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National News in Bengali 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদি মেইলেতে অসমীযা অদিধান মেমল ালের একটি 

 দি তেয়েয়েন  

নয়াদিদিতে জযন্ত বড়ুয়া প্রধ়ানমন্ত্রী নতেন্দ্র মম়ািীতে মেইতেতে অসমীয়া অদিধ়ান 

মেমতে়াতেে এেটি অন়ুদেদি দিতযতেন । জযন্ত বড়ুয়া এবং ে়াে সেেমীে়া ে়াতিে 

প্রতেষ্ট়াে জন্য প্রধ়ানমন্ত্রী মম়ািীে ে়াে মেতে প্রেংস়া মিতযতেন । অসমীয়া 

অদিধ়ান মেমতে়াশ ঊনদবংে েে়াব্দীতে প্রে়াদেে হওয়া অসমীয়া অদিধ়ানগুদেে 

মতে এেটি। সবব়ানন্দ বন্দে, মনৌিদেবেন ও জেিে মন্ত্রী সতন়ায়াে সে অন্য়ান্য 

আদধে়াদেেে়া এই অন়ুষ্ঠ়াতন উিদিে দেতেন। 
 

সমস্ত প্রদেত ়াদিে়ামূেে িেীক্ষ়াে জন্য গুরুত্বিূর্ব েথ্য়: 

• আস়াতমে ে়াজধ়ানী: দিসিুর 

• আস়াতমে ম়ুখ্যমন্ত্রীীঃ ডাাঃ দেমন্ত দিশ্বা সরমা 

• আস়াতমে ে়াজযি়াে: অধ্যাি  জগিীে মুখী 

 

International News in Bengali 
 

গাদজযািালি ইসরালযদে দূতািাস দ্বারা ঋতুস্রালির স্বালযের জন্য " 

সরাস " প্র ল্প চােু  রা েলযলে 

স়াশ্রযী মূতেে এবং িদেতবে ব়ান্ধব স্য়াদনট়াদে ন্য়ািদেন, "সে়াস" তেরী করার ফলে 

গ্র়াতমে মদেে়াে়া গাদজযািালির 27 বেে বযসী উজম়া ে়াজদমতে সম্মান 

জাননলয়লে ৷ NGO ‘খ়ুদেে’ স়াতে চুনি কলর ি়ােতে ইসরালযদে দূতািালসর 

উতয়াি "সরাস" প্রেতেে অংে নহসালে এটি চােু কলরলে,  ়াে েক্ষয হে 

ঋেুস্রালের স্ব়ািয এবং িদেষ্ক়াে-িদেচ্ছন্নে়া সম্পতেব  সতেেনে়া বৃদি েে়া এবং 

মদেে়াতিে িক্ষে়া ও সক্ষমে়া উন্নে েে়া | 

 

State News in Bengali 
 

নাগাল্যান্ড মজে দিিাগ মমািাইে োদজরা অোদিল েন চােু  লরলে 

 ারাগায়েে  মীলির জন্য মমািাইে উিদযদত অোদিল েন চােু  রার 

মধ্য দিয়ে নাগাল্যান্ড মজে দিিাগ দিদজট়াে হলয়লে । ে়াে়াি়াে, ম়ুদ্রর্ ও 

মেেন়াদে দবষযে উিতিষ্ট়া এইে ে়াইদযং মজে়া ে়াে়াি়াে মে়াদেম়ায দপ্রজন 

স্টাফ অোলেনলডন্স অোি ে়াে়ু েতেতে । মম়াব়াইে অয়ািটি এতেেদজে 

মটেতন়ােদজ সদেউেন প্র়াইতিট দেদমতটতিে সেত ়াদিে়ায ে়াজয ে়াে়া দবি়াি 

দ্ব়াে়া চােু করা েতযদেে । 
 

সমস্ত প্রদতল াদগতামূে  িরীক্ষার জন্য গুরুত্বিূর্ণ েথ্ে: 

• ন়াি়াে়াতেে ে়াজধ়ানী: মে়াদেম়া; 

• ন়াি়াে়াতেে ম়ুখ্যমন্ত্রী: দনদিউ দেও; 

• ন়াি়াে়াতেে ে়াজযি়াে: জিিীে ম়ুখী (অদেদেক্ত ি়াদযত্ব)। 
 

তাদমেনাডুলত তিয়েে প্রথম ডুগং সংরক্ষর্ দরজািণ  তেেী হয়েয়ে 

তাদমেনাডু োজ্য 448 িগণ দেতে়াদমট়াে এে়াে়া দনতয গঠিে ে়াঞ্জ়াি়ু ে এবং 

ি়ুদুতে়াট্ট়াই মজে়াে উিকূেীয জেতে েি়াে েতে ‘িল্ক মব’ - মে মিতেে প্রেম 

'ডুগং  নজারলিেন দরজািণ ' ম াষর্া  লরলে । 2021 স়াতেে মসতেম্বতে 

ে়াদমেন়াড়ু সেে়াে ( GoTN ) দবিন্ন ি়ু িং প্রজ়াদে এবং এে স়াম়ুদদ্রে 

আব়াসিেগুদেতে েক্ষ়া েে়াে জন্য ি়াল্ক মব অঞ্চতে 'ি়ু িং সংেক্ষর্ দেজ়ািব ' 

প্রদেষ্ঠ়াে ধ়াের়্া শুরু েতেদেে । বেব ম়াতন, ি়ােতে প্র়ায 240 টি ডুগং রলযলে 

এবং ে়াতিে মবদেেি়ািই ে়াদমেন়াড়ু উিকূতে (ি়াে মব অঞ্চে) ি়াওয়া  ়ায। 
 

সমস্ত প্রদতল াদগতামূে  িরীক্ষার জন্য গুরুত্বিূর্ণ েথ্ে: 

• ে়াদমেন়াড়ুে ে়াজধ়ানী: মেন্ন়াই; 

• ে়াদমেন়াড়ুে ম়ুখ্যমন্ত্রী: এম মে েয়াদেন; 

• ে়াদমেন়াড়ুে ে়াজযি়াে: আেএন েদব। 

 

Economy News in Bengali 
 

রুদি সিণ ালের সিণদনম্ন 80.79 েুুঁ লযলে 

প্র়ায স়াে ম়াতসে মতে ম়াদেব ন িে়াতেে দবসালেলে রুনে সিণ ালের সিণদনম্ন 

80.79 েুুঁ লযলে । রুদি িে়াে প্রদে 80 এে মনস্ত়াদিে স্তে স্পেব েতেতে, দেন্তু 

দবতিেী েেদবে বদেষ্ক়াে এবং অিদেতে়াদধে মেতেে ি়াম বৃদিে ফলে, 79.98-এর 

নকেুটা ননলচ বন্ধ েতযতে। 
 

 

Agreement News in Bengali 
 

ইদি চাদজণ ং িদর াঠালমা যািলনর জন্য দেলরা মলো িণ HPCL-এর 

সালথ চুদিিদ্ধ হয়েয়ে 

Hero MotoCorp মিলে ববদুযদেে দুই ে়াে়াে জন্য ে়াদজব ং িদেে়াঠ়াতম়া ি়ািন 

েেতে দেনু্দস্তান মিলরাদেযাম  লিণালরেন দেদমলেলডর স়াতে ে়াে 

দমদেতযতে । উতয়াতিে এেটি অংে দেস়াতব, দুটি মে়াম্প়াদন প্রেতম দেন্দ়ুস্ত়ান 

মিতর়াদেয়াম েতিব়াতেেতনে(HPCL) দবযম়ান মনটওয়াতেব ে মেেনগুদেতে 

ে়াদজব ং িদেে়াঠ়াতম়া ি়ািন েেতব এেং িেবেীকালে সমূ্পেে ব্যবস়াে স়ুত ়াতিে 

জন্য সেত ়াদিে়াতে প্রস়াদেে করলে | 
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সমস্ত প্রদতল াদগতামূে  িরীক্ষার জন্য গুরুত্বিূর্ণ েথ্ে: 

• Hero MotoCorp প্রদেদষ্ঠে: 19 জ়ান়ুয়ােী 1984; 

• Hero MotoCorp এে প্রদেষ্ঠ়াে়া: দেজতম়ােন ে়াে ম়ুঞ্জ়াে ; 

• Hero MotoCorp মেিতে়ায়াটব ়াে: নে়ু ন দিদি; 

• Hero MotoCorp CEO: িবন ম়ুঞ্জ়াে। 
 

প্রদতরক্ষা মন্ত্র  BoB এিং HDFC এর সালথ এ টি সমল াতা 

স্মার  স্বাক্ষর  লরলে 

মিেব্যািী 17 েক্ষ প্রদেেক্ষ়া মিনেনতি়ািীতিে ে়াতে মিৌৌঁে়াতন়াে জন্য, 

প্রদেেক্ষ়া মন্ত্রে মিনেন প্রোসলনর উয়েয়ে SPARSH-দসলস্টম এে অংে 

দেস়াতব ব্য়াঙ্ক অি বতে়াি়া ( BoB ) এবং HDFC ব্যালের স়াতে এেটি সমত ়াে়া 

স্ম়ােে স্ব়াক্ষে েতেতে ৷ প্রদেেক্ষ়া সদেব িক্টে অজয কুম়াে বতেতেন ম , এই 

ম়াতসে মেষ ন়াি়াি, বদিে েক্ষ প্রদেেক্ষ়া মিনেনতি়ািীতিে মতে 17 েক্ষতে 

 ়ুক্ত েে়া েতব৷ 
 

সমস্ত প্রদেত ়াদিে়ামূেে িেীক্ষ়াে জন্য গুরুত্বিূর্ব েথ্য়: 

• প্রদেেক্ষ়া মন্ত্রী , ি়ােে সেে়াে : শ্রী রাজনাথ দসং 

• প্রদেেক্ষ়া সদেব, প্রদেেক্ষ়া মন্ত্রে : ডাঃ অজয কুমার 

• এইেদিএিদস ব্য়াতঙ্কে মেয়ােম্য়ান: অতনু চক্রিতী 

• ব্য়াঙ্ক অি বতে়াি়াে মেয়ােম্য়ান ( দিওদি ): ে়াসম়ুখ আদধযা 

 

Appointment News in Bengali 
 

GoI িরত োেল  ন্যােনাে মসন্টার ফর গুড গিলনণলন্সর নতুন 

দডদজ দেলসলি নাম রর্  লরলে   

গুজে়াট েয়াি়াতেে অবসেপ্র়াপ্ত েমবেেব ়া, িরত োেল  ন্যােনাে মসন্টার ফর 

গুড গিনণোন্স (NCGG)-এর মোিদরচাে  দেতসতব দনতয়াি করা েতযতে । 

িেে ে়াে, গুজে়াট েয়াি়াতেে 1988-ব্য়াতেে ি়ােেীয বন েমবেেব ়া, দিদিতে 

গুজে়াট সেে়াতেে আব়াদসে েদমেন়াে দেস়াতব নেনন ে়াজ েতেদেতেন এবং 

ে়াতজযে েৎে়ােীন ম়ুখ্যমন্ত্রী প্রধ়ানমন্ত্রী নতেন্দ্র মম়াদিে ঘদনষ্ঠ বতে িদেদেে । এে 

আতি, 2021 স়াতেে দিতসম্বতে, ে়ােতে মে়ােি়াতেে সদেব দেস়াতব দন ়ুক্ত েে়া 

েতযদেে। 
 

 

ম্যাক্স োইফ ইনু্সেলরন্স দক্রল োর মরাদেত েমণা এিং দরদত া 

সাজলিেল  েোন্ড অোম্বালসডর দেসালি মলনানীত  লরলে 

ম্যাক্স োইফ ইনু্সেলরন্স ম াম্পাদন দেদমলেড মস্প়াটব স আইেন এবং ি়ুরুষতিে 

ি়ােেীয দিতেট িতেে অদধন়াযে মরাদেত েমণা এবং ে়াে স্ত্রী দরদত া 

সাজলিেল  েয়াে অয়াম্ব়াতসিে দেতসতব ম াষর্া েতেতে । ম্য়াে ে়াইি দিতেট 

ে়ােে়া এবং ে়াে স্ত্রীে স়াতে দুই বেতেে অংেীি়াদেতত্ব স্ব়াক্ষে েতেতে,  ়াে়া 

এেসতে িিব ়ায আত্মপ্রে়াে েেতে। 

এই সেত ়াদিে়া েরুর্ প্রজতেে মতে জীবন বীম়া সম্পতেব  সতেেনে়া ব়াড়াতব 

এবং মে়াম্প়াদনতে আেও এদিতয ম তে স়াে়ায্য েেতব।  

 

সমস্ত প্রদতল াদগতামূে  িরীক্ষার জন্য গুরুত্বিূর্ণ েথ্ে: 

• ম্য়াে ে়াইি ইন্স়্ুযতেতন্স্ে এমদি এবং দসইও: প্রে়ান্ত দিি়াঠী; 

• সতবব়াচ্চ জীবন বীম়া প্রদেষ্ঠ়া: 2001; 

• ম্য়াে ে়াইি ইন্স়্ুযতেতন্স্ে সিে িপ্তে: নে়ু ন দিদি, দিদি। 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

26 মসলেম্বর, নাসার ডােণ  দমেন এ টি গ্রোরু্র সালথ সং ষণ  রলি 

িৃদেবীে দিতে ধ়াদবে গ্রে়ার়্ুগুদেতে সে়াতে ব্যবে়াে েে়া ম তে ি়াতে এমন এেটি 

গুরুত্বিূর্ব প্র ়ুদক্ত িেীক্ষ়া েে়াে জন্য, ি়াবে অয়াতেেতযি দেি়াইতেেেন মটে 

(DART) দমেন,  ়া ে়াে জীবতনে মেতষে ে়াে়াে়াদে, এেটি গ্রে়ার়্ুতে নগলয় ধাক্কা 

খালে । গ্রে়ার়্ু মে়াে়াে ়ানটি বৃেস্পদেে েি়াবধ়াতন এেটি িে ধতে ভ্রমর্ েতেতে, 

 ়া মসৌেজিতেে বৃেত্তম গ্রে। 26মে মসতেম্বে, মে়াে়াে ়ানটি ঘন্ট়ায 24,000 

দেতে়াদমট়াে িদেতে ভ্রমর্ েেতব ে়াের্ এটি দিি়াইতম়াস ব়াইন়াদে গ্রে়ার়্ু 

দসতেতমে স়াতে সংঘষব েেতব, মৃদুি়াতব ে়াে েক্ষিেতে দবে়ু যে েেতব এবং 

িদেবেব ন েেতব। 

 

সমস্ত প্রদেত ়াদিে়ামূেে িেীক্ষ়াে জন্য গুরুত্বিূর্ব েথ্য়: 

• ন়াস়াে সিে িপ্তে: ওযাদেংেন, দডদস, মাদ ণ ন  ুিরাষ্ট্র 

• ন়াস়া প্রে়াসে: দিে মনেসন 
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Schemes and Committees News in Bengali 
 

দিদির মেফলেন্যান্ট মজনালরে দি ম  সালক্সনা 'উই ম যার' 

 দমউদনটি িুদেদেং উলযাগ চােু  লরলেন 

মেিতটন্য়ান্ট মজন়াতেে দি ম  সালক্সনা এখালন 'উই ম যার' এ টি 

 দমউদনটি িুদেদেং উলযালগর উতদ্ব়াধন েতেন  ়াে উতেশ্য দেে দিদি 

িুদেলের দবদিন্ন িদেেেন়া সম্পতেব  সতেেনে়া েদডতয মিওয়া । প্রধ়ানমন্ত্রী নতেন্দ্র 

মম়াদিে 72েম জেদিন উিেতক্ষ ি়াদেে 'মসব়া দিবস' উিেতক্ষ ইদেয়া মিতট 

েেব ব্য িতে আতয়াদজে এেটি অন়ুষ্ঠ়াতন এই উতয়াতিে উতদ্ব়াধন েে়া েতযতে । 

এই উতয়াতিে উতেশ্য েে সমন্বয বজ়ায ে়াখতে এবং ি়ুদেে-ি়াবদেে 

ইন্ট়ােতিস প্রদেষ্ঠ়াে জন্য দিদি ি়ুদেতেে দবদিন্ন িদেেেন়া সম্পতেব  ম়ান়ুতষে মতে 

সতেেনে়া েদডতয মিওয়া। 

 

সমস্ত প্রদতল াদগতামূে  িরীক্ষার জন্য গুরুত্বিূর্ণ েথ্ে: 

• দিদিে ম়ুখ্যমন্ত্রী : অেদবন্দ মেজদেওয়াে। 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

দনউইয ণ  10তম IBSA দিিক্ষীয মন্ত্রী ি ণালযর  দমেন সলেেলনর 

আলযাজন  লরতে 

দনউইযতেব , ি়ােে-ে়াদজে-িদক্ষর্ আদিে়া ি়ায়ােি মি়াে়াতমে (আইদবএসএ) 

10েম দিিক্ষীয মন্ত্রী ি ব়াতযে েদমেন সতেেন অন়ুদষ্ঠে েতযদেে । ববঠতে 

সি়ািদেত্ব েতেন দবতিে মন্ত্রী ডক্টর এস জযেের  । সতেেতনে সময উিদিে 

দেতেন িদক্ষর্ আদিে়াে স্ব়ািযমন্ত্রী ডাাঃ মজা ফােো , এবং ে়াদজতেে িেে়াষ্ট্র 

মন্ত্রী  ালেণাস আেিালতণ া ফ্রালো ফ্রাো  ।  

 

 

10 েম IBSA দিিক্ষীয মন্ত্রী ি ব়াতযে েদমেন সতেেন: অংেগ্রের্ে়ােী মিে এবং 

ে়াতিে প্রদেদনদধ 

• িারলতর প্রদেদনদধত্ব েতেতেন ড. এস. জযেের, িেে়াষ্ট্র মন্ত্রী, সেে়াতেে। 

ি়ােতেে 

• োদজলের প্রদেদনদধত্ব েতেতেন  ালেণাস আেিালতণ া ফ্রালো ফ্রাো , 

ে়াদজতেে িেে়াষ্ট্র মন্ত্রী 

• িদক্ষর্ আদফ্র ার প্রদেদনদধত্ব েতেতেন ডাাঃ মজা ফােো , িদক্ষর্ 

আদিে়াে স্ব়ািযমন্ত্রী 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

ইদন্ডযা োইিারলেনেন  লরাে ইদনদেলযটিি োইিারলেনেন 

দনযন্ত্রর্ ও প্রদতলরালধ জাদতসংল র িুরস্কার দজলতলে 

িারত 'ইদন্ডযা োইিারলেনেন  লরাে ইদনদেলযটিি (IHCI)' -এর জন্য 

জাদতসং  (UN) িুরস্কার দজতেতে | এটি জাতীয স্বাযে দমেলনর (NHM) 

অধীতন এেটি বৃেৎ ম়াি়াে উচ্চ েক্তে়াি েস্ততক্ষি,  ়া 3.4 দমদেযন উচ্চ 

েক্তে়ািজদনে ব্যদক্ততে েন়াক্ত েতেতে এবং দবদিন্ন সেে়াতেে ে়াতে দেদেত্স়া 

েে়া েতযতে ।  

 

Important Dates News in Bengali 
 

23 মসলেম্বর আন্তজণ াদত  সাইন ল্যাঙু্গলযজ দিিস িােন  রা েয 

সাংল দত  িাষার আন্তজণ াদত  দিিস (IDSL) প্রদত িের 23 মসলেম্বর 

স়াে়া দবতে ি়াদেে েয । দিনটি সমস্ত বদধে ম়ান়ুষ এবং অন্য়ান্য ইে়াে়া ি়াষ়া 

ব্যবে়ােে়ােীতিে ি়াষ়ািে িদেেয এবং স়াংসৃ্কদেে ববদেিযতে সমেবন ও েক্ষ়া 

েে়াে এেটি অনন্য স়ুত ়াি।  
 

আন্তজব ়াদেে স়াইন ে়াে়ুতযজ দিবস: দেম 

2022 স়াতেে আন্তজব ়াদেে স়াইন ে়াে়ুতযজ দিবতসে দেম েে “Sign 

Languages Unite Us!” 

 

সমস্ত প্রদতল াদগতামূে  িরীক্ষার জন্য গুরুত্বিূর্ণ েথ্ে: 

• ওয়ার্ল্ব  মিি়াতেেন অি য মিি মপ্রদসতিন্ট: মজ়াতসি মজ. ম়াতে। 

• দবে বদধে মিি়াতেেন প্রদেদষ্ঠে: 23 মসতেম্বে 1951, মে়াম, ইে়াদে। 

• ওয়ার্ল্ব  মিি়াতেেন অি য মিি মেিতে়ায়াটব ়াে অবি়ান: মেেদসদঙ্ক, 

দিনে়াে। 
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Obituaries News in Bengali 
 

মো ােচারী িোলেদর িদেযা ি 80 িের িযলস প্রোে হয়েয়েন 

িীঘবেম মে়াে়াে ফ্ল়াইতটে মেেতিব ে অদধে়ােী ে়াদেয়ান মে়াে়ােে়ােী িোলেদর 

ভ্লাদিদমলরাদিচ িদেযা ি 80 বেে বযতস প্রয়াে হলয়লেন। েসেসমতসে 

মতে, িদেয়ােি ে়াে েমবজীবতন মম়াট 678 দিন এবং 16 ঘন্ট়াে দুটি মে়াে়াে 

দমেতন অংে দনতযতেন। 

 

Defence News in Bengali 
 

প্রদতরক্ষামন্ত্রীর উিদযদতলত NCC এিং UNEP এ টি চুদি স্বাক্ষর 

 লরলে 

প্রদেেক্ষ়া মন্ত্রী ে়াজন়াে দসং, ন্য়ােন়াে েয়াতিট েিবস (NCC) এবং জ়াদেসংতঘে 

িদেতবে েমবসূদে (UNEP) এে মতে এেটি সমত ়াে়া স্ম়ােে স্ব়াক্ষে কলরলেন । 

প্ল়াদেে দূষতর্ে দবরুতি েড়াই েেতে এবং িদেষ্ক়াে জে়ােতযে উতেশ্য অজব তনে 

জন্য ট়াইি ট়ানব়াসব প্ল়াদেে েয়াতেঞ্জ মপ্র়াগ্র়াম এবং ি়ুনীে স়ািে অদি ়ান ব্যবে়াে 

েে়াে জন্য এেটি সমত ়াে়া স্ম়ােে স্ব়াক্ষদেে েতযদেে । এে েক্ষয েে দবশুি 

জে়ােতযে প্রে়াতে েরুর্তিে সমৃ্পক্ত েে়াে উতয়ািগুদেতে সমন্বয েে়া। 
 

সমস্ত প্রদেত ়াদিে়ামূেে িেীক্ষ়াে জন্য গুরুত্বিূর্ব েথ্য়: 

• প্রদেেক্ষ়া মন্ত্রী, ি়ােে সেে়াে : শ্রী রাজনাথ দসং 

• প্রদেেক্ষ়া সদেব, প্রদেেক্ষ়া মন্ত্রে : শ্রী অজয িাে 

• জ়াদেসংতঘে আে়াে মসতিট়াদে মজন়াতেে এবং দনবব়ােী িদেে়ােে, 

UNEP: ইনগার অোন্ডারলসন 

• মে়ািদেে়ােে (দিদজ), NCC: মেফলেন্যান্ট মজনালরে গুরিীরিাে 

দসং 
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