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National News in Bengali 
 

অন্ধ্রপ্রদেদের কাককনাডায় কনর্মলা সীতারর্ণ নতুন IIFT কযাম্পাস এর উদবাধন 

কদরদেন 

দেশের অর্থমন্ত্রী নিমথলা সীতারামি, কানকিাডার জওহরলাল ননদহরু নেকদনালকজকযাল 

ইউকনভাকসমটি(JNU) কযাম্পাশস ভারতীয় ইন্সটিটিউে অফ ফদরন নেড (IIFT) এর তৃতীয় 

কযাম্পাসটি আনুষ্ঠাকনকভাদে খুলেলেন । নতনি দেশের উন্নয়শি IIFT কযাম্পাশসর তাৎপর্থ 

তুশল ধশরি । নতনি বানিজ্য মন্ত্রশকর প্রবৃনির জ্ন্য গশবষিা এবং িীনত উন্নয়শির পনরশপ্রনিশত 

IIFT-এর মূশের উপর দজ্ার দেি। 
 

ভারত সন্ত্রাস ের্দনর জন্য জাকতসংদের োস্ট ফাদের উলেলে $500,000 অর্থ 

অেোন রাখদে 

নবশেে মন্ত্রী বশলশেি, ভারত কেশ্বব্যাপী সন্ত্রাসোে নর্াকাদেলায় জাকতসংদের প্রদেষ্টায় 

$500,000 অেোন রাখদত েদলদে । িয়ানেনিশত জাকতসংে কনরাপত্তা পকরষদের কাউন্টার 

নেদরাকরজর্ ককর্টির (CTC) কেদেষ বেঠদকর পূিথাঙ্গ অনধশবেি চলাকালীন এই দ াষিাটি 

করা হয় । 
 

নকন্দ্রীয় কেক্ষার্ন্ত্রী পুকরদত ভারদতর কবতীয় জাতীয় র্দডল বেকেক সু্কদলর উদবাধন 

কদরদেন 

নকন্দ্রীয় কেক্ষার্ন্ত্রী ধদর্মন্দ্র প্রধান পুরীদত ভারশতর নিতীয় রাষ্ট্রীয় মলেে বৈদিক কেদ্যালয় 

(RAVV) এর উশিাধি কশরশেি। মািুশষর মশে নেদের জ্ঞাি েনডশয় দেওয়ার উদ্দেদ্দে রাষ্ট্রীয় 

মলেে বৈদিক কেদ্যালয় চালু করা হশয়শে । রাষ্ট্রীয় আেেম নেে কেদ্যালয়দক জ্াতীয় মশেল 

ববনেক নবদ্যালয়ও বলা হয়। র্হকষম সন্দীপকন রাষ্ট্রীয় নেে কেদ্যা প্রকতষ্টান হে মেপ্রশেশের 

উজ্জনয়শি প্রতিতিি এই ধরশির প্রর্ম সু্কল।  
 

দুই আঙুদলর পরীক্ষা কনকষদ্ধ করল সুকপ্রর্ নকােম  

অশটাবর মাদ্দে সুকপ্রর্ নকােম  ধষমদণর নক্ষদে "দুই আঙুদলর পরীক্ষা" এর উপর কনদষধাজ্ঞা 

জাদর কদরদে | এছাড়া, সতকথ  করা হদ্দেদ্দছ দর্ ভতিষ্যদ্দি এই ধরশির পরীিা ব্যবহারকারী ব্যনিরা 

অসোচরশির জ্ন্য দোষী নবশবনচত হশব । পরীক্ষাটি একটি পুরুষতাকন্ত্রক র্ানকসকতার উপর 

কভকত্ত কদর বতরী করা হলেদেে, যেখালন ধদর ননওয়া হদয়কেল নে নেৌন সকিয় র্কহলারা 

ধনষথত হশত পাশর িা | কেোরপকত কড ওয়াই েন্দ্রেূড এেং কহর্া নকাহকলর নেঞ্চ দুঃখ প্রকাে 

কশরশে দর্, আজ্ও এই ধরশির পরীিা পিনতর ব্যবহার হশে। 
 

রঞ্জনগাাঁ ওদয়যত সরকার অনুদর্াকেত ইদলকেকনক্স ম্যানুফযাকোকরং ক্লাস্টার  বতরী 

করা হলৈ 

দকন্দ্রীয় ইশলকট্রনিক্স ও তথ্য প্ররু্নি প্রনতমন্ত্রী রাজীে েন্দ্রদেখর দ াষিা কশরশেি দর্ 

র্হারাদষ্ট্রর রঞ্জনগাাঁ ও এলাকায় একটি ইদলকেকনক্স ম্যানুফযাকোকরং ক্লাস্টার বতনর করা 

হশব । ইশলকট্রনিক্স ম্যািুফ্যাকচানরং ক্লাস্টারগুনল 500 নকাটি োকায় বতকর করা হদে । 

ইশলকট্রনিক্স ম্যািুফ্যাকচানরং ক্লাস্টারগুনল আগামী বেরগুনলশত হাজ্ার হাজ্ার চাকনর বতনর করশব 

এবং ₹2,000 দকাটির দবনে নবনিশয়াগ আকষথি করশব বশল আো করা হশে। 
 

অর্মর্ন্ত্রী কনর্মলা সীতারার্ন 141টি খকনর সেমকাদলর েৃহত্তর্ কয়লা খকন কনলার্ শুরু 

করদলন 

নকন্দ্রীয় অর্মর্ন্ত্রী কনর্মলা সীতারার্ন 141টি খকনর সেদেদয় েড কয়লা খকন কনলার্ শুরু 

কশরশেি, র্া বাশরাটি রাজ্যশক সরাসনরভাদ্দি উপকৃত করশব বশল আো করা হশে। উশিাধশির 

সময়, অর্থমন্ত্রী বশলনেশলি দর্ ভারদতর র্দতা দ্রুত েধমনেীল অর্মনীকতদত কয়লা উত্পােি 

এবং গ্যাসীকরি প্রকল্পগুনলশত আরও দবনে নবনিশয়াশগর প্রশয়াজ্ি। 
 

প্রতযক্ষ সুকেধাদভাগী রাজযগুদে হে: 

ঝাডখণ্ড, েকত্তেগড, ওকডো, র্ধ্যপ্রদেে, র্হারাষ্ট্র, পকির্েঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেে, নতদলঙ্গানা, 

রাজস্থান, তাকর্লনাডু এেং কেহাদরর কয়লা/নলগ্নাইট-বহিকারী রাজ্যগুনলশত নিলাম করা 

খনিগুনল েনডশয় রশয়শে ৷ 
 

প্রধানর্ন্ত্রী নর্ােী র্ানগড ধার্দক জাতীয় সৃ্মকতদসৌধ দহসালৈ নোষণা করদলন   

প্রধানর্ন্ত্রী নদরন্দ্র দমােী রাজস্থাদনর োাঁ েওয়ারা নজলার র্ানগড ধার্দক একটি জ্াতীয় 

সৃ্মনতশসৌধ তহোদ্দি দ াষিা কশরশেি । প্রধািমন্ত্রী মমাদী উশিখ কশরশেি দর্, আনেবাসী সম্প্রোয় 

োডা ভারশতর অতীত, বতথ মাি এবং ভনবষ্যত সমূ্পিথ িয় । প্রধািমন্ত্রী িশরন্দ্র দমােীও অিুষ্ঠাশি 

ভীল স্বাধীনতা সংগ্রার্ী শ্রী নগাকেন্দ গুরুদকও শ্রিা জ্ািাি । 

 

International News in Bengali 
 

র্াককম ন েুক্তরালের নতুন জাতীয় কনরাপত্তা নকৌেল প্রকাকেত হদয়দে 

মানকথ ি েুক্তরাষ্ট্র তার েহুল প্রতযাকেত জাতীয় কনরাপত্তা নকৌেল (NSS) প্রকাদিত কলরলে| 

1986 সাদলর নগাল্ডওয়াোর-কনকলস কডপােম দর্ন্ট অফ কডদফন্স করঅগমানাইদজেন অযাক্ট 

িারা সমস্ত মানকথ ি রাষ্ট্রপনতশক তাশের NSS প্রকাে করার জ্ন্য, জ্াতীয় নিরাপত্তার নবষশয় নিবথাহীর 

দৃনিভনঙ্গ আইিসভার কাশে জ্ািাশত বাে করা হশয়শে । একটি কেসৃ্তত নকর্ কহসাদে, NSS নসই 

কেদনর জাতীয় কনরাপত্তা এদজোদক কীভাদে নেদখ নস সম্পদকম  কনিেতা প্রকতফকলত 

কদর।  
 

লুলা ো কসলভা েলদসানাদরাদক হাকরদয় তৃতীয়োদরর র্দতা ব্রাকজদলর নপ্রকসদডন্ট 

কহদসদে দনেুক্ত হলেলেন 

ব্রাকজদলর কনেমােনী কতৃম পক্ষ জ্ানিশয়শে দর্, বামপন্থী ওয়াকথ াসথ পাটিথ র লুইজ ইনকসও লুলা ো 

কসলভা ক্ষর্তাসীন জাইর েলদসানাদরাদক পরাকজত কশর দেেটির পরবতী মপ্রতেদ্দেন্ট তহোদ্দি 

তনযুক্ত হশয়শেি । ো নসলভা 50.8 েতাংে এবং বলশসািাশরা 49.2 েতাংে দভাট দপশয়শেি |  
 

ঘানা জাদতসংলঘর দনরাপত্তা পদরষলির সভাপদতত্ব গ্রহণ কলর চলেলে 

পতিম আতিকার মদশ ঘানা জাতিেংঘ তনরাপত্তা পতরষদ্দদর েভাপতিত্ব গ্রহণ করদ্দি । 2022 

োদ্দলর নদ্দভম্বর মাদ্দে, ঘানা কাউতিদ্দলর(অতিগ্রহণ, তিিকক  এিং পরামশক) েভাে েভাপতিত্ব করদ্দি 

এিং মদশটি িার কিতক দ্দত্বর অিীদ্দন, জাতিেংদ্দঘর একটি অঙ্গ তহোদ্দি তনরাপত্তা পতরষদ্দদর 

প্রতিতনতিত্ব করদ্দি। 
 

োরজাহ আন্তজম াকতক েই নর্লার 41তর্ সংস্করণ এক্সদপা নসন্টাদর উদবাধন করা 

হদয়দে 

এনমশরটস নিউজ্ এশজ্নি অিুসাশর, সুনপ্রম কাউনিশলর সেস্য এবং োরজ্ার োসক, ডঃ সুলতান 

কেন নর্াহাম্মে আল কাকসকর্ োরজাহ আন্তজম াকতক েইদর্লার(SIBF) 41তর্ সংস্করদণর 

উশিাধি কশরশেি, র্া 2রা নর্দক 13ই নদভম্বর পেথন্ত োরজাহদত এক্সদপা নসন্টাযর 

অনুকষ্ঠত হদে । োরজ্াশহর দেপুটি োসক দেখ সুলতাি নবি আহশমে নবি সুলতাি আল কানসনম, 

'দেড দ্য ওয়াডম ' নর্শমর অধীশি োরজ্াহ বুক অর্নরটি আশয়ানজ্ত এই অিুষ্ঠাশির উশিাধশি 

উপনিত নেশলি । 
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গুরুত্বপূণম কেক: 

• দমলায় 'আরনব ভাষার ঐনতহানসক অনভধাি'-এর প্রর্ম খশের উশমাচি হয়। 

• নতনি গশবষিা ও ইনতহাশস অনভধাশির গুরুত্ব ও উপকানরতা, সমস্ত আরনব ভাষাগত 

জ্ঞাশির ব্যাপকতা এবং তথ্যগত স্বতন্ত্রতা তুশল ধশরি। 

• েটর দেখ সুলতাি আনমরাশতর এই সাংসৃ্কনতক অিুষ্ঠামন উপতিি দর্শক সবাইশক উপকৃত 

হওয়ার আহ্বাি জ্ানিশয়মছন | 
 

োনা জাকতসংদের কনরাপত্তা পকরষদের সভাপকতত্ব গ্রহণ করলত চলেলে 

পনিম আনিকার দেে োনা জাকতসংে কনরাপত্তা পকরষদের দপ্রনসশেনি গ্রহি করদ্দি চদ্দলদ্দছ। 

2022 সাশলর িশভম্বর মাশস,  ািা কাউনিশলর (অনধগ্রহি, নবতকথ  এবং পরামেথ) সভায় 

সভাপনতত্ব করশব এবং িারা নিরাপত্তা পনরষশের প্রনতনিনধত্ব করশব। 
 

UNSC সম্পদকম : 

আন্তজ্থ ানতক োনন্ত ও নিরাপত্তা রিিাশবিশির জ্ন্য প্রার্নমক োনয়ত্ব সহ সিে িারা অিুমমাদীত 

জ্ানতসংশ র অঙ্গ । নিরাপত্তা পনরষশের সভাপনতশত্বর োনয়ত্ব এমি একটি সমশয় আশস র্খি 

নবশের নবনভন্ন অংশে আন্তজ্থ ানতক োনন্ত ও নিরাপত্তা হুমনকর েমু্মখীন হদ্দেদ্দছ | 
 

ইসরাদয়কল প্রধানর্ন্ত্রী নেঞ্জাকর্ন ননতাকনয়াহু আোর ইসরাদয়ল কনেমােদন জয়ী 

হলেলেন 

প্রাক্তন ইসরাদয়কল প্রধানর্ন্ত্রী নেঞ্জাকর্ন ননতাকনয়াহু িমতায় নফ্শর আসার নসলশমাহর 

নেশয়শেি, কারি এই সপ্তাশহ নিবথাচশির চূডান্ত দভাট গিিাে তিতন এবং তার ডানপন্থী কর্েদের 

সংসশে স্পি সংখ্যাগনরষ্ঠতা প্রাপ্ত হদ্দেদ্দছ । নিবথাচি কনমেশির িারা প্রকানেত ফ্লাফ্শল বলা 

হশয়শে দর্, 99 েতাংে দভাট গিিা কশর, ননতাকনয়াহুর ডানপন্থী কলকুে পাটিম  ইসরাশয়শলর 

120টি আসশির সংসে, ননদসদে 32টি আসন অজম ন কদরদে । 

 

State News in Bengali 
 

ওকডোর রু্খ্যর্ন্ত্রী নেীন পট্টনাদয়ক কৃষকদের জন্য SAFAL কর্ন নিকডে নপােম াল 

োলু কদরদেন 

ওকডোর মুখ্যমন্ত্রী নেীন পট্টনাদয়ক কৃষকশের কোশির জ্ন্য একটি সাধারি দেনেট দপাটথ াল 

‘SAFAL' (কৃকষ ঋদণর জন্য সরলীকৃত আদেেন) োলু কদরদেন। SAFAL হল কৃনষ ঋশির 

জ্ন্য একটি সংনিপ্ত আশবেি, র্া কৃষক এবং কৃনষ উশদ্যািাশের 40 টিরও দবনে অংেীোর ব্যাঙ্ক 

দর্শক 300 টিরও দবনে দময়ােী ঋি পণ্য অযাশক্সস করশত সিম করশব ৷ এটি Krushak Odisha-

এর সাশর্ও একীভূত করা হশয়শে এবং 70-প্লাস মশেল প্রকল্প নরশপাটথ গুনলশত অযাশক্সস করা যাদ্দি 

। অযানপ্লশকেিটি কৃষক এবং কৃনষ-উশদ্যািাশের জ্ন্য ঋশির নবধাশি নবপ্লব  টাশত পাশর। 
 

উত্তরপ্রদেদে তরাই হাকত সংরক্ষদণর অনুদর্ােন কেল নকন্দ্র সরকার 

দকন্দ্র েরকার উত্তরপ্রদেদের দুধওয়া -কপকলভীদত নতরাই একলফযান্ট করজাভম  (টিইআর) 

িাপশির অিুশমােি নেশয়শে । দতরাই এনলফ্যান্ট নরজ্াভথ  হল ভারশতর 3য় একলফযান্ট করজাভম , 

র্া 3,049 েগম কককর্ জুদড কেসৃ্তত । নতরাই এনলফ্যান্ট নরজ্াশভথ র মশে রশয়শে সংরনিত এলাকা, 

বিাঞ্চল এবং েন্য হাকতদের সংরক্ষদণর জন্য ককরদডার ।  

দধওয়া এবং নপনলনফ্ট ব্যাঘ্র সংরিশির দর্ৌর্ বিাঞ্চশল নতরাই হানত সংরিিাগার বতনর করা 

হশব। এটি বা , এনেয়াি হানত, জ্লাভূনম হনরি এবং এক নেংরু্ি গন্ডার সহ চারটি বন্য প্রজ্ানতর 

সংরিিশক কভার করশব।  
 

কেে রূ্কতম  কেশ্ব স্বরূপর্ রাজস্থানী েহর নার্বারাদত স্থাকপত হলেলে 

29 অশটাবমর রাজ্িাশির রাজ্সমন্দ দজ্লার িার্িারায় নিনমথত " কেশ্ব স্বরূপর্ " নাদর্ একটি 

369 ফুে লম্বা কেে রূ্কতম  উৎসগম করা হদে । মুখ্যমন্ত্রী অদোক নগহলে নবধািসভার নস্পকার 

নসনপ দজ্ােী এবং অন্যশের উপনিনতশত, প্রচারক দমারানর বাপু আিুষ্ঠানিকভাশব নবে স্বরূপম এর 

উশমাচি করশবি, র্া সমগ্র নবশের সশবথাচ্চ নেব মূনতথ  বশল কনর্ত আশে। 
 

নকরালার পেমেন কেভাগ 'নারী-োন্ধে পেমেন' প্রকল্প োলু কদরদে 

দকরালা রাশজ্যর পর্থটি নবভাগ মনহলাশের জ্ন্য নিরাপে এবং স্বািযকর গন্তব্য নিনিত করশত 

একটি 'নারী-োন্ধে পেমেন' প্রকল্প োলু কদরদে । অল-ওশমি টুযর প্যাশকজ্টির মশে রশয়শে 

খাবার, বাসিাি, পনরবহি এবং কনমউনিটি গাইে, মনহলাশের িারা নিয়নন্ত্রত ও পনরচানলত হশব । 

রাশজ্যর োকয়ত্বেীল পেমেন (আরটি) কর্েদনর উদদ্যাদগর সূেনা কদর, পর্থটি মন্ত্রী মহম্মে 

নরয়াস বশলশেি দর্, দকরালা ইনতমশেই মনহলা পর্থটকশের জ্ন্য নিরাপে গন্তব্য নহসাশব খ্যানত 

উপশভাগ কশরশে। 

প্রকশল্পর অংে নহশসশব আশয়ানজ্ত একনেশির কমথোলারও উশিাধি কশরি নতনি । মূল বিৃতা 

প্রোিকাশল, ইউএি উইশমি ইনন্ডয়ার দেপুটি নরশপ্রশজ্শন্টটিভ কান্তা নসং বশলি, প্রকল্পটি 

বাস্তবায়শির সময় মনহলাশের চানহো পূরি কশর এমি একটি নিরাপে, নিভথ রশর্াগ্য এবং স্বািযকর 

অবকাঠাশমা বতনর করা অতযাবশ্যক । 
 

রু্খ্যর্ন্ত্রী নোগী আকেতযনার্ নগ্রোর নয়ডায় উত্তর ভারদতর প্রর্র্ নডো নসন্টাদরর 

উদবাধন করদলন  

উত্তর প্রদেদের মুখ্যমন্ত্রী নোগী আকেতযনার্ 5,000 নকাটি োকা ব্যদয় কনকর্মত উত্তর 

ভারদতর প্রর্র্ হাইপার-দস্কল নডো নসন্টার ‘Yotta Yotta D1’ এর উশিাধি কশরশেি 

এেং এটি নগ্রোর নয়ডার আসন্ন নডো নসন্টার পাদকম  3,00,000 বগথফু্ট এলাকা জু্শড নবসৃ্তত 

। দর্াগী সরকার এবং নহরািন্দানি দগাষ্ঠীর মশে 39,000 দকাটি টাকার সমশ াতা স্মারকও স্বািনরত 

হশয়নেল |  

দেটা দসন্টারটি দেশের দেটা দস্টাশরজ্ িমতা বাডাশব, র্া এখি পর্থন্ত মাত্র দই েতাংশে 

োাঁ নডশয়শে |  
 

ইউকপর রানীপুর োইগার করজাভম  ভারদতর 53তর্ োইগার করজাভম  হদয় উদঠদে 

উত্তর প্রদেদে েতুর্ম োইগার করজাভম  এবং ভারশত 53তম বা  সংরিিাগার তিরী হদ্দেদ্দছ। 

টাইগার নরজ্াভথ টি 529.36 েগম কককর্ জুদড কেসৃ্তত, র্ার মশে মূল এলাকা 230.32 বগথ নকনম এবং 

বাফ্ার এলাকা 299.05 বগথ নকনম । নকন্দ্রীয় পকরদেে, েন এেং জলোয়ু পনরবতথ ি মন্ত্রী ভূশপন্দ্র 

র্ােব এই উন্নয়শির নবষয়টি নিনিত কশরশেি। 
 

র্হারাষ্ট্র সরকার সাইোর ইদন্টকলদজন্স ইউকনে গঠন করদে 

র্হারাদষ্ট্রর উপ-রু্খ্যর্ন্ত্রী এেং স্বরাষ্ট্রর্ন্ত্রী নেদেন্দ্র ফডনাকভস জ্ানিশয়শেি দর্, সাইবার এবং 

আনর্থক অপরাধ েমশির জ্ন্য মহারাশষ্ট্র একটি সাইোর নগাদয়ন্দা ইউকনে িাপি করা হশব । 

ইউকনয়দনর সভাপনত অকর্ত োহ এর মনিত দ্দত্ব সভাটি অিুনষ্ঠত হয়  । এটি হকরয়ানার 

সুরাজকুদে দেে জু্শড নবনভন্ন রাশজ্যর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পুনলে মহাপনরচালকশের তমতলি প্রোদ্দে 

আদ্দোতজি একটি নেনবর । 
 

অরুণােল প্রদেযি উত্তর-পূদেমর প্রর্র্ র্ৎস্য জাদুের বতরী হলত চলেলে  

উত্তর-পূদেমর অরুিাচল প্রশেশে েীঘ্রই প্রর্ম মৎস্য জ্াদ র নিনমথত হশব | তাওয়াং নর্দক লংকডং 

নজলা জুদড সর্স্ত র্াদের প্রজাকত সহ উত্তর-পূেম অঞ্চদলর জ্াদ রটি পর্থটক, মৎস্য দপ্রমীশের 

আকষথি করশব এবং জ্াদ রটি মাে চাষীশের প্রনেিি দকন্দ্র নহসাশবও কাজ্ করশব। 

মৎস্য জ্াদ রটি ভারশতর প্রর্ম ইনন্টশগ্রশটে অযাশকায়া পাকথ (IAP) এর একটি অংে হশব, র্া 

নকন্দ্রীয় র্ৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধজাত র্ন্ত্রক (MoFAHD) বারা অনুদর্াকেত হলেলে।  

 

েকত্তেগদডর রায়পুদর জাতীয় আকেোসী নৃতয উৎসে শুরু হদে  

েকত্তেগলে 1লা নদভম্বর 2022 তাদরলখ 23তর্ রাজয প্রকতষ্ঠা কেেস উদযাতপি হদ্দে এবং 

উের্াপশির অংে নহসাশব, রায়পুর 3য় জাতীয় উপজাকত নৃতয উত্সে আদয়াজন করদে। 

জ্াতীয় উপজ্ানত িৃতয উৎসবটি 1লা নদভম্বর 2022 নর্দক 3রা নদভম্বর 2022 পেমন্ত পাকলত 

হদে । রু্খ্যর্ন্ত্রী ভূদপে োদেদলর পশি, অন্যান্য রাশজ্যর প্রনতনিনধরা মুখ্যমন্ত্রী এবং 

আনধকানরকশের জ্াতীয় উপজ্ানত িৃতয উৎসশব উপনিত র্াকার জ্ন্য আমন্ত্রি জ্ানিশয়শেি । 
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েকত্তেগদডর 3য় জাতীয় উপজাকত নৃতয উৎসদের রূ্ল কেষয়গুকল: 

• জ্াতীয় আকেোসী নৃতয উৎসদে ভারদতর সমস্ত রাজ্য এবং দকন্দ্রোনসত অঞ্চশলর 

উপজ্াতীয় িৃতয েল অংে দিশব। 

• ন্যােিাল ট্রাইবাল োি দফ্নস্টভযাশলর নবশেষত্ব হল মশঙ্গানলয়া, দটাশঙ্গা, রানেয়া, 

ইশন্দাশিনেয়া, মালিীপ এবং দমাজ্ানম্বক সহ অন্যান্য দেে এই ইশভশন্ট অংেগ্রহি করশব। 

• প্রায় 1500 জন আকেোসী কেল্পী অংে দিশবি র্ার মশে 1400 জ্ি ভারত দর্শক এবং 

100 জ্ি অন্যান্য দেে মেদ্দক োকদ্দি | 

• উৎসশব দটি নবভাশগ দবে কশয়কটি প্রনতশর্ানগতা র্াকশব এবং নবজ্য়ীশের 20 লাখ োকা 

পুরস্কার দেওয়া হশব। 

• পুরস্কাশরর মশে প্রর্ম, নিতীয় এবং তৃতীয় নবজ্য়ীশের জ্ন্য রশয়শে র্র্ােশম ₹5 লাখ, ₹3 

লাখ এেং ₹2 লাদখর নগে পুরস্কার। 
 

নগায়া সরকার কসকভল এয়ার ননকভদগেন সাকভম দসস অগমানাইদজেন একেয়া 

প্যাকসকফক কনফাদরদন্সর আদয়াজন কদরযে 

নগায়া 1লা দর্শক 3রা িশভম্বর 2022 পর্থন্ত নতি নেশির জন্য কসকভল এয়ার ন্যাকভদগেন 

সাকভম দসস অগমানাইদজেন(CANSO) সদম্মলদনর আদয়াজন কলরলে৷ এই কতন কেদন, 

একেয়া প্যাকসকফক অঞ্চল এবং তার বাইশরর প্রনতনিনধ ও প্রেেথকরা এমি নবষয়গুনল নিশয় 

আশলাচিা ও সহশর্ানগতা করশব যা এনেয়ার নবমাি নেশল্পর ভনবষ্যত গঠশি সহায়তা করশব ৷ 
 

নর্োলদয়র রু্খ্যর্ন্ত্রী “Citizen Engagement and Communication 

Programme” োলু কদরদেন  

দম ালশয়র পনিম গাশরা পাবথতয দজ্লার তুরা অঞ্চদ্দল রু্খ্যর্ন্ত্রী কনরাড নক সাংর্া “Citizen 

Engagement and Communication Programme” চালু কশরনেশলি । নর্োলয় সরকার 

নবনভন্ন কোিমূলক কমথসূনচ শুরু কশরশে এবং জ্িসাধারশির বৃহত্তর সুনবধার জ্ন্য তথ্য প্রচার শুরু 

কদ্দরদ্দছ |  

“Citizen Engagement and Communication Programme” দপ্রাগ্রাশমর লিয হল তৃণরূ্ল 

স্তলর সমস্ত নস্কমগুনলর অিুপ্রশবে করা র্াশত সমস্ত নেক দর্শক পতরচালনা উন্নত হয়৷  
 

স্বাধীন ভারদতর প্রর্র্ নভাোর শ্যার্ েরণ কহর্ােল প্রলিলির কনেমােদনর জন্য তার 

নপাস্টাল ব্যালে কেদয়দেন 

106 বের বয়সী স্বাধীি ভারশতর প্রর্ম দভাটার শ্যার্ েরণ ননকগ কহর্ােল প্রদেে কেধানসভা 

কনেমােদনর 34তর্ দনৈথাচলন ককন্নর নজলার তার োসভেদন নপাস্টাল ব্যালদের র্াধ্যদর্ 

নভাোকধকার প্রদয়াগ কদরদেন । দপোয় একজ্ি নেিক শ্যার্ েরণ দিনগ নহমাচল প্রশেশের 

নকন্নর আনেবাসী দজ্লার িাতেন্দা | নতনি প্রর্মবাশরর মশতা দপাস্টাল ব্যালশটর মােশম দভাট 

নেশয়শেি। 
 

 

Economy News in Bengali 
 

ভারদতর বেদেকেক রু্দ্রার করজাভম  সৈথকনদে নপৌাঁদেদে, RBI INR রক্ষা করদত $118 

কেকলয়ন ব্যয় করদত োধ্য হদয়দে 

14 অশটাবর দেষ হওয়া সপ্তাশহর জ্ন্য, ভারশতর ববশেনেক মুদ্রার নরজ্াভথ  (ফদরক্স করজাভম ) 

আরও কশম দগশে, র্া দই বেশররও দবনে সমমে দেখা র্ায়নি ।  
 

ভারদতর বেদেকেক রু্দ্রার করজাভম  একটি নতুন কনে আোত: রূ্ল পদয়ন্ট 

• করজাভম  ব্যাঙ্ক অফ ইকেয়ার িারা প্রকাে করা তথ্য অিুসাশর, 21 অশটাবর দেষ হওয়া 

সপ্তাশহ এনেয়ার ববশেনেক মুদ্রার নরজ্াশভথ র মশে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থিীনত $3.85 নবনলয়ি 

কশম $524.52 নবনলয়ি হশয়শে। 

• স্পট ববশেনেক মুদ্রার নরজ্াভথ  গত বেশরর 3 দসশেম্বর তাশের সশবথাচ্চ $642.45 নবনলয়ি 

দর্শক হ্রাস দপশয়শে, র্া একটি দরকেথ  বতনর কশরশে এবং মাশচথ র দেশষ $607 নবনলয়ি 

দর্শক কমশে। 

• 14 অশটাবর দেষ হওয়া সপ্তাশহ, ববশেনেক মুদ্রার নরজ্াভথ  নেল $528.37 নবনলয়ি, র্া 

2020 সাশলর জু্লাই দর্শক এটির সবথনিম্ন স্তর। 
 

UPI নলনদেন অদক্টােদর 7.7% নেদড 730 নকাটি টাকা হদয়দে 

ভারত ইন্টারদফস ফর র্াকন(BHIM) ইউকনফাইড নপদর্ন্ট ইন্টারদফস ব্যেহার কদর 

BHIM-UPI একটি িতুি উচ্চ দরকেথ  কশরশে, অদক্টােদর নলনদেন 7.7 েতাংে নেদড 730 

নকাটি (7.3 কেকলয়ন)টাকা হদয়দে ৷ মাশস দমাট মূে োাঁ নডশয়শে ₹ 12.11 লাখ নকাটিরও 

নেকে । দসশেম্বশর, UPI দলিশেি হশয়শে 678 দকাটি টাকা, র্ার দমাট মূে ₹ 11.16 লি দকাটি 

। 
 

অদক্টােদর GST সংগ্রহ 1.51 ট্রিকলয়ন অদতক্রম কলরলে: কবতীয় সদেমাচ্চ 

অশটাবর মাশস সংগৃহীত দমাট GST রাজস্ব কেল 1,51,718 নকাটি োকা দেে, র্া অর্থ মন্ত্রশকর 

নিতীয় সশবথাচ্চ মানসক সংগ্রহ । অশটাবর মাশস সংগৃহীত দমাট GST নিতীয়বাশরর জ্ন্য 1.50 লক্ষ 

টাকার নকাটি র্াকম টি অদতক্রম কলরলে । 

 

নেকারদত্বর হার নসদেম্বদর 6.43%-এর তুেনাে অদক্টােদর যৈলে 7.77% হলেলে: 

CMIE 

নসন্টার ফর র্কনেকরং ইকেয়ান ইদকানকর্(CMIE) অিুসাশর, খকরফ ফসল কাোর 

র্রসুদর্র পদর গ্রার্ীণ নেকারদত্বর হাদর তীব্র বৃনির কারশি অদক্টােদর ভারদতর নেকারদত্বর 

হার নেদডদে । দবকারশত্বর হার অদক্টােদর নেদড 7.77% হদয়দে, ো নসদেম্বদর োর 

েেদরর সেমকনে 6.43% দেে । েষমা মরশুলমর শুরুদত েপন করা খকরফ ফসল দসশেম্বর 

দর্শক অশটাবশরর প্রর্মাশধথর মশে কাটা হয় । এর ফ্শল অশটাবশর গ্রামীি কমথসংিাি কশম র্ায়, 

িশভম্বশর েীতকালীি ফ্সশলর বপি শুরু হওয়ার আশগ । 2021 সাশলর িশভম্বশর, গ্রামীি 

দবকারশত্বর হার আশগর মাশস 7.91% দর্শক তীব্রভাশব কশম 6.41%-এ দিশম এশসতছল । 

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

ভারদতর র্ার্াকপেু গ্রীনহাউস গ্যাস কনগমর্ন কেশ্বব্যাপী গড নর্দক কর্: UNEP 

2.4 tCO2e (টি কাবথি োই অক্সাইে সমতুে), ভারদতর র্ার্াকপেু কগ্রনহাউস গ্যাস কনগমর্ন 

2020 সাশল নবে গড 6.3 tCO2e দর্শক অশিক কম নেল | জাকতসংদের পকরদেে কর্মসূকে 

27 অশটাবর প্রকানেত একটি িতুি প্রনতশবেি অিুসাশর এটি জানাদ্দনা হদ্দেদ্দছ । 
 

BPCL নেদের সেদেদয় নেকসই নতল ও গ্যাস নকাম্পাকন কহদসদে স্বীকৃত হলেলে 

'মহারত্ন' এবং একটি ফ্রচুি দলাবাল 500 দকাম্পানি ভারত নপদোকলয়ার্ কদপমাদরেন 

কলকর্দেড(BPCL) পুনরাে S&P ডাও নজান্স সাসদেইদনকেকলটি সূেক (DJSI) এর 2022 

সংস্করশি দটকসই কমথিমতার জ্ন্য ভারতীয় দতল ও গ্যাস দসটশর কদপমাদরে 

সাসদেইদনকেকলটি অযাদসসদর্ন্ট (CSA) র যাকঙ্কং অনুোেী এক নম্বর স্থান অজম ন কদরদে। 

। এই তনদ্দে পরপর 3য় বের BPCL 65 েতাংে পশয়ন্ট অজ্থ ি কশর ভারশত DJSI সূচশকর েীশষথ 

রশয়শে | 
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WHO েোক সংির্দণর প্রর্র্ তাকলকা প্রকাে কদরদে, কেশ্বব্যাপী স্বাস্থয সমস্যানক 

কেকিত কদরদে 

নবে স্বাস্থয সংস্থা (WHO) েোক সংির্দণর প্রর্র্ তাকলকা প্রকাে কদরদে,  যার নাম " 

priority pathogens " । েত্রাশকর অগ্রানধকার প্যাশর্াশজ্ি তানলকায় (FPPL) 19টি েোক 

রদয়দে, ো র্ানে স্বাদস্থযর জন্য সেদেদয় েড হুর্ককর প্রনতনিনধত্ব কশর । জ্ানতসংশ র সংিা 

সতকথ  কশরশে দর্, নকেু দেি েমবধথমািভাশব ড্রাগ-প্রনতশরাধী এবং উশিগজ্িক হাশর বাডশে । 
 

WHO নলাোল টিকে করদপােম  2022 

WHO 27 অশটাবর, 2022-এ দলাবাল টিনব নরশপাটথ  2022 প্রকাে কশরশে । নরশপাটথ টি সারা নবশে 

টিকে নরাগ কনণময়, কেককত্সা এেং নরাগটির নোঝার উপর COVID-19 র্হার্ারীর প্রভাে 

উদেখ কদরদে । স্বাস্থয ও পকরোর কল্যাণ র্ন্ত্রক জাদনলেলে দর্ ভারত সর্দয়র সাদর্ সাদর্ 

অন্যান্য নেদের তুলনায় প্রধান নর্ট্রিদক্স অদনক ভাল পারফর্ম কদরদে। 

 

ভারদতর টিকে েেনা: 

2021 সাদলর জন্য ভারদতর টিকে প্রদকাপ প্রকত 100,000 জনসংখ্যার মলে 210 জন | 

 

Google $100 কর্কলয়ন েুইোর-সর্কর্মত AI অেতার স্টােম আপ অল্টার ককদনদে 

নেক জায়ান্ট গুগল অল্টারদক অকধগ্রহণ কদরদে, ো একটি কৃকের্ েুকদ্ধর্ত্তা(AI) অেতার 

স্টােম আপ | TechCrunch-এর মশত, Google তার সামগ্রী দগশমর উন্ননত করশত এবং 

TikTok-এর সাশর্ প্রনতিনিতা করার জন্য স্টােম আপটিদক প্রায় $100 কর্কলয়ন অলর্থর 

দৈদনমলে ককদনদে। 

 

কেক্ষা র্ন্ত্রক রাজয / নকন্দ্রোকসত অঞ্চলগুকলর জন্য পারফরম্যান্স নগ্রকডং সূেক (PGI) 

সম্পককম ত করদপােম  প্রকাে কদরদে 

নেিা র্ন্ত্রক 2020-21 -এর জ্ন্য পারফরম্যান্স নগ্রকডং সূেক (PGI) প্রকাে কশরশে, র্া রাজ্য 

এবং দকন্দ্রোনসত অঞ্চল জু্শড সু্কল নেিা ব্যবিার একটি প্রমাি-নভনত্তক নবসৃ্তত নবশেষি। 
 

PGI এর উদেশ্য: 

PGI-এর প্রধাি উশেশ্য হল প্রর্াণ-কভকত্তক নীকতকনধমারণদক উন্নীত করা এেং সকশলর জ্ন্য 

মািসম্পন্ন নেিা নিনিত করা | 
 

ককভাদে সূেক বতকর করা হদয়দে: 

• PGI কাঠাশমা 70টি সূেক জুদড 1,000 পদয়ন্ট কনদয় গঠিত, ো দটি নবভাশগ নবভি - 

ফ্লাফ্ল এবং োসি ব্যবিাপিা। 

• এই নবভাগগুনলশক আরও 5টি দোশমশি নবভি করা হশয়শে, দর্মি, লাকনমং আউেকার্ 

(LO), অযাদক্সস (A), পদরকাঠাদর্া এেং সুকেধাগুকল (IF), ইকুযইটি (E) এেং 

গভদনমন্স প্রদসস (GP)৷ 

• দর্মিটি পূবথবতী বেরগুনলশত করা হশয়নেল, PGI 2020-21 রাজ্য/দকন্দ্রোনসত 

অঞ্চলগুনলশক েেটি দগ্রশে দশ্রিীবি কশরশে দর্মি, সশবথাচ্চ অজ্থ িশর্াগ্য দগ্রে হল 

নলদভল 1, ো নর্াে 1000 পদয়দন্টর র্দধ্য 950 পদয়দন্টর নেকে নস্কার করার জন্য 

রাজয/UT-এর জন্য । সবথনিম্ন দগ্রে হল দলশভল 10, র্া 551 এর নিশচ দস্কাশরর জ্ন্য। 
 

আোকন কনউ ইোকিজ ভারদতর েৃহত্তর্ উইে োরোইন স্থাপন কদরদে, ো স্টযােু 

অফ ইউকনটির নেদয়ও িীঘথ 

আোকন কনউ ইোকিজ কলকর্দেড পুননমেীকরণদোগ্য েকক্তর জন্য তার েৃকদ্ধর পকরকল্পনার 

অংে কহসাদে গুজরাদের রু্ন্দ্রায় একটি বাযু় টারবাইি বতনর কশরশে, র্া স্টযােু অফ ইউকনটির 

দচশয়অ লম্বা এবং এশত দেে রশয়শে র্া জ্াশম্বা দজ্শটর োিার দচশয়ও চওডা । আোকন কনউ 

ইোকিজ কলকর্দেড (ANIL) গুজ্রাশটর মুন্দ্রায় দেশের বৃহত্তম উইন্ড টারবাইি 

দজ্িাশরটর(WTG) ইিস্টল করার দ াষিা কশরশে।" 
 

Business News in Bengali 
 

কেপ্রদকে ONDC ননেওয়াদকম  নোগোদনর দনদরলখ প্রর্র্ ইন্টারদসটি লকজকস্টক 

সরেরাহকারী হদয় উদঠদে 

Shiprocket হল প্রর্র্ ইন্টারদসটি লকজকস্টক প্রোনকারী ো ONDC ননেওয়াদকম  প্লাগ 

কদরদে , র্া সমস্ত নবভাগ দর্শক নবশেতাশের সারা ভারত জু্শড েহশরর পণ্য পাঠাশত সিম 

কশর । Shiprocket, একটি নেনপং এবং লনজ্নস্টকস সমাধাি প্রোিকারী, যা সরকাশরর ওদপন 

ননেওয়াকম  ফর কডকজোল কর্াদসম(ONDC) লাইভ হদয়দে এবং 22 অশটাবর তার প্রর্ম 

সফ্ল দলিশেি কশরশে ৷ 
 

ডাের োেো র্াসালায় 587.52 নকাটি োকায় 51% নেয়ার ককদনদে 

ডাের ইকেয়া 587.52 দকাটি টাকার চুনিশত োেো র্াসালার 51 েতাংে দেয়ার অনধগ্রহি 

কদ্দরদ্দছ । োবর ইনন্ডয়া এফ্ এস্ট-েধমর্ান র্েলা এেং কসজকনং কেভাদগ প্রদেে কদরদে। 

নকাম্পাকনটি বােো মাসালা প্রাইশভট নলনমশটশের 51 েতাংে নেয়ারদহাকল্ডং অজ্থ শির জ্ন্য 

নিনেথ ি দলিশেি চুনি স্বাির কশরশে । 
 

RIL নর্োভাদসম আকনমং কল নপাস্ট করার যেলে প্রর্র্ ভারতীয় নকাম্পাকন হদয় 

উদঠদে 

করলাদয়ন্স ইোকিজ কলকর্দেড (RIL) দমটাভাশসথ তার 2022-23 সাদলর আনিথং কদলর 

কােমপ্রণালী নপাস্ট কদরদে । কদপমাদরে ভারদতর ইকতহাদস এই প্রর্র্ দকাশিা দকাম্পানি 

তার দস্টকশহাল্ডারশের সাশর্ জ্নডত র্াকার জ্ন্য দমটাভাসথ ব্যবহার কশরশে।  

 

Agreement News in Bengali 
 

ধদর্মন্দ্র প্রধান Football4Schools এর জন্য কফফা এেং AIFF-এর সাদর্ সর্দঝাতা 

স্মারক স্বাক্ষর কদরদেন 

দকন্দ্রীয় নেিা ও েিতা উন্নয়ি এবং উশদ্যািা মন্ত্রী শ্রী ধদর্মন্দ্র প্রধান ভারদত 

'Football4Schools' উশদ্যাশগর জ্ন্য কফফা এবং সেমভারতীয় ফুেেল নফডাদরেদনর সাশর্ 

একটি সমশ াতা স্মারক স্বাির কশরশেি । কফফা সভাপকত কজয়াকন্ন ইনফযাকন্টদনা এবং 

সবথভারতীয় ফু্টবল দফ্োশরেশির সভাপনত শ্রী কল্যাণ নেৌদে সংনেি সংিার পশি সমশ াতা 

স্মারশক স্বাির কশরশেি৷ 

অিুষ্ঠািটি রাদজযর স্বরাষ্ট্র এবং রু্ব নবষয়ক ও েীডা মন্ত্রশকর মন্ত্রী শ্রী িীতীে প্রামানিক, সু্কল নেিা 

ও মারাঠি ভাষা- মহারাশষ্ট্রর মন্ত্রী শ্রী েীপক দকসরকার, নদয়ােয় কেদ্যালয় সকর্কতর ককর্েনার 

শ্রী কেনায়ক গগম এবং ফু্টবল দফ্োশরেি এর সবথভারতীয় কমথকতথ াশের িারা সংবনধথত হশয়নেল। 
 

খুেদরা গহনা প্রধান র্ালাোর সংেুক্ত আরে আকর্রাত নর্দক 25 নককজ নসানা 

আর্োকন করার িরুণ প্রর্র্ ভারতীয় জুদয়লারী হদয় উদঠদে 

খুচশরা গহিা প্রধাি র্ালাোর নগাল্ড অযাে ডায়র্েস ভারত এবং সংরু্ি আরব আনমরাশতর 

মশে ব্যাপক অর্মননকতক অংেীোকর েুকক্ত(CEPA) এর অধীশি 25 দকনজ্ দসািা আমোনি 

করার মেদ্দে ভারশতর প্রর্ম জু্শয়লাসথ হশয় উশঠশে । চুনির অধীশি এক েতাংে শুল্ক দরয়াত 

সহ ICICI ব্যাশঙ্কর মােশম দসািা আমোনি করা হশয়শে । গ্রুপটি ভারশত প্রর্মবাশরর মশতা 

আমোনি ও রপ্তানি উভয় দিশত্রই চুনির শুল্ক সুনবধা কার্থকরভাশব ব্যবহার কশরশে ।  

 

Appointment News in Bengali 
 

আধ্যাকিক যনেী র্াতা অরৃ্তানন্দর্য়ী C20-এর নেয়ার কহদসদে কনেুক্ত হদয়দেন 

আোনিক মনেী মাতা, অরৃ্তানন্দর্য়ী নেেী (আম্মা) নকন্দ্রীয় সরকার কতৃম ক নেদের কসকভল 

20 (C20), গ্রুপ অফ্ 20 (G20) এর একটি অনফ্নসয়াল এিশগজ্শমন্ট গ্রুশপর দচয়ারম্যাি তহোদ্দি 

নিরু্ি হশয়শেি । G20 হল নবেব্যাপী আনর্থক নিনতেীলতা দমাকাশবলার জ্ন্য নবশের উন্নত এবং 

উেীয়মাি অর্থিীনতর জ্ন্য প্রধাি আন্তুঃসরকানর দফ্ারাম। C20 হল সুেীল সর্াজ সংস্থাগুকলর 

(CSOs) জ্ন্য তার প্লযাটফ্মথ র্া G20 দিতাশের কাশে দবসরকারী এবং অ-ব্যবসানয়ক কণ্ঠস্বর 

তুশল ধরার জ্ন্য প্রতিতিি হদ্দেদ্দছ। 
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নজ ওয়াই কল স্যার্সাং ইদলক্ট্রকনদকর কনেমাহী নেয়ারম্যান কহসাদে র্দনানীত হদয়দেন 

Samsung Electronics Co. আিুষ্ঠানিকভাশব Lee Jae-yong দক তার নিবথাহী নেয়ারম্যান 

কহদসদে কনেুক্ত কদরদে | 54 বের বয়সী, Lee Jae-yong 2012 সাল দর্শক েনিি দকানরয়ার 

বৃহত্তম ব্যবসানয়ক সংিার মুকুট রত্ন স্যামসাং ইশলক্ট্রনিশক্সর ভাইস দচয়ারম্যাি নেশলি। নতনি তার 

বাবা কল কুন-কহ এর আদগ অকধকষ্ঠত একটি পে গ্রহণ কদরদেন, নর্নি 2014 োদ্দল দই বের 
আশগ হাটথ  অযাটাক িারা অিম হওয়ার পশর প্রোি হদ্দেদ্দছন ।  
 

IFS রাদজে রঞ্জনদক আইভকর নকাদস্ট পরেতী ভারতীয় দূত কহসাদে দনেুক্ত করা 

হদয়দে 

ভারতীয় ফ্শরি সানভথ স অনফ্সার, ডঃ রাদজে রঞ্জন পকির্ আকিকার নেে নকাে কড 

আইভকর ো আইভকর নকাদস্ট পরবতী ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নহশসশব নিরু্ি হশয়শেি । োুঃ রাশজ্ে 
রঞ্জি বতথ মাশি মিাসয়ািা প্রজ্াতশন্ত্র ভারশতর হাইকনমেিার নহশসশব নিরু্ি আশেি । োুঃ রঞ্জি 

এলাহাবাে নবেনবদ্যালয় দর্শক অর্থিীনতশত (পাবনলক ফ্াইন্যাি) নপএইচনে নেনগ্র অজ্থ ি কশরশেি 

। োুঃ রাশজ্ে রঞ্জি নবশেে মন্ত্রশকর আশমনরকা নবভাশগর পনরচালক নেশলি (15 জু্লাই 2016-
23 মাচথ  2018) এবং নতনি মানকথ ি রু্িরাষ্ট্র ও কািাোর সাশর্ ভারশতর সম্পকথ  সম্পনকথ ত 

নবষয়গুনল পনরচালিা কশরনেশলি। 
 

প্রর্র্ র্কহলা কডদরক্টর ডাঃ কজ নহর্াপ্রভা ICAR-SBI-এর োকয়ত্ব কনদলন 

ICAR-সুগারদকন কব্রকডং ইনকস্টটিউে(ICAR-SBI) প্রনতষ্ঠািটির অনস্তশত্বর এক েতাব্দীরও 

দবনে সমশয়র মশে প্রর্ম মনহলা পনরচালক মপদ্দি চদ্দলদ্দছ |  ডঃ কজ নহর্াপ্রভা দকন্দ্রীয় কৃনষ ও 

কৃষক কোি মন্ত্রীর অধীশি িতুি নেনির কৃকষ কেজ্ঞানী কনদয়াগ নোদডম র সুপানরশে 2024 সাল 

পর্থন্ত ICAR- Sugarcane প্রজনন ইনকস্টটিউদের পনরচালক নহসাশব নিরু্ি হি । 
 

BPCL-এর নেয়ারম্যান পদে কভআর কৃষ্ণ গুপ্তা দনেুক্ত হলেলেন  

অরুি কুমার নসং-এর পেতযাশগর পর ভারত নপদোকলয়ার্ কদপমাদরেন কলকর্দেদডর 

(BPCL) নেয়ারম্যান ও ব্যেস্থাপনা পকরোলদকর অনতনরি োনয়ত্ব নিশয়শেি নভতসা রার্া 

কৃষ্ণ গুপ্ত । ভারত দপশট্রানলয়াশমর অনফ্নসয়াল নববৃনত অিুসাশর, নভতসা রার্া কৃষ্ণ গুপ্তার 
একটি বিথাঢ্য কমথজ্ীবি রশয়শে, মযখাদ্দন তিতন 24 বেশররও দবনে সময় ধশর দকাম্পানিশত, নবনভন্ন 

আনর্থক ভূনমকায় তছদ্দলন | 
 

এনাকজম  একফকসদয়কন্স সাকভম দসস কলকর্দেযের CEO কহদসদে কেোল কাপুরদক 

র্দনানীত করা হলেলে 

এনাকজম  একফকসদয়কন্স সাকভম দসস কলকর্দেড(EESL) এর প্রধান কনেমাহী কর্মকতম া(CEO) 

নহশসশব কেোল কাপুরদক নিশয়াশগর দ াষিা করা হদ্দেদ্দছ । নবদযৎ মন্ত্রিালশয় রু্গ্ম সনচশবর োনয়ত্ব 

পালি করার পদ্দর নতনি এই োনয়ত্ব গ্রহি কশরি । রু্গ্ম সনচব নহশসশব নতনি নবতরি খাশত নবনভন্ন 

সরকানর হস্তশিপ, নস্কম এবং সংস্কাশরর দিতৃত্ব দেি । নতনি নবদযৎ খাশত সাইবার নিরাপত্তা এবং 
আইটি উশদ্যাশগর দিতৃত্ব দেি । নতনি নবতরি ইউটিনলটিগুনলর অপাশরেিাল এবং আনর্থক 

পনরবতথ শির জ্ন্য পুিগথঠিত নবতরি দসটর নস্কম প্রিয়শি একটি গুরুত্বপূিথ ভূনমকা পালি 

কশরনেশলি। 

কেোল কাপুর ভারতীয় দরলওশয়র দরানলং স্টশকর িকো, পনরচালিা এবং রিিাশবিশির নবনভন্ন 
িমতায় ইনন্ডয়া দরলওশয়র সাশর্ কাজ্ কশরশেি । নতনি ভারশত মালবাহী গানড বহিকারী উচ্চ-

িমতার গানড চালু কশরি এবং তািজ্ানিয়া ও মায়ািমাশর এক েজ্শিরও দবনে দলাশকাশমাটিভ 
রপ্তানি কশরি। 
 

 

Banking News in Bengali 
 

RBI নেন্নাই-কভকত্তক GI প্রেুকক্তর অনুদর্ােদনর েংসাপে প্রতযাহার কদরদে 

নরজ্াভথ  ব্যাঙ্ক অফ ইতিো নকাম্পাকনর োসন সংিান্ত উদবদগর জন্য দচন্নাই-নভনত্তক GI 

দটকশিালনজ্ প্রাইশভট নলনমশটশের অনুদর্ােদনর েংসাপে প্রতযাহার কদরদে । দকাম্পানিটি 

িিক মাদ্দন নপ্রশপইে দপশমন্ট র্ন্ত্র ইসুয এবং পনরচালিার ব্যবসা করশে ।  
 

ভারতীয় একক্সর্ ব্যাঙ্ক ভারত-আকিকার োকণজয োডাদত েকক্ষণ আকিকার 

েীষমস্থানীয় ব্যাদঙ্কর সাদর্ েুকক্ত কদরদে 

রপ্তাকন-আর্োকন ব্যাঙ্ক অফ ইকেয়া (ইকেয়া একক্সর্ ব্যাঙ্ক) ফাস্টম রাে ব্যাঙ্ক (FRB) 

কলকর্দেদডর সাশর্ বানিজ্য দলিশেমনর উদ্দেদ্দে একটি মাস্টার নরস্ক পাটিথ নসশপেি চুনি সম্পন্ন 

কশরশে৷  দজ্াহাশিসবাশগথ ভারত-েকক্ষণ আকিকা দরদজওনাে কনদক্লদভর মদ্দে এই েুকক্ত 

স্বাক্ষকরত হয় । 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

ভারতীয় কেজ্ঞানীরা প্রর্র্ নেেীয় ওভারহাউজার ম্যাগদনদোকর্োর বতকর কদরদেন 

ভারতীয় কেজ্ঞানীরা একটি দেেীয় ওভারহাউজার ম্যাগদনদোকর্োর বতকর কশরশেি, র্া 

নবশের সব দচৌম্বকীয় মািমনন্দশর ব্যাপকভাশব ব্যবহৃত সবশচশয় সঠিক ম্যাগশিশটানমটারগুনলর মশে 

একটি। কেজ্ঞান ও প্রেুকক্ত র্ন্ত্রদকর মশত, ওভারহাউজ্ার ম্যাগশিশটানমটার িমুিার খরচ কমাশিার 

পর্ বতনর করশব । 

আকলোগ ম্যাগদনটিক অেজারদভেকর (এর্ও) এ ইিস্টল করা দসির ভূ-শচৌম্বকীয় দিশত্রর 

পনরমাপ সম্পােশির জ্ন্য বানিনজ্যক OVH ম্যাগদনদোকর্োদরর উপর ভারশতর নিভথ রতা 

কমাশত পাশর। 
 

নেসএক্স 3 েের পর প্রর্র্ ফযালকন নহকভ কর্েন োলু কদরদে 

কেদশ্বর সেদেদয় েকক্তোলী সকিয় রদকে নেসএদক্সর ফযালকন নহকভ কতন েেদররও 

নেকে সর্দয়র র্দধ্য প্রর্র্োদরর র্দতা দলানরোর দকপ কযািাশভরাল দর্শক এলি মাশস্কর 

দকাম্পানি ইউএস দস্পস দফ্াশসথর জ্ন্য কিপশর্ একাতিক স্যাশটলাইট পাঠাদ্দনা হদ্দেদ্দছ | 
 

BSE নেকদনালকজস KYC নরকজদিেন এদজকন্স োলু কদরদে 

BSE নেকদনালকজস KYC নরকজদিেন এদজকন্স KRA চালু করার দ াষিা কদ্দরদ্দছ, র্া 

ইশলকট্রনিক আকাশর নবনিশয়াগকারীশের KYC দরকেথ  বজ্ায় রাশখ । BSE দটকশিালনজ্স BSE-

এর একটি সহশর্াগী প্রনতষ্ঠাি। KRA হল একটি Sebi-নিয়নন্ত্রত মেিতাকারী, র্া 

নবনিশয়াগকারীশের ' Know Your Client'- এর জন্য অংেগ্রহণকারীদের অনুদর্ােন প্রিান 

কলর । KYC হল নসনকউনরটিজ্ মাশকথ শট নবনিশয়াশগর জ্ন্য মাশন্ডা। 

 

Schemes and Committees News in Bengali 
 

গুজরাে সরকার ইউকনফর্ম কসকভল নকাড  

(UCC) োস্তোয়দনর জন্য ককর্টি গঠন কদরদে  

গুজ্রাট নবধািসভা নিবথাচশির নেশক এদ্দ াদ্দে এবং নিবথাচশির সময়সূচী প্রকাশের পূদ্দিক, রাদজযর 

স্বরাষ্ট্রর্ন্ত্রী হষম সাংেকভ দ াষিা কশরশেি দর্, র্কন্ত্রসভা রাদজয ইউকনফর্ম কসকভল নকাড 

(UCC) োস্তোয়দনর জন্য একটি ককর্টি গঠদনর কসদ্ধান্ত কনদয়দে। 

 

ককর্টি সম্পদকম : 

হাইদকাদেম র একজন অেসরপ্রাপ্ত কেোরপকতর ননতৃদত্ব কনমটি গঠি করা হশব । মনন্ত্রসভা 

মুখ্যমন্ত্রীশক কনমটি গঠশির অনধকার নেশয়শে এবং এশত কতন-োরজন সেস্য র্াকদে েদল আো 

করা হদে। এর কাশজ্র পনরনধও পদ্দর ঠিক করা হশব। 
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Summits & Conference News in Bengali 
 

12তর্ কেশ্ব কহকন্দ সদম্মলন 2023 সাদলর নফব্রুয়াকরদত কফকজর নাকেদত অনুকষ্ঠত হদে 

েনিি প্রোন্ত মহাসাগরীয় িীশপ ভারতীয় হাইকনমেিার কপএস কাকতম কগয়াদনর মশত, কফকজ 

কহকন্দর নবোয়শির জ্ন্য একটি িতুি প্লযাটফ্মথ নহসাশব পশরর বের প্রর্মবাশরর মশতা নবখ্যাত কেশ্ব 

কহকন্দ সদম্মলদনর আশয়াজ্ি করশব । ভারত ও নফ্নজ্ সরকার একসাশর্ নফ্নজ্শত নবে নহনন্দ 

সশম্মলি আশয়াজ্শির নসিান্ত নিশয়শে । 

 

প্রর্র্ ASEAN-ইকেয়া স্টােম -আপ নফকস্টভযাল 2022 ইদন্দাদনকেয়ায় উদবাধন করা 

হদয়দে 

কেজ্ঞান ও প্রেুকক্ত কেভাদগর সকেে  ডক্টর শ্রীেরী েন্দ্রদেখর 27শে অশটাবর 2022-এ 

ইশন্দাশিনেয়ার নোগদর 1র্ ASEAN-ইকেয়া স্টােম -আপ নফকস্টভযাল(AISF) এর উশিাধি 

কশরি । উশিাধিী অিুষ্ঠািটি ASEAN ইশকািনমক কনমউনিটির দেপুটি দসশেটানর দজ্িাশরল শ্রী 

সতকেন্দর কসং এেং ASEAN-এ ভারতীয় নমেি (IMA) এর রাষ্ট্রদূত শ্রী জয়ন্ত নখােরাগদে 

বারা সংেকধমত হদয়কেল। 

 

প্রধানর্ন্ত্রী যমািী নলাোল ইনদভস্টর কর্ে 'ইনদভস্ট কণমােক 2022' এর উদবাধন 

করদলন 

প্রধািমন্ত্রী নদরন্দ্র যমািী কভকডও কনফাদরদন্সর র্াধ্যদর্ ইনদভস্ট কণমােক, নলাোল 

ইনদভস্টর কর্ে - এর উশিাধিী অিুষ্ঠাশি ভাষি নেশয়শেি । সম্ভাব্য নবনিশয়াগকারীশের আকৃি করা 

এবং পরবতী েেশকর জ্ন্য উন্নয়ি এশজ্ন্ডা নিধথারি করা তছল এই ববঠশকর প্রিান লিয । 

দবঙ্গালুরুশত 2 দর্শক 4 িশভম্বর 2022-এ অিুনষ্ঠত হওয়া নতি নেশির কমথসূনচশত 80 জদ্দনরও 

দবনে নস্পকার এই দসেশির সািী হশব। 

নসেদন রদয়দে: কুমার মঙ্গলম নবডলা, সজ্জি নজ্ন্দাল এবং নবেম নকশলথাস্কর সহ েীষথিািীয় নেল্প 

দিতারা । এর সাশর্, নতি েতানধক প্রেেথক সহ দবে কশয়কটি ব্যবসানয়ক প্রেেথিী এবং এদ্দি দেেীয় 

দসেিগুনলও েমানভাদ্দি চলশব। 

 

নকন্দ্রীয় কৃকষর্ন্ত্রী ন্যােনাল ন্যাোরাল ফাকর্মং কর্েন সভায় সভাপকতত্ব কদরন 

নকন্দ্রীয় কৃকষর্ন্ত্রী নদরন্দ্র কসং নতার্র কৃকষ ভেদন আলোদজত প্রর্ম ন্যােিাল ন্যাচারাল ফ্ানমথং 

নমেি কনমটির ববঠশক সভাপনতত্ব কশরি । শ্রী িশরন্দ্র নসং দতামর NMNF দপাটথ াল চালু কশরশেি। 

সকশলর সহশর্ানগতায় ভারশত ন্যাচারাল ফ্ানমথংদক এনগশয় দিওয়া হশব । 

দকন্দ্রীয় কৃনষমন্ত্রী আনধকানরকশের রাজয সরকার এবং দকন্দ্রীয় নবভাগগুনলর সাশর্ সমন্বয় করশত 

এবং বাজ্ার সংশর্াগ সিম করশত বশলশেি র্াশত কৃষকরা সহশজ্ই তাশের পণ্য নবনে করশত 

পাশর। ববঠশক নকন্দ্রীয় গ্রাদর্ান্নয়ন র্ন্ত্রী শ্রী নগনররাজ্ নসং, জ্লেনি মন্ত্রী শ্রী গশজ্ন্দ্র নসং 

দেখাওয়াত, উত্তর প্রদেদের কৃকষর্ন্ত্রী সূর্থ প্রতাপ োনহ, নকন্দ্রীয় কৃকষ সকেে শ্রী মশিাজ্ আহুজ্া 

এবং অন্যান্য মন্ত্রশকর ঊর্ধ্থ তি কমথকতথ ারা উপনিত নেশলি। 

 

নকন্দ্রীয় কৃকষ র্ন্ত্রী ন্যােনাল ন্যাোরাল ফাকর্মং কর্েযনর সভা-সর্াদেদের প্রধান কেষয়গুকল: 

• ন্যােিাল ন্যাোরাল ফাকর্মং কর্েন চালু কশরশেি দকন্দ্রীয় কৃনষমন্ত্রী। 

• দপাটথ ালটিশত কর্েন, োস্তোয়দনর রূপদরখা, সম্পে, োস্তোয়ন অগ্রগকত, কৃষক 

কনেন্ধন, ব্লগ ইতযাকে সম্পদকম  সর্স্ত তথ্য রদয়দে। 

• দপাটথ ালটি হশব কৃষকদের সুকেধা ও কল্যাদণর জন্য। 

• 75টি সহকার গঙ্গা গ্রার্ নচনিত কশর একটি দরােম্যাপ বতনর করা হদ্দেদ্দছ এবং কৃষকশের 

প্রনেিি দেওয়া হশয়শে। 
 

Awards & Honours News in Bengali 
 

স্যাোনম অযাওয়াডম  2022-এ RRR নসরা আন্তজম াকতক েলকচ্চে পুরস্কার কজদতদে 

খ্যানতমাি চলনচ্চত্র নিমথাতা এসএস রাজাদর্ৌকলর প্রর্ম বড আন্তজ্থ ানতক সম্মাি নজ্শতশেন। লস 

অযাশঞ্জশলশস অিুনষ্ঠত স্যাটািথ অযাওয়ােথ স 2022-এ নবগনজ্ 'দসরা আন্তজম াকতক েলকচ্চে' 

সম্মান কজদতদে । RRR হল একটি নপনরয়ে ড্রামা দর্খাশি জু্নিয়র এিটিআর এবং রাম চরিশক 

সমান্তরাল নলে নহশসশব দেখাশিা হশয়শে। RRR, র্া নবেব্যাপী বক্স অনফ্শস প্রায় 1,200 নকাটি 

টাকা আয় কদরদে | দসলনমাটি প্রর্র্ েড আন্তজম াকতক সম্মান অজম ন কদরদে । 

 

পকির্েদঙ্গর লক্ষ্মীর ভাোর প্রকল্প SKOCH পুরস্কার নপদয়দে 

পনিমবঙ্গ সরকাশরর লক্ষ্মীর ভাোর প্রকল্প মতহলা ও নেশু উন্নয়ি নবভাশগ SKOCH পুরস্কার 

নজ্শতশে । এই পুরষ্কারটি সরকাশরর পাোপানে রাশজ্যর প্রায় দই দকাটি মনহলার জ্ন্য একটি স্বীকৃনত 

প্রদান কদ্দর, র্া এই প্রকশল্পর িারা িমতানয়ত হশয়শে। 
 

লক্ষ্মীর ভাোর প্রকদল্পর অধীদন: 

• পনিমবঙ্গ সরকার 2021 সাশলর আগশস্ট 25-60 েের েয়সী একটি পকরোদরর র্কহলা 

প্রধানদক আকর্মক সহায়তা নেওয়ার জন্য এই প্রকল্পটি োলু কদরকেল। 

• এই প্রকশল্পর অধীশি, সাধারি বিথ নবভাশগর মনহলাশের প্রনত মাশস 500 টাকা এবং SC ও 

ST দশ্রিীর মনহলাশের প্রনত মাশস প্রায় 1000 টাকা দেওয়া হয়। রাজ্য সরকার প্রনত বের 

প্রায় 11,000 দকাটি টাকা ব্যয় কশর এই প্রকশল্পর তহনবল দেওয়ার জ্ন্য, সরকাশরর সূত্র 

জ্ানিশয়শে। 

• লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকশল্পর অধীশি র্াকা বাংলার দজ্লাগুনলর মশে উত্তর 24 পরগিায় সবথানধক 

সংখ্যক সুনবধাশভাগী রশয়শে, তারপশর েনিি 24 পরগিা, উত্তর নেিাজ্পুর এবং হুগনল 

রশয়শে। 
 

পুনীত রাজকুর্ারদক র্রদণাত্তর 'কনমােক রত্ন' প্রোন করা হয় 

কণমােক সরকার পুিীত রাজ্কুমার 1লা নদ্দভম্বর 2022-এ কণমােক রত্ন পুরস্কাদর সম্মাকনত 

হলেলেন । প্রয়াত কন্নড স্টার পুনীত রাজকুর্াদরর নেষ েকে, , Gandhada Gudi, 28 

অশটাবর 2022 -এ মুনি পায় । পুিীত রাজ্কুমাশরর স্ত্রী অকশ্বনী পুনীত রাজকুর্ার পুরস্কারটি 

গ্রহি কশরনেশলি | 
 

কণমােক সরকার দ্বারা রাজদজযাৎসে পুরস্কার প্রাপ্ত 67 জদনর র্দধ্য আলেন নক. 

কসভান  

প্রািি ISRO দচয়ারম্যাি নক কসভান, অনভশিতা েত্তনা, অকেনাে এেং কসকহ কাকহ েন্দ্রু 67 

জন ব্যকক্তদত্বর র্দধ্য রদয়দেন োরা এই েের কিথাটক সরকার কতৃথ ক রাজ্শজ্যাৎসব পুরস্কাশর 

ভূনষত হশবি ৷ পুরস্কামরর িগে অেক 1 লক্ষ োকা, এোো একটি স্বণমপেক এেং একটি 

সম্মাননাপে প্রিান করা হলৈ | 1 িশভম্বর, রাজয গঠি নেবশস এটি নবতরি করা হশব। 
 

রাজদজযাৎসে পুরস্কার: পুরস্কারপ্রাপ্তদের সমূ্পণম তাকলকা : 
 

Overall 

• Subbarama Sheety 

• Vidwan Gopal Krishna Sharma 

• Soligara Madamma 
 

Armed services 

• Subedar BK Kumaraswamy 
 

Journalism 

• HR Srisha 

• GM Shirahatti 
 

Science and Technology 

• K Sivan 

• Dr DR Balooragi 
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Agriculture 

• Ganesh Thimmaiah 

• Chandrashekar Narayanapura 
 

Environment 

• Salumarada Ninganna 

• Pourakarmika 

• Mallamma Hoovinahadagali 
 

Administration 

• Dr LM Manjunath 

• Madan Gopal 
 

Non-resident Kannadigas 

• Devidas Shetty 

• Arvind Patil 

• Krishnamurthy Manja 

• Rajukumar 
 

Medicine 

• Dr HS Mohan 

• Dr Basavanthappa 
 

Social service 

• Dr Ravi Shetty 

• C Kariyappa 

• MS Kori Shettar 

• D Madegowda 

• Balbir Singh 
 

Commerce 

• BV Naidu 

• Jayaram Banan 

• J Srinivas 
 

Theatre 

• Thippanna Helavar 

• Lalithabai Chennadasar 

• Gurunath Hugar 

• Prabhakar Joshi 

• Srisaila Huddar 
 

Music 

• Narayana M 

• Ananathacharya Balacharya 

• Anjinappa Satpaadi 

• Anantha Kulkarni 
 

Folk art 

• Sahademappa Eerappa Nadiger 

• Gudda Panara 

• Kamalamma Soolagitthi 

• Savithri Pujar 

• Rachaiah Salimath 

• Maheshwaragowda Lingadahalli 
 

Sculpture 

• Parashuram Pawar 

• Hanumanthappa Balappa Hukkeri 
 

Painting 

• Sannarangappa Chitrakaar 
 

Films 

• Dattanna 

• Avinash 
 

TV 

• Sihi Kahi Chandru 

• Yakshagana 

• MA Nayak 

• Subramanya Dhareshwar 

• Sarapadi Ashok Shetty 

• Bayalata 

• Adavayya Hiremath 

• Shankarappa Mallappa Horapete 

• H Pandurangappa 
 

Literature 

• Shankar Chachadi 

• Krishnegowda 

• Ashokbabu Neelagar 

• Aa Ra Mitra 

• Ramakrishna Marathe 
 

Education 

• Koti Rangappa 

• MG Nagaraj 
 

Sports 

• Dattatreya Govind Kulkarni 

• Raghavendra Anvekar 
 

Judiciary 

• Venkatachalapathy 

• Nanjundareddy 
 

োংলাদেদের প্রধানর্ন্ত্রী নেখ হাকসনা এডওয়াডম  এর্ নকদনকডদক 'নিেস অে 

কলোদরেন ওয়ার' সম্মাদন ভূকষত কলরলেন 

স্বাধীিতায় অবোশির জ্ন্য প্রাক্তণ মানকথ ি নসশিটর এডওয়াডম  এর্ নকদনকডদক মরশিাত্তর ঢ্াকায় 

মর্থাোপূিথ 'দিেস অে কলোদরেন ওয়ার' সম্মাদন ভূকষত কদরদেন বাংলাশেশের প্রধািমন্ত্রী 

নেখ হাকসনা । তাাঁ র দেশল এেওয়ােথ  এম দটে দকশিনে জু্নিয়শরর হাশত এই সম্মাি তুশল দেওয়া 

হয়। 
 

63 জন অকফসার 'নকন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রর্ন্ত্রীর কেদেষ অপাদরেন পেক'-এ ভূকষত হলেলেন   

র্হারাষ্ট্র, কেকে, পাঞ্জাে, নতদলঙ্গানা এেং জমু্ম ও কাশ্মীদরর 63 জ্ি পুকলে কর্মকতম াদক 

2022 সাদলর জন্য 'দকন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রর্ন্ত্রীর কেদেষ অপাদরেন পেক' প্রোন করা হশয়শে । 

চারটি নবশেষ অপাশরেি মযমন সন্ত্রাসবাে, সীমান্ত কমথ, অস্ত্র নিয়ন্ত্রি, মােক দচারাচালাি প্রনতশরাধ 

এবং উিার অনভর্াশির দিশত্র তাশের িারা পনরচানলত অিদাদ্দনর জ্ন্য স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয়(MHA) 

এই পুরস্কারটি প্রোি কশরশে ।  
 

 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/17423/wb-tet-complete-preparation-for-wb-primary-tet-exam-in-bengali-by-adda247


Weekly Current Affairs One-Liners | 29 October to 04 November of 2022 

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

Important Dates News in Bengali 
 

আন্তজম াকতক ইন্টারদনে কেেস 29 অদক্টাের পাকলত হয় 

প্রর্মবাশরর মশতা ইন্টারশিশটর ব্যবহার উের্াপি করশত নবেজু্শড প্রনত বের 29 অদক্টাের 

আন্তজম াকতক ইন্টারদনে কেেস পানলত হয় । এই নেিটি প্রর্ম ইশলকট্রনিক বাতথ া পাঠাশিার সূচিা 

কশর, র্া 1969 সাশল এক কনম্পউটার দর্শক অন্য কনম্পউটাশর িািান্তনরত হশয়নেল । তখি 

ইন্টারশিট ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) িাশম 

পনরনচত নেল ।  
 

রাে নহাকর্ জাহাঙ্গীর ভাোর 113তর্ জন্মোকষমকী উেোপন করদে 

ভারতীয় পারমািনবক কমথসূনচর জ্িক নহসাশবও পনরনচত নহাকর্ জাহাঙ্গীর ভাভার 113তর্ 

জ্মবানষথকী উদযাতপি হদ্দে । নতনি 1909 সাশলর 30 অশটাবর নব্রটিে ভারশতর (বতথ মাশি মুম্বাই, 

মহারাষ্ট্র, ভারত) দবাশম্ব দপ্রনসশেনিমি জ্মগ্রহি কশরি। নবজ্ঞাশির দিশত্র তার অমূে অবোি 

দেশের তরুি প্রজ্মশক অিুপ্রানিত কশর চশলশে । দহানম দজ্ ভাভা একজ্ি নবনেি ধিী পারনস 

পনরবাশর জ্মগ্রহি কশরি। 24 জানুোরী 1966 ভাভা এোর ইদিো ফ্লাইট 101 মন্ট ব্ল্যালের 

কালে দৈধ্বস্ত হলে প্রোত হন  | দ থটিার আিুষ্ঠানিক কারি তহোদ্দি দজ্শিভা নবমািবন্দর এবং 

পাহাশডর কাশে নবমাশির অবিাি নিশয় পাইলশটর মশে ভুল দবা াবুন মক উদ্দেখ করা হদ্দেতছল  
 

নহাকর্ জাহাঙ্গীর ভাভার কর্মজীেন: 

• ভাভা, 1933 সাশলর জ্ািুয়ানরশত, তার প্রর্ম ববজ্ঞানিক গশবষিাপত্র- "মহাজ্াগনতক 

নবনকরশির দোষি" প্রকাে করার পর পারমািনবক পোর্থনবজ্ঞাশি েটশরট উপাতি পাি। এই 

কাগজ্টি তাশক 1934 সাশল আইজ্যাক নিউটি সু্টশেন্টনেপ নজ্তশত সাহায্য কশরনেল । 

• ভারশত এমি দকাশিা প্রনতষ্ঠাি নেল িা দর্খাশি পারমািনবক পোর্থনবদ্যার মূল কাশজ্র জ্ন্য 

প্রশয়াজ্িীয় সুনবধা নেল এবং এর ফ্শল ভাভা 1944 সাশলর মাচথ  মাশস স্যার দোরাবনজ্ টাটা 

ট্রাশস্টর কাশে একটি প্রনতষ্ঠার জ্ন্য একটি প্রস্তাব পাঠাি । 

• দহানম দজ্ ভাভা দেশের নবস্তীিথ দর্ানরয়াম মজু্ে দর্শক েনি আহরশির উপর দৃনি নিবি 

করার দকৌেল প্রিয়শির জ্ন্যও পনরনচত তছদ্দলন । এখাশি উশিখ করা প্রাসনঙ্গক দর্ ভারশত 

স্বল্প ইউশরনিয়াম মজু্ে রশয়শে। 
 

রাষ্ট্রীয় একতা কেেস ো জাতীয় ঐকয কেেস 2022 

ভারশতর প্রর্ম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেম ার েেভভাই প্যাদেদলর জন্মোকষমকী স্মরদণ প্রনত বের 31নে 

অদক্টাের জাতীয় ঐকয কেেস ো রাষ্ট্রীয় একতা কেেস উেোকপত হয় । এই বের সেথ ার 

বিভভাই প্যাশটশলর 147 তর্ জন্মোকষমকী উেোদপত হলৈ, নর্নি ভারশতর দলৌহমািব নহসাশবও 

পনরনচত । 
 

সেম ার েেভভাই প্যাদেল সম্পদকম : 

• নতনি 1875 সাদলর 31নে অদক্টাের গুজরাদের নকেয়াদে জন্মগ্রহণ কদরন। 

• নতনি স্বাধীন ভারদতর প্রর্র্ স্বরাষ্ট্রর্ন্ত্রী এেং উপ-প্রধানর্ন্ত্রী কেদলন। 

• নতনি একটি ভারতীয় দফ্োশরেি বতনর করার জ্ন্য অশিক ভারতীয় রাশজ্যর একীকরশি 

গুরুত্বপূিথ ভূনমকা পালি কশরনেশলি। 

• স্বাধীিতার সময়, নতনি ভারতীয় ইউনিয়শির সাশর্ সানরবি হওয়ার জ্ন্য দবে কশয়কটি 

দেেীয় রাজ্যশক রানজ্ করাশত গুরুত্বপূিথ ভূনমকা পালি কশরনেশলি । নতনি ভারশতর 

স্বাধীিতার জ্ন্য একজ্ি সামানজ্ক দিতা নহশসশবও কশঠার পনরশ্রম কশরনেশলি। 

• গান্ধী-আরউইি চুনি স্বািশরর পর, প্যাশটল 1931 সাশলর (করানচ) অনধশবেশির জ্ন্য 

কংদগ্রদসর সভাপকত দহসালৈ কনেমাকেত হন। 

• োরদোকলর র্কহলারা েেভভাই প্যাদেলদক 'সেম ার' উপানধ নেশয়নেশলি, র্ার অর্থ 

হল'একজ্ি প্রধাি বা দিতা'। 
 

কেশ্ব নভগান কেেস 01নে নদভম্বর পালন করা হয় 

মানুষদ্দদর মভ ান জ্ীবিধারা অিুসরি করশত এবং দভগানিজ্ম সম্পশকথ  সশচতিতা ছড়াদ্দনার 

উদ্দেদ্দে কেশ্ব নভগান কেেস প্রনত বের 1 নদভম্বর পাকলত হয় । নেবসটি পশুজ্াত পশণ্যর 

ব্যবহার এবং পশুশের দোষি দর্শক নবরত র্াকার অিুেীলশির জ্ন্য পাতলি হে । সারা নবশে, 

হযাশলাইশির একনেি পর নবে দভগাি নেবস পানলত হয়। হযাদলাইন 31দে অদক্টাের পদড, এবং 

এর একনেি পর নবে দভগাি নেবস নহসাশব পানলত হয় প্রািীশের দোষি এডাশিা এবং নিনষি করার 

সুনবধার পশি, অন্যান্য প্রজ্ানত এবং প্রাকৃনতক পনরশবশের প্রনত আমাশের ভালবাসা এবং র্ত্ন 

প্রসানরত করার জ্ন্য। 
 

কেশ্ব নভগান কেেস 2022 এর কর্র্: 

নবে দভগাি নেবস অিুসাশর, এ বেশরর নর্ম হশব পশু অনধকার-শকনন্দ্রক প্রচারানভর্াি 'কফউোর 

নরর্াল'। 
 

নকন্দ্রীয় সতকম তা সদেতনতা সপ্তাহ 31নে অদক্টাের নর্দক 6ই নদভম্বর 2022 পেমন্ত 

পালন করা হয় 

নসন্ট্রাল কভকজল্যান্স ককর্েন নসই সপ্তাদহ সতকম তা সদেতনতা সপ্তাহ পালি কশর দর্ই 

সপ্তাশহর 31দে অদক্টাের প্রয়াত সেথ ার বিভভাই প্যাশটশলর জ্মনেি পশড । এই বের, সতকথ তা 

সশচতিতা সপ্তাহ 31দে অদক্টাের নর্দক 6ই নদভম্বর 2022 পর্থন্ত নিম্ননলনখত নর্ম নিশয় পালি 

করা হশে: “Corruption-free India for a developed Nation” | 

গঙ্গা উৎসে 2022– 4 নদভম্বর পাকলত হদে নেী উত্সে 

র্ন্ত্রক 4 ঠা িশভম্বর 2022 তানরশখ িতুি নেনির দমজ্র োিচাাঁ ে দস্টনেয়াশম দটি পৃর্ক দসেশি 

গঙ্গা উৎসে- দ্য করভার নফকস্টভযাল 2022 এর আশয়াজ্ি করশে । গঙ্গা উৎসব- ‘দ্য করভার 

নফকস্টভযাল 2022’ দ্য ন্যােনাল কর্েন ফর কক্লন গঙ্গা(NMCG), জলসম্পে কেভাগ, িেী 

উন্নয়ি এবং গঙ্গা পুিরুজ্জীবি, এবং জ্লেনি মন্ত্রশকর সহশর্ানগতায় আশয়ানজ্ত হশে । 
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অলেদেোলক হাদরলে তৃতীে সুেতান অফ জহর কাপ দজলতলে ভারত 

ভারিীে জুতনের পুরুষ হতক দল মালদ্দেতশোর জহর িাহরুদ্দি িামান দাো হতক মেতেোদ্দম 1-1 

ম াদ্দল ড্র করার পদ্দর 5-4 ম াদ্দল শুটআউদ্দট অদ্দেতলোদ্দক পরাতজি কদ্দর 2022 োদ্দলর েুলিান 

অফ জহর কাপ তজদ্দিদ্দছ । ভারি এই তনদ্দে িত িীেিার েুলিান অফ জহর কাপ তজদ্দিদ্দছ । 14িম 

তমতনদ্দট েুদীপ তচরমাদ্দকার তফল্ড ম াদ্দল প্রেম ম ালটি কদ্দর ভারি। অন্যতদদ্দক, তিিীে মকাোটক াদ্দর 

জযাক হল্যাি এর ম াদ্দল ভারদ্দির োদ্দে েমিাে মফদ্দর অদ্দেতলো। িারপর ভারি মপনাতি 

শুটআউদ্দট 5-4 ম াদ্দল অদ্দেতলোদ্দক পরাতজি কদ্দর | 
 

আকাঙ্ক্ষা ব্যাভাদর নখদলা ইকেয়া ভাদরাদত্তালদন কতনটি নতুন জাতীয় নরকডম  

গদডদেন   

একজ্ি র্হারাষ্ট্র-কভকত্তক ভাদরাদত্তালক আকাঙ্কা ব্যাভাহাদর, নখদলা ইকেয়া জাতীয় 

র যাকঙ্কং র্কহলাদের ভাদরাদত্তালন েুনমাদর্দন্ট 40 নককজ ওজন কেভাদগ নতিটি িতুি জ্াতীয় 

দরকেথ  বতনর কশরশেি । আকাঙ্কা ব্যাভাশর োদগমে অকলকম্পক পকডয়ার্ কস্কদর্রও একটি অংে 

নেল এবং তিতন স্ন্যাচ, নক্লি এবং জ্াকথ  তিভাদ্দ  একাতিক তিশ্বদরকেথ  বতনর কশরনেমলন। 
 

কফফা কেশ্বকাপ: নেন কফফা অনূর্ধ্ম -17 মদহো কেশ্বকাপ কজদতদে 

কফফা অনূর্ধ্ম -17 মদহো কেশ্বকাদপ নেশফ্নন্ডং চযানম্পয়ি নেন প্রর্মবাশরর মশতা ফ্াইিানলস্ট 

কলকম্বয়ার দৈরুলে কজদতদে । ফ্াইিাশলর 82তম নমনিশট কলনম্বয়ার নেশফ্ন্ডার আনা র্াকরয়া 

গুজর্ান জাপাতার আিোতী দগাশল দস্পি ম্যাচ নজ্শত দিয়। পানতল দস্পাটথ স দস্টনেয়াশম 

কফফা অনূর্ধ্ম -17 র্কহলা কেশ্বকাদপর ফাইনাল Match দস্পি ও কলনম্বয়ার মশে অিুনষ্ঠত হয়।  
 

নিঞ্চ ওদপন 2022 ব্যাডকর্ন্টন: সাতকেকসাইরাজ রকঙ্কদরকি এেং কেরাগ পুরুষদের 

ডােলদসর কেদরাপা কজদতদেন 

ফ্াইিাশল চাইনিজ্ তাইশপর লু নচং ইয়াও এবং ইয়াং দপা হািশক সরাসনর দগশম 21-13, 21-19-

এ পরানজ্ত করার পর ভারশতর সাতনবকসাইরাজ্ রকঙ্কদরকি এেং কেরাগ নেঠি নিঞ্চ ওদপন 

সুপার 2022 ব্যাডকর্ন্টন েুনমাদর্ন্ট-এ পুরুষদের ডােলদসর কেদরাপা কজদতদেন । এর সাশর্, 

সাতনবক এবং নচরাগ এই বের তাশের প্রর্ম সুপার 750 এবং নিতীয় BWF ওয়াল্ডথ  টুযর নেশরাপা 

নজ্শতশেন । 
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ফরু্মলা-1 নরকসং: ম্যাক্স ভাস্টম াদপন নর্কক্সকান ফরু্মলা 1 কজকপ 2022 কজদতদেন 

দরে বুল ড্রাইভার ম্যাক্স ভাস্টম াদপন নর্কক্সকান গ্রযাে কপ্রক্স 2022- এ প্রর্ম িাি অজ্থ ি কশর 

তিতন দরকেথ  মেতকং 14 তম নসজ্শির জ্য় োনব কশরমছন । মানসথনেশজ্র লুইস হযাকর্ল্টন এবং 

দরে বুলশসর সাকজম ও নপদরজ র্র্ােশম নিতীয় এবং তৃতীয় িাশি রশয়শেি । ভাসমোদপন 

মরশুদ্দমর 14তম জ্শয়র ফ্শল নতনি ফ্মুথলা ওয়াশির ইনতহাশস এক মরশুদ্দম সবথানধক দরস জ্শয়র 

জ্ন্য র্াইদকল শুর্াখার এেং নসোকস্টয়ান নভদেলদক োকডদয় োন। ভাস্টথ াশপি এখি 

দমনক্সকাি নজ্নপর ইনতহাশস সবশচশয় সফ্ল ড্রাইভার | তিতন তার চতুর্থ দখতাব অজ্থ ি কশরমছন । 

এটি নেল তার কযানরয়াশরর 34তম দরস জ্য় এবং 2022 মরশুদ্দমর 14তম জ্য় । 

অশটাবশরর শুরুশত, ভাস্টথ াশপি জ্াপানিজ্ গ্রযান্ড নপ্রশক্স তার নিতীয় দকনরয়াশরর নবে 

চযানম্পয়িনেপ তজদ্দিতছদ্দলন | দমনক্সশকাশত তার জ্শয়র সাশর্, ভাস্টথ াশপি এক নসজ্শি সবথানধক 

পশয়শন্টর দরকেথ টিও দভশে দফ্শলি, র্া এর আশগ 2019 সাশল লুইস হযানমল্টশির িারা দসট করা 

হশয়নেল । 
 

সাম্প্রকতক গ্রযাে কপ্রক্স 2022 কেজয়ী: 

• ইউএস গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টথ াশপি (দিোরোন্ডস) 

• জ্াপানিজ্ গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022- ম্যাক্স ভাস্টথ াশপি (দিোরোন্ডস) 

• নসঙ্গাপুর গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022- সানজ্থ ও দপশরজ্ (দমনক্সশকা) 

• কািানেয়াি গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টথ াশপি (দিোরোন্ডস) 

• আজ্ারবাইজ্াি গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টথ াশপি (দিোরোন্ডস) 

• নময়ানম গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টথ াশপি (দিোরোন্ডস) 

• এনমনলয়া-দরামাগ্না গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টথ াশপি (দিোরোন্ডস) 

• দসৌনে আরব গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টথ াশপি (দিোরোন্ডস) 

• দিঞ্চ গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টথ াশপি (দিোরোন্ডস) 

• স্পযানিে গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টথ াশপি (দিোরোন্ডস) 

• হাশঙ্গনরয়াি গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টথ াশপি (দিোরোন্ডস) 

• দবলনজ্য়াি গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টথ াশপি (দিোরোন্ডস) 

• োচ গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টথ াশপি (দিোরোন্ডস) 

• ইতানলয়াি গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – ম্যাক্স ভাস্টথ াশপি (দিোরোন্ডস) 

• দমািাশকা গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 - সানজ্থ ও দপশরজ্ (দমনক্সশকা) 

• অশেনলয়াি গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 - চালথস দলক্লাকথ  (দমািাশকা) 

• বাহরাইি গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – চালথস দলক্লাকথ  (দমািাশকা) 

• অনেয়াি গ্রযান্ড নপ্রক্স 2022 – চালথস দলক্লারক (দমািাশকা) 
 

এদিোন কদন্টলনন্টাে যচস দিপ: ভারলতর আর প্রজ্ঞানান্ধা এৈং দপদভ নদিধা 

দিলরাপা দজলতলেন 

শীষক িাছাইকত ি ভারিীে গ্রযািমাোর, আর প্রজ্ঞানান্ধা এিং স্বদ্দদশী তপ তভ নতন্দিা, নো তদতেদ্দি 

এতশোন কতন্টদ্দনন্টাল দািা চযাতিেনতশদ্দপ যোক্রদ্দম পুরুষ এিং মতহলাদ্দদর তিভাদ্দ  তশদ্দরাপা 

তজদ্দিদ্দছন। 
 

ফাইনাে যেদসং ওলপন: পুরুষ 

1. আর প্রজ্ঞানান্ধা 7 পদ্দেন্ট, 

2. হষক ভারিদ্দকাটি 6.5, 

3. তি আতদিন 6.5, 
 

ফাইনাে যেদসং ওলপন: মদহো 

1. তপ তভ নতন্দিা 7.5 পদ্দেন্ট, 

2. তপ্রোঙ্কা নুটাতি 6.5, 

3. তদব্যা মদশমুখ 
 

ICC T20 কেশ্বকাপ: কেরাে নকাহকল দৈশ্বকালপর ইকতহাদস হযােট্রিক যরদজস্টার করা 

প্রর্র্ নখদলায়াড হলেলেন 

কেরাে নকাহকল অসাধারণ ফ্শমথ আশেি এবং চলমাি ICC টি-দোদয়কন্ট কেশ্বকাদপ অধমেতক 

হাাঁ কাদেন । পানকস্তাশির নবপশি অপরানজ্ত 82 রাশির ম্যাচ জ্য়ী িক দখলার পর, নতনি 

দিোরোন্ডশসর নবপশি অপরানজ্ত 62 রাি কশরি । পাশর্থ েনিি আনিকার সাশর্ একটি দখলায় 

ব্যর্থ হওয়ার পর তিতন অযানেশলে ওভাশল বাংলাশেশের নবরুশি একটি গুরুত্বপূিথ নফ্ফ্টি 

মরতজোর কশরি । টি-শটাশয়নন্ট নবেকাশপর ইনতহাশস দকাহনলই প্রর্ম দখশলায়াড নর্নি নতিবার 3 

বা তার দবনে পঞ্চাশের অতিক রাি কশরশেি। 
 

একটি টি-দটাশয়নন্ট নবেকাশপ 3 বা তার দবনে পঞ্চাশের দবনে িক সহ পুরুষ মখদ্দলাোড়: 

• নবরাট দকাহনল (2014, 2016, 2022) 

• ম্যারু্ দহইশেি (2007) দগৌতম গম্ভীর (2007) 

• নতলকরশত্ন নেলোি (2009) 

• মাশহলা জ্য়াবধথশি (2010) 

• দেি ওয়াটসি (2012) 

• নেস দগইল (2012) 

• মারলি স্যামুশয়লস (2012) 

• দস্টফ্াি মাইবাগথ (2014) 

• পরু্ম নিসাঙ্কা (2021) 

• দেনভে ওয়ািথার (2021) 

• বাবর আজ্ম (2021) 

• দমা. নরজ্ওয়াি (2021) 

• দকএল রাহুল (2021) 
 

নকরালা েযাক একেয়া কাপ 2022 সাইকক্লং েুনমাদর্দন্টর আদয়াজন করদে 

নকরালা েযাক একেয়া কাপ 2022 সাইকক্লং েুনমাদর্ন্ট দহাস্ট করশত চদ্দলদ্দছ । ট্রযাক এনেয়া 

কাপ হল সবশচশয় বড সাইনক্লং ইশভন্টগুনলর মদ্দে একটি | ইদ্দভন্টটি LNCPE আউেদডার 

নভদলাদরাদর্ 25 িশভম্বর 2022 দর্শক 28 িশভম্বর 2022 পর্থন্ত অিুনষ্ঠত হশব ৷ েযাক একেয়া 

কাপ 2022- এ এনেয়ার 25 টিরও দবনে দেে দর্শক প্রায় 200 জ্ি সাইনক্লস্ট অংেগ্রহি করশব ৷ 

ইদ্দভন্টটি প্রর্মবাশরর মশতা নেনির বাইশর আশয়াজ্ি করা হশে। 
 

নকরালা েযাক একেয়া কাপ 2022 সাইকক্লং েুনমাদর্ন্ট - রূ্ল পদয়ন্ট:  

• ট্রযাক এনেয়া কাপ একেয়ান সাইকক্লং কনদফডাদরেন এেং সাইকক্লং নফডাদরেন 

অফ ইকেয়া বারা অনুযমািীত । 

• দকরালার সাইকক্লং অযাদসাকসদয়েন জ্ানিশয়শে দর্ প্রচে গরশমর কারশি ম্যাচগুনল লাে 

লাইশটর িীশচ করার দচিা করা হশে। 

• েীন, নকাকরয়া, জাপান, কাজাখস্তানসহ সাইনক্লং জ্ায়ান্টরা এই ইশভশন্ট অংে নিশত 

র্াশে। 

• র্ালদয়কেয়া, শ্রীলঙ্কা, পাককস্তান, োংলাদেে, আফগাকনস্তান, ইদন্দাদনকেয়া এেং 

ভারতও এই ইশভশন্ট অংে দিশব। 

• রু্খ্যর্ন্ত্রী কপনারাই কেজয়দনর পৃষ্ঠশপাষকতায় একটি সাংগঠনিক কনমটি গঠি করা 

হশয়শে। 

• েযাক একেয়া কাপ 2022 রাশজ্যর একটি প্রধাি েীডা ইশভন্ট নহসাশব সাইনক্লং নবকাশে 

একটি গুরুত্বপূিথ ভূনমকা পালি করশব। 
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Obituaries News in Bengali 
 

প্রয়াত হলেন অসর্ীয়া অকভদনতা কনপন নগাস্বার্ী 

প্রবীি অসমীয়া অনভশিতা, কনপন নগাস্বার্ী সম্প্রনত প্রোি হদ্দেদ্দছন । নতনি আসাশমর দতজ্পুর 

েহশর জ্মগ্রহি কশরি । নতনি ভারশতর মর্থাোপূিথ নফ্ল্ম অযান্ড দটনলনভেি ইিনস্টটিউশটর প্রািি 

োত্র নেশলি । নতনি 1957 সাশল একজ্ি নেশু নেল্পী নহসাশব অসমীয়া চলনচ্চশত্র আিপ্রকাে কশরি। 

তিতন অসমীয়া চলনচ্চশত্র কাজ্ কশরনেশলি এবং খুব জ্িনপ্রয় মুখ নেশলি ।  
 

'কস্টল ম্যান অফ ইকেয়া' জার্দেে ইরাকন 86 েের েয়দস 

প্রোত হলেলেন 

জার্দেে নজ ইরাকন, কেকন "ভারদতর ইোত র্ানে" িাশমও পনরনচত, জ্ামশেেপুশরর টাটা 

দমইি হাসপাতাশল 86 বের বয়শস প্রোি হদ্দেদ্দছন । নতনি 2 জু্ি, 1936 সাশল িাগপুশর জ্মগ্রহি 

কশরি| ইরািী 1956 সাশল িাগপুশরর সাশয়ি কশলজ্ দর্শক নবএসনস এবং 1958 সাশল িাগপুর 

নবেনবদ্যালয় দর্শক Geology মি Msc সম্পন্ন কশরি। ইরানি জু্ি 2011 সাশল টাটার পনরচালিা 

পষথে দর্শক অবসর গ্রহি কশরি। 
 

SEWA এর প্রকতষ্ঠাতা এেং র্কহলা কর্ী এলাদেন প্রোত হলেলেন 

একজ্ি তিখ্যাত গান্ধীবােী এবং Self-Employed Women’s Association (SEWA) এর  

প্রকতষ্ঠাতা এলাদেন ভাে 89 বের বয়শস প্রোি হদ্দেদ্দছন । ইলাশবি ভাট সবরমতী আশ্রশমর 

দচয়ারপাসথি নেশলি এবং সম্প্রনত মহািা গান্ধীর চযাশিলর পে দর্শক পেতযাগ কশরশেি। তিতন 

গুজ্রাট নবদ্যাপীঠ এর প্রনতষ্ঠািা তছদ্দলন | 2007 সাশল, নতনি দিলসি ম্যাশন্ডলা নবেব্যাপী 

মািবানধকার ও োনন্তর প্রচাশরর জ্ন্য প্রনতনষ্ঠত এল্ডাসথ িাশম পনরনচত নবে দিতাশের একটি েশলর 

অংে তছদ্দলন |  
 

অরুণাচে প্রলিলির দৈধােক জালে তাদি প্রোত হলেলেন 

অরুণাচল প্রদ্দদদ্দশর লুমলা তিিানেভা আেদ্দনর তিিােক জাদ্দম্ব িাতশ অেুিিার কারদ্দণ প্রোি 

হদ্দেদ্দছন । মতিুযকাদ্দল িার িেে তছল 48 িছর । জাদ্দম্ব িাতশ িাওোং মজলার লুমলা তিিানেভা 

মকদ্দের িিক মান তিিােক তছদ্দলন। তিতন রাদ্দজযর পতরকল্পনা ও তিতনদ্দো  মন্ত্রীর উপদ্দদষ্টার পদ্দদ 

অতিতিি তছদ্দলন । গুোহাটির একটি হােপািাদ্দল তিতন প্রোি হন। 

 

Defence News in Bengali 
 

ভারতীয় ননৌোকহনী নর্াজাকম্বক এেং তানজাকনয়ার সাদর্ প্রর্র্ কেপক্ষীয় র্হডায় 

অংেগ্রহণ কদরযে 

প্রনতরিা মন্ত্রক জ্ানিশয়শে দর্, ভারত-দর্াজাকম্বক-তানজাকনয়া কেপক্ষীয় র্হডার প্রর্র্ 

সংস্করণটি 27 অশটাবর 2022 তানরশখ তািজ্ানিয়ার োর এস সালাশম শুরু হশয়শে । ভারতীয় 

ননৌোকহনী নর্াজাকম্বক এেং তানজাকনয়ার সাশর্ প্রর্র্ কেপক্ষীয় র্হডায় অংেগ্রহি কশরশে 

। ভারতীয় দিৌবানহিীমক নক্ষপণাস্ত্র কিদগে, INS তকম ে, একটি নেতক নহকলকোর এেং 

র্াকম স বারা প্রকতকনকধত্ব করা হে | 

 

োো এেং এয়ারোস গুজরাদে IAF এর জন্য C-295 পকরেহন কের্ান বতকর করদে 

ভারতীয় নবমািবানহিীর (IAF) জন্য C-295 কাদগমা কের্ানটি গুজরাদের ভাদোেরায় 

ইউদরাপীয় একভদয়েন জায়ান্ট এয়ারবাস এেং টাটা অযােভািে নসশস্টমস ( TASL ) বারা 

উত্পাকেত হদে । C-295 কের্ান প্রর্র্োদরর র্দতা ইউদরাদপর োইদর বতকর করা হদে । 

30 অদক্টাের, প্রধানর্ন্ত্রী িশরন্দ্র দমােী আনুষ্ঠাকনকভাদে ভাদোেরায় C-295 কাদগমা কের্ান 

উত্পােন সুকেধার কভকত্তপ্রস্তর স্থাপন করশবি । 
 

রাজনার্ কসং লাোদখ দুটি নহকলপ্যাড োলু কদরদেন এৈং 75টি পদরকাঠাদর্া প্রকলের 

উদন্মােন কদরদেন 

প্রকতরক্ষা র্ন্ত্রী রাজনার্ কসং 75টি িতুি প্রকল্প চালু কশরশেি, র্ার মশে দুটি নহকলপ্যাড 

ভােুম য়াল েলের একটি হযািশলমি এবং একটি পূবথ লাোশখর র্াকুং-মি চালু করা হদ্দেদ্দছ । এই 

নহকলপ্যাডগুকলর লক্ষয হে এই অঞ্চশল ভারতীয় কের্ানোকহনীর অপাশরেমনর িমতা 

বাডাশিা । জমু্ম ও কাশ্মীর সীমান্ত এলাকায় দসতু, রাস্তা এবং দহনলপ্যাে প্রকল্পগুনল অন্তভুথ ি 

কশর আরও দবে কশয়কটি মূল পতরকাঠাশমা ি প্রকদ্দল্পর উশমাচি করা হশয়শে। 

োরেুক-কেওক-দেৌলত নেগ ওকল্ড (DS-DBO) নরাদড অিুনষ্ঠত একটি অিুষ্ঠাশি েয়টি রাজ্য 

এবং দটি নকন্দ্রোকসত অঞ্চল জু্শড েনডশয় র্াকা 2,180 দকাটি টাকার প্রকল্পগুনলশক উৎসগথ 

কশরশেি, র্া ভারশতর উত্তশরর দেৌলত দবজ্ ওনল্ডর ফ্াাঁ নডর সাশর্ সংশর্াগ প্রোি কশর। 
 

িান্স এেং ভারত বারা গরুড III কের্ান র্হডা নেৌর্ভাদে পকরোকলত হলেলে 

দর্াধপুর এয়ার দফ্াসথ দস্টেশি, ভারতীয় কের্ান োকহনী (IAF) এবং নিঞ্চ এয়ার অযাে নেস 

নফাসম (FASF) 26 অশটাবর দর্শক 12 িশভম্বর, 2022 পর্থন্ত নিপানিক মহডা "গরুড VII"-

এ অংে নিশে । FASF হল 220 জ্শির একটি বানহিী, যা একটি A-330 মানল্ট দরাল টযাঙ্কার 

ট্রািশপাটথ  (MRTT) নবমাি এবং চারটি রাশফ্ল রু্িনবমাি নিশয় এই মহডায় অংে নিশে । 
 

ভারত েীন সীর্াদন্তর কাদে র্াককম ন েুক্তরাদষ্ট্রর সাদর্ নর্গা 'েুধ অকভোন' সার্করক 

র্হডা করদে   

ভারতীয় ও র্াককম ন সার্করক োকহনী 15ই নদভম্বর 2022 নর্দক 2রা কডদসম্বর 2022 -এর 

মশে ব্যাটানলয়ি-স্তশরর "েুধ অকভোন" অনুেীলন পকরোলনা করদে । েুধ সামদরক মহো 

উত্তরাখদণ্ডর আউনলশত অিুনষ্ঠত হশব, র্া Actual Line of Control (LAC) দর্শক মাত্র 

100 নকশলানমটার দূশর অিতিি । "দকায়াড" এর সেস্য দেেগুনল 8 ই িশভম্বর 2022 দর্শক 18 

িশভম্বর 2022 এর মশে জ্াপাশির ইশয়াশকাসুকাশত মালাবার অিুেীলি পনরচালিা করশব৷ 

"দকায়াড" সেস্য নেেগুকলর মশে রশয়শে ভারত, অদিকলয়া, জাপান এেং র্াককম ন 

েুক্তরাষ্ট্র । 
 

ভারলতর প্রদতরো মন্ত্রক দৈলশ্বর সৈলচলে ৈে দনলোগকতথ া: 'স্টযাটিস্টা' দরলপাটথ  

ভারদতর প্রকতরক্ষা র্ন্ত্রক হল কেদশ্বর েৃহত্তর্ কনদয়াগকতম া নেখাদন 2.92 কর্কলয়ন মানুষ 

রদয়দে, র্ার মশে সনম্মনলত সনেয় পনরশষবা কমী, সংরনিত এবং দবসামনরক কমী তনযুক্ত রশয়শে, 

'স্টযাটিস্টা'-এর একটি প্রকতদেেদন  এটি েলা হদয়দে।  

 

Books & Authors News in Bengali 
 

হরেীপ কসং পুকর "কেকে ইউকনভাকসমটি - নসকলদব্রটিং 100 নলাকরয়াস ইয়ারস" নামক 

একটি ৈই কলদখদেন   

দপশট্রানলয়াম এবং প্রাকৃনতক গ্যাস এবং হাউনজ্ং এবং িগর নবষয়ক মন্ত্রী, ভারত সরকাশরর 

(নজ্ওআই), হরেীপ কসং পুকর "কেকে ইউকনভাকসমটি: নসকলদব্রটিং 100 নলাকরয়াস ইয়ারস" 

িাশম একটি িতুি বই নলশখশেি । বইটি প্রকাে কশরশে রূপা পাবনলশকেি ইনন্ডয়া । বইটির মুখবন্ধ 

নলশখশেি ভারতীয় অনভশিতা অনমতাভ বচ্চি । এই বইটি নবেনবদ্যালশয়র সবশচশয় নবনেি প্রািি 

োত্র এবং 15 জ্ি অবোিকারীর অিুষশের দৃনিভনঙ্গ হাইলাইট কশর । 
 

ফরাকস নলখক নরদন নাো “Nuclearization of Asia” নামক একটি নতুন েই  

প্রকাে কদরদেন 

ফ্রানস দলখক নরদন নাো ফ্রানস এবং ইংশরনজ্ উভয় ভাষায় একটি িতুি নিভানষক বই 

নলশখশেি, র্ার িাম “De la Nuclearisation de l'Asie” । বইটিশত পারমািনবক জ্রুরী অবিা 

এবং পানকস্তাি ও চীশির সম্পকথ  িারা সৃি েমস্যা নিশয় আশলাচিা করা হশয়শে । দগানলয়াশসর িারা 

প্রকানেত বইটি দজ্শিভা দপ্রসক্লাশব প্রকাে করা হয়, দর্খাশি 35 জ্ি ব্যতক্ত অংেগ্রহি কদ্দরন | 
 

হরেীপ কসং পুকর "কেকে ইউকনভাকসমটি - নসকলদব্রটিং 100 নলাকরয়াস ইয়ারস" নামক 

একটি ৈই কলদখদেন  

ভারত সরকাশরর দপশট্রানলয়াম ও প্রাকৃনতক গ্যাস এবং হাউনজ্ং ও িগর নবষয়ক মন্ত্রী হরেীপ কসং 

পুকর "কেকে ইউকনভাকসমটি: নসকলদব্রটিং 100 নলাকরয়াস ইয়ারস" িামক একটি িতুি বই 

নলশখশেি। বইটি প্রকাে কশরশে রূপা পাবনলশকেি ইনন্ডয়া। বইটির মুখবন্ধ নলশখশেি ভারতীয় 

অনভশিতা অনমতাভ বচ্চি। এই বইটির মােদ্দম নবেনবদ্যালশয়র সবশচশয় নবনেি প্রািি োত্র এবং 

15 জ্ি অবোিকারীর দৃনিভনঙ্গ িুদ্দল িরা হে | 
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Miscellaneous News in Bengali 
 

ইউদনদস্কা: নর্োলদয়র র্াওর্লুহ গুহা প্রর্র্ ভারতীয় কজওদহকরদেজ সাইে 

ইউশিশস্কার অন্যতম বৃহত্তম ববজ্ঞানিক সংিা ইন্টারন্যােিাল ইউকনয়ন অফ কজওলকজকযাল 

সাদয়দন্সস(IUGS) নর্োলদয়র পূেম খাকস পােমতয নজলায় অবনিত র্াওর্লুহ গুহাটিদক 

প্রর্ম 100টি IUGS ভূতানিক ঐনতহযবাহী িাশির মদ্দে একটি নহসাশব স্বীকৃনত নেশয়শে । পুশরা 

তানলকাটি IUGS-এর 60তম বানষথকী অিুষ্ঠাশি উপিাপি করা হশব, র্া দস্পশির জু্মাইয়ামি 

অিুনষ্ঠত হশব।  
 

জার্দেেপুর োো কস্টল ভারদতর প্রর্র্ নরসপনকসেল কস্টল সাটিম কফদকেন অজম ন 

কদরদে  

 াডখশের জ্ামশেেপুশর োো কস্টল নতিটি উৎপােি সুনবধার জ্ন্য নরসপনকসেল কস্টল 

সাটিম কফদকেন দপশয়শে । নস্টল ওয়াকথ স, টিউব নবভাগ এবং দকাল্ড দরানলং নমল সাটিথ নফ্শকেশির 

সাশর্ নবশের অন্যান্য ইস্পাত উৎপােিকারী সাইটগুনলর গ্রুশপ দর্াগোি কশরশে । এটি টাটা 

নস্টশলর জ্ন্য একটি ঐনতহানসক মুহূতথ  এবং দটকসই র্াত্রায় একটি গুরুত্বপূিথ পেশিপ ।  
 

ভারদতর 7টি রাজয ও 2টি নকন্দ্রোকসত অঞ্চল 1লা নদভম্বর তাদের গঠন কেেস 

উেোপন কদরদে 

1 লা নদভম্বর, ভারদতর 28টি রাদজযর মশে সাতটি রাজয এবং দটি দকন্দ্রোনসত অঞ্চল তাশের 

গঠি নেবস পালি কশরশে । অন্ধ্রপ্রদেে, েকত্তেগড, হকরয়ানা, কণমােক, নকরালা, র্ধ্যপ্রদেে 

এেং পাঞ্জাে রাজযগুকল োডাও লেযিীপ এবং পুদশচনর দকন্দ্রোনসত অঞ্চলগুনল এই নেশি গঠিত 

হশয়নেল |  
 

"Permacrisis" হল ককলন্স অকভধাদনর েেদরর নসরা েব্দ ৈলে দৈলৈদচত হলেলে 

Permacrisis দক ককলন্স কডকেনারীর েেদরর নসরা েব্দ কহদসদে নেদে ননওয়া হদয়দে। 

কনলি লানিথং-এর প্রধাি অযাশলক্স নবেফ্ট এএফ্নপশক বশলি, " Permacrisis দর্শক দবা া র্ায় 

দর্ 2022 মািুশষর জ্ন্য কতটা ভয়াবহ নেল।" 

উদেখদোগ্যভাদে: Permacrisis “Kyiv”, “sportswashing” এেং “partygate”-এর 

র্ত দপেলন যফলে েেদরর নসরা েব্দ ৈলে দৈলৈদচত হলেলে | 

 

কেশ্বকেদ্যালয় র্ঞু্জকর ককর্েন 11ই কডদসম্বর 'ভারতীয় ভাষা কেেস' উেোপদনর প্রস্তাে 

কদরদে 

নবেনবদ্যালয় র্ঞু্জকর ককর্েন ভারতীয় ভাষাগুনলর প্রচাশরর জ্ন্য নেিা মন্ত্রশকর িারা গত বেমর 

গঠিত একটি কনমটির সুপানরশের অিীদ্দন এই নবষশয় সমস্ত নবেনবদ্যালয় এবং কশলশজ্র উপাচার্থ 

ও অেিশের নচঠি নেশয়শে । "ভাষা সম্প্রীনত" বতনর করশত এবং ভারতীয় ভাষা দেখার জ্ন্য 

একটি অিুকূল পনরশবে গশড তুলশত ভারশতর সমস্ত উচ্চ নেিা প্রনতষ্ঠািশক প্রকত েের 11ই 

কডদসম্বর একটি 'ভারতীয় ভাষা কেেস' পালন করদত হদে । 
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