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National News in Bengali 
 

সুপ্রিম ক োর্ট  3:2 রোয়ে EWS ক োর্োর সোাংপ্রিধোপ্রি  বিধতো িহোল করযেযে 

সুপ্রিম ক োর্ট  (SC) ভারত জুড়ে সরকারর চাকরর এবং কডেজগুরেডত অগ্রগামীডের মডে 

অর্টনিপ্রত ভোযি দুিটল প্রিভোযের (EWS) জন্য 10 শতোাংশ সাংরক্ষণয  সমর্টি  যরযে 

। ভোরযতর িধোি প্রিচোরপপ্রত (CJI) ইউইউ লপ্রলত এিাং প্রিচোরপপ্রত দীযিশ মযহশ্বরী, এস 

রিীন্দ্র ভোর্, কিলো এম প্রিযিদী এিাং কেপ্রি পোরপ্রদও়েোলোর সমন্বড়ে গঠিত ববঞ্চটি এই রো়ে 

প্রদয়েযে। 
 

প্রশক্ষো মন্ত্রণোল়ে 'েিেোপ্রত কেৌরি প্রদিস' উদযোপি  রযি  

রিক্ষা মন্ত্র  ব াষণা কডরডে বে , এই বের ভারত 15ই নডভম্বর 2022-এ সু্কে, এবং উচ্চ 

রিক্ষা প্ররতষ্ঠাডন 'েিেোপ্রত কেৌরি প্রদিস' উদযাপন করডব । জনজারত বগৌরব রেবস 15ই 

নডভম্বর 2021-এ ক ন্দ্রী়ে মপ্রন্ত্রসভো দ্বোরো কদও়েো পালিত হবে । ভোরযতর স্বোধীিতোর 

75তম িোপ্রষট ীর বেরব্যাপী উেোপডনর অংি রিডসডব ভোরত সর োর উপেোতী়ে স্বোধীিতো 

সাংগ্রোমীযদর অবোনডক স্মরণ করেরে । 
 

ইউযেি যুযের মযে কিদোরল্যোন্ডস ভোরতী়ে কপযরো-পযের শীষট কেতো হয়ে উযেযে 

চেরত অর্থবেডরর প্রর্মাডধথ কিদোরল্যোন্ডস ভোরযতর কপযরোপ্রল়েোম পে কযমি কপযরোল এিাং 

প্রিযেল রপ্তোপ্রির শীষট েন্তব্য রিসাডব আরবভভথ ত িড়েডে । ইউযেি যুযের পররডপ্ররক্ষডত এই 

পররবতথ ন এডসডে, যেখারে ভোরত প্রিযষধোজ্ঞো-প্রিধ্বস্ত রোপ্রশ়েোর  োে কর্য  মূল্য েোয়ে 

অপপ্ররযশোপ্রধত কতল ে়ে কবে চবিবে | 
 

Ghaem-100 স্যোযর্লোইর্: ইরোযির প্রিপ্লিী েোিট  িতুি স্যোযর্লোইর্ িহি োরী রয র্ 

উৎযক্ষপণ  যরযে 

ইরোযির শপ্রিশোলী আধোসোমপ্রর  িোপ্রহিী করভলুুশিোপ্রর েোিট  একটি নতুন স্যাডেোইে 

বিনকারী রডকে চােু কডরডে, এমনরক বেিজুড়ে সর োর প্রিযরোধী প্রিযক্ষোযভর মযেও 

 যেোর-লোইি শপ্রি িদশটি  রযত চোইযে। 
 

িধোিমন্ত্রী কমোপ্রদ দপ্রক্ষণ ভোরযত ির্ম 'িযে ভোরত' করি চািু কবেবেন 

িধোিমন্ত্রী িযরন্দ্র কমোপ্রদ কিঙ্গোলুরুর েোপ্রন্তযভরো সোযঙ্গোপ্রল করলওয়ে কেশযি মাইসুরু-

বচন্নাই রুডে প্রর্ম িযে ভোরত এক্সযিস করযির পতো ো কদেোি । প্রধানমন্ত্রী নডরন্দ্র বমােী 

'ভোরত কেৌরি  োশী দশটি' বেনটিডকও পতাকা রেড়েরেডেন, ো বরেওড়ের 'ভোরত কেৌরি' 

বেন নীরতর অধীডন কণথােডকর মুজরাই রবভাগ দ্বারা পররচারেত ি়ে। 
 

লোইফ সোয়েন্স কির্োর েন্য ক ন্দ্র সেকাে ভোরযতর ির্ম েোতী়ে ভোন্ডোরেে উযমোচি 

 যরযে 

প্রিজ্ঞোি ও িযুপ্রি মন্ত্রী প্রেযতন্দ্র প্রসাং ভারডতর প্রর্ম েোতী়ে েীিি প্রিজ্ঞোি তথ্য সাংগ্রহস্থল 

এে উডমাচন কডররেডেন । ন্যািনাে ররডপারজেরর ফর োইফ সাড়েন্স বেো ভারডত পাবরেকরে 

ফাডেে ররসাচথ  বর্ডক ততরর করা িড়েডে। 

আঞ্চপ্রল  িোয়েোযর্ যিোলপ্রে কসন্টোযর ' ইপ্রন্ড়েোি িোয়েোলপ্রে ুোল কির্ো কসন্টোর' 

€(IBDC) প্ররতরষ্ঠত িড়েরেে । এটির চার বপোবাইে বটাডরজ ক্ষমতা রড়েডে এবং এটি 

‘Brahm’  িাই-পারফরডমন্স করিউটিং সুরবধার আবাসস্থে। 
 

'আধোর প্রমি', UIDAI দ্বোরো চোলু  রো এ টি িতুি চুোর্ির্ 

Unique Identification Authority of India(UIDAI) নাগররকডের পররডষবার 

ব্যবিাডরর সুরবধাডর্থ নতুন AI/ML চযােবে ‘আধার রমত্র’ উপস্থাপন কডরডে । চযােবডের জন্য রিরি 

এবং ইংডররজ উভ়ে ভাষাই উপেব্ধ কো হরেরে । েিথকডের বিখাডনার উডেডে, এটি রনরেথ ষ্ট রর্ম 

সিরকথ ত রভরেও বেখার রবকল্পও প্রদাে কডর। 
 

International News in Bengali 
 

সুইেোরল্যোন্ড দীর্টতম যোিীিোহী করি চোলোযিোর কর িট  েয়েযে  

সুইেোরল্যোন্ড এখনও পেযন্ত রবডের েী থতম োত্রীবািী বেন চালারোে যেকর্য  করেরে । বেনটিডত 

100টি ক োচ রয়েযে, যোর দদর্্ঘয 1910 প্রমর্োর এিাং এযত 4,550টি আসি রয়েযে । 

বেনটিডক সুইস আল্পস পিটতমোলোর মে প্রদয়ে কযযত কদেো কেযে । সুইজারল্যাডের প্রর্ম 

বরেওড়ের 175তম বারষথকী উেোপন কোে সমে বেডির বরেওড়ে অপাডরেররা নতুন রগডনস 

ও়োর্ল্থ  বরকেথ -ধারী বেন ততরর করডত একরত্রত িড়েরেে, ো 100টি েোপ্র়ে, 2,990 র্ি 

ওেযির এিাং 1.91 প্র যলোপ্রমর্োর(1.19 মোইল) লম্বো।  
 

অযটোিযর রোপ্রশ়েো ভোরযতর শীষট কতল সরিরোহ োরী হয়ে উযেযে 

কসৌপ্রদ আরি এিাং ইরো য  েোপ্র়েয়ে  রারি়ো অডটাবডর ভারডত শীষট কতল সরিরোহ োরী 

প্রহসোযি আপ্রিভূট ত হয়েযে । এটি তথ্যটি রোপ্রশ়েো এিাং ইউযেযির মযে চলমোি যুযের মযে 

এডসডে, েখে অডনক পরিমী বেি রারি়োন বফোডরিডনর রবরুডে রনডষধাজ্ঞা জারর কডরডে । 
 

কসৌপ্রদ আরি মেিোচ  ু প্রগ্রি ইপ্রিপ্রশয়েটিযভর েন্য $2.5 প্রিপ্রল়েি আলথ্ক সাহাবেে 

িপ্রতশ্রুপ্রত প্রদয়েযে 

কসৌপ্রদ আরযির েোউি প্রিন্স কমোহোম্মদ প্রিি সোলমোি বডেডেন, যদশটি আগামী েি বেডর 

মেিোযচু এ টি সিুে উযযোযে 2.5 প্রিপ্রল়েি িলোর অিদোি রোেযি এিাং এর সদর 

দফতর এটিে কহোে  রযি। 
 

IMF অর্টনিপ্রত  সাং র্ কমো োপ্রিলো়ে িোাংলোযদশয  4.5 প্রিপ্রল়েি িলোর ঋণ কদযি  

আন্তর্য াততক মুদ্রা তহপ্রিল (IMF) অস্থা়েীভাডব িোাংলোযদযশর েন্য 4.5 প্রিপ্রল়েি িলোযরর 

সিা়েতা কমথসভরচডত সম্মত িড়েডে, বেিটির অর্থমন্ত্রী বডেডেন বে এই চুরি অর্থননরতক 

অরস্থরতিীেতাডক একটি সংকডে পররণত িও়ো প্ররতডরাডধ সিা়েতা করডব । 
 

অরুিো প্রমলোর, ির্ম ভোরতী়ে-আযমপ্রর োি প্রযপ্রি কমপ্ররল্যোযন্ড অপ্রফযস অপ্রধপ্রিত 

হয়েযেি 

ভারতী়ে-আডমররকান মরিো অরুিো প্রমলোর মোপ্র ট ি যুিরোযের মে-আেোরিক অঞ্চডের 

কমপ্ররল্যোযন্ড কলফযর্ন্যোন্ট েভিটযরর পডে অরধরষ্ঠত প্রর্ম ভারতী়ে-আডমররকান িড়েডেন । রতরন 

বডেরেডেন বে বমররল্যাডের বারসিারা ওয়েস মুরয  তোযদর েভিটর প্রহসোযি কিযে 

প্রিয়েপ্রেযলি েখন রতরন বেফডেন্যাি গভনথর িও়োর বেৌড়ে জ়েোভ কডররেডেন । ইরে়োন 

আডমররকান ইমপ্যাডটর একজন প্রািন রনবথািী পররচােক রমডসস রমোর সংস্থাটিযক সমর্থন 

কডররেে, বেটি সরকাডরর প্ররতটি স্তডর ভারতী়ে-আডমররকান প্ররতরনরধত্বডক সমর্থন কডর |  
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হপ্রর়েোিোর মুখ্যমন্ত্রী লেলিন্ন প্রিভোরেে লোইভ পযটযিক্ষযণর েন্য 'CM িুোশযিোিট ' চোলু 

 যরযেি 

হপ্রর়েোিোর মুখ্যমন্ত্রী মযিোহর লোল েট্টর 'CM িুোশযিোিট ' কপোর্ট োল চােু কডরডেন, যেখারে 

তিতভন্ন রবভাডগর ররড়েে-োইম বেো র্াকডব এবং ব়ে প্রকল্পগুরেডত বনও়ো রসোন্তগুরে র্াকডব 

েতিভুক্ত িাকরি । ' 'CM িুোশযিোিট ' কপোর্ট োল ব্ল , কেলো এিাং পঞ্চোয়েত স্তযরর প্ররতটি 

রবভাডগর োইভ মরনেররং প্রোন করডব । বপােথ াডে িশোসপ্রি  শোেোর প্রধান প্রকল্পগুরের রবষড়ে 

বনও়ো রসোন্তগুরের তথ্য র্াকডব ৷ এটি তিতভন্ন তেরপারটয ে পেপ্রত এিাং প্রিযেষযণর েযারকং 

সক্ষম করডব এবং পুরাডনা ও নতুন বেো তুেনা করডত আরও সিা়েতা করডব।  
 

ওপ্র়েশো সর োর 10 িযভম্বর রোযেু 'প্রমযলর্ কি' প্রহসোযি পোলি  যরযে 

ওপ্র়েশোর রোেু সর োর 10 িযভম্বর 2022 রোযেু 'প্রমযলর্ প্রদিস' রিসাডব পােন করডে। 

রেনটি রিিু কযাডেোর অনুসাডর ববডে বনও়ো ি়ে, যেটি মোেটপ্রসরো মোযসর 1ম িৃহস্পপ্রতিোরে 

পবে । রেবসটি উেোপডনর প্রার্রমক েক্ষয িে বাজরাডক একটি উচ্চ পুরষ্টকর এবং পররডবি বান্ধব 

খাদ্য পণ্য রিডসডব প্রচার করা । উডদ্যাগটি 7টি বজো়ে শুরু িড়েরেে, এখন পেথন্ত রমিনটি ওর়েিার 

19টি বজো়ে বপৌৌঁডেডে। এো়োও, সরকাডরর েক্ষয হল ওর়েিার 30টি বজো জুড়ে বাজরা 

রমিন প্রচার করা । 
 

উত্তরোেযের মুখ্যমন্ত্রী িােপপ্রত প্রদপ্রদ কযোেিো চোলু  রযলি  

উত্তরোেযের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর রসং ধারম বেরাদুডনর িােবারকোর ইরে়ো ম়েোডনর সমীক্ষা়ে 

'িাখপপ্রত প্রদপ্রদ' কমলোর উযদ্বোধি  যরি । কমলোটি রাডজয মরিোডের ক্ষমতা়েডনর জন্য 

প্রিযেপ্রপ সর োর কততথ ক গতিীত একটি উডদ্যাডগর অংি । উত্তরোেে সর োযরর গ্রামীণ উন্ন়েন 

রবভাগ 2025 সাডের মডে স্বরনভথ র বগাষ্ঠীগুরে বর্ডক 1.25 েক্ষ মরিোডক 'লাখপরত' করার 

প্রস্তুরত রনড়েডে। 
 

উত্তরোেে িপ্রতিো প্রদিস 2022: 9ই িযভম্বর 

প্ররত বের 9 িযভম্বর উত্তরোেে িপ্রতিো প্রদিস পােন করা ি়ে, ো উত্তরাখণ্ড রেবস নাডমও 

পরররচত | এটি ভোরযতর 27 তম রোযেুর িপ্রতিো উপলযক্ষ পোপ্রলত হ়ে। উত্তরাখণ্ড ভারডতর 

স্বাধীনতার সাডর্ই প্রতততিত হেতে। এটি উত্তরিযদশ পুিেটেি আইি, 2000 এর অধীযি 

বতপ্রর  রো িতুি রোেুগুপ্রলর মযে এ টি। 
 

ভোযদোদরো ির্ম কপৌর িন্ড েোপ্রর  যরযে 

ভোযদোদরো মোপ্র ট ি করেোপ্রর প্রিপোর্ট যমযন্টর অপ্রফস অফ বেকরনকযাে অযারসসেযাডন্সর 

সিা়েতা়ে একটি প্রমউপ্রিপ্রসপ্যোল িন্ড ইসুয করার তদক যিরক ভারডতর রদ্বতী়ে িির িড়ে উডেডে 

। মোপ্র ট ি দূতোিোস এিাং মোপ্র ট ি করেোপ্রর  মট তট োরো ভাডোেরার ির্মিোযরর মযতো 

প্রমউপ্রিপ্রসপ্যোল িযন্ডর সফে ইসুয উেোপডনর জন্য ভারডতর আিোসি ও িের উন্ন়েি মন্ত্র  

, ভোযদোদরো শহর এিাং প্রসপ্র উপ্ররটিে অুোন্ড এক্সযচঞ্জ কিোযিট র প্ররতপডক্ষর সাডর্ বোগ 

রেড়েডেন । 2017 সাডে এই ধরডনর বে ইসুয করা তেতেরখ পুডন রেে প্রর্ম িির তেল । 
 

ক রোলো ব্যোঙ্ক হোযরর উপর প্রভপ্রত্ত  যর অপ্রভন্ন কসোিোর দোম িিতট ি োরী ির্ম রোেু 

হয়ে উযেযে 

ক রোলো িে ভারডতর প্রর্ম রাজয বেটি ব্যাডের িাডরর উপর রভরত্ত কডর অপ্রভন্ন কসোিোর দোম 

চোলু  যরযে ৷ 916 প্রিশুে 22- ুোযরর্ কসোিোর উপর অপ্রভন্ন মূল্য িিতট যির প্রসেোন্তটি 

মোলোিোর কেোল্ড এিাং িো়েমন্ডযসর  মট তট ো ও অল ক রোলো কেোল্ড অুোন্ড প্রসলভোর 

মোযচট ন্টস অুোযসোপ্রসয়েশযির প্রধান সেস্যডের মডে একটি তবেডক বনও়ো িড়েডে । 
 

কমর্োলয়েে রোইপ্রোং সোি ও়েোর্োর কফে-2022 সমাপ্ত হয়েযে 

কমর্োলয়ের উরম়োম বেডক একটি জমকাডো সমাপনী অনুষ্ঠাডনর মধ্য তদরে ‘রোইপ্রোং সোি 

ও়েোর্োর কফে 2022’ বিষ িড়েডে । রাইরজং সান ও়োোর বফট 2022 হল একটি রতন 

রেডনর ও়োোরডপােথ  এবং এটি 3 কর্য  5ই িযভম্বর 2022 পযটন্ত অিুপ্রিত হয়েপ্রেল । 

রাইরজং সান ও়োোর বফট 2022 রেে উত্তর-পভডবথ ভােরত অেুতিত প্রর্ম যেস্ট এবং এে 

উডেে রেে উত্তর-পূযিটর েী়েোযিমী যুি যদর করোপ্র়োং এিাং কসপ্রলাং -এর মডতা জযলে 

বখো়ে উৎসারিত করা । উত্তর-পভডবথ পেথেন প্রচাডরর েক্ষযও রেে এই যেস্ট এে একটি প্রধাে 

উরেশ্য ।  

 

হপ্রর়েোিো িি প্রিভোে এিাং USAID ‘TOFI’ কিোগ্রোম চোলু  যরযে 

হপ্রর়েোিো িি প্রিভোে এবং US এযেপ্রন্স ফর ইন্টোরন্যোশিোল কিযভলপযমন্ট(USAID) 

রাডজয " Trees Outside Forests in India (TOFI)" বপ্রাগ্রাম চােু কডরডে। 

"Trees Outside Forests in India (TOFI)"  বপ্রাগ্রাম কাবথন 

রসডকাড়েডটিন বা়োডব, স্থোিী়ে সম্প্রদো়েয  সমর্টি প্রদান  রযি এিাং কত রষর জেবা়েু 

রস্থরতস্থাপকতাডক িরিিােী করডব । এই উডদ্যাগটি রাডজযর ঐরতিযবািী বডনর বাইডর দ্রুত গাডের 

কভাডরজ সম্প্রসারডণর জন্য কত ষক, বকািারন এবং অন্যান্য ববসরকারর প্ররতষ্ঠানডক একরত্রত 

করডব। 

 

রোেস্থোি সেকাে 8-প্রদযির পুষ্কর কমলোর আয়েোেি  রযি 

এই বের, পুষ্কর কমলো 1লো িযভম্বর কর্য  9 িযভম্বর 2022 পযটন্ত রোেস্থোি সেকাে 

দ্বারা আড়োরজত হরেরে । পুষ্কর বমোটি ‘পুষ্কর উে বমো’, ‘কারতথ ক বমো’ বা ‘কারতথ ক কা বমো’ 

নাডমও পরররচত । গবারে পশুডত চমটযরোে েপ্র়েয়ে প়েোর  োরযণ েিোপ্রদ পশু েো়েোই পুষ্কর 

কমলোটি অনুরষ্ঠত িডব ।  

 

িোেোল্যোন্ড সেকাে ‘Tokhü Emong Bird Count’ আয়েোেি  যরযে  

িোেোল্যোন্ড সেকাে প্রর্ম পারখ েকুডমডিিন ইডভি - ‘Tokhü Emong Bird 

Count’ (টিইপ্রিপ্রস) 4  নডভম্বর বর্ডক 7 নডভম্বর 2022 পেথন্ত আড়োজন করডত চরলরে 

৷ ‘Tokhü Emong Bird Count’  িে প্রাকত রতকভাডব পোপ্রের সাংরক্ষণয  প্রচার এবং 

উত্সারিত করার একটি প্রডচষ্টা |    

 

Economy News in Bengali 
 

ভোরযতর বিযদপ্রশ  মুদ্রোর প্ররেোভট  $6.56 প্রিপ্রল়েি কিয়েযে 

ভোরযতর বিযদপ্রশ  মুদ্রোর প্ররেোভট  2021 সাডের বসডেম্বডরর পর বর্ডক সবডচড়ে ব়ে 

সাপ্তারিক িৃতি যপরেরে | প্ররেোভট  ব্যোঙ্ক অফ ইপ্রন্ড়েোর ি োপ্রশত তথ্য অিুসোযর, 28 অযটোির 

কশষ হও়েো সপ্তোযহ এপ্রশ়েোর তৃতী়ে িৃহত্তম অর্টিীপ্রতর তবডেরিক মুদ্রা ররজাভথ  $6.56 

রবরে়েন ববড়ে $531.08 রবরে়েন িড়েডে । 

 

অর্টমন্ত্রী ভোরযতর ির্ম সোিটযভৌম সিুে িন্ড কেমও়েো ট  এে অিুযমোদি  যরযেি 

বকন্দ্রী়ে অর্থ ও কডপথাডরে রবষ়েক মন্ত্রী রনমথো সীতারামন ভারডতর চূ়েোন্ত সাবথডভৌম সবুজ বে 

এে কাোডমাে অনুডমােন কডরডেন৷ এই অিুযমোদি জাতী়েভাডব রনধথাররত অবোন(NDCs) 

েক্ষযগুরের প্ররত ভারডতর প্ররতশ্রুরতডক আরও িরিিােী করডব। 

 

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


Weekly Current Affairs One-Liners | 05 November to 11 November of 2022 

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

Rankings & Reports News in Bengali 
 

2015 কর্য  2022 সাি পয্ন্ত, এই 8টি েেে উষ্ণতম িের হযত পোযর: WMO 

প্ররযপোর্ট  

2015 বর্ডক 2022 সাল পেযন্ত বিপ্রশ্ব  ে়ে তোপমোিো 1850-1900 সাবিে ে়ে 

তাপমাত্রা বর্ডক 1.15 রেরগ্র বসেরস়োস ববরি িডব বডে অনুমান করা িড়েডে, সম্ভবত 2015 

বর্ডক 2022 সাল পেযন্ত এই আে বের সবডচড়ে উষ্ণ িডব িরল মরে কো হরেতেল, প্রিশ্ব 

আিহোও়েো সাংস্থো একটি প্ররতডবেডন এটি র্াোরো হরেরে | 
 

ভোরত সস্তো উৎপোদি েরচ সহ লেলিন্ন কদশগুপ্রলর তোপ্রল োর শীযষট েবেবে 

একটি প্ররতডবেডন বো িড়েডে, চীন ও রভড়েতনাডমর বচড়ে সস্তো উৎপোদি েরযচর কদশ 

রিডসডব ভারতডক স্থান বেও়ো িড়েডে । US প্রিউে এিাং ও়েোল্ডট  প্ররযপোর্ট  অনুসাডর, 85টি 

বেডির মডে, ভোরত সামরগ্রক বসরা বেিগুরের তাতলকাে 31তম স্থান অজথ ন কডরডে। 

সামরগ্রক বসরা বেিগুরের রয্ারেংড়ে, সুইেোরল্যোন্ড তোপ্রল োর শীযষট রয়েযে, তারপডর জামথারন, 

কানাো, মারকথ ন েুিরাষ্ট্র এবং সুইডেন রড়েডে। 
 

2027 সোযলর মযে ভোরত তৃতী়ে িৃহত্তম অর্টিীপ্রতযত পপ্ররণত হযি: মরেোি েুোিপ্রল 

মেটুোি েুোিপ্রল অনুযােী,  ভারত 2027 সোযলর মযে প্রিযশ্বর তৃতী়ে িৃহত্তম অর্টিীপ্রতযত 

পপ্ররণত হবত চবিবে | জাপান এবং জামথারনডক োতিরে ভােত 2030 সোযলর মযে তৃতী়ে 

িৃহত্তম ে  মোয ট র্ িডব | 
 

2022 সোযলর Asia’s Power Businesswomen List-এ 3 েি ভোরতী়ে মপ্রহলো 

রয়েযেি 

কফোিটস এপ্রশ়েো বারষথক ‘Asia’s Power Businesswomen List' তারেকা প্রকাি 

কডরডে, যেখারে এরি়ো-প্রিান্ত মিাসাগরী়ে অঞ্চডের 20 জন মতহলা রড়েডে। এই তারেকা়ে 

রতনজন ভারতী়েও রড়েডে । তারেকাটিরত 20 জন মতহলার নাম রড়েডে, োরা এই অঞ্চডে 

বফাবথস এরি়োর মরিো বেইেডেজারডের বনেও়োকথ ডক আরও রবস্তত ত কডরডে ।  
 

এপ্রশ়েোর পোও়েোর প্রিেযিস ওযমি 2022: েেল আলর্ 

তারেকা়ে নাম র্াকা প্রর্ম ভারতী়ে মরিো িডেন েেল আলোে, লযলন মামাডর্থর মভে সংস্থাে 

বিানাসা কনজুযমাডরর সি-প্ররতষ্ঠাতা এবং রচফ ইডনাডভিন অরফসার ৷  
 

এপ্রশ়েোর পোও়েোর প্রিেযিস উইযমি 2022: কসোমো মন্ডল 

এই তারেকা়ে রদ্বতী়ে ভারতী়ে ব্যবসা়েী িডেন বসামা মণ্ডে, তেতে রটে অর্ররটি অফ ইরে়ো 

রেরমডেে (SAIL) এর বচ়োরপাসথন | 
 

এপ্রশ়েোর পোও়েোর প্রিেযিস উইযমি 2022: িপ্রমতো র্োপোর 

এমরকউর ফামথার ভারতী়ে ব্যবসার রনবথািী পররচােক নরমতা র্াপার বফাবথস এরি়োর পাও়োর 

রবজডনস ওডমন 2022 তারেকা়ে নাম বেখাডনা তত তী়ে ভারতী়ে। র্াপার, রেরন িাকথ  েযাে 

ইরে়োডত রবচারক রিডসডবও অরভন়ে কডরডেন, রতরন 61 রবরে়েন োকার পুডন-রভরত্তক 

বকািারনর ভারডতর ব্যবসার তত্ত্বাবধান কডরন ো তার বাবা সতীি বমিতা চরিি বেডররও ববরি 

আডগ প্ররতষ্ঠা কডররেডেন। 
 

NCPCR 'প্রশশু অপ্রধ োর: কতযলঙ্গোিো়ে সমসোমপ্র়ে  চুোযলঞ্জ' প্রিষ়ে   মটশোলোর 

আয়েোেি  যরযে 

প্রশশু অপ্রধ োর সাংরক্ষযণর েন্য েোতী়ে  প্রমশি প্রশশু অপ্রধ োর সোক্ষরতো েপ্র়েয়ে কদও়েোর 

েন্য হো়েদ্রোিোযদ 'প্রশশু অপ্রধ োর: কতযলঙ্গোিো়ে সমসোমপ্র়ে  চুোযলঞ্জস' প্রিষ়ে  এক 

রেডনর ওররড়েডিিন কাম বসনরসোইডজিন বপ্রাগ্রাডমর আড়োজন কডরযে, ো উরভাধে করেরেে 

কতযলঙ্গোিোর মোিিী়ে েভিটর এিাং কল. পুদুযচপ্ররর েভিটর ি. তোপ্রমপ্রলসোই কসৌেররোেি। 
 

QS Asia University Rankings 2023: IIT Bombay দপ্রক্ষণ এপ্রশ়েোর শীষট প্রশক্ষো 

িপ্রতিোি 

ইপ্রন্ড়েোি ইিপ্রেটিউর্ অফ কর্ যিোলপ্রে (IIT) কিোযম্ব দপ্রক্ষণ এপ্রশ়েোর বসরা রিক্ষাগত 

প্রততিাে | অন্যতদরক, QS এপ্রশ়েো ইউপ্রিভোপ্রসটটি র ুোপ্রঙ্কাং 2023 অিুযো়েী IIT প্রদপ্রি এই 

অঞ্চডে রদ্বতী়ে স্থাডন রড়েডে ।  

একাডেরমক এবং রনড়োগকতথ ার খ্যারত, রপএইচরে ধারণকারী কমীডের সংখ্যা এবং আন্তজথ ারতক 

োত্রডের িতাংডির রভরত্তডত QS র্যারেং 2023 প্রণ়েন করা িডে । এ বের রবেরবদ্যােড়ের 

রয্ারেং তারেকা়ে বমাে 760টি এরি়োন রবেরবদ্যাে়ে রড়েডে।  
 

সর োরী তথ্য অিুসোযর, 200টি QS এপ্রশ়েো ইউপ্রিভোপ্রসটটি র ুোপ্রঙ্কাং-এ কয ভোরতী়ে 

প্রিশ্বপ্রিযোল়েগুপ্রল স্থোি কপয়েযে তোরো হল: 

• IIT ববাডম্ব (40তম) 

• IIT রেরি (46তম) 

• IISc ব্যাঙ্গাডোর (52) 

• IIT মাদ্রাজ (53) 

• IIT খ়েগপুর (61) 

• IIT কানপুর (66) 

• রেরি রবেরবদ্যাে়ে (85) 

• IIT রুররক (114) 

• JNU (119) 

• IIT গু়োিাটি (124) 

• রভআইটি বভডোর (173) 

• কেকাতা রবেরবদ্যাে়ে (181) 

• োেবপুর রবেরবদ্যাে়ে (182) 

• আন্না রবেরবদ্যাে়ে (185) 

• চণ্ডীগ়ে রবেরবদ্যাে়ে (185) 

• IIT ইডিার (185) 

• রবেস রপোরন (188) 

• জারম়ো রমরে়ো ইসোরম়ো (188) 

• অযারমটি ইউরনভারসথটি ন়েো (200) 
 

শীষট 10 এপ্রশ়েোি প্রিশ্বপ্রিযোলয়ের তোপ্রল ো হল: 

• চীডনর রপরকং রবেরবদ্যাে়ে (1), 

• রসঙ্গাপুর জাতী়ে রবেরবদ্যাে়ে ( 2), 

• রসংহু়ো রবেরবদ্যাে়ে, ববইরজং (3), 

• িংকং রবেরবদ্যাে়ে (4), 

• নারন়োং বেকডনােরজকযাে ইউরনভারসথটি, রসঙ্গাপুর (5), 

• ফুোন রবেরবদ্যাে়ে, চীন (6), 

• বেরজ়োং রবেরবদ্যাে়ে, চীন (6), 

• বকারর়ো অযােভান্সে ইনরটটিউে অফ সাড়েন্স অযাে বেকডনােরজ ( 8), 

• ইউরনভারসথটি মাো়ো (ইউএম), কু়োোোমপুর (9), 

• সাংিাই রজ়োও েং রবেরবদ্যাে়ে (10)। 
 

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


Weekly Current Affairs One-Liners | 05 November to 11 November of 2022 

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

FAO দ্বোরো State of Food and Agriculture Report 2022 ি োপ্রশত হবেবে  

দ্য বটে অফ ফুে অযাে এরগ্রকােচার(SOFA) িে জারতসংড র খাদ্য ও কত রষ সংস্থা (FAO) দ্বারা 

প্রকারিত একটি বারষথক ফ্ল্যাগরিপ ররডপােথ  । এটি রবজ্ঞান রভরত্তক মভল্যা়েডনর উপর রভরত্ত কডর খাদ্য ও কত রষ 

বক্ষডত্রর সাডর্ সিরকথ ত রবরভন্ন রবষড়ের উপে অন্তর্দথরষ্ট প্রোন কডর। 
 

ইউযিযকো: World Heritage Glaciers 2050 সোযলর মযে প্রিলুপ্ত হয়ে যোযি 

জারতসং  দ্বাো সতকয  কো হরেরে যে, প্রহমিোহ ইয়েযলোযেোি এিাং প্র প্রলমোঞ্জোযরো ন্যোশিোল 

পো ট  সি ইউযিযকো ও়েোল্ডট  কহপ্ররযর্ে সোইর্গুপ্রল সম্ভিত 2050 সোযলর মযে রবেুপ্ত িড়ে 

োডব | বারকগুরেডক বাৌঁ চাডত বনতাডের দ্রুত পেডক্ষপ বনও়োর আহ্বান জারনড়েডে৷ রিমবািগুরে 

িপ্রত িের 58 প্রিপ্রল়েি র্ি িরফ হোরোযে | 50টি ও়েোল্ডট  কহপ্ররযর্ে সোইযর্ 18,600টি 

প্রহমিোযহর সমীক্ষোর পর এই সতকথ তাটি বেও়ো িড়েডে। 
 

কফোিটস: প্রিশ্বব্যোপী শীষট 20-এ প্ররলোয়েন্স ইন্ডোপ্রিে ভোরযতর কসরো প্রিয়েোে তট ো 

বফাবথডসর রবডের বসরা রনড়োগকতথ াডের র্যারেং 2022 অনুসাডর, রাজস্ব, মুনাফা এবং বাজার 

মভডল্যর রভরত্তডত বেডির বতিত্তম কডপথাডরিন প্ররলোয়েন্স ইন্ডোপ্রিে হল ভোরযতর কসরো 

প্রিয়েোে তট ো এিাং প্রিশ্বব্যোপী  োে  রোর েন্য 20তম কসরো ক োম্পোপ্রিে মবে একটি ৷ 

প্ররলোয়েন্স ইন্ডোপ্রিে 2,30,000 জবনে  মটচোরী সহ 20 তম স্থোযি রয়েযে, ো সডবথাচ্চ 

তাতলকােুক্ত ভারতী়ে সংস্থা ৷ এটি জামথারনর মারসথরেজ-ববঞ্জ, মারকথ ন পানী়ে প্রস্তুতকারক বকাকা-

বকাো, জাপারন অডো জা়োি বিাো এবং ই়োমািা ও বসৌরে আরামডকার উপডর রড়েডে। 

 

Business News in Bengali 
 

হো়েদ্রোিোযদর কমর্ো প্রলপ্রমযর্ি মযঙ্গোপ্রল়েোর ির্ম প্রগ্রিপ্রফল্ড কতল কশোধিোেোর বতপ্রর 

 রযি 

িা়েদ্রাবাে-রভরত্তক কমর্ো ইপ্রঞ্জপ্রি়েোপ্ররাং অুোন্ড ইিেোিো চোর প্রলপ্রমযর্ি(MEIL) রাজধানী 

িির উোনবাোডর মযঙ্গোপ্রল়েোর ির্ম প্রগ্রিপ্রফল্ড কতল কশোধিোেোর রনমথাডণর জন্য একটি প্রকল্প 

এে দাতেত্ব তেরেরে । এই প্রকডল্পর উডেে হল রারি়োর বতে আমোরনর উপর পভবথ এরি়োর 

বেিটির রনভথ রতা কমাডনা । বকািারনটি উন্নত প্রেুরি ব্যবিার কডর $790 রমরে়েডন EPC 

(ইপ্রঞ্জপ্রি়েোপ্ররাং, িপ্র উরযমন্ট এিাং  িিো শি) পপ্ররযষিো এবং EPC-3 ( ুোপটিভ 

পোও়েোর প্লোন্ট) িদোি  রযি। 
 

ADB ই-িোস উৎপোদযির েন্য গ্রীিযসল এক্সযিসয  $40 প্রমপ্রল়েি ঋণ িদোি কেবে 

এপ্রশ়েোি কিযভলপযমন্ট ব্যোঙ্ক(ADB) গ্রীিযসল এক্সডপ্রস িোইযভর্ প্রলপ্রমযর্যির 

(প্রেইপ্রপএল) সাডর্ 255টি বিদুুপ্রত  ব্যোর্োপ্রর চোপ্রলত িোস (ই-িোস) প্রি োযশর েন্য 

56টি আন্তঃিের রুযর্ বেডর 5 রমরে়েন মানুষডক বসবা প্রদারেে জন্য একটি $40 রমরে়েন 

অর্থা়েন প্যাডকজ স্বাক্ষর কডরডে এবং তাৎক্ষরণক প্ররতরি়োর জন্য কমাে কডরাডের সাডর্ 

সংেুি প্যারনক ববাতাম সি উন্নত রনরাপত্তা তবরিডষ্টযর মােডম োত্রীডের, রবডিষ কডর মরিোডের 

রনরাপত্তা সুেতিত কো হরি । 
 

RIL ভোরযত েোমটোি ক োম্পোপ্রি কমযরোর  ুোশ অুোন্ড  ুোপ্রর ব্যিসো ক্রে কেবে 

প্ররলোয়েন্স ইন্ডোপ্রিে প্রা়ে €500 অরিযে আনুমারনক একটি চুরিডত ভারডত জামথান খুচরা 

রবডিতা Metro AG-এর  ুোশ অুোন্ড  ুোপ্রর ব্যিসো অপ্রধগ্রহণ  রযত চবিবে ৷ 

ররোড়েন্স-বমডো চুরিডত 31টি পাইকারর রবতরণ বকন্দ্র, ল্যাে ব্যাে এবং বমডো কযাি অযাে 

কযাররর মারেকানাধীন অন্যান্য সিে অন্তভুথ ি রড়েডে। এটি প্ররলোয়েন্স প্ররযর্লয  সোহোয্য 

 রযি , ো ভারডতর বতিত্তম খুচরা রবডিতা | এটি B2B বসগডমডি তার উপরস্থরত প্রসাররত 

করডব৷ 
 

BEE, SIDBI কযৌর্ভোযি MSME-এর েন্য শপ্রি দক্ষতো অর্টো়েি িচোর  রযি 

প্রিদুুৎ মন্ত্রয র অধীযে এিোপ্রেট  এপ্রফপ্রসয়েপ্রন্স িুুযরো অফ এিোপ্রেট  এপ্রফপ্রসয়েপ্রন্স (BEE) 

এর জন্য সরকারী সংস্থা MSME গুরের েন্য ভোরযতর কু্ষদ্র প্রশল্প উন্ন়েি ব্যোঙ্ক (SIDBI) 

এর সাডর্ একটি সময োতো স্মোর  (MoU) স্বোক্ষর কডরডে। 

MoU টির েক্ষয িডব MSME-এর েন্য শপ্রি দক্ষতোে অর্টো়েযির িচোর  রো | 
 

LIC 635 ক োটি র্ো ো়ে কভোল্টোযসে অপ্রতপ্ররি অাংশীদোপ্ররত্ব ক্রে কবেবে 

লোইফ ইনু্সুযরন্স ক োম্পোপ্রি (LIC) অরতররি 2 িতাংি বি়োর রকডন বভাল্টাডস তার 

কশ়েোরযহোপ্রল্ডাং িোপ্র়েয়েযে । রাষ্ট্রী়ে মোপ্রল োিোধীি েীিি িীমো োরী বভাল্টাস তার 

বি়োরডিারর্ল্ং 2,27,04,306টি বি়োর (6.862 িতাংডির সমতুল্য) বর্ডক 

2,93,95,224(8.884 িতাংি)পেযন্ত িৃতি করেরে | 

LIC িযলযে কয, তাো 10 আগট বর্ডক 4 নডভম্বর 2022 সম়েকাডে বখাো বাজাডর 

বেনডেডনর মােডম 634.50 ক োটি র্ো োর কভোল্টোযসর কশ়েোর অরধগ্রিণ কডরডে। 

বেনডেনটি বভাল্টাডসর বি়োর প্ররত গড়ে ₹ 948.31 মূযল্য কেোলো িোেোর ে়ে প্রহসোযি 

সম্পোপ্রদত হয়েপ্রেল। 
 

Reliance Jio True-5G পপ্ররযষিো কিঙ্গোলুরু এিাং হো়েদ্রোিোযদ চোলু হয়েযে 

প্ররলোয়েন্স প্রেও তোর Jio True 5G পপ্ররযষিো কিঙ্গোলুরু এবং হো়েদ্রোিোযদ প্রসাররত 

কেরত চরলরে । ররোড়েন্স ইরতমডেই মুম্বোই, প্রদপ্রি,  ল োতো, কচন্নোই, িোরোণসী এিাং 

িোর্দ্বোরো সহ িধোি শহরগুপ্রলযত Jio True-5G সফলভোযি লঞ্চ  যরযে ৷ Jio True-

5G পররডষবাগুরে রকেু সাম্প্ররতক প্রেুরির প্রকত ত সম্ভাবনা উপেরব্ধ করডত সািায্য করডব, ো 

মানবতার বসবা করডব এবং ভারতী়েডের জীবনমাডনর উন্নরত করডব।  

 

Agreement News in Bengali 
 

TATA Power এিাং ভোরতী়ে কসিোিোপ্রহিী EV চোপ্রেট াং কেশিগুপ্রল ইিেল  রযত 

এবক-অপেবক সহযযোপ্রেতো কেবে 

ভারতী়ে বসনাবারিনী তারদে "Go Green Initiative" অনুসাডর 16 EV চারজথ ং বটিন 

ইনটে করডত Tata Powers- এর সোযর্ সহযযোপ্রেতো  যরযে ৷ রেরি কযািনডমডির 

ববি রকেু এোকা়ে চারজথ ং বটিন বসাডনা িড়েডে ।  
 

Chqbook এিাং NSDL কপযমন্ট ব্যোঙ্ক প্রিপ্রের্োল  োযরন্ট অুো োউযন্টর েন্য এবক-

অপেবক সহযযোপ্রেতো  যররে 

বোে ব্যবসার মারেকডের জন্য প্রিওব্যোঙ্ক Chqbook NSDL- এর সহযযোপ্রেতো়ে প্রর্ম 

রেরজোে কাডরি অযাকাউি চােু কডরডে । রকরানা এবং ফামথারসট সি বোে ব্যবসার মারেকরা 

তাডের স্মােথ ডফান বর্ডক তাডের পেডির ভাষা়ে সিডজই Chqbook অুোযপ এ টি 

 োযরন্ট অুো োউন্ট েুলযত পােবে । বতথ মান অযাকাউিটি আরও সিডজ অযাডক্সসডোগ্য এবং 

ববাধগম্য হরি কারণ এটি আেটি রভন্ন ভাষা়ে প্রোন করা িড়েডে। 
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প্রিভো িুপো ব্যোঙ্কোসুযরযন্সর েন্য IDFC FIRST Bank এে সোযর্ অাংশীদোপ্ররত্ব  যরযে 

প্রিভো িুপো কহলর্ ইনু্সুযরন্স ক োম্পোপ্রি প্রলপ্রমযর্ি ব্যোাংয র গ্রািকডের স্বাস্থয-বীমা সমাধান 

প্রোন করডত IDFC ফোেট  ব্যোাংয র সাডর্ একটি অংিীোররত্ব এে ব াষণা কডরডে । রনভা 

বুপার সডবথাত্তম-বেণীর স্বোস্থু িীমো সমোধোিগুপ্রলর সাডর্ রমরেত ব্যাংডকর উন্নত রেরজোে 

ক্ষমতা গ্রািকডের জন্য সডবথাত্তম পররডষবা প্রোন করডব । অাংশীদোপ্ররত্বটি গ্রোহ যদর আরও 

ভাডোভাডব বসবা প্রদাে কেরত এবং তাডের স্বাস্থযকর জীবনোপডন সিা়েতা করাযত সাহায্য 

কেরি | 

 

Appointment News in Bengali 
 

শুভ্র োন্ত পোন্ডো FICCI-এর সভোপপ্রত পযদ মযিোিীত হয়েযেি 

কফিোযরশি অফ ইপ্রন্ড়েোি কচম্বোসট অফ  মোসট অুোন্ড ইন্ডোপ্রি(FICCI) রমিঃ শুভ্র োন্ত 

পোন্ডোয  যকাম্পাতেে বপ্ররসডেি রিসাডব ব াষণা কডরডে । রমিঃ পাো বতথ মাডন FICCI এর 

রসরন়ের ভাইস বপ্ররসডেি পরদ তেেুক্ত আরেে । 16-17ই রেডসম্বর, 2022-এ অনুরষ্ঠতব্য 

95তম বারষথক সাধারণ সভার সমারপ্তডত রতরন শীষট কচম্বোযরর সভোপপ্রত প্রহযসযি রমিঃ সঞ্জীি 

কমহতোর স্থলোপ্রভপ্রষি হযিি । 
 

ক ন্দ্র সেকাে উচ্চ প্রশক্ষো িপ্রতিোযির েন্য রোধো ৃষ্ণি  প্রমটি েেি  যররে 

প্রশক্ষো মন্ত্র  4 নডভম্বর, 2022-এ উচ্চ রিক্ষা প্ররতষ্ঠাডনর মভল্যা়েন এবং স্বীকত রত বজারোর 

করার জন্য একটি উচ্চ-স্তযরর প্যোযিল বতপ্রর  যরযে ৷ প্যোযিযলর কিতৃযত্ব র্ো যিি IIT 

কানপুর এে ববােথ  অফ গভনথরস এে বচ়োরপারসন িটর ক  রোধো ৃষ্ণোি৷ 
 

প্রিচোরপপ্রত প্রিও়েোই চন্দ্রচূ়ে ভোরযতর িতুি িধোি প্রিচোরপপ্রত প্রহযসযি শপর্ কিযিি  

সুরপ্রম বকাডেথ র তসতেেে রবচারক এবং ভোরযতর িধোি প্রিচোরপপ্রত লহসাবে মযিোিীত 

হওো ধিঞ্জ়েো ও়েোই চন্দ্রচূদ ভোরতী়ে প্রিচোর প্রিভোযের 50তম িধোি হযত হরত চরলরেে 

| রোেপপ্রত কদ্রৌপদী মুমুট রাষ্ট্রপরত ভবডন তাডক িপর্বাকয পাে করাডবন। 
 

রযমশ ক েপ্ররও়েোল অল ইপ্রন্ড়েো রোিোর ইন্ডোপ্রিে অুোযসোপ্রসয়েশযির িতুি সভোপপ্রত 

প্রিিটোপ্রচত হযলি   

অল ইপ্রন্ড়েো রোিোর ইন্ডোপ্রিে অুোযসোপ্রসয়েশি(AIRIA) ব াষণা কডরডে বে এটি রযমশ 

ক েপ্ররও়েোলয  সভাপরত এবং শশী প্রসাংয  রসরন়ের সি-সভাপরত তহসারি রনবথারচত কডরডে 

। বকজররও়োে বেডির রাবার রিডল্পর জন্য িীষথ সংস্থার বরাে ম্যাপডক এরগড়ে রনড়ে োও়োর বক্ষডত্র 

মভে ভভ রমকা পােন করডবন । এই পডে রনবথারচত িও়োর আডগ, বকজররও়োে AIRIA-এর 

ম্যাডনরজং করমটির সেস্য রেডেন এবং পভডবথ পভবথ অঞ্চডের বচ়োরম্যান রিডসডব োর়েত্ব পােন 

কডরডেন । রডমি বকজররও়োে িটর সোও়েোর ধোপ্রি়েোর স্থলোপ্রভপ্রষি হযিি এবং 

অযাডসারসড়েিডনর বিষ দুই পভবথবতী সভাপরতডের দ্বারা আৌঁকা পরিে মানরচত্রডক এরগড়ে রনড়ে 

োও়োর বক্ষডত্র গুরুত্বপভণথ ভভ রমকা পােন করডবন। 
 

এলিোন হলক রেডাবেিবনে CEO দতেে ইকোম FIH এে নতুন সিাপলত লহসাবে 

লনে্ালচত হবেবেন 

এতশোে হতক যের্ারেশে(AHF) এে CEO ম্যাকাও-এে যমাহাম্মদ ততেি ইকোম আন্তর্য াততক 

হতক যের্ারেশরেে(FIH) এে েতুে সভাপতত তহরসরি তেিযাতচত হরেরেে | 48তম FIH 

কংরেরস ইকোম যিলতর্োরমে মাকয  কউড্রেরক 79-47-এ পোতর্ত করেে। তততে 129টি র্াতীে 

সতমততে মরধ্য 126টি তিধ যভাট যপরেরেে ।  
 

ক প্রভ  োমোর্ RIL-এর স্বোধীি পপ্ররচোল  লহসাবে প্রিযুি হয়েযেি 

প্ররলোয়েন্স ইন্ডোপ্রিে ক প্রভ  োমোর্য  পোাঁ চ িেযরর েন্য ক োম্পোপ্রির স্বোধীি পপ্ররচোল  

রিডসডব রনড়োগ করেরে । পররচােনা পষথে, মানবসিে, মডনান়েন এবং পাররেরমক করমটির 

সুপাররডির রভরত্তডত অনুরষ্ঠত সভা়ে শ্রী বকরভ কামাডর্র রনড়োডগর অনুডমােডনর জন্য 

বি়োরডিার্ল্ারডের কাডে রবডবরচত এবং সুপাররি কডরডে । 

বকরভ কামার্ডক ররোড়েন্স স্ট্র্যাডেরজক ইনডভটডমি রেরমডেডের (RSIL) একজন স্বাধীন 

পররচােক এবং নন-এরক্সরকউটিভ বচ়োরম্যান রিডসডবও রনেুি করা িড়েডে । RSIL-এর নাম 

পররবতথ ন কডর Jio Financial Services Limited(“JFSL”) রাখা িডব | 
 

প্র যশোর ক  িোসো েোতী়ে সৃ্মপ্রতযসৌধ  তৃট পযক্ষর কচ়েোরম্যোি লহসাবে প্রিযুি হযলি  

েোতী়ে সৃ্মপ্রতযসৌধ  তৃট পযক্ষর (NMA) বচ়োরম্যান রিডসডব রনড়োগ বপড়েডেন অোপক 

প্র যশোর কুমোর িোসো । ভারত সরকাডরর সংস্কত রত রবভাগ এই রবষড়ে একটি আনুষ্ঠারনক রবজ্ঞরপ্ত 

জারর কডরডে । তার বম়োে িডব রতন বের । বাসা বাররপা়োর মিারাজা শ্রীরাম চন্দ্র ভাঞ্জ বেও 

রবেরবদ্যােড়ের ভাইস চযাডন্সের এবং ভোরতী়ে ন্যোশিোল  িযফিোযরশি অুোন্ড এ োযিপ্রম 

অফ অুোিযরোযপোলপ্রেেস (INCAA) এর কচ়েোরম্যোি, ো ভারডতর বতিত্তম নততারত্ত্বক 

সংস্থা । রতরন 1980 সাে বর্ডক প্রত্নতারত্ত্বক নততত্ত্ব এবং জাদু র অে়েন রিক্ষা প্রদাে কেতেরলে 

এবং উৎকে রবেরবদ্যােড়ের নতরবজ্ঞান রবভাডগর প্রািন প্রধান রেডেন । 
 

GSMA এ়েোরযর্যলর CEO প্রভট্টলয  কিপুটি কচ়েোরম্যোি প্রহযসযি প্রিিটোপ্রচত  যরযে 

এ়োরডেডের CEO কেোপোল প্রভট্টল কলোিোল প্রসযেম ফর কমোিোইল  প্রমউপ্রিয শিস 

অুোযসোপ্রসয়েশযির (GSMA) বেপুটি বচ়োরম্যাে রিডসডব রনবথারচত িড়েডেন । GSMA, 

একটি বলাবাে বমাবাইে অপাডরের সংস্থার বেপুটি বচ়োরম্যাে রিডসডব ভারতী এ়োরডেডের প্রধান 

রনবথািী কমথকতথ া বগাপাে রভট্টে রনবথারচত িড়েডেন । রভট্টে 1 জানু়োরী, 2023 বর্ডক শুরু 

কডর দুই বেডরর জন্য এই পডে তেেুক্ত র্াকডবন । সেস্য বকািারনগুরে 2023-24 এর জন্য 

26 জন ববােথ  সেস্য রনবথাচন কডরডে, োর মডে বমাবাইে অপাডরেরডের রসরন়ের এরক্সরকউটিভরা 

অন্তভুথ ি রড়েডে । বেরেডফারনকা গ্রুডপর CEO কহোযস মোপ্রর়েো আলভোযরে-প্যোযলযত 

কলোযপে GSMA ববাডেথ র বচ়োর রিডসডব অব্যািত বরডখডেন। 
 

৪ িের পর েঠিত হওো আইি  প্রমশরনে কচ়েোরপোরসি প্রহযসযি প্রিয়েোে কপয়েযেি 

প্রিচোরপপ্রত ঋতুরোে অিপ্রস্থ 

বকন্দ্রী়ে সরকার দ্বাো আইি  প্রমশি গঠিত িও়োে আ়োই বেডরর মযে আইি  প্রমশযির 

কচ়েোরপোরসি এিাং সদস্যযদর প্রিয়েোে কো হবেবে ।  ণটোর্  হোইয োযর্ট র অিসরিোপ্ত 

িধোি প্রিচোরপপ্রত ঋতুরোে অিপ্রস্থ করমিডনর বচ়োরপাসথন তহসারি রনেুি িড়েডেন।  
 

অুোপ্রিিোস ক োম্পোপ্রির CEO প্রহযসযি িেিট গুলযিিয  প্রিয়েোে কো হবেবে 

অুোপ্রিিোরসে িপ্রতদ্বন্দ্বী পুমোর CEO িেিট গুলযিিয  নতুন প্রধান রনবথািী রিডসডব রনড়োগ 

কো হরেরে | রতরন জানু়োররডত জামথান বপােথ সও়েযার ব্র্যাে বকািারনে দাতেত্ব গ্রিণ করডবন ৷ 

2016 সাে বর্ডক অযারেোডসর CEO  ুোসপোর করোযেযির স্থোরভরষি িডবন গুেডেন, 

োর প্রস্থান আগডটই ব াষণা করা িড়েরেে।  

 

Banking News in Bengali 
 

SBI 2়ে বিমোপ্রসয  সিযচয়ে কিপ্রশ বিমোপ্রস  মুিোফো  যরযে 

কের্ ব্যোঙ্ক অফ ইপ্রন্ড়েো বসডেম্বডর বিষ িও়ো তত্রমারসডক ₹13,265 বকাটি প্রির্ মুিোফো়ে 

74 শতোাংশ িোপ্রষট  িৃপ্রের ররডপােথ  কডরডে | এটি SBI ব্যাংক দ্বাো বপাট করা বিমোপ্রস  

কির্ মুিোফোর সযিটোচ্চ । 
 

আরও প্রিস্তোপ্ররত: 

ব্যোযঙ্কর কির্ সুযদর আ়ে 13 শতোাংশ কিয়ে ₹35,183 ক োটিযত কপৌাঁযেযে, বেখাডন 

এর পররচােন মুনাফা বেডর 17 িতাংি ববড়ে ₹21,120 বকাটিডত প্রসাররত িড়েডে।  
 

SBI িোেোল্যোযন্ডর 1000 জন উযযোিোয  অর্টো়েি  রযত চবিবে 

SBI ব্যবসার়েক সরমরতর সাডর্ অংিীোররডত্বর মােডম নাগাল্যাডের 1000 জন উযযোিোয  

অর্থা়েন করডত প্ররতশ্রুরতবে হরেরে । বটে ব্যাে অফ ইরে়ো(SBI) প্রিেযিস 

অুোযসোপ্রসয়েশি অফ িোেোস(BAN) এর সিডোরগতা়ে 1000র্ে উডদ্যািাডক অর্থা়েডন 

সািায্য করার রসোন্ত রনড়েডে ৷ 
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Science & Technology News in Bengali 
 

ISRO মঙ্গযল প্রফযর যোও়েোর এিাং চোাঁ যদর অন্ধ োর প্রদ  পরীক্ষো  রোর েন্য েোপোযির 

সোযর্  োে  রোর পপ্রর ল্পিো  যরযে 

ভারতী়ে মিাকাি গডবষণা সংস্থা(ISRO) শুি গ্রি পেীিাে রেডক মডনাডোগ রেড়েডে এবং 

চাৌঁ ে ও মঙ্গে গ্রডি ভ্রমডণর পর চাৌঁ ডের অন্ধকার রেক পরীক্ষা করার জন্য েোপোযির সোযর্ 

সহযযোপ্রেতো  রযে । এেোযি আ োশ তত্ত্ব সযম্মলযি ISRO- এর পরবতী রমিন রেে বে, 

মহো োশ সাংস্থোটি মঙ্গল গ্রযহ একটি অনুসন্ধান পাোডত চা়ে । 
 

IT-gaints Google িন্যোর পূিটোভোস কদও়েোর জন্য 'FloodHub' নামক একটি 

প্লুোর্ফমট চোলু  যরযে  

আডমররকান প্রেুরি জা়োি, Google 'FloodHub' োমক একটি প্ল্যােফমথ চােু কডরডে | 

এই প্ল্যােফমথটি এোকা এবং সম়ে অেুোেী বন্যাে পুভয ািাস যদখারি, োডত মানুষডক প্রাকত রতক 

দুডেথাগ সিডকথ  অবরিত করা ো়ে এবং কততথ পক্ষ তাডের কােথকরভাডব সিা়েতা করডত পাডর। 

প্রেুরি জা়োি Google ল্যাটিন আডমররকা, আরিকা এবং েরক্ষণ-পভবথ এরি়ো জুড়ে 18টি 

কাউরিডত AI বন্যা পভবথাভাস পররডষবা প্রসাররত কডরডে।  
 

কোইরুযর্র ির্ম রয র্ শ্রীহপ্ররয োর্ো কর্য  উৎযক্ষপযণর েন্য প্রস্তুত 

ভারডতর প্রর্ম ব্যরিগতভাডব উন্নত রডকে ‘প্রিেম-এস’ হো়েদরোিোদ-প্রভপ্রত্ত  কোইরুর্ 

অুোযরোযস্পস দ্বারা ইপ্রতহোস েড়বত চবিবে,  োরণ এটি 12-16 নডভম্বডরর মডে 

শ্রীিররডকাো়ে ISRO (ভোরতী়ে মহো োশ েযিষণো সাংস্থো) এর লঞ্চপ্যোযি উৎডক্ষপডণর 

জন্য প্রস্তুরতর মে রেড়ে চডেডে ৷ রমিনটি োম 'প্ররাম্ভ', োর অর্থ 'শুরু' | বেডিতু এটি স্কাইরুডের 

প্রর্ম রমিন, তাই মিাকাি রন়েন্ত্রক IN-SPACE বর্ডক প্রেুরিগত উৎডক্ষপডণর অনুডমােডনর 

পডর ববঙ্গােুরুডত ISRO বচ়োরম্যান এস বসামানার্ এটি উডমাচন কডররেডেন । 

 

Schemes and Committees News in Bengali 
 

প্রেপ্রররোে প্রসাং পঞ্চোয়েপ্রত রোযের গ্রোমীণ উন্ন়েি এযেন্ডো পুপ্রস্ত ো উযমোচি  যরযেি 

ক ন্দ্রী়ে গ্রোমীণ উন্ন়েি ও পঞ্চোয়েপ্রত রোে মন্ত্রী  প্রেপ্রররোে প্রসাং 'পঞ্চোয়েপ্রত রোে 

ইিপ্রেটিউশিস ফর কমম্বোরস ফর রুরোল কিযভলপযমন্ট' পুরস্তকাটি উডমাচন কডরডেন। 

'পঞ্চোয়েপ্রত রোে ইিপ্রেটিউশিস ফর কমম্বোরস ফর রুরোল কিযভলপযমন্ট' পুরস্তকাটি সমস্ত 

প্রকডল্পর তথ্য প্রোন করডব বেমন MGNREGA, দীিদ়েোল অযন্তুোদ়ে কযোেিো- েোতী়ে 

গ্রোমীণ েীপ্রি ো প্রমশি, িধোিমন্ত্রী আিোস কযোেিো- গ্রোমীণ, িধোিমন্ত্রী গ্রোম স়ে  কযোেিো 

ইতযারে।  
 

অর্ল ইযিোযভশি প্রমশি ‘অর্ল প্রিউ ইপ্রন্ড়েো’ চুোযলঞ্জ কিোগ্রোম চোলু  যরযে 

অর্ল ইযিোযভশি প্রমশি (AIM), NITI Aayog অর্ল প্রিউ ইপ্রন্ড়েো চুোযলঞ্জ 

(ANIC) এর 2়ে সংস্করডণর রদ্বতী়ে পডবথর অধীডন নারীডকরন্দ্রক চযাডেঞ্জ চােু কডরডে । ANIC 

িে AIM, NITI Aayog-এর একটি উডদ্যাগ, ো প্রেুরি-রভরত্তক উদ্ভাবনগুরে সন্ধান, 

রনবথাচন, সমর্থন করার েডক্ষয INR 1 বকাটি পেথন্ত অনুোন-রভরত্তক প্ররি়োর মােডম জাতী়ে 

গুরুত্ব এবং সামারজক প্রাসরঙ্গকতার বসটরাে চযাডেঞ্জগুরে সমাধান কডর | 
 

UMEED প্রকম J&K এর গ্রোমীণ মপ্রহলোযদর ভপ্রিষ্যত পপ্ররিতট ি  রযে 

জমু্ম ও  োশ্মীর গ্রোমীণ েীপ্রি ো প্রমশযির UMEED প্রকম (JKRLM) ক ন্দ্রশোপ্রসত 

অঞ্চযলর গ্রোমীণ মপ্রহলোযদর উচ্চো োঙ্ক্ষোয  পূেণ কেবত সোহোয্য  রযে | এই স্কীমটি োরা 

অর্থননরতকভাডব স্বাধীন িডত চা়ে তারদে অর্থননরতকভাডব স্বচ্ছল হরত সাহায্য কেরি। 
 

ক ন্দ্র আধোর প্রি়েম সাংযশোধি  যরযে  

ক ন্দ্র আধোর িপ্রিধোি সাংযশোধি কডরডে , কােথ  ধারকডের তডথ্যর রনভুথ েতা রনরিত করার 

জন্য তারেকাভুরির তাররখ বর্ডক িপ্রত 10 িেযর অন্তত একবার তাডের তথ্য সমর্থনকারী 

নরর্গুরে আপডেে করার পরামিথ রেড়েডে। 
 

Summits & Conference News in Bengali 
 

17তম িিোসী ভোরতী়ে প্রদিস সযম্মলি: িধোি অপ্রতপ্রর্ প্রহযসযি েো়েোিোর কিপ্রসযিন্ট 

ি. কমোহোম্মদ ইরফোি আলী উপলিত থাকবেন 

গা়োনার বপ্ররসডেি, িটর কমোহোম্মদ ইরফোি আলী 17তম িিোসী ভোরতী়ে প্রদিস 

 িযভিশযি প্রধান অরতরর্ তহসারি উপতিত র্াকডবন । অেুিােটি আগামী বেডরর 8 বর্ডক 10 

জানু়োরর মেপ্রডেডির ইডিাডর অনুরষ্ঠত িডব । 17তম প্রবাসী ভারতী়ে রেবডসর রর্ম িে 

‘Diaspora: Reliable Partners for India’s Progress in Amrit 

Kaal ।‘  
 

ক োপ্রচযত আরিোি কমোপ্রিপ্রলটি ইপ্রন্ড়েো  িফোযরযন্সর 15তম সাংকরণ চলযে  

4 নডভম্বর বকরাোে বকারচডত আরিোি কমোপ্রিপ্রলটি ইপ্রন্ড়েো  িফোযরন্স এিাং এক্সযপোর 

15তম সাংকরণ শুরু হ়ে । ক ন্দ্রী়ে আিোসি ও িের প্রিষ়ে  মন্ত্রী হরদীপ প্রসাং পুপ্রর এবং 

ক রোলোর মুখ্যমন্ত্রী প্রপিোরোই প্রিে়েি বেৌর্ভাডব রতন রেডনর সডম্মেডনর উডদ্বাধন কডরন। 

সডম্মেডনর রর্ম  ‘Azadi @ 75 — Sustainable Aatmanirbhar Urban 

Mobility‘| 
 

লন্ডি কর্য  শুরু হও়েো প্রিশ্ব ভ্রমণ িোেোযর ভোরত অাংশগ্রহণ কেবে 

সবডচড়ে ব়ে আন্তজথ ারতক োডভে এক্সডপা, ও়েোল্ডট  রোযভল মোয ট র্ (WTM) 2022 -এর 

একটি অংিগ্রিণকারী রিডসডব েেডন ভারত উপতিত র্াকডব । ‘The Future of Travel 

Starts’ এই বেডরর প্রেিথনীর রর্ম। 
 

প্রভপ্রপ েেদীপ ধিের ASEAN-ভোরত স্মোর  সযম্মলযি ভোরযতর কিতৃত্ব কদযিি 

সহ-রোেপপ্রত েেদীপ ধিের ASEAN-ভোরত স্মোর  সযম্মলি এবং 17তম পূিট এপ্রশ়েো 

শীষট সযম্মলযি (EAS) কযোে কদযিি । 11  িযভম্বর কর্য  13 িযভম্বর 2022  পেথন্ত 

কডম্বারে়ো়ে ASEAN-ভারত স্মারক সডম্মেন অনুরষ্ঠত হরি । 
 

িধোিমন্ত্রী িযরন্দ্র কমোপ্রদ ভোরযতর G20 কিপ্রসযিপ্রন্সর কলোযেো, প্রর্ম এিাং ওয়েিসোইরেে 

উযমোচি  যরযেি 

িধোিমন্ত্রী িযরন্দ্র কমোপ্রদ G20  সভোপপ্রতযত্বর জন্য ভারডতর বোডগা, রর্ম এবং 

ওড়েবসাইযটে উডমাচন কডরডেন, ো রবডের কাডে বেডির বাতথ া এবং অগ্রারধকার প্ররতফরেত 

কডর । G20 বোডগাটি ভারডতর জাতী়ে পতাকার চারটি রঙ রেড়ে ততরর | এটি একটি পডের 

উপডর বডস র্াকা পতরর্বী রনড়ে গঠিত । বোডগাডত র্াকা সাতটি পাপর়ে সাতটি সমুদ্র এবং সাতটি 

মিাডেডির G20 ইরে়ো 2023-এ একরত্রত িও়োডক রনডেথ ি কডর৷ G20 যপ্রতসরর্তিে তিমটি 

হল– Vasudhaiva Kutumbakam: One Earth, One Family, One 

Future.” 
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ভোরত COP27-এ ম্যোিযগ্রোভ অুোলোয়েন্স ফর ক্লোইযমর্ (MAC)-এ কযোে প্রদয়েযে 

িি উেো়ে রণ এিাং িি অিক্ষ়ে (REDD+) বপ্রাগ্রাডমর সাডর্ ম্যানডগ্রাভ সংরক্ষডণর 

একীকরডণর আহ্বান জারনড়ে ‘ভোরত ম্যোিযগ্রোভ অুোলোয়েন্স ফর ক্লোইযমর্(MAC)’ -এ 

কযোেদোি  যরযে। 
 

কদরোদুযি INCA-এর 42তম আন্তেট োপ্রত   াংযগ্রস এে উযদ্বোধি  রো হয়েযে 

উত্তরোেযের রোেুপোল কলফযর্ন্যোন্ট কেিোযরল গুরপ্রমত প্রসাং কদরোদুযি ইপ্রন্ড়েোি 

ন্যোশিোল  োযর্ট োগ্রোপ্রফ  অুোযসোপ্রসয়েশি (INCA) এর 42 তম আন্তেট োপ্রত   াংযগ্রযসর 

উযদ্বোধি  যরযেি৷ 42তম আন্তেট োপ্রত   াংযগ্রস ন্যািনাে িাইডরাগ্রারফক অরফস দ্বারা 9ই 

িযভম্বর কর্য  11ই িযভম্বর 2022 পেথন্ত উত্তরাখডণ্ডর বেরাদুডন অনুরষ্ঠত িডে। 

ইপ্রন্ড়েোি ন্যোশিোল  োযর্ট োগ্রোপ্রফ  অুোযসোপ্রসয়েশযির 42 তম আন্তেট োপ্রত   াংযগ্রযসর 

রর্ম িে ‘রেরজোে কাডেথ াগ্রারফ েু দ্য িাডনথস ব্লু ইডকানরম।‘ 
 

িোরোণসীযত ‘প্রপএম েপ্রত শপ্রি মোপ্রল্টযমোিোল ও়েোর্োরওয়েস সোপ্রমর্’ অিুপ্রিত হযত 

চযলযে 

ক ন্দ্রী়ে মন্ত্রী সিটোিে কসোযিো়েোল দুরেডনর ‘প্রপএম েপ্রত শপ্রি মোপ্রল্টযমোিোল 

ও়েোর্োরওয়েে সোপ্রমর্’ এে উযদ্বোধি  রযিি । উত্তরপ্রডেডির িোরোণসীযত েীনে়োে 

িস্তকো সঙ্কুডে(বারণজয বকন্দ্র ও জাদু র) ‘রপএম গরত িরি মারল্টডমাোে ও়োোরওড়েজ 

সারমে’ অনুরষ্ঠত িডব । 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

M.T. িোসুযদিি িো়েোর ক রোলো কেুোপ্রত পুরকোযর ভূপ্রষত হবেবেন 

একজন প্রখ্যাত মাে়োেম বেখক এবং জ্ঞানপীে রবজ়েী M.T. বাসুডেবন না়োরযক উডদ্বাধনী 

ক রোলো কেুোপ্রত পুরকোরেে েন্য কিযে কিও়েো হয়েযে, ো সমাডজ অমভল্য অবোন রাখা 

ব্যরিডের স্বীকত রত বেও়োর জন্য রাজয সরকার দ্বাো প্ররতরষ্ঠত িড়েরেে।  
 

অপ্রমত দোশগুপ্তয  অিট োর অফ অযিপ্রল়েো অুোও়েোযিট  সম্মোপ্রিত  রো হয়েযে 

অডস্ট্র্রে়ো-ভারত রদ্বপারক্ষক সিডকথ র পররডষবার জন্য অপ্রমত দোশগুপ্তরক কেিোযরল 

প্রিপ্রভশি অফ য অিট োর অফ অযিপ্রল়েো(এএম) এর অনারারর সেস্য রিসাডব রনেুি কো 

হরেরে । অপ্রমত োিগুপ্ত অডস্ট্র্রে়ো-ভারত সিডকথ র অক্লান্ত প্রবতথ ক |  

অডস্ট্র্রে়ো-ভারত রদ্বপারক্ষক সিডকথ র জন্য োিগুডপ্তর গভীর এবং েী থস্থা়েী বসবা প্রিংসনী়ে 

এবং অডস্ট্র্রে়োর অেথ ার অফ বজনাডরে রেরভিডন (এএম) অনারারর সেস্য রিডসডব রনড়োডগর 

মােডম আনুষ্ঠারনকভারি জাতী়ে স্বীকত রত পাও়োর বোগ্য িরল তিরিতচত কো হরেরে । 
 

অরুণো সোইরোম ফরোপ্রস সর োর  তৃট   কশভোপ্রল়েোর পুরকোযর সম্মোপ্রিত হবেবেন 

কণথাটিক কণ্ঠরিল্পী, সুরকার, সিডোগী, মানবতাবােী এবং বিা, অরুণো সোইরোম ফরারস সরকাডরর 

সডবথাচ্চ সম্মান কশভোপ্রল়েোর কদ ল'অযিট  কদস আর্ট স এর্ কিস পুরকোযর ভূপ্রষত হয়েযেি । 

অরুণা সাইরামডক এই পুরস্কাডরর জন্য রনবথারচত করা িড়েডে শুধু তার গাডনর েক্ষতার জন্য ন়ে, 

ভারত-িান্স সিডকথ র উন্ন়েডন তার অবোডনর জন্যও। 
 

িখ্যোত মোলো়েোলোম কলে  কসতু 2022 এেুর্োচোি পুরকোর কপয়েযেি 

মাো়োোম কর্াসারিরতযক, কসতু (এ. কসতুমোধিি) মোলো়েোলোম ভোষো ও সোপ্রহযতু তার 

সামরগ্রক অবোডনর স্বীকত রতস্বরূপ এই বের বকরাো সরকাডরর মেথাোপভণথ 'এেুর্োচোি পুরকোর'- 

এর েন্য প্রিিটোপ্রচত হয়েযেি । রতরন আডিােন এবং প্রবণতার সংজ্ঞার বাইডর োৌঁ র়েড়ে সারিডতযর 

আধুরনকা়েডনর রেডক মডনারনডবি কডররেডেন। 

এেো়েোও, রতরন বকন্দ্রী়ে সারিতয আকাডেরম এবং বকরাো সারিতয একাযর্রম পুরষ্কার সি ববি 

কড়েকটি পুরস্কাডরর প্রাপক রেডেন | তার সুপরররচত কাজগুরের মডে রড়েডে পােবপুরম, 

তকমুদ্রকাে, আো়োোঙ্গে, রকরাতম, আরামডর্ বপনকুট্টি এবং রকরেডমারেকােক্কাপুরম।  
 

NSA অপ্রেত কিোভোল এিাং ি়েোত CDS কেিোযরল রোও়েোত  ' উত্তরোেে কেৌরি 

সম্মোি' পুরকোর পাবেন 

উত্তরাখণ্ড সরকার ব াষণা কডরডে বে, এই বেডরর উত্তরোেে কেৌরি সম্মোি জাতী়ে রনরাপত্তা 

উপডেষ্টা(NSA) অরজত বোভাে, করব িসূি কযোপ্রশ এবং আরও রতনজনডক তাডের 

উডিখডোগ্য কত রতডত্বর প্রদাে কো হরি ৷ 9 নডভম্বর, প্রাপকডের উত্তরাখণ্ড বগৌরব সম্মাডন 

সম্মারনত করা িডব। 
 

ভোরযতর 53তম আন্তেট োপ্রত  চলপ্রচ্চি উৎসযি 15টি চলপ্রচ্চি Golden Peacock 

পুেস্কাবেে জে িপ্রতদ্বপ্রন্দ্বতো  রযি 

কেো়েো়ে ভোরতী়ে আন্তেট োপ্রত  চলপ্রচ্চি উৎসি (IFFI) এর 53তম সাংকরযণ বমাে 

15টি চেরচ্চত্র Golden Peacock পুেস্কারেে র্ন্য প্ররতদ্বরিতা করডব । এই মাডসর 20 

বর্ডক 28 তাররখ পেথন্ত IFFI অনুরষ্ঠত িডব।  
 

এই িেযরর িপ্রতযযোপ্রেতো়ে র্ো ো চলপ্রচ্চিগুপ্রলর মযে রয়েযে: 

1.Perfect Number (2022) 
2. Red Shoes (2022) 
3. A Minor (2022) 
4. No End (2021) 
5. Mediterranean Fever (2022) 
6. When the waves are gone (2022) 
7. I have Electric Dreams (2022) 
8. Cold as Marble (2022) 
9. The Line (2022) 
10. Seven Dogs (2021) 
11. Maariya: The Ocean Angel (2022) 
12. The Kashmir Files (2022) 
13. Nezouh (2022) 
14. The Storyteller (2022) 
15. Kurangu Pedal (2022) 
 

রোেপপ্রত কদ্রৌপদী মুমুট েোতী়ে কলোযরন্স িোইটিাংযেল পুরকোর 2021 উপস্থোপি  যরযেি 

ভারডতর রাষ্ট্রপরত, শ্রীমপ্রত কদ্রৌপদী মুমুট রোেপপ্রত ভবডন নারসথং বপিাোরডের র্ন্য 2021 

সাডের জন্য জাতী়ে বফ্ল্াডরন্স নাইটিংডগে পুরস্কার (NFNA) িদোি  যরযেি । ন্যািনাে 

বফ্ল্াডরন্স নাইটিডঙ্গে অযাও়োেথ স 1973 সাডে ভারত সরকাডরর স্বাস্থয ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রক 

দ্বারা সমাডজ নাসথ এবং নারসথং বপিাোরডের দ্বারা প্রেত্ত বমধাবী পররডষবাগুরের জন্য স্বীকত রতর রচহ্ন 

রিসাডব প্ররতরষ্ঠত িড়েরেে। 
 

NFNA- 2021-এে জন্য পুেস্কােপ্রাপ্তবদে তালিকা: 

S. 
No 

Category State Name 

1 
Auxiliary 
Nurse and 

Midwife 

Andaman & 
Nicobar 

Ms. Chandra 
Mallik 

2 
Auxiliary 
Nurse and 

Midwife 
Bihar 

Ms. Shabrun 
Khatun 

3 
Auxiliary 
Nurse and 

Midwife 
Delhi Ms. Geeta Rani 

4 
Auxiliary 
Nurse and 

Midwife 
Karnataka Ms. Laxmi Metre 

5 
Auxiliary 
Nurse and 

Midwife 
Karnataka Ms. Sajeeda Banu 
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S. 
No 

Category State Name 

6 
Auxiliary 
Nurse and 

Midwife 
Kerala 

Ms. Sheelarani 
VS 

7 
Auxiliary 
Nurse and 

Midwife 
Maharashtra 

Ms. Manisha 
Bhauso Jadhav 

8 
Auxiliary 
Nurse and 

Midwife 
Manipur 

Ms. Thaimei 
Sanahanbi 

9 
Auxiliary 
Nurse and 

Midwife 
Odisha 

Ms. Damayanti 
Rout 

10 
Auxiliary 
Nurse and 

Midwife 
Puducherry 

Ms. V. 
Angalaisvary 

11 
Auxiliary 
Nurse and 

Midwife 
Rajasthan 

Ms. Indu Laxmi 
Sankhla 

12 
Auxiliary 
Nurse and 

Midwife 
Sikkim 

Ms. Tika Devi 
Pandey 

13 
Auxiliary 
Nurse and 

Midwife 
Tamil Nadu 

Ms. E. 
Mangammal 

14 
Auxiliary 
Nurse and 

Midwife 
Tamil Nadu Ms. S. Selvi 

15 
Auxiliary 
Nurse and 

Midwife 
Uttarakhand Ms. Ganga Joshi 

16 
Auxiliary 
Nurse and 

Midwife 
West Bengal 

Ms. Dona Das 
Ghosh 

17 
Auxiliary 
Nurse and 

Midwife 
West Bengal Ms. Smita Kar 

18 
Lady health 

visitors 
Arunachal 

Pradesh 
Ms. Longku Yakh 

19 
Lady health 

visitors 
Karnataka Ms. P.S. Kaver 

20 
Lady health 

visitors 
Maharashtra 

Ms. Rajeshree 
Tulshiram Patil 

21 
Lady health 

visitors 
Manipur 

Ms. Wairokpam 
Hemabati Devi 

22 Nurse 
Andaman & 

Nicobar 
Ms. S. Vijaya 

Saigal 

23 Nurse 
Andhra 
Pradesh 

Ms. Miriyala 
Jhansi Rani 

24 Nurse Bihar 
Ms. Naziya 

Parveen 

25 Nurse Chandigarh 
Ms. Harinder 

Kaur 

26 Nurse Gujarat 
Mr. Dafda 

Chaturbhai 
Khimabhai 

27 Nurse Gujarat 
Ms. Varshaben D. 

Rajput 

S. 
No 

Category State Name 

28 Nurse Haryana Ms. Savita Rani 

29 Nurse 
Himachal 
Pradesh 

Ms. Promila Devi 

30 Nurse 
Jammu & 
Kashmir 

Mr. Ahmedullah 
Wani 

31 Nurse Karnataka 
Dr. Elsa 

Sanatombi Devi 

32 Nurse Kerala 
Ms. Susan 

Chacko 

33 Nurse Lakshadweep 
Mohammed 

Kasim AB 

34 Nurse Maharashtra 
Ms. Alaka Vilas 

Korekar 

35 Nurse Maharashtra 
Ms. Anjali Anant 

Patwardhan 

36 Nurse Manipur 
Ms. 

Takhellambam 
Helena Devi 

37 Nurse Meghalaya 
Ms. Victorealness 

Syiemlieh 

38 Nurse Mizoram Ms. Vanlalrovi 

39 Nurse Odisha 
Ms. Khulana 

Barik 

40 Nurse Odisha Ms. Sibani Das 

41 Nurse Puducherry Ms. Sarasvady V. 

42 Nurse Punjab 
Ms. Surinder 

Kaur 

43 Nurse Rajasthan 
Mr. Ram Prasad 

Meena 

44 Nurse Sikkim 
Ms. Tashi Lamu 

Sherpa 

45 Nurse Tripura 
Ms. Atashi 
Majumder 

46 Nurse 
Uttar 

Pradesh 
Ms. Suman 

Dubey 

47 Nurse Uttarakhand 
Ms. Shashi Kala 

Pandey 

48 Nurse Gujarat 
Mr. Jonils Alvin 

Macwan 

49 Nurse 
Uttar 

Pradesh 

Asstt. Comdt. 
Lissy 

Achankunju 

50 Nurse Delhi 
Ms. Meera 

Mukund Dhote 

51 Nurse Rajasthan 
Brig. Punita A. 

Sharma 
 

YKC ও়েোপ্রদ়েোর আন্তেট োপ্রত   োন্নোপ্রিেো রর্িো 2022 পুরকোর কপয়েযেি 

প্রািন রাজপররবাডরর সেস্য, যদুিীর  ৃষ্ণরোেো চোমরোেো(YKC) ও়েোপ্রদ়েোরয  

আন্তেট োপ্রত   ন্ন়ে রর্িো পুরকোযরর জন্য রনবথারচত করা িড়েডে । এটি প্ররত বের দুবাই এে 

কন্ন়েীগাস দ্বারা কন্ন়ে রাডজযাৎসব উপেডক্ষ উপস্থাপন করা ি়ে। 67তম কন্ন়ে রাজযসভা 

উেোপডনর অংি রিসাডব কান্নারেগারু দুবাই সংড র সাডর্ সংেুি আরব আরমরাডতর দুবাইড়ের 

বিখ ররিে অরেডোরর়োডম 19 নডভম্বর রবে কন্ন়ে িাব্বার সম়ে YKC ও়োরে়োরডক পুরস্কারটি 

প্রোন করা িডব ৷ এো়ো রবরভন্ন বক্ষডত্র কত রতত্ববানডের পুরস্কার প্রোন করা িডব।  
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িখ্যোত কলে  মধু  োঙ্কপ্রর়েো এিাং িঃ মোধি হোদোয  প্রিহোরী পুরকোর প্রদান কো 

হবেবে 

বেখক মধু  োঙ্কপ্রর়েো এিাং িঃ মোধি হোদো যর্োেযম 31তম এিাং 32তম প্রিহোরী পুরকোযর 

ভভ রষত িড়েডেন ।  োঙ্কপ্রর়েো তার 2018 সাডের উপন্যাস ‘Hum Yahan The’ এর জন্য 

পুরস্কাডর ভভ রষত িড়েরেে এবং মোধি িাো তার 2015 সাডের সারিতয সমাডোচনা বই book 

‘Pachrang Chola Pahar Sakhi Ri’-এর জন্য পুরস্কত ত িড়েরেে।  

 

Important Dates News in Bengali 
 

েোতী়ে  ুোন্সোর সযচতিতো প্রদিস 2022: ইপ্রতহোস ও তোৎপযট 

েোতী়ে  ুোন্সোর সযচতিতো প্রদিস 2022 ভোরযত প্ররত বের 7ই িযভম্বর পোপ্রলত হ়ে। 

এই রেনটি গুরুত্বপভণথ কারণ এটি মানুষডক কযান্সাডরর গুরুতর েুৌঁ রক সিডকথ  অিগত কডর ।  

রবে স্বাস্থয সংস্থার(WHO) মডত, কযান্সার মানুডষর মডে মততুয  োযো রদ্বতী়ে সবডচড়ে মারাত্মক 

বরাগ। কযান্সাডর মারা োও়ো মানুডষর অবস্থা ভারডতর জন্য একটি গুরুতর সমস্যা । 2020 সাডে, 

ভারডত 8.5 েক্ষ মানুষ কযান্সাডর মারা বগডে । এই কারডণ, এই ধরডণর কযান্সার সিডকথ  

সডচতনতা বা়োডত প্ররত বের 7 নডভম্বর জাতী়ে কযান্সার সডচতনতা রেবস 2020 পারেত ি়ে। 
 

ভোরত প্রসপ্রভ রমযির 134তম েমিোপ্রষট ী উদযোপি  রযে 

প্রসপ্রভ রমি 7ই নডভম্বর 1888 তাররডখ তারমেনা়ুের রত্ররচডনাপরেডত জমগ্রিণ কডরন এবং 

21বি নডভম্বর 1970 তাররডখ ব্যাঙ্গাডোডর প্রোত হে । রসরভ রমন রেডেন ভোরযতর অন্যতম 

কসরো প্রিজ্ঞোিী । স্যার চন্দ্রডিখর বভেে রমন একজন পোর্থরবে রেডেন এবং তাডক রমি িভোি 

িলো হ়ে | 
 

05 িযভম্বর প্রিশ্ব সুিোপ্রম সযচতিতো প্রদিস পোলি  রো হ়ে 

2015 সোযলর প্রিযসম্বযর, জারতসংড র সাধারণ পররষে 5 িযভম্বরয  প্রিশ্ব সুিোপ্রম 

সযচতিতো প্রদিস রিসাডব মডনানীত কডরযে | পরিম জাপাডন "ইনামুরা-বনা-রি" (ধাডনর রিে 

বপা়োডনা) গল্পটি রচরহ্নত করার জন্য 5 নডভম্বর তাররখটি ববডে বনও়ো িড়েরেে। এই ভভ রমকিটি 

1858 সাডে িড়েরেে। 
 

প্রিশ্ব সুিোপ্রম সযচতিতো প্রদিস 2022: প্রর্ম 

এরি়ো-প্রিান্ত মিাসাগরী়ে অঞ্চডে রবে সুনারম সডচতনতা রেবস 2022-এর রর্ম: Early 

Warning and Early Action Before Every Tsunami ৷  
 

প্রশশু সুরক্ষো প্রদিস 2022: ইপ্রতহোস এিাং তোৎপযট 

প্ররত বের 7 িযভম্বর প্রশশু সুরক্ষো প্রদিস রিডসডব পারেত ি়ে । নবজাতডকর জীবডনর রনরাপত্তার 

রবষড়ে সডচতনতা বতরে এবং তাডের ের্াের্ েত্ন প্রোডনর একমাত্র উডেে এে র্ন্য এই রেনটি 

পারেত ি়ে। কীভাডব বোে রিশুডের তাডের সবডচড়ে গুরুত্বপভণথ এবং দুবথে রবকাডির পেথাড়ে 

সডবথাত্তম সুরক্ষা এবং োেনপােন করা ো়ে তা র্াোরোে উরেরশ্য রেনটি আডোচনা করার জন্য 

রনধথারণ করা িড়েডে| 
 

গুরু িোি  কদরেে 553তম েমিোপ্রষট ী পালিত হবেবে 

িধোিমন্ত্রী শ্রী িযরন্দ্র কমোপ্রদ ন়োরেরিডত শ্রী গুরু িোি  কদরেে 553 তম ি োশ পিট 

উেোপডন বোগোন কডরন । প্রধানমন্ত্রীডক িাে, রিডরাপা ও তডো়োর রেড়ে সংবধথনা বেও়ো ি়ে 

। সমাডবডি ভাষণ রেডত রগড়ে প্রধানমন্ত্রী সবাইডক গুরুপুরব ও প্রকাি পডবথর শুভ উপেডক্ষ এবং 

কদি দীপোিপ্রলর শুযভেো েোিোি। 
 

েোতী়ে আইপ্রি পপ্ররযষিো প্রদিস 2022: 9ই িযভম্বর 

1995 সাডে এই রেডনই কােথকর িও়ো আইিী পপ্ররযষিো  তৃট পক্ষ আইি, 1987 -এর 

সভচনা উেোপডনর জন্য প্ররত বের 9ই িযভম্বর েোতী়ে আইপ্রি পপ্ররযষিো প্রদিসটি তফরসরে 

উপজারত, তফরসরে জারত, মরিো, প্ররতবন্ধী ব্যরি, প্রাকত রতক দুডেথাডগর রিকার এবং মানব 

পাচাডরর রিকার সি সমাজ তিতভন্ন স্তরেে মােুষরদে উরেরশ্য পালিত  হ়ে ।  
 

শোপ্রন্ত ও উন্ন়েযির েন্য প্রিশ্ব প্রিজ্ঞোি প্রদিস 10 িযভম্বর পোলি  রো হ়ে 

শোপ্রন্ত ও উন্ন়েযির েন্য প্রিশ্ব প্রিজ্ঞোি প্রদিস 2001 সোযল ইউযিযকো 31 

প্রস/করযেোপ্রলউশি 20 এর অধীযি েোপ্রতসাংযর্র প্রশক্ষোেত, বিজ্ঞোপ্রি  এিাং ইউযিযকো 

দ্বারা ব াষণা করা িড়েরেে। এটি প্ররত বের 10 িযভম্বর রবেজুড়ে পারেত ি়ে, ো সমাডজ 

রবজ্ঞাডনর তাৎপেথ রচরহ্নত কডর ।  

শোপ্রন্ত ও উন্ন়েযির েন্য প্রিশ্ব প্রিজ্ঞোি প্রদিস: প্রর্ম 

িারন্ত ও উন্ন়েডনর জন্য রবে রবজ্ঞান রেবডসর এবাডরর প্ররতপাদ্য িডে “Basic Sciences 

for Sustainable Development”।  
 

রদি 11 িযভম্বর েোতী়ে প্রশক্ষো প্রদিস উদযোপি  যর 

11 িযভম্বর েোতী়ে প্রশক্ষো প্রদিস পােন করা ি়ে । ভারডত, জাতী়ে রিক্ষা রেবস প্ররত বের 

11 নডভম্বর পারেত ি়ে কারণ এটি কমৌলোিো আিুল  োলোম আেোযদর জমবারষথকীডক রচরহ্নত 

কডর, রেরন স্বাধীনতার পর ভারডতর প্রর্ম রিক্ষামন্ত্রী রেডেন। রতরন 1992 সোযল ভোরযতর 

সযিটোচ্চ কিসোমপ্রর  সম্মোি, মরযণোত্তর ‘ভোরতরত্ন’ পুেস্কাবে িূলিত হন | 
 

েোতী়ে প্রশক্ষো প্রদিস 2022: প্রর্ম 

বেডির রিক্ষা ব্যবস্থা়ে বমৌোনা আিুল  োলোম আজাডের অবোনডক স্বীকত রত ও সম্মান জানাডত 

এই রেনটি পারেত ি়ে। জাতী়ে রিক্ষা রেবস 2022-এর রর্ম িে “Changing Course, 

Transforming Education.” 
 

Sports News in  Bengali 
 

ভোরতী়ে পুরুষ ককো়েোশ দল এপ্রশ়েোি ককো়েোশ টিম চুোপ্রম্প়েিপ্রশযপ স্বণটপদ  

প্রেযতযে 

কসৌরভ কর্োষোযলর বনতত ডত্ব ভোরতী়ে পুরুষ দল, ফাইনাডে কুড়েতডক 2-0 বগাডে িাররড়ে 

এপ্রশ়েোি ককো়েোশ টিম চুোপ্রম্প়েিপ্রশযপ তার প্রর্ম বসানা রজডতডেে । ররমত েযােন আরে 

আরাডমরজর (11-5, 11-7, 11-4) রবরুডে বসাজা বগডমর ম্যাচটি তর্রত যেে |   
 

ধযমটন্দ্র িধোি 'িোপ্রে রোউর্ েোতী়ে ফুর্িল রু্িটোযমন্ট' এে উযদ্বোধি  রযলি 

ক ন্দ্রী়ে মন্ত্রী ধযমটন্দ্র িধোি ওপ্র়েশোর বেনকানাডে 'িোপ্রে রোউর্ েোতী়ে ফুর্িল রু্িটোযমন্ট' 

এে উডদ্বাধন কডরডেন । িধোিমন্ত্রী িযরন্দ্র কমোপ্রদর বনতত ডত্ব সরকার বখডো ইরে়ো এবং রফে 

ইরে়োর মডতা উডদ্যাডগর মােডম বেডি বখোধুো ও বখোর প্রচার করডে। 
 

ভোরতী়ে ব্যােসম্যান সূযটকুমোর যোদি ির্ম ভোরতী়ে কেযলো়েো়ে প্রযপ্রি টি-কর্োয়েপ্রন্ট 

লক্রবকবে এক েেবে 1000 রোি  যরযেি 

তারকা ভারতী়ে ব্যাোর সূযটকুমোর যোদি প্রর্ম ভারতী়ে বখডো়ো়ে রেরন এক কযাডেোর বেডর 

1,000 টি-কর্োয়েপ্রন্ট আন্তেট োপ্রত  রোি  যরযেি । অডস্ট্র্রে়োর বমেডবানথ রিডকে 

গ্রাউডে(MCG) রজম্বাবুড়ের রবপডক্ষ তার েডের বিষ সুপার 12 পডবথর ম্যাডচ এই ব্যােসম্যান 

এই কীরতথ টি সিন্ন কডররেডেন । রতরন মাত্র 25 বডে ে়েটি চার ও চারটি েক্কা়ে অপরারজত 61 

রান কডরন। এই বের 28 ইরনংডস, সভেথকুমার 44.60 গড়ে 1,026 রান কডরডেন। 
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ICC হল অফ কফম: প্রশিিোরো়েণ চেরপল, শোলটর্ এিও়েোিট স এিাং আবু্দল 

 োপ্রদররক অন্তভুট ি কো হবেবে 

আন্তেট োপ্রত  প্রেয র্  োউপ্রন্সল (ICC) 3জন রকংবেরন্ত যখরলাোেরদে োম ব াষণা কডরডে, 

োরদে ICC হল অফ কফরম অন্তি্ুক্ত কো হবেবে | এদে মরধ্য আরেে ওড়েট ইরেডজর 

বগ্রে প্রশিিোরো়েণ চেরপল, ইংল্যাে মরিো েডের রকংবেরন্ত শোলটর্ এিও়েোিট স এবং 

পারকস্তাডনর রকংবেরন্ত আিদুল  োপ্রদর ।  
 

BWF প্যোরো-ব্যোিপ্রমন্টি চুোপ্রম্প়েিপ্রশযপ কসোিো প্রেযতযেি িযমোদ ভেত-মপ্রিষো 

রোমদোস 

বোরকওডত অেুতিত প্রিশ্ব চুোপ্রম্প়েিপ্রশরপ িযমোদ ভেত এবং মিীষো রোমদোস BWF 

প্যোরো-ব্যোিপ্রমন্টযি তসরেলস রবভাডগ স্বণথপেক রজডতডেন  । বতথ মান প্যোরোপ্রলপ্রম্প  স্বণটপদ  

ে়েী ভেত সবথভারতী়ে SL3 ফাইনাডে স্বডেিী নীডতি কুমারডক 21-19, 21-19 53 

রমরনডে পরারজত কডরডেন। 
 

উত্তরিযদশ 2023 কেযলো ইপ্রন্ড়েো ইউপ্রিভোপ্রসটটি কেমযসর আয়েোে  

উত্তরিযদশ সর োর 2023-2024 সাডে চারটি িিডর বখডো ইপ্রন্ড়েো েোতী়ে 

প্রিশ্বপ্রিযোল়ে কেমস আড়োজন করডব । বখডো ইরে়ো ন্যািনাে ইউরনভারসথটি বগমস লেিউ, 

কেোরেপুর, িোরোণসী এিাং ি়েিো সি উত্তর প্রডেডির চারটি িিডর পররচারেত িডব । 
 

বস়েদ মুশতো  আপ্রল রপ্রফ T20: ফোইিোযল প্রহমোচলয  হোপ্ররয়ে মুম্বোই ির্ম প্রশযরোপো 

প্রেযতযে 

 ডরা়ো জা়োি মুম্বোই  ল োতোর ইযিি েোযিট যি ফোইিোযল প্রহমোচল িযদশয  রতন 

উইডকডে িাররড়ে তোযদর ির্ম বস়েদ মুশতো  আলী T20 রপ্রফর প্রশযরোপো রজডত বন়ে। 

এটি তস়েে মুিতাক আেী েরফর 15তম সংস্করণ, ো একটি টি-বোড়েরি প্ররতডোরগতা| এটি 

ভারডত 11 অডটাবর 2022 বর্ডক 5 নডভম্বর 2022 পেথন্ত অনুরষ্ঠত িড়েরেে।   
 

কহোলেোর রুি পুরুষযদর লসবেিস 2022 প্যোপ্ররস মোেোসট প্রশযরোপো প্রেযতযেি 

19 বের ব়েসী বেরনি বখডো়ো়ে, কহোলেোর রুি প্যোপ্ররযস তার প্রর্ম পুরুষ লসবেিস, 

2022 মোেোসট প্রশযরোপো প্রেযত ে়েবাডরর চযারি়েন কিোভো  কেোয োপ্রভচয  পরোপ্রেত 

 যরযেি । রতরন 1986 সাডে বররস ববকাডরর পর প্যাররস েুনথাডমডির সবথকরনষ্ঠ রবজ়েী 

িড়েডেন। এই বমৌসুডম রতরন পঞ্চম প্রর্মবাডরর মডতা মাটাসথ রবজ়েী এবং প্রর্ম বেরনি 

বখডো়ো়ে রেরন িীষথ 10-এ উেডবন। পুরুষডের োবে রজডতরেডেন ওড়েসরে কুেিফ। 

(বনোরল্যােস) এবং রনে সু্কপরস্ক (ইউনাইডেে রকংেম)। 
 

ভোরযতর প্রিরোর্ ক োহপ্রল টি-কর্োয়েপ্রন্টযত 4000 রোি  রো ির্ম ব্যোর্সম্যোি 

ভারতী়ে তারকা রিডকোর, প্রিরোর্ ক োহপ্রল ইরতিাডস তেরর্ে োম েতিভুক্ত কডরডেন কারণ 

রতরন ইরতিাডসর প্রর্ম রিডকোর রেরন T20 আন্তেট োপ্রতয  4000 রোি  যরযেি। 

অযারেডেডে ইাংল্যোযন্ডর রবরুডে 2022 টি-কর্োয়েপ্রন্ট প্রিশ্ব োযপর রদ্বতী়ে বসরমফাইনাডে 

বকািরে এই ল্যােমাডকথ  বপৌৌঁডেডেন ।  
 

ভোরত 2023 সোযল মপ্রহলোযদর প্রিশ্ব িপ্রক্সাং চুোপ্রম্প়েিপ্রশপ আয়েোেি  রযি 

ভোরত IBA মপ্রহলো প্রিশ্ব িপ্রক্সাং চুোপ্রম্প়েিপ্রশপ 2023 কহোে  রযি । ন়োরেরিডত 

আড়োরজত এক সংবাে সডম্মেডন আন্তেট োপ্রত  িপ্রক্সাং অুোযসোপ্রসয়েশি (আইরবএ) এবং 

িপ্রক্সাং কফিোযরশি অফ ইপ্রন্ড়েো (রবএফআই) এর মডে একটি সময োতো স্মোর  স্বাক্ষররত 

িড়েডে । আইরবএ সভোপপ্রত উমর কেমযলভ এবং রবএফআই সভোপপ্রত অে়ে প্রসাংয়ের 

উপরস্থরতডত এই সমডোতা স্মারকটি স্বাক্ষররত ি়ে । অনুষ্ঠাডন রবে চযারি়েন প্রিেোত েোপ্ররিয ও 

সাংিধটিো কদও়েো হ়ে । 
 

Obituaries News in Bengali 
 

প্রশল্প সমোযলোচ  প্রিে়েকুমোর কমিি 76 িের ি়েযস প্রোত হবেবেন 

একজন 76 বের ব়েসী রিল্প সমাডোচক এবং চারুকো পরণ্ডত রবজ়েকুমার বমনন সম্প্রতত প্রোত 

হরেরেে | তততে িিডরর িত িত রিল্পডপ্রমীডের দ্বারা সম্মারনত িড়েরেযলে । রতরন রকেরন বরাডগর 

রচরকৎসা রনরেডেন । রতরন পভবথবতী 32 বের ধডর বসবাস কডররেডেন, এবং পডর ক রোলো 

লপ্রলর্ো োল এ োযিপ্রমযত  তার মততডেি রাখা িড়েরেে োডত জনসাধারডণর সেস্যরা তাডের 

েো জানাডত পাডর । 

 

Defence News in Bengali 
 

ি়েোপ্রদপ্রিযত শুরু হযে কসিো  মোন্ডোরযদর সযম্মলি 

িতট মোি এিাং উদী়েমোি প্রিরোপত্তো ও িশোসপ্রি  প্রদ  প্রিয়ে প্রচন্তোভোিিো  রযত এবং 

ভারতী়ে বসনাবারিনীর ভরবষ্যত পর্ রনধথারডণর জন্য 7ই নডভম্বর বর্ডক ন়োরেরিডত কসিো 

 মোন্ডোরযদর সযম্মলি শুরু হ়ে৷ 
 

সযম্মলি সম্পয ট : 

এটি এ টি শীষট-স্তযরর প্রদ্বিোপ্রষট  ইযভন্ট (6 মোযস এ িোর র্যর্), ো ধারণাগত স্তডরর 

আডোচনার জন্য একটি প্রারতষ্ঠারনক প্ল্যােফমথ | 
 

2022 AP7: কেুোপ্রতপ্রিটজ্ঞোিীরো এ টি গ্রহোণু আপ্রিষ্কোর  যরযেি যো গ্রহগুপ্রলয  ধ্বাংস 

 রযত পোযর 

রবজ্ঞানীডের একটি েে পতরর্বীর কাোকারে রতনটি রবিাে গ্রিাণু খুৌঁডজ বপড়েডে ো সভডেথর আডো 

বর্ডক েুরকড়ে রেে । তাডের মডে একটি, 2022 AP7, পতরর্বীর জন্য "সম্ভবত ক্ষরতকারক" 

এবং এক েিডক আরবষ্কত ত সবডচড়ে ব়ে গ্রি-িতযাকারী-আকাডরর গ্রিাণু বডে মডন করা হরচ্ছ | 
 

DRDO ভোরতী়ে কিৌিোপ্রহিীর কসোিোর প্রসযেযমর েন্য পরীক্ষো, মূল্যো়েি সুপ্রিধো চোলু 

 যরযে 

প্রিযফন্স প্ররসোচট  অুোন্ড কিযভলপযমন্ট অেটোিোইযেশি (DRDO) কিভোল প্রফপ্রে ুোল 

অুোন্ড ওশোযিোগ্রোপ্রফ  ল্যোিযরর্প্রর (এিপ্রপওএল) বকারচডত অযাডকারটক 

কযাডরটারাইডজিন অযাে ইভােুড়েিন (কস্পস) সুরবধার জন্য সাবমাররসবে প্ল্যােফডমথর Hull 

Module মরেউে চােু কডরডে । এটি েোহোে, সোিযমপ্ররি এিাং কহপ্রল প্টোর অন্তভুথ ি 

রবরভন্ন প্ল্যােফডমথ ভারতী়ে বনৌবারিনী দ্বারা ব্যবিাডরর জন্য অতযাধুরনক পরীক্ষা এবং মভল্যা়েন সুরবধা। 
 

ভোরতী়ে কিৌিোপ্রহিী েোপোযি মোলোিোর কিৌ মহ়েো়ে অাংশগ্রহণ  যররে 

েোপোযির ইড়োডকাসুকা়ে শুরু িও়ো 26তম আন্তেট োপ্রত  মোলোিোর কিৌ মহ়েো়ে ভোরত 

অংিগ্রিণ কযেবে । মাোবার বনৌ মি়ো়ে অযিপ্রল়েো, েোপোি ও মোপ্র ট ি যুিরোে অংি রনডে 

। এসব বেডির বনৌবারিনী আগামী মাডসর 18 তাররখ পেথন্ত মি়ো়ে অংি বনডব। 
 

ভোরতী়ে কসিোিোপ্রহিী িীর িোরীযদর েন্য 'িীরোঙ্গিো কসিো ক ন্দ্র' চোলু  যরযে 

ভোরতী়ে কসিোিোপ্রহিী বসনাযদে স্ত্রীডেরযক কল্যাণ ও অরভডোগ রনষ্পরত্তর জন্য একটি একক 

উইডো সুরবধা "িীরোঙ্গিো কসিো ক ন্দ্র" (প্রভএসয ) চোলু  যরযে । "বীরাঙ্গনা বসবা বকন্দ্র" 

প্রকল্পটি রেরি কযাডি অবরস্থত ভোরতী়ে কসিোিোপ্রহিীর কভযর্রোন্স (রেআইএরভ) প্রাঙ্গডন 

অবরস্থত রেডরটডরে অফ ইরে়োন আরমথ ও়েোইভস ওয়েলযফ়েোর অুোযসোপ্রসয়েশি 

(AWWA) দ্বারা উডদ্বাধন করা িড়েরেে। 
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Books & Authors News in Bengali 
 

রোেুমন্ত্রী রোেীি চন্দ্রযশের িধোিমন্ত্রী কমোদীর  ৃপ্রতত্ব এিাং উত্তরোপ্রধ োর প্রিয়ে দুটি িই 

ি োশ  যরযেি 

প্রধানমন্ত্রী িযরন্দ্র কমোপ্রদর  ৃপ্রতত্ব এিাং উত্তরোপ্রধ োর সম্পপ্র ট ত দুটি িই দুবাইডত েক্ষতা 

উন্ন়েন ও উডদ্যািা প্ররতমন্ত্রী রোেীি চন্দ্রযশের ি োশ  যরযেি । এই দুটি িই হল 

"Modi@20: Dreams Meet Delivery" এিাং "Heartfelt: The 

Legacy of Faith"।  
 

কশি ও়েোর্সি দ্বোরো রপ্রচত “Winning the Inner Battle” নামক এ টি িতুি িই 

প্রকালিত হবেবে  

 কশি ও়েোর্সি “Winning the Inner Battle Bringing the best 

version of you to cricket” রিডরানাডমর একটি নতুন বই রেডখডেন । এই বইটি 

আপনাডক এমন সমস্ত তথ্য বেডব ো আপনাডক গভীরভাডব বুেডত িডব বে প্ররতবার আপনার 

বসরা পারফরম্যাডন্সর প্রড়োজন িডে কীভাডব রনডজর বসরা পারফরম্যান্সটি আনডত ি়ে। 

বিন ও়োেসন অডস্ট্র্রে়োন রিডকডের অন্যতম বসরা অেরাউোর | তততে 298 টি যখলাে 

বেডির হরে প্ররতরনরধত্ব কডরডেন।  
 

“E. K. Janaki Ammal: Life and Scientific Contributions” নামক একটি েই 

প্রলযেযেি প্রিমটলো কেমস 
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