ত মরকজিোর হদ্য়দ্ে।  
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IndiaFirst Life ‘Saral Bachat Bima’ নামক বীমা পমেকল্পনা 

চালু করেরে 

ইকন্ডয়ো ফোিে  লোইফ ইনু্সযদ্রন্স মিোম্পোকন কলকিদ্টড (ইকন্ডয়ো ফোিে  লোইফ), ব্যোঙ্ক 

অফ বদ্রোদো এবং ইউকনয়ন ব্যোঙ্ক অফ ইকন্ডয়োর ম ৌে উদ্যোদ্গ " IndiaFirst 

Life Saral Bachat Bima Plan " চোলু িদ্রদ্ে। এটি সিে পকরবোদ্রর জন্য 

এিটি সঞ্চয় এবং সুরক্ষো িভোর পকরিেনো। এই পকরিেনোর িদ্ধ্য রদ্য়দ্ে স্বে 

মিয়োদী অেে প্রদোন, দীর্েদ্িয়োদী সুকবধো মভোগ এবং এটি বীিো িভোদ্রর িোধ্যদ্ি 

কনয়কিত সুরক্ষো প্রদোন িরদ্ব। 
 

পমেকল্পনাটিে সুমবধা: 

• মসকভংস বুি িরোর জন্য 4.75% মেদ্ি 6% বোকষেি গ্যোরোকন্ট ুক্ত অকতকরক্ত 

সুকবধো সহ সঞ্চয় বৃকি িরুন।  

• মিোন মিকডদ্িল পরীক্ষো এবং সংকক্ষপ্ত আদ্বদন ফিে েোিদ্ব নো | 
 

RBI ভােতী়ে মটট ব্যারঙ্কে উপে 1 মকাটি টাকাে জমেমানা 

আরোপ করেরে  

করজোভে  ব্যোঙ্ক অফ ইকন্ডয়ো (RBI) ভোরদ্তর বৃহিি সরিোকর ঋেপ্রদোনিোরী মিট 

ব্যোঙ্ক অফ ইকন্ডয়োর (SBI) উপর এি মিোটি টোিোর আকেেি জকরিোনো আদ্রোপ 

িদ্রদ্ে। “RBI (জোকলয়োকতর মশ্রেীকবভোগ এবং বোকেকজযি ব্যোংদ্ির করদ্পোটিে ং এবং 

কসদ্লক্ট এফআই) কনদ্দে শনো 2016” -এর কনদ্দে শনো নো িোনোর জন্য SBI এর উপর 

এই জকরিোনো আদ্রোপ িদ্রদ্ে । 
 

RBI প্রতযক্ষ কে সংিহ কোে জন্য Karur Vysya Bank 

(KVB) অনুরমাদন মপর়েরে  

করজোভে  ব্যোঙ্ক অফ ইকন্ডয়ো িরুর তবশ্য ব্যোঙ্কদ্ি (KVB) মসিোল মবোডে  অব কডদ্রক্ট 

টযোদ্ক্সদ্সর (CBDT) পক্ষ মেদ্ি প্রতযক্ষ ির আদোদ্য়র অনুিকত কদদ্য়দ্ে। 

অনুদ্িোদন পোওয়োর পর, KVB প্রতযক্ষ ির আদোদ্য়র জন্য CBDT- এর সোদ্ে 

এিীভূতিরে প্রকিয়ো শুরু িদ্রদ্ে। ইকন্টদ্েশন ব্যোঙ্ক তোর েোহিদ্দর ম  মিোদ্নো 

শোখো/ মনট ব্যোংকিং/ মিোবোইল ব্যোংকিং পকরদ্ষবোর (DLite মিোবোইল 

অযোকপ্ল্দ্িশন) িোধ্যদ্ি প্রতযক্ষ ির মপ্ররদ্ের অনুিকত মদদ্ব। 
 

মনষ্পমিে আরদশ মনর়ে SEBI 4 সদরস্যে উি ক্ষমতাসম্পন্ন 

উপরদষ্টা কমমটি র্ঠন করেরে 

কসকিউকরটিজ অযোন্ড এক্সদ্চি মবোডে  অফ ইকন্ডয়ো (SEBI) চোর সদদ্স্যর "কনষ্পকির 

আদ্দশ এবং অপরোদ্ধর সংকিশ্রে কবষদ্য় উচ্চ ক্ষিতোসম্পন্ন উপদ্দিো িকিটি" 

গঠন িদ্রদ্ে। িকিটির সভোপকত হদ্বন মবোদ্ে হোইদ্িোদ্টে র অবসরপ্রোপ্ত কবচোরপকত 

কবজয় কস দোগো। িকিটির মরফোদ্রন্স শতে োবলী হদ্ব "কসকিউকরটিজ অযোন্ড এক্সদ্চি 

মবোডে  অফ ইকন্ডয়ো (দ্সদ্টলদ্িন্ট প্রকসকডংস) মরগুদ্লশন, 2018" অনু োয়ী। 
 

প্যারনরলে অন্যান্য সদস্যরদে মরধ্য ের়েরে: 

• আইন ও কবচোর িন্ত্রেোলদ্য়র প্রোক্তন আইন সকচব: কপ মি িোলদ্হোেো 

• মডদ্লোদ্য়ট হোসকিন্স অযোন্ড মসলস এলএলকপর প্রোক্তন মচয়োরম্যোন: কপআর 

রদ্িশ 

• অযোডদ্ভোদ্িট, পোটে নোর, রোভোল অযোন্ড রোভোল অযোদ্সোকসদ্য়টস: কডএন 

রোভোল 
 

ইউমন়েন ব্যাঙ্ক, CDAC সাইবাে মনোপিাে জন্য একমেত 

হর়েরে 

ইউকনয়ন ব্যোঙ্ক অফ ইকন্ডয়ো (UBI) সোইবোর কনরোপিো সদ্চতনতোর জন্য এি 

কবদ্শষ ধরদ্নর উদ্যোগ চোলু িরদ্ত হোয়দ্রোবোদ্দর মসন্টোর ফর মডদ্ভলপদ্িন্ট অফ 

অযোডভোন্সড িকম্পউটিং (C-DAC)এর সোদ্ে এিটি MOU স্বোক্ষর িদ্রদ্ে। 

CDAC UBI মি ব্যোদ্ঙ্কর িিেচোরী ও েোহিদ্দর সোইবোর জকনত কনরোপিো 

সম্পদ্িে  জ্ঞোন প্রদোন িদ্র সহোয়তো িরদ্ব। ন্যোশনোল সোইবোর কসকিউকরটি 

অযোওয়োরদ্নস িোস (অদ্ক্টোবর) এর অংশ কহদ্সদ্ব ব্যোঙ্ক ইকতপূদ্বে এিটি ই-বুি এবং 

এিটি অনলোইন মগি ‘Spin-N-Learn’ চোলু িদ্রদ্ে। 
 

HDFC মলমমরটে এবং ইমি়ো মপাট মপরমন্টস ব্যাঙ্ক মহাম 

মলান অিারেে জন্য এরক-অপরেে সারথ পাটশ নােমশপ করেরে৷ 

HDFC কলকিদ্টড এবং ইকন্ডয়ো মপোি মপদ্িন্টস ব্যোঙ্ক (IPPB) এিটি 

পোটে নোরকশপ িদ্রদ্ে ম খোদ্ন HDFC কলকিদ্টদ্ডর 4.7 মিোটি েোহিদ্ি IPPB 

এর 650টি শোখোর কবসৃ্তত মনটওয়োিে  এবং 1.36 লদ্ক্ষরও মবকশ ব্যোকঙ্কং অযোদ্ক্সস 

পদ্য়দ্ন্টর িোধ্যদ্ি মহোি মলোন মদওয়ো হদ্ব। পোটে নোরকশপটি ভোরদ্তর প্রতযন্ত 

অঞ্চদ্ল সোশ্রয়ী িূদ্ল্যর আবোসন প্রচোদ্র সহোয়তো িরদ্ব। 

পোটে নোরকশপটির অধীদ্ন, IPPB মপোিম্যোন এবং েোিীে ডোি মসবি সহ প্রোয় 

1,90,000 ব্যোকঙ্কং পকরদ্ষবো প্রদোনিোরীর িোধ্যদ্ি ব্যোংিকবহীন এবং পকরদ্ষবোহীন 

এলোিোয় েোহিদ্দর জন্য গৃহঋে অফোর িরদ্ব। 
 

AU Small Finance Bank মপরমন্ট সতকশ তাে জন্য QR 

সাউি বক্স চালু করেরে 

ভোরদ্তর সবদ্চদ্য় বৃহৎ স্মল ফোইন্যোন্স ব্যোঙ্ক ‘AU স্মল ফোইন্যোন্স ব্যোঙ্ক’ তোর 

কডকজটোল মপদ্িন্ট বোিোদ্নোর জন্য QR (কুইি মরসপন্স) মিোড সোউন্ড বক্স চোলু 

িদ্রদ্ে এবং এরফদ্ল এই ব্যোঙ্কটি এই ধরদ্নর এিটি মপ্রোডোক্ট লঞ্চ িরো প্রেি 

ব্যোদ্ঙ্ক পকরেত হদ্য়দ্ে। প্রকতটি েোহি  খন মপদ্িন্ট িরদ্ব তখন SMS পিোর 

ঝোদ্িলো েোিোই QR সোউন্ড বক্স এর সোহোদ্য্য মেোট ব্যবসোয়ীরো তোদ্দর িোজিিে 

সহদ্জ চোলোদ্ত পোরদ্ব | এটি পোাঁ চটি ভোষোয় উপলব্ধ িরো হদ্ব, এগুকল হল- কহকন্দ, 

ইংদ্রকজ, পোিোকব, গুজরোটি এবং িোরোঠি। 
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Summits & Conference 
 

দুবাই এক্সরপা 2020 মত ইমি়ো প্যামভমল়েন উরবাধন কো হর়েরে 

সং ুক্ত আরব আকিরশোকহর দুবোইদ্ত 1 অদ্ক্টোবর 2021 মেদ্ি 31 িোচে  2022 

প েন্ত ওয়োল্ডে  এক্সদ্পো 2020 আদ্য়োজন িরো হদ্য়দ্ে । এক্সদ্পোটি িূলত 20 

অদ্ক্টোবর 2020 মেদ্ি 10 একপ্রল 2021 প েন্ত অনুকষ্ঠত হওয়োর িেো কেল কিন্তু 

মিোকভড -19 জকনত িহোিোরীর িোরদ্ে তো স্থকগত িরো হদ্য়কেল। 

দুবোই এক্সদ্পো 2020 এর কেি হল "Connecting Minds, Creating the 

Future"। 

এক্সদ্পো 2020 প্রেিবোদ্রর জন্য MENA & SA (িধ্যপ্রোচয এবং উির আকিিো 

ও দকক্ষে একশয়ো) অঞ্চদ্ল অনুকষ্ঠত হদ্ব । ওয়োল্ডে  এক্সদ্পো আিোদ্দর িোদ্ে এিন 

এিটি প্ল্যোটফিে প্রদোন িদ্র  ো আিোদ্দর আজদ্ির পৃকেবীদ্ি রূপদোনিোরী 

সবেদ্শ্রষ্ঠ উভোবনগুকল প্রদশেন িদ্র। এই েযোন্ড ইদ্ভদ্ন্ট 191 টি মদদ্শর 

প্যোকভকলয়ন েোিদ্ব। 
 

ও়োল্ডশ  এক্সরপা 2020 মত ইমি়ো প্যামভমল়েন: 

• প্রধোনিন্ত্রী শ্রী নদ্রন্দ্র মিোকদ 01 অদ্ক্টোবর, 2021 -এ কভকডও 

িনফোদ্রকন্সংদ্য়র িোধ্যদ্ি দুবোই এক্সদ্পো 2020 -মত ইকন্ডয়ো প্যোকভকলয়দ্নর 

উদ্িোধদ্ন অংশ কনদ্য়কেদ্লন। 

• এক্সদ্পোদ্ত ইকন্ডয়ো প্যোকভকলয়দ্নর কেি হল "Openness, Opportunity 

and Growth"। 

• এটি ভোরদ্তর 5 ট্রিকলয়ন িোকিে ন ডলোদ্রর অেেনীকত িরোর লদ্ক্ষযর প্রোেকিি 

 োেো । 

 

ভােত, ইসোর়েল, সংরু্ক্ত আেব আমমেশাহী, মামকশ ন রু্ক্তোষ্ট্র 

চােরদশী়ে অথশবনমতক মিাোম চালু কোে মসিান্ত মনর়েরে 

ভোরত, ইসরোইল, সং ুক্ত আরব আকিরশোহী এবং িোকিে ন  ুক্তরোষ্ট্র এিটি নতুন 

চোরদ্দশীয় অেেবনকতি মফোরোি চোলু িরোর কসিোন্ত কনদ্য়দ্ে। গত বের আিোহোি 

চুকক্তর পর িোকিে ন  ুক্তরোষ্ট্র, ইসরোদ্য়ল এবং সং ুক্ত আরব আকিরশোহীর িদ্ধ্য 

চলিোন সহদ্ োকগতোর উপর চোরদ্দশীয় মজোট ততকর হয়। এই QUAD মগোষ্ঠী 

অেেবনকতি সহদ্ োকগতোর জন্য এিটি আন্তজে োকতি মফোরোি প্রকতষ্ঠোর কসিোন্ত 

কনদ্য়দ্ে এবং িধ্যপ্রোদ্চয ও একশয়োয় অেেবনকতি ও রোজবনকতি সহদ্ োকগতো 

সম্প্রসোরেিোরী ম ৌে পকরিোঠোদ্িো প্রিদ্ের সম্ভোবনো কনদ্য় আদ্লোচনো িদ্রদ্ে। 
 

আন্তজশ ামতক মসৌে মজারটে 4থশ মজনারেল অমধরবশন শুরু হর়েরে 

ইন্টোরন্যোশনোল মসোলোর অযোলোদ্য়ন্স (ISA) এর চতুেে মজনোদ্রল অকধদ্বশনটি 

2021 সোদ্লর 18 মেদ্ি 21 অদ্ক্টোবদ্রর িদ্ধ্য সংগঠিত হদ্য়দ্ে। ISA-র সভোপকত 

আর মি কসংহ এই সভোয় সভোপকতত্ব িরদ্বন, ক কন নতুন মিন্দ্রীয় ও নবোয়নদ্ োগ্য 

জ্বোলোকন িন্ত্রীও । 
 

18তম ASEAN-ভােত শীেশ সরম্মলরন অংশ মনর়েরেন 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী 

ভোরদ্তর প্রধোনিন্ত্রী নদ্রন্দ্র মিোদী 18তি অযোদ্সোকসদ্য়শন অফ সোউেইি একশয়োন 

মনশনস (ASEAN)এর শীষে সদ্েলদ্ন ম োগ কদদ্য়দ্েন। এটি কেল 9তি 

ASEAN-ভোরত শীষে সদ্েলন । ব্রুনোইদ্য়র সুলতোদ্নর সভোপকতদ্ত্ব এই শীষে 

সদ্েলনটি অনুকষ্ঠত হয়। 

ASEAN মদশগুদ্লোর রোষ্ট্রপ্রধোন/সরিোর প্রধোনরো ASEAN-ভোরত মিৌশলগত 

পোটে নোরকশদ্পর অবস্থো প েোদ্লোচনো িরদ্ত এবং মিোকভড-19 এবং স্বোস্থয, ব্যবসো-

বোকেজয, সংদ্ োগ এবং কশক্ষো ও সংিৃকতর গুরুত্বপূেে মক্ষদ্ে অেগকত প েোদ্লোচনো 

িরদ্ত অংশ কনদ্য়কেদ্লন। 2022 সোল ASEAN-ভোরত সম্পদ্িে র পোটে নোরকশদ্পর 

30 বেদ্রর পূকতে  িরদ্ত চদ্লদ্ে এবং এই বেরটি ‘ASEAN-ভোরত বনু্ধত্ব বের' 

কহদ্সদ্ব পোকলত হদ্ব। 
 

মনসুখ মািামভ়ো CII এমশ়ো মহলথ 2021 সামমরট মনরজে 

বকৃ্ততা মদর়েরেন 

মিন্দ্রীয় স্বোস্থয ও পকরবোর িল্যোে িন্ত্রী ডোঃ িনসুখ িোন্ডোকভয়ো কভকডও-

িনফোদ্রকন্সংদ্য়র িোধ্যদ্ি 28 অদ্ক্টোবর, 2021-এ CII একশয়ো স্বোস্থয 2021 শীষে 

সদ্েলদ্ন অংশ কনদ্য়কেদ্লন। দুইকদন ব্যোপী এই সদ্েলদ্নর কেি হল 

‘Transforming Healthcare for a better tomorrow’ । 

িনদ্ফডোদ্রশন অফ ইকন্ডয়োন ইন্ডোকস্ট্র(CII) স্বোস্থযদ্সবো প্রদোদ্নর মক্ষদ্ে ভোরত 

এবং কবশ্ব ম  সব জটিল চযোদ্লদ্ির িুদ্খোিুকখ হয় মসগুকল কনদ্য় আদ্লোচনো িরোর 

জন্য এিটি মিন্দ্রীভূত মফোরোি প্রদোদ্নর জন্য এই শীষে সদ্েলদ্নর আদ্য়োজন িরো 

হদ্য়দ্ে | 
 

ভােত, UK এবং অরিমল়ো মর্ৌথভারব COP26 এ IRIS 

উরযার্ চালু কেরত চরলরে 

ভোরত, অদ্স্ট্রকলয়ো এবং UK স্মল আইল্যাি মেরভলমপং মটটস 

(SIDS) এর সহদ্ োকগতোয় িনফোদ্রন্স অফ পোটিে স (COP26)-এর পোশোপোকশ 

"দ্রকসকলদ্য়ন্ট আইল্যোন্ড মিটস (IRIS)” নোিি এিটি নতুন উদ্যোদ্গর জন্য 

পকরিোঠোদ্িো চোলু িরোর পকরিেনো িদ্রদ্ে৷ IRIS প্ল্যোটফদ্িের লক্ষয হল এিটি 

পকরিোঠোদ্িো ততকর িরো,  ো িীপগুকলদ্ি কবকভন্ন দুদ্ েোগ মেদ্ি রক্ষো িরদ্ত এবং 

অেেবনকতি ক্ষকতর হোত মেদ্ি বোাঁ চোদ্ত পোদ্র। 

অদ্স্ট্রকলয়ো, ভোরত এবং UK মেদ্ি 10 কিকলয়ন ডলোদ্রর প্রোেকিি অেেোয়দ্ন 

IRIS উদ্যোগটি চোলু িরো হদ্ব। 2021 সোদ্লর জোকতসংর্ জলবোয়ু পকরবতে ন 

সদ্েলন(COP26) 31 অদ্ক্টোবর মেদ্ি 12 নদ্ভের, 2021 প েন্ত অনুকষ্ঠত হদ্ত 

চদ্লদ্ে| 
 

ইরন্দা-প্যামসমিক আঞ্চমলক সংলাপ শুরু হ়ে 

ইদ্ন্দো-প্যোকসকফি করকজওনোল ডোয়োলগ (IPRD) 2021 27, 28 এবং 29 অদ্ক্টোবর 

2021-এ কতন কদদ্নর অনলোইন ইদ্ভন্ট কহসোদ্ব আদ্য়োজন িরো হদ্চ্ছ। IPRD 

2021 কেদ্ির উপর মফোিোস িরদ্ব 'এিকবংশ শতোব্দীদ্ত সোিুকদ্রি মিৌশদ্লর 

কববতে ন: প্রদ্য়োজনীয়তো, চযোদ্লি এবং পে সোিদ্ন'। এটি আটটি কনকদে ি উপ-কেদ্ির 

উপর মফোিোস িরদ্ব। 
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ইরন্দা-প্যামসমিক আঞ্চমলক সংলাপ সম্পরকশ : 

• ন্যোশনোল মিকরটোইি ফোউদ্ন্ডশন হল IPRD 2021-এর জন্য ভোরতীয় 

মনৌবোকহনীর নদ্লজ পোটে নোর। এটি IPRD 2021-এর জন্য ভোরতীয় 

মনৌবোকহনীর প্রধোন সংগঠিও। 

• ইদ্ন্দো-প্যোকসকফি করকজওনোল ডোয়োলগ (IPRD) হল ভোরতীয় মনৌবোকহনীর 

সদ্বেোচ্চ আন্তজে োকতি বোকষেি সদ্েলন। এটি প্রেি 2018 সোদ্ল পকরচোকলত 

হদ্য়কেল। 

• IPRD-এর লক্ষয ইদ্ন্দো-প্যোকসকফদ্ির িদ্ধ্য উদ্ভূত সুদ্ োগ এবং চযোদ্লি 

উভয়ই প েোদ্লোচনো িরো। 
 

এন. সীতাোমন AIIB-এে মবােশ  অি র্ভনশেরদে 6 তম বামেশক 

সভা়ে ভাচুশ ়োমল মর্ার্ মদর়েরেন 

মিন্দ্রীয় অেে ও িদ্পেোদ্রট কবষয়ি িন্ত্রী কনিেলো সীতোরোিন নয়োকদকি মেদ্ি এিটি 

কভকডও িনফোদ্রদ্ন্সর িোধ্যদ্ি একশয়োন ইনিোস্ট্রোিচোর ইনদ্ভিদ্িন্ট ব্যোদ্ঙ্কর 

(AIIB) মবোডে  অফ গভনেরদ্দর 6তি বোকষেি সভোয় অংশ কনদ্য়দ্েন৷ AIIB-এর 

বোকষেি সভোর কেি কেল " Investing Today and Transforming 

Tomorrow"। 
 

োজনাথ মসং DefExpo 2022-এে জন্য োষ্ট্রদূতরদে মর্ালরটমবরলে 

সভাপমতত্ব করেন 

রক্ষোিন্ত্রী, রোজনোে কসং নয়ো কদকিদ্ত বনু্ধত্বপূেে কবদ্দশী মদশগুকলর সোদ্ে Def 

Expo 2022-এর জন্য রোষ্ট্রদূতদ্দর মগোল মটকবদ্লর সভোপকতত্ব িদ্রদ্েন। 

DefExpo 2022 হল একশয়োর সবদ্চদ্য় বি প্রকতরক্ষো প্রদশেনী। মগোলদ্টকবদ্লর 

উদ্েশ্য কেল কবদ্দশী কিশদ্নর রোষ্ট্রদূতদ্দর DefExpo 2022-এর পকরিেনো, 

ব্যবস্থো এবং অন্যোন্য কববরে সম্পদ্িে  অবহত িরো | এটি 10-13 িোচে , 2022-এর 

িদ্ধ্য গুজরোদ্টর গোন্ধীনগদ্র অনুকষ্ঠত হদ্ত চদ্লদ্ে। 
 

16তম পূবশ-এমশ়ো শীেশ সরম্মলরন উপমস্থত মেরলন প্রধানমন্ত্রী 

নরেন্দ্র মমাদী 

প্রধোনিন্ত্রী নদ্রন্দ্র মিোদী 27 অদ্ক্টোবর, 2021 তোকরদ্খ এিটি কভকডও িনফোদ্রদ্ন্সর 

িোধ্যদ্ি 16তি পূবে-একশয়ো শীষে সদ্েলদ্ন (EAS) অংশ কনদ্য়দ্েন | এই 

সদ্েলদ্নর িোধ্যদ্ি কতকন এিটি িুক্ত, উনু্মক্ত এবং অন্তভুে কক্তিূলি ইদ্ন্দো-

প্যোকসকফি এবং ASEAN মিন্দ্রীয়তোর নীকতদ্ত ভোরদ্তর মফোিোসদ্ি পুনরোয় 

কনকিত িদ্রদ্েন। ব্রুনোইদ্য়র সভোপকতদ্ত্ব 16তি EAS আদ্য়োকজত হদ্য়কেল। 

প্রধোনিন্ত্রী মিোদীর জন্য এটি কেল সপ্তি পূবে একশয়ো শীষে সদ্েলন। 
 

সামমটটি সম্পরকশ : 

• EAS মনতোদ্দর কতনটি কববৃকত েহদ্ের িধ্যকদদ্য় সোকিটটি মশষ হয় | এর িদ্ধ্য 

রদ্য়দ্ে িোনকসি স্বোস্থয, প েটদ্নর িোধ্যদ্ি অেেবনকতি পুনরুিোর এবং 

সোসদ্টদ্নবল পুনরুিোর। 

• 2005 সোদ্ল প্রকতকষ্ঠত হওয়ো পূবে একশয়ো শীষে সদ্েলনটি হল পূবে একশয়োর 

ভূ-রোজবনকতি এবং অেেবনকতি কববতে দ্নর জন্য কনরোপিো এবং প্রকতরক্ষো 

সংিোন্ত সিস্যোগুকল মিোিোদ্বলো িরোর জন্য একশয়ো-প্যোকসকফি অঞ্চদ্লর 

প্রধোন মনতৃত্বোধীন মফোরোি। 

• EAS এর সদস্যদ্দর িদ্ধ্য 10টি ASEAN সদস্য মদশ, ম িন- ভোরত, চীন, 

জোপোন, মিোকরয়ো প্রজোতন্ত্র, অদ্স্ট্রকলয়ো, কনউকজল্যোন্ড, িোকিে ন  ুক্তরোষ্ট্র এবং 

রোকশয়ো | 

 

Science & Technology 
 

CII "মিউচাে মটক 2021" নামক আন্তজশ ামতক সরম্মলন এবং 

প্রদশশনীে আর়োজন করেরে 

িনদ্ফডোদ্রশন অফ ইকন্ডয়োন ইন্ডোকস্ট্র (CII) কডকজটোল প্র ুকক্তর উপর এিটি 

আন্তজে োকতি সদ্েলন ও প্রদশেনী আদ্য়োজন িদ্রদ্ে,  োর নোি " Future Tech 

2021- a Journey of digital transformation to technology 

adoption and acceleration" | এটি 19 মেদ্ি 27 অদ্ক্টোবর প েন্ত অনুকষ্ঠত 

হদ্ব।  

এই সদ্েলনটির কেি হল " Driving technologies for building the 

future, we all can trust "। 
 

IFSCA মলাবাল মিনরটক হাকাথন ‘I-Sprint’21’ মসমেজ চালু 

করেরে 

ইন্টোরন্যোশনোল ফোইন্যোকন্সয়োল সোকভে দ্সস মসন্টোরস অেকরটি (IFSCA) মলোবোল 

কফনদ্টি হযোিোেন ‘I-Sprint’21’ কসকরজ চোলু িদ্রদ্ে। কসকরদ্জর প্রেি কিন্ট 

হল "Sprint01: BankTech",  ো ব্যোংকিং খোদ্তর জন্য কফনদ্টিগুকলদ্ত 

িদ্নোকনদ্বশ িদ্র। 

এই হযোিযোেদ্নর অংশীদোররো হল ICICI ব্যোংি, HSBC ব্যোংি, iCreate, মজোন 

িোটে আপস এবং ইনদ্ভি-ইকন্ডয়ো। হযোিোেনটি ভোচুে য়োকল পকরচোকলত হদ্ব ।  

 

Awards & Honours 
 

কুং িু নানস ইউরনরস্কাে মাশশাল আটশ স মশক্ষা 2021 পুেস্কাে 

মজরতরে 

মবৌিধদ্িের রুিপো অডে োদ্রর সুপকরকচত কুং ফু নোনসদ্দর সোহসী এবং বীরত্বপূেে 

িোদ্জর জন্য ইউদ্নদ্িোর িোশেোল আটে স কশক্ষো পুরিোর 2021 কজদ্তদ্ে। নোনসরো 

িোশেোল আদ্টে র িোধ্যদ্ি অেবয়সী মিদ্য়দ্দর আত্মরক্ষো িরোর, আত্মকবশ্বোস গদ্ি 

মতোলোর এবং কবকভন্ন সম্প্রদোদ্য়র িোনুষদ্দর িদ্ধ্য মনতৃদ্ত্বর ভূকিিো মনওয়োর 

ক্ষিতো গদ্ি মতোদ্ল| 
 

ভােরতে "Takachar" মপ্রি উইমল়োরমে উরবাধনী 'Eco-

Oscar' পুেস্কাে মজরতরে 

পকরকচত । পৃকেবীদ্ি বোাঁ চোদ্নোর মচিো িরোর জন্য কবশ্বব্যোপী িদ্য়িজন ব্যকক্তদ্দর 

সেোন িরো হয় । কবদুযৎ মিোহনদ্ি কক্লন আওয়োর এয়োর িযোটোগকরদ্ত পুরিৃত িরো 

হদ্য়দ্ে । তোর বোনোদ্নো মটিদ্নোলকজ 'টোিোচোর' নোদ্ি হল এিটি মেোট এবং 

বহনদ্ োগ্য  ন্ত্র  ো ধোদ্নর কনগেিন এবং বোয়ু দূষে মিোিোদ্বলোয় জ্বোলোনী ও সোদ্রর 

িদ্তো তজব-পদ্ে রূপোন্তদ্রর জন্য ফসদ্লর অবকশিোংশ ব্যবহোর িদ্র। পোাঁ চজন 

কবজয়ীর প্রদ্তযদ্িই তোদ্দর প্রিদ্ের জন্য 1 কিকলয়ন ইউদ্রো পোদ্বন। 
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2021 সারলে সামহরতয মনারবল পুেস্কারেে মোেণা কো হর়েরে 

2021 সোদ্লর সোকহদ্তয মনোদ্বল পুরিোর জকিবোদ্র জন্মেহেিোরী এবং ইংল্যোদ্ন্ডর 

বোকসন্দো আবদুলরোজোি গুরনোহদ্ি মদওয়ো হদ্য়দ্ে । সুইদ্ডদ্নর সুইকডশ 

এিোদ্ডকি সোকহদ্তয মনোদ্বল পুরিোর প্রদোন িদ্র । 
 

আবদুলোজাক গুেনাহ মক? 

তোনজোকনয়োর উপন্যোস রচকয়তো 1948 সোদ্ল জোকিবোদ্র জন্মেহে িদ্রকেদ্লন । 

তোরপর মেদ্িই কতকন ইউনোইদ্টড কিংডি এবং নোইদ্জকরয়োয় বসবোস িরদ্েন। 

কতকন ইংদ্রকজদ্ত উপন্যোস মলদ্খন । তোর সবদ্চদ্য় কবখ্যোত উপন্যোস হল 

প্যোরোডোইস,  ো 1994 সোদ্ল বুিোর পুরিোদ্রর জন্য সংকক্ষপ্ত তোকলিোভুক্ত 

হদ্য়কেল। গুরনো বতে িোদ্ন ইউনোইদ্টড কিংডদ্ি েোদ্িন এবং মিন্ট কবশ্বকবযোলদ্য় 

ইংদ্রকজ সোকহতয পিোন। 
 

মনারবল শামন্ত পুেস্কাে 2021 মামে়ো মেসা এবং মদমমমে 

মুোতভরক প্রদান কো হর়েরে 

নরওদ্য়কজয়োন মনোদ্বল িকিটি িোকরয়ো মরসো এবং কদকিকে িুরোতভদ্ি “িত 

প্রিোদ্শর স্বোধীনতো রক্ষোয় তোদ্দর প্রদ্চিোর জন্য 2021 সোদ্লর মনোদ্বল শোকন্ত 

পুরিোর প্রদোদ্নর কসিোন্ত কনদ্য়দ্ে”। িোকরয়ো মরসো তোর জন্মস্থোন অেেোৎ কফকলপোইদ্ন 

িত প্রিোদ্শর স্বোধীনতো ব্যবহোর িদ্র ক্ষিতোর অপব্যবহোর, সকহংসতো এবং বকধেত 

িতৃে ত্ববোদ জনসোধোরদ্ের িোদ্ে প্রিোশ িরো । কদকিকে িুরোতভ িদ্য়ি দশি ধদ্র 

িিবধেিোন চযোদ্লকিং পকরকস্থকতদ্ত রোকশয়োর বোি স্বোধীনতো রক্ষো িদ্রদ্েন। 
 

কণশাটক মবকাশ িামীণ ব্যাংক দুটি জাতী়ে পুেস্কাে মপর়েরে 

মপনশন ফোন্ড মরগুদ্লটকর অযোন্ড মডদ্ভলপদ্িন্ট অেকরটি মেদ্ি অটল মপনশন 

ম োজনোর (APY) অধীদ্ন উদ্িখদ্ োগ্য তোকলিোভুকক্তর জন্য িযোনোরো ব্যোংদ্ির 

পৃষ্ঠদ্পোষিতোয় িেেোটি কবিোশ েোিীে ব্যোংি (KVGB) দুটি জোতীয় পুরিোর 

('APY Big Believers’ এবং 'Leadership capital') মপদ্য়দ্ে। KVGB 

মচয়োরম্যোন কপ মগোপী িৃষ্ণ PFRDA মচয়োরম্যোন সুপ্রকতি বদ্ন্দোপোধ্যোদ্য়র িোে 

মেদ্ি পুরিোরটি েহে িদ্রন। 
মিন্দ্রীয় সরিোর চোলু িরো কতনটি সোিোকজি কনরোপিো প্রিে (PMJJBY, 

PMSBY এবং APY) বোস্তবোয়দ্ন KVGB এিটি গুরুত্বপূেে ভূকিিো পোলন 

িরদ্ে। KVGB- র িেেোটদ্ির ধরওয়োদ, গদোগ, হোদ্ভকর, মবলোগকভ, কবজয়পুর, 

বোগলদ্িোট , উিরো িন্নি, উডুকপ এবং দকক্ষে িন্নি -এই নয়টি মজলোয় প্রোয় 90 

লক্ষ েোহদ্ির প্রোয় 28,410 মিোটি টোিোর ব্যবসো রদ্য়দ্ে। 
 

ভারতীয় সংস্থা লাইি 2021 রাইর্ লাইভমলহুে অ্যাওয়ােে  

মপরয়রে 

রদরি রভরত্ত  পররতবশ সংেঠন "Legal Initiative for Forest and 

Environment (LIFE)" ম  2021 রাইে লাইভরলহুড অযাওয়াডঘ  রদতয় 

সম্মারনে  রা হতয়তে । এটি এ টি আন্তজঘ ারে  সম্মান, যা সুইতডতনর রব ে 

মনাতবল পুরিার নাতমও পরররচে।  
 

এোড়া, সম্মামনত অ্ন্যান্য মতনজন পুরিারপ্রাপ্তরদর মরে ররয়রে: 

•  যাতমরুনীয় নারী অরধ ার  মী মাতর্ঘ ওয়ানডু 

• রারশয়ান পররতবশ  মী ভ্লারদরমর রিরভয়া  

•  ানারডয়ান আরদবাসী অরধ ার রক্ষ  মেদা হুসন 
 

মশব নাদারর  মলাবাল মলোরমশপ অ্যাওয়ােে  2021 প্রদান  রা 

িরব 

ইউএস ইরন্ডয়া রবজতনস  াউরিল (USIBC) 2021 মলাবাল রলডাররশপ 

অযাওয়াতডঘ র প্রাপ  রহতসতব রশব নাদার এবং মরি া শ্রীরনবাসনত  মবতে রনতয়তে। 

রশব নাদার HCL মে তনালরজস রলরমতেতডর প্ররেষ্ঠাো এবং মচয়ারম্যান । মরি া 

শ্রীরনবাসন ট্রযাটরস অযান্ড িামঘ ইকুইপতমন্ট রলরমতেতডর (TAFE) মচয়ারম্যান 

এবং ব্যবস্থাপনা পররচাল । 2021 সাতলর 6-7 অতটাবর ভারে আইরডয়াস 

সারমতে উভয়ত ই সম্মারনে  রা হতব। 
 

2021 সারলে পদাথশমবজ্ঞারন মনারবল পুেস্কাে মোেণা কো 

হর়েরে 

রয়যোল সুইকডশ এিোদ্ডকি অফ সোদ্য়ন্স পদোেেকবজ্ঞোদ্ন 2021 সোদ্ল মনোদ্বল 

পুরিোর মদওয়োর কসিোন্ত কনদ্য়দ্ে। জটিল শোরীকরি ব্যবস্থো সম্পদ্িে  আিোদ্দর 

মবোঝোপিোয়  ুগোন্তিোরী অবদোদ্নর জন্য সোইকুদ্রো িোনোদ্ব, ক্লোউস হোদ্সলম্যোন, 

জকজে ও প্যোকরকস ম ৌেভোদ্ব 2021 সোদ্ল পদোেেকবজ্ঞোদ্ন মনোদ্বল পুরিোর 

কজদ্তদ্েন। পদোেেকবজ্ঞোদ্ন মনোদ্বল পুরিোর সুইদ্ডদ্নর িিদ্হোদ্ির রয়যোল 

সুইকডশ এিোদ্ডকি অফ সোদ্য়ন্স িোরো প্রদোন িরো হদ্য়দ্ে । ি েোদোপূেে এই 

পুরিোরটির প্রোপিরো এিটি স্বেেপদি এবং 10 কিকলয়ন সুইকডশ মিোনো (1.14 

কিকলয়ন ডলোদ্ররও মবকশ) পোদ্ব । 
 

এম. মভঙ্কাই়ো নাইেু মলাকমপ্র়ে মর্াপীনাথ বেদলই পুেস্কাে 

প্রদান কেরলন  

ভোরদ্তর উপরোষ্ট্রপকত এি মভঙ্কোইয়ো জোতীয় সংহকত এবং জোতীয় অবদোদ্নর জন্য 

মলোিকপ্রয় মগোপীনোে বরদলই পুরিোর প্রদোন িরদ্লন । িস্তুরবো গোন্ধী জোতীয় সৃ্মকত 

ট্রোদ্ির আসোি শোখোর কবকশি মলখি কনদ্রোদ কুিোর বরুয়োদ্ি গুয়োহোটির এিটি 

কবদ্শষ অনুষ্ঠোদ্ন এই পুরিোর প্রদোন িরো হদ্য়দ্ে।  

পুরিোরস্বরূপ পোাঁ চ লোখ টোিো, এিটি প্রশংসোপে এবং এিটি শোল মদওয়ো হদ্য়কেল 

। এটি আসোদ্ির অন্যতি বি অসোিকরি পুরষ্কোর। 
 

2021 সারলে েসা়েরন মনারবল পুেস্কাে মোেণা কো হর়েরে 

2021 সোদ্লর রসোয়দ্ন মনোদ্বল পুরিোর ম ৌেভোদ্ব মবিোকিন কলি এবং মডকভড 

ডকব্লউ.কস. ম্যোিকিলোন 'asymmetric organocatalysis' এর কবিোদ্শর জন্য 

মপদ্য়দ্েন । এটি ওষুধ গদ্বষেোয় দোরুে প্রভোব মফদ্লদ্ে । রয়যোল সুইকডশ 

এিোদ্ডকি অফ সোদ্য়দ্ন্সস 2021 সোদ্লর রসোয়দ্ন মনোদ্বল পুরিোর মদওয়োর 

কসিোন্ত কনদ্য়দ্ে। 
 

মবঞ্জামমন মলট সম্পরকশ : 

মবিোকিন কলি জোিেোকনর িোঙ্কফুদ্টে  1968 সোদ্ল জন্মেহে িদ্রন। 1997 সোদ্ল 

জোিেোকনর মগোদ্য়ে কবশ্বকবযোলয় মেদ্ি কতকন কপএইচকড িদ্রন ।  
 

মেমভে W.C. ম্যাকমমলান সম্পরকশ  : 

মডকভড W.C. ম্যোিকিলোদ্নর জন্ম 1968 সোদ্ল  ুক্তরোদ্জযর মবলকশল শহদ্র হয়। 

কতকন 1996 সোদ্ল ইউকনভোকসেটি অফ িযোকলদ্ফোকনেয়ো, ইরকভন, িোকিে ন  ুক্তরোষ্ট্র 

মেদ্ি কপএইচকড িদ্রন ।  
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অধ্যাপক এমেক হনুরশক এবং েঃ রুমিণী ব্যানামজশ  2021 সারলে 

ইদান পুেস্কাে মপর়েরেন 

প্রদ্ফসর একরি এ. হনুদ্শি এবং ডোঃ রুকিেী ব্যোনোকজে  কশক্ষো ব্যবস্থোর উন্নয়দ্নর 

জন্য 2021 সোদ্লর ইয়োদোন পুরিোর মপদ্য়দ্েন।  

কশক্ষোর িোধ্যদ্ি উন্নত পৃকেবী গঠদ্নর জন্য 2016 সোদ্ল চোলেস মচন ইদোন 'ইদোন 

পুরিোর' প্রকতষ্ঠো িদ্রন। ইদোন পুরিোদ্রর কবজয়ীদ্দর এিটি িদ্র স্বেেপদি এবং 

3.9 কিকলয়ন িোকিে ন ডলোর পুরিোর মদওয়ো হয় । 
 

ো েণদীপ গুরলমে়ো 22তম লাল বাহাদুে শাস্ত্রী জাতী়ে পুেস্কাে 

মপর়েরেন 

উপ-রোষ্ট্রপকত এি মভঙ্কোইয়ো নোইডু কবকশি পোলদ্িোদ্নোলকজি এবং অল ইকন্ডয়ো 

ইনকিটিউট অফ মিকডিযোল সোদ্য়দ্ন্সস (AIIMS) -এর পকরচোলি ডঃ রেদীপ 

গুদ্লকরয়োদ্ি মশ্রষ্ঠদ্ত্বর জন্য 22 তি লোল বোহোদুর শোস্ত্রী জোতীয় পুরিোর প্রদোন 

িদ্রদ্েন । কতকন ডঃ গুদ্লকরয়োর িতে দ্ব্যর প্রকত কনষ্ঠো এবং AIIMS-এ পোলদ্িোনোকর 

মিকডকসন এবং স্লীপ কডসঅডে োর কবভোগদ্ি প্রকতপোলদ্নর জন্য প্রশংসো িদ্রন। 
 

মাইরক্রাসিট টিম 2021 C.K. প্রহ্লাদ পুেস্কাে মজরতরে  

ভোরতীয়-আদ্িকরিোন িোইদ্িোসফদ্টর CEO সতয নোদ্দলো িোইদ্িোসফদ্টর 

আরও কতন শীষে মনতো সহ 2021 সোদ্লর জন্য মলোবোল কবজদ্নস সোসদ্টইদ্নকবকলটি 

কলডোরকশদ্পর জন্য ি েোদোপূেে কস মি প্রহ্লোদ পুরিোর কজদ্তদ্েন। িোইদ্িোসফদ্টর 

চোর শীষে মনতো 2030 সোদ্লর িদ্ধ্য িোইদ্িোসফটদ্ি এিটি িোবেন মনদ্গটিভ 

মিোম্পোকনদ্ত রূপোন্তকরত িরোর জন্য তোদ্দর অফুরন্ত প্রদ্চিোর জন্য এই পুরিোর 

মপদ্য়দ্েন । 

নোদ্দলো েোিোও িোইদ্িোসফদ্টর মপ্রকসদ্ডন্ট এবং ভোইস-দ্চয়োরম্যোন িযোড কস্মে, 

প্রধোন আকেেি িিেিতে ো অযোকি হুড এবং প্রধোন পকরদ্বশ িিেিতে ো লুিোস মজোপো 

মলোবোল কবজদ্নস সোসদ্টইদ্নকবকলটি কলডোরকশদ্পর জন্য এই পুরিোর মপদ্য়দ্েন । 
 

ভােতী়ে মসনাবামহনী এক্সােসাইজ কযামমব্র়োন প্যারোল 2021 এ 

স্বণশপদক মজরতরে 

ভোরতীয় মসনোবোকহনীর প্রকতকনকধত্বিোরী পঞ্চি ব্যোটোকলয়ন -4 (5/4) মগোখেো 

রোইদ্ফলস (িকন্টয়োর মফোসে) এর এিটি দল  ুক্তরোদ্জয(U.K) অনুকষ্ঠত ি েোদোপূেে 

িযোিকিয়োন প্যোদ্ট্রোল িহিোয় স্বেেপদি কজদ্তদ্ে। ভোরতীয় মসনো দল এই ইদ্ভদ্ন্ট 

অংশ কনদ্য়কেল এবং কবদ্শ্বর 96 টি টিদ্ির সোদ্ে প্রকতদ্ োকগতো িদ্রকেল,  োর িদ্ধ্য 

কেল 17 টি আন্তজে োকতি দল,  ো কবদ্শষ বোকহনী এবং কবদ্শ্বর কবকভন্ন স্থোন মেদ্ি 

ি েোদোপূেে মরকজদ্িদ্ন্টর প্রকতকনকধত্ব িদ্র। 
 

আরলমক্স নাভালমন ইউরোপী়ে ইউমন়েরনে সাখােভ পুেস্কাে 

মজরতরেন 

ইউদ্রোপীয় পোলেোদ্িন্ট িোরোবন্দী রুশ কবদ্রোধী মনতো আদ্লকক্স নোভোলকনদ্ি 

ইউদ্রোপীয় ইউকনয়দ্নর শীষে িোনবোকধিোর পুরিোর প্রদোন িদ্রদ্ে। ভ্লোকদকির 

পুকতদ্নর শোসদ্নর দুনীকতর কবরুদ্ি অক্লোন্তভোদ্ব লিোই িরোর জন্য অসীি 

ব্যকক্তগত সোহকসিতোর জন্য 45 বের বয়সী এই িিীদ্ি পুরিৃত িরো হদ্য়দ্ে। 
 

TVS মমাটে মকাম্পামনরক ইমি়ো িীন এনামজশ  অযাও়োেশ  2020 

প্রদান কো হর়েরে 

ইকন্ডয়োন মফডোদ্রশন অফ েীন এনোকজে  (IFGE) িতৃে ি ইকন্ডয়ো েীন এনোকজে  অযোওয়োডে  

2020-এর তৃতীয় সংিরদ্ে TVS মিোটর মিোম্পোকনদ্ি ‘আউটিযোকন্ডং করকনউদ্য়বল 

এনোকজে  ইউজোর’ পুরিোর মদওয়ো হদ্য়দ্ে। মিন্দ্রীয় সিি পকরবহন ও িহোসিি িন্ত্রী 

নীকতন গিিকর এই পুরিোরটি প্রদোন িদ্রন।  
 

নাটক চলমিে Koozhangal 2022 সারলে অস্কারে মরনানীত 

হর়েরে 

তোকিল ভোষোর রোিো কফল্ম Koozhangal 94 তি এিোদ্ডকি অযোওয়োডে স (অিোর 

2022) এর জন্য ভোরদ্তর অকফকসয়োল একি কহসোদ্ব কনবেোকচত হদ্য়দ্ে। েকবটি 

পকরচোলনো িদ্রদ্েন কনিেোতো কবদ্নোেরোজ কপএস এবং প্রদ্ োজনো িদ্রদ্েন কবদ্েশ 

কশবোন ও নয়নেোরো। 94 তি অযোিোদ্ডকি অযোওয়োডে স 2022 সোদ্লর 27 মশ িোচে  

লস এদ্িদ্লদ্স অনুকষ্ঠত হওয়োর িেো রদ্য়দ্ে। 
 

েঃ োজীব মনর্ম 2022 মজারসি এ. কুশম্যান পুেস্কারেে জন্য 

মনবশামচত হর়েরে 

CSIR-ন্যোশনোল ইনকিটিউট অফ ওশোদ্নোেোকফ (NIO) এর প্রোক্তন প্রধোন 

কবজ্ঞোনী ড. রোজীব কনগি 2022 সোদ্লর মজোদ্সফ এ. কুশম্যোন অযোওয়োডে  ফর 

একক্সদ্লন্স ইন মফোরোকিকনদ্ফরোল করসোদ্চে র জন্য কনবেোকচত হদ্য়দ্েন। ডঃ কনগি 

হদ্লন প্রেি ভোরতীয় নোগকরি ক কন এই সেোনীয় পুরিোদ্রর জন্য কনবেোকচত 

হদ্য়দ্েন। মফোরোকিকনদ্ফরো (িোইদ্িোফকসল) গদ্বষেোর মক্ষদ্ে তোর অসোিোন্য 

আজীবন অবদোদ্নর জন্য তোদ্ি কনবেোকচত িরো হদ্য়দ্ে। 
 

মসটমস োোরেম্বর্া জামশান বুক মেে 2021-এে শামন্ত পুেস্কাে 

মপর়েরেন 

জোিেোন বুি মট্রড 2021-এর শোকন্ত পুরিোর কজেোবুদ্য়র মলখি এবং এিজন 

চলকচ্চে কনিেোতো কসটকস ডোিোদ্রেগোদ্ি " new Enlightenment " এর জন্য 

ভূকষত িরো হদ্য়দ্ে | কতকন এই পুরিোরটি তোর মদদ্শ এবং সোরো কবদ্শ্ব সকহংসতোর 

উপর িোদ্জর জন্য মপদ্য়দ্েন | 
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জামশান শামন্ত পুেস্কাে সম্পরকশ : 

• পুরিৃত িদ্রদ্েন: Börsenverein des Deutschen Buchhandels, the 

German Publishers and Booksellers Association, Germany 

• পুরিোদ্রর অেেিূল্য: 25,000 ইউদ্রো 
 

দাদাসারহব িালরক পুেস্কারে সম্মামনত হরলন েজনীকান্ত 

অকভদ্নতো, প্রদ্ োজি এবং কচেনোটযিোর কহদ্সদ্ব অবদোদ্নর জন্য অকভদ্নতো 

রজনীিোন্ত 67 তি জোতীয় চলকচ্চে পুরিোর অনুষ্ঠোদ্ন ি েোদোপূেে 51 তি 

দোদোসোদ্হব ফোলদ্ি পুরিোদ্র ভূকষত হন। ভোরতীয় চলকচ্চদ্ে তোর অসোধোরে 

অবদোদ্নর জন্য উপরোষ্ট্রপকত এি মভঙ্কোইয়ো নোইডুর িোে মেদ্ি কতকন এই 

সেোনজনি পুরিোরটি লোভ িদ্রন। 

1969 সোদ্ল প্রকতকষ্ঠত, এই পুরিোরটি ভোরতীয় চলকচ্চদ্ের এিজন কশেীর িোদ্ে 

সদ্বেোচ্চ সেোন। পুরষ্কোরটি পোাঁ চ সদদ্স্যর সিন্বদ্য় গঠিত জুকর িোরো কনধেোকরত 

হদ্য়কেল: আশো মভোাঁ সদ্ল, পকরচোলি সুভোষ র্োই, মিোহনলোল, শঙ্কর িহোদ্দবন 

এবং অকভদ্নতো কবশ্বকজৎ চযোটোকজে । 2019 সোদ্লর জন্য দোদোসোদ্হব ফোলদ্ি পুরিোর 

মর্োষেো িরোর িেো কেল কিন্তু মিোকভড -19 িহোিোরীর িোরদ্ে তো স্থকগত িরো 

হদ্য়কেল। 
 

সতযমজৎ ো়ে লাইিটাইম অযামচভরমন্ট পুেস্কাে পারবন মাটিশ ন 

মস্কােরসস, সজারবা 

হকলউড প্রবীে িোটিে ন মিোরদ্সস এবং কবখ্যোত হোদ্িকরয়োন চলকচ্চে কনিেোতো 

ইদ্স্তভোন সোজোদ্বোদ্ি এই বেদ্রর আন্তজে োকতি চলকচ্চে উৎসব (IFFI) সতযকজৎ 

রোয় লোইফটোইি অযোকচভদ্িন্ট পুরিোদ্র সেোকনত িরো হদ্ব। 20 মেদ্ি 28 

নদ্ভের মগোয়োয় কফল্ম মফকিভযোদ্লর 52 তি সংিরে অনুকষ্ঠত হদ্ব। 

 কদও সজোদ্বো 1966-এর "ফোদোর" এবং 1981 সোদ্লর িুকভ "দ্িকফদ্িো" এর 

িদ্তো তোর িোিোরকপসগুকলর জন্য পকরকচত, মিোরদ্সস হকলউদ্ডর নতুন  ুদ্গর 

অন্যতি প্রধোন ব্যকক্তত্ব,  োদ্ি চলকচ্চদ্ের ইকতহোদ্স সবেদ্শ্রষ্ঠ এবং সবদ্চদ্য় 

প্রভোবশোলী পকরচোলি কহসোদ্ব গে িরো হয়। 

IFFI-এর এই সংিরদ্ের উদ্িোধনী েকব হদ্ব িোদ্লেোস সোউরো পকরচোকলত "য কিং 

অফ অল য ওয়োল্ডে "। মফকিভযোল িযোকলদ্ডোদ্িোপ এবং ওয়োল্ডে  প্যোদ্নোরোিো 

কবভোদ্গ কবকশি আন্তজে োকতি চলকচ্চে উৎসব মেদ্ি 52 তি IFFI-মত স্ক্রীকনংদ্য়র 

জন্য প্রোয় 30টি কশদ্রোনোি শটে কলি িরো হদ্য়দ্ে। এই উৎসদ্ব শোন িনোকরদ্ি 

কবদ্শষ শ্রিো জোনোদ্নো হদ্ব, ক কন প্রেি পদে োয় িোেকনি কিটিশ গুপ্তচর মজিস 

বন্ডদ্ি কচকেত িদ্রকেদ্লন। 
 

পাোমম্বকুলাম টাইর্াে কনজােরভশন িাউরিশন 2021 আথশ 

মহরোস অযাও়োেশ  মজরতরে 

পোরকেকুলি টোইগোর িনজোরদ্ভশন ফোউদ্ন্ডশনটি ন্যোটওদ্য়ি গ্রুপ িোরো 

প্রকতকষ্ঠত আেে গোকডে য়োন অযোওয়োডে  কজদ্তদ্ে। পুরিোদ্রর আট কবজয়ীদ্ি এিটি 

ভোচুে য়োল অনুষ্ঠোদ্নর িোধ্যদ্ি ইউএন িনদ্ভনশন অন ইন্টোরন্যোশনোল মট্রড অন 

এন্ডোিোরড কেকসস অফ ওয়োইল্ড ফোনো এবং মফ্লোরো মসদ্িটোকর-দ্জনোদ্রল ইভন 

কহগুদ্য়দ্রো িোরো সংবকধেত িরো হয়। 
 

আথশ র্ামেশ ়োন অযাও়োেশ  সম্পরকশ : 

এই পুরিোরগুকল ন্যোটওদ্য়ি গ্রুপ ইকন্ডয়ো প্রকতষ্ঠো িদ্রকেল। তোরো এিন এিটি 

উদ্যোদ্গর অংশ  ো ভোরদ্ত জীবববকচেয রক্ষো ও সুরক্ষোর িোধ্যদ্ি জলবোয়ু পকরবতে ন 

প্রশিদ্ন িোজ িদ্র এিন ব্যকক্ত এবং প্রকতষ্ঠোনগুকলর প্রদ্চিোদ্ি সেোন িদ্র। 
 

পােমম্বকুলম টাইর্াে মেজাভশ : 

• পোরকেকুলি টোইগোর করজোদ্ভে র িদ্ধ্য পূবেবতী পোরকেকুলি বন্যপ্রোেী 

অভয়োরেও রদ্য়দ্ে,  ো 391 বগে কিদ্লোকিটোর এলোিো জুদ্ি কবসৃ্তত। 

• এটি মিরোলোর পোলক্কোদ মজলোর এিটি সুরকক্ষত এলোিো। এটি 1973 সোদ্ল 

প্রকতকষ্ঠত হদ্য়কেল। 

• অভয়োরেটি আন্নোিোলোই পোহোি এবং মনকলয়োিপকত পোহোদ্ির িদ্ধ্য 

পোহোদ্ির সিি মরদ্ি অবকস্থত। 

• পোরকেকুলি বন্যপ্রোেী অভয়োরেদ্ি 2010 সোদ্ল পোরকেকুলি টোইগোর 

করজোদ্ভে র অংশ কহসোদ্ব মর্োষেো িরো হদ্য়কেল। টোইগোর করজোভে টি 

পোটিে কসদ্পটকর ফদ্রি ম্যোদ্নজদ্িন্ট কিি (PFMS) বোস্তবোয়ন িদ্র। 

 

Important Dates 
 

মবে মিা াশ সপ্তাি: 04-10 অ্রটাবর 

মানুতের অবস্থার উন্নরেতে রবজ্ঞান ও প্রযুরির অবদান সম্পদ্িে  উদযাপতনর জন্য 

প্ররে বের 4 মর্ত  10 অতটাবর রবে মহা াশ সপ্তাহ (WSW) পালন  রা হয়। 

6 রডতসম্বর, 1999 োররতে জারেসংতর্র সাধারণ পররেদ WSW এর মর্ােণা 

 তররেল। 

মবে মিা াশ সপ্তারির ইমতিাস: 

1999 সাতলর 6 রডতসম্বর জারেসংতর্র সাধারণ পররেদ WSW মর্ােণা  তর। 

1957 সাতলর 4 অতটাবর প্রর্ম  ৃরিম স্যাতেলাইে, স্পুেরন  I-এর উৎতক্ষপণ 

 রা হয় । 
 

5 অরোবে মবে মশক্ষক মদবস পালন কো হল  

কবশ্ব কশক্ষি কদবস,  ো আন্তজে োকতি কশক্ষি কদবস নোদ্িও পকরকচত, 1994 সোল 

মেদ্ি প্রকতবের 5 অদ্ক্টোবদ্র অনুকষ্ঠত হয়। কদবসটির লক্ষয হদ্চ্ছ কবশ্বব্যোপী 

কশক্ষিদ্দর প্রশংসো িরো, িূল্যোয়ন িরো এবং তোদ্দর উন্নয়ে সোধন িরো । । 2021 

আন্তজে োকতি কশক্ষি কদবদ্সর কেি হল "Teachers at the heart of education 

recovery"। 
 

মবে পমের্া়েী পামখ মদবস 2021: 09 অরোবে 

2006 সোদ্ল শুরু হওয়োর পর মেদ্ি প্রকত বের কবশ্ব পকর োয়ী পোকখ কদবস 

(WMBD) বেদ্র দুবোর আনুষ্ঠোকনিভোদ্ব পোকলত হয়। প্রেিত এটি মি িোদ্সর 

কিতীয় শকনবোর এবং কিতীয়ত অদ্ক্টোবদ্রর কিতীয় শকনবোদ্র অনুকষ্ঠত হয়। 2021 

সোদ্ল কবশ্ব পকর োয়ী পোকখ কদবস (WMBD) 08 মি, এবং 09 অদ্ক্টোবর এ পদ্িদ্ে 

। 2021 সোদ্লর কবশ্ব পকর োয়ী পোকখ কদবস (WMBD) এর কেি হল "Sing, Fly, 

Soar – Like a Bird!" 
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মবে মপাট মদবস: 09 অরোবে 

কবশ্ব মপোি কদবস প্রকত বের কবশ্বব্যোপী 9 অদ্ক্টোবর পোকলত হয়। কবশ্ব মপোি কদবদ্সর 

উদ্েশ্য হল জনগদ্ের এবং ব্যবসোর তদনকন্দন জীবদ্ন ডোি খোদ্তর ভূকিিো এবং 

মদদ্শর সোিোকজি ও অেেবনকতি উন্নয়দ্ন এর অবদোন সম্পদ্িে  সদ্চতনতো সৃকি 

িরো। 2021 সোদ্লর কবশ্ব মপোি কদবদ্সর কেি হল "Innovate to recover". 
 

মবে মানমসক স্বাস্থয মদবস: 10 অরোবে 

কবশ্বব্যোপী িোনকসি স্বোস্থযজকনত কশক্ষো, সদ্চতনতো এবং সোিোকজি িলদ্ঙ্কর কবরুদ্ি 

প্রচোদ্রর জন্য 10 অদ্ক্টোবর কবশ্ব িোনকসি স্বোস্থয কদবস কহসোদ্ব পোলন িরো হয়। কবশ্ব 

িোনকসি স্বোস্থয কদবদ্সর সোকবেি উদ্েশ্য হল সোরো কবদ্শ্ব িোনকসি স্বোস্থয সম্পকিে ত 

সিস্যো সম্পদ্িে  সদ্চতনতো বৃকি িরো এবং িোনকসি স্বোদ্স্থযর সিেেদ্ন প্রদ্চিো 

চোলোদ্নো। কবশ্ব িোনকসি স্বোস্থয 2021 এর প্রকতপোয হল 'Mental health in an 

unequal world'। 
 

মবে মানমসক স্বাস্থয মদবরসে ইমতহাস ও তাৎপর্শ: 

ওয়োল্ডে  মফডোদ্রশন ফর মিন্টোল মহলদ্ের বোকষেি কিয়োিলোপ সবেপ্রেি 1992 

সোদ্লর 10 অদ্ক্টোবর কবশ্ব িোনকসি স্বোস্থয কদবস কহসোদ্ব প্রেিবোদ্রর জন্য পোকলত 

হয়। 
 

মৃতুযদরণ্ডে মবরুরি মবেব্যাপী মদবস: 10 অরোবে 

িৃতুযদদ্ের কবরুদ্ি কবশ্বব্যোপী কদবস প্রকত বের 10 অদ্ক্টোবর পোকলত হয়। 

িৃতুযদেদ্ি কবদ্লোপ িরোর জন্য এবং িৃতুযদেপ্রোপ্ত বকন্দদ্দর ম  পকরকস্থকতর 

সেুখীন হদ্ত হয় তোর হোত মেদ্ি তোদ্দর মরহোই মদওয়োর জন্য কদনটি পোকলত হয় 

। 2021 সোদ্লর কদনটির কেি হল "Women Sentenced to Death: An 

Invisible Reality." 

 

মদনটিে ইমতহাস: 

কদনটি সবেপ্রেি 2003 সোদ্ল িৃতুযদদ্ের কবরুদ্ি ওয়োল্ডে  মিোয়োকলশন িোরো 

আদ্য়োকজত হদ্য়কেল। আন্তজশ ামতক বামলকা মদবস: 11 অরোবে 

আন্তজে োকতি বোকলিো কদবস (দ্িদ্য়দ্দর কদন এবং মিদ্য়দ্দর আন্তজে োকতি কদবস 

নোদ্িও পকরকচত) 2012 সোল মেদ্ি প্রকতবের 11 অদ্ক্টোবর পোকলত হদ্চ্ছ । এই 

কদবসটি জোকতসংর্ িোরো আন্তজে োকতি স্তদ্র মিদ্য়দ্দর কশক্ষো, পুকি, বোল্য কববোহ, 

আইকন এবং কচকিৎসো অকধিোর সেন্ধীয় কবষদ্য় সদ্চতনতো বৃকির জন্য পোকলত হয়। 

2021 আন্তজে োকতি বোকলিো কদবদ্সর কেিটি হল “Digital generation. Our 

generation " । 
 

জাতী়ে োক মদবস: 10 অরোবে 

ভোরদ্ত, জোতীয় ডোি কদবস প্রকতবের 10 অদ্ক্টোবর পোকলত হয় । লডে  ডোলদ্হৌকস 

1854 সোদ্ল ভোরতীয় ডোি কবভোগ প্রকতকষ্ঠত িরোর পর মেদ্ি কবগত 150 বের 

ধদ্র এই কদবসটি পোলন িরো হদ্চ্ছ । ভোরতীয় ডোি পকরদ্ষবো ভোরদ্তর এিটি 

অকবদ্চ্ছয অংশ। সংিৃকত, ঐকতহয এবং মভৌদ্গোকলি ভূখদ্ে তবকচেযপূেে হওয়ো 

সদ্ত্ত্বও ভোরদ্তর ডোি পকরদ্ষবোগুকল অসোধোরে পোরফরম্যোন্স কদদ্য়দ্ে। 
 

ভােরতে মপন মকাে মসরটম: 

কপনদ্িোড এর পুদ্রো অেে হল কপন মপোিোল ইনদ্ডক্স নোেোর। 1972 সোদ্লর 15ই 

আগি মিন্দ্রীয় ম োগোদ্ োগ িন্ত্রেোলদ্য়র অকতকরক্ত সকচব শ্রীরোি কভিোকজ 

মভলোনিোর 6-সংখ্যোর এই কপন পিকতটি চোলু িদ্রকেদ্লন। কপন মিোদ্ডর প্রেি 

অঙ্কটি অঞ্চল কচকিত িদ্র। কিতীয় সংখ্যোটি উপ-অঞ্চলদ্ি কনদ্দে শ িদ্র। তৃতীয় 

অঙ্কটি মজলোদ্ি কচকিত িদ্র। মশষ কতনটি সংখ্যো মপোি অকফসদ্ি কচকিত িদ্র, 

 োর অধীদ্ন এিটি কনকদে ি ঠিিোনো পদ্ি। 
 

মবে বাত (Arthritis) মদবস: 12 অরোবে 

বোত (Arthritis) সম্পদ্িে  সদ্চতনতো বৃকির জন্য প্রকত বের 12ই অদ্ক্টোবর কবশ্ব 

আর্থ্েোইটিস কদবস কহসোদ্ব পোলন িরো হয় । এটি এিটি জ্বলনশীল অবস্থো ম খোদ্ন 

জদ্য়ন্টগুদ্লোদ্ত ব্যেো হয় এবং শক্ত হদ্য়  োয়,  ো বয়দ্সর সোদ্ে সোদ্ে আদ্রো 

খোরোপ হদ্ত েোদ্ি । 1996 সোদ্ল আর্থ্েোইটিস এবং করউিোটিজি ইন্টোরন্যোশনোল 

(ARI) িোরো এই কদনটি চোলু িরো হয়, ম খোদ্ন আর্থ্েোইটিস সম্পদ্িে  সদ্চতনতো 

েিোদ্নো হয় । কবশ্ব আর্থ্েোইটিস কদবদ্সর কেি 2021 হল , 'Don’t Delay, 

Connect Today: Time2Work' ..  
 

মবে মশক্ষাথী মদবস 2021: 15 অরোবে 

প্রকত বের 15 অদ্ক্টোবর কবশ্ব কশক্ষোেী কদবস কহসোদ্ব পোকলত হয়। ভোরদ্তর প্রোক্তন 

রোষ্ট্রপকত প্রয়োত ডোঃ একপদ্জ আবদুল িোলোদ্ির জন্মবোকষেিী উপলদ্ক্ষয এই কদনটি 

পোকলত হয়। 2010 সোল মেদ্ি, জোকতসংদ্র্র সংস্থো (UNO) ডক্টর িোলোদ্ির 

কশক্ষো এবং তোাঁ র কশক্ষোেীদ্দর প্রকত প্রদ্চিোদ্ি সেোন জোনোদ্নোর জন্য 15 

অদ্ক্টোবরদ্ি কবশ্ব কশক্ষোেী কদবস কহদ্সদ্ব কচকিত িদ্রদ্ে। চলকত বেদ্রর (2021) 

কবশ্ব কশক্ষোেী কদবদ্সর কেি হল "Learning for people, planet, prosperity 

and peace"। 
 

মবে খায মদবস: 16 অরোবে 

আিোদ্দর জীবনিোল মেদ্ি কবশ্বব্যোপী কু্ষধো দূর িরোর জন্য প্রকত বের 16 অদ্ক্টোবর 

কবশ্বজুদ্ি কবশ্ব খোয কদবস (WFD) পোকলত হয়। কবশ্ব খোয কদবস (WFD) 1945 

সোদ্ল জোকতসংদ্র্র খোয ও িৃকষ সংস্থোর (FAO) প্রকতষ্ঠোর কদনটিও স্মরে িকরদ্য় 

মদয় । 2021 সোদ্ল কবশ্ব খোয কদবস (WFD) এর কেিটি হল 'Safe food now 

for a healthy tomorrow'. 
 

মবে অমটওরপারোমসস মদবস: 20 অরোবে 

কবশ্ব অকিওদ্পোদ্রোকসস কদবস (WOD) প্রকত বের 20 অদ্ক্টোবর পোকলত হয়। এই 

কদনটি পোলদ্নর লক্ষয হল অকিওদ্পোদ্রোকসস এবং কবপোিীয় হোদ্ির মরোগ 

প্রকতদ্রোধ, কনেেয় এবং কচকিত্সোর কবষদ্য় কবশ্বব্যোপী সদ্চতনতো বৃকি িরো। 2021 

সোদ্ল মলোবোল WOD িযোদ্ম্পইদ্নর কেি হল " Serve Up Bone Strength "। 
 

অমটওরপারোমসস মক? 

অকিওদ্পোদ্রোকসস হোিদ্ি দুবেল এবং ভিুর িদ্র মতোদ্ল  োদ্ত মসগুকল সহদ্জই 

মভদ্ে  োয় - এিনকি মেোটখোদ্টো পতন, ধোক্কো, হোাঁ কচ বো হঠোৎ নিোচিোর ফদ্লও 

মভদ্ি  োওয়োর সম্ভোবনো েোদ্ি ।  
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মবে পমেসংখ্যান মদবস: 20 অরোবে 

প্রকত বের 20 অদ্ক্টোবর কবশ্বজুদ্ি কবশ্ব পকরসংখ্যোন কদবস পোকলত হয়। কবশ্ব 

পকরসংখ্যোন কদবস 2021 উদ োপন এিটি কবশ্বব্যোপী সহদ্ োকগতোিূলি প্রদ্চিো,  ো 

জোকতসংদ্র্র পকরসংখ্যোন িকিশদ্নর কনদ্দে শনোয় সংগঠিত হদ্য়দ্ে। 
 

আন্তজশ ামতক তুোে মচতাবাে মদবস: 23 অরোবে 

2014 সোল মেদ্ি প্রকত বের, 23 অদ্ক্টোবর কদনটি আন্তজে োকতি তুষোর কচতোবোর্ 

কদবস কহদ্সদ্ব পোলন িরো হয়। কবশদ্িি মর্োষেোপদ্ের বোকষেিী এবং এই কবপন্নপ্রোয় 

কবিোদ্লর প্রজোকতর উদ োপন, সংরক্ষে ও সুরক্ষোর জন্য সদ্চতনতো বৃকি িরদ্ত 

এই কদনটি উদ োপন িরো হয়। এটি কেল 2013 সোদ্লর 23 অদ্ক্টোবর,  খন 12টি 

মদদ্শর রোজবনকতি মনতোরো তুষোর কচতোবোর্ সংরক্ষদ্ের কবষদ্য় 'কবশদ্িি 

মর্োষেোপে' অনুদ্িোদন িরদ্ত এিকেত হদ্য়কেল। 

তুষোর কচতোবোর্ 12 টি মদদ্শ পোওয়ো  োয়। মসগুকল হল ভোরত, মনপোল, ভুটোন, চীন, 

িদ্িোকলয়ো, রোকশয়ো, পোকিস্তোন, আফগোকনস্তোন, কিরকগজস্তোন, িোজোখস্তোন, 

তোকজকিস্তোন ও উজদ্বকিস্তোন। 
 

জামতসংে মদবস: 24 অরোবে 

1948 সোল মেদ্ি প্রকত বের 24 অদ্ক্টোবর জোকতসংর্ কদবস কহদ্সদ্ব পোকলত হদ্চ্ছ। 

1945 সোদ্লর এই কদদ্ন জোকতসংদ্র্র সনদ িো েির হয়।এটি 1971 সোদ্ল UNGA 

িতৃে ি এিটি আন্তজে োকতি উদ োপন কহসোদ্ব মর্োকষত হয় এবং জোকতসংদ্র্র সদস্য 

মদশগুকলদ্ত এিটি সরিোকর েুটির কদন কহদ্সদ্ব পোলন িরো হয়। 
 

মবে উন্ন়েন তথ্য মদবস: 24 অরোবে 

জোকতসংদ্র্র কবশ্ব উন্নয়ন তথ্য কদবস প্রকত বের 24 অদ্ক্টোবর অনুকষ্ঠত হয়। 

কদবসটির লক্ষয উন্নয়ন সিস্যোগুকলর প্রকত কবশ্ব জনিদ্তর দৃকি আিষেে িরো এবং 

সোিকেি প্রবৃকি ও উন্নয়দ্নর জন্য তোদ্দর সিোধোদ্নর জন্য আন্তজে োকতি 

সহদ্ োকগতো মজোরদোর িরো। কবশ্ব উন্নয়ন তথ্য কদবস 1972 সোদ্ল জোকতসংদ্র্র 

সোধোরে পকরষদ িতৃে ি কবশ্ব উন্নয়ন তথ্য কদবস প্রকতষ্ঠো িরো হয়। 
 

মবে মপামলও মদবস: 24 অরোবে 

মপোকলও টিিো এবং মপোকলও কনিূেদ্লর জন্য সদ্চতনতো বোিোদ্ত প্রকত বের 24 

অদ্ক্টোবর কবশ্ব মপোকলও কদবস পোলন িরো হয়। মজোনোস সোলদ্ির জন্ম স্মরদ্ে 

মরোটোকর ইন্টোরন্যোশনোল এই কদবসটি প্রকতষ্ঠো িদ্রকেল, ক কন মপোকলওদ্িলোইটিদ্সর 

কবরুদ্ি ভযোিকসন ততকরর প্রেি দলদ্ি মনতৃত্ব কদদ্য়কেদ্লন। কবশ্ব মপোকলও কদবদ্সর 

2021 কেি হল “Delivering on a Promise.” 
 

আন্তজশ ামতক অযামনরমশন মদবস: 28 অরোবে 

অযোকনদ্িশন কশেদ্ি উদ োপন িরদ্ত এবং অযোকনদ্িশদ্নর কপেদ্ন কশেী, কবজ্ঞোনী এবং 

প্র ুকক্তকবদদ্দর স্বীিৃকত প্রদোন িরোর উদ্েদ্শ্য প্রকত বের 28 অদ্ক্টোবর আন্তজে োকতি 

অযোকনদ্িশন কদবস পোলন িরো হয়। এই বের 20তি আন্তজে োকতি অযোকনদ্িশন কদবস পোলন 

িরো হয়| কদবসটি 2002 সোদ্ল আন্তজে োকতি অযোকনদ্িদ্টড কফল্ম অযোদ্সোকসদ্য়শন (ASIFA) 

চোলু িরো হদ্য়কেল। 
 

মবে মসামে়োমসস মদবস 29 অরোবে পালন কো হ়ে 

মসোকরয়োকসস এবং মসোকরয়োটিি আর্থ্েোইটিদ্স আিোন্ত ব্যকক্তদ্দর জীবন োেোর িোন 

উন্নয়দ্ন সদ্চতনতো বৃকির উদ্েদ্শ্য ইন্টোরন্যোশনোল মফডোদ্রশন অফ মসোকরয়োকসস 

অযোদ্সোকসদ্য়শন (IFPA) িোরো প্রকত বের 29 অদ্ক্টোবর কবশ্ব মসোকরয়োকসস কদবস 

পোলন িরো হয়। 2021 সোদ্লর কবশ্ব মসোকরয়োকসস কদবদ্সর কেি হল " Uniting for 

action "। 
 

29 অরোবে আন্তজশ ামতক ইন্টােরনট মদবস পামলত হ়ে 

প্রেিবোদ্রর জন্য ইন্টোরদ্নদ্টর ব্যবহোর উদ োপন িরদ্ত কবশ্বজুদ্ি প্রকত বের 29 

অদ্ক্টোবর আন্তজে োকতি ইন্টোরদ্নট কদবস পোকলত হয়। কদনটি 1969 সোদ্ল প্রেি 

ইদ্লিট্রকনি বোতে ো পোঠোদ্নোর জন্য ব্যবহোর িরো হদ্য়কেল,  খন এিটি িকম্পউটোর 

মেদ্ি অন্য িকম্পউটোদ্র স্থোনোন্তকরত িরো হদ্য়কেল | মসই সিদ্য় ইন্টোরদ্নট 

ARPANET (অযোডভোন্সড করসোচে  প্রদ্জক্টস এদ্জকন্স মনটওয়োিে ) নোদ্ি পকরকচত 

কেল। 

 

Sports News 
 

কুমস্তর্ীে অংশু মামলক প্রথম ভােতী়ে মমহলা মহরসরব মবে 

চযামম্প়েনমশরপ মেৌপ্য মজরতরেন 

2021 সোদ্লর ওয়োল্ডে  মরসকলং চযোকম্পয়নকশদ্প ভোরতীয় কুকস্তগীর অংশু িোকলি 

প্রেি ভোরতীয় িকহলো কহসোদ্ব ফোইনোদ্ল মপৌাঁেোদ্নোর ফদ্ল ইকতহোস গিদ্লন । 

কতকনই ভোরদ্তর প্রেি িকহলো মখদ্লোয়োি ক কন মরৌপ্য পদি কজতদ্লন । 19 বের 

বয়সী অংশু িোকলি 2016 সোদ্লর অকলকম্পি চযোকম্পয়ন িোকিে ন  ুক্তরোদ্ষ্ট্রর 

মহদ্লন লুকস িোরউকলদ্সর িোদ্ে 57 মিকজ কিিোইল প্রকতদ্ োকগতোয় মহদ্র মরৌপ্য 

পদি কজদ্তদ্েন । 

এখনও প েন্ত, ভোরতীয় িকহলো কুকস্তগীর আলিো মতোিোর (2006), গীতো মফোগোট 

(2012), বকবতো মফোগোট (2012), পূজো ধোন্ডো (2018) এবং কভদ্নশ মফোগোট 

(2019) প্রদ্তযদ্িই এিটি মিোি কজতদ্ত সক্ষি হদ্য়দ্েন। কুকস্তগীর সুশীল কুিোর 

(2010) এখনও প েন্ত কবশ্ব চযোকম্পয়নকশপ মজতো ভোরদ্তর এিিোে কুকস্তগীর। 
 

ভারিমে মবািাস মজরতরে তুমকশ  িযাি মপ্রক্স 2021 মজরতরেন  

ভোদ্িকর মবোিোস (িোকসেকডজ-কফনল্যোন্ড) 10 অদ্ক্টোবর, 2021 এ অনুকষ্ঠত F1 

তুকিে  েযোন্ড কপ্রক্স 2021 কজদ্তদ্েন । এই মিৌসুদ্ি এটি তোর প্রেি কশদ্রোপো। ম্যোক্স 

ভোিে োদ্পন (দ্রড বুল- মনদোরল্যোন্ডস) কিতীয় এবং সোকজে ও মপদ্রজ (দ্িকক্সদ্িো-

মরড বুল) তৃতীয় স্থোন অজে ন িদ্রদ্েন। একদদ্ি লুইস হযোকিিন পঞ্চি স্থোদ্ন মরসটি 

মশষ িদ্রন । 
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োহুল দ্রামব়েরক টিম ইমি়োে প্রধান মকাচ মহরসরব মনর়োর্ কো 

হর়েরে 

প্রোক্তন ভোরতীয় ব্যোটসম্যোন রোহুল দ্রোকবিদ্ি টিি ইকন্ডয়োর প্রধোন মিোচ কহসোদ্ব 

কনদ্য়োগ িরো হদ্য়দ্ে এবং কতকন রকব শোস্ত্রীর স্থোদ্ন এই পদ্দর দোকয়ত্ব সোিলোদ্বন, 

 োর মনতৃদ্ত্বর মিয়োদ সং ুক্ত আরব আকিরশোকহদ্ত 2021 টি -দ্টোদ্য়কন্ট 

কবশ্বিোদ্পর পর মশষ হদ্ব। প্রকতদ্বদন অনুসোদ্র, কবকসকসআই সভোপকত মসৌরভ 

গোিুকল এবং িোননীয় সকচব জয় শোহ দুবোইদ্য় দ্রোকবদ্ির সোদ্ে তবঠি িদ্রকেদ্লন 

এবং জোতীয় দদ্লর দোকয়ত্ব মনওয়োর জন্য তোাঁ র িোদ্ে অনুদ্রোধ িদ্রকেদ্লন। 

প্রকতদ্বদন অনু োয়ী, ভোরতীয় কিদ্িদ্টর 'য ওয়োল' নোদ্িও পকরকচত দ্রোকবিদ্ি দুই 

বেদ্রর চুকক্তদ্ত অন্তভুে ক্ত িরো হদ্য়দ্ে এবং কতকন 10 মিোটি টোিো মবতন পোদ্বন। 

টিি ইকন্ডয়ো ভরত অরুদ্ের স্থোদ্ন মলফদ্টন্যোন্ট পরশ ম্যোিদ্িদ্ি তোদ্দর মবোকলং 

মিোচ কহদ্সদ্ব কনদ্য়োগ িদ্রদ্ে । এিনকি কবিি রোদ্ঠোরদ্ি ব্যোটিং মিোচ কহসোদ্ব 

বহোল রোখো হদ্লও, কফকল্ডং মিোচ আর শ্রীধদ্রর স্থোদ্ন মি হদ্বন মস কবষদ্য় এখদ্নো 

মিোদ্নো কসিোন্ত মনওয়ো হয়কন। 
 

আইমপএল 2021-এ মচন্নাই সুপাে মকংস জ়েী হর়েরে 

মচন্নোই সুপোর কিংস (CSK) ফোইনোদ্ল িলিোতো নোইট রোইডোসেদ্ি (KKR) 

হোকরদ্য় 2021 ইকন্ডয়োন কপ্রকিয়োর কলগ (IPL) কশদ্রোপো কজদ্তদ্ে। এটি কেল 

আইকপএদ্লর 14 তি সংিরে,  ো 20-20 ফরম্যোদ্ট ভোরত কভকিি এিটি কিদ্িট 

কলগ। এটি আইকপএদ্ল মচন্নোই সুপোর কিংদ্সর (CSK) চতুেে জয়, এর আদ্গ 

2010, 2011 এবং 2018 এ তোরো টুনেোদ্িন্টটি কজদ্তকেল। 
 

পেীক্ষাে দৃমষ্টরকাণ মথরক এখারন মকেু গুরুত্বপূণশ মবে়ে মদও়ো ের়েরে: 

• কবজয়ী দল CSK এর অকধনোয়ি M.S. মধোকন। 

• ইয়ন িরগোন রোনোর আপ দদ্লর অেেোৎ িলিোতো নোইট রোইডোসে (KKR) এর 

অকধনোয়ি । কতকন ইংল্যোন্ড এর মখদ্লোয়োি । 

• আইকপএদ্লর প্রেিোধে ভোরদ্ত, কিতীয় অদ্ধেি সং ুক্ত আরব আকিরশোকহদ্ত 

মখলো হদ্য়কেল। দুবোই আন্তজে োকতি মিকডয়োদ্ি ফোইনোল অনুকষ্ঠত হয়। 

• টুনেোদ্িদ্ন্টর মসরো মখদ্লোয়োি: হষেল প্যোদ্টল (আরকসকব) 

• সদ্বেোচ্চ রোন মিোরোর (িিলো িযোপ): ঋতুরোজ গোয়িওয়োি (CSK) (635 

রোন) 

• সদ্বেোচ্চ উইদ্িট মটিোর (পোপেল িযোপ ): হষেল প্যোদ্টল (আরকসকব) (32 

উইদ্িট) 

• িুেোই ইকন্ডয়োন্স দল সবেোকধিবোর আইকপএল কশদ্রোপো কজদ্তদ্ে, অেেোৎ 5 বোর। 
 

মনপালরক 3-0 মর্ারল হামের়ে ভােত 2021 SAFF 

চযামম্প়েনমশপ মজরতরে 

িোলিীদ্পর িোদ্ল জোতীয় ফুটবল মিকডয়োদ্ি 2021 SAFF চযোকম্পয়নকশদ্পর 

চূিোন্ত কশদ্রোপো কজতদ্ত ভোরত মনপোলদ্ি 3-0 মগোদ্ল হোকরদ্য়দ্ে। এটি ভোরতীয় 

পুরুষদ্দর মজতো অিি SAFF চযোকম্পয়নকশপ কশদ্রোপো। এর আদ্গ দলটি 1993, 

1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015 এ কশদ্রোপো কজদ্তকেল। 

ফোইনোদ্ল ভোরতীয় দদ্লর মগোলদোতো কেদ্লন সুনীল মেেী, সুদ্রশ কসং ওয়োংজোি 

এবং সোহোল আবদুল সোিোদ। চযোকম্পয়নকশদ্প সদ্বেোচ্চ মগোল মিোরোর হদ্লন সুনীল 

মেেী (অকধনোয়ি) - 5 মগোল। একদদ্ি, সুনীল মেেী চযোকম্পয়নকশদ্প তোর 80তি 

আন্তজে োকতি মগোল িদ্র আইিকনি কলওদ্নল মিকসর সোদ্ে মিোর সিোন িদ্রন 

এবং সকিয় মখদ্লোয়োিদ্দর িদ্ধ্য আন্তজে োকতি ফুটবদ্ল কতকন কিতীয় সদ্বেোচ্চ 

মগোলদোতো হন। 
 

মদব্যা মদশমুখ হরলন ভােরতে 21 তম মমহলা িযাি মাটাে 

15 বের বয়সী কদব্যো মদশিুখ হোদ্িকরর বুদোদ্পদ্ি কিতীয় আন্তজে োকতি িোিোর 

(আইএি) অজে দ্নর পর ভোরদ্তর 21 তি িকহলো েযোন্ড িোিোর (WGM) হদ্লন। 

কতকন নয় রোউদ্ন্ড পোাঁ চ পদ্য়ন্ট অজে ন িদ্রকেদ্লন এবং তোর চূিোন্ত WGM িোন 

কনকিত িরোর জন্য কতকন 2452 পোরফরম্যোন্স মরটিং কদদ্য় মশষ িদ্রন । 
 

ভােরতে ভবানী মদবী ফ্রারি চামলশলমভরল জাতী়ে প্রমতরর্ামর্তা 

মজরতরেন 

ভোরদ্তর তদ্লোয়োর মখদ্লোয়োি ভবোনী মদবী, ক কন মটোকিও অকলকম্পদ্ি মগিস 

প্রকতদ্ োকগতোয় অংশেহেিোরী প্রেি ভোরতীয় হদ্য় ইকতহোস সৃকি িদ্রকেদ্লন, 

কতকন ব্যকক্তগত িকহলো সোবদ্র ইদ্ভদ্ন্ট িোদ্ন্স চোকলেলকভল জোতীয় প্রকতদ্ োকগতো 

কজদ্তদ্েন। কতকন বতে িোদ্ন কবশ্বব্যোপী তোকলিোয় 50 তি স্থোদ্ন রদ্য়দ্েন এবং কতকন 

ভোরদ্তর কবকশিয তদ্লোয়োর মখদ্লোয়োি |  
 

চীন এবং ইরন্দারনমশ়ো র্থাক্ররম উবাে কাপ এবং থমাস কাপ 

মজরতরে 

উবোর িোদ্পর কশদ্রোপো পুনরুিোর িরদ্ত চীন জোপোনদ্ি মডনিোদ্িে র আরহুদ্স 

উবোর িোদ্পর মরোিোঞ্চির ফোইনোদ্ল 3-1 মগোদ্ল পরোকজত িদ্রদ্ে| 19 টি 

ফোইনোদ্ল এটি চীদ্নর 15 তি উবোর িোপ কশদ্রোপো জয়। ম্যোচটি উবোর িোদ্পর 

ইকতহোদ্সর দীর্েতি ম্যোদ্চর কদদ্ি অেসর হদ্য়কেল  খন মচন কিং চযোন এবং কজয়ো 

ই ফযোন তোদ্দর ডোবলস ম্যোচ কজদ্তকেল। মডনিোদ্িে র আরহুস-এ অনুকষ্ঠত 

ফোইনোল ম্যোদ্চ কডদ্ফকন্ডং চযোকম্পয়ন চীনদ্ি 3-0 মগোদ্ল পরোকজত িরোর পর 

ইদ্ন্দোদ্নকশয়ো 2002 সোদ্লর পর প্রেিবোদ্রর জন্য েিোস িোপ ট্রকফ মজদ্ত | 
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আন্তজশ ামতক মক্ররকট মথরক অবসে মনরলন অরিমল়োে 

মক্ররকটাে মজমস প্যাটিনসন 

অদ্স্ট্রকলয়োর ফোি মবোলোর মজিস প্যোটিনসন বুঝদ্ত মপদ্রদ্েন ম  কতকন কফটদ্নস 

জকনত সিস্যোর িোরদ্ে অযোদ্শজ কসকরদ্জর সদস্য হদ্ত পোরদ্বন নো। তোই 31 বের 

বয়সী প্যোটিনসন 21 টি মটি এবং 15 টি ওয়োনদ্ড মখদ্লদ্েন |  কদও কতকন র্দ্রোয়ো 

কিদ্িদ্ট মখলো চোকলদ্য়  োদ্বন। 
 

বীররন্দ্র লা ড়া এবং এসমভ সুনীল আন্তজে ামত  িম  মথর  অ্বসর 

ম াষণা  ররলন  

ভারতের পুরুে হর  দতলর অরভজ্ঞ িতরায়াডঘ  এবং োর া িাই ার এস রভ সুনীল 

এবং অরলরি  মব্র্াি পদ  রবজয়ী ভারেীয় হর  োর া রডতিন্ডার বীতরন্দ্র 

লা রা আন্তজঘ ারে  হর  মর্ত  অবসতরর মর্ােণা  তরতেন। 31 বের বয়সী 

লা রা সহ-অরধনায়  রহতসতব মোর ও অরলরি  2020 -মে মব্র্াি পদ  জয়ী 

ভারেীয় দতলর অংশ রেতলন। রেরন 197 টি ম্যাতচ ভারতের হতয় প্ররেরনরধত্ব 

 তরতেন। 32 বের বয়সী সুনীল জােীয় দতলর হতয় 264 টি ম্যাতচ 72 টি মোল 

 তরতেন। 
 

FC মর্া়ো প্রথম েুোি কাপ িুটবল েমি মজরতরে  

িলিোতোর কবদ্বিোনন্দ  ুব ভোরতী কিরিদ্ন অনুকষ্ঠত ফোইনোদ্ল এফকস মগোয়ো 

মিোহোদ্িডোন মেোটিে ংদ্ি 1-0 ব্যবধোদ্ন হোকরদ্য় তোদ্দর প্রেি ডুরোন্ড িোপ ফুটবল 

কশদ্রোপো কজদ্তদ্ে,। এফকস মগোয়োর অকধনোয়ি এডুয়োদ্ডে ো মবকদয়ো 105 তি কিকনদ্ট 

গুরুত্বপূেে মগোলটি িদ্রন। 2021 ডুরোন্ড িোপ কেল ডুরোন্ড িোদ্পর 130 তি 

সংিরে । এটি একশয়োর প্রোচীনতি ফুটবল টুনেোদ্িন্ট। এই টুনেোদ্িন্টটি পকিিবদ্ি 

05 মসদ্েের মেদ্ি 03 অদ্ক্টোবর, 2021 প েন্ত অনুকষ্ঠত হদ্য়কেল। 
 

2021 মসজন পুেস্কাে মবজ়েীো: 

• মসরো মগোলকিপোদ্রর জন্য মগোদ্ল্ডন লোভস: নবীন কুিোর (এফকস মগোয়ো) 

• সদ্বেোচ্চ মগোলদোতোর জন্য মগোদ্ল্ডন বুট: িোিে োস মজোদ্সফ (দ্িোহোদ্িডোন) 

• মসরো মখদ্লোয়োদ্ির জন্য মগোদ্ল্ডন বল: এদু মবকদয়ো (দ্গোয়ো) 
 

সৃ্মমত মাোনা অরিমল়ো়ে মটট মসঞু্চমে কো প্রথম ভােতী়ে 

মমহলা হর়েরেন 

িকহলোদ্দর কিদ্িদ্টর ইকতহোদ্স সৃ্মকত িোন্ধোনো অদ্স্ট্রকলয়োর িোটিদ্ত মটি মসঞু্চকর 

িরো প্রেি ভোরতীয় িকহলো হদ্য়দ্েন। প্রেি মগোলোপী বদ্লর কদনরোত ম্যোদ্চর কিতীয় 

কদদ্ন তোর মসঞু্চকরর উপর ভর িদ্র ভোরত সেোনজনি মিোর িরদ্ত সক্ষি হয় । 

ম্যোচটি অদ্স্ট্রকলয়োর কুইন্সল্যোদ্ন্ডর িোরোরোর ওভোদ্ল মখলো হদ্য়কেল। কতকন 22 টি 

চোর এবং এিটি েক্কো মদৌলদ্ত 127 রোন িদ্রন। 
 

ম্যার্নাস কালশরসন মমিও়োটাে চযামম্প়েি দাবা টুযে মশরোপা 

মজরতরেন  

কবশ্ব দোবো চযোকম্পয়ন ম্যোগনোস িোলেদ্সন উদ্িোধনী মিিওয়োটোর চযোকম্পয়ন্স দোবো 

সফর কজদ্তদ্েন । 22 নদ্ভের মেদ্ি 4 অদ্ক্টোবর প েন্ত দীর্ে নয় িোস ব্যোপী 

অনলোইন দোবো টুনেোদ্িন্টটি chess24.com এ অনুকষ্ঠত হদ্য়কেল। এই 

টুনেোদ্িন্টগুকলদ্ি FIDE িোরো মরট মদওয়ো হয়কন। 
 

জামশামন ইউরো 2024 চযামম্প়েনমশপ মলারর্াে উরন্মাচন করেরে 

জোিেোকন ফুটবল 2024 ইউদ্রোকপয়োন চযোকম্পয়নকশদ্পর মলোদ্গো উদ্ন্মোচন িদ্রদ্ে । 

ম ই মিকডয়োদ্ি ফোইনোল অনুকষ্ঠত হওয়োর িেো মসখোদ্ন এিটি অনুষ্ঠোদ্নর িধ্য 

কদদ্য় মলোদ্গোটির উদ্ন্মোচন িরো হল । মলোদ্গোটিদ্ত মহনকর মডলোউদ্ন িোদ্পর 

এিটি রূপদ্রখো রদ্য়দ্ে । এদ্ত উদ্য়ফোর 55 টি সদস্য মদদ্শর পতোিোর মেদ্ি রে 

মদখো  োয় । ট্রকফর চোরপোদ্শ 24 টি স্লোইস আদ্ে, ম খোদ্ন ম  24 টি দল প্রকতকনকধত্ব 

িরদ্ব তোর নোদ্ির স্থোন রদ্য়দ্ে । 
 

ISSF জুমন়েে চযামম্প়েনমশপ: ঐেমে প্রতাপ মসং মতামাে মসানা 

মজরতরেন 

মপরুর কলিোদ্ত আইএসএসএফ জুকনয়র ওয়োল্ডে  চযোকম্পয়নকশদ্প পুরুষদ্দর 50 

কিটোর রোইদ্ফল কর্থ্ পকজশদ্নর ইদ্ভদ্ন্ট মসোনো কজদ্ত ফোইনোদ্ল কবশ্ব মরিডে  মভদ্ে 

কদদ্লন ভোরতীয় তরুে শুযটোর ঐশ্বকর প্রতোপ কসং মতোিোর। তোরপদ্র ফোইনোদ্ল 

463.4 মিোর িদ্র কিতীয় স্থোন অকধিোরী ফরোকস লুিোস িোইদ্জর মেদ্ি প্রোয় সোত 

পদ্য়ন্ট একগদ্য়, ক কন 456.5 মিোর কনদ্য় মরৌপ্য কজদ্তদ্েন।  ুক্তরোদ্ষ্ট্রর মগকভন 

বোকনেি 446.6 মিোর কনদ্য় মিোি কজদ্তদ্েন। 
 

মিিা র্যামঙ্কং 2021: ভােত 106 তম স্থারন অবমস্থত 

কফফো (দ্ফডোদ্রশন ইন্টোরন্যোশনোল কড ফুটবল অযোদ্সোকসদ্য়শন) 2021 র যোকঙ্কং-এ 

ভোরত 106 তি স্থোন মপদ্য়দ্ে । সুনীল মেেীর মনতৃদ্ত্ব টিি ইকন্ডয়োর SAFF 

(সোউে একশয়োন ফুটবল মফডোদ্রশন) চযোকম্পয়নকশপ 2021-এ জদ্য়র পর ভোরত 

106 তি স্থোন অজে ন িদ্রদ্ে। ভোরতীয় দল ফোইনোল ম্যোদ্চ মনপোলদ্ি পরোকজত 

িদ্রদ্ে। কফফো র্যোকঙ্কং-এ মবলকজয়োি 1ি অবস্থোদ্ন রদ্য়দ্ে। িোকজল কিতীয় স্থোদ্ন 

এবং িোন্স তৃতীয় স্থোদ্ন রদ্য়দ্ে। 
 

মেে বুরলে Max Verstappen মামকশ ন রু্ক্তোষ্ট্র িযাি মপ্রক্স 2021 

মজরতরেন 

ম্যোক্স ভোিে যোদ্পন(দ্রড বুল – মনদোরল্যোন্ডস) িোকিে ন  ুক্তরোদ্ষ্ট্রর মটক্সোদ্সর 

অকিদ্ন সোকিে ট অফ আদ্িকরিোদ্ত অনুকষ্ঠত 2021 ইউনোইদ্টড মিটস েযোন্ড 

কপ্রক্স কজদ্তদ্েন । চলকত িরশুদ্ি এটি ভোিে োদ্পদ্নর অিি জয়। মরসটি কেল 2021 

ফিুেলো ওয়োন ওয়োল্ডে  চযোকম্পয়নকশদ্পর 17তি রোউন্ড। লুইস হযোকিিন (িোকসেকডজ-

মেট কিদ্টন) কিতীয় এবং সোকজে ও মপদ্রজ (দ্িকক্সদ্িো- মরড বুল) তৃতীয় স্থোদ্ন 

রদ্য়দ্েন। 
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2021 F1 মেরসে তামলকা 

• বোহরোইন F1 েযোন্ড কপ্রক্স: লুইস হযোকিিন (িোকসেকডজ-দ্েট কিদ্টন) 

• একিকলয়ো মরোিোগ্নো F1 েযোন্ড কপ্রক্স: ম্যোক্স ভোিে োদ্পন (দ্রড বুল – 

মনদোরল্যোন্ডস) 

• পতুে কগজ েযোন্ড কপ্রক্স: লুইস হযোকিিন 

• েযোকনশ েযোন্ড কপ্রক্স: লুইস হযোকিিন 

• মিোনোদ্িো েযোন্ড কপ্রক্স: ম্যোক্স ভোিে োদ্পন 

• আজোরবোইজোন েযোন্ড কপ্রক্স: সোকজে ও মপদ্রজ (দ্রড বুল- মিকক্সদ্িো) 

• মিঞ্চ েযোন্ড কপ্রক্স: ম্যোক্স ভোিে োদ্পন 

• িোয়োকরয়োন েযোন্ড কপ্রক্স: ম্যোক্স ভোিে োদ্পন 

• অকস্ট্রয়োন েযোন্ড কপ্রক্স: ম্যোক্স ভোিে োদ্পন 

• কিটিশ েযোন্ড কপ্রক্স: লুইস হযোকিিন 

• হোদ্িকরয়োন েযোন্ড কপ্রক্স: এদ্স্তবোন ওিন (আেোইন মরনি- িোন্স) 

• মবলকজয়োন েযোন্ড কপ্রক্স 2021: ম্যোক্স ভোিে োদ্পন 

• ডোচ েযোন্ড কপ্রক্স: ম্যোক্স ভোিে োদ্পন 

• ইতোলীয় েযোন্ড কপ্রক্স: ডযোকনদ্য়ল করকিয়োদ্ডে ো 

• রোকশয়োন েযোন্ড কপ্রক্স: লুইস হযোকিিন 

• তুকিে  েযোন্ড কপ্রক্স: ভোলদ্তকর মবোটোস (িোকসেকডজ-কফনল্যোন্ড) 
 

আহরমদাবাদ এবং লখনউ হল আইমপএরলে নতুন দুটি দল 

আহদ্িদোবোদ (কবদ্ডর িূল্য 7090 মিোটি টোিো) এবং লখনউ (কবদ্ডর িূল্য 5625 

মিোটি টোিো) হল দুটি নতুন দল ম গুকল 2022 মেদ্ি ইকন্ডয়োন কপ্রকিয়োর কলদ্গর 

(IPL) অংশ হদ্ব৷ এরফদ্ল প্রকতদ্ োকগতোয় মিোট দদ্লর সংখ্যো হদ্ব দশটি | RP-

সিীব মগোদ্য়ঙ্কো গ্রুপ (RPSG)হল লখনউ দদ্লর িোকলি এবং CVC িযোকপটোল 

পোটে নোসে আহদ্িদোবোদ দদ্লর িোকলি। 
 

আন্তজশ ামতক মক্ররকট মথরক অবসে মনরলন মনদােল্যারিে 

ো়োন মটন োসকারট 

মনদোরল্যোদ্ন্ডর 41 বের বয়সী কিদ্িট অলরোউন্ডোর রোয়োন মটন ডোসিোদ্ট T-20 

কবশ্বিোদ্পর সুপোর 12 পদ্বের জন্য ম োগ্যতো অজে ন িরদ্ত ব্যেে হওয়োর পদ্র 

আন্তজে োকতি কিদ্িট মেদ্ি অবসদ্রর মর্োষেো িদ্রদ্েন| বোেোইপদ্বের সিয়, 

মনদোরল্যোন্ড নোকিকবয়োর িোদ্ে মহদ্র  োয় এবং সুপোর 12 পদ্বে প্রদ্বশ িরদ্ত ব্যেে 

হয়,  ো কেল তোর মশষ আন্তজে োকতি ম্যোচ। 
 

মভেে অযারক্সলরসন এবং আকারন ই়োমাগুমচ মেনমাকশ  ওরপন 

2021 মজরতরেন 

মডনিোদ্িে র মখদ্লোয়োি অকলকম্পি চযোকম্পয়ন কভক্টর অযোদ্ক্সলদ্সন মডনিোদ্িে র 

ওদ্ডন্স মেোটে স পোদ্িে  অনুকষ্ঠত পুরুষদ্দর কসদ্িলস 2021 মডনিোিে  ওদ্পন 

ব্যোডকিন্টন কজদ্তদ্েন। কতকন পরোকজত িদ্রদ্েন কবদ্শ্বর এি নের মখদ্লোয়োি 

জোপোদ্নর মিনদ্তো মিোদ্িোতোদ্ি। জোপোদ্নর আিোদ্ন ইয়োিোগুকচ িকহলোদ্দর 

কবভোদ্গ আন মস-ইয়ং (দকক্ষে মিোকরয়ো) মি হোকরদ্য় তোর কিতীয় কশদ্রোপো 

কজদ্তদ্েন। 
 

মেনমাকশ  ওরপন 2021 এে সমস্ত মবজ়েীরদে তামলকা: 

 

কযাটার্মে মবজ়েী 

পুরুষদ্দর কসদ্িলস  কভক্টর অযোদ্ক্সলদ্সন (দ্ডনিোিে ) 

িকহলোদ্দর কসদ্িলস আিোদ্ন ইয়োিোগুকচ (জোপোন) 

পুরুষদ্দর ডোবল  তোকুদ্রো হকি এবং  ুদ্গো মিোবোয়োকশ (জোপোন) 

িকহলোদ্দর ডোবল  হুয়োং ডংকপং এবং মঝং ইউ (চীন) 

কিক্সড ডোবল  ইউটো ওয়োতোনোদ্ব এবং আকরসো কহগোকশদ্নো (জোপোন)। 
 

হা়েদোবাদ মক্ররকট অযারসামসর়েশন মবরেে সবরচর়ে ব়ে 

মক্ররকট ব্যাট এে উরন্মাচন করেরে 

প্রোক্তন ভোরতীয় অকধনোয়ি এবং বতে িোন হোয়দ্রোবোদ কিদ্িট অযোদ্সোকসদ্য়শন 

(HCA) এর সভোপকত িহেদ আজহোরউকেন টযোঙ্ক বুদ্ন্ড মপরদ্নোড করিোডে  

ইকন্ডয়ো (কপ) কলকিদ্টড িোরো কডজোইন িরো বৃহিি কিদ্িট ব্যোট এর উদ্ন্মোচন 

িদ্রদ্েন। ব্যোটটি কগকনস বুি অফ ওয়োল্ডে -এ মরিডে  িদ্রদ্ে | ব্যোটটির পকরিোপ 

56.10 ফুট, ওজন 9-টন এবং এটি পপলোর িোঠ কদদ্য় ততকর। এটি দুবোইদ্ত 

অনুকষ্ঠত হওয়ো টি-দ্টোদ্য়কন্ট কবশ্বিোপ মজতোর জন্য ভোরতীয় কিদ্িট দলদ্ি 

শুদ্ভচ্ছো জোনোদ্নোর উদ্েদ্শ্য িরো হদ্য়কেল । 
 

িামবও কু়োতশ াোও 2021 MotoGP ও়োল্ডশ  চযামম্প়েনমশপ 

মজরতরেন 

Yamaha MotoGP এর ফোকবও কুয়োতে োরোও ‘2021 MotoGP ওয়োল্ডে  

চযোকম্পয়নকশপ’-এ জয়ী হদ্য়দ্েন। িোদ্ন্সদ্িো বোগনোইয়ো (টিি ডুিোটি মলদ্নোদ্ভো) 

কিতীয় এবং মজোয়োন কির (টিি সুজুকি এিিোর) তৃতীয় স্থোন অজে ন িদ্রদ্েন।  

 

Obituaries 
 

পামকস্তারনে পােমাণমবক মবামাে জনক আবু্দল িোকদর খান প্র়োত 

হরলন  

"পোকিস্তোদ্নর পোরিোেকবি মবোিোর জনি" কহদ্সদ্ব কবদ্বকচত ডঃ আবু্দল িোকদর 

খোন প্রয়োত হদ্লন । িৃতুযিোদ্ল তোাঁ র বয়স কেল 85 বের । পরিোেু কবজ্ঞোনী ডঃ খোন 

পোকিস্তোনদ্ি কবদ্শ্বর প্রেি ইসলোিী পোরিোেকবি শকক্তদ্ত রূপোন্তকরত িরোর জন্য 

জোতীয় বীর কহদ্সদ্ব প্রশংকসত হন এবং মদদ্শর প্রকতরক্ষোর সক্ষিতো বৃকিদ্ত কতকন 

কবশোল অবদোন রোদ্খন । 
 

জাতী়ে পুেস্কােপ্রাপ্ত অমভরনতা মনদুমুমদ মভনু প্র়োত হরলন  

জোতীয় পুরিোরপ্রোপ্ত অকভদ্নতো মনদুিুকদ মভনু প্রয়োত হদ্লন । কতকন তোাঁ র 

অকভনদ্য়র জন্য কতনটি জোতীয় চলকচ্চে পুরিোর এবং েয়টি মিরোলোর রোদ্জযর 

চলকচ্চে পুরিোর কজদ্তদ্েন। মনদুিুকদ মভনু নোটযকশেী কহদ্সদ্ব তোাঁ র কনদ্জর 

িিেজীবন শুরু িদ্রন িোভোলোি নোরোয়ে পোকনিদ্রর নোটি কদদ্য়। িোলয়োলোি এবং 

তোকিল চলকচ্চদ্ে কনদ্জর িোদ্জর জন্য পকরকচত মনদুিুকদ মভনু 500 টিরও মবকশ 

চলকচ্চদ্ে অকভনয় িদ্রকেদ্লন। 
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শ্রীলঙ্কাে প্রথম মটট অমধনা়েক বানু্দলা ও়োনশাপুো প্র়োত হরলন 

শ্রীলঙ্কোর প্রেি মটি অকধনোয়ি বোনু্দলো ওয়োনেোপুরো অসুস্থতোর িোরদ্ে প্রয়োত হদ্লন 

| কতকন িৃতুযিোদ্ল 68 বের বয়সী কেদ্লন। কতকন কেদ্লন এিজন ডোনহোকত 

ব্যোটসম্যোন | 1982 সোদ্ল  খন ইংল্যোন্ড তোর প্রেি মটি ম্যোদ্চ িুদ্খোিুকখ হদ্য়কেল 

তখন কতকন তোর মদশদ্ি মনতৃত্ব কদদ্য়কেদ্লন । 12 ম্যোচ মখদ্ল 15 গি কনদ্য় তোর 

মিোট রোন কেল 180 |  
 

মামকশ ন রু্ক্তোরষ্ট্রে প্রথম কৃষ্ণাে মসরক্রটামে কমলন পাওর়েল 

প্র়োত হরলন 

তসকনি এবং কূটনীকতি িকলন পোওদ্য়ল মিোকভড -19 জকনত িহোিোরীর িোরদ্ে 

প্রয়োত হদ্লন | িৃতুযিোদ্ল কতকন 84 বের বয়সী কেদ্লন। 2001 সোদ্ল কতকন 

মপ্রকসদ্ডন্ট জজে  W. বুদ্শর সিয়িোদ্ল প্রশোসদ্ন ম োগ কদদ্য়কেদ্লন। কতকন কেদ্লন 

প্রেি িৃষ্ণোি ব্যকক্ত ক কন কবশ্ব িদ্ঞ্চ িোকিে ন সরিোদ্রর প্রকতকনকধত্ব িদ্রন। 
 

প্রাক্তন হমক আন্তজশ ামতক মখরলা়ো়ে সেণমজৎ মসং প্র়োত 

হর়েরেন 

প্রোক্তন হকি আন্তজে োকতি মখদ্লোয়োি সরেকজৎ কসং প্রয়োত হদ্য়দ্েন । কতকন কেদ্লন 

প্রোক্তন মিট ব্যোঙ্ক অফ ইকন্ডয়োর হকি মখদ্লোয়োি এবং কতকন স্থোনীয় কলদ্গ 

িরদ্নশন ক্লোদ্বর হদ্য় মখদ্লকেদ্লন । এেোিো , কতকন 70 এবং 80 এর দশদ্ির 

মশদ্ষর কদদ্ি হোয়দরোবোদ জুকনয়র এবং কসকনয়রদ্দর প্রকতকনকধত্ব িদ্রকেদ্লন এবং 

ভোরদ্তর হদ্য়ও মখদ্লকেদ্লন । 
 

তার  মমিতা  া উলতা চশমা -এর  নশ্যাম নায়  প্রয়াত িরলন  

অরভজ্ঞ মেরলরভশন অরভতনো র্নোম নায় , রযরন টিরভ রসররজ 'োর  মমহো 

 া উলো চশমা'য় নাটু্ট  া ার ভূরম ায় রবখ্যাে রেতলন, রেরন  যািাতরর  ারতণ 

মারা মেতলন । রেরন রবখ্যাে মশা 'োর  মমহো  া উলো চশমায়' নতোবরলাল 

প্রভাশঙ্কর উনধাইওয়ালা ওরতি নটু্ট  া ার চররতি অরভনয়  রার জন্য পরররচে 

রেতলন। এো়িা রেরন 100 টিরও মবরশ গুজরাটি এবং রহরি চলরচ্চতি ও প্রায় 350 

টি রহরি মেরলরভশন রসররয়াতল  াজ  তরতেন। 
 

 

অটল বাজপা়েীে প্রাক্তন প্রাইরভট মসরক্রটােী শমক্ত মসনহা 

প্র়োত হর়েরেন  

প্রয়োত প্রোক্তন প্রধোনিন্ত্রী অটল কবহোরী বোজপোয়ীর প্রোক্তন আিলো এবং কশক্ষোকবদ 

শকক্ত কসনহো প্রয়োত হদ্য়দ্েন । শকক্ত কসনহো 1979 ব্যোদ্চর আইএএস অকফসোর 

এবং কতকন মনদ্হরু মিদ্িোকরয়োল কিউকজয়োি অযোন্ড লোইদ্িকরর (NMML) প্রোক্তন 

পকরচোলিও কেদ্লন। কতকন 1996 মেদ্ি 1999 সোদ্লর সিয়িোদ্ল বোজপোয়ীর 

সোদ্ে র্কনষ্ঠভোদ্ব িোজ িদ্রকেদ্লন এবং 'Vajpayee: The Years That 

Changed India' নোদ্ি এিটি সৃ্মকতিেো কলদ্খকেদ্লন। 
 

োমা়েরণ 'োবন' চমেরে সবশামধক পমেমচত 'অেমবন্দ মেরবদী' 

প্র়োত হরলন  

প্রবীে মটকলকভশন অকভদ্নতো অরকবন্দ কেদ্বদী, ক কন রোিোনন্দ সোগদ্রর টিকভ 

কসকরয়োল রোিোয়দ্ে অসুর-রোজো রোবদ্ের আইিকনি ভূকিিোর জন্য কবখ্যোত, কতকন 

সম্প্রীকত প্রয়োত হদ্লন । িৃতুযিোদ্ল তোাঁ র বয়স কেল 82 বের । কতকন রোজবনকতি 

মক্ষদ্ে গুজরোদ্টর সবরিোঠো কনবেোচনদ্িদ্ন্দ্রর সোংসদ কহদ্সদ্বও দোকয়ত্ব পোলন 

িদ্রকেদ্লন এবং কতকন 1991-96 সোল প েন্ত সংসদ্দর দোকয়ত্ব পোলন িদ্রকেদ্লন। 

কতকন 2002 মেদ্ি 2003 প েন্ত মসিোল মবোডে  অব কফল্ম সোটিে কফদ্িশন (CBFC) 

এর ভোরপ্রোপ্ত মচয়োরম্যোন কহদ্সদ্ব দোকয়ত্ব পোলন িদ্রন। 

 

Defence News 
 

ভারত-শ্রীলঙ্কার মযৌথ এক্সারসাইজ 'Mitra Shakti 21' -এর জন্য 

ভারতীয় দল রওনা িরয়রে 

ভারে-শ্রীলঙ্কা রদ্বপারক্ষ  মযৌর্ মহ়িা "Mitra Shakti-21" এর 8ম সংিরণ 

2021 সাতলর 4 মর্ত  15 অতটাবর শ্রীলঙ্কার আমপা়িা  মব্যাে মট্ররনং িুতল 

অনুরষ্ঠে হতে চতলতে । এই মহ়িার প্রধান উতেে হল উভয় মদতশর 

মসনাবারহনীর মতে জরঙ্গবাদ রবতরাধী ও সন্ত্রাসবাদ রবতরাধী অরভযাতনর সতবঘাত্তম 

মহ়িাত  ভাে  তর মনওয়া এবং দরক্ষণ এশীয় মদশগুরলর মতে সি ঘ ত  আরও 

দৃঢ়  রা। 
 

এক্সারসাইজটি সম্পর ে : 

এক্সারসাইজটি এ টি আন্তজঘ ারে   াউন্টার ইনসাতজঘ রি এবং  াউন্টার 

মেতরাররজম পররতবতশ সাব-ইউরনে পযঘাতয় ম ৌশলেে স্ততরর অপাতরশনগুরলত  

অন্তভুঘ ি  রতব এবং দরক্ষণ এশীয় মদশগুরলর মতে সি ঘ ত  আরও দৃ়ি  রতব। 
 

5ম ভােত-জাপান মবপামক্ষক সামুমদ্রক মহ়ো 'JIMEX-21' শুরু 

হর়েরে 

ভোরত -জোপোন মিকরটোইি কিপোকক্ষি এক্সোরসোইজ JIMEX এর পঞ্চি সংিরে 

আরব সোগদ্র 06 মেদ্ি 08 অদ্ক্টোবর 2021 প েন্ত অনুকষ্ঠত হদ্য়কেল। ভোরতীয় 

মনৌবোকহনী মদশীয়ভোদ্ব কনকিেত গোইদ্ডড কিসোইল কিলে মডস্ট্রয়োর, গোইদ্ডড 

কিসোইল কিদ্গট মতগ, P8I লং মরি মিকরটোইি মপদ্ট্রোল এয়োরিোফট, ডকনেয়োর 

মিকরটোইি মপদ্ট্রোল এয়োরিোফট এবং কিগ 29K ফোইটোর এয়োরিোফট িোরো 

প্রকতকনকধত্ব হয় । 
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JIMEX সম্পরকশ : 

• 2012 সোল মেদ্ি ভোরতীয় মনৌবোকহনী (IN) এবং জোপোন মিকরটোইি মসলফ-

কডদ্ফন্স মফোদ্সের (JMSDF) িদ্ধ্য JIMEX কসকরদ্জর িহিো অনুকষ্ঠত 

হদ্চ্ছ। 
 

ভােত এবং ইউনাইরটে মকংেরমে মকাম্পামন স্তরেে মর্ৌথ 

সামমেক মহ়ো ‘আমজ়ো ও়োমে়েে’ শুরু হর়েরে 

উিরোখদ্ের মচৌবোকতয়োদ্ত ভোরত এবং ইউনোইদ্টড কিংডদ্ির ম ৌে মিোম্পোকন 

স্তদ্রর সোিকরি প্রকশক্ষে আকজয়ো ওয়োকরয়দ্রর ষষ্ঠ সংিরে শুরু হদ্য়দ্ে। 

এক্সোরসোইজটি বনু্ধত্বপূেে কবদ্দশী মদশগুকলর সোদ্ে ইন্টোরঅপোরোকবকলটি এবং দক্ষতো 

ভোগ িদ্র মনওয়োর উদ্েদ্শ্য সংগঠিত হদ্য়দ্ে । মসনোবোকহনী এদ্ি অপদ্রর অস্ত্র, 

সরিোি, মিৌশল, ইতযোকদর সোদ্ে কনদ্জদ্দর পকরকচত িরদ্ব। 

দুই মদদ্শর মসনোরো তোদ্দর কনজ কনজ মদদ্শ মবশ িদ্য়িটি সোিকরি অকভ োন এবং 

কবদ্দদ্শ ব্যস্ততোর সিয় তোরো ম  অকভজ্ঞতোগুকল কশদ্খদ্ে তো ভোগ িদ্র মনদ্ব। 

এিটি আধো-শহুদ্র পকরদ্বদ্শ ম ৌে সোিকরি অকভ োন চোলোদ্নোর মক্ষদ্ে উভয় 

বোকহনীর িিেক্ষিতো  োচোই িরোর জন্য 48 র্ণ্টোর িদ্ঠোর এক্সোরসোইদ্জর িধ্য কদদ্য় 

িহিোটি মশষ হদ্ব। 
 

ভােত-মামকশ ন মর্ৌথ সামমেক মহ়োে 17 তম সংস্কেণ “Ex Yudh 

Abhyas 2021" অনুমষ্ঠত হরত চরলরে  

ভোরতীয় মসনোবোকহনী এবং িোকিে ন মসনোবোকহনীর িদ্ধ্য ম ৌে সোিকরি প্রকশক্ষে 

িহিো "Ex Yudh Abhyas 2021" এর 17 তি সংিরে, 2021 সোদ্লর 15 

মেদ্ি 29 অদ্ক্টোবর িোকিে ন  ুক্তরোদ্ষ্ট্রর আলোিোর জদ্য়ন্ট মবস এলদ্িনডফে  

করচোডে সদ্ন অনুকষ্ঠত চদ্লদ্ে । ভোরতীয় দল এিটি  

পদোকতি তসন্যবোকহনী ব্যোটোকলয়ন গ্রুদ্পর 350 জন িিী কনদ্য় গঠিত হদ্ব। 
 

োমশ়ো-চীন জাপান সার্রে মনৌ-মহ়ো “Joint Sea 2021” 

পমেচামলত করেরে 

রোকশয়ো ও চীদ্নর ম ৌে মনৌ িহিো “Joint Sea 2021” 14 অদ্ক্টোবর, 2021 সোদ্ল 

রোকশয়োর কপটোর য মেট উপসোগদ্র শুরু হদ্য়দ্ে। সকেকলত বোকহনী শত্রু পৃষ্ঠ জোহোজ 

অনুিরে এবং বোয়ু-প্রকতরক্ষো িহিো অনুকষ্ঠত িরোর লদ্ক্ষয পকরিকেত লক্ষযবস্তুদ্ত 

শুটিং অনুশীলন িরদ্ব। 

রোকশয়োর রোষ্ট্রীয় সংবোদ সংস্থো TASS জোকনদ্য়দ্ে ম , িহিোটি 'Joint Sea’ 2021' 

-এর অংশ কহসোদ্ব পকরচোকলত হদ্চ্ছ,  ো 2012 সোল মেদ্ি দুই বোকহনীর িদ্ধ্য 

কিপোকক্ষি মনৌ -িহিো ধোরোবোকহিভোদ্ব অনুকষ্ঠত হদ্চ্ছ । 
 

ফ্রাি সামমেক মর্ার্ারর্ার্ স্যারটলাইট "Syracuse 4A" এে 

উৎরক্ষপণ করেরে 

িোন্স সফলভোদ্ব ‘Syracuse 4A’ নোদ্ি এিটি অতযোধুকনি স্যোদ্টলোইট 

উৎদ্ক্ষপে িদ্রদ্ে,  ো ফরোকস গুয়োনোর মিৌরউ মেদ্ি আকরয়োন-5 রদ্িদ্টর 

িোধ্যদ্ি পোঠোদ্নো হদ্য়কেল। এটি কবশ্বজুদ্ি িোদ্ন্সর সশস্ত্র বোকহনীদ্ি দ্রুত এবং 

কনরোপদ্দ ম োগোদ্ োগ িরোর অনুিকত মদওয়োর জন্য কডজোইন িরো হদ্য়দ্ে। 

স্যোদ্টলোইটটি তোর আদ্শপোদ্শর সোদ্ভে  িরদ্ত পোদ্র এবং আিিে মেদ্ি বোাঁ চদ্ত 

কনদ্জদ্ি সরোদ্ত সক্ষি | 
 

ভােত সিলভারব "অমি-5" ব্যামলমটক মক্ষপণাস্ত্র পেীক্ষা 

করেরে 

কডদ্ফন্স করসোচে  অযোন্ড মডদ্ভলপদ্িন্ট অগেোনোইদ্জশন (DRDO) ওকিশোর 

এ.কপ.দ্জ আবদুল িোলোি িীপ মেদ্ি 27 অদ্ক্টোবর, 2021 তোকরদ্খ সোরদ্ফস-টু-

সোদ্ফে স ব্যোকলকিি কিসোইল অকগ্ন-5 এর সফল পরীক্ষো িদ্রদ্ে । অকগ্ন-5 এিটি 

পোরিোেকবি-সক্ষি ইন্টোর-িকন্টদ্নন্টোল ব্যোকলকিি কিসোইল(ICBM),  ো এিটি 

কতন-প েোদ্য়র িঠিন-জ্বোলোনী ইকিন ব্যবহোর িদ্র। মক্ষপেোস্ত্রটি অতযন্ত উচ্চ িোেোর 

(5,000 কিদ্লোকিটোর প েন্ত) দূরদ্ত্বর লক্ষযবস্তুদ্ত কনভুে লতোর সোদ্ে আর্োত হোনদ্ত 

পোদ্র। 

মদশীয়ভোদ্ব ততকর সোরদ্ফস টু সোরদ্ফস কিসোইল অকগ্ন-5 পোাঁ চ হোজোর 

কিদ্লোকিটোদ্রর মবকশ দূদ্রর লক্ষযবস্তুদ্ত আর্োত হোনদ্ত সক্ষি। এটি প্রোয় 17-

কিটোর দীর্ে, 2-কিটোর চওিো | মক্ষপেোস্ত্রটি এি টদ্নর মবকশ ওজদ্নর পোরিোেকবি 

ওয়োরদ্হড বহন িরদ্ত পোদ্র।  
 

DRDO সিলভারব এক্সরপরিবল এমে়োল টারর্শট 'অভযাস' 

পেীক্ষা করেরে 

কডদ্ফন্স করসোচে  অযোন্ড মডদ্ভলপদ্িন্ট অগেোনোইদ্জশন (DRDO) ওকিশোর 

বদ্িোপসোগদ্রর উপকূদ্ল চকন্ডপুদ্রর ইকন্টদ্েদ্টড মটি মরি (ITR) মেদ্ি হোই-

কেড এক্সদ্পদ্ন্ডবল একরয়োল টোদ্গেট (HEAT)- 'অভযোস' -এর সফলভোদ্ব 

ফ্লোইট-পরীক্ষো িদ্রদ্ে। টোদ্গেট কবিোনটি কনদ্দে শনো এবং কনয়ন্ত্রদ্ের জন্য ফ্লোইট 

িদ্িোল িকম্পউটোর (FCC) সহ ন্যোকভদ্গশন এর জন্য MEMS- কভকিি 

ইনটোকরয়োল ন্যোকভদ্গশন কসদ্িি (INS)কদদ্য় সকিত। 
 

অভযাস সম্পরকশ : 

ABHYAS ভোরতীয় সশস্ত্র বোকহনীর জন্য DRDO ল্যোবদ্রটকর, অযোদ্রোনটিিযোল 

মডদ্ভলপদ্িন্ট এিোবকলশদ্িন্ট (ADE), মবিোলুরু িোরো কডজোইন এবং 

মডদ্ভলপ িরো হদ্য়দ্ে। কবকভন্ন মক্ষপেোস্ত্র ব্যবস্থোর িূল্যোয়দ্নর জন্য অভযোসদ্ি 

ব্যবহোর িরো ম দ্ত পোদ্র।এটি সমূ্পেে অদ্টোনিোস ফ্লোইট কহদ্সদ্ব মপ্রোেোি িরো 

হদ্য়দ্ে। 
 

ভােতী়ে মনৌবামহনী অিরশাে মসমলং মের্াট্টা চালু করেরে 

আজোদী িো অিৃত িদ্হোৎসব উদ োপদ্নর অংশ কহদ্সদ্ব ভোরতীয় মনৌবোকহনী মিোকচ 

মেদ্ি মগোয়ো প েন্ত এিটি অফদ্শোর মসকলং মরগোট্টোর আদ্য়োজন িদ্রদ্ে । ইকন্ডয়োন 

মনভোল মসকলং অযোদ্সোকসদ্য়শদ্নর (INSA) তত্ত্বোবধোদ্ন আদ্য়োকজত এই ইদ্ভদ্ন্ট 

েয়টি ইকন্ডয়োন নোভোল মসইকলং মভদ্সল (INSV) অংশ মনদ্ব,  োর িদ্ধ্য চোরটি 

40 ফুটোর এবং দুইটি 56 ফুটোদ্রর মভদ্সল েোিদ্ব।  
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Books & Authors 
 

প্রাক্তন SBI প্রধান েজনীশ কুমাে 'য কারটামে়োন অি োট' 

নামক সৃ্মমতকথা মলরখরেন 

মিট ব্যোঙ্ক অফ ইকন্ডয়োর (SBI) প্রোক্তন মচয়োরম্যোন রজনীশ কুিোর ‘য 

িোদ্িোকডয়োন অব ট্রোি’ নোিি সৃ্মকতচোরে কলদ্খদ্েন । বইটি প্রিোশ িদ্রদ্ে 

মপিুইন রোদ্ন্ডোি হোউস ইকন্ডয়ো। এটির িোধ্যদ্ি আিোদ্দর মদদ্শর আকেেি ব্যবস্থো 

িীভোদ্ব িোজ িদ্র তোর এিটি কবরল অন্তদৃেকি কদদ্য়দ্েন । 
 

জ়েমতথশ োও েমচত "Economist Gandhi" -নামক একটি বই 

প্রকামশত হর়েরে  

ভোরতীয় উদ্যোক্তো এবং মলখি জয়কের রোও ( ক কন মজকর রোও নোদ্ি পকরকচত 

কেদ্লন ) িহোত্মো গোন্ধীর উপর “Economist Gandhi: The Roots and the 

Relevance of the Political Economy of the Mahatma" নোিি এিটি 

বই মলদ্খন । জয়কের রোও সফটওয়যোর মিোম্পোকন Mphasis এর প্রকতষ্ঠোতো এবং 

প্রোক্তন কসইও। 

বইটির িোধ্যদ্ি িহোত্মো গোন্ধীর অেেবনকতি দশেন এবং তোর লুিোদ্নো ব্যকক্তদ্ত্বর 

কদিটি প্রিোশ িরো হদ্য়দ্ে । বইটি প্রিোশ িদ্রদ্ে Penguin Random House 

India। 
 

মদব্যা দরিে মলখা 'Stars In My Sky' নামক একটি নতুন বই 

প্রকামশত হর়েরে 

জোতীয় পুরিোরপ্রোপ্ত অকভদ্নেী কদব্যো দি তোর মলখো " The Stars in My Sky: 

Those Who Brightened My Film Journey " নোিি কিতীয় বই প্রিোকশত 

হদ্য়দ্ে | মপিুইন র্যোন্ডি হোউস ইকন্ডয়ো (PRHI) প্রিোকশত বইটি 25 অদ্ক্টোবর, 

2021 তোকরদ্খ প্রিোশ িরো হদ্ব। কদব্যো দদ্ির নতুন এই বইটিদ্ত কদব্যো দি 

বকলউদ্ডর কিেু গুেী ব্যকক্তর সোদ্ে তোর অকভজ্ঞতো মশয়োর িদ্রদ্েন,  োরো তোর 

চলকচ্চে জীবদ্ন গুরুত্বপূেে ভূকিিো পোলন িদ্রকেদ্লন। 
 

গুলজাে “Actually… I Met Them: A Memoir” নামক 

একটি বই মলরখরেন" 

কিংবদন্তী ভোরতীয় িকব-গীকতিোর-পকরচোলি গুলজোর “Actually… I Met 

Them: A Memoir” নোিি এিটি বই কলদ্খদ্েন | Penguin Random 

House India বইটি প্রিোকশত িদ্রদ্ে| এই বইদ্ত গুলজোর কিদ্শোর কুিোর, কবিল 

রোয়, ঋকিি র্টি, হৃকষদ্িশ িুদ্খোপোধ্যোয় এবং িহোদ্শ্বতো মদবীর িদ্তো 

কিংবদকন্ত সম্পদ্িে  অদ্নি িজোর অজোনো তথ্য মশয়োর িদ্রদ্েন। 
 

অধ্যাপক শারি মকদও়োইর়েে মলখা ‘Sir Syed Ahmad 

Khan: Reason, Religion And Nation’ নামক একটি 

প্রকামশত হর়েরে 

সোকহতয আিোদ্দকি পুরিোরপ্রোপ্ত অধ্যোপি শোদ্ফ কিদওয়োই " Sir Syed Ahmad 

Khan: Reason, Religion And Nation " নোিি এিটি নতুন বইদ্য়র রচনো 

িদ্রদ্েন। বইটির উদ্েশ্য হল আকলগি িুসকলি কবশ্বকবযোলদ্য় পকরেত হওয়ো 

িহদ্িডোন অযোংদ্লো-ওকরদ্য়ন্টোল িদ্লদ্জর প্রকতষ্ঠোতো স্যোর তসয়দ আহিদ 

খোনদ্ি কবদ্েষে িরো। 

বইটি রুটদ্লজ ইকন্ডয়ো প্রিোশ িদ্রদ্ে। বইটির প্রোরকম্ভি িেো কলদ্খদ্েন অধ্যোপি 

ইরফোন হোকবব। বইটি স্যোর তসয়দ আহিদ খোদ্নর 204 তি জন্মবোকষেিী (17 

অদ্ক্টোবর 2021) এর আদ্গ প্রিোশ িরো হদ্য়কেল। 
 

োমস্কন বরিে মলখা " Writing for My Life " প্রকামশত হর়েরে 

মলখি রোকিন বদ্ন্ডর এিটি িোব্যেন্থ "রোইটিং ফর িোই লোইফ" প্রিোকশত হদ্য়দ্ে। 

বইটিদ্ত রদ্য়দ্ে রোকিন বদ্ন্ডর মলখো কিেু অনুিরেীয় গে, প্রবন্ধ, িকবতো এবং 

সৃ্মকত। এই িোব্যেন্থটি রোকিন বদ্ন্ডর প্রেি িোব্যেন্থ " The Best of Ruskin Bond 

" এর 25 বের পদ্র প্রিোকশত হদ্য়দ্ে। এই সংিলদ্নর জন্য বোেোই িদ্রদ্েন বন্ড 

কনদ্জই এবং তোর সম্পোদি মপ্রিোঙ্ক মগোস্বোিী। রোকিন বন্ড কিটিশ বংদ্শোদ্ভূত 

এিজন ভোরতীয় মলখি। তোর প্রেি উপন্যোস ‘The Room on the Roof’ | 
 

মচদানন্দ োজেট্টাে " Kamala Harris: Phenomenal 

Woman " নামক একটি নতুন বই প্রকামশত হর়েরে 

কবখ্যোত সোংবোকদি এবং মলখি কচদোনন্দ রোজর্ট্টো " Kamala Harris: 

Phenomenal Woman" নোিি এিটি নতুন বই কলদ্খদ্েন,  ো িোকিে ন 

 ুক্তরোদ্ষ্ট্রর(USA) প্রেি িকহলো ভোইস মপ্রকসদ্ডন্ট িিলো হযোকরদ্সর জীবনী। 

বইটিদ্ত িিলো হযোকরদ্সর জীবদ্নর কবকভন্ন র্টনো তুদ্ল ধরো হদ্য়দ্ে | 
 

েরমশ মপাখমে়োল তাে মলখা ‘AIIMS Mein Ek Jang Ladte 

Hue ' নামক একটি বই প্রধানমন্ত্রী মমাদীরক উপহাে মদর়েরেন 

প্রোক্তন মিন্দ্রীয় কশক্ষোিন্ত্রী রদ্িশ মপোখকরয়োল কনশঙ্ক কদকিদ্ত প্রধোনিন্ত্রী নদ্রন্দ্র 

মিোদীদ্ি তোাঁ র মলখো ‘AIIMS Mein Ek Jang Ladte Hue' নোিি এিটি বই 

উপহোর কদদ্য়দ্েন। বইটি মপোখকরয়োল কলদ্খকেদ্লন  খন কতকন কদকির AIIMS-এ 

COVID-19 এর সোদ্ে লিোই িরকেদ্লন। বইটি প্রিোশ িদ্রদ্ে প্রভোত প্রিোশন 

প্রোইদ্ভট কলকিদ্টড।  
 

মভএস শ্রীমনবাসরনে "য অমেমজন মটামে অি ইমি়ো’স মটটস" 

নারম একটি বই প্রকামশত হর়েরে 

‘য অকরকজন মিোকর অফ ইকন্ডয়ো’স মিটস’ কশদ্রোনোদ্ির বইটি কলদ্খদ্েন 

মভঙ্কটরোর্বন সুভো শ্রীকনবোসন এবং প্রিোশ িদ্রদ্েন মপিুইন র্যোন্ডি হোউস ইকন্ডয়ো 

(PRHI)। এটি ভোরদ্তর 28 টি রোজয এবং 8 টি মিন্দ্রশোকসত অঞ্চদ্লর জন্ম কনদ্য় 

এিটি গে। এেোিোও, তোদ্দর িিোগত পকরবতে ন। মভঙ্কটরোর্বন সুভো শ্রীকনবোসন 

িেেোটদ্ির মবিোলুরুর এিজন মলখি, অকভদ্নতো। এটি তোর প্রেি নন-কফিশন 

বই। 
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Miscellaneous 
 

GI টযার্ প্রাপ্ত মমমষ্ট খাবাে মমমহদানা বাহারেরন েপ্তামন কো 

হর়েরে 

কজআই টযোগপ্রোপ্ত কিকি খোবোর কিকহদোনো পকিিবদ্ির বধেিোন মেদ্ি বোহদ্রদ্ন 

রপ্তোকন িরো হদ্য়দ্ে। এই উদ্যোগটি কবশ্বব্যোপী ভোরদ্তর কবকভন্ন রোদ্জযর এবং কজআই 

টযোগ ুক্ত পেগুকলদ্ি প্রচোর িরোর উদ্েদ্শ্য চোলু িরো হদ্য়দ্ে । িলিোতো 

APEDA কনবকন্ধত M/S DM এন্টোরপ্রোইজ িোরো পেটি রপ্তোকন িরো হদ্য়কেল। 

পকিিবদ্ির বধেিোন 2017 সোদ্ল কিকহদোনো কিকির জন্য GI টযোগ মপদ্য়কেল।  
 

CoinDCX মক্ররো সরচতনতা বা়োরত অমমতাভ বিনরক 

মনর়োর্ করেরে  

কিদ্েো িোদ্রকন্স সম্পদ্িে  সদ্চতনতো েিোদ্ত কিদ্েো এক্সদ্চি ‘CoinDCX’ 

অকিতোভ বচ্চনদ্ি িযোন্ড অযোেোদ্সডর কহদ্সদ্ব কনদ্য়োগ িদ্রদ্ে। এই সহদ্ োকগতোর 

িোধ্যদ্ি CoinDCX কিদ্েো সেদ্ন্ধ সদ্চতনতো বোিোদ্ত চোয় এবং এটিদ্ি এিটি 

উদীয়িোন সম্পদ কহসোদ্ব জনকপ্রয় িরদ্ত চোয়। কিদ্েোদ্ি সবোর িোদ্ে 

অযোদ্ক্সসদ্ োগ্য িরোই হল CoinDCX এর প্রধোন উদ্েশ্য ।  
 

মোনাল্ড োম্প Truth Social নারম একটি মসাোল মমমে়ো 

প্ল্যাটিমশ চালু কেরত চরলরেন 

মডোনোল্ড ট্রোম্প TRUTH Social নোদ্ি এিটি মসোশ্যোল কিকডয়ো প্ল্যোটফিে চোলু 

িরোর পকরিেনোর মর্োষেো িদ্রদ্েন,  ো আগোিী বেদ্রর প্রেি কদদ্ি চোলু হদ্ত 

চদ্লদ্ে । TRUTH Social ট্রোম্প কিকডয়ো অযোন্ড মটিদ্নোলকজ গ্রুপ নোদ্ি এিটি 

নতুন উদ্যোদ্গর অংশ হদ্ব। কতকন এিন এিটি প্ল্যোটফিে ততকর িরদ্ত চোন  ো 

টুইটোর বো মফসবুদ্ির প্রকতিন্দ্বী হদ্ব| 
 

মাকশ  জুকােবার্শ ‘রিসবুক’-এে নাম পমেবতশ ন করে ‘মমটা’ 

নামকেণ করেরেন 

মফসবুিদ্ি এখন মেদ্ি ‘Meta’ বলো হদ্ব | এেোিো " metaverse" নোদ্ি এিটি 

করিযোন্ড ততরী িরো হদ্ব,  ো এিটি ভোচুে য়োল পকরদ্বশ ততকরর উপর মফোিোস িরদ্ব 

| এটি মিোবোইল ইন্টোরদ্নদ্টর উিরসূকর হদ্ত চদ্লদ্ে । নোি পকরবতে ন িরোর এই 

পকরিেনোটি ‘Verge’ িোরো সবেপ্রেি করদ্পোটে  িরো হদ্য়কেল, মসটি Facebook-

এর জন্য এিটি উদ্িখদ্ োগ্য করিযোন্ড, কিন্তু এটি প্রেি নয়। 2019 সোদ্ল এটি 

মিোম্পোকন এবং এর মসোশ্যোল অযোদ্পর িদ্ধ্য পোেেিয ততকর িরদ্ত এিটি নতুন 

মলোদ্গো চোলু িদ্রদ্ে। 
 

 
 
 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-ebooks/8902/general-knowledge-ebook-in-bengali-for-general-competitive-exams

